
  



 

 

 2 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 

 

 رـالتفِسي َدةـُعم

 َعن احَلافِظ ابن َكِثري

 ُمْختَصر تفسري الُقرآن الَعِظيم
 

  

 –حفظه اهلل  –الشيخ/ محمد بن غالب العمري 

 الدرس الثالث والثالثون

 ( ٢١٤-٢۰۸اآلية سورة البقرة، ) 

https://bit.ly/2xJhoRn 

 يف دبي –رضي اهلل عنها  –بمسجد أم املؤمنني عائشة  الدروس املقامة ضمن

 برعاية مركز رياض الصالحني، واملسجلة على الرابط:

http://www.baynoona.net/ar/tree/3491 

http://rasaelemaratia.com/
https://bit.ly/2xJhoRn
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13409
http://www.baynoona.net/ar/tree/3491
http://www.baynoona.net/ar/tree/3491
http://www.baynoona.net/ar/tree/3491


 

 

 3 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 

╝ 
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

 مهللا اغفر لنا ولشيخنا واحلارضين والسامعني.

 المتن

 قال اهلل تعاىل:

ِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِِف  ﴿ َا الَّ ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي )َيا َأُّيه ْيَطاِن إِنَّ ِت الشَّ ًة َوََل َتتَِّبُعوا ُخُطَوا ْلِم َكافَّ ( ٢۰۸السِّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم )  [.  ٢۰٩ - ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ (٢۰٩َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيَِّناُت َفاْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

ئعه، يقول اهلل تعاىل آمًرا   عباده املؤمنني به امْلُصّدقني برسوله: أن يأخذوا بجميع ُعرى اإلسالم ورشا

 والعمل بجميع أوامره، وَتْرك مجيع زواجره ما استطاعوا من ذلك.

ْلمِ   ﴿قال ابن عباس، وجماهد، وطاوس:  يعني اإلسالم، وقال قتادة:    [  ٢۰۸البقرة:  ]    ﴾  اْدُخُلوا ِِف السِّ

 املوادعة.

 :[ ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ َكافَّةً  ﴿وقوله: 

 قال ابن عباس، وجماهد، وقتادة: مجيًعا.

 وقال جماهد: أي اعملوا بجميع األعامل ووجوه الرب.

حاًَل من الداخلني، أي ادخلوا ِف اإلسالم  [ ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ َكافَّةً  ﴿ومن املفرسين َمْن جيعل قوله: 

 كلكم.

ئع اإلسالم، وهي  والصحيح: األول؛ وهو أهنم ُأِمروا كلهم أن يعملوا بجميع ُشَعب اإليامن ورشا

ا ما استطاعوا منها.  كثرية جدًّ
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ْلمِ  ﴿كام روى ابن أيب حاتم: عن ابن عباس:  ِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِِف السِّ َا الَّ ةً َيا َأُّيه  [ ٢۰۸البقرة: ]  ﴾  َكافَّ

يعني مؤمني أهل الكتاب، فإهنم كانوا مع اإليامن باهلل مستمسكني ببعض َأْمر  -كذا قرأها بالنصب-

ئع التي ُأنِْزَلت فيهم، فقال اهلل:  ْلِم َكافَّةً  ﴿التوراة والرشا يقول: ادخلوا ِف  [ ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ اْدُخُلوا ِِف السِّ

ئع دين حممد   .شيًئا وَحْسُبكم باإليامن بالتوراة وما فيها، وَل َتَدعوا منها - ملسو هيلع هللا ىلص -رشا

 الشرح 

╝ 

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

 وَسّلم تسلياًم كثرًيا.

 وبعد..

َا  ﴿: -جل وعال  -يقول احلافظ ابن كثري رمحه اهلل ِف قول اهلل  ْلِم َيا َأُّيه ِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِِف السِّ الَّ

ئعه""يقول:  [ ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ َكافَّةً  ، هذه اآلية من األدلة عىل أن أن يأخذوا بجميع ُعرى اإلسالم ورشا

 اإلسالم صالٌح لكل زمان ومكان، وُمصلٌِح لكل زماٍن ومكان.

ُُياطبهم باإليامن، ثم يطلب منهم الدخول ِف اإلسالم، ومن   -جل وعال    -وقد ُيشِكل كيف أن اهلل  

 املعلوم أن اإليامن مرتبة أعظم من اإلسالم؟!

ْلِم َكافَّةً   ﴿:  -جل وعال    -فقول اهلل   هنا املقصود بـ )اإلسالم( أو كلمة   [  ٢۰۸البقرة:  ]    ﴾  اْدُخُلوا ِِف السِّ

فليس املراد الدخول ِف اإلسالم،  [، ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ َكافَّةً  ﴿: -جل وعال  -)اإلسالم( متعلقة بقول اهلل 

ئع اإلسالم.  وإنام املراد: العمل بجميع رشا

وليس يتعلق بـ )الدخول ِف الدين(، فُهم مؤمنون  [، ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ َكافَّةً  ﴿إًذا األمر هنا يتعلق بـ 

ِذيَن آَمُنوا  ﴿هلم:  -جل وعال  -بخطاب اهلل  َا الَّ  [. ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ َيا َأُّيه
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وإنام النظر هنا إىل وجوب أن يتمسكوا هبذا الدين ِف مجيع نواحي احلياة، وأن يأخذوا به بجميع 

ئعه.  رشا

؛ يعني ليس املقصود )ادخلوا ِف "والصحيح: األول"وهو أيًضا ما أشار إليه احلافظ ِف قوله: 

ئعه(.  اإلسالم(؛ ألن اهلل خاطبهم باإليامن، وإنام املقصود: )اعملوا برشا

 المتن

ْيَطانِ  ﴿وقوله:  أي اعملوا الطاعات، واجتنبوا ما يأمركم : [ ٢۰۸البقرة: ]   ﴾ َوَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ

 َما ََل َتْعَلُمونَ  ﴿به الشيطان فـ 
ِ

 َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل اَّللَّ
ِ
 َواْلَفْحَشاء

ِ
وء اَم َيْأُمُرُكْم بِالسه اَم  ﴿و [، ١٦٩البقرة: ]  ﴾ إِنَّ إِنَّ

ِعريِ  ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنِيٌ  ﴿وهلذا قال:  [؛  ٦فاطر: ]  ﴾ َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ  [. ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ إِنَّ

:  أي عدلتم عن احلق بعد ما قامت [ ٢۰٩البقرة: ]  ﴾ َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيِّنَاُت  ﴿وقوله: 

 عليكم احلجج.

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ﴿  :  أي ِف انتقامه، َل يفوته هارب، وَل يغلبه غالب.[ ٢۰٩البقرة: ]  ﴾ َفاْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

 .ِف أحكامه وَنْقضه وإبرامه  [ ٢۰٩البقرة: ]  ﴾ َحِكيمٌ  ﴿

 الشرح 

ْيَطانِ  ﴿آِمًرا عباده:  -جل وعال  -ثم قال اهلل  وفيه إثبات  [؛ ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ َوَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ

ج الشيطان مع بني آدم.  َتَدره

 وما هي خطوات الشيطان؟

 .-جل وعال  -قال أهل العلم: خطوات الشيطان هي كل يشء َحّرمه اهلل 

 َحّرمه اهلل 
ٍ
 فهو من خطوات الشيطان. -جل وعال  -كل يشء

 كان سبًبا ُموِصاًل إىل ما َحّرمه اهلل 
ٍ
 ت الشيطان.فهو كذلك من خطوا  -جل وعال  -وكل يشء
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جل وعال  -فالشيطان يأيت إىل العبد متدرًجا معه حتى يوقعه ِف املعصية، وُيدخله فيَمْن يسخط اهلل  

ل عليه ُطرقه من الكالم والنظرة ونحو   - عليهم؛ َل يأيت الشيطان إىل اإلنسان يأمره بالزنا، لكنه يأيت وُيَسهِّ

 ذلك، حتى ُيوقعه ِف ِشَباك املعصية.

طوات هي التي جيتنبها اإلنسان وهي ما تؤدي به إىل املعصية، أو ما كانت ِف ذاهتا فلذلك هذه اخل

 من املعايص.

ا  -جل وعال  -ثم إن اهلل  ا ﴿َأَمرنا أن نتخذ الشيطان عدوًّ ُِذوُه َعُدوًّ ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاَّتَّ ]  ﴾ ِإنَّ الشَّ

 [. ٦فاطر: 

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِنيٌ  ﴿وهذه اآلية أبلغ من قوله:  فإنه )لكم عدو مبني( يتضح فيه  [؛ ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ إِنَّ

ا ﴿: -جل وعال  -عداوة الشيطان لبني آدم، لكن ِف قول اهلل  ُِذوُه َعُدوًّ ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاَّتَّ ]  ﴾ إِنَّ الشَّ

أي أنت َباِدْره هبذه العداوة، وَل يكون هو فقط املرتبص بك، بل أنت باِدْره باَلبتعاد عنه، وبادره   [  ٦فاطر:  

 بالعداوة، وبادره بمخالفة ما يوسوس به.

