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╝ 

 

لدينا بسم اهلل  وللمسلمني واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوا

 أمجعني.

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

 نتامل

 َأْن ُيْذَكَر فميَها اْسُمُه َوَسَعى ﴿
م

َد اَّللَّ َّْن َمنََع َمَساجم
َا ُأوََلمَك َما َكاَن ََلُْم َأْن  َوَمْن َأْظَلُم ِمم ِبم يفم َخَرا

َرةم َعَذاٌب َعظميٌم  ْزٌي َوََلُْم يفم اْْلخم ْنَيا خم  [.١١٤] البقرة:  ﴾ ١١٤َيْدُخُلوَها إمَّلَّ َخائمفمنَي ََلُْم يفم الدُّ

ن الذين منعوا مساجد اهلل وَسعوا يف خراِبا عىل  د مم ون يف املرا  قولني:اختلف املفِّسر

ْ  ،باس قال: هم النصارىأحدمها: ما رواه الَعويف يف تفسريه، عن ابن ع وعن قتادة: هو ُبْخَتنََّصَّ

ب بيت املقدس، وأعانه عىل ذلك النصارى.  وأصحابه، خرَّ

 -ء املرشكون حني حالوا بني رسول اهلل جرير: عن ابن زيد قال: هؤَّلالقول الثاين: ما رواه ابن 

 أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي ُطوى وهادهنم، وقال َلم: ما كان أحد يوم احلديبية، وبني -ملسو هيلع هللا ىلص 

: َّل يدخل علينا َمن قتل ، يلقى قاتل أبيه وأخيه فال يصده يُصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل فقالوا

 .در وفينا باٍق آباءنا يوم ب

الصالة عند الكعبة يف املسجد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى ابن أيب حاتم: عن ابن عباس: أن ُقريًشا منعوا النبي 

 َأْن ُيْذَكَر فميَها اْسُمهُ  ﴿احلرام، فأنزل اهلل: 
م

َد اَّللَّ َّْن َمنََع َمَساجم
ثم اختار ابن  [ ١١٤البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َأْظَلُم ِمم

 .بة. وأما الروم فسعوا يف ختريب بيت املقدستجَّ بأن قريًشا مل تسع يف خراب الكعجرير القول األول، واح
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 الشرح

نا م وبارك عىل عبده ورسوله نبير  اهلل وسلَّ احلمد هلل رب العاملني، وصىلَّ بسم اهلل الرمحن الرحيم ، 

 وبعد: ،م تسليًًم كثرًيا وعىل آله وصحبه وسلَّ ، دحممَّ 

َّْن َمنََع  ﴿قوله يف هذه اْلية بقوله:  -جل وعال  -ابتدأ اهلل 
 َأْن ُيْذَكَر فميَها َوَمْن َأْظَلُم ِمم

م
َد اَّللَّ َمَساجم

 املقصود بذلك عىل أحد قولني: هأنَّ  :كر ابن كثري يف سبب ورود هذه اْليةوذَ  [ ١١٤البقرة: ]  ﴾ اْسُمهُ 

د بذلك النصارى.  القول األول: أن املرا

د  بذلك مرشكي العرب. والقول الثاين: أن املرا

 د ذلك أنَّ فيًم سيأيت، ويؤير  -رمحه اهلل  - ابن كثري القول الثاين هو األرجح كًم سيبنير  أنَّ  وَّل شكَّ 

بعد أن أخرب بحال اليهود يف معاداهتم للدين، يف معارضاهتم لألنبياء، ويف قتلهم  -جل وعال  -اهلل 

ن فعل املرشكني يف -ملسو هيلع هللا ىلص  -نبي لألنبياء، ويف غري ذلك، أنه بنيَّ بعد ذلك لل  السري عىل نسق ما يكون مم

 فعل اليهود.

