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╝ 
 

لدينا ، ة والسالم عىل رسول اهللوالصال ،واحلمد هلل ،بسم اهلل مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوا

 وللمسلمني أمجعني.

 قال اإلمام ابن كثرٍي يف كتاب عمدة التفسري عند قوله تعاىل:

 نتامل

َوَة ِمنم  ﴿ َرم َفا َواْلم َف ِِبََِم َوَمنم إِنَّ الصَّ َتَمَر َفاَل ُجنَاَح َعَليمِه َأنم َيطَّوَّ َبيمَت َأِو اعم  َفَمنم َحجَّ الم
ِ

َشَعاِئِر اَّللَّ

َ َشاكٌِر َعلِيٌم ) ا َفِإنَّ اَّللَّ ً َع َخريم  .[ ١٥۸البقرة: ]  ﴾ (١٥۸َتَطوَّ

َوَة  ﴿: -تعاىل  -ئشة قال: قلت: أرأيت قول اهلل روى اإلمام أمحد: عن عروة، عن عا َرم َفا َواْلم إِنَّ الصَّ

َف ِِبََِم  َتَمَر َفاَل ُجنَاَح َعَليمِه َأنم َيطَّوَّ َبيمَت َأِو اعم  َفَمنم َحجَّ الم
ِ

 .[ ١٥۸البقرة: ]  ﴾ ِمنم َشَعاِئِر اَّللَّ

ت سَم قلت يا ابن أختي إهنا لو كانال يطَّوف ِبَم؟ فقالت عائشة: بئقلت: فواهلل ما عىل أحد جناح أن 

عىل ما أّولتها عليه كانت: فال جناح عليه أال يطوف ِبَم، ولكنها إنَم أنزلت أن األنصار كانوا قبل أن 

 يسلموا كانوا ُُيّلون ْلناة الطاغية، التي كانوا يعبدوهنا عند اْلشّلل.

: - ملسو هيلع هللا ىلص -ن ذلك رسول اهلل ن يطوف بالصفا واْلروة، فسألوا عج أوكان من أهّل هلا يتحرَّ  ، فقالوا

َفا  ﴿: -عز وجل  -يا رسول اهلل، إنا كنا نتحرج أن نّطوف بالصفا واْلروة يف اجلاهلية. فأنزل اهلل  إِنَّ الصَّ

َتمَ  َبيمَت َأِو اعم  َفَمنم َحجَّ الم
ِ

َوَة ِمنم َشَعاِئِر اَّللَّ َرم َف ِِبََِم َواْلم  .[ ١٥۸البقرة: ]  ﴾ َر َفاَل ُجنَاَح َعَليمِه َأنم َيطَّوَّ

الطواف ِبَم، فليس ألحد أن يدع الطواف ِبَم.  - ملسو هيلع هللا ىلص -قالت عائشة: ثم قد سّن رسول اهلل 

 .أخرجاه يف الصحيحني

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 4 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح

╝ 
احلمد هلل رب العاْلني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 وسلم تسليًَم كثرًيا، أما بعد:

  ﴿: -جل وعال  -يقول اهلل 
ِ

َوَة ِمنم َشَعاِئِر اَّللَّ َرم َفا َواْلم والصفا واْلروة: مها  [ ١٥۸البقرة: ]  ﴾ إِنَّ الصَّ

يف جبل أيب ُقبيس، ومنه يبدأ السعي، واْلروة: يف جبل ُيقال له: ُقَعيِقعان،  اجلبالن اْلعروفان؛ الصفا:

، ويدل عليه - ملسو هيلع هللا ىلص -ويدل عليه فعله ، ه اآليةوالطواف بينهَم أمٌر واجٌب وركٌن يف احلج، تدل عليه هذ

وال عمرته مل يطف بني الصفا واهلل ما أتم حجُّ امرٍئ "، بقوهلا: - ريض اهلل عنها - ما ذكرته عائشة

 ."واْلروة

ًفا؛ لقول اهلل  َفاَل  ﴿: -جل وعال  -ويف اآلية فائدة: وهو أن السعي بني الصفا واْلروة ُيسمى طوا

َف ِِبََِم  ُجنَاَح َعَليمهِ   [. ١٥۸البقرة: ]  ﴾ َأنم َيطَّوَّ

َفاَل ُجنَاَح  ﴿سبُب ِذكر كالم ابن كثري ملا فهمه عروة بن الزبري، هو: ما عليه ظاهر اآلية من قوله:  

أي فال حرج عليه، فكيف يتفق هذا مع أن السعي بني الصفا واْلروة أمٌر من أركان  [، ١٥۸البقرة: ]  ﴾ َعَليمهِ 

 أركان احلج. العمرة، ومن

َف ﴿: -جل وعال  -و أن قول اهلل فكان هذا اجلواب عن اإلشكال، وه  َفاَل ُجنَاَح َعَليمِه َأنم َيطَّوَّ

، وهو: أهنم كانوا قبل أن - ريض اهلل عنهم أمجعني - هو أمٌر يتعلق بَم حصل لألنصار [ ١٥۸البقرة: ]  ﴾ِِبََِم 

لُِموا كانوا ُُيِلُّون ْلناة الطاغية،  الصنم، وكانوا يتعبدون عندها. ُيسم

ذلك أن يطوفوا بني الصفا واْلروة، فجاء رفُع اجلناح، أو رفُع احلرج، إنَم لينفي فيتحرجون بعد  
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ذلك االعتقاد الفاسد، ومل يكن ليبنين أن السعي بني الصفا واْلروة أمٌر جائز أو مرشوع فقط، وإنَم هو 

 ركن؛ لداللة النصوص.

 املنت

بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، قال: فحدثُت ِبذا احلديث أبا الزهري أنه  ويف رواية عن

إال من -فقال: إن هذا العلم، ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجااًل من أهل العلم يقولون إن الناس 

فنا بني هذين احلجرين من أمر اجلاهلية.كانوا يقو -ذكرت عائشة  لون: إن طوا

لطواف بني الصفا واْلروة، فأنزل بالبيت، ومل نؤمر با: إنَم أمرنا بالطواف وقال آخرون من األنصار

  ﴿: -تعاىل  -اهلل 
ِ

َوَة ِمنم َشَعاِئِر اَّللَّ َرم َفا َواْلم قال أبو بكر بن عبد الرمحن: فلعلها  [ ١٥۸البقرة: ]  ﴾ إِنَّ الصَّ

 .نزلت يف هؤالء وهؤالء

 الشرح

العلم، وإن كان الراجح وهلا، وهذه اْلسألة خالفية بني أهل يعني هذا إشارة إىل أن اآلية قد يتكرر نز

ر، ولكن قد تنزل اآلية مرتني حلادثتني خمتلفتني، وهذا  ر النزول، ولكن األصل عدم التكرا هو جواز تكرا

 ال حرج فيه.

وهذا مما يؤكد قضية أن العربة بعموم اللفظ، ال بخصوص السبب، عندما تنزل اآلية وتتكرر نزول،  

، وإنَم هي عامة، وهذا هو الراجح يف هذا األمر، وهو أن العربة ل عىل أن اآلية غري خمتصة بسبٍب معنيفدلي

 بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.

إال ما جاء يدل عىل أن هذا السبب، أو أن هذا اآلية خمصوصة بأمٍر معني ال جيوز فيها األخذ بالعموم،  

 وإال فاألصل أهنا عامة.
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 املنت

عاصم بن سليَمن قال: سألت أنًسا عن الصفا واْلروة؟ قال: كنا نرى ذلك من  بخاري عنورواه ال

َوَة ِمنم َشَعاِئِر  ﴿: -عز وجل  -، فأنزل اهلل أمر اجلاهلية، فلَم جاء اإلسالم أمسكنا عنهَم َرم َفا َواْلم إِنَّ الصَّ

 
ِ

 [. ١٥۸البقرة: ]  ﴾ اَّللَّ

فه بالبيت،  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسول اهلل  ويف صحيح مسلم حديث جابر الطويل، وفيه: ملا فرغ من طوا

  ﴿، وهو يقول: عاد إىل الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا
ِ

َوَة ِمنم َشَعاِئِر اَّللَّ َرم َفا َواْلم ]  ﴾ إِنَّ الصَّ

 أبدأ بَم بدأ اهلل به ((.)) ثم قال:  [ ١٥۸البقرة: 

قالت:  اةجتروروى اإلمام أمحد: عن حبيبة بنت أيب  ابدؤوا بَم بدأ اهلل به ((.)) ويف رواية النسائي: 

يطوف بني الصفا واْلروة، والناس بني يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى حتى  - ملسو هيلع هللا ىلص -رأيت رسول اهلل 

، فإن اهلل كتب عليكم السعي ((.)) أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول:   اسَعوا

 الشرح

ع، سنة يف بني العلمني اا اإلشارة إىل ما هو يعني هذ ألخرضين اآلن، قد ُميز هذا األمر وهو اإلرسا

وهذا كَم هو معلوم خمتص بالرجال، ومن األخطاء التي حتصل أن النساء يرسعن، أو يركضن بني العلمني 

 األخرضين، وهذا ال يصح منهن.

 املنت

وة ركن يف احلج، كَم هو ن يرى أن السعي بني الصفا واْلرِبذا احلديث عىل مذهب مَ  وقد استدلَّ 

شافعي، ومن وافقه ورواية عن أمحد وهو اْلشهور عن مالك. وقيل: إنه واجب، وليس بركن، مذهب ال

 .وقيل: بل مستحب، والقول األول أرجح
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 الشرح

 نعم، وهو الصحيح.

 املنت

جته تلك فكل ما فعله يف ح لتأخذوا عني مناسككم ((.)) بينهَم، وقال:  طاف -عليه السالم  -ألنه 

 .ال ما خرج بدليل، واهلل أعلمد من فعله يف احلج، إواجب ال ب

 الشرح

يعني إطالق يف أن قضية كل ما فعله يف حجته تلك واجب، البد من فعله يف احلج إال ما خرج بدليل، 

، وال يقال يف األمر أنه واجٌب أو ركٌن أو رشٌط إال بدليل يقتيض - ملسو هيلع هللا ىلص -يعني األصل هو اتباع النبي 

 ، يقتيض أن هذا مستحب.ذا احلكم، يقتيض أن هذا رشط، يقتيض أن هذا ركن، يقتيض أن هذا واجبه

وهذه هلا تفصيل يف كتب اْلناسك، وفيها متييز األركان عن الرشوط، وبيان الواجبات؛ ألن القول  

ط، بأن هذا ركن له أثر، عن القول بأن هذا واجب، ألن فقدان الركن، فقدان العمل، كذلك الرش

 م.والواجب جُيرب، ال سيَم يف احلج، جُيرب بالدم، أو قد جُيرب بالصيام، أو جُيرب باإلطعا

 املنت

 -تعاىل  - أن الطواف بني الصفا واْلروة من شعائر اهلل، أي: مما رشع اهلل -تعاىل-فقد بنّي اهلل 

 .إلبراهيم يف مناسك احلج

طواف هاجر وَتردادها بني الصفا واْلروة م يف حديث ابن عباس: أّن أصل ذلك مأخوذ من وقد تقدَّ 

هنالك ليس عندمها  -عليه السالم  - تركهَم إبراهيم ؤها وزادها، حنيطلب املاء لولدها، ملا نفد مايف 

عز  -ها هنالك، ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من اهلل أحد من الناس، فلَم خافت الضيعة عىل ولد

متذللة خائفة وجلة مضطرة فقرية إىل اهلل  ة اْلرشفة بني الصفا واْلروة، فلم تزل تردد يف هذه البقع-وجل 
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طعام )) ف اهلل كربتها، وآنس غربتها، وفرج شدهتا، وأنبع هلا زمزم التي ماؤها كش، حتى -عز وجل  -

 .طعم، وشفاء سقم ((

 الشرح

ك أن نى ذل، ومعطعام طعم، وشفاء سقم (()) أن ماء زمزم : - ملسو هيلع هللا ىلص -يعني هذا حديث عن النبي 

ب، وهو كذلك  عالج، وقد كان السلف يتعاجلون بَمء زمزم، اإلنسان قد يكتفي به عن الطعام والرشا

 وهو من أنفع األدوية.

