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╝ 
 

ُن  ﴿قال اإلمام ابن كثري يف كتابه: )عمدة التفسري(، عند قوله َتَعاََل:  ِذي ُأنِْزَل ِفيِه اْلُقْرآ َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعََل َسَفٍر ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اْْلَُدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم  الشَّ

َة َولِ  ُ بُِكُم اْلُيْْسَ َوََل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْْسَ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اَّللَّ َ َعََل َما َهَداُكْم َفِعدَّ وا اَّللَّ ُ ُتَكِّبِّ

 قال: [، ١۸٥] البقرة:  ﴾( ١۸٥َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )

 املنت

يمدح تعاَل شهر الصيام من بني سائر الشهور، بأن اختاره من بينهن إلنزال القرآن العظيم فيه، وكام 

احلديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب اإلْلية تنزل فيه عَل األنبياء، فروى أمحد اختصه بذلك، قد ورد 

)) ُأنزلْت ُصُحف إبراهيم يف أول ليلة من قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ل اهلل أن رسو -يعني ابن األسقع-عن واثلة 

رمضان. وُأنزلت التوراة لستٍّ مضني من رمضان، واإلنجيل لثالث عرشة خلت من رمضان، وأنزل اهلل 

 .القرآن ألربع وعرشين خلت من رمضان ((

بور واإلنجيل  ا الصحف والتوراة والزَّ فنزل كلٌّ منها عَل النبي الذي ُأنزل عليه مجلًة واحدة، -أمَّ

وأما القرآن فإنام نزل مجلًة واحدة إَل بيت العزة من السامء الدنيا، وكان ذلك يف شهر رمضان، يف ليلة 

ا َأنَْزْلنَاُه يِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكةٍ ﴿وقال:  [. ١] القدر:  ﴾( ١َقْدِر )إِنَّا َأنَْزْلنَاُه يِف َلْيَلِة الْ  ﴿القدر منه، كام قال تعاَل:   ﴾إِنَّ

 [. ٣] الدخان: 
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 الشرح

╝ 

نَي، وصَلَّ اهلل وسلَّم وبارك عَل عبده ورسوله نبينا بسم اهلل الرمحن الرحيم و
ِ
 َربِّ الَعاََل

ِ
احلَْمُد هلل

ا بعد:  حممد، وعَل آله وصحبه، وسلَّم تسلياًم كثرًيا، أمَّ

ُن ُهًدى  ﴿: -جل وعال  -فال زلنا مع آيات الصيام، يف قول اهلل  ِذي ُأنِْزَل ِفيِه اْلُقْرآ َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

 اآلية. [ ١۸٥] البقرة:  ﴾َوَبيِّنَاٍت ِمَن اْْلَُدى َواْلُفْرَقاِن لِلنَّاِس 

ل  -جل وعال  -مدح اهلل  -رمحه اهلل  -َذكَر احلافظ ابن كثري  ق إَل مسألة: إنزا ْلذا الشهر، وَتطرَّ

ِذي أورده.  القرآن يف رمضاَن، وهذا أمٌر جممع عليه ْلذه اآلية ولدَللة احلديث الَّ

 القرآن إنام نزَل مجلًة واحدة إَل بيِت العزة من السامء الدنيا، وهنا مسألة: َل ُيشِكل عَل ُثمَّ َذكَر أنَّ 

ٌن جَمِيٌد ) ﴿: -جل وعال  -هذا أنَّ القرآن موجود يف اللوح اَلحفوظ؛ لقول اهلل  ( يِف َلْوٍح ٢١َبْل ُهَو ُقْرآ

 [. ٢٢، ٢١] الِّبوج:  ﴾( ٢٢حَمُْفوٍظ )

ءة نافع:  ٌن جَمِيٌد )َبْل  ﴿يف قرا ُفوٌظ )٢١ُهَو ُقْرآ يعني: حمفوٌظ يف  [، ٢٢، ٢١] الِّبوج:  ﴾( ٢٢( يِف َلْوٍح حَمْ

 اللوح اَلحفوظ.

ر أنَّ اإلخوة َمن كان قد أفادين هبا، أخِّبين  فهذا َل إشكال فيه، وأنا ُأنبِّه هنا إَل مسألة، احلقيقة َل أتَذكَّ

ل بام ورَد يف أثِر ابن عباس، من نزول القرآن مجلًة واحدًة إَل َل يقو -رمحه اهلل  -أنَّ الشيخ ابن عثيمني 

 بيت العزة من السامء الدنيا.
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هذا يف رشِح السفارينية، فإّن الشيخ كان يقول: بأنَّ  -رمحه اهلل  -وكان قول الشيخ ابن عثيمني 

 القرآن إنام ُذكر يف اللوح اَلحفوظ، وليس هو بكليته يف اللوح اَلحفوظ.

كر يف اللوح اَلحفوظ لفظ القرآن، وأما اآليات والقرآن بكله ليس يف اللوح اَلحفوظ، ثم يعني: ذُ 

تراجع عن هذا القول، فهو ليس قول استمر عليه الشيخ، تراجع عنه يف  -رمحه اهلل  -تبني أن الشيخ 

 حفوظ.رشحه عَل األربعني، ونقل يف ذلك كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية أن القرآن كله يف اللوح اَل

حسب الوقائع  عَل أيًضا يتكلم به حال نزوله، إذا نزل مفرًقا -جل وعال  -وَل يمنع من ذلك أن اهلل 

؛ -ريض اهلل عنه  -واألحداث، وهبذا يعني جتتمع األدلة عَل ذلك، ويبقى األثر الوارد عن ابن عباس 

نزل بعد ذلك مفرًقا منجاًم حسب الوقائع من أن القرآن نزل مجلًة واحدة إَل بيت العزة من السامء الدنيا، ثم 

 اَلسألة؟.ة واألحداث، وهو مع ذلك بكله موجود يف اللوح اَلحفوظ، واضح

يف ليلة القدر باخلصوص من رمضان،  يف شهر رمضان، يف ليلة القدر"وكان ذلك "قال بعد ذلك: 

عرشين خلونا من رمضان؛ لدَللة وكانت ليلة القدر يف الليلة التي نزل فيها القرآن كانت يف ليلة أربعة و

وُُيتمل هذا أن تكون ليلة كم؟ تكون  )) وأنزل اهلل القرآن ألربٍع وعرشين خلت من رمضان ((احلديث: 

ليلة مخسة وعرشين، أي يف ذاك العام الذي نزل فيه القرآن مجلًة واحدة كان يف ليلة مخسة وعرشين ليلة 

 القدر، وهذا كام هو معلوم ليلة القدر تتنقل بني الليايل.