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  ﴿: -جل وعال  -ثم ِف قول اهلل  هذا بيان للِعلة ِف ُحرمة اتباع  [ ٢۰۸البقرة: ]  ﴾ إِنَّ

 عدو. الشيطان؛ أنه

 َما َل  ﴿: -جل وعال  -وكذلك ِف قول اهلل 
ِ

 َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل اَّللَّ
ِ
 َواْلَفْحَشاء

ِ
وء اَم َيْأُمُرُكْم بِالسه إِنَّ

 صالح؟! إنام يأمر بام فيه فساد. [، ١٦٩البقرة: ]  ﴾ َتْعَلُمونَ 
ٍ
 هل يأمر الشيطان بيشء

وِف هذا تنبيه عىل استعامل العلة ِف األحكام الرشعية، وأن اإلنسان إذا جاء ينهى عن أمر فيذكر ِعّلته، 

ًء كانت هذه العلة ِعّلة رشعية أو  وإذا جاء يأمر بيشء فيذكر أيًضا ِعّلته؛ ألن هذا أدعى للقبول، وسوا

ة عقلية.. سواء كان عنده تعليل رشعي هلذا األمر الذي يأمر به أو كان عنده تعليل عقيل فإن هذا كانت عل
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 أدعى لقبول األمر، وأدعى لالنتهاء عن النهي.

فلو قلت لقائل: )افعل كذا ألن هذا األمر كذا( هذا أدعى لقبوله من األمر املجرد أو النهي املجرد؛ 

ب عىل ذلك وُيتبِع  -جل وعال  -ولذلك نجد أن اهلل  ِف كثرٍي من اآليات ِف األوامر أو ِف النواهي ُيَعقِّ

 ذلك بالتعليل، كام ِف هذه اآلية.

وهذا هتديٌد  [ ٢۰٩البقرة: ]  ﴾ َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيِّنَاُت  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل 

ووعيد، وفيه بيان أن اخلطأ بعد إقامة احلُّجة ليس كاخلطأ قبله، وَمْن أخطأ بعد بيان األمر واتضاح املسألة 

بدليلها أعظم ممَّْن ُُيِطئ قبل بيان األمر له، أو بيان الدليل، فإنه ِف هذه احلال قد يكون معذوًرا إذا مل يظهر 

َفِإْن  ﴿له األمر فهنا تكون العقوبة أشد؛ ألنه ََتت إقامة احلُجة، قال: له الدليل والتعليل، لكن إذا اتضح 

 البينات: هي اآليات الواضحات، والدَلئل الباهرات. [ ٢۰٩البقرة: ]  ﴾ َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيِّنَاُت 

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ﴿قال:   ثالثة أنواع: -جل وعال  -ِعّزة اهلل  [؛ ٢۰٩البقرة: ]  ﴾ َفاْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

 إما أن تكون ِعّزة َقْدٍر. -

 أو ِعّزة َقْهٍر. -

 أو ِعّزة امتناع. -

 وِعّزة القدر والقهر واضحة.

جل  -وأما ِعّزة اَلمتناع فاملراد: أن من ِعّزته أنه يمتنع عن أن يناله السوء، فالعباد ِضعاف، واهلل 

 هو القاهر وهو القادر عىل كل يشء. -وعال 

َوَما ُكنَّا  ﴿ِف آياٍت أخرى:  -جل وعال  -وأيًضا ِف اآلية إشارة إىل أمهية إقامة احلُّجة كام قال اهلل 

ِبنَي َحتَّ  ء: ]  ﴾ ى َنْبَعَث َرُسوًَل ُمَعذِّ  [. ١٥اإلرسا

َ هَلُمْ   ﴿وقال:   أرسل   -جل وعال    -فهنا اهلل    [  ٤إبراهيم:  ]    ﴾  َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل ِإَلَّ بِلَِساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ

َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيِّنَاُت َفاْعَلُموا   ﴿هلم اآليات وأوضح هلم الدَلئل، ثم أخذهم بعد ذلك:  
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َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  إًذا فيه بيان أمهية إقامة احلُّجة وأن تكون هذه احلُجة ُمُفِهمة، فال بد من   [،  ٢۰٩البقرة:  ]    ﴾  َأنَّ اَّللَّ

 احلجة وَل بد من َفْهم احلُّجة. إقامة

ويتضح هذا فيام لو أن اإلنسان َبّلغ غريه َأْمًرا رشعيًّا َل يفقه لغته، فهل يكون هبذا الفعل قد أقام عليه 

 ﴿قال:    -جل وعال    -احلُّجة وَبِرئت الذمة ِف ُنْصحه وتوجيهه؟.. َل.. حتى يفهم هذه احلُّجة؛ ولذا اهلل  

َ هَلُمْ  ﴿بُِلغتهم  [ ٤إبراهيم: ]  ﴾ َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إَِلَّ ِبلَِساِن َقْوِمهِ َوَما   فُيفِهمهم. [ ٤إبراهيم: ]  ﴾ لُِيَبنيِّ

ولذلك ُيعَذر العبد إذا فعل اليشء ومل تبلغه احلُّجة ِف ذلك، أما إذا َبَلغته احلجة امْلُفِهمة فال شك أهنا 

 تكون كافية ِف عدم اإلعذار.

 المتن

  ﴿قال اهلل تعاىل: 
ِ

ُ ِِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغاَمِم َوامْلَاَلئَِكُة َوُقِِضَ اأْلَْمُر َوإِىَل اَّللَّ  َهْل َينُْظُروَن ِإَلَّ َأْن َيْأتَِيُهُم اَّللَّ

 [. ٢١۰البقرة: ]  ﴾ (٢١۰ُتْرَجُع اأْلُُموُر )

ًدا للكافرين بمحمد صلوات اهلل وسالمه عليه:   ُ ِِف   ﴿يقول تعاىل ُمَهدِّ َهْل َينُْظُروَن إَِلَّ َأْن َيْأِتَيُهُم اَّللَّ

يعني يوم القيامة، لَِفْصل القضاء بني األولني واآلخرين، فيجزي   [  ٢١۰البقرة:  ]    ﴾  ُظَلٍل ِمَن اْلَغاَمِم َوامْلَاَلِئَكةُ 

ا َفرَش، وهلذا قال: كل عاِمل بعمله، إن خ  ُتْرَجُع اأْلُُمورُ  ﴿رًيا فخري، وإن رشًّ
ِ

]  ﴾ َوُقِِضَ اأْلَْمُر َوِإىَل اَّللَّ

ا ) ﴿كام قال تعاىل:  [ ٢١۰البقرة:  ا َدكًّ ِت اأْلَْرُض َدكًّ ا )٢١َكالَّ إَِذا ُدكَّ ا َصفًّ ( ٢٢( َوَجاَء َربهَك َوامْلََلُك َصفًّ

ْكَرى )َوِجيَء َيْوَمئٍِذ  ْنَساُن َوَأنَّى َلُه الذِّ ُر اإْلِ َهْل  ﴿وقال:  [، ٢٣ - ٢١الفجر: ]  ﴾ (٢٣بَِجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َيَتَذكَّ

َك َأْو َيْأيِتَ َبْعُض آَياِت َربَِّك َيْوَم َيْأيِت بَ  األنعام: ]    ﴾  ..ْعُض آَياِت َربَِّك َينُظُروَن إَِلَّ َأْن َتْأتَِيُهُم امْلَالِئَكُة َأْو َيْأيِتَ َربه

 اآلية. [ ١٥۸

ْور بُطوله من أوله، عن أيب هريرة، عن رسول  وقد َذَكر اإلمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصه

 .؛ وهو حديث مشهور ساقه غري واحد من أصحاب املسانيد وغريهم- ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل 

 الشرح 

ُ ِِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغاَمِم َوامْلَالئَِكُة َوُقِِضَ َهْل َينُظُروَن إَِلَّ َأْن  ﴿-جل وعال  -ثم قال: قال اهلل  َيْأتَِيُهُم اَّللَّ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 9 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 ُتْرَجُع األُُمورُ 
ِ

 [. ٢١۰البقرة: ]  ﴾ األَْمُر َوإِىَل اَّللَّ

د به النفي، فقال اهلل  ًدا بذلك الكافرين، أي هل ينتظرون أن  -جل وعال  -وهنا استفهام ُيرا ُمَهدِّ

عه وعارضوا دينه. -جل وعال  -يأتيهم اهلل   يوم القيامة، فُيبنّي هلم ما هو جزاؤهم، جزاء ما خالفوا رَشْ

 ُتْرَجُع األُُمورُ  ﴿هذا األمر فقال:  -جل وعال  -ولذلك أتبع اهلل 
ِ

البقرة: ]  ﴾ َوُقِِضَ اأَلْمُر َوإِىَل اَّللَّ

 فُيجاِزي امليسء عىل إساءته، وُيكِرم املحِسن عىل إحسانه. [، ٢١۰

ِإَلَّ َأْن َيْأِتَيُهُم  ﴿: -جل وعال  -وهذه اآلية هي عىل ظاهرها، هي من آيات الصفات ِف قول اهلل 

 ُ  قول ، وهي صفٌة فِْعلية، جاءت أيًضا دَللتها ِف-جل وعال  -إثبات صفة اإلتيان هلل  [ ٢١۰البقرة: ]  ﴾ اَّللَّ

ا ﴿: -جل وعال  -اهلل  ا َصفًّ ل باملالئكة؛ ألن  [، ٢٢الفجر: ]  ﴾ َوَجاَء َربهَك َوامْلََلُك َصفًّ فال يصح أن ُتأوَّ

 املالئكة جاءت بعد ذلك.

