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╝ 

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

 المتن

فََّ  ﴿" ََّن كََّ آي وي ليىَل الَّنَُّّو ي َوالََََََّّّّّّه َِ َُُّّ َن الَّاَُّّ لم مَّي لَُّ َُّ ِي م نَُّوا مَُّ ََّن  مََّ آي ُّ الََََََّّّّّّه ُ َوِلي وُو  اَّلله ا َُّ ُل الَّ ََََََّّّّّّه اُاطَُّ ََََََََّّّّّّ
لَّي وا َأوم ُِ

َن النُّو ي ليىَل  وََنُلم مي َُ ِي َلا َخاليُدونَ ُمم َحاُب النها ي ُطلم فَي وي ُأوََليَك َأصم َِ  [ ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ الاُُُّّ

ب عباامل اننيمنن من تُِّو ال فِ وال َّك   ِي ِم َُ ُبا السَّ مي ف َُّ هه  ُممِبي تعاىل أنه هيدي َمنم اتبع  ضَّوا

ِه  َ ن  ل ما  وال اِّني ُتَم َب لىل هو  احلق الواضَََّّّجل اامل انبن السَََّّّلا اننريي وأن ال افَِن لهِ ولَلل ال ََََّّّ

عن َِِّق احلق لىل ال فِ واإلفََََّّّّكي   فَََََّّّّه من االََََّّّّاالو والرَََََََََََّّّّّّّّّّّ الوي ومَِوَنل و َََََّّّّدون  لطل 

َلا َخاليُدونَ ﴿ َحاُب النها ي ُطلم فَي ََليَك َأصم  [. ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ُأوم

د تعَََّّّاىل لف، والنو َي َوَظََع والاُِّوَ  انه احلق وا َََّّّد وال فِ أَنَََّّّا  كثريةي وكُّلَََّّّا   و َََّّّآا َو َََّّّه

ا ﴿بَّاَُِّّّك كِ قَّال:  ِ  فََّ َ
َتقي ِّي  ُمسَََََََََََّّّّّّّّّّّم ا َ

َآا ري هي َ ليُ لم  َوَأنه طََّ َُّّي بَي َن بيُ لم َعنم ََََََََََََُّّّّّّّّّّّ ِه َا َفَتَف بَُّ بيُعومُل َواَل َتتهبيُعوا السَََََََََََُّّّّّّّّّّّّ ته

هي َلَعُّه ُ  اُكلم بََّّي وي َوالنُّو َ  ﴿وقََّّال تعََّّاىل:  [ي ١٥٣اانعََّّام: ]  ﴾ لم َتتهُقونَ َوصََََََََََََّّّّّّّّّّّّه َِ َا الاُُُّّ عَََّّ ََ وقََّّال  [ي ١اانعََّّام: ]  ﴾ َو

ني َوَعني  ﴿تعاىل ََمي لي َعني الم َِ ا احلقي   [  ٣٧انعا ب:  ]  ﴾ ال   ُِّ لىل  ري  لك من اآلَاو الت  يف لفالا لشعا  بيَتَف

ب  .ه"واهت ا  الباِّا وَتَفِقه وَتَ عه

 الشرح 

 بسل اهلل الِمحن الِ َل

احلمد هلل  ب العانني وصَََََّّّّّو اهلل وَََََُُّّّّّّل وبا و عو عبدمل و َََََُّّّّّوله هبَنا حمدي وعو   ه وصَََََّّّّّحبه  

ُّّل  َُ ا.و ِ  كثري   تسَُّ
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ََن  َمنُوا  ﴿: -َا وع   -فَقول اهلل  آي ُّ اله ُ َوِلي  [. ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ اَّلله

 قسم إىل: واليتان، تن -جل وعال  -والية اهلل 

 والَك عامك. -

 ولىل خاصك. -

والِزني فلو  طَّآمل امَع اََُّمق وانسَََََََََََُّّّّّّّّّّّّل وال َّافِي والِب والفَّاََِي وطَّآمل تقت َََََََََََّّّّّّّّّّّ اََُّمق والعااةاة: 

 َخََُّق ظَع اََُّمقي وطو الآي َِزقلل ُبحاهه.

صاة:  اللي واإل سَََََََََّّّّّّّّّان للَللوأةا الوالية اخلا فم ي و ري  فلآمل اطا اإلَِني تقت َََََََََّّّّّّّّّ العناَك  لي و ي

  لك من انعاين الت  َستحقلا أطا اإلَِن.

ُ  ﴿َ َكِ طآمل الوالَك  وط  الوالَك اَاصك   -َا وع   -فلنا اهلل  ََن  َمنُوا اَّلله آي ُّ اله  ٢٥٧البقِة: ]  ﴾  َوِلي

.] 

الُطلُ  ﴿:  -َا وع    -وأما والَك  ري اننيمنن: كِ يف قول اهلل   َموم
ي
وا ليىَل اَّلله َق  ُثله ُ اُّ اانعام: ]    ﴾   احلم

الُطلُ  ﴿َعن  أطا ال فِي  [ ٦٢  الآي َخَُّقللي الآي َِزقلل. [ ٦٢اانعام: ]  ﴾ َموم

"و آا َو د تعاىل لف، والنو َي وَظَع قال:  -  محه اهلل -كِ أشا  احلاف، ابن كثري  - ثل يف اآلَك

وي ليىَل ا ﴿قال:  والاُِّوَ" َِ َن الاُُُّّ ُللم مي َُ ِي   ان ال َِق وا دي َِِّق أطا احلق [ ٧٥٢البقِة: ]  ﴾ لنُّو ي ُمم

نك النب  -َا وع   -من صفته: أنه َستند لىل كتاب اهلل وا دي وطآا ال َِق  ُُ .- ملسو هيلع هللا ىلص -ي ولىل   

ل الصَََََََََّّّّّّّّّحابك  ل طآمل النصَََََََََّّّّّّّّّو  بيَفلم َأَمِها   -َا وع   -ي فاهلل -  يض اهلل عنلل وأ ضَََََََََّّّّّّّّّاطل -وَفلم

اقيقي َوَمنم َُ  ﴿بسََُّّّوو ََُّّبَُّللي  َُد    َََّّ َ َلُه ا م دي َما َتَبنه نم َبعم
وَل مي ََُُّّ ِه هي َما َتَوىله  ال نيَن ُهَول  مي نُيم اي انم بَي َََُّّ َ تهبيعم َ ريم ََ َو

ا  ري 
اَءوم َمصي َُ َلنهَل َو ََ ُّيهي   [. ١١٥النساء: ]  ﴾ َوُهصم
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ا َِِّق أطا احلق ٌَِِّق وا دي ومصََََّّّّاا طل فَِ َعتقدون يف   ل ويف بقَك أ  كان اإلَِن مصََََّّّّاا   ل  

 وَأَمِطل بااللتمام  ا.لا  لي نَبَ -َا وع   -وا دةي اهلل 

ِا ي   ُبا االهح ُبا ال فِي وََََُُّّّّ عُباو الباِّا: الرََََّّّّ لي وََََُُّّّّ عباو الباِّا فل  كثرية  من َت َََََّّّّ أما َت َََََّّّّ

َّد اآلبَّاء  َّكي وتقُّ َّدي والعصَََََََََََّّّّّّّّّّّب كن َوليهَّها عَ  ﴿والتقُّ اَءهََّا َعَو ُأمَّه هََّا  بََّ دم ََّ ا َو تََُّدونَ ليهَّه لم ُمقم
طي ا ي  [ ٢٣المخِ :  ]  ﴾ َو  ثََّ

 احلُجك. ط آا كاهت

وي ليىَل النُّو ي  ﴿َِِّق احلق وا د:  -َا وع   -اهلل َجَعا ف َِ َن الاُُُّّ ُللم مي َُ ِي  [. ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ ُمم

بيُعومُل َوال َتته  ﴿: -َا وع   -كِ قال اهلل  ِ  َفاته َ
َتقي ِّي  ُمسَََّّّم ا َ

ُبَا َوَأنه َطَآا ري  [ي ١٥٣اانعام: ]  ﴾ بيُعوا السَََُّّّّ

ُبا كثرية.  السُّ

ولآلك كاهت ال ائفك اننصَّو ةي والفِقك الناََك وا دةي وا دة يف عقَدااي فَِ تعتقد يف   اي ويف 

َد ي عقََََّّّدة وا َََّّّدةي ُمتَفق عَُّلَََّّّاي ال خ     هبَلَََّّّاي ويف ان ئ َََّّّكي ويف الَوم اآلخِي ويف ال تَََّّّبي ويف القََََّّّ

 صول االعتقاا.بَنلل يف أ

ي ومالفوَنل فَِ َسَََََََََّّّّّّّّّتحقه  -َا وع   -ثري  مالفوَنل فَِ َسَََََََََّّّّّّّّّتحقه اهلل ال  .. ل ن َمنم مالفلل؟

َََََََََُّّّّّّّّّبحاهه   -ي ومالفوَنل يف مسَََََََََّّّّّّّّّائا اإلَِن بالَوم اآلخِي ويف مسَََََََََّّّّّّّّّائا اإلَِن باهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -الَََََََََُِّّّّّّّّّول 

 -أقوا ل كثريةي مت ََََََََّّّّّّّّعبكي ورا  اهلل ي ويف ان ئ كي ويف ال تبي ويف الَقَد ي ويف الصََََََََّّّّّّّّحابكي -وتعاىل 

 وا د. -َا وع  

قك الت  تنجوي قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ولآلك النب   ِم
ا ََُُّّ ا عن صََّّفك طآمل الفي ط  مثا ما أنا عَُّه الَوم  وو ََلّ

نك وب َِقك الصحابك هجا. ََ وأصحايب  أي َمنم َأَخآ بال تاب والسُّ
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ُّ  ﴿أطَََّّّا ال فِ  ني وَ َكِأطَََّّّا اإلَِ -ََََّّّا وع   -ثل يف طَََّّّآمل اآلََََّّّك َ َكِ اهلل  ُ َوِلي ََن  َمنُوا  اَّلله آي  الَََّّّه

وي ليىَل النُّو ي  َِ َن الاُُُّّ ُللم مي َُ ِي  [. ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ ُمم

وي  ﴿ َِ َن الاُُُّّ ُللم مي َُ ِي  :[ ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ ُمم

 الظلمات اليت يقع فيها اإلنسان ثالث ظلمات:

 َقع يف ُتُّمك ال فِ. -

 لا.وَقع يف ُتُّمك اا -

 انعايص.وَقع يف ُتُّمك  -

 طآمل الاُِّو الت  َقع فَلا اإلهسان يف الدهَا.

