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╝ 

 

نَي، وصَّلى اهلل وسلىم وبارك عَّل عبده ورسوله نبينا حممد، وعَّل آله وصحبه 
ِ
 َربِّ الَعاََل

ِ
احلَْمُد هلل

ا، وبعد:  وسلم تسليًما كثريا

ت علينا يف الدرس املايض، وهي يف قوِل احلافظ ابن كثري   -فقبل البدء بالدرس ننبه عَّل مسألة مرى

  ﴿: -جلى وعال  -يف قول اهلل  ": -رمحه اهلل 
ِ
ًَمء ا ُثمى اْسَتَوى إََِل السى يعا

ِذي َخَلَق َلُكْم َما يِف اْْلَْرِض ََجِ ُهَو الى

 ." قصد إَل السًمء، واالستواء هانه تضمن معنى القصد واإلقبال [، ٢٩] البقرة:  ﴾

ء أربعة ر، والصعود،  :قد سبق يف هذه اَلسألة ِذكر أن معاين االستوا هي العلو، واالرتفاع، واالستقرا

ء يف هذه اآلية وهي اَلَُعد    ُثمى اْسَتَوى إََِل ال ﴿: -جلى وعال  -يف قول اهلل  " إَل "ة بـوأن االستوا
ِ
ًَمء ]  ﴾سى

وأن ابن القيم ذكر اإلَجاع؛ إَجاع السلف عَّل أن اَلقصود هبا العلو واالرتفاع، وأن التفسري  [، ٢٩البقرة: 

 بالقصد مما رده شيخ اإلسالم ابن تيمية.

ا وجه يف اللغة كذلك، لكن اختار  ا من أهل العلم والتفسري ذكروا هذا عَّل أنه أيضا ُثمى رأيُت أنى َجعا

 اْس  ﴿" بعض أهل العلم القول بأن: 
ِ
ًَمء ٌن َلعنى القصد،  ﴾َتَوى إََِل السى هو عَّل العلو واالرتفاع، ومتضمِّ

، وممىن َذكر هذا اَلعنى: البغوي، وابن سعدي، والشيخ ابن وهو يعني سبيل للجمع بني هذه اْلقوال "

 يف التنبيه إَل هذه اَلسألة. -رمحه اهلل  -عثيمني كذلك 

تفاع عَّل ما ذكر اإلَجاع فيه ابُن القيم هو اْلصل؛ ْلنى َمن وعَّل كل حال، فالقول: بأنه العلو واالر

مون الدالالت  ن؛ ْلهنم يقسِّ إَل داللة مطابقة، وإَل  -كًم هو معلوم-قال بالقصد أتى به عَّل سبيل التضمُّ

ن معنى القصد، هلذا لِزم ا : إنه يتضمى ن قالوا ن، فمن باب داللة التضمُّ م، وإَل داللة تضمُّ  لتنبيه.داللة التزا

الُم عَّل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا ولشيخنا،  القارئ: الُة والسى ، والصى
ِ
، واحلَْمُد هلل بِْسِم اَّللى

 ولوالدينا، وللمسلمني أَجعني.

 :- تعاَل –قال اإلمام ابن كثري يف كتاب عمدة التفسري عند قوله 
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 املنت

]  ﴾( ٣٤َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلى إِْبِليَس َأبَى َواْسَتْكََبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن ) ﴿

 [. ٣٤البقرة: 

مٌة عظيمٌة من اهلل أَمر اَلالئكة -تعاَل  -آلدم امتنى هبا عَّل ذريىته، حيث أخَب أنه-تعاَل  -وهذه كرا

م، وحديث موسى  ا أحاديث كثرية، منها: حديث الشفاعة اَلتقدِّ بالسجود آلدم، وقد دلى عَّل ذلك أيضا

عليه السالم: )) رب، أرين آدم الذي أخرجنا ونفسه من اجلنة ((، فلًم اجتمع به قال: )) أنت آدم الذي 

 سيأيت إن شاء اهلل. خلقه اهلل بيده، ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته ((، وذكر احلديث كًم

 الشرح

من ذكر قصِة اَلالئكة مع آدم، َذكر ما يتعلىق بقصة اَلالئكِة مع  -جلى وعال  -هنا بعد أن انتهى اهلل 

َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلى إِْبلِيَس َأبَى َواْسَتْكََبَ  ﴿: -جلى وعال  -إبليس، وقال اهلل 

بالسجود آلدم قال أهُل  -جلى وعال  -والذين أمرهم اهلل  [، ٣٤] البقرة:  ﴾( ٣٤) َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ 

ُهْم  ﴿قال يف اآلية اْلخرى:  -جلى وعال  -؛ ْلنى اهلل " هم َجيع اَلالئكة "التفسري:  َفَسَجَد اَْلَاَلِئَكُة ُكلُّ

ا ُأمروا بالسجود. [، ٣٠] احلجر:  ﴾( ٣٠َأَْجَُعوَن )  فدلى عَّل أنى اَلالئكة َجيعا

 املنت

وإن مل يكن -ا َأَمر اَلالئكة بالسجود آلدم دخل إبليس يف خطاهبم؛ ْلنه مل  -تعاَل  -والغرض: أنى اهلل

م بأفعاهلم؛ فلهذا َدخل يف اخلطاب هلم، وُذمى يف خمالفة  -من عنرصهم  اْلمر.إال أنه كان قد تشبىه هبم وتوسى

ِه  ﴿عند قوله:  -إن شاء اهلل تعاَل-وسنبسط اَلسألة  نِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ ]  ﴾إاِلى إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجْلِ

 [. ٥٠الكهف: 

فكانت الطاعة هلل، والسجدة  [ ٣٤] البقرة:  ﴾َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم  ﴿وقال قتادة يف قوله: 

 آلدم، أكرم اهلل آدم أن أسجد له مالئكته.

َوَرَفَع َأبََوْيِه َعََّل  ﴿: - تعاَل –وقال بعض الناس: كان هذا سجود حتية وسالم وإكرام، كًم قال 

ا َوَقاَل َيا َأبَِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقدْ  دا وا َلُه ُسجى ا اْلَعْرِش َوَخرُّ وقد  [، ١٠٠] يوسف:  ﴾ َجَعَلَها َرِّبِّ َحقًّ
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تنا.كان  ا يف اْلمم املاضية، ولكنه ُنسخ يف ملى  هذا مرشوعا

 الشرح

ق احلافظ ابن كثري  إَل هذه اَلسألة؛ وهي مسألة السجود الذي كان آلدم،  -رمحه اهلل  -يعني هنا تطرى

م، وهذا أمٌر كان يف رشيعة َمن قبلنا، والصواب ما أشار إليه من أن هذا كان عَّل سبيل  التحية واإلكرا

ا.  وُنسخ يف رشيعتنا، فال جيوز السجود أبدا

ا كونه سجود عبادة، فهو ال يصح من وجهني؛  وأمى

ا الوجه اْلول: فالسجود كان بأمر اهلل  ال يأمر بالرشك وال  -جلى وعال  -، واهلل -جلى وعال  -أمى

ئع.بالكفر، ال يف رشيعتنا وال   يف غريها من الرشا

م آدم، فال يكون هذا السجود سجود عبادة، وإنًم يكوُن سجود  وأنى اْلمر الثاين: أنى اَلقصود هو إكرا

 حتيىة وإكرام.

ا احلافظ  ق أيضا إَل مسألة: هل إبليس كان من اَلالئكة، أم أنه كان عند اَلالئكة،  -رمحه اهلل  -وتطرى

نِّ َفَفَسَق  ﴿: -جلى وعال  -؛ لداللة قول اهلل -انه وتعاَل سبح -أو معهم يتعبىد هلل  إاِلى إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجْلِ

ِه   [؟ ٥٠] الكهف:  ﴾َعْن َأْمِر َربِّ

َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلِئَكِة  ﴿: -جلى وعال  -والسبب يف اخلالف يف هذه اَلسألة هو: االستثناء يف قول اهلل 

 [. ٣٤] البقرة:  ﴾اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلى إِْبلِيَس 

اَلالئكة وهنا اَلستثنى ليس من جنس اَلستثنى منه؛ لداللة اآلية اْلخرى، وكون إبليس ليس من 

 ذلك ْلمرين؛

ل: فقال أهٌل العلم:  اَل َيْعُصوَن  ﴿؛ ْلهنم " لعصمة اَلالئكة من اَلعصية، وهو عىص "أما اْلمر اْلوى

َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن )  [. ٦] التحريم:  ﴾( ٦اَّللى

ا اْلمر اآلخر: فألن اهلل  ح يف اآلية بأن -جلى وعال  -وأمى ه كان من اجلن، وهذا ُيظهر ضعف رصى

 القول: بأنه من اَلالئكة.
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ئيليات، واهلل  جلى  -وجاء يف بعض الروايات أن إبليس اسمه عزازيل، أو غري ذلك، وهذه يف اإلرسا

ه إبليس. -وعال   سًمى

ا يف هذه اآلية إشارة إَل أنى من أسباب الكفر: االستكبار واإلباء، االستكبار والتكَبُّ ع ن احلق، طبعا

وهذا نوع من أنواع الكفر؛ فهناك كفر اإلعراض، كفر الشك، وكفر االستكبار، وكفر النفاق، وهذه كلها 

 من أنواع الكفر اْلكَب اَلُخرج من اَللىة.