  ﴿يف أول اْلية:  -جل وعال  -فقال اهلل  
م

َد اَّللَّ َّْن َمنََع َمَساجم
واملساجد  [ ١١٤البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َأْظَلُم ِمم

للمسجد احلرام، ملرشكني إفساد ا :املقصود بذلك د الرتجيح بأنَّ دور العبادة للمسلمني، وهذا ِما يؤير  :هي

 .النصارى يف بيت املقدس علوليس املقصود ف

ن( أهنا نكرة موصوفة،  هنا استفهام بمعنى النفي؛ ألنَّ  [ ١١٤البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َأْظَلمُ  ﴿فقوله:  أصل )مم

ن( فلًم جاءت بت معنى " ال العلًمء: ق، عىل حاَلا يف كوهنا نكرة موصوفة أصل )مم وهذا  " اَّلستفهامُأرشم

 َأْن ُيْذَكَر فميَها  ﴿نكاري، فيكون معنى الكالم: َّل أحد إاَّلستفهام استفهاٌم 
م

َد اَّللَّ َّْن َمنََع َمَساجم
َأْظَلُم ِمم

 .[ ١١٤البقرة: ]  ﴾ اْسُمهُ 
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  ﴿وقوله:  
م

َد اَّللَّ  -املنسوب إىل اهلل  معلوم؛ ألنَّ هو هذه إضافة ترشيف كًم  [ ١١٤البقرة: ]  ﴾ َمَساجم

ن صفاته، تقول: سمع اهلل وبَّص اهلل، أو أن يكون عىل سبيل الترشيف، إمَّ  -عال جل و ا أن يكون صفة مم

  ﴿وهو إضافة املخلوق إىل اخلالق، 
م

  ﴿ ،وبيت اهلل، عبد اهلل ،[ ٧٣األعراف: ]  ﴾ َناَقُة اَّللَّ
م

 َوَأنَُّه ََلَّا َقاَم َعْبُد اَّللَّ

 .قائمٌة بنفسه رشيف َلذا املخلوق، وهو عنيٌ ة التإضاف :وهذا املقصود منه، [ ١٩اجلن: ]  ﴾

ن قول اهلل    ﴿: -جل وعال  -كذلك ُيستفاد مم
م

َد اَّللَّ َّْن َمنََع َمَساجم
 أنَّ  [ ١١٤البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َأْظَلُم ِمم

 املعايص عىل درجات، املعايص ختتلف درجاهتا فليست هي عىل نسٍق واحد يف خطورهتا.

ن املساجداألصأن  :وأيًضا ُيستفاد  د عىل ذلك -جل وعال  -اهلل  ؛ ألنَّ ل عدم املنع مم َوَمْن  ﴿ :توعَّ

 َأْن ُيْذَكَر فميَها اْسُمُه َوَسَعى يفم 
م

َد اَّللَّ َّْن َمنََع َمَساجم
َا َأْظَلُم ِمم ِبم  .[ ١١٤البقرة: ]  ﴾ َخَرا

ن ذلك  ن املساجد - لكن العلًمء استثنوا مم ز املنع مم ن جوا كاحلفاظ  ؛فيه مصلحة يكونما  - أي مم

ن دخوَلا ن دخوَلا ؛عىل املساجد، قد ُيمنع اإلنسان مم إذا صارت أماكن إلثارة  ؛حفاًظا عليها، قد ُيمنع مم

ن ذلك، ويكون هذا إمَّ   ا عىل سبيل الوجوب، إذا رأى ويل األمر نحو هذا.الفتن، فُيمنع الناس مم

عاهتم املمنوعة، أو أماكن لتجمُّ  مساجد املسلمنين ربًم جيعلون وهذا كًم هو حاصل يف كثري ِمَّ  

ن مفهوم العبادة إىل مفهوم ات حزبية، فيُ مقرَّ  هذا َّل يدخل يف  أنَّ  ل، فال شكَّ التجميع والتكتُّ خرجوهنا مم