ُ ِِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغاَممِ   ﴿ أي مع ُظلل من الغامم، ثم أتبع ذلك باملالئكة،   [  ٢١۰البقرة:  ]    ﴾  ِإَلَّ َأْن َيْأِتَيُهُم اَّللَّ

 بإتيان مالئكته، بل يؤَخذ بظاهر اللفظ. -جل وعال  -فال يصح تأويل إتيان اهلل 

ُ ِِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغاَممِ  ﴿وقلنا: املعنى  يعني يأتيهم اهلل مع  [ ٢١۰البقرة: ]  ﴾ َهْل َينُظُروَن إَِلَّ َأْن َيْأتَِيُهُم اَّللَّ

 -ُظلل من الغامم، وهذا فيه تناُوب حروف اجلر؛ ألنه َل يصح أن يؤَخذ بمعنى الظرفية هنا أي )أن اهلل 

 ِف هذه الغامم(، وإنام املراد: معها، وهذا يكون يوم القيامة لَفْصل القضاء بني العباد. -جل وعال 

أو الصفات الذاتية، الصفات اخلربية أو  الصفات الفعلية- -جل وعال  -وإثبات الصفات هلل 

، عىل ظاهرها، من غري تكييف وَل َتثيل،  -الصفات العقلية التي دل عليها العقل واخلرب هذا َأْمٌر ُمَتَعنيِّ

ِميُع الَبِصريُ  ﴿ ٌء َوُهَو السَّ  .-سبحانه وتعاىل - [ ١١الشورى: ]  ﴾ َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ُ   ﴿عن نفسه:   -جل وعال    -فإذا قال اهلل   الفجر: ]    ﴾ َوَجاَء َربهَك  ﴿أو قال:    [ ٢١۰البقرة:  ]   ﴾ َيْأتَِيُهُم اَّللَّ

ه اهلل  [ ٢٢ ه نفسه؛  -جل وعال  -فليس يل أنا أن ُأَغريِّ هذا املعنى بدعوى التنزيه؛ ألن أحق َمْن ُينَزِّ أن ُينَزِّ

 يليق بجالله  [ ٢٢الفجر: ]  ﴾ َوَجاَء َربهَك  ﴿: -جل وعال  -فإذا قال اهلل 
ٍ
سبحانه  -ُُيَمل هذا عىل جميء

 َل ُيشبِه يشء من صفات املخلوقني. -وتعاىل

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 10 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

ل هذه اآلية عن ظاهرها، فاهلل   ُ ُقْل َأَأنُْتْم َأْعَلُم أَ   ﴿قال:    -جل وعال    -وَل جيوز أن ُأَأوِّ البقرة: ]    ﴾  ِم اَّللَّ

ل هذه اللفظة بلفظٍة أخرى بدعوى التنزيه  -جل وعال  -وخاَطبنا اهلل  [، ١٤۰ بلساٍن عريب، فحينام ُأبَدِّ

ِف بيان صفاته! إنام الواجب اَلقتصار عىل   -جل وعال    -كأنني مل أقبل اللفظة التي اختارها رب العاملني  

اهلل إتياٌن عن ُمشاهبة املخلوقني، فإتيان  -سبحانه وتعاىل -ظاهر القرآن، فهو الظاهر املراد مع تنزيه اهلل 

 يليق بكامله كام أن إتيان املخلوق إتياٌن يليق بنَْقصه وَضْعفه.

واَلشرتاك اللفظي ِف هذه اللفظة أو ِف غريها بني اخلالق واملخلوق َل يدل عىل املشاهبة احلقيقية ِف 

 ُمنَّزه عن ُمشاهبة املخلوقني. -جل وعال  -أن هذه الصفة كهذه الصفة، فاهلل 

 وَضّل الناس ِف باب املشاهبة من ناحيتني: 

 َضّلوا ِف باب األلوهية حينام َشّبهوا املخلوق باخلالق فأعطوه خصائص اخلالق:

 كام َفَعل النصارى ِف املسيح حينام اّدعوا أنه اهلل أو أنه ابن اهلل. -

رة عىل النفع وكام اّدعت طوائف من أهل اإلسالم حينام جعلوا للعبد مقدرة عىل الرزق ومقد -

.  والُّضه

ووقعت طوائف ِف باب األسامء والصفات ِف مشاهبة اخلالق بأوصاف املخلوقني )العكس(؛  -

خاَطبنا بام نعرف من أنفسنا،   -جل وعال    -فقالت طوائف من هذه اأُلّمة وانتسبت إىل هذه اأُلّمة: إن اهلل  

وَبََص اهلل كبَصي( ونحو ذلك من العبارات  فقالوا عياًذا باهلل: )يد اهلل كيدي، وَسْمع اهلل كسمعي،

 القبيحة، وُهم امْلَُمّثلة أو امْلَُجّسمة.

فكان احلق ِف إثبات الصفات: هو بني أهل التعطيل الذين َعّطلوه عن صفاته الواجب إثباهتا له، 

 ، وَشّبهوه بصفات َخْلقه..-جل وعال  -وبني أهل التمثيل الذين َجّسموا اهلل 

 ىل طائفتني ِف آية واحدة:وَرّد اهلل ع
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ءٌ  ﴿فقال:  -  هذا َردٌّ عىل أهل التمثيل. [ ١١الشورى: ]  ﴾ َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ِميُع الَبِصريُ  ﴿ -  هذا َردٌّ عىل أهل التعطيل. [ ١١الشورى: ]  ﴾ َوُهَو السَّ

سبحانه  -أثبت لنفسه الصفات وَنَفى عن نفسه املشاهبة؛ وهذا منهج قرآين ِف إثبات الصفات هلل 

 .-وتعاىل

من غري تعطيٍل ومن غري َتثيل  - ملسو هيلع هللا ىلص -لنفسه أو أثبته له رسوله  -جل وعال  -فنُثبِت ما أثبته اهلل 

ِميُع الَبِصريُ  ﴿ ٌء َوُهَو السَّ  [. ١١الشورى: ]  ﴾ َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 المتن

 ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه  ﴿"قال اهلل تعاىل: 
ِ

ْل نِْعَمَة اَّللَّ ئِيَل َكْم آَتْينَاُهْم ِمْن آَيٍة َبيِّنٍَة َوَمْن ُيَبدِّ ا رْسَ
َسْل َبنِي إِ

َ َشِديُد اْلِعَقاِب ) ِذيَن َكَفُروا احْلََياُة ٢١١َفِإنَّ اَّللَّ َن لِلَّ َقْوا ( ُزيِّ ِذيَن اتَّ ِذيَن آَمُنوا َوالَّ ْنَيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَّ الده

ُ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب )  [. ٢١٢ - ٢١١البقرة: ]  ﴾ (٢١٢َفْوَقُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَّللَّ

ئيل: كم قد شاهدوا مع موسى  ا عن بني إرسا رِبً أي ُحّجًة   [ ٢١١البقرة: ]  ﴾  َبيِّنَةٍ ِمْن آَيٍة   ﴿يقول تعاىل ُُمْ

بِه احلََجر، وما كان من تظليل الغامم  قاطعًة عىل ِصْدقه فيام جاءهم به، َكَيِده وعصاه وَفْلِقه البحر َورَضْ

اآليات الداَلت عىل وجود الفاعل  عليهم ِف شدة احلر، ومن إنزال املّن والسلوى، وغري ذلك من

 املختار.

، وَصَدَق َمْن جرت   هذه اخلوارق عىل يديه، ومع هذا أعرض كثرٌي منهم عنها، وَبّدلوا نعمة اهلل ُكفًرا

 أي استبدلوا باإليامن هبا الكفر هبا، واإلعراض عنها..

