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╝ 

 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

  مهللا اغفر لنا ولشيخنا واحلارضين والسامعني.

 المتن

َ  ﴿ "قال اهلل تعاىل: َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشده ِذْكًرا َفِمَن النهاِس َمْن َفِإَذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكْم َفاْذُكُروا اَّلله

ْنَيا َوَما َلُه ِِف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق ) نَا آتَِنا ِِف الدُّ ْنَيا َحَسَنًة َوِِف ٢۰۰َيُقوُل َربه نَا آتِنَا ِِف الدُّ ( َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َربه

َساِب ٢۰١اِر )اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنَا َعَذاَب النه يُع احْلِ ُ ََسِ -٢۰۰البقرة: ]  ﴾( ُأْوََلَِك ََلُْم َنِصيٌب ِِمها َكَسُبوا َواَّلله

٢۰٣ .] 

 يأمر تعاىل بِذْكره واإلكثار منه بعد قضاء املناسك وفراغها.

 اختلفوا ِف معناه: [ ٢۰۰البقرة: ]  ﴾ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكمْ  ﴿وقوله: 

الصبي: َأبَه ُأّمه، يعني: كام يلهج الصبي بِذْكر أبيه وأمه فكذلك أنتم، فاَْلَجوا فقال عطاء: هو قول 

 بِذْكر اهلل بعد قضاء النُُّسك.

: كان أهل اجلاهلية يقفون ِف املوسم، فيقول الرجل منهم: كان -ريض اهلل عنهام    -وقال ابن عباس  

َفاْذُكُروا  ﴿: - ملسو هيلع هللا ىلص -ئهم، فأنزل اهلل عىل حممد أيب ُيْطِعم وحيمل احلاّمالت، ليس َلم ِذْكر غري فعال آبا

َ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشده ِذْكًرا   [.  ٢۰۰البقرة: ] ﴾ اَّلله

قال ابن أيب حاتم: وُروي عن أنس بن مالك، وأيب وائل، وعطاء بن أيب رباح ِف أحد قوليه، وسعيد 

 بن ُجبري، وجماهد، وغريهم نحو ذلك.

 ابن جرير أيًضا عن مجاعة، واهلل أعلم.وهكذا حكاه 

ْكر هلل عز وجل؛ وَلذا كان انتصاب قوله:  ] ﴾ َأْو َأَشده ِذْكًرا  ﴿واملقصود منه: احلثُّ عىل كثرة الذِّ

. [ ٢۰۰البقرة:   عىل التمييز، تقديره: َكِذْكركم آباءكم أو أشد منه ِذكًرا
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 [، ٧٤البقرة: ]  ﴾ فهي كاحلجارة أو أشد قسوة ﴿هاهنا لتحقيق املامثلة ِف اخلرب، كقوله:  (( أو)) و

 َأْو َأَشده َخْشَيةً  ﴿وقوله: 
ِ

َوَأْرَسْلنَاُه إِىَل ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن  ﴿ [، ٧٧النساء: ]  ﴾ ََيَْشْوَن النهاَس َكَخْشَيِة اَّلله

 [.  ٩النجم: ]  ﴾ (٩َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى ) ﴿ [،  ١٤٧الصافات: ]  ﴾ (١٤٧)

 .فليست هاهنا للشك قطًعا، وإنام هي لتحقيق اخلرب عنه بأنه كذلك أو أزيد منه"

 الشرح 

╝ 

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

 وَسّلم تسلياًم كثرًيا.

 أما بعد..

َ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشده ِذْكًرا  ﴿فيقول اهلل جل وعال:  البقرة: ]  ﴾ َفِإَذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكْم َفاْذُكُروا اَّلله

٢۰۰ .] 

"بعد قضاء املناسك من ِذْكره  بِذْكره واإلكثار""َذَكر احلافظ رمحه اهلل: أن اهلل جل وعال َأَمر 

 ."وفراغها

 وقد جاء األمر بِذْكر اهلل سبحانه وتعاىل بعد كثرٍي من العبادات:

والتكبري، كِذْكر اهلل جل وعال بعد الصالة املفروضة من قول: )أستغفر اهلل ثالًثا(، والتسبيح،  -

 والتحميد.

ْكر بعد صالة اجلمعة:   - وا ِِف األَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل   ﴿ومن ذلك الذِّ الُة َفانَتِِشُ َفِإَذا ُقِضَيِت الصه

 َ  َواْذُكُروا اَّلله
ِ

 [. ١۰اجلمعة: ]  ﴾ اَّلله

 القائل: )ُسّبوح ُقّدوس..(.وكاالنتهاء من صالة الوتر؛ فإن االنتهاء من صالة الوتر يعقبه قول  -

 سبحان امللك القدوس.الطالب: 
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 )سبحان امللك القدوس( ثالًثا.فضيلة الشيخ: 

الَة َفاْذُكُروا  ﴿ومن ذلك أيًضا: ما يكون بعد صالة اخلوف؛ قال اهلل جل وعال:  - َفِإَذا َقَضْيُتُم الصه

َ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجُنوبُِكمْ   [. ١۰٣ء: النسا]  ﴾ اَّلله

َ َعىَل َما َهَداُكمْ  ﴿وجاء أيًضا بعد إمتام الصيام:  - وا اَّلله ُ َة َولُِتَكربِّ  [. ١۸٥البقرة: ]  ﴾ َولُِتْكِمُلوا اْلِعده

َ  ﴿وجاء أيًضا هنا بعد انتهاء النُُّسك  -  [. ٢۰۰البقرة: ]  ﴾ َفِإَذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكْم َفاْذُكُروا اَّلله

 قال أهل العلم: سبب ِذْكر اهلل سبحانه وتعاىل بعد العبادة: 

 منها: ما يكون من باب َجرْب النقص الذي حصل ِف العبادة. -

َفِإَذا َفَرْغَت  ﴿ومنه: ما يكون لالستمرار ِف عبادة اهلل سبحانه وتعاىل، كام قال اهلل عز وجل:  -

 إذا فرغت من عبادة فانصب إىل عبادٍة أخرى.. [؛ ۸-٧الِشح: ]  ﴾ (۸( َوإِىَل َربَِّك َفاْرَغْب )٧َفانَصْب )

وهذا حال املسلم؛ أنه َيَتنَّقل من عبادٍة إىل أخرى، فحياته كلها هلل جل وعال: ِف قيامه، وِف قعوده، 

 وِف َتَقّربه، وبعد ذلك.

سبحانه وتعاىل،  ولو تأمل اإلنسان ِف حياته اليومية لوجد أنه يستطيع عىل أن جيعل مجيع حركاته هلل

فإنه إذا قام من نومه َذَكر اهلل جل وعال، ثم ذهب إىل الصالة فصىل، ثم ذكر اهلل جل وعال بعد ذلك 

بأذكار الصالة، ثم بأذكار الصباح، ثم ذهب إىل عمله، وهو حيتسب ِف ذلك أن يكون عوًنا له عىل العبادة، 

ه للناس، يكسب ِف ذلك أجًرا، ِف َأْمره بمعروف وأن يكون إعانة عىل نفقته عىل أبنائه، وهكذا ِف سالم

 أو ََنْيه عن منكر، ِف مصافحته..

 ما مجيع جيعل -وعال جل اهلل إىل التقرب نية وهي–فيجد العبد أنه ِف يومه وليلته هبذه النية الطيبة 

 )من ذهاٍب وإياٍب، وجلوٍس، وسالٍم، وكالم( هلل سبحانه وتعاىل. منه يصدر

 وِف اآلية تنبيه إىل َأْمر االستمرار ِف العبادة: 

 انتهيتم. [ ٢۰۰البقرة: ]  ﴾ َفِإَذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكمْ  ﴿
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﴿  َ اْدخلوا ِف عبادة أخرى؛ فيكون العبد دائاًم مستمًرا ِف عبادة اهلل  [ ٢۰۰البقرة: ]  ﴾ َفاْذُكُروا اَّلله

 سبحانه وتعاىل.

َ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشده ِذْكًرا  ﴿ثم َذَكر املصنف رمحه اهلل معنى   :[ ٢۰۰البقرة: ]  ﴾ َفاْذُكُروا اَّلله

باءكم بل زيادة عىل ِذْكركم آباءكم )أو( هنا بمعنى )بل(، واملراد هبا: الزيادة، يعني َكْذكِركم آ

 )وأكثر(.