 املنت

: حسد ﴾َفَسَجُدوا إاِلى إِْبلِيَس َأبَى َواْسَتْكََبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن  ﴿: - تعاَل –وقال قتادة يف قوله 

مة، وقال: أنا ناري وهذا طيني، وكان  - عليه السالم -عدو اهلل إبليس آدم  عَّل ما أعطاه اهلل من الكرا

 .- عليه السالم -بدء الذنوب الِكَب، استكَب عدو اهلل أن يسجد آلدم 

 الشرح

: يعني ق ، وقال بعضهم: " هو أول الذنوب الكَب "ال بعُض أهل العلم، عَبى بعض أهل العلم قالوا

؛ ْلنه إبليس قاس نفسه عَّل أمِر النار، ورأى أن النار أفضل من الطني، " أول الذنوب القياس الفاسد "

ا عَّل فضله. ا فاسدا   فكان هذا قياسا

 املنت

َجَرَة َفَتُكوَنا آَدُم اْسُكْن  َوُقْلنَا َيا ﴿ ا َحْيُث ِشْئُتًَم َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشى َأنَْت َوَزْوُجَك اجْلَنىَة َوُكاَل ِمنَْها َرَغدا

نَي )
ِ ِ
ْيَطاُن َعنَْها َفَأْخَرَجُهًَم مِمىا َكاَنا ِفيِه َوُقْلنَا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعدُ ٣٥ِمَن الظىاَل ًَُم الشى وٌّ َوَلُكْم يِف ( َفَأَزهلى

 [. ٣٦، ٣٥] البقرة:  ﴾( ٣٦اْْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إََِل ِحنٍي )

ا عًم أكرم به آدم، بعد أن أمر اَلالئكة بالسجود له، فسجدوا إال إبليس: إنه -تعاَل  -يقول اهلل إخبارا

ا  ﴿أباحه اجلنة يسكن منها حيث يشاء، ويأكل منها ما شاء  ا طيِّباا.، أي: ﴾َرَغدا  هنيئاا واسعا

: قال: قلت: يا رسول اهلل؛ ُأريت آدم، أنبيًّا كان؟ قال:  وروى احلافظ أبو بكر بن مردويه، عن أِّب ذرٍّ

، كلىمه اهلل قبالا فقال:   .(( ﴾اْسُكْن َأنَْت َوَزْوُجَك اجْلَنىَة  ﴿)) نعم، نبيًّا رسوالا
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 الشرح

، أي مبارشة دون واسطة واحلديث ال يصح كًم بنيى ، ِقبالا يف بعض الروايات: قبيال د به: مشافهةا اَلرا

مة اْللباين يف السلسلة الضعيفة.   ذلك العالى

 املنت

وقد ُاْختلف يف اجلنىة التي أسكنها آدم، أهي يف السًمء أم يف اْلرض؟ فاْلكثرون عَّل اْلول، وسيأيت 

ء ُخلقت قبل دخول آدم -إن شاء اهلل تعاَل-تقرير ذلك يف سورة اْلعراف  ، وسياق اآلية يقتيض أن حوا

ء كان بعد دخوله اجلنة.  اجلنة، ويقال: إن َخلق حوا

ا قوله:  َجَرَة  ﴿وأمى وامتحاٌن آلدم، وقد ُاختلف يف -تعاَل  -فهو اختباٌر من اهلل ﴾َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشى

مة أبو جعفر  َل يف ذلك، ثم قال: قال اإلمام العالى هذه الشجرة: ما هي؟ وَذكَر اَلؤلِّف احلافظ هنا اْلقوا

ثناؤه هنى آدم وزوجته عن  - عز وجلى  -: والصواب يف ذلك أن يقال: إن اهلل -رمحه اهلل  -ابن جرير 

ون سائر أشجارها، فأكال منها، وال علم عندنا بأي شجرة كانت أكل شجرة بعينها من أشجار اجلنة، د

نىة الصحيحة.  عَّل التعيني؛ ْلن اهلل مل يضع لعباده دليالا عَّل ذلك يف القرآن وال من السُّ

وقد قيل: كانت شجرة الَُب، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة التني، وجائٌز أن تكون 

ه جهله به، واهلل أعلم.واحدة منها، وذلك ِعْلٌم إ  ذا ُعلَِم ينفع العامِلَ به علُمه، وإن جهله جاهٌل مل يرضى

 الشرح

ولذلك دائًما النظر يف التفسري إَل اَلعنى اَلؤثِّر، فالغوص يف معرفة ما ال فائدة منه إنًم هو جهٌد 

 ولكن ال نيل فيها بيشء.مبذول، وقد ربًم جتد أن اَلسألة كًم ُيقال طويعة البال، وواسعة البحث، 

ومثل هذا ال جتده عند أهل العلم باْلثر، وأهل العلم بالتفسري، فإن غاية ما جتده عندهم التنبيه عَّل 

مثل هذه اَلسائل، وأهنا ليس من العلم النافع، وإنًم هو قد يكون أحياناا من نافلِة العلم، أو مما ال فائدَة يف 

كان أسود، أو كان أمحر، أو كان كذا؟ ال فائدة من ذلك، فهو علٌم معرفته؛ كلون كلِب أهل الكهف، هل 

 ال ينفع، وجهٌل ال يرض.
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 املنت

ْيَطاُن َعنَْها  ﴿: - تعاَل –وقوله  ًَُم الشى ا إَل  ﴾َعنَْها  ﴿: يصحُّ أن يكون الضمري يف قوله: ﴾َفَأَزهلى عائدا

ًَُم  ﴿اجلنة، فيكون معنى الكالم كًم قال عاصم بن هَبْدَلة، وهو ابن أِّب النىُجود:   امها.، أي: فنح  ﴾َفَأَزهلى

ا عَّل أقرب اَلذكورين، وهو الشجرة، فيكون معنى الكالم كًم قال احلسن  ويصح أن يكون عائدا

ًَُم  ﴿وقتادة   أي: من قبيل الزلل. ﴾َفَأَزهلى

ْيَطاُن َعنَْها  ﴿فعَّل هذا يكون تقدير الكالم  ًَُم الشى ُيْؤَفُك  ﴿ :-تعاَل  -أي: بسببها، كًم قال  ﴾َفَأَزهلى

َفَأْخَرَجُهًَم مِمىا َكاَنا  ﴿ :-تعاَل  -أي: ُيرصف بسببه من هو مأفوك؛ وهلذا قال  [ ٩] الذاريات:  ﴾َعنُْه َمْن ُأِفَك 

 أي: من اللباس واَلنزل الرحب والرزق اهلنيء والراحة. ﴾ِفيِه 

 الشرح

ل يف أنه عائٌد أي يف قوله يف تفسري:  د يف قوله " أي: فنحامها "وإن كان اْلرجح اْلوى ، إنه قيل: إنى اَلرا

ل  ﴾عنها  ﴿ ين؛ واْلوى عائد إَل اجلنة، وقيل: إَل الشجرة، وقيل: إَل الطاعة كًم يف قول بعض اَلفِّسِّ

 أرجح.

 املنت

أي: قرار  ﴾( ٣٦َوُقْلنَا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف اْْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إََِل ِحنٍي ) ﴿

 أي: إَل وقت مؤقت ومقدار معني، ُثمى تقوم القيامة. ﴾إََِل ِحنٍي  ﴿وأرزاق وآجال، 

 الشرح

ًَُم  ﴿بعض أهل التفسري بحث يف مسألة:  ًم إبليس؟ هل كانت وسوسة، أم دخل ﴾َفَأَزهلى ، كيف أزهلى

ا جاءت يف.. فقال هلًم، وقيل: أدخلته حية كًم جاء يف بعض الروايات  اجلنة؟ فقيل: كلىمهًم، ْلهنى

ئيلية؛ أن احلية أدخلته إَل اجلنة، وقيل: بل وسوس هلًم، واْلرجح يف ذلك: أنه كلىمهًم كًم هو رصيح  اإلرسا

 يات.الداللة يف بعض اآل
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 املنت

خرُي يوم طلعت فيه الشمس : )) - ملسو هيلع هللا ىلص -، قال: قال رسول اهلل - ريض اهلل عنه -وعن أِّب هريرة 

 يوم اجلمعة، فيه ُخلق آدم، وفيه ُأدخل اجلنة، وفيه ُأخرج منها (( رواه مسلم والنسائي.

ا عظيًما عن كل اَلعايص من وجوه: اْلول: أن من وقال فخر الدين: اعلم أن يف هذه  اآليات هتديدا

 كان عَّل وجٍل شديد من اَلعايص. تصور ما جرى عَّل آدم بسبب إقدامه عَّل هذه الزلة الصغرية

 نرضب عن: قال الشاعر، والى نأيت بأبياته؟ القارئ:

سبحان اهلل! ُيْمِكن الشيخ لعله يف اختصاره، يف هتذيبه يعني سقط عليه أن ُيكمل قال، قول  الشيخ:

 الشاعر.

ب كتاباا، وك ا من اْلمور التي قد ُيعتنى هبا يف التهذيب أنىَك إذا هُتذِّ ب كتابه ذكر وأيضا ان َمن هُتذِّ

ا:  ا منها؛ ْلنك إذا قلت: ذكر وجوها ا، وأردت أنت أن تذكر هذا الوجه فقط، فقل: ذكر وجوها وجوها

ل، لزم أن تذكر شيئاا بعد ذلك، إما الثاين والثالث، فلعله يعني تكون سبق، يعني نظر من الشيخ، أو  اْلَوى

 عدم انتباه.

 املنت

ِحيُم ) ﴿ ُب الرى ا ُه ُهَو التىوى ًَمٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِنى
ِه َكلِ ى آَدُم ِمْن َربِّ  [. ٣٧] البقرة:  ﴾( ٣٧َفَتَلقى

ة بقوله  نَا َظَلْمنَا َأنُْفَسنَا َوإِْن مَلْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرمَحْنَا  ﴿ :-تعاَل  -قيل: إن هذه الكلًمت ُمفِّسى َقااَل َربى

يَن   [. ٢٣] اْلعراف:  ﴾َلنَُكوَننى ِمَن اخْلَارِسِ

 الشرح

ردة يف آية اْلعراف:  يعني هذا التفسري لـ.. تفسري القرآن بالقرآن، والقول بأن هذه الكلًمت هي الوا

نَا َظَلْمنَا َأنُْفَسنَا  ﴿ قال به َجع من أهل العلم من اَلفِّسين، وهو مثال عَّل تفسري القرآن بالقرآن،  ﴾َقااَل َربى

ء البيان، وغريه من أهل العلم ممن اعتنى هبذا اْلمر، وهو  ا العالمة الشنقيطي يف كتابه أضوا وذكر هذا أيضا

ا ومرى معنا يف دروس أصول التفسري؛ أعَّل اَلراتب أعَّل اَلراتب يف تفسري القرآن كًم مرى معنا   وهسابقا
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ل  تفسري القرآن بالقرآن، ثم تفسري القرآن بالسنة، ثم تفسري القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسري القرآن بأقوا

 التابعني، ثم اللغة العربية.

، هذه ا عَّل تفسري القرآن بالقرآن منفصالا ال متصالا اآلية يف سورة البقرة  وهذا ُيمثِّلون به أيضا

اِرِق ) ﴿: -جلى وعال  -وتفسريها يف سورة اْلعراف، وأما اَلتصل فكقول اهلل   َوالطى
ِ
ًَمء ( َوَما ١َوالسى

اِرُق )  [. ٣ - ١] الطارق:  ﴾( ٣( النىْجُم الثىاِقُب )٢َأْدَراَك َما الطى

، فمثاله هذه اآلية،  ، وأما منفصالا تفسري الطارق بالنجم الثاقب، هذا تفسري القرآن بالقرآن متصالا

ِذيَن آَمنُوا َومَلْ َيْلبُِسوا إِيًَمهَنُْم بُِظْلٍم ُأوََلَِك هَلُُم اْْلَْمُن َوُهْم  ﴿: -جلى وعال  -ومثاله كذلك قول اهلل  الى

َك َلُظْلٌم َعظِيٌم  ﴿تفسريها يف سورة لقًمن:  [ ٨٢] اْلنعام:  ﴾( ٨٢ُمْهَتُدوَن ) ْ  إِنى الرشِّ
ِ
ْك بِاَّللى َيا ُبنَيى اَل ُترْشِ

  .[ ١٣] لقًمن:  ﴾( ١٣)

 املنت

ِه َكلًَِمٍت  ﴿وعن ابن عباس:  ى َآَدُم ِمْن َربِّ قال: )) أي يا رب، أمل ختلقني بيدك؟ قال: بَّل. ، ﴾َفَتَلقى

قال: أي رب، أمل تنفخ يف  من روحك؟ قال: بَّل. قال: أرأيَت إن تبُت وأصلحُت أراجعي أنَت إَل اجلنة؟ 

بن جبري، عن ابن عباس، وقال: صحيح قال: بَّل ((. ورواه احلاكم يف مستدركه من حديث سعيد 

 اإلسناد، ومل ُُيِْرجاه.