أهنا دور  ؛بأن تبقى املساجد عىل أصلها -سبحانه وتعاىل  -ب هلل عهم يكون عىل سبيل التقرُّ هذه اْلية، منْ 

 .-سبحانه وتعاىل  -هلل لعبادة ا

  ﴿قال:  -جل وعال  -اهلل ُثمَّ  
م

َد اَّللَّ : الكعبة، فهذا - كًم قلنا -املقصود  مع أنَّ  [ ١١٤البقرة: ]  ﴾ َمَساجم

ن أنَّ  :ا أن يكون املقصود منهالتعظيم، وإمَّ  :ا أن يكون املقصود منهاجلمع بصيغة اجلمع، إمَّ  كل  التحذير مم

ن العبادة نزول يف الكعبة إَّل أنَّ مسجٍد وإن كان سبب ال ًء هذا املنع  ،كل مسجٍد يكون املنع فيه مم -سوا
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وبنائها والعناية  منع إقامة هذه املساجد :املنع احليس هي، " منٌع حيسٌّ أو منٌع معنوي" : -لًمءكًم قال الع

ن ذكر اهلل  :هو ِبا، أو املنع احليس ساجد مع بأن مجيع املوجاءت صيغة اجل، فيها -جل وعال  -املنع مم

 الكعبة، فال جيوز يف غريه.كم، وأنه َّل جيوز منع ذلك، كًم أنه مل جُيز يف مسجد تأخذ نفس احلُ 

 املنت

القول الثاين، كًم قاله ابن زيد، وروي عن ابن عباس؛ ألن  -واهلل أعلم-قلت: والذي يظهر 

ن دن دينهم أاالنصارى إذ منعت اليهود الصالة يف البيت املقدس، ك ين اليهود، وكانوا أقرب منهم، قوم مم

ن اليهود مقبوًَّل إذ ذاك؛ ن قبل عىل لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك  ومل يكن ذكر اهلل مم ألهنم لعنوا مم

 عصوا وكانوا يعتدون. بًم

اليهود والنصارى، رَشع يف ذم املرشكني الذين أخرجوا  م يف حقر ه الذَّ وأيًضا فإنه تعاىل َلا وجَّ 

م، وأمَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سول الر ن الصالة يف املسجد احلرا ن مكة، ومنعوهم مم قريًشا  ا اعتًمده عىل أنَّ وأصحابه مم

وأصحابه،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مل تسع يف خراب الكعبة، فأي خراب أعظم ِما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول اهلل 

 .واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم ورشكهم

 الشرح

ن اخلراب " ًم يقول ابن كثري: احليس، بين يعني نظر ابن جرير إىل اخلراب أن اخلراب املعنوي أعظم مم

 وَّل زال العلًمء يستدرك بعضهم عىل بعض يف ذلك. " احليس

 املنت

َِبُمُ  ﴿كًم قال تعاىل:  مم َوَما َكاُنوا  َوَما ََلُْم َأَّلَّ ُيَعذر دم احْلََرا وَن َعنم امْلَْسجم ُ َوُهْم َيُصدُّ َياُؤُه  إمْن َأْولم َأْولمَياَءهُ اَّللَّ

نَّ َأْكَثَرُهْم ََّل َيْعَلُموَن )
كمنَي َأْن َيْعُمُروا  ﴿وقال تعاىل:  ،[ ٣٤األنفال:]  ﴾ (٣٤إمَّلَّ امْلُتَُّقوَن َوَلكم َما َكاَن لمْلُمرْشم
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ْم بمالْ  هم يَن َعىَل َأنُْفسم دم  َشاهم
م

َد اَّللَّ ًَم َيْعُمُر ١٧ُهْم َخالمُدوَن ) النَّارم َُلُْم َويفم ُكْفرم ُأوََلمَك َحبمَطْت َأْعًَم َمَساجم ( إمنَّ

 َ َكاَة َومَلْ ََيَْش إمَّلَّ اَّللَّ اَلَة َوَآَتى الزَّ رم َوَأَقاَم الصَّ  َواْلَيْومم اْْلَخم
م