وكان العرب يتباهون بمفاخر اآلبار واألجداد، وكثرًيا ما يذكرون آباءهم ويذكرون أجدادهم عىل 

 سبيل الفخر بام َعِملوا.

ْكر الذي تفتخر به العرب، والذي ال يفارق  فجاء األمر بِذْكر اهلل سبحانه وتعاىل أعظم من هذا الذِّ

 ألسنتهم افتخاًرا وتباهًيا.

ْكر: أن اهلل جل وعال َأَمر به وَأَمر أن يكون كثرًيا؛ ولذلك جاء ِف اآلية  وأيًضا ِف اآلية َفْضل الذِّ

اكَِراِت  ﴿األخرى:  َ َكثرًِيا َوالذه اكِِريَن اَّلله  [. ٣٥األحزاب: ]  ﴾ َوالذه

 وَمْن امتأل قلبه بِذْكر اهلل جل وعال استغنى عن غريه.

أي كام يذكر الصبي أباه أو ُيكثِر من ِذْكر ُأّمه، وإن كان األول أظهر..   ﴾  َكِذْكِرُكْم آَباَءُكمْ   ﴿وقيل: أنه  

  واهلل أعلم.

 المتن

 .اإلجابة مظنة فإنه ِذْكره، كثرة بعد دعائه إىل أرشد -تعاىل–"ثم إنه 

ه، فقال:  نَا آِتنَا  ﴿وذمه َمْن ال يسأله إال ِف أمر دنياه، وهو ُمعِرض عن ُأخرا َفِمَن النهاِس َمْن َيُقوُل َربه

ْنَيا َوَما َلُه ِِف اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق   أي: من نصيب وال حظ. [ ٢۰۰البقرة: ]  ﴾ ِِف الدُّ

 كذلك.وتضّمن هذا الذّم التنفري عن التشبه بَِمْن هو 
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قال ابن عباس: كان قوم من األعراب جييئون إىل املوقف، فيقولون: مهللا اجعله عام غيث وعام 

َنا   ﴿َخَصب وعام ُوالٍد َحَسن، ال يذكرون من أمر اآلخرة شيًئا، فأنزل اهلل فيهم:   َفِمَن النهاِس َمْن َيُقوُل َربه

ْنَيا َوَما َلُه ِِف   نَا آِتنَا   ﴿وكان جييء بعدهم آخرون فيقولون:    ،[  ٢۰۰البقرة:  ]    ﴾  اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق آتِنَا ِِف الدُّ َربه

ْنَيا َحَسَنًة َوِِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقَنا َعَذاَب النهارِ  ُأوََلَِك ََلُْم َنِصيٌب ِِمها  ﴿فأنزل اهلل:  [ ٢۰١البقرة: ]  ﴾ ِِف الدُّ

َساِب َكَسُبوا  يُع احْلِ ُ ََسِ  ."[ ٢۰٢البقرة: ]  ﴾ َواَّلله

 الشرح 

 ثم أرشد اهلل سبحانه وتعاىل إىل حال الناس وَقّسمهم إىل قسمني:

فمن الناس َمْن هو ِف دعائه يطلب الدنيا ومتاع الدنيا؛ وهذا حال الكثري؛ فإنه ال يفكر ِف أمر  -

ُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ   ﴿  -وهي احلياة احلقيقية-آخرته وال مآله   اَر اآلِخَرَة ََلَِي احْلََيَوا  ٦٤العنكبوت:  ]    ﴾  َوإِنه الده

هي احلياة احلقيقية الرسمدية األبدية، التي ينبغي لإلنسان أن ينشغل ِف هذه الدنيا ببنائها، وأال ينسى  [

 نصيبه من الدنيا.

ْنَيا َحَسنَةً  ﴿فحال الفريق األول: أن دعاءهم  نَا آتَِنا ِِف الدُّ و)حسنة( هنا نكرة ِف  [، ٢۰١البقرة: ]  ﴾ َربه

ر ِف سياق الدعاء، يعني الزوجة الصاحل ة، الوظيفة الطيبة، البيت الواسع، العمل ِف كذا، املال، ال ُيَفكِّ

 َأْمر آخرته.

جاء النبي عليه الصالة والسالم إىل رجل فقال له هذا الرجل: إين ال أعرف دندنتك وال دندنة معاذ، 

 .(( ُنَدْنِدن حوَلا)) ولكن أسأل اهلل اجلنة وأعوذ به من النار، فقال النبي عليه الصالة والسالم: 

وِقنا ))  وكان النبي عليه الصالة والسالم كثرًيا ما يدعو بأمر اجلنة، وبالنجاة من النار، كان من دعائه  

، وهذا فيه تنبيه: أن اإلنسان ال َُيِِل دعاءه من َأْمر اآلخرة، ومن سؤال اهلل سبحانه وتعاىل (( عذاب النار

ب ه إىل اجلنة من البعد عن املعايص، ومن مفارقة املنكرات، ومن عدم اجلنة ومن النجاة من النار، وما ُيَقرِّ
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 التقصري ِف الطاعات.

َوَما َلُه ِِف اآلِخَرِة ِمْن  ﴿فإن َمْن كان حاله االقتصار ِف دعائه عىل َأْمر الدنيا قال اهلل جل وعال فيه: 

 أي ليس له نصيٌب ِف اآلخرة. [ ٢۰۰البقرة: ]  ﴾ َخالٍق 

 هل هذه اآلية تقال فقط ِف الكفار )وهو ليس له ِف اآلخرة من نصيب(؟

 قال أهل العلم: هي تشمل أهل الكفر، وتشمل أهل اإليامن أيًضا ِمهْن ال يدعو ِف دعائه بَأْمر اآلخرة.

 [؟ ٢۰۰البقرة: ]  ﴾ َوَما َلُه ِِف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق  ﴿عىل ماذا حُيَمل 

أي ليس له نصيٌب ِف باب الدعاء وإن كان له نصيٌب ِف األعامل األخرى، هو ِف األعامل األخرى 

 قد ينجو، لكن مل ينُج بدعائه، فإن دعاءه مقصور عىل َأْمر الدنيا.

وال شك أن هذا من َضْعف اإلنسان؛ ألنه إنام َنَظر إىل حاله، ومل يتأمل ِف مآله، واغرّت بالدنيا فطلبها 

ا له، ونيس أن الدنيا إنام هي دار عبوٍر إىل اآلخرة، وأن احلياة احلقيقية هي احلياة التي ِف  مسكنًا ومستقرًّ

 اجلنة، هي حياة َسمدية أبدية خالدين فيها أبًدا.

 فلذلك َذّم اهلل جل وعال هذا القسم الذي يقُُص دعاءه عىل َأْمر الدنيا.

ْنَيا َحَسنًَة َوِِف اآلِخَرِة َحَسَنةً ﴿وَذَكر القسم اآلخر:وُهم أهل اإليامن؛ الذين يقولون:   نَا آِتنَا ِِف الدُّ  ﴾َربه

 [. ٢۰١البقرة: ] 

 وَنّكر اهلل جل وعال )احلسنة( ِف الدنيا و)احلسنة( ِف اآلخرة حتى َتُعّم.

 احلسنة ِف الدنيا: بملذات الدنيا املباحة اجلائزة.