 املنت

وجه، عن ابن  هكذا روي من غري. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم نزل بعد مفرًقا بحسب الوقائع عَل رسول اهلل 

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِْزَل  ﴿عباس، أنه سأله عطية بن األسود، فقال: وقع يف قلبي الشك قول اهلل تعاَل: 
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َُن  ا َأنَْزْلنَاُه يِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة  ﴿وقوله:  [ ١۸٥] البقرة: ﴾ِفيِه اْلُقْرآ ا َأنَْزْلنَاُه يِف  ﴿وقوله:  [ ٣] الدخان:  ﴾إِنَّ  َلْيَلِة إِنَّ

ل، ويف ذي القعدة، ويف ذي احلجة، ويف اَلحرم، وصفر، وشهر  [ ١] القدر:  ﴾( ١اْلَقْدِر ) وقد ُأنزل يف شوا

 ربيع؟

 الشرح

ا َأنَْزْلنَاُه يِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة  ﴿قال:  -جل وعال  -يعني وجه اإلشكال عنده أنه كيف أن اهلل  ] الدخان:  ﴾إِنَّ

ثم يقول هو يف الوقائع واألحداث مرًة رأينا اآلية هذه تنزل يف شعبان، أو يف شوال، أو يف ذي القعدة،  [، ٣

 .-ريض اهلل عنه  -فأجابه عَل ذلك ابن عباس 

 املنت

يف ليلة القدر ويف ليلة مباركة مجلًة واحدة، ثم أنزل عَل مواقع  فقال ابن عباس: إنه أنزل يف رمضان،

يف الشهور واأليام. رواه ابن أيب حاتٍم وابن مردويه، وهذا لفظه. وروى نحوه عن ابن النجوم ترتيال 

 عباس من غري وجه.

هذا مدح للقرآن الذي أنزله اهلل  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اْْلَُدى َواْلُفْرَقاِن  ﴿وقوله: 

أي: ودَلئل وحجج بينة واضحة  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾َبيِّنَاٍت وَ  ﴿هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه 

جلية َلن فهمها وتدبرها دالة عَل صحة ما جاء به من اْلدى النايف للضالل، والرشد اَلخالف للغي، 

 .ومفرًقا بني احلق والباطل، واحلالل واحلرام

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 7 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح

ع التعبد هلل   ريف القرآن، وهو التدب -سبحانه وتعاَل  -يعني هذا أيًضا فيه إشارة إَل نوع من أنوا

دَلَلٍت واضحات، وآيات  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت  ﴿قال:  -جل وعال  -والتفكر، فاهلل 

التفريق بني احلق  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾َواْلُفْرَقاِن  ﴿أي من أسباب اْلداية،  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾ِمَن اْْلَُدى  ﴿بينات، 

 والضالل. ىوالباطل، وبني اْلد

ع التعبد هلل  ع؛ بتالوته، وهذا نوع،  -سبحانه وتعاَل  -قد سبق أن ذكرنا أن أنوا بالقرآن ثالثة أنوا

نتهى عنها، وكذلك التدبر والتفكر، يُ وباَلمتثال ألوامره، كل ما جاء فيه من أوامر ُيمتثل ْلا، والنواهي 

َن َأْم َعََل ُقُلوٍب َأْقَفاُْلَا )َأَفاَل َيَتدَ  ﴿ ُروَن اْلُقْرآ َن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد  ﴿ [، ٢٤] حممد:  ﴾( ٢٤بَّ ُروَن اْلُقْرآ َأَفاَل َيَتَدبَّ

 َلَوَجُدوا ِفيِه اْختاَِلًفا َكثرًِيا )
ِ

 [. ۸٢] النساء:  ﴾( ۸٢َغرْيِ اَّللَّ

 -والتدبر، وهذا األمر هو الذي كان الصحابة فهذه األمور من أعظم األمور؛ َلسيام باب التفكر 

يعتنون به يف حفظهم للقرآن، باحلرص عليه، وهو أمر التفسري، وفهم اَلعاين، وَل  -ريض اهلل عنهم 

ُُيرون القرآن عَل ألسنتهم دون فهم معانيه، ولذلك جاء عن ابن عمر إنه حفظ سورة البقرة يف ثامين 

 د ابن سعد وغريه.سنني، وقيل: يف أربع سنني كام عن

وهذا يدل عَل حرصهم، فإن أحدهم كان ُيفظ عرش آيات َل يتجاوزها؛ حتى يعمل بام فيها من 

العلم والعمل، فحفظوا القرآن، وعملوا به سوًيا، وهذا اَلقصود لألسف الشديد يعني ابتعد عنه كثرٌي من 

القرآن، دون إقامة حدوده ومعانيه،  الناس، فجعلوا أهم ما يعتني به طالب العلم أن يعتني بإقامة حروف

وَلشك أن هذا جانب من جوانب التعبدات، وَلشك أن اجلوانب األسمى، والتي ألجلها ُأنزل القرآن 
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 هو أمر العمل به، وفهِم معانيه.

 املنت

؛ )) رمضان ((وَل يقال:  )) شهر رمضان ((وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال: إَل 

 س وزيد بن ثابت.ابن عباورَخص فيه 

، وساق أحاديث يف )) باب يقال رمضان ((يف كتابه ْلذا فقال:  -رمحه اهلل  -وقد انترص البخاري  

 .ونحو ذلك )) من صام رمضان إيامًنا واحتساًبا ُغفر له ما تقدم من ذنبه ((ذلك منها: 

 الشرح

ز أن ُيقال رمضان  )) َأتَاُكْم َرَمَضاُن ((أيًضا:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يعني مثل قول النبي  فهذا فيه دَللة عَل جوا

فرمضان اسٌم من أسامء )دون أن ُيسبق بلفظ الشهر، ومن منع ِمن إطالق رمضان قالوا لورود احلديث، 

 نجيح، وهو ضعيف.ال، وهذا احلديث ضعيف َل يصح، ففيه أبو معرش (اهلل تعاَل

ُيصل للصائم من حرٍّ يف جوفه  ُسمي رمضان بسبِب ما هورمضان من الرمض، وهو احلر، وقيل: إن

ا ُنقلت " أن أسامء الشهور لّ بسبب العطش واجلوع، وقيل: ألنه ُُيرق الذنوب؛ وذكر بعض أهل العلم: 

من اللغة القديمة، قالوا: سموا هذه الشهور بأسامء األزمنة التي أتت عليها، فكان رمضان جاء يف موسم 

هذا مما ُذكر، وعَل كل حال فيجوز أن ُيطلق كلمة  رمضان "رمض؛ أي حر، فُسمي عَل هذا اَلسم 

 رمضان دون أن ُتسبق بلفظة الشهر.
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 املنت

ْهَر َفْلَيُصْمُه  ﴿وقوله:  : هذا إُياب َحْتٍم عَل من شهد استهالل [ ١۸٥] البقرة:  ﴾َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

، -أن يصوم َل حمالة-صحيح يف بدنه  أي كان مقياًم يف البلد حني دخل شهر رمضان، وهو-الشهر 

 .فدي بإطعام مسكني عن كل يومفطر ويُ وَنَسخت هذه اآلية اإلباحة اَلتقدمة َلن كان صحيًحا مقياًم أن يُ 