َ َشِديُد اْلِعَقاِب  ﴿  ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه َفِإنَّ اَّللَّ
ِ

ْل نِْعَمَة اَّللَّ  [. ٢١١البقرة: ]  ﴾ َوَمْن ُيَبدِّ

ِر  ﴿كام قال إخباًرا عن كفار قريش:    ُكْفًرا َوَأَحلهوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَوا
ِ

ُلوا نِْعَمَت اَّللَّ ِذيَن َبدَّ َأمَلْ َتَر إِىَل الَّ

ُر )٢۸)  ."[ ٢٩ - ٢۸إبراهيم: ]  ﴾ (٢٩( َجَهنََّم َيْصَلْوهَنَا َوِبْئَس اْلَقَرا

 الشرح 

ئِيَل َسْل  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  ا رْسَ
والسؤال هنا سؤال تبكيت وتوبيخ  [، ٢١١البقرة: ]  ﴾ َبنِي إِ
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جل   -إلقامة احلجة عليهم، وهو أسلوب نافٌع ِف إقامة احلُّجة، وهو السؤال )سؤال العبد( عن إنعام اهلل  

ئع وتوضيح الفرائض، وأن بعد هذه النعمة ُُيالِف   -وعال   عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الرشا

 لك سبيل املعرضني.، ويس-جل وعال  -العبد َأْمر اهلل 

ِئيَل َكْم آَتْينَاُهمْ  ﴿: -جل وعال  -فقال اهلل  ا رْسَ
و)كم( هنا تكثريية، يعني  [، ٢١١البقرة: ]  ﴾ َسْل َبنِي إِ

 الكثري من النَِّعم.

 قال أهل العلم: اآلية هنا عىل قسمني: [ ٢١١البقرة: ]  ﴾ ِمْن آَيٍة َبيِّنَةٍ  ﴿قال: 

 وآية كونية. - آية رشعية. -

ئع واألحكام. -جل وعال  -فالرشعية: فيام أنزل اهلل   عليهم من التوراة، وما فيها من الرشا

به للَحَجر،  وآيات كونية: ما أشار إليها احلافظ ابن كثري رمحه اهلل، كآية العصا، وَفْلقه للبحر، ورَضْ

من امْلَّن والسلوى، وغري ذلك من اآليات البينات الواضحات، ومع  -جل وعال  -م اهلل وما أعطاه

؛ فكان العذاب عليهم أشّد.  ذلك أعرضوا

ْل نِْعَمَة  ﴿عليهم، قال:  -جل وعال  -بعد أن َبنّي امتنانه  -جل وعال  -ولذلك قال اهلل  َوَمْن ُيَبدِّ

 ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتهُ 
ِ

ئع  [ ٢١١بقرة: ال]  ﴾ اَّللَّ َ َشِديُد اْلِعَقاِب  ﴿فُيْعِرض ويرتك وُيَعطِّل الرشا البقرة: ]  ﴾ َفِإنَّ اَّللَّ

ئع أعرضوا  -جل وعال  -أي بعد أن أوضح اهلل  [، ٢١١ هلم هذه اآليات البينات وأرسل هلم هذه الرشا

 .-جل وعال  -وتركوا َأْمر اهلل 

بعد قيام احلُّجة عليه، وبيان الدَلئل له، ومعرفته  -جل وعال  -وهذا ِف كل عبٍد خاَلف َأْمر اهلل 

د بالعقاب إن َخاَلف بعد أن امتّن اهلل عليه بذلك،  -جل وعال  - باألدلة اآلمرة أو الناهية، فإنه ُمَتَوعَّ

َ َشِديُد اْلِعَقاِب   ﴿: -سبحانه وتعاىل  -فقال    ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه َفِإنَّ اَّللَّ
ِ

ْل نِْعَمَة اَّللَّ  [،  ٢١١البقرة:  ]   ﴾  َوَمْن ُيَبدِّ

َ َشِديُد اْلِعَقاِب  ﴿وِف قوله:   بياٌن لوقوع العذاب عليه. [ ٢١١البقرة: ]  ﴾ َفِإنَّ اَّللَّ
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َ َشِديُد اْلِعَقاِب  ﴿فإن اهلل يعذبه فإن هذه أبلغ ِف قوله:  -جل وعال  -وإن مل َيُقل اهلل  ]  ﴾ َفِإنَّ اَّللَّ

ب أو افرتى ألمر اهلل  [، ٢١١البقرة:  ، أو -سبحانه وتعاىل -وهي أشمل ِف كل َمْن َعاَرض أو َخاَلف أو َكذَّ

 َخاَلف دينه ورشعه.

 المتن

ثم أخرب تعاىل عن تزيينه احلياة الدنيا للكافرين الذين رضوا هبا واطمأنوا إليها، ومجعوا األموال 

ومنعوها عن مصارفها التي ُأِمروا هبا مما ُيريض اهلل عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها، 

؛ فلهذا فازوا باملقام األسعد واحلظ وأنفقوا ما حصل هلم منها ِف طاعة رهبم، وبذلوا ابتغاء وجه اهلل

األوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أوئلك ِف حمرشهم ومنرشهم، ومسريهم ومأواهم، فاستقروا ِف 

ُ َيْرُزُق  ﴿الدرجات ِف أعىل ِعّليني، وُخلَِّد أوئلك ِف الّدركات ِف أسفل السافلني؛ وهلذا قال تعاىل:  َواَّللَّ

أي يرزق َمْن يشاء ِمْن َخْلقه، ويعطيه عطاًء كثرًيا جزياًل بال حٍَص   [ ٢١٢البقرة: ]  ﴾ َمْن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَساٍب 

: -  ملسو هيلع هللا ىلص  -، وقال النبي  )) ابن آدم! َأنِفق ُأنِْفق عليك ((وَل تعداد ِف الدنيا واآلخرة كام جاء ِف احلديث:  

 )) َأنِْفْق بالل وَل َّتش من ذي العرش إقالًَل ((.

 الشرح 

ما َذَكره من الوعيد بحال أو ببيان حال املرشكني والكفار املعرضني، فقال  -جل وعال  -أتبع اهلل 

ِذيَن آَمنُوا  ﴿: -جل وعال  - ْنَيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَّ َن لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلََياُة الده إًذا َذَكر هلم  [؛ ٢١٢البقرة: ]  ﴾ ُزيِّ

 وصفنْي:

ْنَيا ﴿أما الوصف األول: هو ِف قوله:  َن لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلََياُة الده فهي ُمَتَزّينة ِف  [ ٢١٢البقرة: ]  ﴾ ُزيِّ

 أعينهم وِف قلوهبم.

ئع(.  وأما الوصف األول: َفَمَع حاهلم هذا يسخرون من الذين آمنوا )الذين يّتبعون الرشا
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َن( بصيغة املايض،  -جل وعال  -ول اهلل وحينام نتأمل ق ِف هذه اآلية نجد أن اهلل َذَكر كلمة )ُزيِّ

وَذَكر كلمة )ويسخرون( بصيغة املضارع؛ قال أهل العلم: ُذكَِرت )ُزيِّن( بصيغة املايض؛ ألن املايض 

ُمَتَزّينة ِف قلوهبم   يدل عىل التحقق )حصول هذا اليشء، وحتّققه فيهم(، فإهنم ُيَعّظمون الدنيا، وحاهلم أهنا

 وِف أبصارهم، وأهنم مفتونون هبا.

ص الساخر املستهزئ بعباد اهلل  والفعل املضارع يفيد التجدد واَلستمرار، أن حاهلم دائاًم حال امْلَُتنَقِّ

 املؤمنني، وهذا حال امْلُعِرض، حال امْلُعِرض دائاًم أنه يفتخر بام هو فيه من املخالفة ويسخر من أهل احلق،

جل   -فُهم بعيدين عن رشع اهلل    [  ٢٦األنعام:  ]   ﴾  َوُهْم َينَْهْوَن َعنُْه َوَيْنَأْوَن َعنْهُ   ﴿:  -عز وجل    -كام قال اهلل  

 ودينه، ولكن أيًضا مع ُبْعدهم ُهم َيُذّمون أهل احلق. -وعال 

 والناس ِف هذا الباب عىل قسمني: 

، وأشار إليهم ِف هذه اآلية؛ وُهم َمْن ُيعِرض عن َأْمر -جل وعال  -الِقسم األول: َمْن َذَكرهم اهلل 

 ، وَمْن َيُذّم أهل احلق عىل اّتباعهم للحق.-جل وعال  -اهلل 

ع اهلل ودينه، لكنه َل يذم أهل احلق، وَل -وهي أقل من هذا–احلال الثاين  : َمْن ُيعِرض عن رَشْ

 َل ُيعاِرضهم؛ ملعرفته بتقصريه.ُيارهبم، و

باألوامر الرشعية، وينتهون  -جل وعال  -: الذي يتعبدون هلل -وُهم أهل النجاة–واحلال الثالث 

، وإذا ما َقّدموا العمل -سبحانه وتعاىل -عن النواهي، وُهم مع ذلك معرتفون بتقصريهم ِف حق اهلل 

 ﴿: -عز وجل  -أن يتقبله منهم، كام قال اهلل  -سبحانه وتعاىل -َقّدموه وُهم عىل َوَجٍل، راجني من اهلل 

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا َوُقُلوهُبُْم َوِجَلةٌ   خائفة. [ ٦۰املؤمنون: ]  ﴾ َوالَّ

ُ   ﴿:  -عز وجل    -وكام قال اهلل   اَم َيَتَقبَُّل اَّللَّ فيفعل العبد األمر وينتهي عن   [  ٢٧املائدة:  ]    ﴾   ِمَن امْلُتَِّقنيَ إِنَّ
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 أن يتقبل منه. -جل وعال  -النهي وهو يرجو من اهلل 

 أشّد هذه املراتب سوًءا: هم َمْن أعرض عن احلق وَذّم أهل احلق.