)) ويعني جاء أن أبا ذر الغفاري بقي يف مكة وليس عنده طعام، كان يقترص عىل ماء زمزم، قال:  

 ماء زمزم، وهو آية عظيمة.يعني أصابه يعني السمن من  حتى ظهرت ِعَكُن بطني ((

بَم شاء من خريي  -عز وجل  -سان إذا رشب منه يدعو اهلل ومن يعني خصائص ماء زمزم: أن اإلن 

وكان العلَمء ربَم إذا رشبوا  ماء زمزم ملا رُشب له (()) : -عليه الصالة والسالم  -الدنيا واآلخرة، لقوله 

 فقًها، أو سألوا اهلل حفًظا، ونحو ذلك من اْلطالب احلسنة. من ماء زمزم سألوا اهلل علًَم، أو سألوا اهلل

 املنت

ن  فالساعي بينهَم ينبغي له أن يستحرض فقره وُذّله وحاجته إىل اهلل يف هداية قلبه وصالح حاله وغفرا

ط -عز وجل  -ذنبه، وأن يلتجئ إىل اهلل  ؛ ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن ُيديه إىل الرصا

الذي هو عليه من الذنوب واْلعايص، إىل حال الكَمل من حاله  يم وأن يثبته عليه إىل مماته، وأن حيّولهاْلستق

 والغفران والسداد واالستقامة، كَم فعل ِباجر عليها السالم.

ِد َما َبيَّنَّاهُ  ﴿ َُدى ِمنم َبعم َبيننَاِت َواهلم نَا ِمَن الم ُتُموَن َما َأنمَزلم ِذيَن َيكم َعنُُهمُ  إِنَّ الَّ ِكَتاِب ُأوََلَِك َيلم  لِلنَّاِس يِف الم

ِعنُوَن ) َعنُُهُم الالَّ ُ َوَيلم ِحيُم ١٥٩اَّللَّ ُب الرَّ ا َلُحوا َوَبيَّنُوا َفُأوََلَِك َأتُوُب َعَليمِهمم َوَأنَا التَّوَّ ِذيَن َتاُبوا َوَأصم ( إاِلَّ الَّ
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ِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهمم ُكفَّ ١٦۰)  َواْلمَ اٌر ُأوََلِ ( إِنَّ الَّ
ِ

نَُة اَّللَّ َِعنَي )َك َعَليمِهمم َلعم ( ١٦١اَلِئَكِة َوالنَّاِس َأمجم

َعَذاُب َواَل ُهمم ُينمَظُروَن ) ُف َعنمُهُم الم فَّ  [. ١٦٢ - ١٥٩البقرة: ]  ﴾ (١٦٢َخالِِديَن ِفيَها اَل ُُيَ

اْلقاصد الصحيحة واهلدى  هذا وعيد شديد ْلن كتم ما جاءت به الرسل من الدالالت البينة عىل

لعباده يف كتبه، التي أنزهلا عىل رسله. قال أبو العالية: نزلت  -تعاىل-بينه اهلل  النافع للقلوب، من بعد ما

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -يف أهل الكتاب، كتموا صفة حممد 

 الشرح

نَا ِمَن  ﴿قال  يف هذه اآلية:  -عز وجل  -اهلل  ُتُموَن َما َأنمَزلم ِذيَن َيكم َبيننَاِت إِنَّ الَّ ِد َما الم َُدى ِمنم َبعم َواهلم

ِعنُوَن ) ُ َوَيلمَعنُُهُم الالَّ َعنُُهُم اَّللَّ ِكَتاِب ُأوََلَِك َيلم يف هذه اآلية إثبات  [ ١٥٩البقرة: ]  ﴾ (١٥٩َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف الم

بَ  ﴿: -جل وعال  -، لقوله -سبحانه وتعاىل  -العلو هلل  نَا ِمَن الم  [. ١٥٩البقرة: ]  ﴾ يننَاِت َما َأنمَزلم

ٌ واضح،  -جل وعال  -واإلنزال يكون من األعىل إىل األسفل، وفيها أن ما أنزله اهلل  عىل عباده بنين

ِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاسِ  ﴿: -سبحانه وتعاىل  -لقوله  إًذا هو من البيان، والبيان هو الوضوح  [ ١٥٩البقرة: ]  ﴾ ِمنم َبعم

ل كالم اهلل  واجلالء، وعىل بغري ظاهره، فاألصل األخذ بظاهره  -سبحانه وتعاىل  -هذا فال يصح أن يؤوَّ

 وال سيَم يف آيات الصفات.

ألهنا من األمور البيننة، وخاصًة أهنا تتعلق بأمر التوحيد، وهو أوضح ما ُببنين يف الكتاب والسنة،  

سنة، وهنا البد من قيد يف أمر كتَمن ويف اآلية أيًضا خطورة كتَمن النصوص، نصوص الكتاب وال

إذا كان هناك حاجة إىل البيان فهذا  ،جة إىل البياناكون هذا الكتَمن إال إذا دلَّت احلالنصوص وهو أال ي

صوص كَم حصل من أيب ُيسمى كتَمًنا، أما إن مل تكن هناك حاجة إىل البيان، وكتم اإلنسان بعض الن

حٍة راجحة وكَم هو صنيع العلَمء، وأن من العلم ما ال ُيذكر ْلصلهريرة، وكَم حصل من بعض الصحابة، 
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 ليس فيها كتَمن البيان.

فهذا ليس من كتَمن البيان وال هو مما حُياسب عليه العبد، بل قد يكون كتَمن بعض العلم واجب،  

د هنا من حيجبون كالم  ق؛ لئال عن اخلل - ملسو هيلع هللا ىلص -، أو كالم رسوله -سبحانه وتعاىل  -اهلل وإنَم اْلرا

 -، ولكالم رسوله -جل وعال  -يتمسكوا باحلق، هذا ال شك أنه فعٌل مشني، وهو معارضة لكالم اهلل 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص

ُ  ﴿ثم يف قوله:   َعنُُهُم اَّللَّ  -سبحانه وتعاىل  -من الصفات الفعلية هلل هذا  [ ١٥٩البقرة: ]  ﴾ ُأوََلَِك َيلم

هلؤالء هو إخراجهم  -سبحانه وتعاىل  -للعن من اهلل يلعن، وهذه عىل ظاهرها، وا -جل وعال  -أن اهلل 

 .-سبحانه وتعاىل  -من رمحته وطردهم من رمحته 

أهل الكتاب استعملوا يف  "- ملسو هيلع هللا ىلص -"نزلت يف أهل الكتاب، كتموا صفة حممد يقول أبو العالية: 

ارى، استخدموا يف هداية احلي -رمحه اهلل-مخسة أمور حمرمة ذكرها ابن القيم  -جل وعال  -كالم اهلل 

 الكتَمن كَم ذكر هنا أبو العالية.

ِضِعهِ  ﴿واستخدموا حتريف   َكلَِم َعنم َمَوا َباطِلِ  ﴿واستعملوا كذلك لبس  [، ٤٦النساء: ]  ﴾ الم َقَّ بِالم  احلم

ُ زَ َما َأن وكذلك استعملوا اإلخفاء، فيخفون النصوص، وُيفون [، ٤٢البقرة: ]  ﴾  .-سبحانه وتعاىل  -َل اَّللَّ

سبحانه  -إذا تكلموا بَم أنزل اهلل  [. ٧۸آل عمران: ]  ﴾ َيلمُووَن َألمِسنََتُهمم  ﴿واألمر اخلامس: يلُّ اللسان  

 يلوون األلسن ليكون سبياًل إىل إخفاء األلفاظ، وإىل التالعب ِبا. -وتعاىل 

أنبيائه، وهذا ال  ىلع -سبحانه وتعاىل  -فهذه اخلمسة األمور كلها استعملها هؤالء فيَم أنزل اهلل  

تقى األمر فيها إىل إبعاد الناس عن كالم شك أنه حتذير لألمة من سلوك هذه اْلسالك اْلشينة، التي مل

، واستبدال ذلك بالعقول الكاسدة، أو األفكار الفاسدة التي ال تزيد - ملسو هيلع هللا ىلص -رِبم، أو كالم رسوهلم 
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ط اْلستقيم.  الناس إال ضالاًل وانحرًفا عن الرصا

 املنت

يشء، حتى احلوت يف ل العامل يستغفر له كثم أخرب أهنم يلعنهم كل يشء عىل صنيعهم ذلك، فكَم أن 

ء، فهؤالء بخالف العلَمء، فيلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون  .املاء والطري يف اهلوا

 الشرح

يكتمون وبني هؤالء هو أن العلَمء يبيننون ويبلغون، وهؤالء يعني وجه اْلقارنة هنا بني العلَمء 

ء بنقيض ما عومل به أهل العلم، وحيرفون، فعوملوا بنقيض القصد، أو عوملوا با أهل العلم عوملوا فجلزا

 ﴿حتى احليتان يف املاء، وهؤالء يلعنهم كل من يصدر منه اللعن،  ،باالستغفار، كل يشء يستغفر هلم

ِعنُوَن ) لوا، وعىل قبح ما صنعوا من كتَمن ىل سوء ما فعفهذا دليل ع [ ١٥٩البقرة: ]  ﴾ (١٥٩َوَيلمَعنُُهُم الالَّ

 النصوص.

 املنت

 وقد ورد يف احلديث اْلسند من طرق يشد بعضها بعًضا، عن أيب هريرة، وغريه: أن رسول اهلل

 .َمن ُسئل عن علم فكتمه، أجلم يوم القيامة بلجام من نار (()) قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -

 الشرح

أنَّ أن يكون هذا العامل ُسئل، فكتم هذا العلم، إًذا يان أواًل هذا فيه ب من ُسئل عن علٍم فكتمه (())  

 رشطان حلصول هذا العقاب:

 أنه ُسئل. :أواًل 

 أنه كتم. :واألمر الثاين 

وليس يف هذا معارضة للتهرب من الفتيا، فإن التهرب من الفتيا من شيم الصاحلني، وعدم التصدر 
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يان إال هذا العامل، صار األمر عليه عىل الوجوب، وال جيوز لإلفتاء، ولكن إذا مل يكن هناك من يقوم بالب

)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -دخل يف قوله له أن يتنصل من أمر الفتيا، إذا كان يعلم يف ذلك علًَم، فإن امتنع عن ذلك 

 أجلم بلجاٍم من نار ((.