 الشرح

يعني هذا فيه مثال للنسخ من األخف إَل األثقل صح؟ كان عَل التخيري بني أن يصوم، أو يفدي، ثم 

، وهذا فيه التدريج يف جاء األمر بالصيام، وأنه َل  ُعذر له إَل أن يكون مريًضا، أو أن يكون مسافًرا

الترشيع، فيتعود الناس عَل أمر الصيام، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر، ثم يأيت فرضية الصيام عليهم، 

 بالعباد. -سبحانه وتعاَل  -وهذا من رمحة اهلل 

 بالتخفيف كام سيأيت معنا. -جل وعال  -اهلل  كام أن النسخ من األثقل إَل األخف أيًضا فيه رمحة من

 املنت

َوَمْن  ﴿ولا حتَّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر يف اإلفطار، برشط القضاء فقال: 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر  ّق عليه ومعناه: ومن كان به مرض يف بدنه َيُش  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾َكاَن َمِريًضا َأْو َعََل َسَفٍر َفِعدَّ

فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره  -سفر ةأي يف حال-الصيام معه، أو يؤذيه، أو كان عَل سفر 

  .يف السفر من األيام
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 الشرح

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر  ﴿ ص للمريض أن ُيفطر، إًذا ُيرّخ  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعََل َسَفٍر َفِعدَّ

 رخص للمسافر حتى يرجع، فيقيض ما فاته.ويُ 

 املنت

ُ بُِكُم اْلُيْْسَ َوََل ُيِريُد بُِكُم  ﴿فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره يف السفر من األيام؛ وْلذا قال:  ُيِريُد اَّللَّ

أي: إنام رّخص لكم يف الفطر يف حال اَلرض ويف السفر، مع حتتمه يف حق اَلقيم  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾اْلُعْْسَ 

  .الصحيح، تيسرًيا عليكم ورمحة بكم

 الشرح

هذا اآلية، وإن جاءت يف سياق الكالم عن التخفيف يف أمِر الصيام عَل اَلريض، واَلسافر إَل أهنا 

لرشيعة كلها مبناها عَل التيسري، وعَل التسهيل، وعَل من اآليات التي دَللتها عامة يف الرشيعة كلها، فإن ا

 . -سبحانه وتعاَل  -الُيْس، وعَل رفع اجلناح؛ ألهنا رشيعة رمحة من اهلل 

اإلرادة وتنقسم إَل قسمني كام هو معلوم؛ إرادة رشعية، وإرادة كونية،  -جل وعال  -وإرادة اهلل 

قد تكون و، -سبحانه وتعاَل  -يقع، وقد تكون حمبوبة هلل الكونية هي األمُر القدري الواقع الذي َلبد أن 

جل  -غري حمبوبة له، ومثل ذلك: وقوع اَلعايص، والكفر، والفسق، أليس هو واقع كوًنا، وبإرادة اهلل 

 غري حمبوب هلل. ؟نه حمبوب هلللك؟ -وعال 

، وحتى يتيْس فهم -وتعاَل سبحانه  -واإلرادة الرشعية قد تقع، وقد َل تقع، لكنها حمبوبة هلل 
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اَلسألة، فإذا اَلتعلق اإلرادة الكونية هو الوقوع، ومتعلق اإلرادة الرشعية هي اَلحبة، فعَل هذا إيامن أيب 

ُيبها، وكونية من حيث  -جل وعال  -بكر من أي اإلرادتني؟ إًذا رشعية وكونية؛ رشعية من حيث أن اهلل 

 إهنا وقعت.

، وقد تكون كونية ليست برشعية مثل كفر أيب جهل هو -عنه وأرضاه ريض اهلل  -فأبو بكر آمن 

ما ُيبه  ؟الكفر –جل وعال  -كوين أليس كذلك؟ أراده اهلل كوًنا، لكن هل أراده اهلل رشًعا؟ هل ُيبه اهلل 

 ، وَل يرضاه لعباده؛ الكفر.-سبحانه وتعاَل  -اهلل 

 املنت

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إَل أن من كان مقياًم يف أول هنا مسائل تتعلق هبذه اآلية: اوه

الشهر ثم سافر يف أثنائه، فليس له اإلفطار بعذر السفر واحلالة هذه، وهذا القول غريب! نقله ابن حزم يف 

 .كاه عنهم نظٌر، واهلل أعلماَلَُحَل، عن مجاعة من الصحابة والتابعني. وفيام ح

 الشرح

سافر يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من أسانيد هذه الروايات َل تصح. واألصل يف ذلك أن النبي يعني يف كثري 

رمضان، فمنهم من أفطر، ومنهم من صام عَل هذا ُيوز َلن دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد 

 ذلك أن يأخذ بالرخصة.

 املنت

ى بلغ أنه خرج يف شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حت -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإنه قد ثبتت السنة عن رسول اهلل 
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 الكديد، ثم أفطر، وأمر الناس بالِفطر. أخرجه صاحبا الصحيح.

ٌة ِمْن َأيَّاٍم  ﴿الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعني إَل وجوب اإلفطار يف السفر، لقوله:  َفِعدَّ

  [. ١۸٥] البقرة:  ﴾ُأَخَر 

والصحيح قول اجلمهور، أن األمر يف ذلك عَل التخيري، وليس بَحْتٍم؛ ألهنم كانوا خيرجون مع 

)) فمنا الصائم ومنا اَلفطر، فلم يعب الصائم عَل اَلفطر، يف شهر رمضان. قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول اهلل 

 .وَل اَلفطر عَل الصائم ((

أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بت من فعل رسول اهلل فلو كان اإلفطار هو الواجب ألُنِْكر عليهم الصيام، بل الذي ث

ملسو هيلع هللا ىلص  -كان يف مثل هذه احلالة صائاًم، لا ثبت يف الصحيحني عن أيب الدرداء قال: خرجنا مع رسول اهلل 

يف شهر رمضان يف حرٍّ شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده عَل رأسه من شدة احلر وما فينا صائٌم إَل  -

 .وعبدالله بن رواحة -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول اهلل 

 الشرح

معنا الكالم هل األفضل الصيام يف السفر، أم األفضل اإلفطار؟ وذكرنا أهنا عَل ثالث حاَلت، سبق 

 [00:22:10قيقة يف الد السؤال]من يذكرها؟ 

 املنت

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -صيام يف السفر أفضل من اإلفطار، لفعل النبي : ال-منهم الشافعي-الثالثة: قالت طائفة 

أنه سئل : -ملسو هيلع هللا ىلص  -كام تقدم، وقالت طائفة: بل اإلفطار أفضل، أخًذا بالرخصة، ولا ثبت عن رسول اهلل 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 13 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 .جناح عليه (()) َمن أفطر فَحَسن، ومن صام فال عن الصوم يف السفر، فقال: 

 .ص لكم (()) عليكم برخصة اهلل التي رّخ وقال يف حديٍث آخر: 

وقالت طائفٌة: مها سواء حلديث عائشة: أن مَحْرة بن عمرو األسلمي قال: يا رسول اهلل، إين كثري 

. وهو يف الصحيحني. وقيل: )) إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر ((الصيام، أفأصوم يف السفر؟ فقال: 

رأى رجاًل قد ُظلَِّل عليه، فقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صيام فاإلفطار أفضل حلديث جابٍر: أن رسول اهلل إن شق ال

 . أخرجاه.)) ليس من الِّب الصيام يف السفر ((قالوا: صائم، فقال:  )) ما هذا؟ ((

فأما إن رغب عن الُسنة، ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعني عليه اإلفطار، وُيرم عليه الصيام، 

ا جاء يف مسند اإلمام أمحد وغريه، عن ابن عمر وجابر، وغريمها: من مل يقبل رخصة اهلل  واحلالة
ِ

هذه، ل

 كان عليه من اإلثم مثل جبال عرفة.