 َمْن َآَمَن بماَّللَّ
م

َد اَّللَّ  َفَعَسى ُأوََلمَك َأْن َمَساجم

يَن ) َن امْلُْهَتدم مم  ﴿وقال تعاىل:  ،[ ١۸، ١٧التوبة:]  ﴾ (١۸َيُكوُنوا مم دم احْلََرا وُكْم َعنم امْلَْسجم يَن َكَفُروا َوَصدُّ ذم ُهُم الَّ

نَاٌت مَلْ َتْعَلُموُهْم َأْن تَ  نُوَن َونمَساٌء ُمْؤمم َجاٌل ُمْؤمم ُه َوَلْوََّل رم نُْهْم َواَْلَْدَي َمْعُكوًفا َأْن َيْبُلَغ حَمملَّ يَبُكْم مم َطُئوُهْم َفُتصم

ٌة بمغَ مَ  ْلٍم َعرَّ نُْهْم َعَذاًبا َألميًًم )رْيم عم يَن َكَفُروا مم ذم ْبنَا الَّ ُلوا َلَعذَّ ُ يفم َرمْحَتمهم َمْن َيَشاُء َلْو َتَزيَّ َل اَّللَّ الفتح: ]  ﴾ (٢٥لمُيْدخم

  ﴿فقال تعاىل:  ،[ ٢٥
م

 َمْن َآَمَن بماَّللَّ
م

َد اَّللَّ ًَم َيْعُمُر َمَساجم رم َوَأقَ إمنَّ اَلَة َوَآَتى الزَّ َواْلَيْومم اْْلَخم َكاَة َومَلْ ََيَْش اَم الصَّ

 َ  .[ ١۸التوبة: ]  ﴾ إمَّلَّ اَّللَّ

د  ن ذلك؟! وليس املرا فإذا كان َمن هو كذلك مطروًدا منها مصدوًدا عنها، فأّي خراب َلا أعظم مم

عها عن الدنس فيها وإقامة رشعه فيها، ورف بعًمرهتا زخرفتها وإقامة صورهتا فقط، إنًم عًمرهتا بذكر اهلل

 والرشك.

نوا ﴾ ُأوََلمَك َما َكاَن ََلُْم َأْن َيْدُخُلوَها إمَّلَّ َخائمفمنيَ  ﴿وقوله تعاىل:  ؛ هذا خرب معناه الطلب، أي: َّل ُُتكر

ن دخوَلا إَّل حتت اَلدنة واجلزية" -إذا قدرتم عليهم-هؤَّلء   .مم

 الشرح

]  ﴾ وََلمَك َما َكاَن ََلُْم َأْن َيْدُخُلوَها إمَّلَّ َخائمفمنيَ أُ  ﴿، معنى قوله: -رمحه اهلل  -هذا عىل قول ابن كثري 

ن دخوَلا، :أي ،الطلب" بمعنى"خرب  :هو كًم قال [ ١١٤البقرة:  وقد يكون خرًبا عىل بابه، فيكون  امنعوهم مم

 َأْن ُيْذَكَر فميَها اْسُمهُ  ﴿كأن سائل يسأل: هؤَّلء الذين منعوا 
م

َد اَّللَّ  ما جزاؤهم؟ [ ١١٤رة: البق]  ﴾ َمَساجم

َمن كان سبًبا يف منع  أنَّ  :أي [ ١١٤البقرة: ]  ﴾ َما َكاَن ََلُْم َأْن َيْدُخُلوَها إمَّلَّ َخائمفمنيَ  ﴿جزاؤهم أهنم  

ن أن ُيذكر فيها اسم اهلل  لن يدخلها إَّل وهو خائٌف مرتقب، وهذا كان حال  -جل وعال  -املساجد مم
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نهم، َمن دخل بيت أيب سفيان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -م جاؤوا خائفني، ولذلك النبي املرشكني عندما ُفتحت مكة أهن أمَّ

د ِبا: اخلرب فهو آمن، َمن دخل املسجد فهو آمن، فهم دخلوا خائفني، وهذ ا مصداق لفهم اْلية أن املرا

 عىل بابه واهلل أعلم.