امل، وهذا فيه بيان وجوب اإلرشاد، والنصح السيَم إذا احتاج الناس إىل ذلك، وقد ال ُيسأل الع 

 إىل ذلك. ولكن يكون اْلوطن موطن بيان، فيجب عليه أن يبلغ دون حتى أن ُيسأل، إذا احتاج الناس

سبحانه  -يبقون عىل خمالفة، ورؤيتهم عىل هذه اْلخالفة مع عدم تبليغ دين اهلل وإذا كان الناس  

ن نكًرا فليغريه بيده، فإإذا رأى، من رأى منكم م)) قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -، فهذا من اْلنكر؛ ألن النبي -وتعاىل 

سان، والوعظ، واإلرشاد، والبيان، ودور العلَمء هو التغيري بالل مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه ((

 والتعليم.

 املنت

ِذيَن  ﴿والذي يف الصحيح عن أيب هريرة أنه قال: لوال آية يف كتاب اهلل ما حدثت أحًدا شيًئا:  إِنَّ الَّ

ُتُموَن َما  َبيننَاِت وَ َيكم نَا ِمَن الم َُدىَأنمَزلم  اآلية. [ ١٥٩البقرة: ]  ﴾ اهلم

إن الكافر )) يف جنازة، فقال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى ابن أيب حاتم: عن الرباء بن عازب، قال: كنا مع النبي 

كل دابة غري الثقلني، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول  رضبهُ  ُيرضب رضبة بني عينيه، فيسمع

َعنُُهمُ  ﴿ىل: اهلل تعا ُ َوَيلم َعنُُهُم اَّللَّ ِعنُوَن )ُأوََلَِك َيلم  ض،يعني: دواب األر ،(( [ ١٥٩البقرة: ]  ﴾ (١٥٩ الالَّ

 ورواه ابن ماجه.

، وجاء يف هذه اآلية: إن العامل يستغفر له كل يشء حتى احليتان يف البحر (()) وقد جاء يف احلديث: 

وأعجمي إما بلسان والناس أمجعون، والالعنون أيًضا، وهم كل فصيح أن كاتم العلم يلعنه اهلل واْلالئكة 
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 .اْلقال، أو احلال، أو لو كان له عقل، أو يوم القيامة، واهلل أعلم

 الشرح

نَا ﴿قال:  -جل وعال  -يعني هنا فيه التفاتة يف اآلية وأن اهلل  ُتُموَن َما َأنمَزلم ِذيَن َيكم  [١٥٩البقرة: ]  ﴾ إِنَّ الَّ

ُ  ﴿، ثم قال يف اآلية: -سبحانه وتعاىل  -إىل اهلل ، الضمري يعود إىل من؟ نا(نزل)ما أ َعنُُهُم اَّللَّ  ﴾ ُأوََلَِك َيلم

، أو كَم يقول أهل البالغة: من اْلتكلم إىل الغيبة، طيب الغائبفصار التفاتة من اْلتكلم إىل  [ ١٥٩البقرة: ] 

 ما الفائدة؟

 ان:يقول أهل العلم : هلا فائدت

 .ضمري الكالم، فيصري هناك انتباه ألنه عندما يتغريَّ ؛ للمخاطب ئدة األوىل: أن هذا فيه تنبيهٌ فاال

مل يقل: )أوَلك نلعنهم( فكان أبلغ من ذلك  -جل وعال  -اهلل  ، مر الثاين: أنه أبلغ يف التعظيمواأل

ُ  ﴿أن يقول:  َعنُُهُم اَّللَّ  .لزجروأقوى يف ا وهذا أظهر، [ ١٥٩البقرة: ]  ﴾ ُأوََلَِك َيلم

 قد يعني ربَم حرض بعض اإلخوة مبحث االلتفاتة يف أصول التفسري فيَم مر معنا.

 املنت

َلُحوا َوَبيَّنُوا  ﴿من هؤالء من تاب إليه فقال: -تعاىل  -ثم استثنى اهلل ِذيَن َتاُبوا َوَأصم البقرة: ]  ﴾ إاِلَّ الَّ

 .حواهلم وبّينوا للناس ما كانوا كتموهأي: رجعوا عَم كانوا فيه وأصلحوا أعَمهلم وأ [ ١٦۰

 الشرح

بإظهاره، ال  -جل وعال  -ذا كل صاحب باطل، كتم احلق، وأضل الناس، وأخفى ما أمر اهلل هإًذا 

، قال اهلل  َلُحوا َوَبيَّنُوا  إاِلَّ  ﴿: -جل وعال  -تربأ ذمته حتى يرجع عن قوله، ويبنين ِذيَن َتاُبوا َوَأصم ]  ﴾ الَّ

 يعني التوبة يف نفسه عَم اقرتفه، واإلصالح ملا أفسد، والبيان، وهذه أمور الزمة. [ ١٦۰البقرة: 
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أن يتوب عيل، وأن يغفر  -جل وعال  -وعىل هذا فلو قال قائل: أنَم تبُت، واستغفرُت، ودعوُت اهلل  

، ولذلك لنا: ال يصح هذا منك، وال ُيقبل حتى تصلح ما أفسدَت، وحتى ُتبيل ما سلف، وأكتفي ِبذا، ق نين

 ورشعه أمٌر عظيم. -سبحانه وتعاىل  - كان أمر اْلخالفة وال سيَم فيَم يتعلق يف دين اهلل

ة موإضالل الناس يف هذا الباب ليس كظلم اإلنسان لنفسه، باْلعايص، أو بالذنوب؛ ألن هذا مصادَّ  

اس عَم جيب عليهم أن ، ومصادمة لرشعة، وخمالفة ألمره، وإعراض بالن-سبحانه وتعاىل  -ين اهلل دل

 حيتاج منه إىل أمر أيًضا غري التوبة، وهو اإلصالح ملا حصل منه، والبيان.يسلكوه، فكان هذا األمر 

وكان العلَمء ربَم إذا تاب اإلنسان، وحصلت منه التوبة الصادقة، وكتب يف ذلك، وال زال باطله  

وا عليه بعد توبته، كَم حصل البن عقيل،  ليَّاته، ردَّ عليه ابن قدامة األول ينترش ردُّ فإنه حني تاب من اعتزا

ىل إصالح أديان الناس، وليس النظر بعد توبته، وذلك ألن الباطل ال زال ينترش بني الناس، فالنظر هنا إ

 إىل حفظ مكانة فالن أو فالن.

ذي يرس ومن هنا يتضح أن العلَمء حينَم يبينون، أو حيذرون، أو جيرحون فال من الناس للباطل ال 

دها بالباطل، أن هذا ليس من التشهي، وليس هو من قض اء األوقات، إنَم هو عليه، أو للقواعد التي يقعن

 هاد يف سبيل اهلل.من أعظم اجل

حيمل )) ، ودفاع عن السنة، ولذلك جاء يف احلديث: -سبحانه وتعاىل  -ألن هذا ذود عن كالم اهلل  

وانتحال اْلبطلني )) أليس هذا رّد؟  عن دين اهلل حتريف الغالني ((هذا العلم من كل خلٍف عدوُله، ينفون 

 أيس هذا رّد؟ وتأويل اجلاهلني (()) أيس هذا رّد؟  ((

إًذا من أبرز صفات أهل العلم األتقياء، وأهل اإلمامة يف الدين: أهنم يذبون عن اهلل سبحانه، عن 

جل  -، وهذا رشف عظيم، ودين اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -، وعن رشعه، وعن سنة نبيه -سبحانه وتعاىل  -دين اهلل 
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 يقوم عىل أمرين: -وعال 

  رد الباطل.يقوم عىل بيان احلق، وعىل

فالذي يقول: أنا فقط سأبني احلق، فهو يف احلقيقة، ما قام بيشء؛ ألن من بيان احلق، رد الباطل الذي 

 ُيالفه، كلمة التوحيد يا إخوة، أليس فيها حق ورد باطل؟

جل وعال  -، وفيها رد الباطل وهو: )ال إهل(، اهلل -سبحانه وتعاىل  - ت األلوهية هللفيها حق، إثبا

 كتابه، يف آياٍت كثرية ردَّ باطل اْلنافقني، ورّد باطل الكفار، ورّد باطل اْلرشكني، ورّد بعض عقائد يف -

 اليهود، ومن عقائد النصارى.

ر من أهلهيف سنته، مع بيانه للحق، وإرشاده إل - ملسو هيلع هللا ىلص -والنبي   ر من الباطل، وحذَّ ، مرًة يه، حذَّ

ومرًة بأفعاهلم، ومرًة بعقائدهم، وهذا منترش، وكثري يف السنة، فليس لقائٍل أن بوصفهم، ومرًة بأسَمئهم، 

يقول: أنا فقط أبني احلق، وال أرد، هذا ال يستقيم، الذي يقول هذا الكالم، يكون جرًسا ألهل البدع 

ألمر، يف زمننا هذا، من البدع الظاهرة بدعة اخلروج عىل والة الخوارج، اآلن يكون جرًسا ل ،واألهواء

ل: وبدعة التكفري، وبدعة القتل، والدمار، وسفك الدماء، وإزهاق األرواح، فهل يصح من قائل أن يق

 أليس من بيان احلق أن يرد عىل هذه العقائد الفاسدة. أنا فقط أبنين احلق؟

ور الباطلة، أو انخرط يف مجاعٍة من اجلَمعات حصل منه أمر من هذه األمال شك يف ذلك، فإًذا من 

ًفا بالباطل، فال تربأ  ، أو نرص قاعدًة فاسدة، أو ألَّف مؤلَّ اْلنحرفة، أو حزٍب من األحزاب، أو أيَّد فكًرا

كان عليه، ، ويصلح ما أفسد، ويبنين للناس هذا الباطل الذي -سبحانه وتعاىل  -ذمته حتى يتوب إىل اهلل 

 واحلق الذي جيب عليهم أن يتمسكوا به.
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 املنت

ِحيُم ) ﴿ ُب الرَّ ا ويف هذا داللة عىل أن الداعية  [، ١٦۰البقرة: ]  ﴾ (١٦۰َفُأوََلَِك َأتُوُب َعَليمِهمم َوَأنَا التَّوَّ

 .إىل كفر، أو بدعة إذا تاب إىل اهلل تاب اهلل عليه. وقد ورد أن األمم السابقة

 الشرح

إن اهلل حجب )) : -يه الصالة والسالم عل -هو معلوم؛ لقوله اْلبتدع هو برتك بدعته، كَم توبة يعني 

فتوبة اْلبتدع هو برتك بدعته، فالتوبة ُتقبل من اْلرشك  التوبة عن كل صاحب بدعٍة حتى يدع بدعته ((

 .دعةفيعني اْلشرتك يف ذلك، يف التوبة للمبتدع أن يدع هذه الب ،أيًضا إذا ترك رشكه

إن اهلل حجب التوبة )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -وملاذا جاء هذا األمر، يعني الذي يدل عىل خطورة البدع يف قوله  

 ؟عن كل صاحب بدعٍة حتى يدع بدعته ((

ن هلل ِبا، فلذلك يقل فيهم من يتوب، ألن البدع يتدينن الناس ِبا، هي خمالفات، فالناس يتدينو

 التاريخ، قلَّ أن جتد مبتدًعا يتوب ويرجع عن بدعته، ربَم ُيقتل عىل وانظروا يف واقعنا، فيَم يعني، أيًضا يف

 ، ربَم ُيصلب؛ ألنه يتدين.بدعته

عة ال ؛ ألن اْلعصية ُيتاب منها، والبد" البدعة أحّب إىل إبليس من اْلعصية" ولذلك يقول سفيان:  

اهلل، ويتوب، وينيب،  ُيتاب منها، صاحب اْلعصية يفعل اْلعصية وهو يعرف أهنا معصية، ويستغفر

ل ويريد من الناس كلهم أن يتدينوا ِبذه ويرجع، وصاحب البدعة يفعل البدعة وهو يرى أهنا دين، ب

 اْلخالفة، وهذه البدعة.