فَِِب من تُّمَََّّّك ال فِ لىل هو  اإلَِني ومِب من تُّمَََّّّك االَََّّّا لىل هو  العُّلي ومِب من تُّمَََّّّك  

 الفسق لىل هو  ال اعك.

ب من اإل َِ َِني ل ن طنا مسََّّة ك:  وَمنم َوَقع يف الاُّمك ااوىل فحصََّّا منه ال فِ الآي َنقإ لَِهه َخ

ٌِ ولَِن؟  جيتمع يف اإلهسان ُكفم

ٌِ ولَِني ل ن لَا ال فِ الََّّآي َِفع اإلَِني قََّّال النب   اب  وو : -ملسو هيلع هللا ىلص-هعلي جيتمع فَََّّه ُكف بَََّّ
َََََََََََُّّّّّّّّّّّي

ب اإلهسان من اإلَِن. ََ انسُّل فسوني وقتاله ُكفِ ِي  ل ن طآا ال فِ ال ُم

ساان ةمي اإلماان ةع  ساال -أنا  ااا  والالليال أنا  ال ِيج اإل اإلن الاالو وال أن  : (( واتاالا  ْفر  )) : -عليا  ال

َتَتُُّوا  ﴿قَََّّّال:  -ََََّّّا وع   -اهلل  نيَن اقم مي نُيم َن انم اني مي ائيَفتََََّّّ ِاو: ]  ﴾ َولينم ََََِّّّّ طل منيمنني وُطل  [ ٩احلج فسَََََََََََِّّّّّّّّّّّ

 اقتتُّواي  صا بَنلل االقتتال ل ن بقوا عو اإلَِن.
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َعب ال ا قد  صََََّّّّا من اننيمن شََََّّّّعبك من شََََُّّّّ عبك ل   َعب   فِ وال َ فِي كِ  صََََّّّّا من ال افِ شََََُّّّّ من شََََُّّّّ

 اإلَِن وال َ ون منيمن اي أ َا كآلك؟

 نيمن ا؟ ال... طا صا  م ال افِ ل ا َبِ بوالدَه أ َست طآمل من ُشَعب اإلَِن؟

ل ن لَا ال فِ الآي َِفع عنه اإلَِني  –كآلك انسَََُّّّّل لو  صَََُّّّّت منه خصَََُّّّّك من خصَََّّّال ال فِ 

اي ما مل  صَّا منه ال فِ الآي َنق -ِنالآي َنقإ أصَّا اإلَ  ِ إ اإلَِني َنقإ أصَّا فإهه ال َ ون كاف

 اإلَِن  أنه َنتقا من اإلَِن لىل ال فِ.

 َقع عَُّه  كِ قال أطا العُّل.فَُّا كا َمنم َوَقع يف ال فِ وَ 

عب ال فِ  كِ قال النب   عبك من شََُّّ ا اننيمن قد  صََّّا منه شََُّّ نَتان يفي وو : - ملسو هيلع هللا ىلص -ل   ا اثم َ ل  ُأمت  ُُهَ

َمت ََ. َ َاَ ك َعَو انم َنمسابي َوالِّن  ن يفي اام ِ: ال هعم  ُكفم

ا  صا من اإلهسان أنه قد حتدث فَه ُشعبك من ُشَعب   ال فِي ل ن ال مِب  ا عن اإلَِن.فإ  

ََن  َمنُوا  ﴿قال:   -َا وع     -ثل طآمل اآلَك: اهلل   آي ُّ اله ُ َوِلي وا   ﴿قال:   [ي  ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ اَّلله ُِ ََن َكَف آي َواله

اُ وُو  اُاُطُل ال َََّّّه ََََّّّ
لَي قَََّّّابَََّّّا اهلل  [ ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ َأوم َُ ا:   -َََََََََََُّّّّّّّّّّّبحَََّّّاهَََّّّه وتعَََّّّاىل  -مل  قَََُّّّ ََ بَنَََّّّه وبن ال َََّّّا ووي مل 

ََن  َمنُوا  ﴿ووال ا وو أولَاء ال َََّّ انَي ولهِ قال يف أول اآلَك:  آي ُّ اله ُ َوِلي عد  ثل قال ب [ي  ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ اَّلله

َََّاُاُطُل ال َّهاُ وُو  ﴿ لَّك:  لي وا َأوم ُِ ََن َكَف آي َّاء الَّآَن  [ي ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ َوالَّه ا: ووال َّا وو أول قَُّ ََ كفِواَ   ومل 

ن منَّهي ال أن َ ون مقَّابا لف، اا لَّك   ِ وأن هُيَوه َّه مقَّابَُّّك هللي و ق ال َّا وو أن ُ َقه ان طآا ََََََََََََُّّّّّّّّّّّ ون ف

 .-ُبحاهه وتعاىل  -

بتَََّّدأ َُ ا مل  اُ وُو  ﴿عو َََََََََََُّّّّّّّّّّّبَََّّا التحقري:  -عم وَََّّا  -بََّّهي فقََّّال اهلل  فََّّإ   اُاُطُل ال ََّّه َََّّ
لَي وا َأوم ُِ ََن َكَف آي  ﴾ َوالََّّه

 وال ا وو اُل عام  كا ما ُعبيد من اون اهلل فلو ِّا وو. ي[٢٥٧البقِة: ]
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َلا َخاليُدونَ ﴿: -َا وع   -ثل قال اهلل  َحاُب النها ي ُطلم فَي ََليَك َأصَََََََّّّّّّّم فَه بَان أن َمنم   [٢٥٧البقِة: ] ﴾ُأوم

ب من اإلَِن فإهه من أطا النا  الآَن ُطل أطُّلاي اَالدون فَلا. َِ  َكَفِ وَخ

 المتن

َِ ليىَل اله  ﴿" ي ُ مَي  َأمَلم َت َ الهآي َُل َ يب  اطي َِ ُُّمَك لي م َقاَل ليبم ُ انم هي َأنم  َتامُل اَّلله  َ ب 
ََل يفي اطي َِ ي َ ابه ليبم َُت َقاَل  آي َُمي َو

َي  وَ  آي َأنََّا ُأ م َت الَّه بي َفُبلَّي ِي َ م َن انم َا مي ني فََّةموي  َّي ي َاَََََََََََّّّّّّّّّّّم َن انم اي مي مم ِي بَّيال َََََََََََّّّّّّّّّّّه ةم ََّ  َ َُل فََّإينه اَّلله اطي َِ َُّت قََّاَل ليبم َِ ُأمي ي َكَف

نَ 
ي ي
َم الاهان َقوم ي الم ُ ال هَيمدي  [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َواَّلله

ِاطَل يف  به  مِو  بن كنعانَ.وطو مُّك بابا وه طآا الآي  اب لب

َِ  ﴿ومعنى قوله:   أي بقُّبك َا حمد. [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َأمَلم َت

هي  ﴿  َ ب 
ََل يفي اطي َِ ي َ ابه ليبم  أي وَوا  به. [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ ليىَل الهآي

نم ليهَلن  َ َما  ﴿و لك أنه أن ِ أن َ ون َثّل لهٌل  ريملي كِ قال بعدمل فِعون نألمل: 
ُت َلُ لم مي مم

يَعُّي ي  ﴾ ريم

 [. ٣۸القصص: ] 

ُُّك  و آا   ل ُمدته يف انم وما مَحَُّه عو طآا ال  َان وال فِ ال َُّ، وانعاهدة ال ََََّّّّدَدة لال َهَِبملي وُِّوم

َك  ﴿قََّّال:  ََُُّّّم ُ انم امُل اَّلله ِاطَل الَ   عو وَوا الِب الََّّآي َََّّدعو   [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َأنم  تَََّّ َب من لب وكََّّةنََّّه ََََُِّّّّ

 للَه.

ِاطَل: َُت   ﴿ فقال لب َُمي ي ُ مَي  َو َ الهآي أي الدلَا عو وَوامل  دوث طآمل ااشَاء    [  ٢٥۸البقِة: ]   ﴾  َ يب 

لاي وَعَدُملا بعد وَواطا.  ان اَطدة بعد َعَدمي

َدطاي  وطآا الٌَا عو وَوا الفاعا انِتا  رضو ة  ا ََ دن َأوم َي َنا مل حتدث بنفسلاي ف  بد  ا من ُموم

بُّ الآي أ ِه  .اعو لىل عبااته و دمل ال رشَك له"وطو ال
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 الشرح 

َك  ﴿طََّّآمل اآلَََّّك:  -َََّّا وع   -ثل  كِ اهلل  ََُُّّّم ُ انم امُل اَّلله هي َأنم  تَََّّ  َ بََّّ 
ََل يفي اطي َِ ابه ليبم ي  َََّّ آي َِ ليىَل الََّّه  ﴾ َأمَلم َت

 [.٢٥۸البقِة: ]

ُّ  ﴿: -َا وع   -قال أطا العُّل: ما مناَََََََََََُّّّّّّّّّّّبك طآمل اآلَك بعد قوله  ُ َوِلي ََن  مَ اَّلله آي َن   اله ُللم مي َُ ِي نُوا ُمم

وي ليىَل النُّو ي  َِ  ؟[ ٢٥٧البقِة: ]  ﴾ الاُُُّّ

: َ َكِ اهلل   -  ال أطا اإلَِني وامتنان اهلل نبعد طآمل اآلَك ث ثك أمثُّك  كُّلا ُتبَ  -َا وع   -قالوا

 عَُّلل بمعِفك اإلَِن. -َا وع  

َِ ليىَل  ﴿فلآمل اآلَك يف قوله:  ي َ ابه َأمَلم َت هي   الهآي  َ ب 
ََل يفي اطي َِ  [. ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ ليبم

َ   ﴿ويف قوله:  كن َوطي ََ ِم ِه َعَو َق ي َم
كٌ َأوم َكالهآي ََ  [. ٢٥٩البقِة: ]  ﴾  َخاوي