بعة: القضاء، هل ُيب متتابًعا أو ُيوز فيه التفريق؟ فيه قوَلن: أحدمها: أنه ُيب عليه التتابع،  الرا

ق، وإن شاء تابع. وهذا قول مجهور ألن القضاء ُيكي األداء. والثاين: َل ُي ب التتابع، بل إن شاء َفرَّ

السلف واخللف، وعليه ثبتت الدَلئل؛ ألن التتابع إنام وجب يف الشهر لرضورة أدائه يف الشهر، فأما بعد 

ة ما أفطر. وْلذا قال تعاَل:  ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر  ﴿انقضاء رمضان فاَلراد صيام أيام ِعدَّ ثم  [ ١۸٥لبقرة: ] ا ﴾َفِعدَّ

ُ بُِكُم اْلُيْْسَ َوََل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْْسَ  ﴿قال:   [. ١۸٥] البقرة:  ﴾ُيِريُد اَّللَّ

يب الذي سمع النبي  )) إن خري دينكم يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -روى اإلمام أمحد عن أيب قتادة، عن األعرا

 .أيْسه، إن خري دينكم أيْسه ((
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فخرج َرِجاًل َيْقُطر رأسه من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: كنا ننتظر النبي وروى أمحد أيًضا: عن ُعْروة الُفَقْيمي، 

 -عل الناس يسألونه: علينا حرٌج يف كذا؟ فقال رسول اهلل سل، فصَل، فلام قىض الصالة جوضوء أو غُ 

 ثالًثا يقوْلا، ورواه ابن مردويه. إن دين اهلل يف يْس (()) : -ملسو هيلع هللا ىلص 

وا، وا، وَل تعّْس )) يّْس قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى اإلمام أمحد أيًضا عن أنٍس بن مالك قال: إن رسول اهلل 

روا (( نُوا وَل ُتنَفِّ قال َلعاذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -. أخرجاه يف الصحيحني. ويف الصحيحني أيًضا: أن رسول اهلل وسكِّ

ا وَل ُتعَ وأيب موسى حني بعثهام إَل اليمن:  ، وَيْسِّ را ا وَل ُتنَفِّ ، وتطاوعا وَل ختتلفا (()) برشِّ ا . ويف السنن ْسِّ

 .)) ُبعثُت باحلنيفية السمحة ((قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واَلسانيد أن رسول اهلل 

 الشرح

أمر السامحة يف الدين، والسهولة، والتيسري والرفق هذا معلم ظاهر يف رشيعة اإلسالم، وذلك بوضع 

ْكَمِة  ﴿: -جل وعال  -هذه األشياء يف موضعها الصحيح، ولذلك قال اهلل  ]  ﴾اْدُع إََِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

 ة، والشدة يف موضعها حكمة.واحلكمة وضع اليشء يف موضعه، الرفق يف موضعه حكم [، ١٢٥النحل: 

فوضع الرفق يف موضع الشدة ُمفسد، كام أن وضع الشدة يف موضع الرفق ُمفسد، وإنام ُيتهد اإلنسان 

 يف وضِع اليشء يف موضعه، فمن األمور ما حتتاج إَل حزم، وقوة، ومن األمور ما حتتاج إَل رفق، وتلطف.

وما كان )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -وَلشك أن القوة يف مكاهنا، واحلزم يف مكانه هو من الرفق، ويدخل يف قوله 

 إَل زانه ((
ٍ
  الرفُق يف يشء

ٍ
ومن الرفق ببعِض الناس، من الرفق به أن يكون احلزم معه، والتعامل معه بيشء

فليقسو أحياًنا عَل من من الشدة؛ ألن يف هذا رمحة، كام قال القائل: قسا ليزدجروا، ومن يُك حازًما، 

 يرمحه.
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 من احلزم، وهذا من ولذلك اإلنسان حينام يريّب 
ٍ
 ولده، وُُيسن يف تربيته، فيحتاج معه أحياًنا إَل يشء

رفقه بولده، وليس من بغضه له، وَل من شدته َلجرد الشدة، وإنام اَلراد حسن الرتبية، فال ُيقال إن األمور 

حلزم أبًدا، كام أنه َل ُيقال إن احلزم هو األمر اَلتعني الذي َل ُيوُز غريه، دائاًم تكون عَل رفق، وَل ُيوز ا

بل وضع اليشء يف موضعه هو األمر اَلطلوب، وهو العدل، وهو احلكمة، وخالُف ذلك هو الظلم، 

 والتعدي، واجلور.

اهلل فجاءت رشيعة اإلسالم عَل الرفق يف موضعه، وعَل الشدة يف موضعها، ومن تأمل سنة رسول 

، ُيُد عنده من اَلواقف احلازمة، واَلنتصار للحق - عليه الصالة والسالم -وهو أرفُق الناس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

باألمة، وأن هذا اَلوقف اقتىض منه ذلك، كام أن مواقف كثرية  - عليه الصالة والسالم -ما يدُل عَل رفقه 

وضع اليشء يف موضعه هو األمر احللم، والرفق، والتلطف، ف - عليه الصالة والسالم -أيًضا اقتضت منه 

 اَلحقق للمصلحة.

 املنت

رأى رجاًل يصيل فرتاءاه ببرصه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى ابن مردويه عن حِمَْجن بن األدرع: أن رسول اهلل 

قال: قلت: يا رسول اهلل، هذا أكثر أهل اَلدينة صالة، فقال رسول  )) أتراه يصيل صادًقا؟ ((ساعة، فقال: 

 .)) إن اهلل إنام أراد هبذه األمة الُيْْس، ومل يرد هبم الُعْْس ((. وقال: َل ُتْسِمْعه َفُتْهلَِكه (()) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل 

ُ بُِكُم اْلُيْْسَ َوََل  ﴿ومعنى قوله:  َة  ُيِريُد بُِكُم اْلُعْْسَ َولِتُ ُيِريُد اَّللَّ أي: إنام  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾ْكِمُلوا اْلِعدَّ

أرخص لكم يف اإلفطار للمرض والسفر ونحومها من األعذار إلرادته بكم اليْس، وإنام أمركم بالقضاء 

 .لتكملوا عدة شهركم
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 الشرح

د هبا إمتام رمضان  كاماًل، وإما يعني أمركم بالقضاء؛ لتكملوا عدة شهركم، إمتام العدة هنا إما أن يرا

د هبا إمتام الصيام القضاء الذي كان من اَلسافر، أو كان من اَلريض، ذاك بعد رجوعه من سفره،  اَلرا

  وذاك بعد شفائه من مرضه.