إمجاع العلَمء، وعليه منهج السلف، فمن هنا كانت البدع أخطر وأشد من اْلعايص، وعىل هذا  

ق أو " البدع، وكان البعض يقول:  وسرية األئمة من قبل، وهو التشديد يف أمر ا أَلن يكون ابني مع الرسُّ
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أن هذا يف معصية، ربَم يتوب منها، ويستغفر، ويلوم نفسه،  " مع كذا، أهون من أن يكون مع أهل البدع

 .-سبحانه وتعاىل  -رب ِبا إىل اهلل وأما هذا ففي بدعة جيعلها دينًا يتق

 املنت

، ولكن هذا من رشيعة نبي التوبة ن التوبة تقبل من مثل هؤالء منهموقد ورد أن األمم السابقة، مل تك

َعَليمِهمم  ﴿ونبي الرمحة صلوات اهلل وسالمه عليه. ثم أخرب تعاىل عمن كفر به واستمّر به احلال إىل مماته بأن 

َِعنَي ) َاَلِئَكِة َوالنَّاِس َأمجم  َواْلم
ِ

نَُة اَّللَّ أي: يف اللعنة البالغة هلم إىل  [ ١٦٢، ١٦١رة: البق]  ﴾ ِديَن ِفيَها( َخالِ ١٦١َلعم

ُف َعنمُهمُ  ﴿يوم القيامة، ثم اْلصاحبة هلم يف نار جهنم التي  فَّ فيها، أي: ال ينقص عَم  [ ١٦٢البقرة: ]  ﴾ اَل ُُيَ

و نهم ساعة واحدة، وال يفرّت، بل هأي: ال يغري ع [ ١٦٢البقرة: ]  ﴾ (١٦٢َواَل ُهمم ُينمَظُروَن ) ﴿هم فيه 

 لك.متواصل دائم، فنعوذ باهلل من ذ

ِحيُم ) ﴿ َُن الرَّ محم ُيرب تعاىل عن تفّرده باإلهلية،  [ ١٦٣البقرة: ]  ﴾ (١٦٣َوإهَِلُُكمم إهَِلٌ َواِحٌد اَل إهَِلَ إاِلَّ ُهَو الرَّ

الرمحن الفرد الصمد، الذي ال إهل إال هو وأنه وأنه ال رشيك له وال عديل له، بل هو اهلل الواحد األحد 

 .السمني يف أول الفاحتةالرحيم. وقد تقّدم تفسري هذين ا

 الشرح

ِحيُم ) ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  َُن الرَّ محم  [ ١٦٣البقرة: ]  ﴾ (١٦٣َوإهَِلُُكمم إهَِلٌ َواِحٌد اَل إهَِلَ إاِلَّ ُهَو الرَّ

 ﴾َوإهَِلُُكمم إهَِلٌ َواِحٌد اَل إهَِلَ إاِلَّ ُهوَ ﴿انية: يف اجلملة الثانية ما هو مقررٌّ يف اجلملة الث -جل وعال  -كرر اهلل 

وهذا تأكيد، تكرار ألمر التأكيد، فالتأكيد جاء هنا بأمهية التوحيد، وهي هنا )ال إهل إال اهلل(  [ ١٦٣البقرة: ] 

 كلمة التوحيد.

، -جل وعال  -في العبادة عَم سوى اهلل ي نوه [ ١٦٣البقرة: ]  ﴾  اَل إهَِلَ إاِلَّ ُهوَ َوإهَِلُُكمم إهَِلٌ َواِحدٌ  ﴿ 
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وأنه ال معبود بحق إال اهلل، هذا هو معنى )ال إهل إال اهلل(، وهو اْلعنى الصحيح، فال ُيقال: أنه معنى )ال 

ىل االخرتاع إال اهلل، أو غري ذلك؛ ألن إهل إال اهلل(: أي ال خالق إال اهلل، أو ال رازق إال اهلل، أو ال قادر ع

 خصائص الربوبية.هذه من 

َض َلَيُقوُلنَّ  ﴿وهي من األمور التي كان يقر ِبا كفار قريش،   َرم ََمَواِت َواألم َتُهمم َمنم َخَلَق السَّ َوَلِئنم َسَألم

 ُ َتُهمم َمنم َخَلَقُهمم َلَيُقوُلنَّ  ﴿ [ ٢٥لقَمن: ]  ﴾ اَّللَّ ُ َوَلِئنم َسَألم ال اهلل، إًذا فلو قلنا: ال خالق إ [، ۸٧الزخرف: ]  ﴾ اَّللَّ

وهذا ال يصح، فـ)ال إهل(: أي ال معبود بحقٍّ إال اهلل،  ،ريش يكون ممن أقروا بالتو، بـ)ال إهل إال اهلل(كفار ق

د: أنه ال إهل  ر: ال إهل )موجود(؛ ألن هذا خالف الواقع، اآلهلة كثرية، وإنَم اْلرا وال يصح أيًضا أن ُيقدَّ

 إنَم ُيعبد بباطل. -جل وعال  -، وأن غري اهلل -تعاىل انه وسبح -)ُيعَبد( بحقٍّ وصدق إال اهلل 

 املنت

اسم اهلل األعظم )) أنه قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -يف احلديث عن أسَمء بنت يزيد بن السكن، عن رسول اهلل و

ِحيُم ) ﴿ يف هاتني اآليتني: َُن الرَّ محم ( ١مل )آ ﴿و  [ ١٦٣: قرةالب]  ﴾ (١٦٣َوإهَِلُُكمم إهَِلٌ َواِحٌد اَل إهَِلَ إاِلَّ ُهَو الرَّ

ُ اَل إهَِلَ  َقيُّوُم )اَّللَّ َيُّ الم  .(( [ ٢ ،١آل عمران: ]  ﴾ (٢إاِلَّ ُهَو احلم

 الشرح

ِحيُم  ﴿، أنه مرَّ معنا يف سورة الفاحتة الكالم عن - رمحه اهلل -يعني كَم ذكر ابن كثري  َُن الرَّ محم الرَّ

، وُيشتق منهَم صفة الرمحة، وقال -سبحانه وتعاىل  -هلل وباختصار: مها اسَمن  [ ١٦٣البقرة: ]  ﴾ (١٦٣)

 ." أن الرمحن عاّم، رمحن الدنيا واآلخرة، وأن الرحيم يف الدنيا" بعضهم: 

وقيل: الرمحن: هي صفة الرمحة للجميع، للمؤمن والكافر، وأن الرحيم خاصة بأهل اإليَمن لقوله  

ِمننَِي َرِحي ﴿: -جل وعال  - ُؤم  [. ٤٣األحزاب: ]  ﴾ (٤٣ًَم )َوَكاَن بِاْلم
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سبحانه وتعاىل  -الوصف: يعني وصف اهلل  ،هو الوصف، وأن الرحيم هو الفعل وقيل: أن الرمحن 

رمحة عامة، ورمحة  عىل قسمني: -جل وعال  -، والرحيم: فعله يف العباد، وهو رمحتهم، ورمحة اهلل -

 خاصة.

هم وفاجرهمفالرمحة العامة جلميع اخللق، مؤمنهم وكافرهم، وب  -سبحانه وتعاىل  -، ومن رمحته رن

 أنه يبقي الكافر عىل كفره، مع كفره فهو يبقى، ومع إفساده، ويغذيه بالنعم واألرزاق.

نات بعضها ببعض، فتجد احليوان من الذئاب،  -سبحانه وتعاىل  -ومن رمحته   العامة: رمحة احليوا

سته وقوته يعطف عىل أبنائه، رجلها لرتضع ابنها، هذه من رمحة اهلل والشاة ترفع  أو من األسود مع رشا

 .-سبحانه وتعاىل  -

ئع، وإنزال الكتب،  -جل وعال  -والرمحة اخلاصة هي: رمحة اهلل  بأهل اإليَمن، يف إرسال الرشا

 ِبم. -سبحانه وتعاىل  -وبيان األحكام، هذه رمحة خاصة بأهل اإليَمن، وهي من عناية اهلل 

 املنت

ه باإلهلية بتفرده بخلق السموات واألرض وما فيهَم، وما بني ذلك مما ذرأ يل عىل تفردثم ذكر الدل

  وبرأ ِمن اْلخلوقات الدالة عىل وحدانيته.

ِر بِ  ﴿ َبحم تِي جَتمِري يِف الم ُفلمِك الَّ يمِل َوالنََّهاِر َوالم تاَِلِف اللَّ ِض َواخم َرم ََمَواِت َواألم  ََم َينمَفعُ إِنَّ يِف َخلمِق السَّ

ةٍ النَّاَس  هِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمنم ُكلن َدابَّ َد َموم َض َبعم َرم َيا بِِه األم  َفَأحم
ٍ
 ِمنم َماء

ِ
ََمء ُ ِمَن السَّ َياِح َوَما َأنمَزَل اَّللَّ يِف الرن ِ  َوَترصم

ِقُلونَ  ٍم َيعم ِض آَلَياٍت لَِقوم َرم  َواألم
ِ
ََمء َ السَّ ِر َبنيم َُسخَّ َحاِب اْلم  .[ ١٦٤البقرة:  ] ﴾ (١٦٤ )َوالسَّ

ضِ  ﴿يقول تعاىل:  َرم ََمَواِت َواألم تلك يف ارتفاعها واتساعها وكواكبها  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ إِنَّ يِف َخلمِق السَّ

السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه األرض يف انخفاضها وجباهلا وبحارها وقفارها ووهادها 
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يمِل وَ  ﴿وُعمراهنا وما فيها ِمن اْلنافع  تاَِلِف اللَّ هذا جييء ثم يذهب وُيلفه اآلخر  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ النََّهارِ َواخم

يمُل َسابُِق النََّهاِر  ﴿نه حلظة، كَم قال تعاىل: ويعقبه، ال يتأخر ع َقَمَر َواَل اللَّ ِرَك الم ُس َينمَبِغي هَلَا َأنم ُتدم مم اَل الشَّ

َبُحوَن ) وتارة يطول هذا ويقرص هذا، وتارة يأخذ هذا ِمن هذا ثم  [، ٤۰يس:  ] ﴾ (٤۰َوُكلٌّ يِف َفَلٍك َيسم

يملِ ُيولُِج اللَّ  ﴿يتقارضان، كَم قال تعاىل:  أي: يزيد ِمن هذا  [ ٦١احلج: ]  ﴾ يمَل يِف النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر يِف اللَّ

 .يف هذا، ومن هذا يف هذا

 شرحال

ذكر هنا يف اآلية آياٍت متغريات، واْلتغري داللته  -جل وعال  - يعني هذه ِمن آيات اهلل العظيمة، اهلل

إِنَّ يِف َخلمِق  ﴿أكثر ِمن الثابت، اليشء اْلتغري داللته وقوة الرباهني فيه أقوى ِمن اليشء الثابت، فقال: 

تِي جَتمِري يِف  ُفلمِك الَّ يمِل َوالنََّهاِر َوالم تاَِلِف اللَّ ِض َواخم َرم ََمَواِت َواألم رِ السَّ َبحم  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ بََِم َينمَفُع النَّاَس   الم

 اآلية.