ِحيُم  ﴿ :-عاَل ت -وقوله  ُب الرى ا ُه ُهَو التىوى َأمَلْ  ﴿أي: إنه يتوب عَّل َمن تاب إليه وأناب، كقوله:  ﴾إِنى

َ ُهَو َيْقَبُل التىْوَبَة َعْن ِعَباِدِه  ْم َنْفَسُه ُثمى  ﴿وقوله:  [ ١٠٤] التوبة:  ﴾َيْعَلُموا َأنى اَّللى
ا َأْو َيْظلِ َوَمْن َيْعَمْل ُسوءا

ا َرِحيًما  َ َغُفورا َ جَيِِد اَّللى   ﴿وقوله:  [، ١١] النساء:  ﴾َيْسَتْغِفِر اَّللى
ِ
ُه َيُتوُب إََِل اَّللى َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلاا َفِإنى

ا  يغفر الذنوب ويتوب عَّل َمن يتوب، -تعاَل  -نهوغري ذلك من اآليات الدالة عَّل أ [، ٧١] الفرقان:  ﴾َمَتابا

 وهذا من لطفه بخلقه ورمحته بعبيده، ال إهل إال هو التواب الرحيم.

 الشرح

عَّل عباده أن رشع هلم التوبة، فاإلنسان ضعيف َيِزل،  -سبحانه وتعاَل  -يعني هذه من نعمة اهلل 
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 وُُيطِئ، وحيصل منه الذنب تلو الذنب، وهذا من االبتالء.

أن جعل أمر  -أهل اإلسالم-التوبة، ومن نعمة اهلل عز وجلى علينا  -سبحانه وتعاَل  -ثم رشع اهلل 

ا يسرياا، َفاْقُتُلوا َأنُْفَسُكْم َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم  ﴿التوبة فيمن قبلنا كان َمن أراد أن يتوب يقتل نفسه!  التوبة أمرا

 [. ٥٤] البقرة:  ﴾ِعنَْد َباِرِئُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم 

للتائبني حتى جاء يف صيغة  -جلى وعال  -وأما التوبة يف رشيعتنا، فُذكر من فضائلها، ومن حمبة اهلل 

بنَِي  ﴿اَلبالغة،  ا والتواب هو كثرُي التوبة، فيكوُن ربًم كثري الذنب، فهو كثرُي  [، ٢٢٢] البقرة:  ﴾حُيِبُّ التىوى

 التوبة.

علينا،  -سبحانه وتعاَل  -بة، وهذا من فضِل اهلل ولذلك كلًم أحدث اإلنسان ذنباا أحدث له تو

ث نفسه بالتوبة، والتوبة  تكون من أمرين اثنني؛ إما من تقصرٍي يف فعل  -كًم هو معلوم-واإلنسان حُيدِّ

م، أو ارتكاب اَلحظور، وإن  أمٍر، وإما يف ارتكاب حمظور، وغالب ما يتوب الناس منه هو ارتكاب اَلحرى

ن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكرا أن التوبة من التقصري قد تكون أعظم من التوبة من كان شيخ اإلسالم اب

 فعل اَلنَكر.

ثم يف هذه اآلية أشار إَل مسألة ذكرها أهل العلم يف كُتب االعتقاد، وهي عصمُة اْلنبياء، والكالم 

ليغ؛ يف تبليغ الرشع، وهذا أمٌر عن عصمة اْلنبياء تتعلق هبا مسألتان؛ أما اَلسألُة اْلوَل: فعصمتهم يف التب

 بتبليغه. -جلى وعال  -جممٌع عليه بني أهل الِعلم؛ أن اْلنبياء معصومون يف تبليغ ما أمرهم اهلل 

وأما اَلسألُة اْلخرى وهي ما قد حيصل من الزلل، أو اخلطأ، فقد أَجع العلًمء كذلك عَّل أن اْلنبياء 

 الكبائر. ال يقع منهم الكبائر، ال حيصل منهم وقوع

وأما القول بأن اْلنبياء معصومون من الكبائر، والصغائر، فهذا ليس بقول أهل السنة، بل نسبه 

ون العلًمء؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية إَل الرافضة، والدليل عَّل أنه قد حيصل منهم من الصغائر، وال ُيَقر  

 : ُه  ﴿عليها هذه اآلية، قال اهلل عز وجلى جلى  -وقول اهلل  [، ١٢١] طه:  ﴾( ١٢١َفَغَوى )َوَعىَص آَدُم َربى

 [. ٢، ١] عبس:  ﴾( ٢( َأْن َجاَءُه اْْلَْعَمى )١َعَبَس َوَتَوَلى ) ﴿: - ملسو هيلع هللا ىلص -الئًما نبيه  -وعال 
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ون عَّل الصغائر، ُينَبىهون عليها، وهل فالصواب يف ذلك: أهنم معصومون من الكبائر، وأهنم ال ُيَقر  

ا ال يعارضه؛ ْلن اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -ُيعاِرض هذا أمر االتباع للنبي  ال يرتك نبيه دون  -جلى وعال  -؟ ُمطلقا

جلى  -تنبيه هلذا اْلمر، فلذلك اْلصل هو االتباع، وما كان من أمٍر فيه فعٍل َلعصية أو نحو ذلك، فاهلل 

 عليها. هينبِّ  -وعال 

 املنت

ى َفَمْن َتبَِع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل  ﴿ ا َيْأتَِينىُكْم ِمنِّي ُهدا ا َفِإمى يعا
َزُنوَن ُقْلنَا اْهبُِطوا ِمنَْها ََجِ ُهْم حَيْ

ُبوا بِآيَاتِنَا ُأوََلَِك َأْصَحاُب النىاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن )٣٨) ِذيَن َكَفُروا َوَكذى  [. ٣٩، ٣٨] البقرة:  ﴾ (٣٩( َوالى

د الذرية: أنه -تعاَل  -يقول ا عًم أنذر به آدم وزوجته وإبليس حني أهبطهم من اجلنة، واَلرا خمَبا

أي: َمن أقبل عَّل ما أنزلُت به الكتب  ﴾َفَمْن َتبَِع ُهَداَي  ﴿سُينِزل الكتب، ويبعث اْلنبياء والرسل. 

َزُنوَن  ﴿أي: فيًم يستقبلونه من أمر اآلخرة  ﴾َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم  ﴿وأرسلت به الرسل  عَّل  ﴾َواَل ُهْم حَيْ

ا َيْأتَِينىُكْم  ﴿ما فاهتم من أمور الدنيا، كًم قال يف سورة طه:  ا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمى َقاَل اْهبَِطا ِمنَْها ََجِيعا

َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى ) ى َفَمِن اتى باس: فال يضل يف الدنيا قال ابن ع [ ١٢٣] طه:  ﴾( ١٢٣ِمنِّي ُهدا

ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى  ﴿وال يشقى يف اآلخرة.  ا َوَنْحرُشُ ] طه:  ﴾َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنى َلُه َمِعيَشةا َضنْكا

ُبوا بَِآيَاتِنَا ُأوََلَِك َأْصَحاُب النىاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن  ﴿هنا: اكًم قال ه [ ١٢٤ ِذيَن َكَفُروا َوَكذى  .﴾َوالى

 الشرح

ى  ﴿قال:  -جلى وعال  -اهلل  ا َيْأتَِينىُكْم ِمنِّي ُهدا ا َفِإمى يعا
قال يف اآلية  [، ٣٨] البقرة:  ﴾ُقْلنَا اْهبُِطوا ِمنَْها ََجِ

 هل هذا إهباٌط آخر، أم هو إهباٌط واحد؟ [، ٣٦] البقرة:  ﴾َوُقْلنَا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ  ﴿التي قبلها: 

ر، فاإلهباط اْلول كان من اجلنِة إَل السًمء، والثاين كان من " هذا إهباٌط آخقال بعض اَلفِّسين: 

، والصحيح أنه إهباٌط واحد، وإنًم هذا من باب التوكيد، وليس من باب التقسيم السًمء إَل الدنيا "

 والتفريق.
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 املنت

ُبوا بَِآيَاتِنَا ُأوََلَِك َأْصَحاُب النىاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن  ﴿هنا: اكًم قال ه ِذيَن َكَفُروا َوَكذى أي:  ﴾َوالى

  خُملىدون فيها، ال حميد هلم عنها، وال حميص.

 الشرح

ا من أن النار واجلنة دائمتان، ال تفنيان. ر ما ذكرناه سابقا  وهذا ُيقرِّ

 املنت

قال: قال رسول اهلل  -واسمه سعد بن مالك بن ِسنَان اخلُْدري-وقد روى ابن جرير عن أِّب سعيد 

ا أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال يموتون فيها وال حييون، لكن  : )) - ملسو هيلع هللا ىلص - ا أصابتهم النار  أمى ما أقوا

 شفاعة ((. رواه مسلم.بخطاياهم، أو بذنوهبم فأماتتهم إماتة، حتى إذا صاروا فحًما ُأِذَن يف ال

 الشرح

َفَمْن َتبَِع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف  ﴿ذكر يف هذه اآلية أهل الطاعة، وذكر أهل اإلعراض،  -جلى وعال  -اهلل 

َزُنوَن ) ُبوا بِآيَاتِنَا ٣٨َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ ِذيَن َكَفُروا َوَكذى  -كًم هو معلوم-ما اَلقصود بآياتنا؟ اآلية  ﴾( َوالى

د هبا يف اآلية قيل: آية الكتاب؛ التنزيل، وقيل: اَلعجزات؛ معجزات  يف اللغة: الَعاَلَمة، واآلية هنا اَلرا

بون بصنائع اهلل وَخْلِقه، وقيل: بون هبا، وقيل: ُيكذِّ بون بالرسول.. الرسل ُيكذِّ  ُيكذِّ

ءا هبذا، أو هبذا، أو  بون هبذه اْلمور؛ سوا كل هذه التفسريات هي من باب رضب اَلثال، فهم ُيكذِّ

 هبذا، هذا دليٌل عَّل إعراضهم، وعدم تقبلهم لرشِع اهلل ودينه.