 املنت

َ َعََل َما َهَداُكْم  ﴿وقوله:  وا اَّللَّ ُ أي: ولتذكروا اهلل عند انقضاء عبادتكم، كام  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾َولُِتَكِّبِّ

َ َكِذْكِرُكْم َآَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا  ﴿قال:  َفِإَذا  ﴿وقال:  [، ٢۰۰] البقرة:  ﴾َفِإَذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكْم َفاْذُكُروا اَّللَّ

َ َكثرًِيا َلَعلَُّكمْ   َواْذُكُروا اَّللَّ
ِ

وا يِف اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَّ اَلُة َفاْنَترِشُ ]  ﴾( ١۰ُتْفلُِحوَن ) ُقِضَيِت الصَّ

ْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب ) ﴿وقال:  [، ١۰اجلمعة:  ْيِل َفَسبِّْحُه َوَأْدَباَر ٣٩َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ ( َوِمَن اللَّ

ُجوِد ) وات وْلذا جاءت السنة باستحباب التسبيح، والتحميد والتكبري بعد الصل [؛ ٤۰، ٣٩] ق:  ﴾( ٤۰السُّ

 اَلكتوبات.

 .إَل بالتكبري -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهلل 

 الشرح

َ َعََل َما َهَداُكْم  ﴿قال:  وا اَّللَّ ُ واآلية هنا يف سياق أن اإلنسان إذا انتهى من  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾َولُِتَكِّبِّ

د هذا آخر يوٍم من رمضان، وهو تكبريات العيد، ثم أورد احلافظ  ، -رمحه اهلل  -صيامه، فإنه ُيكِّب، ومرا

"وْلذا جاءت السنة باستحباب التسبيح، والتحميد والتكبري بعد الصلوات اَلكتوبات، وقال ابن قال: 

  إَل بالتكبري" -ملسو هيلع هللا ىلص  -صالة رسول اهلل  عباس: ما كنا نعرف انقضاء
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د بقول ابن عباس إَل بالتكبري؟  -رمحه اهلل  -َفْهُم أثِر ابن عباس  حصل خالٌف بني أهل العلم، ما اَلرا

، فيقول: اهلل أكِّب، اهلل أكِّب، اهلل أكِّب، " بالتكبري ثالًثا "، وقال بعض األئمة: " لفظ اهلل أكِّب "قيل اَلراد: 

د بذلك التكبري الذي يكون مع  من أهل العلم، وهو األظهر واهلل أعلم: وقال بعض اَلحققني " أن اَلرا

، ثم -جل وعال  -ح اهلل ، فرُياد بالتكبري ما جاء من األذكار بعد الصالة، وأنه ُيسبّ التسبيح والتحميد "

 ه.، ثم ُيكِّّب -سبحانه وتعاَل  -ُيمد اهلل 

بعد انقضاء الصالة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من ُسنته  احلديث، وبني أنّ وهذا أظهر، وذلك حتى ُُيمع بني هذا 

اَلكتوبة أنه كان يستغفر ثالًثا، فالُسنة هي اَلستغفار ثالًثا، ثم بعد ذلك األذكار الواردة، والتي منها 

 التكبري، فهذا أظهر يف هذه اَلسألة، واهلل أعلم.

 املنت

أي: إذا قمتم بام أمركم اهلل من طاعته بأداء  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾( ١۸٥َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ) ﴿وقوله: 

 .فرائضه، وترك حمارمه، وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك

 الشرح

رشع هذه األحكام؛ ألن تكون سبياًل ألن  -جل وعال  -وهذا فيه التنبيه إَل تعليل األحكام؛ إن اهلل 

إذا فعلتم ما سبق من أمر  [ ١۸٥] البقرة:  ﴾( ١۸٥ْم َتْشُكُروَن )َوَلَعلَّكُ  ﴿، -جل وعال  -يشكر العبد ربه 

ده هبذه العبادات من أمر الصيام، وإمتام هذه الشعرية، فلعل  -جل وعال  -العبادة، ووحدتم اهلل  بإفرا

 هذا يكون سبًبا؛ لقيامكم بعبادة الشكر.

: -جل وعال  -ق لعبادة الشكر إَل الِقلة من اخللق، كام قال اهلل عبادة الشكر عبادة عظيمة، وَل ُيوفّ 
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ُكوُر ) ﴿ ، وعبادة الشكر تكوُن -جل وعال  -قليل من يشكر اهلل  [، ١٣] سبأ:  ﴾( ١٣َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

باللسان؛  هو اَلنعم، وهو اَلعطي، وكذلك بشكره -جل وعال  -بثالثة أمور؛ باعتقاد القلب، وهو أن اهلل 

، شكًرا عَل -سبحانه وتعاَل  -ألنه من يتفضل عَل العباد، وكذلك الشكر باجلوارح، بإقامة العبادة هلل 

 ما أنعم من النعم.

فالشكر يكون هبذه الثالثة األمور كام قال القائل: أفادتكم النعامء مني ثالثٌة *** يدي ولساين 

جل  -، ويكون بالقلب، هذه كلها وسائل الشكر هلل ب، يكون باليد، ويكون باللسانوالضمري اَلحجّ 

 .-وعال 

ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم  ﴿ما هو عاقبة الشكر؟ عاقبته عظيمة، وأثره كبري، وهي زيادة النعم،  َن َربُّ َوإِْذ َتَأذَّ

ُكْم  هيم:  ﴾أَلَِزيَدنَّ سبيٌل لذهاهبا فشكر النعم سبيٌل َلستمرارها ولزيادهتا، كام أن كفران النعم  [، ٧] إبرا

، إذا وفق  -جل وعال  -ق اهلل وانقطاعها، وإذا وفّ  العبد للشكر، فقد وفقه لنعمٍة عظيمة تستحق شكًرا

عَل  -جل وعال  -اهلل العبد للشكر، وفقه لعبادة عظيمة، فقد وفقه لعبادة حتتاج منه أيًضا أن يشكر اهلل 

 نعمة الشكر.