يذهب بأحدمها وُيلف باآلخر، يف  -جل وعال  -يعني ِمن اآليات العظيمة يف الليل والنهار أن اهلل 

حاٍل انسيايبٍّ يسري، سهل؛ وذلك ْلصلحة الِعباد، فتبدأ الشمس ضعيفة، ثم تزداد يف حرارهتا حتى تقوى، 

رة الشمس يف مغيبها، ثم تأيت يشء مِن الربودة، وهكذا. ذلك تضعف، ثمثم بعد   يبدأ الليل، قريًبا ِمن حرا

ولو كان األمر بأن شدة احلر يأيت مع شدة الربد لترضر الناس، وفسدت معايشهم، وضُعفت أبداهنم، 

ِبذه اآليات يف ذلك احلكمة العظيمة، وهذا الكون ِبذه السالسة، و -سبحانه وتعاىل  -ولكن هلل 

، وعىل قدرته، -سبحانه وتعاىل  -العظيمة، وبجريان األفالك، وبحسن تدبري العامل، يدل عىل حكمته 

 وعىل قوته.

 له آيٌة=تدل عىل أنه واحدُ 
ٍ
 ويف كلن يشء
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 فيا عجًبا كيف ُيعىص اإلهل=أم كيف جيحده اجلاحدُ 

 املنت

ِر بََِم  ﴿ َبحم تِي جَتمِري يِف الم ُفلمِك الَّ أي: يف تسخري البحر حلمل السفن ِمن  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ َينمَفُع النَّاَس  َوالم

جانب إىل جانب ْلعاش الناس، واالنتفاع بَم عند أهل ذلك اإلقليم، ونقل هذا إىل هؤالء وما عند أوَلك 

  .إىل هؤالء

 الشرح

ينة التي تسري عىل املاء، ذكر هنا السف -جل وعال  -يعني اآلن ِمن اآليات العظيمة أيًضا الطائرة، اهلل 

ل بالطائرات أيًضا، وهي تسري عىل املاء،  نباألثقال، اآلن السف وهي حمملة ل بالسيارات، بل وحُتمَّ حُتمَّ

 هذه آيات عظيمة.

ء اآلن مثل الطائرات، واهلل أعلم بَم يكون يف مستقبل األيام ِمن أمور، هي ِمن تيسري اهلل    -ثم ُهين

باد، هذه ال شك أهنا آيات عظيمة، ينبغي لإلنسان أن يتفكر فيها ليعرف قدر نعمة للع -سبحانه وتعاىل 

 عليه. -سبحانه وتعاىل  -اهلل 

أي إن  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ آَلَياٍت  ﴿بعد أن ذكر هذه اآليات، قال: يف هذه اآلية، قال  -جل وعال  -اهلل  

 لم: هذه األمور فيها ثالث آيات عظيمة:قال أهل الع [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ آَلَياٍت  ﴿يف هذه األمور

بعباده، وذلك ِمن تيسريه منافع العباد، كَم  -جل وعال  -أما اآلية األوىل: فهي آياٌت عىل رمحة اهلل 

فيرسَّ اْلطر، ويرسَّ الشمس التي   ،[ ٣٣النازعات: ]  ﴾ (٣٣َمَتاًعا َلُكمم َوأِلَنمَعاِمُكمم ) ﴿: -جل وعال  - قال اهلل

 -، هذا كله ِمن رمحة اهلل فية لألبدان، ويرسَّ الليل الذي فيه سكون، ويرسَّ النبات الذي فيه الغذاءفيها عا

 .-جل وعال 
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جل وعال  -، وهو ما يدل عليه إتقانه -سبحانه وتعاىل  -واآليات الثانية: هي اآليات عىل حكمته 

وتعاقب اآليات، وتدابري ، كم دقتهار، وحُيِكم صنعتها، وحُي الذي ُيلق هذه األموف، وتقديره لألمور، -

 .-سبحانه وتعاىل  -كمته، وأنه احلكيم الكون، يدل عىل ح

 : ، فإن اإلنسان يرى األرض خاشعة، هامدة، -جل وعال  -آليات عىل قدرته اواآلية الثالثة: قالوا

ونباهتا، فخرج منها عليها املاء، اهتزت بأزهارها وأشجارها  - جل وعال -قاحلة، جافَّة، فإذا أنزل اهلل 

ع الثَمر ع النبات، وأكل الناس فيها ِمن أنوا  َواِحدٍ  ﴿كل هذه الثَمر، ُتسقى ،أنوا
ٍ
وختتلف   [ ٤الرعد: ]  ﴾ بََِمء

 .-وتعاىل سبحانه  -، وعىل قوته -جل وعال  -درة اهلل قيف األلوان، ويف اْلذاقات، وهذا دليٌل عىل 

َسنُِرُِيمم آَياتِنَا  ﴿قال:  -جل وعال  -آيات عظيمة، واهلل  -ال جل وع -فهذه اآليات التي ذكرها اهلل 

َقُّ  َ هَلُمم َأنَُّه احلم َفاِق َويِف َأنمُفِسِهمم َحتَّى َيَتَبنيَّ  [. ٥٣فصلت: ]  ﴾ يِف اآلم

ه اإلنسان يف الكون، واآليات  النفسية ما يراه اإلنسان يف نفسه، يف سمعه،  اآليات اآلفاقيَّة هي ما يرا

 .آيات عظيمة رصه، وتذوقه، وإدراكه، وحفظه، وفهمه، ومشيه، وأخذه، وإعطائهوب

اء يف اجلسد ِبذا التنسيق ووزع األعض خلق اإلنسان عىل هذه الصفة، -جل وعال  -ِمن آياته: أن اهلل 

ِويٍم ) ﴿، وأنه خلق-جل وعال  -وهو ِمن إتقانه  ، العظيم َسِن َتقم نمَساَن يِف َأحم ِ  .[ ٤تني: ال]  ﴾ (٤اإلم

ر اإلنسان يف هذه اآليات، علم عظيم النعم التي امتن اهلل  ِبا عىل   -جل وعال  -هذه آيات، لو تفكَّ

ال يرى  ؛ " !جعل العينني يف القدم، كم سيعاين اإلنسان -جل وعال  -لو أن اهلل " عباده، يقول العلَمء: 

نمَساَن يِف  ﴿خلق اإلنسان  الطريق، وال يرى ما الذي سيأيت عليه، ونحو ذلك ِمن إتقان ِ نَا اإلم َلَقدم َخَلقم

ِويٍم ) َسِن َتقم  .[ ٤التني: ]  ﴾ (٤َأحم

 ، وتدل عىل حكمته سبحانه، وتدل عىل قدرته.-جل وعال  -فهذه اآليات الكثرية تدل عىل رمحته 
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 املنت

َض  ﴿ َرم َيا بِِه األم  َفَأحم
ٍ
 ِمنم َماء

ِ
ََمء ُ ِمَن السَّ هِتَا َوَما َأنمَزَل اَّللَّ َد َموم َوَآَيٌة  ﴿كَم قال تعاىل:  [، ١٦٤البقرة: ]  ﴾ َبعم

نَا ِمنمَها َحبًّا َفِمنمُه َيأمُكُلوَن )هَلُُم  َرجم َييمنَاَها َوَأخم يمَتُة َأحم َ ُض اْلم َرم نَاٍب ٣٣األم نَا ِفيَها َجنَّاٍت ِمنم َنِخيٍل َوَأعم ( َوَجَعلم

ُعُيوِن ) َنا ِفيَها ِمَن الم رم كُ لَِيأمُكُلوا ِمنم َثَمِرِه َومَ ( ٣٤َوَفجَّ ( ُسبمَحاَن الَِّذي َخَلَق ٣٥ُروَن )ا َعِمَلتمُه َأيمِدُِيمم َأَفاَل َيشم

َلُموَن ) ُض َوِمنم َأنمُفِسِهمم َومِمَّا اَل َيعم َرم َواَج ُكلََّها مِمَّا ُتنمبُِت األم َزم  [. ٣٦-٣٣يس: ]  ﴾ (٣٦األم

ةٍ  ﴿ أي: عىل اختالف أشكاهلا وألواهنا ومنافعها وصغرها  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ َوَبثَّ ِفيَها ِمنم ُكلن َدابَّ

ِض  ﴿وكربها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه ال ُيفى عليه يشء ِمن ذلك، كَم قال تعاىل:  َرم ٍة يِف األم َوَما ِمنم َدابَّ

َدَعَها ُكلٌّ  َتوم َها َوُمسم َتَقرَّ َلُم ُمسم ُقَها َوَيعم  ِرزم
ِ

 [. ٦هود: ]  ﴾ (٦ ) يِف كَِتاٍب ُمبنِيٍ إاِلَّ َعىَل اَّللَّ

َياِح  ﴿ يِف الرن ِ أي: تارة تأيت بالرمحة وتارة تأيت بالعذاب، تارة تأيت مبرشة بني  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ َوَترصم

 .يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة جتمعه، وتارة تفرقه، وتارة ترصفه

﴿  
ِ
ََمء َ السَّ ِر َبنيم َُسخَّ َحاِب اْلم ضِ وَ َوالسَّ َرم يسخر إىل ما يشاء اهلل ِمن األرايض  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ األم

ِقُلوَن ) ﴿واألماكن، كَم يرصفه تعاىل:  ٍم َيعم الت أي: يف هذه األشياء دال [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ (١٦٤آَلَياٍت لَِقوم

 .بينة عىل وحدانية اهلل تعاىل

َ  ﴿كَم قال تعاىل:  ََمَواِت َواألم َباِب إِنَّ يِف َخلمِق السَّ َلم يمِل َوالنََّهاِر آَلََياٍت أِلُويِل األم تاَِلِف اللَّ ِض َواخم رم

ضِ ١٩۰) َرم ََمَواِت َواألم ُروَن يِف َخلمِق السَّ َ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجنُوِِبِمم َوَيَتَفكَّ ُكُروَن اَّللَّ ِذيَن َيذم نَا َما  ( الَّ َربَّ

َت َهَذا َباطِاًل ُسبمَحاَنَك َفقِ   .[ ١٩١، ١٩۰آل عمران: ]  ﴾ (١٩١نَا َعَذاَب النَّاِر )َخَلقم

 الشرح

ِقُلوَن ) ﴿ختم هذه اآليات بقوله:  -جل وعال  -اهلل  ٍم َيعم وهذا  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ (١٦٤آَلَياٍت لَِقوم

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 24 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

دليل عىل منزلة العقل، ومكانته يف الرشيعة، ولذلك ُذكرت تصاريف كلمة العقل يف القرآن، فيَم يقارب 

 ني موضًعا.مخس

ودور العقل أنه يصدق الرشع، يصدق النصوص، وال ينفرد بترشيع، أو بتأسيس أحكام، فالعقل  

، ألن الذي -جل وعال  -ض رشع اهلل الصحيح ال ُيناقض النقل الرصيح، ال يمكن للعقول أبًدا أن تناق

 قسام:لق هذه العقول، والناس يف أمر العقل عىل ثالثة أخأنزل هذا الرشع هو الذي 

م عىل النصوص الرشعية، وأن ما دلَّ عليه  ا كبرًيا، حتى جعله هو اْلقدَّ منهم َمن غال يف العقل غلوًّ

ض،  العقل يؤخذ به، وما مل يدل عليه العقل، وإن كان يف الرشع، فإنه ال ُيقبل، وهذا ال شك أنه ِمن اإلعرا

 .-سبحانه وتعاىل  -ومن اْلخالفة ألمر اهلل 

نزل القرآن، والسنة هدايًة للناس، وجعل للناس عقواًل يعقلون ِبا هذه أ -ال جل وع -فاهلل  

، وهذا ما قاله الفالسفة -سبحانه وتعاىل  -النصوص، فتقديم هذه العقول عىل النصوص خمالفة ألمر اهلل 

 وأتباعهم ممن أخذوا مذهبهم يف ذلك ِمن اْلعتزلة واجلهمية وغريهم.