 املنت

تِي َأنَْعْمُت َعَلْيُكْم َوأَ  ﴿ ِئيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الى ا اَي َفاْرَهُبوِن َيا َبنِي إرِْسَ ْوُفوا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهِدُكْم َوإِيى

وا بِآيَايِت َثَمنا ٤٠) َل َكاِفٍر بِِه َواَل َتْشرَتُ ا َمَعُكْم َواَل َتُكوُنوا َأوى َ
ِ
قاا مل ُقوِن ( َوآِمنُوا بًَِم َأنَْزْلُت ُمَصدِّ يالا َوإِيىاَي َفاتى

ا َقلِ

  [ ٤٢ - ٤٠] البقرة:  ﴾( ٤١)

ئيل بالدخول يف اإلسالم، ومتابعة حممد عليه من اهلل أفضل الصالة -تعاَل  -يقول ا بني إرسا آمرا
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ئيل، وهو نبي اهلل يعقوب  ا هلم بذكر أبيهم إرسا ، وتقديره: يا بني العبد - عليه السالم -والسالم، وُمَهيِّجا

تقول: يا ابن الكريم، افعل كذا. يا ابن الشجاع، الصالح اَلطيع هلل، كونوا مثل أبيكم يف متابعة احلق، كًم 

 بارز اْلبطال، يا ابن العامل، اطلب العلم ونحو ذلك.

 الشرح

يعني هذا من التذكري بحال اآلباء، فاإلنسان ليس له أن يفخر باآلباء فقط دون أن يكون له من 

 فعلهم، ومن جهدهم كًم قال القائل:

 هلم رشٌف 
ٍ
 نعم صدقَت ولكن بئس ما ولدوا ***  إذا افتخرَت بآباء

 فاالفتخار باآلباء؛ إنًم يكون بالعمل.

ِم أال تدنو فتبرُص   كَمن سمعا. ***   يا ابَن الكرا
ٍ
 ما قد هيئوك فًم راء

إنًم اإلنسان يكون يف اقتدائه بآبائه يف الكرم ويف اْلفعال احلسنة، يف الصفات اجلميلة، وأما جمرد 

ياهم، وأما االفتخار، فإنه غري نافع  لإلنسان، بل هو من صفات أهل اجلاهلية، ومن خصائصهم، ومن مزا

أهل اإلسالم ورشيعة اإلسالم؛ فإن اإلنسان ينظُر يف أمره إَل عمله، وجيتهد يف ذلك، ال إَل نسبه، وال 

 يفتخر بذلك.

ِئيَل  ﴿: -جلى وعال  -قال اهلل  ا النبي الصالح، والعرب  إشارة إَل نبي اهلل يعقوب، هذا ﴾َيا َبنِي إرِْسَ

ءال، وكلها واردة يف لغة العرب ويف  ئني بالنون، وتسميه إرسا ل، وتسميه إرسا ئيل إرسا ي إرسا ُتسمِّ

 أشعارها.

 املنت

ا قوله  ا  ﴿ :-تعاَل  -ومن ذلك أيضا ا َشُكورا ُه َكاَن َعْبدا َة َمْن مَحَْلنَا َمَع ُنوٍح إِنى يى ء:  ﴾ُذرِّ  [ ٣] اإلرسا

ئيل هو يعقوب، بدليل..   فإرسا
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 الشرح

ئيل، فال ُيلعن، وال، فدولة اليهود هي دولة  يعني هنا تنبيه يا إخوة إَل أنه ُيتأدب مع نبي اهلل إرسا

ئيل هو نبي اهلل  ئيل، وقد نبىه أهُل العلِم عَّل ذلك، وكتبوا يف ذلك الكتابات.اليهود، وإرسا  إرسا

ئيل،  -وفقه اهلل-ومما ُيذكر هنا: كتابة الشيخ الدكتور ربيع اَلدخيل  يف مسألة الكالم عن نبي اهلل إرسا

ئيل هو نبُي اهلل، فال جيري عَّل اْللسن لعنه، أو نحو ذلك من  ئيل هبذا االسم؛ فإرسا أو تسمية دولة إرسا

ا يف اللعن، أو يف الذم أو نحو  باِب معرفة مكانة اْلنبياء، ونحو ذلك، وإن كان اَلقصود ليس هو طبعا

 ذلك.

 املنت

ئيل هو يعق الطياليس: عن عبد اهلل بن عباس قال: حرضْت عصابة وب، بدليل ما رواه أبو داود فإرسا

ئيل يعقوب؟ ((. قالوا: مهللا نعم. فقال  - ملسو هيلع هللا ىلص -من اليهود نبي اهلل  فقال هلم: )) هل تعلمون أن إرسا

 مهللا اشهد ((.: )) - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

 الشرح

نه اْللباين.  إسناده َحَسٌن، حسى

 املنت

تِي َأنَْعْمُت َعَلْيُكْم  ﴿ :-تعاَل  -وقوله  : قال جماهد: نعمة اهلل التي أنعم هبا عليهم ﴾اْذُكُروا نِْعَمتَِي الى

اهم من عبودية آل  ر هلم احلجر، وأنزل عليهم اََلنى والسلوى، ونجى ى وفيًم ِسَوى ذلك؛ َفجى فيًم سمى

 والرسل، وأنزل عليهم الكتب.فرعون. وقال أبو العالية: نعمته؛ أن جعل منهم اْلنبياء 

 َعَلْيُكْم إِْذ َجَعَل ِفيُكْم َأنْبَِياَء  ﴿قلُت: وهذا كقول موسى عليه السالم هلم: 
ِ
َيا َقْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة اَّللى

نَي 
ِ
ا ِمَن اْلَعاََل ا َوَآَتاُكْم َما مَلْ ُيْؤِت َأَحدا  م.يعني يف زماهن [ ٢٠] املائدة:  ﴾َوَجَعَلُكْم ُمُلوكا

 -قال ابُن عباٍس: بعهدي الذي أخذُت يف أعناقكم للنبي حممد  ﴾َوَأْوُفوا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهِدُكْم  ﴿

إذا جاءكم، ُأنِْجُز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه، بوضع ما كان عليكم من اإلرص  - ملسو هيلع هللا ىلص
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 واْلغالل التي كانت يف أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. 

 دينه اإلسالم وأن يتبعوه. ،وقال أبو العالية: عهده إَل عباده

 الشرح

أي:  ﴾َوَأْوُفوا بَِعْهِدي  ﴿، قال بعضهم: هو فعُل اْلوامر، واجتناب النواهي، يعني " أْن يتىبعوه "

افعلوا ما أمرتكم به، واتركوا ما هنيتكم عنه، وقلنا: إن مثل هذه التفاسري إنًم هي من باب؛ إما من باب 

د العام، فُيحمل عليها التفسري، وهذا من اختالف التنوع ليس من  رضب اَلثال، وإما من باب ِذكُر أفرا

 اختالف التضاد.

 املنت

 أي: فاخشون. ﴾َوإِيىاَي َفاْرَهُبوِن  ﴿ :-تعاَل  -وقوله 

 الشرح

قوا بني  يعني هذا التفسري من حيث أن الرهبة قد ُيعَب عنها باخلشية، وإال فإن أهل العلم قد فرى

اخلوف، وبني اخلشية، وبني الرهبة؛ فاخلوف هو اهلروب من وقوع اَلكروه، واخلشية هي اهلروب من 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلًَمُء  ﴿اَلكروه مع علٍم وبصرية، ولذلك:  فقال: إنًم ُيشى، ومل  [، ٢٨] فاطر:  ﴾إِنىًَم َُيَْشى اَّللى

 يقل: إنًم ُياف.

: وأما الرهبة فهو اإلمعاُن يف اهلروب، اإلمعان، ولذلك هو أخص من اخلوف، وذكر أهُل العلم  قالوا

الرهبة، ويف تعريف اخلشية، فبينهًم فروٌق يف هذه الفروق يف أبواب العقائد يف تعريف اخلوف، يف تعريف 

  احلقيقة.

 املنت

وقال ابن عباس: أي ُأنِزل بكم ما أنِْزلت بَمن كان قبلكم من آبائكم من النىِقًَمت التي قد عرفتم من 

 اَلسخ وغريه.

وهذا انتقاٌل من الرتغيب إَل الرتهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة، لعلهم يرجعون إَل احلق واتباع 
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طه  الرسول واالتعاظ بالقرآن وزواجره، وامتثال أوامره، وتصديق أخباره، واهلل هيدي َمن يشاء إَل رصا

َ  ﴿اَلستقيم؛ وهلذا قال: 
ِ
ا مل قا قاا  ﴿ ﴾ا َمَعُكْم َوَآِمنُوا بًَِم َأنَْزْلُت ُمَصدِّ يعني به: القرآن الذي أنزله  ﴾ُمَصدِّ

قاا ملا بني  ا مشتمالا عَّل احلق من اهلل تعاَل، ُمَصدِّ ا منريا جا ا ورسا ا ونذيرا عَّل حممد النبي اْلمي العرِّب بشريا

 يديه من التوراة واإلنجيل.

 الشرح

وهو دليل عَّل أنه أراد به الكتاب،  [، ٤١] البقرة:  ﴾َوآِمنُوا بًَِم َأنَْزْلُت  ﴿قال:  -جلى وعال  -ْلن اهلل 

ا من أدلة أهل الُسنة يف مسألة علو اهلل  ، فاإلنزال يكوُن من أعَّل إَل أسفل، -سبحانه وتعاَل  -وهو أيضا

ر أن اهلل -جلى وعال  -ودليل عَّل علوه   كل مكان..يف  -جلى وعال  -، وهو ردٌّ عَّل َمن قرى

  ﴿قال:  -جلى وعال  -فال شك أن هذه عقيدة خمالفة، اهلل 
ِ
ًَمء أي يف  [، ١٦] اَللك:  ﴾َأَأِمنُْتْم َمْن يِف السى

خمالف لألدلة؛ حتى قال أهُل الِعلم: يف القرآن هذا العلو، فكيف ُيقال أن اهلل يف كل مكان؟! ال شك أن 

ا يف القرآن ويف أكثر من ألف دليل يدلُّ عَّل العلو. ودالال ت العلو كثرية، ليس اْلدلة، دالالهتا كثرية جدًّ

نة.  السُّ

 املنت

َل َكاِفٍر بِِه  ﴿وقوله:  وال تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من ) : قال ابن عباس: ﴾َواَل َتُكوُنوا َأوى

  .( - ملسو هيلع هللا ىلص -يقول: وال تكونوا أول َمن كفر بمحمد ) وقال أبو العالية:  ( العلم ما ليس عند غريكم.