احلسنة ِف اآلخرة: كل حسنة من النجاة من العذاب، ومن دخول اجلنة، ومن رؤية اهلل سبحانه و

وتعاىل، ومن التمتع بنعيم اجلنة، وِما يسبق ذلك من َأْخذ الكتاب باليمني، ومن َثْقل امليزان باحلسنات 
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( َفُهَو ٢۰ينِّ َظنَنُت َأينِّ ُمالٍق ِحَساِبَيْه )( إِ ١٩َهاُؤُم اْقَرُءوا كَِتاِبَيْه ) ﴿ألن هذا ِما ُيسِعد املؤمن ِف اآلخرة 

 [. ٢١ -١٩احلاقة: ]  ﴾ (٢١ِِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة )

ْنَيا َحَسنَةً   ﴿فإًذا حينام يسأل اإلنسان ربه جل وعال:   نَا آِتنَا ِِف الدُّ : كل نعيم ِف الدنيا، [  ٢۰١البقرة:  ]    ﴾  َربه

 : كل نعيم ِف اآلخرة، وهذا الذي ال ينسى َأْمر اآلخرة.[ ٢۰١البقرة: ]  ﴾ َوِِف اآلِخَرِة َحَسَنةً  ﴿

 المتن

ْنَيا َحَسنًَة َوِِف اآْلِخَرِة   ﴿"وَلذا َمَدح َمْن يسأله للدنيا واألخرى، فقال:   نَا آتِنَا ِِف الدُّ َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َربه

 فجمعت هذه الدعوة كله خرٍي ِف الدنيا، ورصفت كّل رش.. ،[ ٢۰١البقرة: ] ﴾ َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النهارِ 

فإن احلسنة ِف الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي؛ من عافية، ودار َرْحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، 

، وثناء مجيل، إىل غري ذلك ِما اشتملت عليه عبارات املفرسين،  وعلم نافع، وعمل صالح، وَمْركب َهنيِّ

 إَنا كلها مندرجة ِف احلسنة ِف الدنيا.وال منافاة بينها، ف

بعه من األمن من الفزع األكرب ِف الَعَرصات،  وأما احلسنة ِف اآلخرة فأعىل ذلك دخول اجلنة وتوا

 وتيسري احلساب، وغري ذلك من أمور اآلخرة الصاحلة.

، وَتْرك الشبهات وأما النجاة من النار فهو يقتيض تيسري أسبابه ِف الدنيا؛ من اجتناب املحارم واآلثام

 .واحلرام"

 الشرح 

يعني من اللفتات اللطيفة أن احلافظ ابن كثري أشار إىل أن اهلل جل وعال أرشد إىل دعائه بعد ِذْكره؛ 

 ألن من مظنة إجابة الدعاء:

أن اإلنسان ُيثني عىل ربه قبل أن يطلب، فُيثني عليه بام أثنى عىل نفسه من األسامء احلسنى  -

 الُعىل واألفعال الكاملة.والصفات 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -ثم يصِل عىل رسول اهلل  -

ًقا بني السامء  فإن الدعاء إن مل ُيَقّدم بالثناء عىل اهلل وبالصالة عىل النبي عليه الصالة والسالم كان ُمَعله
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 واألرض كام جاء ِف األحاديث، وكان هذا الدعاء أجزم، أبرت، ناقص.

يسأل   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -بعد أن ُيثني عىل ربه جل وعال ويصِل عىل رسوله  كان من آداب الدعاء: أن اإلنسان  

اهلل حاجته من َأْمر الدنيا ومن َأْمر اآلخرة، ويتحرى أوقات اإلجابة وأزمنة اإلجابة، فإن ذلك أدعى 

 لقبول دعوته، وإال فيجوز لإلنسان أن يدعو اهلل ِف كل وقت.

 المتن

نة بالرتغيب ِف هذا الدعاء  ."وَلذا وردت السُّ

نا آتنا ِف الدنيا حسنة ))  يقول:    -  ملسو هيلع هللا ىلص  -فروى البخاري، عن أنس بن مالك قال: كان النبي   مهللا ربه

 .(( وِف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

وروى ابن أيب حاتم، عن أيب طالوت عبد السالم بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك، فقال له  

ثابت: إن إخوانك حيبون أن تدعو َلم، فقال: مهللا آتنا ِف الدنيا حسنة، وِف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب 

يدون القيام فادع اهلل َلم النار، وحتدثوا ساعة، حتى إذا أرادوا القيام، قال : يا أبا محزة! إن إخوانك ير

فقال: تريدون أن أشقق لكم األمور، إذا آتاكم اهلل ِف الدنيا حسنة، وِف اآلخرة حسنة، ووقاكم عذاب 

 .النار فقد آتاكم اخلري كله"

 الشرح 

يعني ما استنبط من اآلية: إن هذا هو دعاء املؤمنني، وال ُيرِشد اهلل جل وعال املؤمنني إال إىل األمور 

ْنَيا َحَسَنًة َوِِف اآلِخَرِة َحَسنًَة   ﴿الكاملة التي تنفعهم، فلذلك استنبط من اآلية قول املؤمنني:   نَا آتِنَا ِِف الدُّ َربه

 [. ٢۰١ة: البقر]  ﴾ َوِقنَا َعَذاَب النهارِ 

ولذلك من األمور املهمة هنا: أن الذي ينبغي عىل املسلم أال يتكلف ويتقعر ِف ألفاظ الدعاء، فأكمل 

األلفاظ وأنفع األلفاظ وأكثرها داللة عىل املطلوب وَنْفًعا للعبد هي األدعية النبوية وما َوَرد ِف الكتاب 

ْنَيا َحَس  ﴿)ِف القرآن(؛ كهذه اآلية  نَا آتَِنا ِِف الدُّ  [. ٢۰١البقرة: ]  ﴾ نًَة َوِِف اآلِخَرِة َحَسَنةً َربه

واألدعية النبوية حيرص عليها العبد؛ ألن النبي عليه الصالة والسالم ُأويت جوامع الكلم، العبارات 
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 اليسرية، األلفاظ اليسرية التي تتضمن املعاين الكثرية.

والذي رأيناه أن الناس استغنوا عن هذه األدعية إىل أدعية مبتكرة ِف كثرٍي منها خمالفات عقدية، 

 ُيبعدوا حتى السجع فيتكلفون الُكّهان، كَسْجع هو الذي السجع إىل -الشديد لألسف–والنظر ِف ذلك 

 ..املخالفات من أنه شك ال وهذا الواردة، املأثورة األدعية ِف الوارد اخلري عن أنفسهم

ونجد هذا ِف أدعية الناس ِف الوتر ِف رمضان ِف الرتاويح وِف القيام؛ فيتكّلفون ويتقعرون ِف الدعاء، 

 وربام جتد ِف بعض أدعيتهم ما هو من املخالفة، بل ومن االعتداء ِف الدعاء..

بني! َسْل اهلل  سمع أحد الصحابة ابنه يقول: )مهللا إين أسألك القُص األبيض ِف اجلنة(، قال: )يا

أخربنا عن أناٍس يعتدون ِف الدعاء(! وهذا سأل اهلل عز  - ملسو هيلع هللا ىلص -اجلنة وتعوذ به من النار؛ فإن النبي 

 وجل َأْمًرا ِف اجلنة.

واآلن بعض الناس ربام يصنع خطاًبا أثناء دعائه: )مهللا أنت وعدتنا بقولك، وبام رواه البخاري عن 

 الطريقة الصحيحة.نبّيك أنه قال:..(! فهذا ليس من 

ثم التكلف ِف السجع: )أنت رب األمطار، والليل والنهار، والبالد واألمصار..( ونحو ذلك من 

 السجع الذي ُيذِهب رونق الدعاء.

فأفضل األدعية: األدعية النبوية، وما جاء ِف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل من أدعية املؤمنني، هذا الذي 

د نفسه، وينبغي عليه أن يقتُص عىل ذلك إال ِف حاجٍة من حوائجه؛ كأن يسأل ينبغي عىل اإلنسان أن ُيَعوِّ 

اهلل تفريج ُكربة معينة، أو يسأل اهلل صالح ولد، أو يسأل اهلل َرْفع بالء، ال نقول: )ال جيوز الزيادة عىل ما 

 التكلفات(.ورد(، لكن نقول: )األصل ِف املسلم: أن يعتني بام ورد، ال أن يستعيض عنه بغري ذلك من 

 المتن

عاد َرُجاًل من املسلمني قد صار مثل الفرخ، فقال  - ملسو هيلع هللا ىلص -"وروى أمحد عن أنس، أن رسول اهلل 
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قال: نعم، كنت أقول: مهللا ما كنت  )) هل تدعو اهلل بيشء أو تسأله إياه؟ ((: - ملسو هيلع هللا ىلص -له رسول اهلل 

أو ال -)) سبحان اهلل! ال تطيقه : - ملسو هيلع هللا ىلص -معاقبي به ِف اآلخرة فعّجله يل ِف الدنيا، فقال رسول اهلل 

ْنَيا َحَسنًَة َوِِف اآلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النهارِ  ﴿ فهاّل قلت: -تستطيعه نَا آتَِنا ِِف الدُّ ، (( [ ٢۰١البقرة: ]  ﴾ َربه

 .قال: فدعا اهلل، فشفاه. انفرد بإخراجه مسلم"

 الشرح 

أو ِف ما َوَرد من األحاديث ِف  [ ٢۰١البقرة: ]  ﴾ َوِقَنا َعَذاَب النهارِ  ﴿ِف قول اهلل جل وعال ِف اآلية: 

يتضمن أمرين.. مجلة )وقنا عذاب   ((  وِقنا عذاب النار))  قول النبي عليه الصالة والسالم ِف أماكن شتى:  

 النار( تتضمن أمرين:

 تتضمن أواًل: العصمة من األعامل امْلُوِجبة لدخول النار، املعايص والذنوب.