الرد عىل هؤالء أن ُيقال: ما هي العقول التي ُتقدم عىل  وأيرس فقدموا العقول عىل النصوص، 

 النصوص؟

فإن العقول تتناقض أيًضا وختتلف، وهذا العقل يقبل شيًئا وذاك العقل ال يقبله، فكيف نرتك رشع  

ودينه، ونرجع إىل عقوٍل متناقضة، فهمها قارص، ومعرفتها للمصالح واْلفاسد  -سبحانه وتعاىل  -اهلل 

 ة؟حمدود

 ا ال شك، هذا ِمن اإلعراض.فهذ

عل هلا أي منزلة، حتى وجَلوا يف القبيح، وتركوا الرشع، الذي جاء ببيان جتوطائفة ألغت العقول، ومل 
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 منزلة العقل، واحرتام مكانته، فلم يقبلوه، هؤالء ال شك أيًضا أهنم خمالفون.

ن العقل إنَم جاء للداللة عىل ته، وأومن توسط يف ذلك وهم الطائفة الثالثة، َمن عرفوا للعقل منزل

صدق النقل، هذا هو دور العقل، الداللة عىل صدق النقل، وحتكيم الرشيعة، والعمل بالنصوص، فهذا 

 هو العقل السليم.

وهذا هو العقل الذي ُيمدح، والذي ينبغي أن يكون عليه أهل اإليَمن، عقٌل يؤيدون به النصوص،  

ًء اْلذهب األول أو الثاين فهَم مذهبان فيه ا ويصدقون به بالنقل، وحُيكمون لترشيع، أما غري ذلك، سوا

باطالن، أحدمها: حيكم العقل يف كل يشء، ويقدمه عىل النصوص، واآلخر يلغي فعاليته، وقيمته، 

 ومنزلته، وال شك أن التوسط يف ذلك هو األسلم.

 املنت

﴿  
ِ

 َوَلوم َيَرى َأنم َوِمَن النَّاِس َمنم َيتَِّخُذ ِمنم ُدوِن اَّللَّ
ِ

َّ
ِ

ِذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا َّلل  َوالَّ
ِ

َداًدا حُيِبُّوهَنُمم َكُحبن اَّللَّ

َعَذاِب ) َ َشِديُد الم  مَجِيًعا َوَأنَّ اَّللَّ
ِ

َّ
ِ

َة َّلل ُقوَّ َعَذاَب َأنَّ الم َن الم ِذيَن َظَلُموا إِذم َيَروم بُِعوا ِمنَ ١٦٥الَّ ِذيَن اتُّ أَ الَّ  ( إِذم َترَبَّ

َباُب )الَّ  َسم َعَذاَب َوَتَقطََّعتم ِِبُِم األم َبُعوا َوَرَأُوا الم أَ ِمنمُهمم ١٦٦ِذيَن اتَّ ًة َفنََترَبَّ َبُعوا َلوم َأنَّ َلنَا َكرَّ ِذيَن اتَّ ( َوَقاَل الَّ

ٍت َعَليمِهمم َوَما هُ  ا ََمهَلُمم َحرَسَ ُ َأعم ُءوا ِمنَّا َكَذلَِك ُيِرُِيُم اَّللَّ  ١٦٥البقرة: ]  ﴾ (١٦٧َخاِرِجنَي ِمَن النَّاِر )مم بِ َكََم َترَبَّ

 .يذكر تعاىل حال اْلرشكني به يف الدنيا وما هلم يف الدار اآلخرة [ ١٦٧ -

 رحالش

ِض  َخلمِق  ﴿تلك اآليات العظيمة، ِمن  -سبحانه وتعاىل  -يعني هنا بعد أن بنيَّ اهلل  َرم ََمَواِت َواألم السَّ

يمِل وَ  تاَِلِف اللَّ ِر بََِم َينمَفُع النَّاَس َواخم َبحم تِي جَتمِري يِف الم ُفلمِك الَّ وغريها ِمن اآليات،  [ ١٦٤البقرة: ]  ﴾ النََّهاِر َوالم

 ذكر أنه مع وجود هذه اآليات العظيمة، هناك ِمن الناس َمن ُيعرض عن هذا كله، ويرتك هذا كله، وال
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 التي ُختم عليها، هذا حال كثري ِمن أهل الكفر. يقبله، ويرص عىل الكفر، واإلعراض عىل الدين، القلوب

 املنت

حيث جعلوا له أنداًدا، أي: أمثااًل ، يذكر تعاىل حال اْلرشكني به يف الدنيا وما هلم يف الدار اآلخرة

ء يعبدوهنم معه وحيبوهنم كحبه، وهو  اهلل ال إهل إال هو، وال ضد له وال نّد له، وال رشيك معه. ويف ونظرا

ا أن جتعل هلل ندً )) عن عبد اهلل بن مسعود قال: قلت: يا رسول اهلل، أي الذنب أعظم؟ قال: الصحيحني 

 .وهو خلقك ((

 الشرح

َك بِهِ  ﴿: -سبحانه وتعاىل  -رشيك، والنظري، والشبيه، أن ترشك باهلل الند: ال َ ِفُر َأنم ُيرشم َ اَل َيغم  إِنَّ اَّللَّ

 .[ ٤۸النساء: ]  ﴾

 املنت

 َوالَّ  ﴿وقوله: 
ِ

َّ
ِ

وحلبهم هلل ومتام معرفتهم به، وتوقريهم  [: ١٦٥البقرة: ]  ﴾ ِذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا َّلل

 .وتوحيدهم له، ال يرشكون به شيًئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه، ويلجؤون يف مجيع أمورهم إليه

 الشرح

﴿ 
ِ

َّ
ِ

ِذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا َّلل واجبة، وال حُيب لذاته إال  -سبحانه وتعاىل  -بة اهلل حم  [، ١٦٥البقرة: ]  ﴾َوالَّ

ع:-سبحانه وتعاىل  -، ال حُيب لذاته إال اهلل -جل وعال  -اهلل   ، واْلحبة أنوا

 واجبة، فهو اخلالق الرازق، اْلحيي اْلميت، اْلدبر، اْلترصف يف الكون.  -جل وعال  -حمبة اهلل  

األوالد، وحمبة الناس، وهي كذلك واجبة مقدمة عىل حمبة  ،- ملسو هيلع هللا ىلص -واْلحبة الثانية حمبة رسول اهلل 

 وحمبة النفس.

وحمبة أهل اإليَمن هي اْلحبة الثالثة، كذلك هذه ِمن عالمات اإليَمن، حمبة أهله، فهذه اْلنزلة منزلة 
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 عظيمة، وهي مقتىض الوالء هلذا الدين؛ أن حتب أهله.

 واع اْلحرمة، فهي أقسام كذلك:ِمن األن -سبحانه وتعاىل  -وأما حمبة غري اهلل 

  ﴿: -جل وعال  -ها اْلحبة الرشكية، وهي اْلذكورة يف اآلية، قال اهلل من
ِ

بُّوهَنُمم َكُحبن اَّللَّ
]  ﴾ حُيِ

ك. [ ١٦٥البقرة:   هذه حمبة رشكية، فاحلكم عىل صاحبها باإلرشا

جل وعال  -معصية اهلل  وهناك اْلحبة اْلحرمة، وهي التي تؤدي إىل حمرم، فتحب إنسان فتطيعه يف

أن ُيفعل، هذه اْلحبة تكون حمبة حمرمة، صاحبها آثم، وليست  -جل وعال  -ترك ما أمر اهلل ، أو يف -

 باْلحبة الرشكية.

وأما اْلحبة الطبيعية، فهذه اْلحبة اجلائزة، حمبة االبن ألبيه، وحمبة األب البنه، وحمبة القريب لقريبه، 

سلم، أو حمبة االبن ألبيه غري اْلسلم، هذه ذلك، بل حمبة األب البنه غري اْل وحمبة الزوج لزوجته، وغري

ة، هذه حمبة جائزة، وإن كان مرشًكا، قال اهلل  إِنََّك اَل هَتمِدي  ﴿: -جل وعال  -اْلحبة، حمبة األبوة، أو البنوَّ

َببمَت   فأثبت له اْلحبة. [ ٥٦القصص: ]  ﴾ َمنم َأحم

يتزوج الكتابية، وهو ال حيبها لدينها،  ل، يف أنه كيف اْلسلم جيوز له أنومن هنا ال يصح االستشكا 

هو حيبها ألهنا زوجته، وهذه اْلحبة جائزة، وإن كانت عىل غري دينه، وأما بغض االعتقاد التي هي عليه 

ر أهل العلم.  فهذا أمٌر الزم، وقد جيتمع يف اإلنسان اْلحبة والبغض، كَم قرَّ

 املنت

د تعا َن  ﴿ىل اْلرشكني به، الظاْلني ألنفسهم بذلك فقال: ثم توعَّ ِذيَن َظَلُموا إِذم َيَروم َوَلوم َيَرى الَّ

 مَجِيًعا
ِ

َّ
ِ

َة َّلل ُقوَّ َعَذاَب َأنَّ الم احلكم له وحده ال رشيك له، وأن مجيع األشياء حتت  أي: أن [، ١٦٥البقرة: ]  ﴾ الم

 .قهره وغلبته وسلطانه
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 الشرح

 مَجِيًعا ﴿: -وعال جل  -قول اهلل  يعني
ِ

َّ
ِ

َة َّلل ُقوَّ فتكون عىل ظاهرها، أي أن القوة  [ ١٦٥البقرة: ]  ﴾ َأنَّ الم

ما ذكره ابن كثري، وأن احلكم له وحده ال رشيك له؛  ذلك، ومن لوازم -سبحانه وتعاىل  -الكاملة هلل 

 ألنه األقوى؛ وألنه صاحب القوة الكاملة، اْلتصف ِبا.