ل العبد يف تسلسٍل بالنعم، كلام  ، فوفقه إَل هذه عليه -جل وعال  -تفكر يف أمٍر شكر اهلل وَل يزا

 ؛ لتحقيق هذه العبادة.-سبحانه وتعاَل  -ق ْلا إَل من اصطفاه اهلل وفّ النعمة، وهي نعمة الشكر، وَل يُ 

 املنت

اِع إَِذا َدَعاِن َفْليَ  ﴿ ُهْم َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ ْسَتِجيُبوا يِل َوْلُيْؤِمنُوا يِب َلَعلَّ

  [ ١۸٦] البقرة:  ﴾( ١۸٦َيْرُشُدوَن )
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يف غزاة فجعلنا َل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -روى اإلمام أمحد عن أيب موسى األشعري، قال: كان مع رسول اهلل 

تنا بالتكبري. قال: فدنا منا فقال:  ًفا، وَل هنبط وادًيا إَل رفعنا أصوا ًفا، وَل نعلو رَشَ )) يا أهيا نصعد رَشَ

الناس، أْربُِعوا عَل أنفسكم؛ فإنكم َل تدعون أصمَّ وَل غائًبا، إنام تدعون سميًعا بصرًيا، إن الذي تدعون 

مك كلمة من كنوز اجلنة؟ َل حول وَل قوة ته. يا عبدالله بن قيس، أَل أعلّ أقرب إَل أحدكم من ُعنُق راحل

 . أخرجاه يف الصحيحني، وبقية اجلامعة بنحوه.إَل باهلل ((

)) يقول اهلل تعاَل: أنا عند ظن عبدي يب، قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أيًضا عن أنس أن النبي  وروى اإلمام أمحد

)) قال اهلل: أنا يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: أنه سمع رسول اهلل هريرة . وروى أيًضا عن أيبوأنا معه إذا دعاين ((

 .كت يب شفتاه ((مع عبدي ما ذكرين، وحترّ 

 الشرح

اِع إَِذا َدَعانِ ﴿: -جل وعال  -ثم أورد قول اهلل   ﴾َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

عت ، وهل القرب واحد، أم مها قربان؟ تنوّ -سبحانه وتعاَل  -وهذا فيه إثبات القرب هلل  [، ١۸٦] البقرة: 

ة تنقسم " مها قربان؛ قرٌب خاص، وقرٌب عام؛ كاَلعيّ عبارات العلامء يف ذلك؛ فمن أهل العلم من قال: 

ة، فإًذا يكوُن " قرب وصٌف أخص من اَلعيّ ، ومن أهل العلم من قال: إَل معيٍة خاصة، وإَل معيٍة عامة "

 .اَلؤمنني " هخاًصا بعباد

قال بتقسيم القرب إَل قرٍب إنام ورد للمؤمنني، فال يُ  -جل وعال  -وألن ما ورد من األدلة يف قربه 

عام، وقرٍب خاص، ثم يف اآلية العناية باألسباب، بذل السبب، وهذا رشط من رشوط التوكل عَل اهلل 

 .-جل وعال  -
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اِع إَِذا َدَعاِن َوإَِذا َسأَ  ﴿قال:  إًذا يبذل  [، ١۸٦] البقرة:  ﴾َلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

جعل أسباب  -جل وعال  -العبد الدعاء، فيتحقق له اإلجابة، وهذا أمر متقرر يف رشيعة اإلسالم، واهلل 

ومسببات؛ حصول األمر، وَل ُيوز هنا معارضة هذه األدلة باَلستدَلل بقدرة اهلل العامة، هذا َل يصح؛ 

 .ْلذا األمر، وأمره به -جل وعال  -ألن هذا يناقض ترشيع اهلل 

قادر عَل أن يعطيني الولد دون احلاجة أن أتزوج، هذا فيه  -جل وعال  -يعني َل يقولن قائل: اهلل 

جل وعال  -لألسباب، اهلل  -جل وعال  -، ومعارضة لتقدير اهلل -سبحانه وتعاَل  -معارضة حلكمة اهلل 

 سبًبا، فمن أ -جل وعال  -نعم قادر عَل كل يشء، ولكن جعل اهلل  -
ٍ
راد الال تاجر، ودخل لكل يشء

 يف التجارة، ومن أراد الولد تزوج، وبذل السبب، وهل بذل السبب كاٍف يف حصول اَلسبب؟ غري كايف.

قد يتزوج الرجل، وَل يولد له، وقد يتاجر الشخص، وَل يربح، لكن هو الذي عليه أنه بذل السبب، 

أن يبذل  -سبحانه وتعاَل  -امد عَل اهلل فإًذا من رشوط حتقيق التوكل الصحيح مع العزم القلبي، واَلعت

 السبب اَلرشوع، قلنا السبب اَلرشوع حترًزا من األسباب اَلمنوعة، اَلحظورة رشًعا.

جل وعال  -هذه وإن كانت أسباًبا، إَل أنه َل ُيوز أن ُتبذل، فالبد من العزم، اَلعتامد القلبي عَل اهلل 

 َفُهَو  ﴿هي عبادة من أعظم العبادات، ، وبذل السبب، هذا هو التوكل عَل اهلل، و-
ِ

ْل َعََل اَّللَّ َوَمْن َيَتَوكَّ

 .[ ٣] الطالق:  ﴾َحْسُبُه 

 املنت

ِسنُوَن ) ﴿قلت: وهذا كقوله تعاَل:  ِذيَن ُهْم حُمْ َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ َ َمَع الَّ  [، ١٢۸] النحل:  ﴾( ١٢۸إِنَّ اَّللَّ

نِي َمَعُكاَم َأْسَمُع َوَأَرى ) ﴿: - عليهام السالم -وكقوله َلوسى وهارون  د من  [. ٤٦] طه:  ﴾( ٤٦إِنَّ واَلرا
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ب دعاء داع، وَل يشغله عنه يشء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيٌب يف الدعاء، وأنه هذا: أنه تعاَل َل خييّ 

هو -عثامن ، حدثنا رجل أنه سمع أبا قال َل يضيع لديه تعاَل، كام روى اإلمام أمحد قال: حدثنا يزيد

ليستحيي أن يبسط  - تعاَل –)) إن اهلل أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ث عن سلامن الفاريس، عن النبي دّ ُُي  -النهدي

. ورواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، وقال مها خائبتني ((العبد إليه يديه يسأله فيهام خرًيا فريدّ 

 الرتمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم، ومل يرفعه.

)) ما من مسلم يدعو اهلل عز وجل بدعوة قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أيب سعيد: أن النبي وروى اإلمام أمحد عن 

ل له دعوته، وإما أن  ليس فيها إثم وَل قطيعة رحم، إَل أعطاه اهلل هبا إحدى ثالث خصال: إما أن يعجِّ

: إًذا نكثر. قال: يّدخرها له يف اآلخرة، وإما أن يرصف عنه من السوء مثلها ((  .(( )) اهلل أكثر، قالوا

 الشرح

جل وعال  -هذا احلديث يدُل عَل أمر، وهو أن هناك فرق بني إجابة الدعاء، وبني حتقيق اَلسألة، اهلل 

اِع إَِذا َدَعاِن  ﴿قال:  - من حيث إجابة  [، ١۸٦] البقرة:  ﴾َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

، ويبلغه حاجُة العبد، ومن حيث -سبحانه وتعاَل  -ُييب الدعاء، وهو يسمع  -جل وعال  -الدعاء اهلل 

 حتقيق اَلسألة للعبد؛ اَلسألة اَلطلوبة منه، فإهنا بني ثالثة، وكلها خري للعبد، كلها نافعة له.