ا:  َتى ﴿ثل يف قوله أير  َوم َمَف حُتم ي انم يني َك َُل َ ب  َأ ي اطي َِ  [. ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َولي م َقاَل ليبم

ِاطن كَّا طَّآمل  َّا اهلل اطَّا اإلَِن وطَّداَتَّه  ل   -َََََََََََُّّّّّّّّّّّبحَّاهَّه وتعَّاىل  -عو لفرَََََََََََّّّّّّّّّّّال اهلل ب ي وتفرَََََََََََّّّّّّّّّّّ

 اآلَك.ف اهت كةَنا أمثُّك عو طآمل 

َلَ  ﴿طنََّّا قََّّال:  -َََّّا وع   -فََّّاهلل  اطي َِ ابه ليبم ي  َََّّ آي َِ ليىَل الََّّه ِاطَل    [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َأمَلم َت الََّّآي  ََّّاب لب

: النمِو  أو  ريملي ٌء كِ قالوا ا طنا: العِبة والعيَاك. ُوا ِا  ف  َعنَنا طآا ان ان

ِ ن فَ ِ  من الق ع أو وكِ قََّّال أطََّّا العُّل قََّّاعََّّدة: أن مََّّا كََّّان ُمبل ِمل َهفم بقى عو ل ََّّامََّّهي ولو كََّّان يف  يكم

ا طنا: االهتفاع والعاك  آمل القصك الت  ُُتآَكِ. -َا وع   -فائدة لَآَكِ اهلل  ِا  اُمهي ل ن ان

ِ   وطَّآا الَّآي َنب   ع لَّهي ال يف اَنَّه   لإلهسَََََََََََّّّّّّّّّّّان اائ َّه َهفم َّه فَّائَّدة لَّهي وَ و مَّا ال ف أن هيتل بَّه  هيتل بِ ف

ِ  عو ما َنفعهي ا ِ  عو ما َنفعكي وال يف اهَاملي فَح كه ما ال وو ِ  اائ ِم ن لَََُّّّ م انِء: َت ومن ُ سَََّّّم

ِ  الناِ لىل ما َنفعك.ََ َعنَه    فدائ
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ا طنا باآلَاو؟ ِا ا ما ان اان ل    : العيَاك والعِبة.ِا

ِاطَل يف  بََّّهي طََّّا اَََََََََََُّّّّّّّّّّّتفََّّدهََّّا  ء؟  ابتعََّّدهََّّا عن   لو اخُّنََّّا يف خ   َمنم طََّّآا الَََِّّا الََّّآي  ََّّاب لب

ا اهلل -َا وع   -القصََََََّّّّّّك والعيِبة والعيَاك انلمك يف اآلَكي وط  حتقَق اإلَِني وفرََََََّّّّّّا اهلل  ي أو تفرَََََََّّّّّّ

 اطا اإلَِن عو  ريطل.

َِ  َأمَلم  ﴿: -َا وع   -فقَّال اهلل  َا حمَّد  وطآمل الِاَك  اَك قَُّّبي لَا  اَك عن    [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َت

ِاطَل. - ملسو هيلع هللا ىلص -ان النب   و لب َُد ي  مل 

 فال ؤية:

 لما أن ت ون  اَك عن. -

ا به التف ِ. - ِا  أو أن ت ون  اَك قُّب  وطو التف ِ طناي ان

هي  ﴿فقَّال:   َ بَّ 
ََل يفي اطي َِ ابه ليبم ي  ََّ آي ؟.. صَََََََََََّّّّّّّّّّّفَّك  [ ٢٥۸بقِة: لا]  ﴾ ليىَل الَّه َنم

ي
اآلن كُّمَّك و َّابَ طَّآمل صَََََََََََّّّّّّّّّّّفَّك ن

ِاطَل.  لَُِّاي طو الآي  اب لب

مكي َعن  انِاصََََََّّّّّّمك بالباِّا  فلآا َاء   قال أطا العُّل: كُّمك و ابَ ال تةِ لىل عو وَه انِاصَََََََّّّّّّ

ِاطَل بالباِّاي ال ََِد الوصول لىل احلق.  ُ اب لب

 إًذا اجملادلة على اسمني:

ا  ا  - ِا َُ  لىل احلق  وط  انبا ثك وانآاكِة  طآا َائم. احلق والوصولأن 

 أما جمِا انجاالكي وط  االهتصا  لُّقول عو كا  ال  فلآا مآموم. -

اوو ولآلك َاء يف احلدَث:  ء ولينم كان ُحيقًّ ِا
ي و انم َِ َنم َت

ي
َنهك ن ٌَل بيَبَتن يف َ َبإ اام أنا ضَََََََّّّّّّّامن   ََ َأنَا َزعي

َنم وو له بَت 
ي
و ن َِ اَت ء ولينم كان ُحيقًّ ِا

ي ء: اادال. ََ انم ِا  ان
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ََُّت  ﴿فقَّال:  َُمي ي ُ مَي  َو آي َ الَّه َُل َ يب  اطي َِ اَل ليبم طَّآا كَّةنَّه َواب عن َََََََََََُّّّّّّّّّّّنيالي كَّةنَّه  [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ لي م قََّ

َُفَلل منََّّه أن طََّّآا لَََّّابََّّك ع ََّّان  ِاطَل: لن طََّّآا السََََََََََََّّّّّّّّّّّ ن  قََّّال لََّّه: مََّّا  بََّّك؟ أو مََّّا ا َفعََّّا  بََّّك؟.. فََّّةَََّّابََّّه لب

 .ُنيال

َُّت  ﴿فقَّال:  َُمي ي ُ مَي  َو آي َ الَّه َّك [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َ يب  ِاطَل  َّآمل اآل َّاء  –  اَََََََََََُّّّّّّّّّّّتَّدل لَّه لب ِ اإل  وط  َأمم

ن الدهَاي  -ُبحاهه وتعاىل   -اَنا من االئا ُقد ة اهلل   -واإلماتك َُفا ي َُمَت اإلهساني    ُ َ  من العدمي و

 ااََالي فَموو ف ني وَولد ف ن.ا وَةِ  ريملي وط آا الدهَا  تتواىل عَُّل

َُّت  ﴿فقَّال لَّه طَّآا الاَّامل ال َّافِ:  َي  َوُأمي اَل َأنََّا ُأ م َّا الت ِبي كِ   [ي ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ قََّ قَّال طَّآمل عو َََََََََََُّّّّّّّّّّّب

يي ﴿قَّال فِعون قبَُّّه:  نم ليهَلن َ ريم
ُت َلُ لم مي مَّم

ا َعُّي َو  ﴿ [ي ٣۸القصَََََََََََّّّّّّّّّّّص: ]  ﴾ مََّ  [ي ٢٤ و:النَّازعَّا]  ﴾ َأنََّا َ بُُّ ُل ااَعم

 طآا عو ُبَا الت ِب.

ا  ﴿ ِ  َوُعُُّوًّ َمَقنَتمَلا َأنمُفُسُللم ُتُّم َت ُم َا َوا َحُدوا  ي ََ   [. ١٤النما: ]  ﴾ َو

 المتن

َُت  ﴿: -وطو النمِو -"فعند  لك قال انحاب  َي  َوُأمي  .[ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َأنَا ُأ م

دي و ري وا د: و لك  تى بالَُِّن قد اََََََََُّّّّّّّّتحقا القتاي  قال قتااة وحمد بن لََََََََُّّّّّّّّحان والسََََََََُّّّّّّّّّ أين ُأوم

َتا.   َفآُمِ بيَقتا قم َُ َتاي وبالعفو عن اآلخِ ف   َُقم  أ دُها ف

 فآلك معنى اإل َاء واإلماتك.

ِاطَل وال يف -واهلل أعُّل-والاَّاطِ  ا َلَّا قَّال لب بَّ  معنَّامل  انَّه  ري مَّاهعن  أنَّه مَّا أ اا طَّآا  انَّه لَا َوا

 لوَوا الصاهع.

ل أنه الفاعا لآلكي وأنه طو الآي  َ     لنفسَََََََََََّّّّّّّّّّّه طآا انقاولهِ أ اا أن َدع َُوطي ا وُم ابِةي و م عناا 

يي ﴿وَمَتي كِ اقتد  به فِعون يف قوله:  نم ليهَلن َ ريم
ُت َلُ لم مي مم

 ."[ ٣۸القصص: ]  ﴾ َما َعُّي
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 الشرح 

ِاطَل:  ا قال لب َُت  ﴿ََلّ َُمي ي ُ مَي  َو َ الهآي  االُتناا لىل  بوبَك اهلل. فَه طآا [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َ يب 

 على اسمني: -جل وعال  -وربوبية اهلل 

  بوبَك عامك. -

 و بوبَك خاصك. -

عااةاة:  ِر وفََّّاَِي من وال بوبياة ال ن العبََّّاا من منيمنن وكََّّافِي وَب زم ِي تََّّدبري ال وني من  ط  مََّّا َتعُّق ب

 َخُّمقلل.

صاة:  ِن  بإهمال الو  ي ول ََََََََُّّّّّّّّال الََََََََُِّّّّّّّّاي  ط  ال بَك عو اإلَِني وطآمل اطا اإلَوال بوبية اخلا

بَلل. -َا وع   -ل ال تب  طآمل تِبَك اطا اإلَِني بحَث أن اهلل ولهما  َِ َُ 

 َُ َُع َلل من الِزني مُّقللي   َدب ِ أمو طل.وأما ال بَك العامك: فلآمل امَع اََُّمقي 

ََُوفقه اهلل  َوفهق. آمل ال بَك اَاصك فَةخآ باإل -َا وع   -فمنلل َمنم  َُ  َِني ومنلل َمنم ال 

 ثل يف طآمل اآلَك: بَان أن َِِّقك الُِا: َ ا الباِّاي وبَان احلق.

ِاطَل مل َقبَّا منَّه طَّآا االاعَّاءي فِبطن لَّه بَّالِباطن عو أن اهلل  و احلقي  ط -ََّا وع   -ولَّآلَّك لب

 الباِّا.  وأن ما اوهه باِّاي ورشَعك اإلُ م قائمك عو بَان احلق وعو َ ا

َّالفني ال صََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّك ِل  لَ فنقول: خَّالفََّت َِِّقَّك  لَّآفَّا ي َقول: وأنَّا فق  ُأََن  احلقي وال َأُ ّا عو ان

 الُِا.