 مَجِيًعا ﴿ -جل وعال  -وإال فإن قول اهلل  
ِ

َّ
ِ

َة َّلل ُقوَّ عىل ظاهره ِمن أن القوة الكاملة  [ ١٦٥البقرة: ]  ﴾ َأنَّ الم

 .-سبحانه وتعاىل  -هلل 

ِذيَن َظَلُموا  ﴿: - عز وجل -قول اهلل  الظلم ُيطلق عىل النقص، يعني  [ ١٦٥البقرة: ]  ﴾ َوَلوم َيَرى الَّ

، ظلموا أنفسهم فأن عليه  -كَم قال النبي  ،قصوها حقها، وظلموا رِبم فأرشكوا هؤالء ظلموا فنقصوا

وذكر أن معنى الظلم لربه: أن يرشك معه غريه  الظلم ثالثة: ظلم اإلنسان لربه (()) : -الصالة والسالم 

د به النقص، قول اهلل  َتا  ﴿يف سورة الكهف:  -جل وعال  -يف عبادته، ومما يدل عىل أن الظلم ُيرا كِلم

 ِ َنََّتنيم مم ِمنمُه َشيمًئااجلم
لِ د به النقص، أي مل تنقص منه شيًئا، فالظلم ُيطلق وُيرا  [ ٣٣الكهف: ]  ﴾  آَتتم ُأُكَلَها َومَلم َتظم

 والظلم: هو وضع اليشء يف غري موضعه، كل أمٍر ُوضع يف غري موضعه فهو ظلم.

ر اْلعارصين، الليلة يف ال لظلم، هذا الذي اكالم عن يعني تنبيه كَم ُيقال عارض، سمعُت أحد الثوا

رين به اآلن، يستدل بجواز اخلروج عىل احلكام، ومنازعتهم بقول اهلل  َكنُوا  ﴿: -جل وعال  -ذكَّ َواَل َترم

ُكُم النَّارُ  ِذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ فهو ترك النصوص الكثرية التي فيها  ،وهذا ِمن اتباع اْلتشابه [ ١١٣هود: ]  ﴾ إىَِل الَّ

اسمع وأطع، وإن أخذ )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -الصرب عىل َجور احلاكم، وعىل السمع والطاعة؛ لقوله  الداللة عىل

ء يستنون بغري سنتي، )) : -عليه الصالة والسالم  -وقوله  مالك، ورضب ظهرك (( يكون فيكم أمرا

ير وغري ذلك ِمن النصوص، وترك إمجاع السلف، وتقر ،فيهم ِمن اْلخالفةأن حيصل  (( يُيتدون بغري هدي
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، - ريض اهلل عنهم وأرضاهم - األئمة يف ذلك، وترك فهم الصحابةذلك يف كتب العقائد، وترك سرَي 

اج بن يوسف، وغري ذلك، ثم ذهب إىل آية يستدل ِبا وجيعلها  ومعاملتهم ْلن حصل منه ظلم، كاحلجَّ

ِذيَن َظلَ  ﴿ هي النص يف هذه اْلسألةهي اْلحَكم، و َكنُوا إِىَل الَّ  [. ١١٣هود: ]  ﴾ ُموا َواَل َترم

ء يا إخوة، ِمن صفاهتم أهنم يستدلون بالقرآن، لكنهم يستدلون   حتى نعرف يعني أهل األهوا

ٌغ  ﴿: -جل وعال  -، حينَم قرأ قول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -باْلتشابه منه، كَم قال النبي  ِذيَن يِف ُقُلوِِبِمم َزيم ا الَّ َفَأمَّ

تِ  ِفتمنَةِ َغاَفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنمُه ابم تَِغاَء َتأمِويلِهِ  ﴿انظر،  [ ٧آل عمران: ]  ﴾ َء الم  ملسو هيلع هللا ىلص -قال النبي  [ ٧آل عمران: ]  ﴾ َوابم

ى اهلل فاحذروهم (()) : -  احذروهم! أوَلك الذين سمَّ

ا منحرًفا، يقول: قال اهلل  إًذا لو تسمع ضاالًّ خارجيًّا داعشيًّا ، ويستدل عىل -جل وعال  -قاعديًّ

َفَساَد ) ﴿: -جل وعال  -ة، فهو ِمن االستدالل باْلتشابه؛ ألن اهلل باطله بآي  ٢۰٥البقرة: ]  ﴾ (٢۰٥اَل حُيِبُّ الم

 وال يمكن أن يكون يف آيات القرآن ما يناقض السنة. [

تمون احلق، الذي جيب أن يبيننوه يف هذا الباب اخلطري، فهؤالء يرتكون نصوًصا يعرضون عنها، ويك 

سلفهم ِمن اخلوارج الذين خرجوا عىل عثَمن، وخرجوا عىل عيل، ويأخذون ببعض  ثم يسلكون مسلك

وعىل ضوء هذا االستدالل ُيرجون عىل هذه األمة  ،اآليات، ويرتكون اْلحكَمت ِمن النصوص

م، وال جيوز مثل هذا التفريق بني النصوص، بل البد أن ُيفهم ويسفكون دماءها، فال جيوز مثل هذا الفه

د، واأللباب يف أي مسألة ِمن مسائل الدين إذا مُجعت فيها مجيع النصوص، تبنيَّ فقه كل نصٍّ عىل  ما ُيرا

 الباب.

أما أن تلغي نصوص، وتأيت بنصٍّ واحد، تنقض به اإلمجاع، وتعارض به النصوص الرشعية،  

وليس انقياد ألمر الصحابة، وختالف به فهم العلَمء، فهذا اتباع للهوى، هذا اتباع للهوى، وختالف به فهم 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 30 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 ، فكونوا عىل حذر!- ملسو هيلع هللا ىلص -، وال ألمر رسوله -جل وعال  -اهلل 

فإهنم واهلل مثل العقارب، بل أشد ِمن العقارب، رسطان، طاعون، سمٌّ ناقع، أفسدوا يف األمة،  

 إفسادهم كالم رِبم، يتبعون فيه اْلتشابه، ويرتكون اْلحكَمت، ويفهمون النصوص ويستخدمون يف

 ﴿باألخذ بفهمهم،  -جل وعال  -هم، ال يفهموهنا بأفهام سلف هذه األمة الذين أمرنا اهلل بأفهامهم 

َ َس  َُدى َوَيتَّبِعم َغريم َ َلُه اهلم ِد َما َتَبنيَّ ُسوَل ِمنم َبعم لِِه َجَهنََّم َوَساَءتم َوَمنم ُيَشاِقِق الرَّ ِه َما َتَوىلَّ َوُنصم ِمننَِي ُنَولن ُؤم بِيِل اْلم

 [. ١١٥النساء: ]  ﴾ (١١٥)َمِصرًيا 

شغلهم الشاغل، ومههم الكبري الذي أيقظ ليلهم، وأتعب هنارهم الكالم يف احلكام واحلَكومات، ال 

االعتقاد، إنَم كل جهدهم يف تتبع العثرات، جتد عندهم أبًدا جهد يف بناء األوطان، وال يف حراسة أصول 

ا مجع األمة عىل احلق، وإنَم يعرفون تفريق األمة؛ لتحقيق ال يعرفون أبدً  ،ويف التحريض، ويف إبراز اْلعايب

أهدافهم الباطلة، الداحضة، الفاسدة، فيكون اْلسلم عىل حذر، احذر! وتنبه! وشغل احلواس! وتأمل! 

 وانظر!

، فهو عىل منهٍج سديد، بل قد تكون هذه - ملسو هيلع هللا ىلص -قال اهلل، أو قال رسوله  فليس كل َمن قال: 

أن يقينا  -جل وعال  - رأسه، عَممة عىل شيطان ِمن شياطني اإلنس، نسأل اهلل العَممة التي يضعها عىل

 وإياكم الرشور.

 ملنتا

َعَذاِب ) ﴿ َ َشِديُد الم ُب َعَذاَبُه َأَحٌد ) ﴿كَم قال:  [ ١٦٥البقرة: ]  ﴾ (١٦٥َوَأنَّ اَّللَّ َمِئٍذ اَل ُيَعذن ( َواَل ٢٥َفَيوم

يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك، وما حيل ِبم ِمن األمر الفظيع  [ ٢٦، ٢٥لفجر: ا]  ﴾ (٢٦ُيوثُِق َوَثاَقُه َأَحٌد )

 اْلنكر اهلائل عىل رشكهم وكفرهم، النتهوا عَم هم فيه ِمن الضالل.
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ِذيَن  ﴿ثم أخرب عن كفرهم بأوثاهنم وتربؤ اْلتبوعني ِمن التابعني، فقال:  بُِعوا ِمَن الَّ ِذيَن اتُّ أَ الَّ إِذم َترَبَّ

َبُعوا  تربأت منهم اْلالئكة الذين كانوا يزعمون أهنم يعبدوهنم يف الدار الدنيا، فتقول  [ ١٦٦البقرة: ]  ﴾ اتَّ

نَا إَِليمَك مَ  ﴿اْلالئكة:  أم ُبُدوَن )َترَبَّ اَنا َيعم ُسبمَحاَنَك َأنمَت َولِيُّنَا ِمنم  ﴿ويقولون:  [ ٦٣القصص: ]  ﴾ (٦٣ا َكاُنوا إِيَّ

ِمنُوَن ُدوهِنِمم َبلم كَ  َثُرُهمم ِِبِمم ُمؤم نَّ َأكم ِ ُبُدوَن اجلم  .[ ٤١سبأ: ]  ﴾ (٤١)اُنوا َيعم

 الشرح

َبُعوا  إِذم  ﴿يعني  ِذيَن اتَّ بُِعوا ِمَن الَّ ِذيَن اتُّ أَ الَّ ، "تربأت منهم اْلالئكة"يقول ابن كثري:  [ ١٦٦البقرة: ]  ﴾ َترَبَّ

ن باب اْلطابقة يف تفسري اآلية، فإن قد تتربأ اْلالئكة، واللفظ أعّم، وهذا ِمن باب رضب اْلثال، وليس مِ 

 تباع.أو يتربأ الرؤساء، أو السادة، يتربؤون ِمن األ

 املنت

ُعو ِمنم ُدوِن  ﴿واجلن أيًضا تتربأ منهم، ويتنصلون ِمن عبادهتم هلم، كَم قال تعاىل:  َوَمنم َأَضلُّ مِمَّنم َيدم

َتِجيُب َلُه   َمنم اَل َيسم
ِ

ِقَياَمِة َوُهمم َعنم ُدَعاِئِهمم َغاِفُلوَن )إِىَل اَّللَّ ِم الم َداًء ( َوإَِذا ُحرِشَ النَّاُس َكاُنوا هَلُ ٥ َيوم مم َأعم

 .[ ٦، ٥األحقاف: ]  ﴾ (٦َوَكاُنوا بِِعَباَدهِتِمم َكاِفِريَن )

ا ) ﴿وقال تعاىل:   َآهِلًَة لَِيُكوُنوا هَلُمم ِعزًّ
ِ

َُذوا ِمنم ُدوِن اَّللَّ ُفُروَن بِِعَباَدهِتِمم َوَيُكوُنوَن ۸١َواختَّ ( َكالَّ َسَيكم