ده، وإما أن يّدخرها له يف اآلخر، فتكون رفعة إما أن يعجّ  ل له دعوته التي طلبها، فيتحقق له مرا

عنه من السوء بمثل ما دعا، وهذا ُيل اإلشكالية عند بعض  -جل وعال  -جاته، وإما أن يرصف اهلل لدر

عنك من الرشور  -جل وعال  -ربام رصف اهلل  ،الناس الذي يقول دعوت، دعوت، فلم ُيستجب يل

عنك، أو  -جل وعال  -اليشء الكثري الذي أنت مل تعرفه، وَل اطلعت عليه، وَل دريت عنه؛ رصفه اهلل 
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ربام ادخر لك هذا األمر يف اآلخرة، فكان نفعه وتأخريه لك  يف اآلخرة أفضل وأكمل من أن يتحقق لك 

 يف إجابة دعوتك يف الدنيا.

أن هذا يف حقك  -سبحانه وتعاَل  -لك هذا الدعاء؛ َلعرفته  -جل وعال  -وإما أن يستجيب اهلل 

عنه  -سبحانه وتعاَل  -ج اهلل و يف ضائقة، أو يف هم، فُيفرّ ٍة شديدة، أأفضل، أو أن اإلنسان يكون يف ملمّ 

 هذا اْلم.

سبحانه  -احلاصل يف ذلك كله أن يعلم العبد أن الذي عليك هو بذل الدعاء، واللجوء إَل اهلل 

: إًذا نكثر. قال: ، واَللتجاء إليه، واَلنطراح بني يديه، واإلكثار من الدعاء، اإلكثار، -وتعاَل  )) "قالوا

ئن العظيمة يعطي السائل، وإعطائه للسائلني َل ُينقص من ملكه  -جل وعال  -، اهلل "هلل أكثر ((ا له اخلزا

يعطي هذه الدنيا؛ اَلؤمن  -جل وعال  -شيًئا، فال ينقص من ملك اهلل يشٌء من هذه األمور، بل إن اهلل 

فالواجب عَل العبد أن يبذل ، -وتعاَل سبحانه  -والكافر، والِّب والفاجر، كلهم يعيشون برزق اهلل 

للعبد فهو خري، ففرٌق إًذا  -جل وعال  -، ثم ما يقدره اهلل -سبحانه وتعاَل  -السبب، وهو أن يدعو اهلل 

 بني إجابة الدعاء، وبني حتقيق اَلسألة.

 املنت

من  )) ما عَل ظهر األرضقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: عن عبادة بن الصامت أن النبي وروى عبدالله بن أمحد

رجل مسلم يدعو اهلل عز وجل، بدعوٍة إَل آتاه اهلل إياها، أو كف عنه من السوء مثلها، ما مل َيْدُع بإثم أو 

 . رواه الرتمذي، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.قطيعة رحم ((

 )) ُيْسَتجاب ألحدكم ما مل يعجل،قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى اإلمام مالك عن أيب هريرة: أن رسول اهلل 
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 -. أخرجاه يف الصحيحني من حديث مالك به. وهذا لفظ البخاري ستجب يل ((دعوت فلم يُ  يقول:

 جلنة.، وأثابه ا-رمحه اهلل 

)) َل يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإثم أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى مسلم: عن أيب هريرة، عن النبي 

)) يقول: قد دعوت، وقد . قيل: يا رسول اهلل، ما اَلستعجال؟ قال: أو قطيعة رحم ما مل يستعجل ((

 .ُع الدعاء ((دَ دعوت، فلم أر يستجاب يل، فيستحْس عند ذلك، ويَ 

)) َل يزال العبد بخري ما مل يستعجل قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى اإلمام أمحد: عن أنس: أن رسول اهلل 

 .يستجب يل (( )) يقول: قد دعوت ريب فلم. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: ((

)) القلوب أوعية، وبعضها قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن عمرو، أن رسول اهلل وروى أمحد أيًضا: عن عبدالله 

أوعى من بعض، فإذا سألتم اهلل أهيا الناس فاسألوه وأنتم موقنون باإلجابة، فإنه َل يستجيب لعبٍد دعاه 

 .عن ظهر قلب غافل ((

 الشرح

تضمنت مجلة من آداب الدعاء؛ وآداب الدعاء  -رمحه اهلل  -احلافظ هذه األحاديث التي أوردها 

سبحانه  -كثرية منها ما هو واجٌب، ومنها ما هو من مجلِة اآلداب، فمن أعظِم آداب الدعاء اإلخالص هلل 

 .-وتعاَل 

يٌب ُأِجيُب َدْعَوَة َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإينِّ َقرِ  ﴿قال يف هذه اآلية:  -جل وعال  -لذلك اهلل و

اِع إَِذا َدَعاِن  ، َل يدعو غريه، فإن الدعاء هو العبادة كام قال -جل وعال  -أي دعا اهلل  [، ١۸٦] البقرة:  ﴾الدَّ

، أو يطلب من غري اهلل ما َل يقدر عليه -جل وعال  -، وَل ُيوز للعبد أن يدعو غري اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي 
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لكروب، وجالء اْلموم، وشفاء اَلرض، وتكفري الذنوب، ونحو ؛ ككشف ا-سبحانه وتعاَل  -إَل اهلل 

 ذلك.

 من هذا النوع للمخلوق هو رشك، ومن آداب الدعاء احلمد والثناء عَل اهلل 
ٍ
جل  -ورصُف يشء

، وقد جاء يف األحاديث ما يدل أن -ملسو هيلع هللا ىلص  -يف أول الدعاء، وكذلك الصالة عَل رسول اهلل  -وعال 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  - فيه عَل رسول اهلل حتى ُيصَّل  الدعاء ُيعلق بني السامء واألرض؛

وكذلك اجلزم بالدعاء، فإن اهلل َل ُمكره له، َل يقول العبد: مهللا اغفر يل إن شئت، أو مهللا ارمحني 

َل ُمكره َل، والعبد ُيزم بالدعاء، فإنه يسأُل  -جل وعال  -إن شئت، أو مهللا ارزقني إن شئت، فاهلل 

 عباده، بيده كُل يشء، فيسأل اهلل حاجته التي يريد، يسأل اهلل كل يشء. كرياًم رحياًم عظياًم متفضاًل عَل

َل يتيْس، وكان  -جل وعال  -فإن األمر وإن كان يسرًيا حقرًيا يف نظر الناس، إن مل ييْسه اهلل 

َل يتيْس،  -جل وعال  -يسألون اهلل كل يشء؛ حتى اَللح، إن مل ييْسه اهلل  -ريض اهلل عنهم  -الصحابة 

 ن آداب الدعاء كذلك حضور القلب، فإن الدعاء َل ُيقبل من قلٍب َلٍه غافل.وم

جل وعال  -استحضار القلب يف الدعاء، هو استحضار لفقرك وحاجتك، واستحضار لعظمة اهلل 

متفضٌل عَل عباده، فيستحرض العبد حاجته، ويستحرض غنى  -جل وعال  -اهلل ووغناه عن خلقه،  -

ٌل عَل عباده، وأنه يعطي متفّض  -جل وعال  -عن عبادته، ويستحرض أن اهلل  - سبحانه وتعاَل -اهلل 

 العطاء العظيم دون حٍد، وَل عد.