ِ   شَ  ا من احلقَ هقول:  خالفت َِِّقك الُِا. والآي َقول: وأنا فق  َأُ ّا عو الباِّاي وال ُأَق

 َِِّقك الُِا: اامع بن اامَِن  بن بَان احلق وَ ا الباِّا.
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َُّكي ومعِفك  ا ثل َوفهق لىل معِفك احلق معِفك تفصََََََّّّّّ َُ لنا  يف طآا الباب ختتُّف أقسَََََّّّّّاملل  فمنلل َمنم 

 الباِّا معِفك تفصََُّك  وطآا أ فع انقاماو.

 املقاةات أربعة:

َوفهق نعِفك احلق - َُ . أن  ي والباِّا تفصَ    تفصَ  

ي والباِّا لظاال   وطآا أاهى م -  نه.أو نعِفك احلق تفصَ  

ي واحلق لظاال   وطآا ال َصجل. -  أو نعِفك الباِّا تفصَ  

ي وال الباِّا  وطآا أَعد النا   البعَد عن َِِّقك الُِا. -  أو لعدم معِفك ال احلق تفصَ  

ا َِِّقك الُِا: طو بَان احل  قي وَافمع الباِّاي والِا عو انِالفن.فإ  

ِاطَل: ه و طََّّآاي طََّّآا مََّّا عنََّّدمل ك م َِني وال  هََّّافعي ال  َ ا عَََُّّّه  ان طََّّآا َنيثِ عو اآلخ مََّّا قََّّال لب

 َُِ يف مسائا االعتقااي طآا َقول: وأنا ُأ َ  وُأمَتَي طآا َدع  أنه َ ب.

و النا  َتبن  لي تترَّجل اامو   ال  فبَان احلق وَ ا الباِّا   ُِ ََُ وي هقول: واهلل ات فَُّا كا  ء 

ِاطَل ط  َِِّقك الُِاي وطو ما قام به أَو اان  .-عَُّه الص ة والس م-بَاء لب

َََُّّت  ﴿بعََّّد أن قََّّال طََّّآا الَََِّّا:  َي  َوُأمي ا ُأ م اَل َأنَََّّ َعن  منلل َمنم قََّّا ََّّا عو َََََََََََُّّّّّّّّّّّبَََّّا   [ي ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ قَََّّ

كي َعن    َّاء لَّه   طَّآا ُمرَََََََََََّّّّّّّّّّّحَّي َّه بَّالقتَّاي فقَّال: وعفوو عنَّهَ فلَّآا ل  التَّدلَاي أىى ب َََََََََََِّّّّّّّّّّّص ح وم عُّ

 طا طآا ل َاء انوتى؟ 

ا وهعلي أنا أ َ  وأمَتَ. ا عو وقَا: قا ا وَتَ ِبُّ   وَه الت ِبي َعن  عناا 

ِاطَل ما قال له: و جتك باُِّّكي ك مك  ضعَفَي َلا ا؟ طنا لب
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قول لَّه طَّآا كِ َصَََََََََََّّّّّّّّّّّنع بعإ النَّا     َّا ُم َّابيِي ََََََََََََُّّّّّّّّّّّ ِاطَل انَّه َتَبن لَّه أن الِ قَّالوا: أعِ  عنَّه لب

ن ااواب عَُّهي ال تبمَق  تةِ له باامو  الواضَََّّّحاو جياالكي فمثا طآا ا تِكهي اهتقا معه لىل  ء ال ُ سَََّّّي

ََُدل ا وَتحاَاي ط ُّينَ ﴿آا ُمتعيبي أعِ  عنه أنت ولَامل يف هق ك طو َت عب  ا و َاطي ِي م َعني اام   ﴾َوَأعم

ِا : ]  َّكي اهلل [ ١٩٩ااع َّةِ يف  خِ اآل َّاطَّاي وعنَّدمل من الاُّلي كِ َََََََََََُّّّّّّّّّّّ  -  ان الَّآي جيَّاال بَّالبَّاَِّّا طَّآا 

نَ  ﴿قال:  -َا وع  
ي ي
َم الاهان َقوم ي الم ُ ال هَيمدي  [. ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َواَّلله

ا فَلاي فقال:  ب    ﴿فاهتقا معه لىل مسََََََّّّّّّة كن أخِ  ال َم ن أن َناََََََّّّّّّ  عن ااواب فَلاي وال جيد َوا

بي  ِي َ م َن انم َا مي ني َفةموي  ي ي َاََّّم َن انم اي مي مم ِي بيال ََّّه ةم ََ  َ طآمل مسََّّة ك ال َم ن أن َقول: وأنا   [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َفإينه اَّلله

ا من اناني أو  ِ ِي بال ما أير     ا من ان ِبَي َس ت طناي تنق ع احلُجك. 

ِ  صَََََََََََّّّّّّّّّّّا َّب ان َّابِةي وصَََََََََََّّّّّّّّّّّا َّب العنَّاا ال َم ن ََّا أخ  أن َقتنعي طَّآا مَّا عنَّدمل  َوع   فَُّّآلَّك اائ

َآكِ قول اهلل  لَّه احلق بعَّد أن ُتبّن  لُّنهصي مَّا عنَّدمل تسََََََََََََُّّّّّّّّّّّّل  ولَّآلَّك ال حتِ  َا  ﴿: -َّا وع   -تََّ ا َأهيَُّّ ََّ

َمُ لم  ََن  َمنُوا َعَُّ آي ُتلم  الَّه َم َد تََّ اه ليَ ا اطم ُكلم َمنم ضََََََََََََّّّّّّّّّّّ ُّ َََََََََََََُّّّّّّّّّّّْ ُ لم ال  بعَّد أن ُتبن لَّه وتَّةمِمل  [ي ١۰٥اَلَّائَّدة: ]  ﴾ َأنُفسََََََََََََّّّّّّّّّّّ

دي ال  َقبََّّاي وطََّّآا كحََّّال كثري من  بََّّانعِو  وتنلََّّامل عن انن ِ اتِكََّّهي ال تبَق هََّّاالََّّه وطو ُم ََّّابيِ وُمعََّّاهََّّي

َُوفقون لُّلداَك.  النا   ولآلك ال 

َوفهق َُ َُ َََّّّابيِ ال  َوفهق لُّلَََّّّداََََّّّك: الَََّّّآي َََََِّّّد ا َََّّّداََََّّّك  الَََّّّآي  َُ اي الَََّّّآي  َ   ﴿لُّلَََّّّداََََّّّك أََََّّّد  ا َ ا الاَََََََََََّّّّّّّّّّّ  هََََّّّ دي اطَََّّّم

َتقيَلَ  ُسَََََََََََّّّّّّّّّّّم بُّلَّا وعو ِِّقلَّا  طَّآا َوفقَّه اهلل [ي ٦الفَّاحتَّك: ]  ﴾انم َّكي و َِص عَُّلَّاي وعو َََََََََََُُّّّّّّّّّّّ َّد ا َّدا َّا  - َِ

نه  ﴿  ان -وع  
َم  ا َوَل ي ََامُّيُل النهاَ  َش َ ال  ََامُّيُمونَ اَّلله  [. ٤٤َوها: ]  ﴾ النهاَ  َأنمُفَسُللم 

 المتن

ِاطَل َلَّا ااعى طَّآمل ان َّابِة:  َن   ﴿"و َّآا قَّال لَّه لب َا مي
ةموي  َّي ني فََّ ي َاَََََََََََّّّّّّّّّّّم َن انم اي مي مم ِي بَّيال َََََََََََّّّّّّّّّّّه ةم ََّ  َ إينه اَّلله فََّ

بي  ِي َ م َُمََََّّّت طو الَََّّّآي   [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ انم دع  من أنَََّّّك حُتَ  وُذََََّّّتي فَََّّّالَََّّّآي ُ َ  و أي ل ا كنَََّّّت كِ تََََّّّ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 15 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

  يف الوَوا يف َخُّمق َ واتهي وتسَََِّّّري كواكبه وَ ِكاتهي فلآمل ال َََّّّما تبدو كا َوم من اناَََّّّني اَََّّّ َت

 فةوي  ا من ان ِب  -حتَ  وذَت-فإن كنت ل  ا كِ ااعَت 

ممل واه َتَ ُّلي  ق َََّّّاعَََّّّهي وأنَََّّّه ال َقَََّّّ فُِّ َعُّيل َعجم ََ َ  َف   ِي تي أي ُأخم د  عو ان َََّّّابِة يف طَََّّّآا انقَََّّّام  َََُّّّ

 وقامت عَُّه احلجك.

نَ  ﴿قَّال اهلل تعَّاىل: 
ي ي
ان َم الاَّه َقوم ي الم مدي ُ ال هيََّ اي بَّا  [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َواَّلله ك وال بِطَّاهَّ  َُُّلملل ُ جَّّ أي ال 

 آاب شدَد.ُ ّجتلل اا رك عند   لي وعَُّلل  رب و ل ع

ِاطَل عن انقام ااول  وطآا ال مل كثرٌي من انن قَن: أن عدول لب َِ تنمَا عو طآا انعنى أ سََّّن  ا َ َك

َُ مُّيق عبََّّا ة َ ايَََّّكي ولَا كِ قََّّالوملي بََّّا  لىل انقََّّام الثََّّاين اهتقََّّاٌل من الَََّّا لىل أوضَََََََََََّّّّّّّّّّّجل منََّّهي ومنلل َمنم قََّّد 

َُبن ب    .يف ااول والثايني وهلل احلمد واننك"ن ما ااعامل همِو  انقام ااول َ ون كانقدمك لُّثايني و

 الشرح 

ُّمل انناتِة  ان انقصَََََََّّّّّّّوا من  لك:   َُسَََََََّّّّّّّتفاا منلا مع ما ُ كيِي َسَََََََّّّّّّّتفاا منلا: العناَك بعي ا طآمل اآلَك  ل  

 بَان احلق وَ ا الباِّا.