السبيل؛ وهو أنه يفتخر بام عنده َمْن يسلك هذا  -ُأّمة اإلجابة، ُأّمة اإلسالم–وطوائف ِف هذه اأُلّمة 

من املخالفة أو من الرشك أو من البدع أو من الضالَلت وَيُذّم أهل احلق عىل اتباعهم للحق، وعىل 

ََتَّسكهم بالدين، بل ويرى أن هذا من الّتنّقص، فإذا رآهم ََتَّسكوا بُسنّة أو دعوا إليها َوَصمهم باألوصاف 

ر منهم.  القبيحة الذميمة وَنفَّ

وهو يرى ما هو عليه من الرشك والبدع والضالَلت أنه الدين، وأنه األمر الواجب اَلتباع، وهذا 

ّليه عنه؛ ألن اهلل  -سبحانه وتعاىل -َل شك أن هذا من ُخذَلن اهلل  َأَمر  -عز وجل  -للعبد، ومن ََّتَ

ئع، فأعرض هؤَلء، ومل يكتفوا  باّتباع طريق الرسل، أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وأنزل الرشا

ع اهلل   ودينه. -جل وعال  -بإعراضهم، َذّموا أيًضا املتمسكني برَشْ

ْنَيا  ﴿:  -جل وعال    -ثم ِف قول اهلل   َن لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلََياُة الده ما هو هذا األمر الذي   [  ٢١٢البقرة:  ]    ﴾  ُزيِّ

 ُزيِّن من احلياة الدنيا؟

 زينة احلياة الدنيا تتمثل ِف أمرين:

 إما ِف شهوة الَفْرج. -

 وإما ِف شهوة البطن. -

م، والزنا، واللواط،  م، واللمس امْلُحرَّ وشهوة الَفْرج هو سبيل الفواحش واآلثام، كالنظر امْلَُحرَّ

 ر، وأجناس ُمتلفة من املعايص.وأنواع الفواحش، وهي أنواع من الرشو

وشهوة البطن هو سبيل َأْكل املال احلرام، والظلم، والّتعدي، ورسقة األموال، والغصب، وغري 
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 ذلك.

فهؤَلء ُزيِّن هلم األمران؛ َأْمر شهوة فروجهم، ففعلوا الفواحش واآلثام، وأيًضا شهوة البطون؛ 

 فيها. -جل وعال  -فأخذوا األموال وبخلوا هبا، ومل يؤدوا حق اهلل 

ع اهلل   ودينه. -جل وعال  -فهذا مجلة ما عليه أهل الكفر واإلعراض عن رَشْ

ثم َذَكر احلافظ رمحه اهلل أن أهل اإليامن ُهم الذين أنفقوا ما حصل هلم منها ِف طاعة رهبم، وبذلوا 

عىل العكس من ذلك؛ أّدوا ما ابتغاء وجه اهلل، أهل الكفر أعرضوا وُزيِّن هلم احلياة الدنيا، وأهل اإليامن 

 به. -جل وعال  -َأَمرهم اهلل 

 بامذا سخروا منهم؟ ما هو السخرية؟

 قيل: السخرية عىل أهنم يطيعون رهبم، ويفعلون ما أمرهم به.

 وقيل: السخرية عىل َفْقرهم، أهنم فقراء، فسخروا منهم لَفْقرهم.

ن حال الكافرين، إًذا مل ُتَزّين احلياة الدنيا، َل ِف ثم َذَكر رمحه اهلل أن حال املؤمنني: أهنم ُمعرضني ع

إذا رأى شيًئا من َأْمر الدنيا قال: )لبيك   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -قلوهبم، وَل ِف أبصارهم وأسامعهم، ولذلك كان النبي  

َل عْيش إَل عيش اآلخرة(، وهذا ما جيب أن يكون عليه العبد، وهو أن يعرف وأن يتأمل ِف األمر الباقي، 

 َل ِف األمر الفاين، إن الدنيا فانية واآلخرة باقية.

َقْوا َفْوَقُهْم َيوْ  ﴿: -جل وعال  -ثم ِف قول اهلل  ِذيَن اتَّ هذا فيه بيان أن  [ ٢١٢البقرة: ]  ﴾ َم اْلِقَياَمةِ َوالَّ

بكامل النهاية، ُيبتىل املؤمن ِف هذه الدنيا ِف ماله، ُيبتىل ِف ولده، ُيبتىل ِف  -كام يقول أهل العلم–العربة 

، لكن العاقبة ِف اآلخرة ألهل -جل وعال  -عافيته، يصرب، ُيبتىل ِف دينه فيصرب ويوكل َأْمره إىل ربه 

 امن، ليس ألهل الكفر، أهل الكفر ربام يتنعمون ِف هذه الدنيا.اإلي
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ض فيها للبالء ِف ولده، ِف ماله،   )) الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ((ولذلك جاء ِف احلديث:   ُمَعرَّ

م، كام قال النبي   لت هلم طيباهتم ِف احلياة الدنيا :  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -ِف دينه، فيصرب، والكافر ُمَنعَّ )) أوئلك قوٌم ُعجِّ

َقْوا َفْوَقُهْم َيْوَم اْلِقَيامَ  ﴿قال:  -جل وعال  -، وأما العربة فهي ِف اآلخرة، ولذلك اهلل (( ِذيَن اتَّ ]  ﴾ ةِ َوالَّ

فوقهم ِف املرتبة واملنزلة، و)فوقهم(: أن هؤَلء ِف اجلنة وهي عالية، والكفار ِف النار وهي ِف  [، ٢١٢البقرة: 

 أسفل سافلني.

فارتفاع أهل اإليامن ارتفاٌع حيس وارتفاع معنوي، ِف فضلهم وما عندهم من اإليامن، وأوئلك ِف 

 .-عياًذا باهلل–ُكْفرهم وُبْعدهم، وما هم فيه من ُسكنى النار 

 المتن

 َفُهَو ُُيْلُِفهُ  ﴿وقال تعاىل: 
ٍ
ء )) ملكني ينزَلن من وِف الصحيح أن  [، ٣٩سبأ: ]  ﴾ َوَما َأنَْفْقُتْم ِمْن يَشْ

 .السامء صبيحة كل يوم، فيقول أحدمها: مهللا أعط منفًقا خلًفا، ويقول اآلخر: مهللا أعط ممسًكا تلًفا ((

وِف الصحيح: )) يقول ابن آدم: مايل، مايل! وهل لك من مالك إَل ما أكلت فأفنيت، وما لبست 

وِف مسند اإلمام أمحد عن ، سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس ((فأبليت، وما َتَصّدقت فأمضيت؟ وما 

 أنه قال: )) الدنيا دار َمْن َل دار له، ومال َمْن َل مال له، وهلا جيمع َمْن َل عقل له ((. - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

ُ النَِّبيِّنَي  ﴿قال اهلل تعاىل:  ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اَّللَّ يَن َوُمنِْذِريَن َوَأنَْزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب َكاَن النَّاُس ُأمَّ ِ ُمَبرشِّ

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد مَ  ا َجاَءهْتُُم اْلَبيَِّناُت َبْغًيا بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلُفوا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه إَِلَّ الَّ

ِذيَن  ُ الَّ ٍط ُمْسَتِقيمٍ َبْينَُهْم َفَهَدى اَّللَّ ا ُ َُّيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل ِِصَ ا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِِإْذنِِه َواَّللَّ َ
ِ

]  ﴾ آَمُنوا مل

 [. ٢١٣البقرة: 

روى ابن جرير، عن ابن عباس، قال: كان بني نوح وآدم عرشة قرون، كلهم عىل رشيعٍة من احلق، 

 مبرشين ومنذرين.فاختلفوا، فبعث اهلل النبيني 

ورواه احلاكم وقال: صحيح   عبد اهلل: )) كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ((.قال: وكذلك هي قراءة  

 .ومل ُيرجاه
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 الشرح 

ًة َواِحَدةً   ﴿:  -جل وعال    -ثم قال اهلل   أي عىل التوحيد، وهذا فيه بيان   [ ٢١٣البقرة: ]   ﴾ َكاَن النَّاُس ُأمَّ

ك، فلام وقع الرشك أرسل اهلل  الرسل، وأوهلم نوح  -جل وعال  -أن األصل: هو التوحيد، وليس الرشِّ

)) يا نوح! أنت أول رسول أرسله اهلل إىل عليه الصالة والسالم، كام جاء ِف حديث الشفاعة، فيقولون: 

فيهم رسوًَل،  -جل وعال  -وحيد، ولذلك مل يبعث اهلل قبل ذلك الناس كانوا عىل الت أهل األرض ((

 .-- ملسو هيلع هللا ىلص -كام قال النبي –وإنام أنزل آدم، وآدٌم نبي ُمَكلَّم 

 فاألصل: هو التوحيد.