 الشرح

بنبيه يف كتبكم،  -سبحانه وتعاَل  -يعني عندكم فيه من العلم ما ليس عند غريكم، من تبشري اهلل 

تكونون أول كافر به باعتبار أن اْلمر عندكم قبل غريكم، فكفركم به كأنكم أول من يكفر به؛ لبلوغ احلجة 

 اإلسالم الذين أسلموا بعد ذلك من كفار قريش، أو غريهم.عندكم قبل أهل 

، فكان هبذا - عليه الصالة والسالم -فإن اْلمر عندكم يف كتبكم قبل أن ُيرسل إليهم نبيهم حممد 

َل  ﴿: -جلى وعال  -االعتبار أنتم أول كافٍر به، هذا عَّل إحدى التوجيهات يف قول اهلل  َواَل َتُكوُنوا َأوى
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 [. ٤١] البقرة:  ﴾َكاِفٍر بِِه 

َل  ﴿التوجيه اآلخر: وال تكونوا أول كافٍر به من جنسكم، يعني من جنس اليهود،  َواَل َتُكوُنوا َأوى

َل َكاِفٍر بِِه  ﴿أي من ديانتكم، فهذه هي اْلولية اَلقصودة يف قوله:  [ ٤١] البقرة:  ﴾َكاِفٍر بِِه   ﴾َواَل َتُكوُنوا َأوى

 .[ ٤١] البقرة: 

 املنت

ي، ، وكذا قال احلسن، والسد  ( - ملسو هيلع هللا ىلص -يقول: وال تكونوا أول َمن كفر بمحمد  ) وقال أبو العالية:

 والربيع بن أنس.

بًَِم  ﴿عائد إَل القرآن، الذي تقدم ذكره يف قوله:  ﴾بِِه  ﴿واختار ابن جرير أن الضمري يف قوله: 

، وَمن - ملسو هيلع هللا ىلص -. وكال القولني صحيح ْلهنًم متالزمان، ْلن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد ﴾َأنَْزْلُت 

 فقد كفر بالقرآن. - ملسو هيلع هللا ىلص -كفر بمحمد 

َل َكاِفٍر بِِه  ﴿وأما قوله:  ئيل؛ ْلنه قد تقدمهم من كفار  ﴾َأوى فيعني به أول َمن كفر به من بني إرسا

ئيل مبارشة، فإن هيود اَلدينة قريش وغريهم من العرب َبرش كثري، وإنًم اَلر د أول َمن كفر به من بني إرسا ا

ئيل خوطبوا بالقرآن، فكُ   فرهم به يستلزم أهنم أول َمن كفر به من جنسهم.أول بني إرسا

وا بَِآيَايِت َثَمناا َقلِيالا  ﴿وقوله:  يقول: ال تعتاضوا عن اإليًمن بآيايت وتصديق رسيل بالدنيا  ﴾َواَل َتْشرَتُ

 ا، فإهنا قليلة فانية.وشهواهت

 الشرح

وا بَِآيَايِت َثَمناا َقلِيالا  ﴿اَلقصود وقيل:  ؛ أي أخذ اْلجرة عَّل تعليم الدين، فإن هذا كأنه ﴾َواَل َتْشرَتُ

ء لآليات بثمٍن بخٍس، وهو متاع الدنيا.  رشا

 املنت

التقوى أن تعمل بطاعة اهلل ) : روى ابن أِّب حاتٍم: عن طلق بن حبيب، قال: ﴾َوإِيىاَي َفاتىُقوِن  ﴿وقوله: 

 .( رجاء رمحة اهلل عَّل نور من اهلل، والتقوى أن ترتك معصية اهلل خمافة عذاب اهلل عَّل نور من اهلل
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 الشرح

ف به طلق بن حبيب من أَجع التعاريف للتقوى؛ وهو ما اختاره كثرٌي من  أهل هذا التعريف الذي عرى

ءا يف فعِل ما أمَر اهلل به، أو فيًم هنى اهلل عنه، فإنى تْرَك، أو  العلم يف مؤلفاهتم؛ ْلنه َجَع بني أمِر العلم؛ سوا

 الفعل اَلبني عَّل العلم هو حتقيٌق للتقوى.

ُقوِن  ﴿قال هنا:  -جلى وعال  -ثم اهلل  م ﴾َوإِيىاَي َفاتى ا"، وهذا دليٌل عَّل احلرص، فإنه قدى ، وهي "إيى

رها، ومل يقل: اتقوين، إنًم قال:  ُقوِن  ﴿تقوم هنا عَّل اَلفعولية، ومل ُيَؤخِّ ، أنه ال جيوز غري تقوى ﴾َوإِيىاَي َفاتى

 .-سبحانه وتعاَل  -اهلل 

ا يأمُر  -جلى وعال  -واهلل  ه: اتقوا اهلل، وأحيانا ا يأمر بتقوا ا ُتْرَجُعوَن  ﴿بأمر اآلخرة: أحيانا ُقوا َيْوما َواتى

 
ِ
د به: اتقوا ذاك اليوم عذاب اهلل  [، ٢٨١] البقرة:  ﴾ِفيِه إََِل اَّللى  .-سبحانه وتعاَل  -واَلرا

 املنت

يتوعدهم فيًم يعتمدونه من كتًمن احلق وإظهار خالفه، وخمالفتهم -تعاَل  -: أنه﴾َوإِيىاَي َفاتىُقوِن  ﴿

 .- صلوات اهلل وسالمه عليه -الرسول 

َكاَة َواْرَكُعوا ٤٢َواَل َتْلبُِسوا احْلَقى بِاْلَباطِِل َوَتْكُتُموا احْلَقى َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن ) ﴿ اَلَة َوآُتوا الزى ( َوَأِقيُموا الصى

كِِعنَي ) ا  [. ٤٤ - ٤٢] البقرة:  ﴾( ٤٣َمَع الرى

ناهياا لليهود عًم كانوا يعتمدونه، من تلبيس احلق بالباطل، ومتوهيه به، وكتًمهنم احلق -تعاَل  -يقول

 [. ٤٢] البقرة:  ﴾( ٤٢َواَل َتْلبُِسوا احْلَقى بِاْلَباطِِل َوَتْكُتُموا احْلَقى َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن ) ﴿وإظهارهم الباطل: 

 الشرح

 ملسو هيلع هللا ىلص -أي: أنكم خُتَبون يف الِّس ببطالن اتباع رسول اهلل  ﴾َتْلبُِسوا احْلَقى بِاْلَباطِِل  ﴿يعني قيل: إنى 

: هذا هو من تلبيس احلق بالباطل، وقيل غري ذلك.-  ، وُتظهرون يف العلن ْلصحابكم أن يتىبعوه، فقالوا

 املنت

. وقال:  ا، وأمرهم بإظهار احلق والترصيح به؛ وهلذا قال ابن عباس: ختلطوا فنهاهم عن الشيئني معا
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أي: ال تكتموا ما عندكم من اَلعرفة برسويل وبًم جاء به، وأنتم جتدونه  ﴾َوَتْكُتُموا احْلَقى َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن  ﴿

 كم.مكتوباا عندكم فيًم َتْعَلُمون من الكتب التي بأيدي

ا، وجيوز أن يكون منصوباا، أي: ال جتمعوا بني هذا وهذا  ﴾َوَتْكُتُموا  ﴿قلُت:  حُيتمل أن يكون جمزوما

 كًم ُيقال: ال تأكل السمك وترشب اللبن.

 الشرح

ا صار هذا اَلثل النحوي يعني إَل فائدة " ال تأكل السمك وترشب اللبن " ، هذه ُيمثِّلون هبا، وعموما

ُيعلم يعني يف احلقيقة، وقد رشب كثريون اللبن، وَجعوا مع ذلك أْكَل السمك، وما أصاهبم طبية، وال 

يشء، فهو ربًم يعني جرى عَّل ألسن النُّحاة، ولكن يعني صار عند بعض الناس كالعقيدة؛ أنه ال جيمع 

 بني اللبن والسمك، نعم. اَجعوا بني اللبن والسمك إن شاء اهلل ما يرض يشء.

 املنت

كِِعنَي وَ  ﴿ ا َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرى اَلَة َوَآُتوا الزى  -وا مع النبي قال مقاتل: أمرهم أن يصل   ﴾َأِقيُموا الصى

َكاَة  ﴿ - ملسو هيلع هللا ىلص يقول: كونوا منهم . - ملسو هيلع هللا ىلص -: أمرهم أن يؤتوا الزكاة، أي: يدفعوها إَل النبي ﴾َوَآُتوا الزى

 ومعهم.

اكِِعنَي  ﴿ :-تعاَل  -وقوله  أي: وكونوا مع اَلؤمنني يف أحسن أعًمهلم، ومن أخص  ﴾َواْرَكُعوا َمَع الرى

 ذلك وأكمله: الصالة.

وقد استدل كثري من العلًمء هبذه اآلية عَّل وجوب اجلًمعة، وأبسط ذلك يف كتاب: اْلحكام الكبري 

 .- إن شاء اهلل -

 الشرح

 قطعة كبرية، وُحققت يف رسائل جامعية، نعم.هذا اْلحكام الكبري له، وقد ُوجدت منه 

ِكِعنَي  ﴿: -جلى وعال  -يعني هذه اآلية يف قول اهلل  ا َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرى اَلَة َوَآُتوا الزى  ﴾َوَأِقيُموا الصى

ا قول اهلل  -عال جلى و -استدل هبا أهُل العلم عَّل أن الكفار خماطبون بفروع الرشيعة، يدلُّ عَّل هذا أيضا
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 [. ٤٣، ٤٢] اَلدثر:  ﴾( ٤٣( َقاُلوا مَلْ َنُك ِمَن اَْلَُصلِّنَي )٤٢َما َسَلَكُكْم يِف َسَقَر ) ﴿: 

هم إال باإليًمن، فًم الثمرة من ذلك؟ هو زيادة العذاب عفهل تنفعهم هذه الصالة لو صلوها؟ ما تنف

 العبادات، ومن غريها.عليهم، لرتك اإليًمن الذي هو أصُل النجاة، وبرتِك الفروع من 

ا بفروع الرشيعة، وهذه اَلسألة مسألة أصولية، والراجح هو  فهم مطالبون باإليًمن، ومطالبون أيضا

 هذا القول؛ أهنم خماطبون بفروع الرشيعة؛ فروع الرشيعة يعني من الصالة والزكاة ونحو ذلك.

َكاَة َواْرَكُعوا َمَع َوأَ  ﴿أمرهم بذلك:  -جلى وعال  -وتدلُّ عليه هذه اآلية، اهلل  اَلَة َوَآُتوا الزى ِقيُموا الصى

ِكِعنَي  ا  .﴾الرى

اكِِعنَي  ﴿ثم قوله:  جلى  -دليٌل عَّل أن الصالة تكوُن يف اجلًمعة يف اَلسجد، اهلل  ﴾َواْرَكُعوا َمَع الرى

نسان لوحده، أو أمر هبذا، ومل يأِت يف اآليات واركع، أو استثناء يف قضية الركوع أن يكون اإل -وعال 

اْلمر بالركوع لوحده، وهذه من ميزات اإلسالم أنه كًم قال العلًمء: يف كثرٍي من عباداته حيرص عَّل 

 اجلًمعة، وهو إشارة إَل اجتًمع الناس، وإَل كوهنم عَّل سبيٍل واحد. 