 واألمر الثاين: املغفرة َلذه الذنوب التي ُتوِجب دخول اجلنة، العصمة منها ومغفرة هذه الذنوب.

 وهذا ال شك أنه من األدعية اجلامعة.

 المتن

يقول فيام بني الركن  - ملسو هيلع هللا ىلص -الشافعي: عن عبد اهلل بن السائب: أنه سمع النبي  موروى اإلما"

ْنَيا َحَسَنًة َوِِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنَا َعَذاَب النهارِ  ﴿اليامين والركن األسود:  نَا آتِنَا ِِف الدُّ  [. ٢۰١البقرة: ]  ﴾ َربه

وروى احلاكم عن سعيد بن جبري قال: جاء َرُجل إىل ابن عباس فقال: إين أجرت نفيس من قوم عىل 

أن حيملوين، ووضعت َلم من ُأجريت عىل أن يدعوين أحج معهم، أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين 

َساِب   ﴿قال اهلل:   يُع احْلِ ُ ََسِ ثم قال احلاكم: صحيح عىل   ،[  ٢۰٢البقرة:  ]    ﴾  ُأْوََلَِك ََلُْم َنِصيٌب ِِمها َكَسُبوا َواَّلله

 .رشط الشيخني، ومل َيرجاه"
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 الشرح 

ْنَيا َحَسنًَة َوِِف اآلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا  ﴿يعني ِف قول اهلل جل وعال:  نَا آِتنَا ِِف الدُّ َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َربه

 )أوَلك( اإلشارة إىل َمْن؟  [ ٢۰٢ -٢۰١البقرة: ]   ﴾  (٢۰٢َنِصيٌب ِِمها َكَسُبوا )( ُأْوََلَِك ََلُْم  ٢۰١َعَذاَب النهاِر )

هل إىل الطائفة األخرية؛ وُهم الذين يسألون اهلل اجلنة، أو يسألون اهلل حسنة الدنيا وحسنة اآلخرة؟ 

 أم اإلشارة إىل الطائفتني؟

 قيل: اإلشارة إىل الطائفتني.

 ََلُْم َنِصيٌب ِِمها َكَسُبوا  ﴿أي الذين سألوا اهلل جل وعال حسنة الدنيا فقط  [ ٢۰٢البقرة: ]  ﴾ ُأْوََلَِك  ﴿

 [. ٢۰٢البقرة: ]  ﴾

َساِب  ﴿والذين سألوا اهلل جل وعال حسنة الدنيا واآلخرة  يُع احْلِ ُ ََسِ  ﴾ ََلُْم َنِصيٌب ِِمها َكَسُبوا َواَّلله

 [. ٢۰٢البقرة: ] 

اإلشارة إىل الطائفة الثانية؛ فهو يعود إىل أقرب مذكور، وهذا الظاهر؛ فيكون املعنى: وقيل: بل 

وحال املؤمنني الذين يسألون اهلل جل وعال احلسنة ِف الدنيا واحلسنة ِف اآلخرة أوَلك َلم نصيب ِما 

 سألوا.

َساِب  ﴿ يُع احْلِ ُ ََسِ َساِب : ما فائدة قول:  [ ٢۰٢البقرة: ]  ﴾ َواَّلله يُع احْلِ ُ ََسِ  [؟ ٢۰٢البقرة: ]  ﴾ َواَّلله

 بيان لرسعة احلساب، وأن اهلل جل وعال ُيَبّلغهم أمانيهم وما يطلبون وما يرغبون.

َساِب   ﴿ذكر اهلل جل وعال هنا قال:   يُع احْلِ ُ ََسِ َور؛   [،  ٢۰٢البقرة:  ]    ﴾  َواَّلله وهذا من بديع ما ُُتَتم به السُّ

ء، أو احلُكم، فيؤكد ما ِف اآلية وِف مضمون اآلية من املعنى.  ألَنا قد ُُتَتم بداللة اجلزا
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 المتن

َل ِِف َيْوَمنْيِ َفاَل ِإْثَم  ﴿ قال اهلل تعاىل:" َ ِِف َأيهاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن َتَعجه َر َفاَل َواْذُكُروا اَّلله َعَلْيِه َوَمْن َتَأخه

وَن ) َ َواْعَلُموا َأنهُكْم ِإَلْيِه حُتَِْشُ ُقوا اَّلله َقى َواته َِن اته
ِ

 [. ٢۰٣البقرة: ]  ﴾  (٢۰٣إِْثَم َعَلْيِه مل

: )األيام املعدودات( أيام التِشيق، و)األيام املعلومات( أيام -ريض اهلل عنهام  -قال ابن عباس 

 العِش.

َ ِِف َأيهاٍم َمْعُدوَداٍت  ﴿وقال عكرمة:  يعني التكبري أيام التِشيق بعد   [ ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ َواْذُكُروا اَّلله

 الصلوات املكتوبات )اهلل أكرب، اهلل أكرب(.

يوم عرفة ويوم النحر وأيام  )):  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى اإلمام أمحد، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اهلل  

ب ((  .التِشيق عيدنا أهل اإلسالم، وهي أيام َأْكٍل ورُشْ

ب  )):  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى أمحد أيًضا: عن ُنَبْيشة اَلُذيل قال: قال رسول اهلل   أيام التِشيق أيام َأْكٍل ورُشْ

 ، ورواه مسلم أيًضا.((وِذْكر اهلل 

)) وأيام ِمنى ثالثة، فَمْن َتَعّجل ِف يومني فال إثم عليه، وتقدم حديث عبد الرمحن بن يعمر الديِل: 

 .وَمْن َتَأّخر فال إثم عليه ((

)) أيام التِشيق قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: أن رسول اهلل - ريض اهلل عنه -وروى ابن جرير، عن أيب هريرة 

 .وِذْكر ((أيام ُطْعٍم 

َبَعث عبد اهلل بن ُحذافة  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسول اهلل  - ريض اهلل عنه -وُرِوي أيًضا عن أيب هريرة 

ب، وِذْكر اهلل عز وجل ((يطوف ِف ِمنى:   .)) ال تصوموا هذه األيام، فإَنا أيام َأْكٍل ورُشْ

ب )) هي أيعن صوم أيام التِشيق، قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وعن عائشة قالت: َنى رسول اهلل  ام َأْكل ورُشْ

 .وِذْكر اهلل ((

 وقال ابن عباس: األيام املعدودات: أيام التِشيق، أربعة أيام: يوم النحر، وثالثة بعده.
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وُروي عن ابن عمر، وابن الزبري، وأيب موسى، وجماهد، وسعيد ابن جبري، وقتادة، وغريهم؛ مثل 

 ذلك.

ن شئت، وأفضلها: أوَلا.وقال عِل بن أيب طالب: وهي ثالثة: يوم النحر   ويومان بعده، اذبح ِف أِّيِّ

َل ِِف َيْوَمنْيِ َفال  ﴿والقول األول هو املشهور، وعليه دّل ظاهر اآلية الكريمة؛ حيث قال:  َفَمْن َتَعجه

َر َفال ِإْثَم َعَلْيهِ   .فدله عىل ثالثة بعد النحر" ،[ ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ إِْثَم َعَلْيِه َوَمْن َتَأخه

 الشرح 

َ ِِف َأيهاٍم َمْعُدوَداٍت  ﴿ثم قال اهلل جل وعال:  وِذْكر اهلل جل وعال قال  [، ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ َواْذُكُروا اَّلله

أهل العلم: يشمل كل قوٍل وفِْعل؛ فإنه يشمل التكبري املطلق وامْلَُقيهد، والنحر من اَلَْدي ومن األضحية 

إنام ُجِعَلت الصالة عند ))  :  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -وَرْمي اجلامر والطواف، فكل ذلك إلقامة ِذْكر اهلل، كام جاء ِف قوله  

 .(( ِذْكر اهللالبيت والطواف إلقامة 

فِذْكر اهلل جل وعال يشمل كثرًيا من األعامل التي تكون ِف أيام التِشيق )ِف يوم النحر، وثالثة األيام 

 بعده(، فام كان من التكبري أو كان من غريه.