ِ يف ُكتَّب الِاوا–وَمنم تَّةمَّا يف ك م العُِّء  فتجَّد اإلََّابَّاو النَّافعَّك  َتَبن لَّه طَّآا اامِي  -ال ََََََََََََُّّّّّّّّّّّ

ا يف ُكتب شَََََََََََّّّّّّّّّّ  اإلََََََََََُّّّّّّّّّّ م ابن  والقوَك الت  معلا هُيدَ  بلاوي وطآا هدمل كثري  ح الباِّاي وُاَدم ال ََََََََََُّّّّّّّّّّّ م َرم

 ََّ اي وهَّد أن كَّا و َّا من َََََََََََُّّّّّّّّّّّبعن وَلَّ  َّاِّ َّب عن بعإ اا َّآمل ابن القَلي  بِ جُي َّكي ويف ُكتَّب تُّم ه تَم

عو   -َََََََََََُّّّّّّّّّّّبحََّّاهََّّه وتعََّّاىل  -ي وطو َفتمجل َفتحََّّه اهلل - َََّّا وع  -أقو  من اآلخِي وطََّّآا من توفَق اهلل 

 العبد.

ن َ ا الباِّا. ََُّ ك يف ُ سم ءة يف ُكتب أطا العُّل َذَ ني وَوَدو عندطل من انم ِا َِ الق  وَمنم أكث
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اي وكان َناَك لهعام اهلل كآلك يف اآلَك أن الن َعل قد ت ون َََََََََُّّّّّّّّّبب ا لُّ  َان  طآا الَِا  تامل   -اهلل ُمُّ  

َّه  -َّا وع     َُ َّت  ولَّآلَّك من النَّا  َمنم ال َصَََََََََََُّّّّّّّّّّّّجل لَّه ال ينَى  انَّه  َُم َّه أن ااعى أنَّه ُ َى و   ﴿عُّ

ََ مَ ى هَساَن َل  [. ٦العُّق: ]  ﴾ َك ه لينه اإلي

ل اَلال الصََّّالجل لُّعبد الصََّّالجلوو ولآلك َاء يف احلدَث:  عم
َا  -العبد الصََّّالجل ل ا أع امل اهلل  ََ هي

 عوه ا له عو ِّاعك اهلل.ماال  كان  -وع  

ا كان طآا اَلال عوه ا له عو ال  َاني لن مل َ ََََََََّّّّّّّّ ِ اهلل   -َا وع   -ل ن ل ا كان طآا العبد فاََََََََُّّّّّّّّد 

ي الن َعل ََََََُّّّّّّبحاهه وُمع َلاي وَ ََََََّّّّّّ ِمل عو  لكي و مد اهلل عو أن فَ  رََََََُّّّّّّّه عو  عو الن َعلي وَعِ  ُمسََََََّّّّّّدي

اي فَعِ  هعمَّك اهلل  ريملي وَناِ لىل َمنم ُطل أقَّا منَّه مَّاال  ومتَّ  َّه فت ون َََََََََََُّّّّّّّّّّّببَّ ا ل َّاعَّك   -َّا وع   -اعَّ  عُّ

 ي ول ُتقامك عو اَنهي وأما طآا فإهه ََلا ُأع ي  اَلال َِّ ى.-َا وع   - به 

َّك هلل  َّا  َّك لثبَّاو اافعَّال االخت َ  ﴿  قَّال: -َّا وع   -ثل كَّآلَّك يف اآل َُّت َ يب  َُمي ي ُ مَي  َو آي  ﴾  الَّه

 .-َا وع   -ي متعُّقك بم َ ته -ُبحاهه وتعاىل  -فعال اختَا َكي ُتثَبت هلل طآمل أ [ ٢٥۸البقِة: ] 

ِ ن يف أن ال ما هِيي  نك  وطو من ون الق ا بَان نعتقد أطا السُّ ي  ﴿ويف اآلَك أير  ِي ُا َهم مم َوال ه

ِر َ َا َتَق ُسم
ي
 لَست ثابتك واا   ط  الت  تةىَلا. [ ٣۸َا: ]  ﴾ ن

ني َفإينه  ﴿ولآلك قال:  ي َاََّّم َن انم اي مي مم ِي بيال ََّّه ةم ََ  َ وجيعا اا   تدو  عو   ما قال: [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾  اَّلله

:  -َا وع -ي كِ قال اهلل -َُّبحاهه وتعاىل-ال َّماَي ولهِ وتةِ ال َّماَ ال َّما تةِي َةِ  ا اهلل 

ِر َ َا ﴿ َتَق ُسم
ي
ي ن ِي ُا َهم مم  [. ٣۸َا: ]  ﴾ َوال ه

ا بَّه أن وكَّآلَّك يف اآل ًَّّ َّك  وَمنم أخَّآ بَّالعَّدل كَّان  ِ ِ  َّك: أن الاُّل مَّاهٌع من ا َّدا هيتَّدي  ولَّآلَّك اائ

ِ  عو  قَ ما يف  ء َِامل وال  ا من هفسََََََََََّّّّّّّّّّه  ان بعإ النا  عندمل هاام وأنا اائ ف  َ ون اإلهسََََََََََّّّّّّّّّّان ُمنصََََََََََّّّّّّّّّّي
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اي وأنا ع َِ النقد عَُّهي أَد  ِ  وأنتل عو باِّاَ   َصدمل وال َ اَعي ملِ َكُثِو النصائجلي وملِ َكُث و  ق اائ

ا  ان  نيمن َ َاع لُّحق.طآمل لَست َِِّقك أطا اإلَِن أَد 

َ طآا تاملي وطآا    ِ ي وأنت عو باِّا اائ  ِ ولآلك ُ قق العدل يف هفسَََّّّهي أما ل ا قال: وأنا عو  ق اائ

َوفهق لُّلداَكي  َُ نَ  ﴿ال 
ي ي
َم الاهان َقوم ي الم ُ ال هَيمدي  [. ٢٥۸ِة: البق]  ﴾ َواَّلله

 

 المتن

ِه َعَو  ﴿" ي َم
آي الَّه ُ  َأوم كََّ ُه اَّلله اتََّ َةمََّ َا فََّ

اَّي َد َموم ُ َبعَّم ملي اَّلله آي اَل َأنهى ُ مَي  طََّ ا قََّ لََّ
وشَََََََََََّّّّّّّّّّّي ُِ ٌك َعَو ُع ََّ اوي َ  خََّ كن َوطي ََّ ِم َق

من  ََوم َإ  ا َأوم َبعم مََّّ  ََوم ُت  اَل َلبيثََّّم َت قَََّّ اَل َكلم َلبيثََّّم ُه قَََّّ امن ُثله َبَعثَََّّ َك عَََّّ ائَََّّ ِم ليىَل مََّّي ُا اهم امن فَََّّ َك عَََّّ ائَََّّ َت مََّّي ام َلبيثََّّم اَل بَََّّ َك   قَََّّ امََّّي َِّعَََّّ

ِم  ُا نههم َواهم َتسَََََّّّّ ََ بيَك مَلم  ا ِ   َورَشَ وَطا حَلم سََََُّّّّ ُمَطا ُثله َه م َمَف ُهنم ََََّّّّي َاامي َك
عي ِم ليىَل الم ُا ك  ليُّنها ي َواهم ََ َعََُّك   َو َولينَجم َا ي ليىَل محي

َُُّل  َ َلُه َقاَل َأعم ِه َتَبنه ٌِ َفَُّ َ  َقدي
ن
ء َ َعَو ُكا  َ م  [ ٢٥٩ِة: البق]  ﴾ َأنه اَّلله

هي  ﴿َتَقدم قوله تعاىل:   َ ب 
ََل يفي اطي َِ ي َ ابه ليبم َِ ليىَل الهآي وطو يف قوة قوله: وطا  أيت   [ ٢٥۸البقِة: ]  ﴾ َأمَلم َت

ِاطَل يف  بَّه؟َ  و َّآا َعَ َف عََُّّه بقولَّه:  ي مَ  ﴿مثَّا الَّآي  َّاب لب آي الَّه ٌك َعَو  َأوم كََّ َََّ اوي َ  خََّ كن َوطي َََّ ِم ِه َعَو َق

َلا وشي ُِ  ."[ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ ُع

 الشرح 

به اهلل  ََن  َمنُوا ﴿ عو ما تقدم يف قوله: -َا وع -َعن  طآا انثا اآلخِ الآي رَضَ آي ُّ اله ُ َوِلي  [.٢٥٧البقِة: ] ﴾اَّلله

 المتن

 اختُّفوا يف طآا اَلا  َمنم طو؟"

 ن عمل بن أيب ِّالب أنه قال: طو عمَِ. و  ابن أيب  اتلي ع

 و  امل ابن ََِِ وابن أيب  اتلي عن ابن عبا ي واحلسني وقتااة و ريطل  وطآا القول طو ان لو .

ئَا.وقال جماطد بن  َبري: طو  ٌَا من بن  لرسا َُ 
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 وأما القَِك: فان لو  أَنا بَت انقد ي َمِ عَُّلا بعد ختَِب بِتنا  ا وَقتما أطُّلا.  

ََكٌ َوطي  ﴿ َاَ. [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َ  َخاوي  أي لَا فَلا أ دي من قو ل: وَخَوو الدا  خَتمويي وُخوي

َلا ﴿وقوله:  وشََّّي ُِ ا   [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َعَو ُع  ِ د اَنا عو عِصََّّاااي َفَوَقف ُمَتَف   َُ أي ََُّّاق ٌك ََُّّقوفلا و

طَّا للََّه بعَّد العِ ة العاَمَّك وقَّال:  ُِ اَأنه  ﴿فَِ  ل َأمم َ
اَّي َد َموم ُ َبعَّم ملي اَّلله آي ا    [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ ى ُ مَي  طََّ َ

ي
و لَّك َلَّ

ا لىل ما كاهت عَُّه. دطا عن الَعوم ِا ا وُبعم   أ  من اثو طا وشدة خ

اَئَك َعامن ُثله َبَعَثهُ  ﴿قال اهلل تعاىل:  ُ مي ّ  ي[ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َفَةَماَتُه اَّلله
و البُّدة بعد ُم َََّّّي َِ َََُّّّنكن   َََُّّّبعن َوَعُم

ئَا للَلا. َعت بنو لرسا ََ ا َِ  من موتهي وَتَ اَمَا ُاكنوطا َوَت

َّا  -فُِّ َبعثَّه اهلل  َّه   -عم و نمع اهلل ف َّه  لَناِ  ِ لىل صَََََََََََُّّّّّّّّّّّ َّه عَن َّا اهلل ف بعَّد موتَّه كَّان أول  ء أ 

ا قال اهلل له  ًَّ ََُّك-كَف  َ  بدههي َفَُِّ اُتقا ُو اَكلم َلبيثمَت َقاَل لَ  ﴿: -أي بواُ ك انم م  ََوم البقِة:  ]  ﴾ بيثمُت 

 ي َفُِّ  أ  ال َََََّّّّّما باقَك تن أَنا شَََََّّّّّما  قالوا: و لك أنه ماو أول النلا ي ثل َبَعثه اهلل يف  خِ َنا [ ٢٥٩

  لك الَوم.