 ُيرجوا واْلمر باجلًمعة يف اإلمامة الكَبى هي أعظمها، يف قضية االلتفاف حول ويل اْلمر، وأن ال

عليه، ولذلك جاءت كثري من النصوص تدلُّ عَّل هذا، وجاءت العبادات يف مسائل الصالة، ويف مسائل 

 احلج، ويف مسائل اجلهاد، كلها عَّل االجتًمع.

ة إال  وأعظم ما يكون االجتًمع عليها أمر االعتقاد، فإن االجتًمع مع اختالف العقائد ال يزيد اْلمى

 تفرقاا ومتزقاا. 

قبل توحيد الكلمة، واجتًمُع اْلديان قبل اجتًمع اْلبدان، فاْلصل أن  -كًم ُيقال-ة التوحيد فكلم

، وعَّل ما كان عليه الصحابة - عليه الصالة والسالم -التي كان عليها  - ملسو هيلع هللا ىلص -نجتمَع عَّل عقيدة النبي 

 الكرام..

ة بدأ النزاع، أول ما خرجت اخلوارج قاَتلوا الصحابة، خرجت  قت اْلمى ة؛ متى ما تفرى وال تتفرق اْلمى

د هذا التفرق،  ة إَل ِفَرق، وإَل أحزاب، وإَل َجاعات، فزا بت اْلمى القدرية ردى عليهم الصحابة، ثم تشعى
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ة ضعفت. وبعدوا عن االجتًمع حول ويل أمرهم، وهذا دليٌل عَّل الضعف، كلًم قت اْلمى  تفرى

تذهب قوتكم، الريح: هو القوة، عندما  [ ٤٦] اْلنفال:  ﴾َواَل َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم  ﴿

ة إَل أحزاب، وإَل َجاعات، وإَل ِفَرق، ثم تأيت بعض هذه الِفَرق، وتقول: غلبنا أهُل الكف  ..رتتنازع اْلمى

ة اإلسالمية، اجتمعوا مع ويل أمركم، وتآلفوا أنتم سبٌب من أسباب اهنزا  قتم اْلمى م اَلسلمني، إنكم فرى

بوحدتكم، واجتهدوا يف االلتفاف حول  -سبحانه وتعاَل  -وألِّفوا الناس عَّل ذلك، واستعينوا باهلل 

وا َوَأعِ  ﴿قال:  -جلى وعال  -النرص، واهلُل  -بإذن اهلل-بعضكم البعض، وحتت رايٍة واضحٍة، يكون  دُّ

ة ُتِعدُّ وهي متناحرة؟! ال يمكن. [ ٦٠] اْلنفال:  ﴾هَلُْم  ة كامل، فكيف اْلمى  هذا خطاب لألمى

 املنت

  [ ٤٤] البقرة:  ﴾( ٤٤َأتَْأُمُروَن النىاَس بِاْلَِبِّ َوَتنَْسْوَن َأنُْفَسُكْم َوَأنُْتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َتْعِقُلوَن ) ﴿

يا معرش أهل الكتاب، وأنتم تأمرون الناس بالَب، وهو َجاع -كيف يليق بكم  :-تعاَل  -يقول 

أن تنسوا أنفسكم، فال تأمتروا بًم تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب، وتعلمون ما فيه  -اخلري

وا من عَّل َمن َقرصى يف أوامر اهلل؟ أفال تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؛ َفَتنَبىُهوا من َرقد ُ تكم، وَتَبرصى

كان بنو ) قال:  ﴾َأتَْأُمُروَن النىاَس بِاْلَِبِّ َوَتنَْسْوَن َأنُْفَسُكْم  ﴿ :-تعاَل  -عًميتكم، وعن قتادة يف قوله 

هم اهلل  ه، وبالَب، وُيالفون، َفَعريى ئيل يأمرون الناس بطاعة اهلل وبتقوا بذلك، فَمن أمَر  - عز وجل -إرسا

 .( بخرٍي فليكن أشدى الناس فيه مسارعة

َوَأنُْتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َتْعِقُلوَن  ﴿ ،أي: ترتكون أنفسكم ﴾َوَتنَْسْوَن َأنُْفَسُكْم  ﴿وقال ابن عباس: 

أي: وأنتم  أي: تنهون الناس عن الكفر بًم عندكم من النبوة والَعْهد من التوراة، وترتكون أنفسكم، ﴾

 تكفرون بًم فيها من َعْهدي إليكم يف تصديق رسويل، وتنقضون ميثاقي، وجتحدون ما تعلمون من كتاِّب.

ال يفقه الرجل كل الفقه حتى يمُقت الناس يف ذات اهلل، ثم ) وروى الطَبيُّ عن أِّب الدرداء قال: 

 .( يرجع إَل نفسه فيكون هلا أشد مقتاا
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 الشرح

ه الفهم الصحيح، والتوجيه الصحيح،  ال يفقه الرجل  "يعني هذا اْلثر عن أِّب الدرداء حتى ُيوجى

ثم يرجع  "أي: َمن يستحق اَلقت، وهو البغض والَباءة منه،  " كل الفقه حتى يمُقت الناس يف ذات اهلل

، وأن اإلنسان ال ُيعجب بنفسه، وال " إَل نفسه فيكون هلا أشد مقتاا  يفتخر هبا، وال يدافع عن أي حماسبةا

 زالته.

ولو أن كل إنسان َعَرف احلق، ومتسك به، واستمع نْصَح الناصحني؛ لُطمست كثري من البدع، وأهل 

البدع، لكنهم ُيالفون، ثم بعد ذلك ُينصحون، فيتكَبون ويتعالون، وال يقبلون نْصَح الناصحني، 

بة أن صاحب الباطل جي ا، وال غرا ا؛ فقد قال ابن قتيبة الدينوري وجيدون هلم أتباعا رمحه اهلل  -د له أتباعا

عى فيهم َرُجٌل النبوة، لوجد َمن يتىبعه " -مثل الطري-" الناس كأرساب الَقَطا : - ، عَّل هذا احلال، لو ادى

عي النبوة، قال:  ا "وهو يدى عى أحدهم اْللوهية وجَد له أتباعا  ." بل لو ادى

ا،  ، أتباع له، بل ُوجدت َنبِيىات! ووجْدَن هلن أتباعا عون النبوة، ويقول: أنا نبي ُيوَحى إيلى اآلن أناس يدى

ا. الناس هذه حاهلم.  عاءات من اْلكاذيب وجيد له أتباعا  وهناك َمن يدعي االدِّ

ا لنفسه؛  ، ويكون-سبحانه وتعاَل  -فاَلقصود يف كالم أِّب الدرداء: أنى اإلنسان يبغض هلل  أشد ُبغضا

بتهذيبها ولومها، وحماسبتها أعظم من حماسبة الرشيك لرشيكه؛ ْلن النفس تطغى، يصري عندها طغيان 

 من جهتني؛ من جهِة الفساد، ومن جهِة عدم قبول احلق.

ا أشار إليها احلافظ ابن كثري  طالب بني  -جلى وعال  -: كًم اهلل -رمحه اهلل  -وهنا يعني مسألة أيضا

ئيل: إ ِذيَن آَمنُوا مِلَ  ﴿كذلك طالب أهل اإليًمن:  ﴾َأتَْأُمُروَن النىاَس بِاْلَِبِّ َوَتنَْسْوَن َأنُْفَسُكْم  ﴿رسا َا الى َيا َأهيُّ

 َأْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن )٢َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن )
ِ
 [. ٣، ٢] الصف:  ﴾( ٣( َكَُبَ َمْقتاا ِعنَْد اَّللى

ُب يف النار الرجل الذي كان   وهو ال يأتيه، وممىن ُيعذى
ٍ
وهذه اآلية زاجرة عن أن اإلنسان يأمُر بيشء

يأمُر الناس باَلعروف، وينهى الناس عن اَلنكر، قال له أهُل النار: أمل تكن تأمر باَلعروف وتنهى عن 

 اعياذا -آتيه، فهو جيرُّ أمعائه وأقتابه يف النار اَلنكر، قال: كنُت آمر باَلعروف، وال آتيه، وأهنى عن اَلنكر، و
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 .-باهلل

 لكن هنا مسألة، وهي: هل ال يأمر إال عدل؟

 : ، والذي " وقول أهل البدع أنه ال يأمُر إال العدل "نسب هذا القول أهُل العلم ْلهِل البدع، قالوا

ُق دائًما بني ابن العرِّب، وابن عرِّب، فذاك نكرة املالكي؛  -رمحه اهلل  -يظهر: أنى هذا يف قول ابن العرِّب  ُنفرِّ

ره أهل العلم، صاحب الفصوص، وأما ابن العرِّب، فهو املالكي  ابن عرِّب، وهو الزنديق الذي كفى

 صاحب عارضة اْلحوذي، وصاحب أحكام القرآن.

 عدل أنى هذا قول أهل يف أحكام القرآن: أنى القول: بأنه ال يغريِّ اَلنكر إال -رمحه اهلل  -وقد َذكر 

ا كافر،  البدع، والظاهر: أنه قول الوعيدية بناءا عَّل أصلهم يف اإليًمن؛ ْلنى عندهم فاعل اَلعصية الكبرية إمى

وإما منزلة بني اَلنزلتني كًم هو قول اَلعتزلة، وهو يف اآلخرة خملىد يف النار عند الفريقني؛ عند اخلوارج 

 اَلعتزلة.عند و

ى اإليًمن  فالذي يظهر أنه بناءا عَّل هذه العقيدة عندهم ال جيوز له تغيري اَلنكر؛ ْلنه خارج من مسمى

، والصواب يف ذلك  ا فيه، مع جماهدته لنفسه، -كًم قال أهل الِعلم-أصالا : أن يغري اَلنكر، ولو كان واقعا

ه، صار فاعل َلنكرين؛  ا ومل يغري  ا يف اَلنكر، ورأى منكرا اَلنكر الذي هو واقع فيه، واَلنكر فإنه لو كان واقعا

ه وال يغريه.  الذي يرا

ا مراتب تغيري اَلنكر فليغريه (( ا )) من رأى منكم منكرا  ثالثة؛ يف يشء ُيتص  -كًم هي معلوم-، طبعا

به اإلنسان، ويف يشء ال ُيتص به اإلنسان؛ كالتغيري باليد هذه لويل اْلمر، أو للرجل يف بيته، وإذا قلنا أنه 

بن حجر وغريه من ا إال عدل لبطلت رشيعة اْلمر باَلعروف والنهي عن اَلنكر، كًم قال احلافظ ال يغري

 أهل العلم.