يَن َوُمنِذِرينَ  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  ِ أي هذا هو بيان حال مجيع الرسل،  [ ٢١٣البقرة: ]  ﴾ ُمَبرشِّ

أهنم جاءوا بالبشارة والنَّذارة، وليس أن بعضهم جاء بالبشارة، وبعضهم جاء بالنذارة، جاء بعضهم 

 يتضمن األمرين: -جل وعال  -بالوعد وجاء بعضهم بالوعيد، َل..؛ ألن دين اهلل 

َْن اّتبعه. -
ِ

 البشارة مل

َْن عصاه. -
ِ

 والنذارة مل

 دين اإلسالم يقوم عىل هذين األمرين:وهكذا 

 عىل بيان احلق وجزاء أهله. -

 وعىل بيان الباطل وعاقبة أهله. -

عىل بصرية؛ أن جيمع بني الرتغيب  -جل وعال  -وهذا الذي ينبغي أن يسلكه الداعية إىل اهلل 

يد، وأَل والرتهيب، وأن جيمع بني أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، أو نصوص الوعد ونصوص الوع

عن طريقتهم  -جل وعال  -يقتَص عىل جانٍب واحد؛ فإن هذا ُمالف لطريقة الرسل؛ الذين أخرب اهلل 

 بأهنم ُمبرشين ومنذرين.
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فَمْن َسَلك الدعوة فقط إىل جانب األخالق مثاًل أو جانب الوعد والرجاء مل ُيِصب ِف دعوته، وَل 

الرتهيب والتنفري واخلوف أيًضا مل ُيصب ِف دعوته ومل َسَلك املسلك الصحيح، وَمْن أيًضا َسَلك مسلك 

من اجلمع بني اخلوف والرجاء؛ ألن  -جل وعال  -يسلك املسلك الصحيح، َل بد ِف الدعوة إىل اهلل 

اإلنسان ِف هذه الدنيا كالطائر الذي يطري بجناحنْي )جناح اخلوف، وجناح الرجاء(، فال يصاب بالقنوط 

 .-جل وعال  -وَل يأمن َمْكر اهلل 

 المتن

ًة َواِحَدةً  ﴿وقال العوِف، عن ابن عباس:   يقول: كانوا كفاًرا.  [ ٢١٣البقرة: ]  ﴾ َكاَن النَّاُس ُأمَّ

والقول األول عن ابن عباس أصح سنًدا ومعنى؛ ألن الناس كانوا عىل ملة آدم حتى عبدوا 

  .األصنام.

 الشرح 

 وعموًما هذا األخذ ضعيف، فال يصح عن ابن عباس.العوِف َل يصح حديثه عن ابن عباس، 

ًة َواِحَدةً   ﴿:  -جل وعال    -الناس كانوا عىل التوحيد، كام قال اهلل   يعني   [  ٢١٣البقرة:  ]    ﴾  َكاَن النَّاُس ُأمَّ

 عىل التوحيد جمتمعني.

 المتن

 َفَبَعَث اهلل إليهم نوًحا، فكان أول رسول بعثه اهلل إىل أهل األرض..

ِذيَن َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِفياَم اْخَتَلُفوا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه ِإَلَّ الَّ   ﴿وهلذا قال:  

 .[. ٢١٣البقرة: ]  ﴾ ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َبْغًيا َبْيَنُهمْ 

َفَهَدى  ﴿أي من بعد ما قامت عليهم احلُجج وما مَحَلهم عىل ذلك إَل البغي من بعضهم عىل بعض 

ٍط ُمْستَ  ا ُ َُّيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل ِِصَ ا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِِإْذنِِه َواَّللَّ َ
ِ

ِذيَن آَمنُوا مل ُ الَّ  [. ٢١٣البقرة: ]  ﴾ ِقيمٍ اَّللَّ

ا اْخَتَلُفوا ِفيِه ِمَن احْلَقِّ ﴿وَرَوى عبد الرزاق، عن أيب هريرة ِف قوله:  َ
ِ

ِذيَن آَمنُوا مل ُ الَّ َفَهَدى اَّللَّ
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))نحن اآلخرون األولون يوم القيامة، نحن أول :  -  ملسو هيلع هللا ىلص -اآلية، قال: قال النبي    [  ٢١٣البقرة:  ]    ﴾بِِإْذنِِه..

أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا اهلل ملا اختلفوا فيه من الناس دخوًَل اجلنة، َبْيد أهنم 

 احلق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا له، فالناس لنا فيه َتَبع، فغًدا لليهود، وبعد غد للنصارى((.

 الشرح 

ا    ﴿:  -جل وعال    -قال اهلل   َ
ِ

ِذيَن آَمُنوا مل ُ الَّ اهلداية   [  ٢١٣البقرة:  ]    ﴾  اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِِإْذنِهِ َفَهَدى اَّللَّ

جل وعال  -هنا هداية التوفيق التي جاءت بعد هداية الدَللة والعلم، وهذه اهلداية هي التي ُيتص اهلل 

 ، وهي اهلداية التي مآل صاحبها اجلنة والنجاة من العذاب.-جل وعال  -هبا، وَل يملكها إَل اهلل  -

ِذيَن آَمنُوا  ﴿قال:  ُ الَّ وفيه بيان أن اإليامن سبٌب للهداية، فَمْن أراد اهلداية  [ ٢١٣البقرة: ]  ﴾ َفَهَدى اَّللَّ

 فليسلك مسلك أهل اإليامن، ولينظر فيام يزيد ِف إيامنه.

نحن اآلخرون ِف ثالثة أمور، ونحن  )) نحن اآلخرون األولون ((: - ملسو هيلع هللا ىلص -ثم ِف قول النبي 

 األولون ِف ثالثة أمور:

 أما )نحن اآلخرون(: 

 ففي الزمان؛ نحن ِف آخر األزمنة. -

 وِف الوجود. -

ئع والكتاب. -  وِف إعطاء الرشا

 و)نحن األولون(:

 يوم القيامة ِف َفْصل القضاء. -

 وِف دخول اجلنة، وِف النجاة من العذاب. -

 إًذا ثالثة أمور: 
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 هي النجاة من العذاب ودخول اجلنة. -

 وَفْصل القضاء. -

 والفضل يوم القيامة.. -

ُمَقدم عىل غريها من األمم؛ وهذا  - ملسو هيلع هللا ىلص -األمر الثالث: هو الفضل يوم القيامة؛ ففضل ُأّمة حممد 

ا يوم القيامة تكون أول األمم عىل هذه األُّمة، فمع أهنا آخر اأُلمم إَل أهن  -سبحانه وتعاىل  -من فضل اهلل  

 فضاًل ونجاًة وفصاًل ِف القضاء.

 المتن

وقال زيد بن أسلم: فاختلفوا ِف يوم اجلمعة، فاَّتذ اليهود يوم السبت، والنصارى يوم األحد، َفَهَدى 

 ليوم اجلمعة. - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل ُأّمة حممد 

 واليهود بيت املقدس، َفَهَدى اهلل أمة حممد للِقبلة.واختلفوا ِف الِقْبلة؛ فاستقبلت النصارى املرشق،  

واختلفوا ِف الصالة؛ فمنهم َمْن يركع وَل يسجد، ومنهم َمْن يسجد وَل يركع، ومنهم َمْن يصيل 

 وهو يتكلم، ومنهم َمْن يصيل وهو يميش، َفَهدى اهلل أمة حممد للحق من ذلك.

، ومنهم َمْن يصوم عن بعض الطعام، َفَهدى اهلل واختلفوا ِف الصيام؛ فمنهم َمْن يصوم بعض النهار

 ُأّمة حممد للحق من ذلك. 

نيًّا،  ا، وقالت النصارى: كان نَصا واختلفوا ِف إبراهيم عليه السالم؛ فقالت اليهود: كان ُّيوديًّ

 وجعله اهلل حنيًفا مسلاًم، َفَهدى اهلل ُأّمة حممد للحق من ذلك.