نههم  ﴿فقال:  َتسََّ ََ بيَك مَلم  ا َك َورَشَ ِم ليىَل ََِّعامي اَئَك َعامن َفاهُا من َقاَل َبام َلبيثمَت مي ََوم َإ  أي  [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َأوم َبعم

 مل َت ري منه  ء.

وَ  ﴿ َا ي ِم ليىَل محي  .وأنت تناِ" -عم وَا  -أي كَف ُ ََه اهلل  [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َواهُا

 الشرح 

ملي   ﴿: -َا وع   -ثل قال اهلل  َلا َقاَل َأنهى ُ مَي  َطآي وشَََََََََّّّّّّّّّي ُِ ٌك َعَو ُع ََ َ  َخاوي كن َوطي ََ ِم ِه َعَو َق ي َم
َأوم َكالهآي

اَئَك َعامن ُثله ا ُ مي َا َفَةَماَتُه اَّلله اي َد َموم ُ َبعم  [. ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َبَعَثهُ َّلله

اي مَّا اَََََََََََُّّّّّّّّّّّمَّه؟ َّا عمومَّ  ئ َّا من بن  لرسا ِ  فَّإهَّه   طَّآا   اهلل أعُّلي وقُّنَّا: عو القَّاعَّدة أن مَّا كَّان ُمبل

 َبقى عو ل امهي والناِ لىل العِبة والعيَاك من طآمل اآلَاو.
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ملي وال َ ون اَََُّّّتفسَََّّّا  اإلهسَََّّّان ااوطآمل اآلَاو  ِا كر  تدل عو قصَََّّّو  هاِ اإلهسَََّّّان يف ما َ ِ  عن شََََّّّ ئ

ي فقَّال:  َا ﴿وَحواي ولهِ َ ون عن َتَعجَّبن
اَّي َد َموم ُ َبعَّم ملي اَّلله آي طو مَّا أ اا طنَّا   [ي ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َأنهى ُ مَي  طََّ

 اإله ا ي وال أ اا ااحوا.

َّب عو العبَّد: أن َعُّل أ  -َََََََََََُّّّّّّّّّّّبحَّاهَّه وتعَّاىل  -بََّدمل كَّا  ءي وأنَّه  -َّا وع   -ن اهلل ولهِ الوا

دل احلَََّّّ  بََََّّّ دل العَََّّّافََََّّّك لىل مِ ي  َُ بََََّّّ َُ نَىي و دل الفقِ لىل  ي بََََّّّ َُ ِي و دل ال ينَى لىل َفقم َُبََََّّّ ال من  َََّّّالن لىل  َََّّّال  ف

 وانِ  لىل عافَك.

 وَمنمعي وبن َخفمإن وَ فمعي -َا وع   -وط آا النا  يف أقدا  اهلل 
ن
كل من لهسََََََّّّّّّانن كان   بن لع اء

ا فَّابت مل اهلل   َّ ا ُحوي َّآطَّب عنَّه طَّآا اَلَّال فَّآطَّب عنَّهي وكل من لهسَََََََََََّّّّّّّّّّّانن كَّان فقري  ا أنَّه  ًَّّا ومَّا َتن َومَّ   - ن

ِا ي وال َصََََََََََََّّّّّّّّّّّّاب  -َََّّا وع   بََّّال ينىي وكل من معََّّاا  كََّّان َتبِ  يف عََّّافَتََّّهي وَان أنََّّه ال تََّّةىَََّّه اام

اي وكل من ُمبتو  با بيشءي ِا  عافامل اهلل ول  به َ ون ُمقعد   بعد مِ ن شدَد. -َا وع   -ام

َُعجممل  ء يف اا   وال يف السِءي َفعا ما َ اء و  ل ما ََِد   -َا وع    -اهلل  ُبحاهه   -ال 

 .-وتعاىل 

َد  أَ  ﴿تسَََّّّاءل طآا التسَََّّّاال:  اأماو طآا الَِا مائك عامي َلَ  -َا وع   -فاهلل  ُ َبعم ملي اَّلله نهى ُ مَي  َطآي

اَموم  مَّ  ََوم اَل َلبيثَّمُت  اَل َكلم َلبيثَّمَت قََّ امن ُثله َبَعثََُّه قََّ َك عََّ ائََّ ُ مَّي ُه اَّلله اتََّ َةمََّ َا فََّ
قَّال أطَّا العُّل: َقَبإ اهلل  [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ اَّي

ث يف  خِملي فان أنََّّه لمََّّا يف الَوم ا -َََّّا وع   - لتََّّاِلي أو أنََّّه يف هفا  طََّّآا الَََِّّا يف أول النلََّّا ي فُبعََّّي

اَل َلبي  ﴿الَومي  اقََّ مَّ  ََوم َّهي  [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ ثَّمُت  من  ﴿فُبعَّيث يف الَوم الَّآَن َُّ ََوم َإ  أي يف  [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َأوم َبعم

بيَك مَلم  ﴿   طآا الَوم. ا َك َورَشَ ِم ليىَل ََِّعامي اَئَك َعامن َفاهُا وَ َقاَل َبام َلبيثمَت مي َا ي ِم ليىَل محي نههم َواهُا َتسََََََّّّّّ  ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ ََ

َّا اهلل  -َّا وع   -اهلل  [ َّامل اهللي وأ  َّاملي ِّعَّامَّه مل َت ريي محَّا مل طَُّّكي أ  َّاو: أمَّاتَّه وأ  ا لَّه   عََّ ََ- 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 20 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

َّك عاَمَّكي وطو  -َّا وع   -محَّا مل وطو َناِ وكَف اهلل  -َّا وع   ؟َ    ِ أعَّاا طَّآا احلِ  وكسَََََََََََّّّّّّّّّّّامل حل

 َناِ للَلا.

ا الآي أ َا طآا احلِ  وصا به َناِ للَه أ َا بقاا  عو أَ  ِ انعاال    بو. ؟مم

 .-ُبحاهه وتعاىل  -ف اهت طآمل  َاو عاَمك عو ُقد ة اهلل 

و طَّآمل اا  ي فُِّ قَّام تعجَّبي قَّال أطَّا العُّل: ََّاء   -ََّا وع   -أمَّاو اهلل  َِ
طَّآا الََِّا َفُعمي

َّا لىل طَّآمل اا   وَََََََََََُّّّّّّّّّّّ نوا فَلَّ  ئ د ة اهلل بنو لرسا َّاو عاَمَّك لقَُّ َََََََََََُّّّّّّّّّّّبحَّاهَّه   -ا مَّائَّك عَّامي ف َّاهَّت طَّآمل  

 وحل مته. -َا وع   -ي ولُقوته - وتعاىل

 المتن

ك  ليُّنها ي  ﴿"  ََ َعََُّك    أي الَ   عو انعاا. [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َولينَجم

ُمَطا ﴿ َمَف ُهن ي َاامي َك
عي ِم ليىَل الم ُب بعرلا عو بعإ.أي هِفعلا  [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َواهُا كه  َفُ َ

:  - ملسو هيلع هللا ىلص -هلل وقد  و  احلاكل عن زَد بن ثابت: أن  َََََََُّّّّّّّول ا ِأ ُمَطا ﴿ق َمَف ُهن َََََََّّّّّّّي   [  ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َك

 بالمايي ثل قال: صحَجل اإلُناا ومل مَِامل.

 : ِأ َطا ﴿وق ُ
 أي هحََلاي قاله جماطد. ﴾ ُهنماي

﴿   ِ ُسوَطا حَلم  [. ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ ُثله َه م

هُ  ﴿ َ لَََّّ ِه َتَبنه ٌِ  ﴿كََُّّّه  َلََّّا َتَبّن لََّّه طََّّآا فعنََّّد  لََّّك [ ٢٥٩البقِة: ]  ﴾ َفَُّ َ دي  قَََّّ
ن
ء ا  َ م َ َعَو كََُّّ َُُّل َأنه اَّلله اَل َأعم  ﴾ قَََّّ

ِأ  خِون:  [٢٥٩البقِة: ] اي فَّةنَّا أعُّل أطَّا زمَّاين بَّآلَّك وق اهَّ  ٌ  َّآاي وقَّد  أيَّت َعَََّ املي َُّل ﴿أي أنَّا عََّ اَل اعم  ﴾ قََّ

ٌِ له بالعُّل" [٢٥٩البقِة: ]  .عو أنه َأمم

 الشرح 

ا لثب مك ااولَاءقال أطا العُّل يف طآمل اآلَك أير  ِا ِامك؟ي او ك  وما ط  ال 
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ٌِ خا ٌن لُّعااةي هيبلا اهلل   لعباامل الصاحلن. -َا وع   -َأمم

مََّّك أفرَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا من  ريملي ولهِ تََّّدل عو  ََّّاَتََّّه  ََّّاي فََّّإ ا  ِا مََّّك ال تََّّدل عو أن الََّّآي ُأع   ال  ِا وال 

َد  من هب  فلو مُ  مكي واامِ اَا ن لُّعااة ل ا صََََََّّّّّ ِا َد و من عبدن صَََََّّّّّالجل فل  ك عجمةي فانعجمة من  صََََََّّّّّ

ِا   مك من ااولَاء.اانبَاءي وال 

مك  ِا ن النب  الآي َتبعه طآا الوِل.-كِ قال أطا العُّل–و صول ال  دم  : طو الٌَا عو صي