فاَلطلوب من اإلنسان: أن جُياهد نفسه عَّل تغيري اَلنكر، وأن ُيغريِّ اَلنكر إذا رآه؛ ْلنى الشيطان يأيت 

 صية؟إَل اإلنسان، يقول: كيف تغريِّ اَلنكر وأنت تقع يف هذه اَلع

 فالصواب: أنه جياهد نفسه، ويغريِّ اَلنكر.
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ا القول: بأنه  اْلوَل، نعم، ال َشكى أنىه اْلوَل أال يغريِّ إال العدل؛ ْلن هذا أدعى يف القبول  -يعني-أمى

منه، وأوقع لإلخالص، لكن أن ُيقال: أنه جيب أن يكون عدالا فهذا غري صحيح، وكًم قلنا: أنى أهل العلم 

 ا القول إَل أهل البدع.نسبوا هذ

 املنت

هم عَّل هذا الصنيع ونبىههم عَّل خطئهم يف حقِّ أنفسهم، حيث كانوا -تعاَل  -والغرض: أنى اهلل ذم 

هم عَّل أمرهم بالَب مع تركهم له، بل عَّل تركهم له، فإن اْلمر  د ذمُّ يأمرون باخلري وال يفعلونه، وليس اَلرا

ه، وال باَلعروف معروف وهو واجٌب عَّل العامل، ولكن الواجب واْلوَل بالعامل أن يفعله مع َمن أمرهم ب

َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُكْم إََِل َما َأهْنَاُكْم َعنُْه إِْن ُأِريُد إاِلى  ﴿: - عليه السالم -يتخلىف عنهم، كًم قال شعيب 

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب )  َعَلْيِه َتَوكى
ِ
ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي إاِلى بِاَّللى  [. ٨٨] هود:  ﴾( ٨٨اإْلِ

فكلٌّ من اْلمر باَلعروف وفعله واجب، وال يسقط أحدمها برتك اآلخر عَّل أصح قويل العلًمء من 

 السلف واخللف.

وذهب بعضهم إَل أن مرتكب اَلعايص ال ينهى غريه عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه متسكهم 

ة هلم فيها.  هبذه اآلية؛ فإنه ال ُحجى

واحلالة -وإن مل يفعله، وينهى عن اَلنكر وإن ارتكبه، ولكنه  والصحيح: أنى العامل يأمر باَلعروف،

مذموٌم عَّل ترك الطاعة وفعله اَلعصية؛ لعلمه هبا وخمالفته عَّل بصرية، فإنه ليس َمن يعلم كَمن ال  -هذه

 - يف الوعيد عَّل ذلك، فروى الطَباين يف الكبري عن ُجندب بن عبد اهلليعلم؛ وهلذا جاءت اْلحاديث 

مثل العامل الذي يعلِّم الناس اخلري وال يعمل به كمثل : )) - ملسو هيلع هللا ىلص -قال: قال رسول اهلل  - عنه ريض اهلل

ج ييضء للناس وحيرق نفسه ((. هذا حديث غريٌب من هذا الوجه.  الِّسا

 

 صححه اْللباين يف صحيحه اجلامع. الشيخ:
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 املنت

مررت ليلة ُأرسي : )) - ملسو هيلع هللا ىلص -عنه قال: قال رسول اهلل وروى أمحد عن أنس بن مالك ريض اهلل 

ِّب عَّل قوم شفاههم تقرض بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤالء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا 

ه عبد بن محيد ممن كانوا يأمرون الناس بالَب وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون؟ ((. وروا

 يف مسنده، وتفسريه، وابن مردويه.

: أال تكلم عثًمن؟ فقال: إنكم -وأنا رديفه-وروى اإلمام أمحد: عن أِّب وائل، قال: قيل ْلسامة 

ا  ال أحب أن أكون أول -ترون أين ال أكلمه إال أسمعكم، إين ْلكلمه فيًم بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا

ا َمن افتتحه، واهلل ال أق  -بعد أن سمعت رسول اهلل  -ول لرجل: إنك خري الناس. وإن كان عيل  أمريا

: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: )) جُياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار،  - ملسو هيلع هللا ىلص يقول، قالوا

الن ما فتندلق به أقتابه، فيدور هبا يف النار كًم يدور احلًمر برحاه، فيطيف به أهل النار، فيقولون: يا ف

أصابك؟ أمل تكن تأمرنا باَلعروف وتنهانا عن اَلنكر؟ فيقول: كنت آمركم باَلعروف وال آتيه، وأهناكم 

 عن اَلنكر وآتيه ((. ورواه البخاري ومسلم.

 الشرح

ا حديث أسامة بن زيد فيه إشارة إَل أدٍب عظيم يف النصح لويل اْلمر، وهو أنه مل   ا الموه يف عدم طبعا

إنكم ترون إين ال أكلِّمه إال ُأسمعكم، إين ْلكلمه فيًم بيني وبينه ما دون أن أفتتح ) نصحه لعثًمن، فقال: 

ا ال أحب أن أكون أول َمن افتتحه  .( أمرا

ومعنى هذا: أنني أنصحه فيًم بيني وبينه، وهذا هو الطريق الصحيح والسبيل القويم يف ُنصِح ويل 

)) َمن كان عنده نصيحة لذي سلطان، فال : - عليه الصالُة والسالم -ك جاء يف اَلُسند قوله اْلمر، ولذل

 .ى الذي عليه ((ُيبدها عالنية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال أد  

أرشدنا إَل أمر النصيحة، وَذكر أنه إن استجاب فهذا هو اَلقصود، إن مل يستجب  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

 .) أدى الذي عليه (()قال: 
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، ليس هناك أمر آخر تفعله غري هذا، بل وجعل من فضيلة )) أدى الذي عليه ((وانظر إَل قضية: 

 .." إَل "الشهداء: أن خري الشهداء رجل جاء إَل سلطاٍن جائٍر فنصحه، فقتله، 

نىة واجلًمعة، بل هي  ا نصيحة السلطان يف العلن ليست طريقة أهل السُّ طريقة اخلوارج، النصيحة فإذا

حف، النصيحة يف جمامع الناس، هذه كلها ليست  عَّل اَلنابر، النصيحة يف اَلحارضات، النصيحة يف الصُّ

ا فليس له أن ُيرج، ويقول: قد نصحته  ا، وإذا ما نصح العامل رسًّ نىة واجلًمعة أبدا من طريقة أهل السُّ

 وفعلت.

سبحانه  -فضيحة، وإنًم الواجب عليه: أن يؤدي ما أمره اهلل ال، هذا ما يريد النصيحة، هذا يريد ال

تِِهْم (()) : - ملسو هيلع هللا ىلص -به من النصيحة، كًم قال النبي  -وتعاَل  ِمنَي َوَعامى
ِة اَْلُْسلِ يُن النىِصيَحُة َوِْلَِئمى  .الدِّ

ا أن ُيقال إنى من النصيحة هذه النصائح التي هي حتريض وإثارة للناس، وإثارة للف تن، فهذا ال وأمى

نىة واجلًمعة، فالنصوص يف هذا كثرية، واْلمر يف هذا  َشكى أنه سبيل اخلوارج، اَلخالفني لطريقة أهل السُّ

بط الرشعية، النصيحة العلنية ال جتوز لويل اْلمر، ال خالف بني أهل الُسنة واجلًمعة يف  مضبوط بالضوا

 ذلك.

ا ال أحب أن أكون أول إين ْلكلمه فيًم) فهنا أسامة بن زيد قال هلم:   بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا

، وهؤالء فعلوا ذلك؛ ْلهنم ناصحون، أما النصيحة العلنية، فهذا ال يريد صالح اْلمة، وإنًم ( من افتتحه

 يريد التحريض واخلروج.

 املنت

َا َلَكبرَِيٌة إاِلى َعََّل اخْلَاِشِعنَي ) ﴿ اَلِة َوإهِنى َْبِ َوالصى ِْم ٤٥َواْسَتِعينُوا بِالصى ُْم ُماَلُقو َرهبِّ ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنى ( الى

ُْم إَِلْيِه َراِجُعوَن )  [. ٤٦، ٤٥] البقرة:  ﴾( ٤٦َوَأهنى

لون من خري الدنيا واآلخرة، باالستعانة بالصَب والصالة، كًم قال -تعاَل  -يقول ا عبيده، فيًم يؤم  آمرا

 .( استعينوا عَّل طلب اآلخرة بالصَب عَّل الفرائض، والصالة) مقاتل بن حيىان يف تفسري هذه اآلية: 

ا الصَب فقيل: إنه الصيام، نص عليه جماهد. وعن ُجَري  بن كليب، عن رجل من بني سليم، عن  فأمى
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 .)) الصوم نصف الصَب ((قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

د بالصَب الكف عن اَلعايص؛ وهلذا قرنه بأداء العبادات وأعالها: فعل الصالة. وروى  وقيل: اَلرا

الصَب صَبان: صَب عند اَلصيبة حسن، ) قال:  - هلل عنهريض ا -ابن أِّب حاتم عن عمر بن اخلطاب 

 .( وأحسن منه الصَب عن حمارم اهلل

 الشرح

صٌَب عَّل  :: أن الصَب كًم هو معلوم ثالث أقسام-بناءا عَّل النصوص-يعني وذكر أهُل العلم 

زاد ابن القيم يف بعض كالمه قال: الصَب عن  .الطاعة، وصٌَب عن اَلعصية، وصٌَب عَّل أقدار اهلل اَلؤَلة

ء والبدع، وأفرده   -يف احلقيقة-َلنزلته العظيمة، أنك تصَب عَّل أهوائك، وهو يندرج  -رمحه اهلل  -اْلهوا

م بالُسنة، وعدم الوقوع يف ، فمن الصَب عَّل-جلى وعال  -ضمن الصَب عَّل طاعة اهلل   طاعة اهلل االلتزا

 اَلخالفة.

 املنت

ا قوله:  اَلِة  ﴿وأمى  ﴿ :-تعاَل  -فإن الصالة من أكَب العون عَّل الثبات يف اْلمر، كًم قال  ﴾َوالصى

 َواَْلُنَْكِر َوَلذِ 
ِ
اَلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاء اَلَة إِنى الصى  َأْكََبُ اْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصى

ِ
] ﴾ْكُر اَّللى

 [. ٤٥العنكبوت: 

. ورواه أبو داود، إذا حزبه أمر صَّل   - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى أمحد: عن حذيفة بن اليًمن: كان رسول اهلل 

 إذا حزبه أمر فزع إَل الصالة. - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد رواه ابن جرير بلفظ: كان رسول اهلل 

ليلة  - ملسو هيلع هللا ىلص -رجعت إَل النبي ) وروى حممد بن نرص اَلروزي يف كتاب الصالة عن حذيفة قال: 

 .( اْلحزاب وهو مشتمل يف شملة يصيل، وكان إذا حزبه أمر صَّل  

يصيل ويدعو حتى  - ملسو هيلع هللا ىلص -ا ليلة بدر وما فينا إال نائم غري رسول اهلل لقد رأيتن) : قالوعن عيل 

 .( أصبح

ى عن الطريق، أن ابن عباس ُنعي إليه أخوه ُقَثم وهو يف سفر، فاسرتجع، ثم تنح  ) وروى ابن جرير: 
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َْبِ َواْسَتِعينُوا بِالصى  ﴿فأناخ فصَّل ركعتني أطال فيهًم اجللوس، ثم قام يميش إَل راحلته وهو يقول: 

َا َلَكبرَِيٌة إاِلى َعََّل اخْلَاِشِعنَي  اَلِة َوإهِنى  .( ﴾َوالصى

اَلِة  ﴿وقال ُسنيد، عن حجاج، عن ابن جرير:  َْبِ َوالصى قال: إهنًم معونتان عَّل  ﴾َواْسَتِعينُوا بِالصى

  رمحة اهلل.