ّذبت به اليهود، وقالوا ألُّمه هبتاًنا عظياًم، وجعلته النصارى إهلًا واختلفوا ِف عيسى عليه السالم؛ فكَ 

 .للحق من ذلك - ملسو هيلع هللا ىلص -وولًدا، وجعله اهلل روحه وَكلِمته، َفَهدى اهلل ُأّمة حممد 

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 22 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح 

 جعل عقيدة أهل اإلسالم عقيدة وسطية ِف جانبني: -جل وعال  -يعني اهلل 

لل. -
ِ
 عقيدة وسطية بني امْل

 وعقيدة وسطية بني الِفَرق املنتسبة لإلسالم. -

لل جعل اهلل 
ِ
 عقيدة أهل اإلسالم عقيدة وسطية: -جل وعال  -فنجد أنه بني األديان وامْل

ِف باب األنبياء مثاًل: بني اليهود الذين قتلوا األنبياء، وبني النصارى الذين غلوا فيهم فأعطوهم  -

 خصائص الربوبية واأللوهية.

 املسيح: بني النصارى الذين اّدعوا أنه ابن اهلل، وبني اليهود الذين قالوا: )ولد بغي(!وِف باب  -

ئع: بني اليهود الذين منعوا أن ينسخ اهلل  - شيًئا من ُكُتبهم، وبني  -جل وعال  -وِف باب الرشا

 النصارى الذين جعلوا الترشيع لكبارهم.

الم، العقيدة الوسطية أيًضا هي وسطية بني وُهم أيًضا أهل العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل اإلس

الِفَرق املنتسبة لإلسالم، بني أهل الوعيدية وبني أهل اإلرجاء، بني الذين َكّفروا ُمرتِكب الكبرية قالوا: 

لَّد ِف النار، وهو كافر ِف الدنيا( كام تقول اخلوارج، أو )ِف منزلة بني املنزلتني( كام تقول املعتزلة،  )هو ُُمَ

هل اإلرجاء الذين قالوا: )إنه مؤمن كامل اإليامن، وأنه َل يُّض مع اإليامن ذنب(، وُهم وسط بني وبني أ

الرافضة الذين َكّفروا الصحابة وغلوا ِف آل البيت، وبني النواصب الذين َكّفروا آل البيت، فأهل الّسنة 

 لبيت َفْضلهم ومكانتهم.وعقيدة أهل اإلسالم ُيرتمون مجيع الصحابة وُيَقّدروهنم، ويعرفون ألهل ا

األسامء والصفات،  -جل وعال  -وكذلك ِف باب الصفات بني أهل التعطيل الذين نفوا عن اهلل 

بَخْلقه، فقالوا: )نثبت ما أثبته اهلل لنفسه من غري تعطيٍل   -جل وعال    -وبني أهل التمثيل الذين َشّبهوا اهلل  

 بني الَقَدرية واجلربية. - جل وعال -ومن غري َتثيل(، وِف باب َقَدر اهلل 
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وِف أبواب كثرية نجد أن عقيدة أهل اإلسالم عقيدة وسطية بني أهل ُغُلوٍّ وبني أهل جفاء، فهي 

عقيدة وسطية بني أهل األديان الذين غلوا والذين جفوا، وبني كذلك الِفَرق املنتسبة لإلسالم والتي 

نبها، وَفّرط بعضهم وخالف وقابل الغلو باجلفاء.خالفت هذه العقيدة فغال بعضهم ِف بعض   جوا

ًة َوَسًطا ﴿عىل أهل اإلسالم هذا الدين  -جل وعال  -فكان من نعمة اهلل  ]  ﴾ َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

بني الغايل فيه واجلاِف عنه، بني ُغُلوٍّ وجفاء، بني  -جل وعال  -أي خياًرا عدوًَل، فدين اهلل  [ ١٤٣البقرة: 

 إفراٍط وتفريط، َوَسط.

 المتن

 أي بِِعْلمه، بام هداهم له. [ ٢١٣البقرة: ]  ﴾ بِِإْذنِهِ  ﴿وقوله: 

ُ َُّيِْدي َمْن َيَشاءُ  ﴿  أي من َخْلقه. [ ٢١٣البقرة: ]  ﴾ َواَّللَّ

ٍط ُمْسَتِقيمٍ  ﴿ ا  أي وله احلُكم واحلُّجة البالغة. [ ٢١٣البقرة: ]  ﴾ إِىَل ِِصَ

كان إذا قام  - ملسو هيلع هللا ىلص -: أن رسول اهلل - ريض اهلل عنها - وِف صحيح البخاري ومسلم عن عائشة

فيل، فاطر السموات واألرض، عامل الغيب من الليل يصيل يقول:  )) مهللا رب جربيل وميكائيل وإرسا

كانوا فيه ُيتلفون، اهدين ملا اْخُتِلَف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيام 

ط مستقيم ((  .من تشاء إىل ِصا

ا وارزقنا اتباعه، وَأِرنا الباطل باطاًل ووّفقنا َلجتنابه، وَل  وِف الدعاء املأثور: مهللا َأِرنا احلق حقًّ

 .جتعله ملتبًسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقني إماًما

 الشرح 

ٍط ُمْسَتِقيمٍ  ﴿ذلك بقوله:  -جل وعال  -ثم أتبع اهلل  ا ُ َُّيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل ِِصَ  [، ٢١٣البقرة: ]  ﴾ َواَّللَّ

نة، وهو القرآن، وهو حبل اهلل   ط املستقيم: هو الدين القويم، وهي السه املتني، كل   -جل وعال   -والَصا
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ط.  ذلك ُيَفرسَّ به معنى الَصا

 المتن

ْتُهُم اْلَبْأَس  ﴿ اهلل تعاىل:قال  ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ اُء َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َومَلَّا َيْأِتُكْم َمَثُل الَّ

 َأََل ِإنَّ  
ِ

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنَْصُ اَّللَّ ُسوُل َوالَّ ُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ ا َّ  َقِريٌب َوالُّضَّ
ِ

 [.٢١٤البقرة:  ]  ﴾  َنَْصَ اَّللَّ

، كام فعل  [ ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنَّةَ  ﴿يقول تعاىل:  قبل أن ُتْبَتلوا وَُّتَْتربوا وَُتتحنوا

ْتُهُم اْلَبْأَساُء ﴿بالذين من قبلكم من األمم؛ وهلذا قال:  ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ َومَلَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَّ

ءُ  ا َّ  وهي األمراض، واألسقام، واآلَلم، واملصائب والنوائب. [ ٢١٤البقرة: ]  ﴾َوالُّضَّ

ًَل شديًدا، وامُتِحنوا امتحاًنا عظياًم  [ ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َوُزْلِزُلوا  ﴿ ، كام جاء ِف خوًفا من األعداء زلزا

احلديث الصحيح عن خّباب بن األرت قال: قلنا: يا رسول اهلل! أَل تستنَص لنا؟ أَل تدعو اهلل لنا؟ فقال: 

ق رأسه فيخلص إىل قدميه، َل يَصفه ذلك عن )) إن َمْن كان قبلكم كان أحدهم يوضع املنشار عىل ِمْفرَ 

 .دينه، وُيمَشُط بأمشاط احلديد ما بني حلمه وَعْظمه، َل يَصفه ذلك عن دينه ((

)) واهلل َلُيتَِمّن اهلُل هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حُّضموت، َل ُياف إَل ثم قال: 

  تستعجلون ((.اهلل، والذئب عىل غنمه، ولكنكم قوم 

 الشرح 

ما فيه أهل الباطل من البغي ومن اَلعتداء  -جل وعال  -.. بعد أن َذَكر اهلل -جل وعال  -قال اهلل 

أن أهل اإليامن مع ََتَّسكهم باإليامن   -جل وعال    -َبنّي اهلل    -سبحانه وتعاىل  -ومن اإلعراض عن دين اهلل  

ا( هنا للنفي. ؛[ ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َومَلَّاَأْم  ﴿ُهم ُمَعّرضون للبالء قال:   )مَلّ

ا( و)مَل(:  وَفّرق العلامء بني )مَلّ

ا( للنفي مع َتَوقهع وقوع املنفي.  قالوا: إن )مَلّ

 بينام )مَل( هي للنفي أيًضا، لكن دون َتَرقهب وقوع املنفي.

ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكمْ  ﴿: -جل وعال  -فقال اهلل  أي ممَّْن ََتَّسك  [ ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َومَلَّا َيْأِتُكْم َمَثُل الَّ
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 بدينه، وممَّْن ابُتيل ِف دينه فصرب وفاز.

ءُ  ﴿قال:  ا َّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالُّضَّ ء: هو  [، ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َمسَّ قال العلامء: البأساء: هو الفقر، والُّضا

 املرض.

 وهذا جنس ما ُيبتىل به العبد؛ أن ُيبتىل العبد إما بأمراٍض ِف بدنه، وإما بفقٍر وابتالءات.