ْكر ِف أيام  وِذْكر اهلل جل وعال ِف املناسك كثري عند الذبح، وعند َرْمي اجلامر، وانشغال الناس بالذِّ

ِب وِذْكٍر هلل كام جاء ِف احلديث.ِمن  ى؛ فهي أيام َأْكٍل ورُشْ

َر َفال إِْثَم َعَلْيهِ  ﴿ثم قال اهلل جل وعال:  َل ِِف َيْوَمنْيِ َفال إِْثَم َعَلْيِه َوَمْن َتَأخه  [. ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ َفَمْن َتَعجه

َل ِِف  ﴿ِف سياق اآلية قول اهلل جل وعال:  هذا واضح [ ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ َيْوَمنْيِ َفال إِْثَم َعَلْيهِ َفَمْن َتَعجه

 ِف أن الذي يتعجل ال إثم عليه، جيوز له ذلك.

وهو  [ ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ َفال إِْثَم َعَلْيهِ  ﴿طيب.. والذي ُيتِم الثالثة أيام: ما مناسبة قول اهلل جل وعال: 

 قد َأتَّم؟

َل ِِف  ﴿معنى اآلية:  أي أن اهلل جل وعال يغفر له ذنوبه  [ ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ َيْوَمنْيِ َفال إِْثَم َعَلْيهِ َفَمْن َتَعجه

إذا اتقاه، وكذلك َمْن َأتَّم الثالثة األيام يغفر اهلل له ذنوبه، وليس املقصود ِف اآلية: )أّن َمْن َتَعّجل فال إثم 
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له، وإنام املقصود:  أي أن اهلل جل وعال  [ ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ ِإْثَم َعَلْيهِ َفال  ﴿عليه( أي ليس عليه اإلثم ِف َتَعجُّ

 يغفر ذنوب املتعجل، ويغفر ذنوب املتأخر إذا اتقاه.

ُ ِمَن امْلُتهِقنيَ  ﴿وفيه بيان أن التقوى أساٌس ِف قبول األعامل،  اَم َيَتَقبهُل اَّلله  [. ٢٧املائدة: ]  ﴾ إِنه

َل ِِف  ﴿فلذلك قال:  َر َفال ِإْثَم َعَلْيهِ َفَمْن َتَعجه الذي  [، ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ َيْوَمنْيِ َفال إِْثَم َعَلْيِه َوَمْن َتَأخه

 َتَعّجل أخذ بالرخصة وباجلواز، والذي تأخر أخذ بالعزيمة، ومل ينقص من حج هذا وال من حج هذا.

 المتن

ق الناس ِف موسم احلج إىل سائر األقاليم واآلفاق " وملا ذكر اهلل تعاىل النّفر األول والثاين، وهو َتَفرُّ

ونَ  ﴿بعد اجتامعهم ِف املشاعر واملواقف،قال:  َ َواْعَلُموا َأنهُكْم ِإَلْيِه حُتَِْشُ ُقوا اَّلله كام  [ ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ َواته

وَن ) ﴿قال:   ."[ ٧٩املؤمنون: ]  ﴾ (٧٩َوُهَو الهِذي َذَرَأُكْم ِِف اأْلَْرِض َوِإَلْيِه حُتَِْشُ

 الشرح 

 عبادة هي -حبيب بن َطْلق َعّرفها كام–يعني فيه بيان اإلشارة إىل تقوى اهلل جل وعال، وتقوى اهلل 

 عىل نوٍر من اهلل ترجو ثواب اهلل، وَتْرك معصية اهلل عىل نوٍر من اهلل ُتشى عذاب اهلل. اهلل

أراد أن يتقي ربه  فالتقوى تتحقق بالعلم، وتقوى بغري علٍم، ال تكون تقوى أبًدا؛ ألن اجلاهل ربام

 فعصاه، أو أراد أن يطيعه فخالف أوامره، ألن ُمنَْطلقه ِف تقواه: اجلهل.

أما أهل التقوى هم أهل العلم؛ ولذلك كان َمْن َعلِم من َأْمر الِشيعة ِف أوامر اهلل سبحانه وتعاىل 

ونواهيه كان له هذا العلم سبياًل إىل تقواه سبحانه وتعاىل؛ ولذا كان أهل العلم ُهم أهل التقوى وأهل 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمءُ  ﴿اخلشية   [. ٢۸فاطر: ]  ﴾ إِنهاَم ََيَْشى اَّلله

 وال شك أن اخلشية من أعظم مراتب تقوى اهلل سبحانه وتعاىل.

وعىل مجيع  (( اتهقِّ اهلل حيثام كنت)) فلذلك مأمور العبد بأن يتقي اهلل جل وعال عىل كل حال، 
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 أحوالك، فتقوى اهلل ال تفارق العبد أبًدا.

ا َأَمر اهلل جل وعال بالتقوى َذّكر بأثر هذه التقو َ َواْعَلُموا َأنهُكْم  ﴿ى عىل العبد فقال: ومَلّ ُقوا اَّلله َواته

ونَ  فتنفعكم هذه التقوى، حُتِشون إليه فتنفعكم هذه التقوى، أو ال تتقوه  [ ٢۰٣البقرة: ]  ﴾ إَِلْيِه حُتَِْشُ

ر اهلل جل وعال ويربط القلوب بَأْمر اآلخرة، حتى تكون  فُتحِشون إليه فتستحقون العذاب، فُيَذكِّ

 القلوب دائاًم شغوفة بمآَلا األخروي، وأال يقتُص نظرها دائاًم عىل َأْمر الدنيا أو عىل نعيم الدنيا.

 لمتنا

َ َعىَل َما ِِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ  ﴿ قال اهلل تعاىل:" ْنَيا َوُيْشِهُد اَّلله َوِمَن النهاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِِف احْلََياِة الدُّ

َصاِم ) ُ اَل حُيِبُّ اْلَفَساَد ( َوإَِذا َتَوىله َسَعى ِِف اأْلَْرِض لُِيْفِسَد فِيَها َوُِّيْلَِك احْلَْرَث ٢۰٤اخْلِ َوالنهْسَل َواَّلله

َهاُد )٢۰٥)
ِ
ْثِم َفَحْسُبُه َجَهنهُم َوَلِبْئَس امْل ُة بِاإْلِ َ َأَخَذْتُه اْلِعزه ِق اَّلله ي ٢۰٦( َوإَِذا ِقيَل َلُه اته ( َوِمَن النهاِس َمْن َيِْشِ

ُ َرُءوٌف ِبا  َواَّلله
ِ

 [. ٢۰٧ - ٢۰٤البقرة: ]  ﴾ (٢۰٧ْلِعَباِد )َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اَّلله

دي: نزلت ِف األخنس بن رشيق الثقفي، جاء إىل رسول اهلل   ، وأظهر اإلسالم وِف -  ملسو هيلع هللا ىلص  -قال السُّ

 باطنه خالف ذلك. 

وعن ابن عباس: أَنا نزلت ِف َنَفٍر من املنافقني تكّلموا ِف ُخبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع 

 وعاُبوهم.

وقيل: )بل ذلك عام ِف املنافقني كلهم وِف املؤمنني كلهم(؛ وهذا قول قتادة، وجماهد، والربيع ابن 

 .أنس، وغري واحد، وهو الصحيح"

 الشرح 

 وهو كام قال.