 َمنم الوِل؟ي ولَا يف لع اء الوِل

لم َوال ُطلم َ م  ﴿الََّّآَن  منوا وكََّّاهوا َتقون  َملي ٌ  َعَُّ  ال َخوم
ي
اَء اَّلله َََّّ

لَي ََن ٦٢َمُهوَن وَأال لينه َأوم آي  َمنُوا  َ الََّّه

تهُقوَن و ََ ًَّا. [ ٦٣ -٦٢َوها: ]  ﴾ ٦٣ََوَكاُهوا  ًَّا كان هلل ول
 َمنم كان منيمن ا َتقي

ي   -كِ َان بعإ النََّّا –وعو طََّّآا  فَُّا الوِل  اي وعِمََّّك  بََّّك معَنََّّكي وَُّبا تََّّاَََّّ  َُ الََّّآي َُّبا 

ل ََََََََّّّّّّّّعو ةي وعندمل من  ُطل أطا الوالَكي عندمل من اوَقف يف م انن با ز لُّنا ي كثري من طنيالء كآابني ما 

َّةىون وَسَََََََََََّّّّّّّّّّّجَّدون لَّه .. طَّآا  َُّّهي وُطل  َم دم  ي قََّ َُ َّدمل ط َّآاي و دم  قََّ َُ اي وعنَّدمل من اَََََََََََُّّّّّّّّّّّتعبَّاا النَّا ي  ََّ الَّده

 وِل؟  ِّا ووي كَف وِل؟ 

ِابن؟  وتةخآ   طآا أَعد النا  عن الوالَكي تسَََََََّّّّّّّتعبد النا ؟  َسَََََََّّّّّّّجدون لك؟  وَتقِبون لك بالق

 ء ال َ اني لَسوا أولَاء الِمحن.؟  طآمل والَك؟  طنيالء أولَامنلل أموال

َعا الوالَك بصََََّّّّفتن:  -َا وع   -اهلل  تهُقونَ  ﴿ََ ََ ََن  َمنُوا َوَكاُهوا  آي   أطا اإلَِني  [ ٦٣َوها:  ]  ﴾ اله

ًَّا. ًَّا كان هلل ول  والآَن َفعُّون ااوامِ وجيتنبون النواط   فَمنم كان منيمن ا تق

مك  آا الوِل  بِ حلاَفإع اء ال ِا َُعآبه    َوا العنذََََََََّّّّّّّّ أن  ته للَلاي َعن  بعإ التابعن ََلا أ اا ااَََََََََُّّّّّّّّم

مَّك اهلل  ِا ا وَقََّدمل وأاخَُّّه فَلَّاي ف َّان من ك  َّآا التَّابع  أنَّه خِب منلَّاي مَّا   -َّا وع   -فَّةشَََََََََََّّّّّّّّّّّعَّا لَّه هَّا  
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مك اهلل َمسََّّت طآمل النا  لال الَقَدي خِب منلا َميشََّّي وقَا: كان َصََّّمل فَلا  فلآمل م ِا ي -َا وع   -ن ك

مك. ِا نك َثبتون ال   وأطا السُّ

اي العصََََََََّّّّّّّّمك لألنبَاء  ولآلك من الفِون بن الوِل والنب : أن   ولَا من رش  الوِل: العصََََََََّّّّّّّّمكي أَد 

اي والنب  معصومي والوِل  ري معصوم. َُتبع ُم ُّق  اي أما الوِل ال  َُتبع م ُّق   النب  

َُنَاِ للَه أنه من خ َِنن وتقو : فإن طآا من باب  وا ن العاااو من  ري صَََََََّّّّّّّا ب لوأما صَََََََّّّّّّّدو  ما 

 السحِ وال عو ة.

َّاءَ  ان اهلل  مَّك ااول ِا مَّك وك ِا َّك لثبَّاو ال  َّا بعَّد مَّائَّك عَّامي   -َّا وع   -فف  اآل َّا طَّآا الِ أ 

مك. ِا  وأ َا له محا ملي ومل َت ري ِّعامهي كا طآا من ال 

 المتن

َُل َ ب   ﴿" اطي َِ َمَف َولي م َقاَل ليبم يني َك آم   َأ ي ُِ نه َقُّمبي  َقاَل َف
ََ مَم ي

نم لي
نم َقاَل َبَو َوَل ي

مي َتى َقاَل َأَومَلم ُتنيم َوم حُتم ي انم

نََك  ةمىَي ََ ُعُلنه  ا ُثله اام ء  مم َُ نمُلنه  َبان مي ََ َعام َعَو ُكا   َم َمَك ُثله ا ُطنه ليَل م ي َفاَََََُّّّّّ َن ال هريم َبَعك  مي َُّلم َأ م َ ا َواعم عم ََََََُّّّّّ  َ   َأنه اَّلله

ٌَم َ  يَلٌ   [. ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َعمي

ِاطَل  َُت  ﴿أََََََََُّّّّّّّّباب ا  منلا: أنه ََلا قال لنمِو :  -عَُّه السََََََََّّّّّّّّ م- كِوا لسََََََََّّّّّّّّنيال لب َُمي ي ُ مَي  َو َ الهآي  ﴾ َ يب 

ُّمل الَقن يف  لك لىل َعنم الَقني وأن َِ   لك م اطدة   [٢٥۸البقِة: ] ن عي قى مي َ َ ََ َ ب    ﴿ي فقال: َأَ به َأنم 

نه َقُّمبي 
ََ مَم ي

نم لي
نم َقاَل َبَو َوَل ي

مي َتى َقاَل َأَومَلم ُتنيم َوم َمَف حُتم ي انم يني َك  ."[ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َأ ي

 الشرح 

اي وط  انثََّّال الثََّّالََّّث قََّّال:  َمَف حُتم ي  ﴿طنََّّا قََّّال يف اآلَََّّك الثََّّالثََّّك أيرَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ  يني َك َُل َ ب  َأ ي اطي َِ اَل ليبم َولي م قَََّّ

َتىانمَ  ُّمل الَقن يف  لََّّك لىل َعنم الَقن"فقََّّال:  [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾وم ن عي قى مي َ َ ََ به َأنم  ألن ة اتا  اليقني   "َأ َََّّ

 ثالثة:
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ُّمل  -  الَقن.عي

 وعن الَقن. -

 و ق الَقن. -

ُّملي فإن   مل فلآا عن الَقني فإن  ع عن العسَََّّّا فلآا عي مي  اقه  وَمثا  ا أطا العُّل بةن اإلهسَََّّّان لو ََََُّّّ

ِاتب.  فلآا  ق الَقن   ق الَقن أعو ان

َمَف حُتم ي انمَ  ﴿: -َََّّا وع   -فقََّّال اهلل  يني َك َُل َ ب  َأ ي اطي َِ اَل ليبم َتىَولي م قَََّّ َعن  طََّّآا   [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ وم

ي طو ال َ ََََّّّّك يف -عَُّه الصََََّّّّ ة والسََََّّّّ م-السََََّّّّنيال عن ال َفَكي ولَا عن اإلم اني طو لمام انو دَن 

َتى ﴿ي ولهِ ُنياله عن كَفَك اإل َاءي -َا وع   -اهلل  ُقد ة َوم َمَف حُتم ي انم  ؟[ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َك

نم  ﴿
مي اَل َأَومَلم ُتنيم ا منَّه [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ قََّ ِا ِاطَلي الي ولهِ ان َّان عَّدم لَِن لب ا منَّه ب ِا –  طَّآا لَا ان

َ وَ  ﴿: -َا وع   -اُتفلاٌم لُّتقَِِي مثا قول اهلل  -كِ قال أطا العُّل حم َلَك َصدم َ  [١الاح:  ] ﴾ َأمَلم َهام

 معنامل: قد رش نا لك صد و.

نم  ﴿فقََّّال: 
مي ِاطَل ال  [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َأَومَلم ُتنيم   كََّّان انعنى: أ سَََََََََََََّّّّّّّّّّّّت قََّّد  منََّّتي ولَا فَََّّه بَََّّان أن لب

ِاطَل  َكِ يف  ق لب آم َُّ اي فلَّآا ال ََُّق أن  َّد  َّه الصَََََََََََّّّّّّّّّّّ ة والسَََََََََََّّّّّّّّّّّ م-َنيمني أ و َّدَن وأَو  و -عُّ طو لمَّام انم

 اانبَاء وخَُّا الِمحن.

 المتن

َّا ي عن أيب طَِِةي قَّال: قَّال  َََََََََََُّّّّّّّّّّّول اهلل  َّث الَّآي  وامل الب ُن َأَ قُّ  وو : - ملسو هيلع هللا ىلص -"فَّةمَّا احلَّد َهحم

ِاطَلي ل  قال: نم ليبم
ك  مي َتى ﴿ بيال ه َوم َمَف حُتم ي انم يني َك نم َقاَل َبَو َقاَل َأَومَلم  ﴿ قال:  [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َ ب  َأ ي

مي  ُتنيم

نم 
نه َقُّمبي َوَل ي

ََ مَم ي
 وكآا  وامل مسُّل.ي ََ [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ لي

ا طاطنا بال ك ما ق ِا ُّمل عندملي ب  خ  .فَُّا ان  د َفلمه َمنم ال عي
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وبك  أ دطا..."وقد ُأََب  َم  .عن طآا احلدَث بيَة

 الشرح 

قم  يف العبا ة. َُ  َعن  طنا 

ا ِا ِاطَل: معِفَََّّّك كَفَََََّّّّك ل َََََّّّّاء اهلل  عو كَََّّّا  َََّّّال  ان لُّموتىي وأن   -َََََّّّّا وع   -طنََََّّّّا يف قول لب

 اإلهسان ال شك ل ا  أ  طآا اامِ َمااا َقَنهي َمااا الَقن: َعن  َمااا اإلَِن.