ا ) َة َبيمنُِكمم يِف  ﴿وقال اخلليل لقومه:  [، ۸٢، ۸١مريم: ]  ﴾ (۸٢َعَليمِهمم ِضدًّ َثاًنا َمَودَّ  َأوم
ِ

ُتمم ِمنم ُدوِن اَّللَّ َذم إِنَََّم اختَّ

ُض  ُفُر َبعم ِقَياَمِة َيكم َم الم َيا ُثمَّ َيوم نم ََياةِ الدُّ ًضا َوَمأمَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكمم ِمنم َنارِصِ احلم ُضُكمم َبعم ٍض َوَيلمَعُن َبعم يَن ُكمم بَِبعم

ٍض  ﴿وقال تعاىل:  [، ٢٥العنكبوت: ]  ﴾ (٢٥) ُضُهمم إىَِل َبعم ِجُع َبعم ِمم َيرم ُقوُفوَن ِعنمَد َرِبن ُوَن َموم
ِ

َوَلوم َتَرى إِِذ الظَّاْل

ِذي َل َيُقوُل الَّ َقوم ِمننَِي )الم اَل َأنمُتمم َلُكنَّا ُمؤم وا َلوم رَبُ َتكم ِذيَن اسم ِعُفوا لِلَّ ُتضم وا لِلَِّذيَن ( َقاَل الَّ ٣١َن اسم رَبُ َتكم ِذيَن اسم

ِرِمنَي ) َد إِذم َجاَءُكمم َبلم ُكنمُتمم ُُمم َُدى َبعم َناُكمم َعِن اهلم ُن َصَددم ِعُفوا َأنَحم ُتضم عِ ٣٢اسم ُتضم ِذيَن اسم ِذيَن ( َوَقاَل الَّ ُفوا لِلَّ
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يمِل َوالنََّهاِر إِذم َتأمُمُروَننَا َأنم نَ  ُر اللَّ وا َبلم َمكم رَبُ َتكم َعَذاَب اسم وا النََّداَمَة مَلَّا َرَأُوا الم َعَل َلُه َأنمَداًدا َوَأرَسُّ  َوَنجم
ِ

ُفَر بِاَّللَّ كم

ِذيَن َكَفُروا َهلم جُيمزَ  نَاِق الَّ اَلَل يِف َأعم َغم َمُلوَن )َوَجَعلمنَا األم َن إاِلَّ َما َكاُنوا َيعم  [. ٣٣-٣١سبأ: ]  ﴾ (٣٣وم

يمَطانُ  ﴿وقال تعاىل:  ُتُكمم َوَما َوَقاَل الشَّ َلفم ُتُكمم َفَأخم َقن َوَوَعدم َد احلم َ َوَعَدُكمم َوعم ُر إِنَّ اَّللَّ َمم  مَلَّا ُقيِضَ األم

ُتكُ  َطاٍن إاِلَّ َأنم َدَعوم ِخُكمم َومَ َكاَن يِل َعَليمُكمم ِمنم ُسلم ِ َتَجبمُتمم يِل َفاَل َتُلوُمويِن َوُلوُموا َأنمُفَسُكمم َما َأنَا بُِمرصم ا مم َفاسم

نَي هَلُمم َعَذاٌب َألِيٌم )
ِ ِ
ُتُموِن ِمنم َقبمُل إِنَّ الظَّاْل كم َ ُت بََِم َأرشم ِخيَّ إيِنن َكَفرم ِ هيم: ]  ﴾ (٢٢َأنمُتمم بُِمرصم  [. ٢٢إبرا

َباُب )َوَرَأُوا الم  ﴿وقوله:  َسم أي: عاينوا عذاب اهلل،  [ ١٦٦البقرة: ]  ﴾ (١٦٦َعَذاَب َوَتَقطََّعتم ِِبُِم األم

 عن النار معداًل وال مرصًفا.وتقطعت ِبم احليل وأسباب اخلالص ومل جيدوا 

أَ ِمنمُهمم َكََم َترَبَّ  ﴿وقوله:  ًة َفنََترَبَّ َبُعوا َلوم َأنَّ َلنَا َكرَّ ِذيَن اتَّ أي: لو أن لنا  [ ١٦٧البقرة: ]  ﴾ ُءوا ِمنَّاَوَقاَل الَّ

حتى نتربأ ِمن هؤالء ومن عبادهتم، فال نلتفت إليهم، بل نوحد اهلل وحده بالعبادة؟!  عودة إىل الدار الدنيا

 .عنهم بذلك-تعاىل  -وهم كاذبون يف هذا، بل لو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه. كَم أخرب اهلل

ٍت َعَليمِهمم َوَما ُهمم َكَذلَِك ُيِرُيِ  ﴿وهلذا قال:  ا ََمهَلُمم َحرَسَ ُ َأعم البقرة: ]  ﴾ (١٦٧بَِخاِرِجنَي ِمَن النَّاِر )ُم اَّللَّ

نَاُه َهَباًء َمنمُثوًرا  ﴿أي: تذهب وتضمحل كَم قال اهلل تعاىل:  [ ١٦٧ نَا إىَِل َما َعِمُلوا ِمنم َعَمٍل َفَجَعلم َوَقِدمم

ِمم  ﴿: وقال تعاىل [ ٢٣الفرقان: ]  ﴾ (٢٣) ِذيَن َكَفُروا بَِرِبن ٍم َمَثُل الَّ يُح يِف َيوم تم بِِه الرن َتدَّ ََمهُلُمم َكَرَماٍد اشم َأعم

هيم: ] اآلية  ﴾ َعاِصٍف   .[ ١۸إبرا

َآُن َماءً  ﴿وقال تعاىل:  َسُبُه الظَّمم ٍب بِِقيَعٍة حَيم ا ََمهُلُمم َكرَسَ ِذيَن َكَفُروا َأعم وهلذا قال  ؛ [ ٣٩النور: ] اآلية  ﴾ َوالَّ

 .[ ١٦٧البقرة: ]  ﴾ (١٦٧ ِمَن النَّاِر )َوَما ُهمم بَِخاِرِجنيَ  ﴿تعاىل: 

 الشرح

ءة التابع ِمن اْلتبوع،  ء أو برا َعَذاَب  ﴿فهذه اآليات فيها تربُّ َبُعوا َوَرَأُوا الم ِذيَن اتَّ بُِعوا ِمَن الَّ ِذيَن اتُّ أَ الَّ َترَبَّ
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َباُب  َسم أي احليل، ما صار عندهم حيل حتى ينجوا ِبا، كَم قال  [ ١٦٦البقرة: ]  ﴾ (١٦٦)َوَتَقطََّعتم ِِبُِم األم

نُ  ﴿: -جل وعال  -اهلل  ا ُكنَّا َلُكمم َتَبًعا َفَهلم َأنمُتمم ُمغم وا إِنَّ رَبُ َتكم َعَفاُء لِلَِّذيَن اسم  مَجِيًعا َفَقاَل الضُّ
ِ

َّ
ِ

وَن َوَبَرُزوا َّلل

 ِمنم 
ِ

 َقاُلوا َلوم َهدَ َعنَّا ِمنم َعَذاِب اَّللَّ
ٍ
ء َنا َما َلنَا ِمنم حَمِيٍص يَشم نَا َأمم َصرَبم ٌء َعَليمنَا َأَجِزعم نَاُكمم َسَوا ُ هَلََديم اَنا اَّللَّ

 [. ٢١إبراهيم: ]  ﴾ (٢١)

ءة الشيطان:  -جل وعال  -ثم بنيَّ اهلل   يمَطاُن مَلَّا  ﴿أيًضا بعد ذلك يف سورة إبراهيم برا َوَقاَل الشَّ

 َ َ وَ ُقيِضَ األم ُر إِنَّ اَّللَّ ُتُكمم مم َطاٍن إاِلَّ َأنم َدَعوم ُتُكمم َوَما َكاَن يِلَ َعَليمُكمم ِمنم ُسلم َلفم ُتُكمم َفَأخم َقن َوَوَعدم َد احلم  َعَدُكمم َوعم

َتَجبمُتمم يِل َفاَل َتُلوُمويِن َوُلوُموا َأنمُفَسُكمم  ي عىل اإلنسان فهذا حال األتباع، ولذلك ينبغ [ ٢٢إبراهيم: ]  ﴾ َفاسم

فقته للحق، فهل هو عىل سبيل احلق؟أال ينظر   إىل تعظيم الناس لفالٍن ِمن الناس، وإنَم ينظر إىل موا

 اتباٌع باطل، واتباٌع باحلق. ألن االتباع عىل قسمني:

، واتباع الصحابة، واتباع األئمة والعلَمء عىل هذا اْلنهج، عىل النصوص.. - ملسو هيلع هللا ىلص -فاتنباع النبي 

 اع حق، وليس هو مما يتربأ منه اإلنسان.اتبهذا 

ين،  واالتباع الباطل: هو اتباع أهل الضالل، وأهل االنحراف، وأهل الكفر، وأهل اإلحداث يف الدن

ر منه. -عز وجل  -هذا اتباع بالباطل، ال جيوز، اهلل   حذَّ

ُ  ﴿بعد بيان حاهلم، قال:  -جل وعال  -ثم قال اهلل  ٍت َعَليمِهمم  َكَذلَِك ُيِرُِيُم اَّللَّ ا ََمهَلُمم َحرَسَ ]  ﴾ َأعم

ت: الندم وما يصحبه ِمن همٍّ وضيق، احلرسة قد تكون حتى عىل أهل اإليَمن يف بعض  [ ١٦٧البقرة:  احلرسا

، كَم قال اهلل  فإن أخذها )) يف سورة البقرة، قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -، كَم قال النبي -جل وعال  -األمور، يتحرسَّ

 ة عىل اْلؤمن.حرس ة، وتركها حرسة ((برك

، وقد جاء يف احلديث: -جل وعال  -وكَم أيًضا يف اْلجلس الذي جيلسه اإلنسان وال يذكر فيه اهلل  
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واحلكم،  أي: هذا اْلجلس، كان عليهم حرسة، كذلك َمن حيرص عىل اإلمارة إال كان عليهم حرسة (()) 

 فإهنا حرسٌة وندامة ((.)) قال: 

األمر، كان له ِمن اهلل معني، أما إذا سعى إىل ذلك فإنه يوَكل إليه،  ولذلك اإلنسان إذا ُعرض عليه 

ت الكفار فهي كثرية، منها:  وأما حرسا

َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُهُم  ﴿هذه اآلية، ومنها حرسهتم إذا جاءهم اْلوت:  يف -جل وعال  -ما ذكره اهلل  

ِجُعوِن ) ُت َقاَل َربن ارم َوم مَ ٩٩اْلم ُت َكالَّ ( َلَعيلن َأعم إًذا هذه ِمن  [ ١۰۰، ٩٩اْلؤمنون: ]  ﴾ ُل َصاحِلًا ِفيََم َتَركم

ت.  احلرسا

ت حينَم يرون النار.   ِمن احلرسا

ت، يتحرس ِبا أهل الكفر يوم القيامة. ت حينَم يرون اْلتبوعني، هذه كلها حرسا  ِمن احلرسا
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