 الشرح

اَلِة  ﴿: -جلى وعال  -يعني قول اهلل  َْبِ َوالصى ا الصَب فأمره جيل كًم سبق، وأما ﴾َواْسَتِعينُوا بِالصى ، أمى

إذا حزب اإلنسان أمر، فيلجأ إَل  " فألن فيها اللجوء إَل اهلل، وفيها الدعاء "الصالة قال أهل العلم: 

، ويدعوه، وهو -سبحانه وتعاَل  -إَل اهلل  ئالصالة، وأقرب ما يكون العبد إَل ربه وهو ساجد، فيلتج

ر اْلقدار   .-جلى وعال  -أرحم الرامحني، مقد 

 َقلِي ﴿
ِ
وَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اْْلَْرِض َأإهَِلٌ َمَع اَّللى ْن جُيِيُب اَْلُْضَطرى إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ ُروَن َأمى الا َما َتَذكى

ُكُم اْدُعويِن  ﴿ [، ٦٢] النمل:  ﴾( ٦٢) طلب منا الدعاء، وهو غنيٌّ عنىا  [، ٦٠] غافر:  ﴾ َأْسَتِجْب َلُكْم َوَقاَل َربُّ

ء إليه حمتاجون.- سبحانه -  ، ووعدنا باإلجابة، ونحن فقرا

ُكُم اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم  ﴿وقال:  ومع مطالبته لنا بالدعاء، ووعده  [، ٦٠] غافر:  ﴾َوَقاَل َربُّ

ا ذكر لنا عذابه َلن ختلف عن ذلك:  وَن َعْن ِعَباَديِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنىَم  ﴿باالستجابة أيضا ِذيَن َيْسَتْكَِبُ إِنى الى

اِع إَِذا َدَعاِن َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة ا ﴿ [، ٦٠] غافر:  ﴾( ٦٠َداِخِريَن ) ] البقرة:  ﴾لدى

١٨٦ .] 

جلى  -فأقرب ما يكون العبد إَل ربه وهو ساجد، هذا اَلقصود باالستعانة بالصالة؛ اللجوء إَل اهلل 

 .- سبحانه جلى يف عاله -بدعائه وذكره وطلب اَلعونة منه  -وعال 

 

 املنت

َا  ﴿والضمري يف قوله:   عائد إَل الصالة، نص عليه جماهد، واختاره ابن جرير. ﴾َوإهِنى
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 الشرح

؛ يعني الرجوع إَل الكعبة، كانوا ما ﴾وإهنا لكبرية  ﴿قيل: العائد إَل الصالة، العائد إَل الكعبة، 

َا َلَكبرَِيٌة  ﴿، لقوله: ﴾َواْسَتِعينُوا  ﴿يقبلونه، وقيل: عائد إَل االستعانة؛ لقوله   ﴿هي االستعانة  ﴾َوإهِنى

ا.﴾إاِلى َعََّل اخْلَاِشِعنَي  د بالكعبة أمُر الصالة أيضا ا قد يتضمن هذا فاَلرا  ، وعموما

 املنت

ا عَّل ما يدل  عليه الكالم، وهو الوصية بذلك، كقوله  يف قصة قارون.-تعاَل  -وحيتمل أن يكون عائدا

 الشرح

 الوصية بذلك يقصد االستعانة.

 املنت

اَها إاِلى  ﴿ ْن َآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاا َواَل ُيَلقى َ
ِ
 َخرْيٌ َل

ِ
ُب اَّللى ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَوا ابُِروَن َوَقاَل الى  الصى

تِي ِهَي َأْح  ﴿ :-تعاَل  -وقال  [، ٨٠] القصص:  ﴾( ٨٠) يَِّئُة اْدَفْع بِالى َسُن َفِإَذا َواَل َتْسَتِوي احْلََسنَُة َواَل السى

اَها إاِلى ُذو َحظٍّ َعِظيٍم ٣٤الىِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنىُه َويِلٌّ مَحِيٌم ) وا َوَما ُيَلقى ِذيَن َصََبُ اَها إاِلى الى ( َوَما ُيَلقى

اَها  ﴿هذه الوصية إال الذين صَبوا  أي: وما يلقى   [ ٣٥، ٣٤] فصلت:  ﴾( ٣٥) أي: يؤتاها  ﴾َوَما ُيَلقى

 .﴾إاِلى ُذو َحظٍّ َعِظيٍم  ﴿ويلهمها 

َا َلَكبِرَيٌة  ﴿ :-تعاَل  -وعَّل كل تقدير، فقوله  ، أي: ﴾إاِلى َعََّل اخْلَاِشِعنَي  ﴿أي: مشقة ثقيلة  ﴾َوإهِنى

ته، اَلصدقني بوعده ووعيده. وهذا يشبه  ما جاء يف احلديث: )) لقد اخلاضعني لطاعته، اخلائفني سطوا

 ه اهلل عليه ((.عن عظيم، وإنه ليسري عَّل من يِّس   سألت

أنفسكم عَّل طاعة بحبس  - أهيا اْلحبار من أهل الكتاب -وقال ابن جرير: معنى اآلية: واستعينوا 

بة من مرايض اهلل، العظيمة إقامتها إال عَّل اهلل وبإقامة الصالة املانعة من الفحشاء واَلنكر، اَلقر  

 اَلستكينني لطاعته اَلتذللني من خمافته. هكذا قال.اَلتواضعني هلل 

ئيل، فإهنم مل يقصدوا هبا عَّل سبيل  ا يف سياق إنذار بني إرسا والظاهر أن اآلية وإن كانت خطابا
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 .- واهلل أعلم -التخصيص، وإنًم هي عامة هلم ولغريهم 

ُْم إَِلْيِه َراِجُعوَن  ﴿ :-تعاَل  -وقوله  ِْم َوَأهنى ُْم ُماَلُقو َرهبِّ ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنى ؛ هذا من متام الكالم الذي ﴾الى

قبله، أي: وإن الصالة أو الوصاة لثقيلة إال عَّل اخلاشعني الذين يظنون أهنم مالقو رهبم، أي: حمشورون 

أي: أمورهم راجعة إَل مشيئته، حيكم فيها ما يشاء  إليه يوم القيامة، معروضون عليه، وأهنم إليه راجعون،

 فلهذا ملا أيقنوا باَلعاد واجلزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك اَلنكرات.، بعدله

 الشرح

َا َلَكبرَِيٌة إاِلى َعََّل اخْلَاِشِعنَي  ﴿بعدما أمرهم باالستعانة بالصَب والصالة  -جلى وعال  -ْلن اهلل  َوإهِنى

ُْم إَِلْيِه َراِجُعوَن  ﴿وصف هؤالء اخلاشعني بأهنم:  ﴾ ِْم َوَأهنى ُْم ُماَلُقو َرهبِّ ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنى هذا وصٌف  ﴾الى

هلم، فهذا الوصف ْلهل اإليًمن الذين يرجعون إَل اهلل، ويستعينون به، والذين يتمسكون بالصَب، 

ِذينَ  ﴿ويتمسكون بالصالة، قال اهلل عز وجل:   .﴾ َيُظنُّوَن الى

د به اليقني، والظن يف القرآن له عدة استعًمالت، -فيًم سيأيت ابن كثري ما أظن-وقد ذكر  : أن الظن ُيرا

د به الشك:  ل وعال:  [، ٣٢] اجلاثية:  ﴾إِْن َنُظنُّ إاِلى َظنًّا  ﴿فقد ُيرا د به اليقني كًم يف قول اهلل جى  ﴿وقد ُيرا

 ُ ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنى ِْم الى د به التهمة:  [، ٤٦] البقرة:  ﴾ْم ُماَلُقو َرهبِّ  ﴾( ٢٤َوَما ُهَو َعََّل اْلَغْيِب بَِضننٍِي ) ﴿وقد ُيرا

د به احلسبان [، ٢٤] التكوير:  ُه َظنى َأْن َلْن حَيُوَر ) ﴿ :وقد ُيرا  أي حسب أن لن حيور. [، ١٤] االنشقاق:  ﴾( ١٤إِنى

د به العلم:   أي علم داوود. [ ٢٤] ص:  ﴾َوَظنى َداُووُد َأنىًَم َفَتنىاُه  ﴿وقد يأيت الظن وُيرا

 : ا قال بعُض أهل العلم بضابط يف اليقني، يف كلمة الظن، قالوا " إذا جاء بعد ظن إن اَلشددة، وعموما

د به اليقني " : فهذا اَلرا  .قالوا

 املنت

ا قوله:  ِْم  ﴿فأمى ُْم ُماَلُقو َرهبِّ العرب قد تسمي اليقني ظناا، والشك ظناا، ) ، فقال ابن جرير: ﴾َيُظنُّوَن َأهنى

ا، وما أشبه ذلك من  ا، واَلستغيث صارخا نظري تسميتهم الظلمة ُسدفة، والضياء ُسدفة، واَلغيث صارخا

 .( اْلسًمء التي يسمى هبا اليشء وضده
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قال: والشواهد من أشعار العرب وكالمها عَّل أن الظن يف معنى اليقني، أكثر من أن حترص، ومنه 

ِقُعوَها  ﴿ :-تعاَل  -قول اهلل  ُْم ُمَوا  [. ٥٣] الكهف:  ﴾َوَرَأى اَْلُْجِرُموَن النىاَر َفَظنُّوا َأهنى

 الشرح

  فتيقنوا أهنم مواقعوها.

 املنت

 جماهد، قال: كل ظن يف القرآن يقني، أي: ظننت وظنوا.وروى ابن جرير: عن 

 الشرح

 مع بقية اآليات وسياقها. كُل ظٍن يف القرآن يقني، ذكرنا أن هذا ال يستقيم

 املنت

ا، قال: كل ظن يف القرآن فهو علم. سنده صحيح.  وروى عنه أيضا

يقول للعبد يوم القيامة: أمل أزوجك، أمل أكرمك، أمل أسخر لك -تعاَل  -ويف الصحيح: )) أن اهلل

أظننت أنك مالقي؟ فيقول: ال.  :-تعاَل  -اخليل واإلبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بَّل. فيقول اهلل 

َ َفنَِسَيُهْم  ﴿ا عند قوله: فيقول اهلل: اليوم أنساك كًم نسيتني ((. وسيأيت مبسوطا   - [ ٦٧: ] التوبة ﴾َنُسوا اَّللى

 .- إن شاء اهلل تعاَل

 .- إن شاء اهلل -نقف هنا  الشيخ:
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