 بعد أن َذَكر اهلل جل وعال ما يتعلق بِذْكره َبنّي حال بعض الناس وابتدأ بحال املنافقني.
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 عض املنافقني إال أَنا تعم كل َمْن كان حاله.واآلية وإن كان سبب نزوَلا ِف ب

ْنَيا ﴿  تسمع من كالمه فتتعجب منه. [ ٢۰٤البقرة: ]  ﴾ َوِمَن النهاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِِف احْلََياِة الدُّ

َصامِ  ﴿قال:  َ َعىَل َما ِِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ اخْلِ  [. ٢۰٤البقرة: ]  ﴾ َوُيْشِهُد اَّلله

إن ))وِف اآلية تنبيه إىل عدم االغرتار بظواهر األحوال، عدم االغرتار بالظاهر، وقد جاء ِف احلديث:  

العبد ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 

وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 

 ، فال جيوز االغرتار باملظاهر.((فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

وإن بني اإلنسان وبني اهلل جل وعال من األمور ما ال يّطلع عليها أحد من العباد، واهلل جل وعال 

ه، وأعلم بتقصريه وتفريطه.  أعلم بعبده، أعلم بطاعته، وأعلم بتقوا

ولذلك حال هؤالء املنافقني: أن أحدهم إذا جاء أظهر اعتزازه باإلسالم وهو َأَلدُّ اخلصام، أكثر 

الناس َمْكًرا وكْيًدا باإلسالم، ولذلك ليس كل َمْن أظهر اإلسالم وهو ِف احلقيقة يكيد ألهله، أو يفرح 

ا، َمْن أظهر اإلسالم وفرح بانتصار غري املسلمني، أو يفرح بانتقاص أهل اإلسالم؛ هذا ال يكون مؤمنً

بانتصار أعدائه عليه أو فرح باالنتقاص من اإلسالم أو حاول أن ُيظِهر التناقض والتعارض بني أدلة 

نة ُتعاِرض  الوحيني، فيقول: )هذه اآلية ُتعارض هذه اآلية، وهذا احلديث ُيعاِرض هذا احلديث، والسُّ

 القرآن( هذا حال املنافقني..

ماننا هذا ِمهْن ُيظِهر َأْمر اإلسالم، وأنه عىل طريقة أهل اإلسالم، وهو يكيد لإلسالم وما أكثرهم ِف ز

نة بشكٍل مبارش أو غري مبارش، ويتنقص من األحاديث،  بته، يطعن ِف القرآن، ويطعن ِف السُّ ويطعن ِف ثوا

فال شك أن هذا ِفْعل  ويؤّول عىل حسب هواه، ويفتخر بالنُّظم الغربية وهو َيَتنَّقص من ُنُظم اإلسالم،
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املنافقني، هذا ليس فِْعل أهل اإليامن، أهل اإليامن يعتزون بنُُظم اإلسالم، ويفتخرون بالتِشيعات 

 اإلسالمية، وحيزنون إذا أصيب أهل اإلسالم بيشء، أو إذا َفّرطوا ِف َأْمر رهبم، أو نحو ذلك من األمور.

 ، وَسَلك مسلكهم وطريقهم.وأما َمْن يفعل نقيض هذا فهذا َشاَبه املنافقني

َ  ﴿وهذا حال َمْن قال اهلل جل وعال عنه:  ْنَيا َوُيْشِهُد اَّلله َوِمَن النهاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِِف احْلََياِة الدُّ

َصامِ   [. ٢۰٤البقرة: ]  ﴾ َعىَل َما ِِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ اخْلِ

 المتن

َ َعىَل َما ِِف َقْلبِهِ   ﴿وأما قوله:  " ه ابن حميصن: )وَيْشَهُد اهلُل( بفتح الياء،   [  ٢۰٤البقرة:  ]   ﴾  َوُيْشِهُد اَّلله فقرأ

 وضم اجلاللة.

لكّن اهلل يعلم من قلبه  -وإن أظهر لكم احِلَيل-ومعناها: أن هذا  [ ٢۰٤البقرة: ]  ﴾ َعىَل َما ِِف َقْلِبهِ  ﴿

ُ  ﴿القبيح، كقوله تعاىل:  ُ َيْعَلُم إِنهَك َلَرُسوُلُه َواَّلله  َواَّلله
ِ

إَِذا َجاَءَك امْلُنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنهَك َلَرُسوُل اَّلله

 [. ١ملنافقون: ا]  ﴾ َيْشَهُد ِإنه امْلَُنافِِقنَي َلَكاِذُبونَ 

َ َعىَل َما ِِف َقْلبِهِ  ﴿وقرأه اجلمهور بضم الياء، ونصب اجلاللة:  ومعناه:   [ ٢۰٤البقرة: ]  ﴾ َوُيْشِهُد اَّلله

َيْسَتْخُفوَن ِمَن النهاِس  ﴿أنه ُيظهر للناس اإلسالم ويبارز اهلل بام ِف قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعاىل: 

 
ِ

اآلية؛ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق، أو سعيد بن جبري، عن ابن  [ ١۰۸النساء: ]  ﴾ َواَل َيْسَتْخُفوَن ِمَن اَّلله

 عباس.

وقيل: )معناه أنه إذا أظهر للناس اإلسالم حلف وأشهد اهلل َلم: أن الذي ِف قلبه موافق للسانه( 

ه إىل ابن عباس،  وهذا املعنى الصحيح، وقاله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، وعزا

 .جماهد، واهلل أعلم"وحكاه عن 

 الشرح 

الفرق بني املعنيني: أنه ِف األمر األول ُيظِهر اإلسالم وهو يعلم أن اهلل جل وعال يعلم الكفر الذي 
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 ِف قلبه، ويبارز اهلل جل وعال هبذا األمر.

وأما املعنى اآلخر: فإنه مع ُكْفره يكذب، ويقول: أن ِف قلبه ما ظهر منه ِف ظاهره، فكام أن ظاهره 

ُ َيْشَهُد إِنه امْلُنَافِِقنَي َلَكاِذُبونَ  ﴿اإليامن فإن باطنه اإليامن، واهلل جل وعال قال:   [. ١املنافقون: ]  ﴾ َواَّلله

يقول ِف ظاهره: )حممد رسول اهلل(، ويقول ِف ظاهره: )اإلسالم كذا( كأنه يمكر باإلنسان، وُيظِهر 

التناقضات عىل شكل تساؤالت؛ وهذا من أخطر األساليب، يقول لك: )أنا أعرف اإلسالم هذا، دين 

ألحكام التي اهلل جل وعال وهو خاتم األديان، لكن هناك تناُقض، هناك تعاُرض، ال يمكن أن نأخذ با

 لكل صالح هو -العلم أهل يقول–نزلت عىل الرسول وُنَطّبقها ِف عُصنا هذا(! اإلسالم هذا الدين 

 زمان ومكان، وُمصلِح لكل زمان ومكان. لكل صالح هو صالح، فقط ليس له، وُمصلِح ومكان زمان

لنبي عليه الصالة والسالم واهلل جل وعال أنزل هذا التِشيع إىل قيام الساعة، ما أنزله فقط عىل عهد ا

 إىل أن يرث اهلل األرض وَمْن عليها. - ملسو هيلع هللا ىلص -وأصحابه، أنزله لكل اأُلّمة، منذ مبعثه 

جيب عليهم أن يمتثلوا للقرآن وُيتابِعوا ُسنة النبي عليه الصالة والسالم، فإسقاط األحكام الِشعية 

قوٌل منحرف، وكالٌم ساقط، وإيراده ُيغني عن والتناُزل وَتْركها بدعوى أَنا تصلح لوقٍت دون آخر هذا 

 َرّده.

 المتن

َصامِ  ﴿"وقوله:   األلد ِف اللغة: األعوج. :[ ٢۰٤البقرة: ]  ﴾ َوُهَو َأَلدُّ اخْلِ

ا ) ﴿  أي ِعوًجا. [ ٩٧مريم: ]  ﴾ (٩٧َوُتْنِذَر ِبِه َقْوًما ُلدًّ

وهكذا املنافق ِف حال خصومته؛ يكذب، ويزور عن احلق وال يستقيم معه، بل يفرتي ويفجر، كام 

)) آية املنافق ثالث: إذا َحّدث َكَذب، وإذا عاهد أنه قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ثبت ِف الصحيح عن رسول اهلل 

 .غدر، وإذا خاصم َفَجر ((
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 .")) إّن أبغض الرجال إىل اهلل األلدُّ اخلَِصم ((وروى البخاري، عن عائشة ترفعه قال: 

 الشرح 

 هذا وفيه َذّم اجلدال.