به، ويكون يف ذلك حالًَل،  وكذلك من آداب الدعاء ومن مهامته أن ينظر اإلنسان يف طعامه ورشا

يه إَل السامء؛ يارب، ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغِّب، يمد يد -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقد جاء يف احلديث أن النبي 
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م، قال: فأنى ُيستجاب له. م، ومرشبه حرا  يارب، ومطعمه حرا

ب، وأن  كيف ُيستجاب له؟ فمن رشوط قبول الدعاء أن يكون اإلنساُن حالل الطعام، وحالل الرشا

م، وأن يبتعد كذلك عن اَلشتبهات يف اَلطاعم، والآكل، واَلشارب، وأن ينظر فيام يدخُل  يبتعد عن احلرا

م.  يف جوفه؛ فأيام جسٍد ُأنبت من سحٍت فالنار أوَل به، أي من حرا

 -وكذلك من آداب الدعاء حتري مواطن اإلجابة، وأزمنة اإلجابة؛ كالدعاء يف السجود، فالنبي 

ب اهلل يستجيحري أن  )) فأما السجود، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمٌن أن ُيستجاب لكم ((قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 موطِن خضوٍع هلل، وخشوع، وذل.للعبد؛ ألنه يف  - تعاَل –

وكذلك بني األذان واإلقامة، وحال نزول الغيث، حال نزول اَلطر، كذلك من اَلواطن يوم عرفة، 

من أسباِب إجابة الدعاء، واحلرص عَل دعاء  وعَل جبل عرفة، فهذا آكد، وكذلك يف ليلة القدر، فإهنا

 الوالدين، فإنه مستجاب، وكذلك الدعاء يف السفر.

ُيتمع أحياًنا للعبد أكثر من سبب إلجابة الدعاء؛ كأن يكون يف سفٍر، ويف حال مطٍر، وبني أذاٍن  وقد

وإقامة، فيحرص عَل ذلك أشد احلرص، واَلقصود هبذا أن اإلنسان يتفكر فيام يكون سبًبا يف إجابة 

ص قبل ذلك عَل ى هذه اَلواطن، وحرمن حترّ  ى هذه اَلواطن، فإنّ دعوته، ويف إجابة مسألته، فيتحرّ 

 ، وعَل إطابة مطعمه ومرشبه، فإنه بإذن اهلل َل ُيرد له دعاء، وَل ُيرد له طلب.-جل وعال  -اإلخالص هلل 

 املنت

ثة عَل الدعاء، متخللة بني أحكام الصيام، إرشاٌد إَل اَلجتهاد يف ويف ذكره تعاَل هذه اآلية الباع

ام رواه اإلمام أبو داود الطياليس عن عبدالله بن عمرٍو، قال: الدعاء عند إكامل العّدة، بل وعند كل فطر، ك
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فكان عبدالله بن عمرو . )) للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة (( يقول: -ملسو هيلع هللا ىلص  -سمعت رسول اهلل 

  إذ أفطر دعا أهله، وولده ودعا.

))  :-ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى ابن ماجه: عن عبدالله بن أيب ُمليكة، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال النبي 

 .للصائم عند فطره دعوة ما ترد ((إن 

قال عبدالله بن أيب مليكة: سمعت عبدالله بن عمرو يقول إذا أفطر: مهللا إين أسألك برمحتك التي 

 وسعت كل يشء أن تغفر يل.

ويف ُمسند اإلمام أمحد، وسنن الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 

ثالثٌة َل ُترد دعوهتم: اإلمام العادل، والصائم حتى ُيفطر، ودعوة اَلظلوم يرفعها اهلل دون ))  :-ملسو هيلع هللا ىلص  -

 .حني (( الغامم يوم القيامة، ويفتح ْلا أبواب السامء، ويقول: بعزيت ألنرصنِك ولو بعد

 الشرح

يدعو  فُيقالما يتعلق بالدعاء عند اإلفطار، ولعل قائل يقول: وبامذا أدعو؟  -رمحه اهلل  -ثم ذكر 

اإلنسان عموًما يف مواطن الدعاء باألدعية النبوية، فهي أدق األلفاظ معنًى، وأوفاها يف الطلب، وأبعدها 

 يها نوع من التعدي.عن اَلحدثات، وعن التجاوز، فربام كثري من الدعوات ف

هنى عن التعدي يف الدعاء، أو ربام فيها تغافل عن اَلهامت، فربام يسأل عن اليشء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والنبي 

البعيد، وهناك ما هو أوَل منه، وُيوز لإلنسان عموًما أن يسأل ولو بغري األدعية النبوية إذا كانت سليمة 

 اَلعاين، ليس فيها جتاوز عقدي، وَل فيها تعدي يف الدعاء، فيجوز.
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 -ما شاء، لكن كلام حرص عَل أن تكون األدعية هي من جوامع كلمه  - جل وعال -يسأل اهلل 

جل  -، فهو أوَل، أو من األدعية الواردة؛ كأدعية األنبياء، أو أدعية الصاحلني، أو ما ذكره اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص 

نَا ََل ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَديْ  ﴿: -جل وعال  -من أدعية أهل اإليامن، قول اهلل  -وعال  َتنَا َوَهْب َلنَا ِمْن َربَّ

اُب )  فهذا َلشك أنه أكمل وأوَل. [ ۸] آل عمران:  ﴾( ۸َلُدْنَك َرمْحًَة إِنََّك َأنَْت اْلَوهَّ

 [ ١۸٦] البقرة:  ﴾( ١۸٦َوْلُيْؤِمنُوا يِب َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن ) ﴿ختم هذه اآلية، فقال:  -جل وعال  -ثم اهلل 

، -جل وعال  -هذا اللفظ يف اآلية أن الذين يلتجئون إَل اهلل  والرشد هو حسُن الترصف، ومعنى

جل وعال  -، فيدعونه، ويستغيثون به، ويسألونه حاجاهتم، فإن اهلل -سبحانه وتعاَل  -ويعلمون قربه 

 ق من حاله كذلك، ويكتب له اْلداية.يوفّ  -

د للترصف الصحيح، وللسداد فالتوفيق، واْلداية هي بمعنى الرشد الوارد يف هذه اآلية، ويوفق العب

 يف األقوال، ويف األعامل، سنقف عَل هذه اآلية.
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