 نتامل

ن العام القابل يف سنة تسع أن يُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وَلذا َلا فتح رسول اهلل  نادى برحاب منًى: مكة أمر مم

ن بعد العام مرشك، وَّل يطوف ن َّلأ))  ن بالبيت ُعريان، ومن كان له أجل فأجله إىل مدته ((.ََيُجَّ

َد  ﴿وهذا كان تصديًقا وعماًل بقوله تعاىل:  ُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوا امْلَْسجم ًَم امْلرُْشم يَن َآَمنُوا إمنَّ ذم َا الَّ َيا َأُّيُّ

َم َبعْ  ْم َهَذااحْلََرا هم  .[ ٢۸التوبة: ] ة اْلي ﴾ َد َعامم

ن اهلل للمسلمني أنه سُيظهرهم عىل املسجد احلرام وعىل سائر املساجد، وأنه  وقيل: إن هذا بشارة مم

م أحد منهم إَّل خائًفا، َياف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن  يذل املرشكني َلم حتى َّل يدخل املسجد احلرا

ن منع امل يسلم. وقد أنجز اهلل هذ م، وأوىص رسول ا الوعد كًم تقدم مم ن دخول املسجد احلرا ملرشكني مم

 لنصارى منها، وهلل احلمد واملنة.أن َّل يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن ُُتىل اليهود وا -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل 

م وَتطهري البقعة التي بعث اهلل فيها رسوله إىل الناس كافة  وما ذاك إَّل لترشيف أكناف املسجد احلرا

 .- اهلل عليهصلوات  -بشرًيا ونذيًرا 

م،  ن جنس العمل. فكًم صدوا املؤمنني عن املسجد احلرا ء مم وهذا هو اخلزي َلم يف الدنيا؛ ألن اجلزا

ن مكة أجُلوا عنها ُصدّ  َرةم َعَذاٌب َعظميٌم ) ﴿وا عنه، وكًم أجلوهم مم  [ ١١٤البقرة: ]  ﴾ (١١٤َوََلُْم يفم اْْلخم

ن ن نصب األصنام حوله، والدعاء إىل غري اهلل عنده والطواف وه مم حرمة البيت، وامتهن عىل ما انتهكوا مم

ن أفاعيلهم التي يكرهها اهلل ورسوله.  به عرياًنا، وغري ذلك مم
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ه بيت املقدس ا َمن فِّسَّ فهذا َّل ينايف أن يكون داخاًل يف معنى عموم اْلية، فإن النصارى َلا  .وأمَّ

لتي كانت يصيل إليها اليهود، ُعوقبوا رشًعا وقدًرا بالذلة فيه، إَّل الصخرة ا ظلموا بيت املقدس بامتهان

ن الد ن عصيانيف أحيان مم  هر امتحن ِبم بيت املقدس وكذلك اليهود َلا َعصوا اهلل فيه أيًضا أعظم مم

 ى كانت عقوبتهم أعظم واهلل أعلم.النصار

ن. دة بأداء اجلزية عن يد وهم صاغروالدنيا بخروج املهدي، وفِّسه قتا يفوفِّّس هؤَّلء اخلزي 

ن ذلك كله، وقد ورد احلديث باَّلستعاذة ممن خزي الدنيا وعذاب  والصحيح: أن اخلزي يف الدنيا أعّم مم

مهللا أحسن )) يدعو:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ة، قال: كان رسول اهلل ارطاْلخرة، فروى اإلمام أمحد: عن ُبِّْس بن أ

رنا ممن خزي وهذا حديث حسن، وليس هو يف  الدنيا وعذاب اْلخرة ((. عاقبتنا يف األمور كلها، وأجم