 واجلدال عىل قسمني:

د به تقرير احلق، وُنُصته، وإظهار هذا احلق باألدلة والرباهني، كام قال اهلل   - جداٌل حممود؛ وهذا ُيرا

ِتي ِهَي َأْحَسنُ  ﴿جل وعال:   [. ١٢٥النحل: ]  ﴾ َوَجاِدَْلُْم بِاله

واآلخر: هو املذموم؛ والذي الغرض منه تقرير الباطل، أو االنتصار للفاسد من األقوال أو  -

األفكار، أو االنتصار للنهفس واَلوى، أو جمرد املحاججة، واملغاَلبة دون َقْصد االنتصار للحق، فال شك 

 أن هذا مذموم.

وهذا لألسف حيصل كثرًيا، وال سيام بني طالب العلم؛ إذ ال يكون املقصود ُنُصة احلق، ومعرفة 

عليك بحقٍّ أو بباطل، هذا جدال مذموم،  الباطل ليجتنبه طالب العلم، وإنام املقصود ِف ذلك: أن أنتُص

م. ره  ال جيوز، هذا حُمَ

َ  اجلنة ربض ِف ببيٍت  زعيمٌ  أنا)) : -ُأمامة أيب حديث–ولذلك جاء ِف احلديث 
ِ

ْن املراء وإن كان مل

ا كك للجدال ِف هذا املوطن أنت  (( حُمِقًّ إذا املسألة صارت جدال ال فائدة فيه، فاترك هذا اجلدال، فرَتْ

 موعوٌد عليه ببيٍت ِف ربض اجلنة.

د نفسه عىل قبول احلق والفرح به، ال عىل أن ينتُص هو، فإن هذه  وال شك أن اإلنسان ال بد أن ُيَعوِّ

يلتمس احلق، واحلق ضالته، أينام وجد احلق أخذ به، ال ليست بصفة أهل اإليامن، املؤمن يفرح باحلق و

يمنعه من ذلك هوى نفسه، وال َتَعّصبه لشيخه، وال جلامعته، وال لقبيلته، وال جلنسه، وال للونه، وال 

للغته، وال يشء من ذلك؛ إذ غايته التعبد هلل سبحانه وتعاىل، وال ُيَتَعبهد هلل جل وعال إال باحلق، ال ُيَتَعّبد 
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 ال بالباطل.إ

فلذلك حال املؤمن: أنه ال يتكلم ِف أمٍر إال إلثبات حق أو لَرّد باطل وإن كان عىل حساب نفسه؛ 

م هنا َأْمر اهلل جل وعال، وهذا من متام الوالء للدين، من متام الوالء للدين أن يكون مقصدك من  ألنه ُيَقدِّ

الذي أنت اقتنعت به، وتتيقن وتعرف أنه قول  النقاش أو اجلدال: االنتصار للدين، ال االنتصار للقول

 باطل، فال شك أن هذا من اجلدال املذموم.

الذي جيادل فقط، وال يمكن أبًدا أن  ((  إن أبغض الرجال إىل اهلل: األلد اخلَِصم))  وحديث عائشة:  

يسقط يقبل الكالم من غريه، هو دائاًم صاحب احلق، وهو صاحب احلُّجة، وهو صاحب القول الذي ال 

 وال يمكن أن يرتاجع عنه.

ما باليت أظهر اهلل احلق عىل لساين أو عىل " يعني ِما ُيروى عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل: أنه قال: 

 املهم ِف ذلك أن تعرف احلق. " لسان غريي

فإذا ناقشت أخاك أو جادلته ِف مسألة وتبنّي لك احلق فاجعل نفسك حتت قدمك، وقل له: )جزاك 

ا، أحسنت إيّل، أكرمتني، ساقك اهلل يل نعمة منه سبحانه وتعاىل، دللتني عىل اخلري، وبّينت يل اهلل خريً 

 اَلدى، وأرشدتني إىل احلق(، هذا الواجب عىل املسلم.

أما أن ُيَوطِّن نفسه عىل أن ينتُص هو بحقٍّ أو بباطل حتى ال يقال: )َتراَجع عن قوله(، أو ال يقال: 

مون َأْمر احلق وال ُيَعّظمونه ِف قلوهبم.)كان قوله السابق خط  أ( هذه صفة املتكربين الذين ال ُيَقدِّ

 إنام الواجب عىل اإلنسان: أن ينظر ِف احلق، وِف براهينه وأدلته، فإذا تبني له قال: )سمعنا وأطعنا(.

 المتن

ُ ال حُيِبُّ اْلَفَسادَ َوإَِذا َتَوىله َسَعى ِِف األَْرِض لُِيْفِسَد فِيَها  ﴿"وقوله:  ]  ﴾ َوُِّيْلَِك احْلَْرَث َوالنهْسَل َواَّلله

أي هو أعوج املقال، سيئ الفعال، فذلك قوله، وهذا ِفْعله؛ كالمه كذب، واعتقاده فاسد،   [ ٢۰٥البقرة: 
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 وأفعاله قبيحة.

 والسعي هاهنا هو: القصد. 

ُكُم اأْلَْعىَل )٢٣( َفَحَِشَ َفنَاَدى )٢٢ُثمه َأْدَبَر َيْسَعى ) ﴿كام قال إخباًرا عن فرعون:   ( ٢٤( َفَقاَل َأنَا َربُّ

ُ َنَكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُوىَل ) َْن ََيَْشى )٢٥َفَأَخَذُه اَّلله
ِ

ًة مل  [. ٢٦ - ٢٢النازعات: ]  ﴾ (٢٦( إِنه ِِف َذلَِك َلِعرْبَ

  ﴿وقال تعاىل: 
ِ

اَلِة ِمْن َيْوِم اجْلُُمَعِة َفاْسَعْوا إِىَل ِذْكِر اَّلله ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُنوِدَي لِلصه َا اله  [ ٩اجلمعة: ]  ﴾ َيا َأِّيُّ

نة النبوية:  أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صالة اجلمعة، فإن السعي احِليّس إىل الصالة َمنهي عنه بالسُّ

كينة والوقار (()) إذا أتيتم ا  .لصالة فال تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السه

ة إال الفساد ِف األرض، وإهالك احلرث، وهو حمل نامء الزروع والثامر  فهذا املنافق ليس له ِِهّ

 والنسل، وهو نتاج احليوانات الذين ال ِقوام للناس إال هبام.

ُ ال حُيِبُّ اْلَفَسادَ  ﴿  .أي: ال حُيِّب َمْن هذه صفته، وال َمْن يصدر منه ذلك" [ ٢۰٥البقرة: ]  ﴾ َواَّلله

 الشرح 

 :[ ٢۰٥البقرة: ]  ﴾ َوإَِذا َتَوىله َسَعى ِِف األَْرِض لُِيْفِسَد فِيَها ﴿قال: 

ع( يعني ُيرِسع ِف َنِْش الفساد، ُيرِسع ِف تفريق الكلمة بني  قال بعض أهل العلم: )السعي هو اإلَسا

املؤمنني؛ وذلك أن النفاق ال شك يؤدي إىل االقتتال بني املسلمني، ويؤدي إىل هالك اخلَْلق ِما حيصل من 

 االقتتال بينهم.

ولذلك من مجلة ما حصل من َأْمر االقتتال ِف تاريخ اإلسالم ِف كثرٍي من املواقع واألحداث هو فِْعل 

بتفريق كلمة املسلمني، ويفرحون بام حيصل بينهم أهل النفاق الذين يسعون ِف األرض فساًدا، ويفرحون  

 من االقتتال، هذه ليست بطريقة أهل اإليامن.
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 المتن

ُة بِاإِلْثمِ   ﴿"وقوله:  َ َأَخَذْتُه اْلِعزه ِق اَّلله أي إذا ُوِعظ هذا الفاجر ِف مقاله   :[  ٢۰٦البقرة:  ]   ﴾  َوإَِذا ِقيَل َلُه اته

وفِعاله، وقيل له: )اتق اهلل، واْنِزع عن قولك وفِْعلك، وارجع إىل احلق( امتنع وَأبَى، وأخذته احلَِمّية 

 والغضب باإلثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من اآلثام.