حصل هلم من البالء اليشء العظيم من أعدائهم، حتى أهنم وصلوا  [ ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َوُزْلِزُلوا  ﴿قال: 

: إىل مرحلٍة من هذا ال   ﴿بالء فقالوا
ِ

َأَل إِنَّ َنَْصَ  ﴿: -جل وعال  -قال اهلل  [، ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َمَتى َنَْصُ اَّللَّ

 َقِريٌب 
ِ

 [. ٢١٤البقرة: ]  ﴾ اَّللَّ

للعبد: أن ُيَوّفقه للتمسك هبذا الدين، فهذا من أعظم النَص، وإن  -سبحانه وتعاىل -ومن َنَْص اهلل 

مل ُيصل له التمكني ِف حاٍل من األحوال، لكن قد حصل له اهلداية، وحصل له َأْمر اَلّتباع، وحصل له 

للعبد مع ما ُّيبه  -جل وعال  -َأْمر التمسك بالرشيعة، هذا َل شك أنه من أعظم النَص الذي ُّيبه اهلل 

 ذلك من التمكني ِف األرض، ومن ُنَصته عىل أعدائه املعرضني عنه.بعد 

 المتن

ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفَتُنوَن )١امل ) ﴿وقال اهلل تعاىل:  ( َوَلَقْد َفَتنَّا ٢( َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ

 ُ ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اَّللَّ ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِنَي )الَّ  [.  ٣ - ١العنكبوت: ]  ﴾ (٣الَّ

ِف يوم األحزاب، كام قال اهلل تعاىل:   -  ريض اهلل عنهم  -  وقد حصل من هذا جانٌب عظيم للصحابة

 إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُْكْم َوإِْذ َزاَغِت  ﴿
ِ

اأْلَبَْصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب احْلَنَاِجَر َوَتُظنهوَن بِاَّللَّ

ِذيَن ِِف ُقُلوهِبِْم ١١( ُهنَالَِك اْبُتيِلَ امْلُْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًَل َشِديًدا )١۰الظهُنوَنا ) ( َوإِْذ َيُقوُل امْلَُناِفُقوَن َوالَّ

ُ َوَرُسو  اآليات. [ ١٢ - ١۰األحزاب: ]  ﴾ (١٢ُلُه ِإَلَّ ُغُروًرا )َمَرٌض َما َوَعَدَنا اَّللَّ

 وملا سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟

 قال: نعم.
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 قال: فكيف كانت احلرب بينكم؟

 قال: ِسجاًَل ُيدال علينا وُندال عليه.

 .قال: كذلك الرسل ُتبتىل، ثم تكون هلم العاقبة

 الشرح 

 .)) أشد الناس بالًء األنبياء، ثم األمثل فاألمثل ((ولذلك جاء ِف احلديث 

)) إن اهلل إذا وكان بعض السلف إذا مل ُيبتىَل ُيشى عىل إيامنه، النبي عليه الصالة والسالم يقول: 

 .أَحّب قوًما ابتالهم ((

 الواجب عىل العبد: أن َل يتسّخط، الواجب عليه أن يصرب.

 .-جل وعال  -وأعظم من منزلة الصرب: منزلة الرضا عىل أقدار اهلل 

 عىل البالء. -جل وعال  -وأعظم من منزلة الرضا: أن يشكر اهلل 

جل وعال   -هذه مرتبة عظيمة، وهذه مرتبة أهل الصدق املخلِصني املخَلصني، الذين يشكرون اهلل  

 حتى عىل ما ابتالهم به، فيصربون ويرضون ويشكرون. -

من اجلوع ومن اَلبتالءات ومن   -  ريض اهلل عنهم  -وأشار احلافظ رمحه اهلل إىل ما ابُتيل به الصحابة  

، فجاءنا.. وصل -جل وعال  -القتل، ومن احلرب، ومن التضييق عليهم، فصربوا حتى َنَصهم اهلل 

 ريض اهلل عنهم وأرضاهم -من أسباب بقائه، وُهم الصحابة  -جل وعال  -إلينا هذا الدين بام َهّيأه اهلل 

، فابُتلوا ِف دينهم وصربوا عىل البالء، صربوا عىل اجلوع، وصربوا -  ملسو هيلع هللا ىلص  -ِف جهادهم مع رسول اهلل    -

عىل القتل، وصربوا عىل إخراجهم من بيوهتم، وصربوا عىل َأْخذ أمواهلم، وصربوا عىل الطعن فيهم، 

ص من دينهم، وصربوا عىل كل ذلك  -، وَحِفظ اهلل  -جل وعال    -، حتى َنََصهم اهلل  وعىل َذّمهم والتَّنقه

 هبم الدين، وَمّكن هلم حتى دان هلم أعداؤهم، ورجعوا إليهم، وانقادوا هلم. -سبحانه وتعاىل

به اهلل  بسيوفهم قبل عذابه هلم يوم القيامة، فهذا فيه إشارة إىل أن  -جل وعال  -وَمْن أعرض َعذَّ

ًء ِف ماله أو ِف نفسه أو ِف ولده أن يصرب، وأن يرىض هبذا الواجب عىل اإلنسان أن يصرب، وإذ ا ابُتيل سوا

جل  -عليه، وأن َل يتسخط ويعلم أن هذا القدر الذي َقّدره اهلل  -جل وعال  -املقدور الذي َقّدره اهلل 
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 عليه نعمة من اهلل، يمتحن هبا صربه، ويمتحن هبا رضاه عن ربه. -وعال 

عىل هذا البالء كلام كان   -جل وعال    -نسان، وريض وصرب، بل وَشَكر اهلل  فال شك أنه كلام ابُتيل اإل

 هذا البالء كّفارة له، حتى ُيرج من هذه الدنيا وليس عليه خطيئة.

 لكن بخالف الذي َتَسّخط، هل تسخطه عىل ما أصابه من بالء هل رفع عنه البالء؟

 إًذا اْبُتيِل بأمرين شديدين عظيمني:

 من البالء الذي بقي معه.أوًَل: ما أصابه 

، وهذا واهلل أعظم من البالء؛ أن َل يرىض العبد أو أن -جل وعال  -ثم َتَسّخطه عىل أقدار اهلل 

 يتسخط عىل أقدار اهلل وَل يصرب، فال شك أن هذا أعظم من البالء نفسه.

 المتن

ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكمْ  ﴿وقوله:   أي ُسنّتهم.  [ ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َمَثُل الَّ

لنَِي ) ﴿كام قال تعاىل:   [. ۸الزخرف: ]  ﴾ (۸َفَأْهَلْكَنا َأَشدَّ ِمنُْهْم َبْطًشا َوَمََض َمَثُل اأْلَوَّ

   ﴿وقوله:  
ِ

ِذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَتى َنَْصُ اَّللَّ ُسوُل َوالَّ أي يستفتحون    [  ٢١٤البقرة:  ]    ﴾  َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ

 عىل أعدائهم، ويدعون بُِقْرب الَفَرج واملخرج عند ضيق احلال والشدة.

 َقِريٌب  ﴿قال اهلل تعاىل: 
ِ

ا ) ﴿كام قال:  [، ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َأَل إِنَّ َنَْصَ اَّللَّ ( إِنَّ َمَع ٥َفِإنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسً

ا )  [. ٦ - ٥الرشح:  ]  ﴾ (٦اْلُعرْسِ ُيرْسً

 َقِريٌب  ﴿وكام تكون الشدة ينزل من النَص مثلها؛ وهلذا قال: 
ِ

 .[ ٢١٤البقرة: ]  ﴾ َأَل إِنَّ َنَْصَ اَّللَّ

 الشرح 

هبذه األُّمة؛ حيث ُيّسليها  -جل وعال  -هذه اآلية احلقيقة فيها الفوائد الكثرية؛ من ذلك: عناية اهلل 

 بحال َمْن سبق، وُيَذّكرها بأحواهلم ِف َصرْبهم بسبب ما تعرضوا له من البالء ِف الدين.

َْن يّدعي حمبة اهلل 
ِ

 -جل وعال  -وكذلك أن اَلبتالء لتمييز الصادق من الكاذب؛ وهو امتحاٌن مل

 ام ُيعَرف ذلك بالبالء.وُنَصة دينه، فليس كل َمْن اّدعى ذلك صادٌق ِف قوله، وإن

وكذلك فيه: أن اإليامن ليس بالتحيل وَل بالّتمني، وَل بمجرد األلفاظ، بل َل بد مع اإليامن من 

 العمل، ومن العمل: الصرب.
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ر عليهم من األقدار   -جل وعال    -وكذلك فيه: حكمة اهلل   فيام يوِقع عىل العباد من البالء، أو ما ُيَقدِّ

ر هذه األقدار حلكمٍة عظيمة، فينظر ِف عباده َمْن يصرب وَمْن  -جل وعال  - التي َل ُيبوهنا، فاهلل ُيَقدِّ

 .سبحانه وتعاىل  -للعباد، ومن عظيم حكمته    -جل وعال    -يسخط، فذلك َل شك من عظيم تقدير اهلل  

 نقف هنا.

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا.
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