 اليقني:

 َةِ بمعنى اإلَِن. -

ُبدم َ بهَك َ تهى  ﴿وَةِ بمعنى انووي  - ََقينُ َواعم َََك الم
ةمىي  معناطا: َةىَك انوو. [ ٩٩: احلجِ]  ﴾ ََ

لَا كِ تقول بعإ ال وائف: وَعن   تى تصََََََََّّّّّّّّا لىل مِتبك فت و ال اعاوَ  َعن  تصََََََََّّّّّّّّا عندطل  

 لىل مِ ُّك من الَقن وختِب عن عبواَك اهلل   

َا  -ا عبااة اهلل معنى طآا ال  م: أَنل ل ا وصَََُّّّّوا لىل طآمل انِ ُّك صَََّّّا وا عبَد لُّ ََََّّّ ان  ف كو

 .-وع  

ا طنا: أن اإلهسان ل ا  أ  من ُقد ة اهلل ف  ش ِا ومن  َاته َمااا لَِه اي وطآا   -َا وع   -ك أن ان

 ب بَعك احلالي واآلَك تدل عو طآا.

نه َقُّمبي  ﴿: -َََّّا وع   -ولََّّآلََّّك قََّّال العُِّء يف قول اهلل 
ََ مَم ي

نم لي
َمااا َعن   [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َوَل ي

ا: الَا عو مسة ك زَااة اإلَِن.فف  طآمل اآلَك أيي لَِه ا  ر 

 المتن

ي َ  ﴿"وقولََََّّّّه:  َن ال هريم ك  مي َبعَََََّّّّ آم َأ م اَل َفََََُِّّّّ ُطنه قَََََّّّّ َك  ُرم اختُّف انفرسَََََََََََّّّّّّّّّّّون يف طََََّّّّآمل  [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ ليَلَََََّّّّم

 .اا بعك: ما ط ؟ ولن كان ال ِّائا حتت تعََنلا"
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 الشرح 

 طآا؟ ما أ واَنا؟َ  طآا ال  اَك لنا فَلا.القاعدة الت   كِها  ط  مبلمك وما هوع ال ري َعن  عو 

 المتن

ِ ن. "ل  لو كان  يف  لك ُملل َلنَص عَُّه الق

َمَك  ﴿وقوله:  ُطنه ليَل ُلن. [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َفُام  أي َق  عم

وا الداِلي و ريطل.قاله ابن عبا ي وع ِمكي وُعَد بن َبريي وأَو  ُم  ااَ

ٌَم َ   ﴿ َ َعمي َُّلم َأنه اَّلله أي عمٌَم ال َ ُّبه  ءي وال َمتنع منه  ءي وما شَََََََََََّّّّّّّّّّّاء   [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾  يَلٌ َواعم

عه َوَقَد مل.  كان ب  ُ اهعن  انه العاَل القاطِ ل ا  ءي   َل يف أقواله وأفعاله َورَشم

أنََّّه قََّّال: التقى عبََّّد اهلل بن عبََّّا ي وعبََّّد اهلل بن عمِو بن و و  ابن أيب  ََّّاتل عن ابن انن ََّّد ي 

ِ ن أ َى عندو؟ العا ي  فقال ابن عبا  البن عمِو بن العا : أي  َك يف الق

لم اَل   ﴿: -عم وَََََّّّّا  -فقََََّّّّال عبََََّّّّد اهلل بن عمِو: قول اهلل  لي ُفوا َعَو َأنمُفسَََََََََََّّّّّّّّّّّي َ ََن َأرسم آي اايَي الََََّّّّه بَََََّّّّ
ا عي ََََََّّّّ

نَُ وا...  اآلَك. [ ٥٣الممِ: ]  ﴾ َتقم

ا ﴿فقََّّال ابن عبََّّا : ل ن أنََّّا أقول : قول اهلل:  اَل َأَومَلم َولي م قَََّّ َتى قَََّّ َوم َمَف حُتم ي انم يني َك َُل َ ب  َأ ي اطي َِ َل ليبم

اَل َبَو  نم قَََََّّّّ
مي ِاطَل قولََََّّّّه:  [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ ُتنيم يضي من لب َِ ا َع   يف النفو    ﴾ َبَو  ﴿َف َ

ي
قََََّّّّال: فلََََّّّّآا َلََََّّّّ

 وَوُو  به ال َ ان.

 .وط آا  وامل احلاكل مثُّهي ثل قال: صحَجل اإلُنااي ومل مَِامل"

 شرح ال

َمَك  ﴿ثل قال:  ُطنه ليَل ي َفُام َن ال هريم َبَعك  مي آم َأ م ُِ  :[ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َف

ُّمُلن للَك. ُطن للَكَ: أي َأمي م
 معنى وري
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 أ بعك؟َلا ا 

صََّّك معَنك لَسََّّت يف االك ااخِ ي قَا طآاي   َُاّن أن يف َلك خصَََّّ قَا: عو  سََّّب االاو  ل   

 وقَا  ري  لك.

منََّّه وَأَمِمل أن َََّّةخََّّآ أ بعََّّك من ال ريي وأن جيعََّّا عو كََّّا  -َََّّا وع   -ب اهلل عو كََّّا  ََّّال  ََََُِّّّّ و

ََُق علني ثل َدعلن. اي   َبان منلن َمء 

ام َعَو  ﴿قال:  عََّ َم َّ اُثله ا عم نَََّك ََََََََََََُّّّّّّّّّّّ ةمىَي ََ ُعُلنه  ا ُثله اام ء  مم َُ نمُلنه  بََّان مي ََ َّ ا ﴿ [ي٢٦۰البقِة: ] ﴾  ُكا   عم نَََّك ََََََََََََُّّّّّّّّّّّ ةمىَي ََ ﴾ 

ه ا للَكي ُمرسعن. [٢٦۰البقِة: ]  َ ريون ِّريا

ٌَم َ  يَلٌ  ﴿ َ َعمي َُّلم َأنه اَّلله طآَن االََََََََََُّّّّّّّّّّمن يف  خِ طآمل   -َا وع   -وَ َكِ اهلل  [ ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َواعم

ا مََّّا َََّّدم  اهلل  بَنلِ  ان طََّّآا كٌِل عو كِل  فََّّإن العيمة يف انُِّون لن مل  -َََّّا وع   -اآلَََّّكي وكثري 

مة وَََََََََََُُّّّّّّّّّّّّ ان ما أفااو صَََََََََََّّّّّّّّّّّا بلاي انه ما  َ ن معلا   م ك كان معلا ب شي واحل مك لن مل َ ن معلا عي

 َفَعا شَ  ا.

ف با -َا وع   -ول ن اهلل  لعيمة وباحل مك  فلو بَدمل مقالَد اََُّمقي وطو   ٌَل فَِ َق َََََََّّّّّّّ ُوصَََََََّّّّّّّي

 .-ُبحاهه وتعاىل  -

ئََّّد الت   كِطََّّا أطََّّا  العُّل: أنََّّه ال  ِب عو اإلهسََََََََََََّّّّّّّّّّّّان أن  يف طََّّآمل اآلَََّّاوي أو يف طََّّآمل اآلَََّّك من الفوا

 َ ُّب ما َ ون ُبب ا يف زَااة َقَنه.

ا: لثباو ال  م هلل  نم َقاَل َبَو  ﴿اتَك فيعَُّكي قال: ي وط  صَََََََّّّّّّّفك  -َا وع   -وفَه أيرَََََََّّّّّّّ 
مي  ﴾ َقاَل َأَومَلم ُتنيم

ا اهلل  [٢٦۰البقِة: ] ِاطَل. -َا وع   -فإ    َكُّل لب

نه َقُّمبي  ﴿اة اإلَِن يف قوله: وكآلك فَه ما  كِهامل من زَا
ََ مَم ي

نم لي
 [. ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َوَل ي
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َّه كَّآلَّك: أن ال ُّمَّك الوا َّدة قَّد ُت ن  عن اامَُّّكي قَّال لَّه:  اَل َبَو  ﴿وف نم قََّ
مي  [ي ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َأَومَلم ُتنيم

ََُقا: والي بو  منت وأيقنُتَ فقال:   [. ٢٦۰البقِة: ]  ﴾ َبَو  ﴿مل 

ِ  ال َّا لىل االختصَََََََََََّّّّّّّّّّّا  لَا لىل الت وَا  ولآلَّ واائ َّا لىل االختصَََََََََََّّّّّّّّّّّا  يف ال  مي ذ :  عِب ذ ك قالوا

 وكثِة ال  م ُبب ل ثِة الُّهَ  ي واَ ة.ي َ َعن  َقا يف  ِوفه وَال يف معاهَهلوخرُي ال  م ما َقا واَ 

َّان بَّةقَّا العبَّا او  ان ب -َّا وع   -وطَّآا من توفَق اهلل  عإ النَّا  ك مَّه  لُّعبَّد  أن َِزقَّه الب

ا وال َقول شَ  اي ما يف  ء  -كِ قَا–كثري   تفلمه منهي ك مه كثري.َت ُّل كثري 

ا ُتقَ  ِ  ذَََََََََّّّّّّّّّ ولآلك ُ م كثِة ال  مي كثِة ال  م مآمومكي وكثِة ال  م أيرَََََََََّّّّّّّّّ   القُّبي واإلهسَََََََََّّّّّّّّّان اائ

اي َة نَم  به خري  َُ اي َرََّّعه يف موضََّّعه الصََّّحَجلي  َُبن فَه   ِ  عو أن َ ون ك مه هافع  مِ به بمعِو ي 

 افعك القَُُّّك يف مبناطا وال ثرية يف معناطا. قي َدل فَه عو ِّاعكي وهحو  لك من ال ُِّو الن

َا  -: أن اهلل -عَُّه الصَََََََّّّّّّّ ة والسَََََََّّّّّّّ م-حمد  هعو هبَ -َا وع    -ولآلك كان من امتنان اهلل 

 ل ن تدل عو معاين كثرية.أع امل َوامع الَ ُّيل  َوامع الَ ُّل: ال ُّمك الَسرية  -وع  

ا يف جمُّداوي وَسَََّّّتنب ون من احلدَث الوا د  بِ  ولآلك هد أن العُِّء  بِ َاَََّّّ ون  دَث ا وا د 

 أ ف فائدة.

َع الَ ُّيل ووَقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -النب   مي وا ََ ُت   ََ. ُأعم َي

  سن الوقو . هقف عو طآاي  تى

ِ  كثري ا.وصو اهلل عو هبَنا حمدي وعو   ه وصحبه وُُّل تس َُّ 
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