ِذيَن َكَفُروا امْلُْنَكَر َوإَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّ  ﴿وهذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل:  نَاٍت َتْعِرُف ِِف ُوُجوِه اله

ِذيَن َيْتُلوَن َعَلْيِهْم آَياتَِنا ُقْل َأَفُأنَبُِّئُكْم بَِِشٍّ ِمْن َذلُِكُم النهاُر َوَعَدهَ  ِذيَن َكَفُروا َوِبْئَس َيَكاُدوَن َيْسُطوَن بِاله ُ اله ا اَّلله

 [. ٧٢احلج: ]  ﴾ (٧٢امْلَِصرُي )

َهادُ  ﴿وَلذا قال ِف هذه اآلية: 
ِ
 أي هي كافيته عقوبة ِف ذلك. [ ٢۰٦البقرة: ]  ﴾ َفَحْسُبُه َجَهنهُم َوَلِبْئَس امْل

  ﴿وقوله: 
ِ

ي َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اَّلله ا َأْخرَب عن املنافقني بصفاهتم  :[ ٢۰٧البقرة: ]  ﴾ َوِمَن النهاِس َمْن َيِْشِ مَلّ

ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاةِ   ﴿الذميمة وَذَكر صفات املؤمنني احلميدة، فقال:    ٢۰٧البقرة:  ]    ﴾  َوِمَن النهاِس َمْن َيِْشِ

ا  ،[ قال ابن عباس، وأنس، وسعيد بن املسيب، ومجاعة: نزلت ِف ُصهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه مَلّ

أسلم بمكة وأراد اَلجرة َمَنعه الناس أن ِّياجر بامله، وإن َأَحّب أن يتجرد منه وِّياجر َفعل، َفَتَخلص منهم 

مجاعة إىل طرف احلَّرة، فقالوا: ربح وأعطاهم ماله، فأنزل اهلل فيه هذه اآلية، فتلقاه عمر بن اخلطاب و

 البيع، فقال: وأنتم فال أخرس اهلل جتارتكم، وما ذاك؟ فأخربوه أن اهلل أنزل فيه هذه اآلية.

 .)) َربِح البيع ُصهيب، ربح البيع صهيب ((قال له:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وُيروى أن رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص -اَلجرة من مكة إىل النبي  وروى ابن مردويه، عن أيب عثامن النهدي، عن صهيب قال: ملا أردت

قالت يل قريش: يا صهيُب، َقِدْمت إلينا وال َمال لك، وُترج أنت ومالك؟ واهلل ال يكون ذلك أبًدا!  -

فقلت َلم: أرأيتم إن َدفعُت إليكم مايل ُُتلُّون عني؟ قالوا: نعم، فدفعُت إليهم مايل، فخّلوا عني، 

 .مرتني"  )) ربح صهيب، ربح صهيب ((فقال:    -  ملسو هيلع هللا ىلص  -نبي  فخرجُت حتى قدمُت املدينة، فبلغ ذلك ال
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 الشرح 

  ﴿ثم أورد اهلل جل وعال قوله: 
ِ

ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اَّلله بعد  [ ٢۰٧البقرة: ]  ﴾ َوِمَن النهاِس َمْن َيِْشِ

 أن أخرب اهلل بحال املنافقني أخرب بحال املؤمنني.

 .(( َربح البيع صهيب)) وقيل: هذه اآلية نزلت ِف صيب، وفيها قول النبي عليه الصالة والسالم: 

 من األمور امْلُلفتة: أن اهلل جل وعال َذَكر حال املنافقني، وذكر أقواَلم، أليس كذلك؟!

كالم املنافقني، وِف آيات ُأَخر ذكر أيًضا من أقوال الكفار، وِف آيات وِف آياٍت أخرى َذَكر أيًضا من 

 ذكر من أقوال املِشكني.

 إًذا جاءنا التحذير من الباطل بتفصيل أو بإمجال؟

 بتفصيل.الطالب: 

فكانت أعىل مراتب املعرفة عند  [، ٥٥األنعام: ]  ﴾ َولَِتْسَتبنَِي َسِبيُل امْلُْجِرِمنيَ  ﴿قال اهلل جل وعال: 

 العبد أن يعرف احلق تفصياًل والباطل تفصياًل، ما الفائدة أن تعرف الباطل تفصياًل؟.. حتى جتتنبه..

عن اخلري، وكنت أسأل عن الِش خمافة أن   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -كان الناس يسألون رسول اهلل  "  فيقول حذيفة:  

 عرفت الِش ال للِش لكن لَِتَوّقيه. " ُيدركني

 وَمْن مل يعرف الِش من اخلري يقع فيه.

إًذا ال يقولن قائل: )عليك باحلق، ودع الكالم ِف معرفة اجلامعة الفالنية أو الطائفة الفالنية، أو 

ِف هذه األفكار املنحرفة جلهلك هبا، اعرف احلق تفصياًل   االنحراف الفالين( هذا ال يصح؛ ألنك ربام تقع

 واعرف الباطل، هذه أعىل املراتب.

 واملرتبة التي تليها: أن يعرف احلق تفصياًل، والباطل إمجااًل.

 والتي تليها: أن يعرف احلق إمجااًل والباطل إمجااًل؛ وهذه مرتبة ضعيفة.
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ا وال باطاًل؛  وهذا يعيش كاألنعام. وأسوأ منها َمْن ال يعرف حقًّ

 فمعرفة الباطل َأْمر ِف غاية األِهية.

 ملاذا اهلل جل وعال َيربنا عن تفاصيل أقواَلم؟ وعن تفاصيل أقوال املِشكني؟

 أليس لنحذر من هذه األساليب وهذه الطرق؟

 ال شك ِف ذلك.

بد كذلك أن يعرف الباطل فهذا من األمور املهمة لإلنسان، مع معرفته باحلق ودالئل احلق وأدلته فال  

 حتى جيتنبه.

وليس املقصود هنا: أن اإلنسان ينشغل بمعرفة الباطل؛ فإن َمْن انشغل بمعرفة الباطل جانب 

الصواب، َمْن كان شغله الشاغل فقط معرفة الباطل وما عرف احلق فكيف ِّيتدي إىل احلق؟! وكيف 

ي يدل عىل أنه احلق هي األدلة من الكتاب يعرف دالئل احلق؟! وكيف يعرف أن هذا هو احلق، وأن الذ

نة أو من إمجاع العلامء؟!  أو من السُّ

 ألن احلق ُيعَرف بميزانني: ميزان النهص، وميزان اإلمجاع؛ كام يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية.

 هبذا أن مُتَّيز احلق عن الباطل.

وص السبب، العربة بعموم..، ِف وقيل: إن اآلية عامة، وال عربة بـ..، العربة بعموم اللفظ ال بخص

ي َنْفَسهُ  ﴿قول اهلل جل وعال:   يبذَلا هلل سبحانه وتعاىل. [ ٢۰٧البقرة: ]  ﴾ َوِمَن النهاِس َمْن َيِْشِ

فإَنا أيًضا تدل  - ريض اهلل عنه - وهذا ال ُيناِقض القول، فإذا كان سبب النزول هو قصة صهيب

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -عىل َمْن كان ِف حاله ِمهْن يبذل التباع َأْمر اهلل جل وعال واّتباع َأْمر رسوله 

 المتن

َ  ﴿وأما األكثرون فحَملوا ذلك عىل أَنا نزلت ِف كل جُماِهد ِف سبيل اهلل، كام قال تعاىل: " إِنه اَّلله
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 َفَيْقتُ 
ِ

ََلُْم بَِأنه ََلُُم اجْلَنهَة ُيَقاتُِلوَن ِِف َسِبيِل اَّلله ى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأنُْفَسُهْم َوَأْمَوا ا ُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعلَ اْشرَتَ ْيِه َحقًّ

وا ِبَبْيِعُكُم الهِذي َبايَ   َفاْسَتْبِِشُ
ِ

ِن َوَمْن َأْوََف بَِعْهِدِه ِمَن اَّلله ْنِجيِل َواْلُقْرآ ْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز ِِف التهْوَراِة َواإْلِ

 [. ١١١التوبة: ]  ﴾ (١١١اْلَعِظيُم )

ا مُحِل هشام بن عامر بني الصفني أنكر عليه بعُض الناس، َفَرّد عليهم عمر ابن اخلطاب وأبو هريرة  ومَلّ

ُ َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ ﴿وغريِها، وتلوا هذه اآلية:   َواَّلله
ِ

ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اَّلله البقرة: ]  ﴾َوِمَن النهاِس َمْن َيِْشِ

٢۰٧ ]".  

 نقف هنا إن شاء اهلل.فضيلة الشيخ: 

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وَسّلم تسلياًم كبرًيا، واحلمد هلل رب العاملني.
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