ن الكتب الستة  مم
ٍ
 .يشء

 الشرح

ب الشيخ أمحد شاكر   أنه يف املسند. -رمحه اهلل  -نعم يعني عقَّ

 املنت

ُق  ﴿قال تعاىل:   امْلَرْشم
م

َّ
م

َ َواَوَّلل  إمنَّ اَّللَّ
م

ُب َفَأيْنًََم ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اَّللَّ ٌع َعلميٌم ) َوامْلَْغرم البقرة: ]  ﴾ (١١٥سم

ن مكة، وفارقوا وأصحابه الذين أُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيه تسلية للرسول  -واهلل أعلم-وهذا   [١١٥ خرجوا مم

 .بيت املقدس والكعبة بني يديهيصيل بمكة إىل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هم، وقد كان رسول اهلل مسجدهم وُمصاّل 

، ثم رصفه اهلل إىل الكعبة بعد، وَلذا يقول  فلًم قدم املدينة ُوجه إىل بيت املقدس ستة عرش شهًرا

  ﴿تعاىل: 
م

ُب َفَأيْنًََم ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اَّللَّ ْغرم ُق َوامْلَ  امْلَرْشم
م

َّ
م

 .[ ١١٥البقرة: ]  ﴾ َوَّلل
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 الشرح

ل القبلة، ولكن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي   -إىل أمر اهلل  انقادكان يصيل إىل بيت املقدس، ويف رغبته أن حتوَّ

 .تغيري القبلة بعد ستة عرش شهًرا اء ى جحت -جل وعال 

ن اتباع الصحابة  ن عجائب ما ُذكر مم َلت أنه َلا ُحوّ  :- ريض اهلل عنهم وأرضاهم -يعني حتى مم

لت يعني ما انتظروا  ،لوا وهم ركوعفتحوّ  .الكعبة جاء املنادي والناس يف ُقباء فقال َلم: إن الكعبة قد ُحور

ن اَّلنقياد -ملسو هيلع هللا ىلص  -وألمر رسوله  -جل وعال  -مر اهلل أن يقوموا، لِّسعة اَّلستجابة أل ، ويف هذا يعني مم

جل وعال  -ستجابة ألمر اهلل ر يف اَّلعدم التأخُّ  ،- ريض اهلل عنهم وأرضاهم -العجيب ممن الصحابة 

ن املسائل-ملسو هيلع هللا ىلص  -، أو أمر رسوله -  .، وهذا ديدن الصحابة يف كثرٍي مم

مت اخلمر نادى منادي رسول ا م اخلمر)) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -هلل َلا ُحرر التحريم  (( إن اهلل ورسوله قد حرَّ

مت حلوم احلُُمر  ،قالل اخلمر (( فُأكفئت القالل حتى سالت يف سكك املدينة)) األخري، قال:  وَلا ُحرر

يعني اللحم  ؛(( فُأكفئت القدور وإهنا لتفور باللحم)) األهلية، كًم جاء يف حديث أنس يف الصحيح قال: 

: نأكل هذا  واملنادي ُينادي قد ُطبمخ، مت، لكن رسعة اَّلستجابة ما قالوا أن حلوم احلُُمر األهلية قد ُحرر

غهم ِبذا األمر، هذا يكفي عندهم يف كونه جاءهم َمن يبلّ  ، هذا األمرالذي بني أيدينا ثم بعد ذلك ننظر يف

واألوامر الكثرية يف ذلك،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اَّلمتثال، واإلنسان ينظر وُيقارن حينًم يسمع أحاديث رسول اهلل 

 ومع ذلك يتباطأ يف اَّلستجابة، وَّل يسارع يف ذلك.

يا كان ذلك هو سبيل املسارعة له يف املرور من سارع يف اَّلمتثال لألوامر يف هذه الدن" يقول العلًمء:  

ط يوم القيامة ط لك ُتاوز ا -جل وعال  -كًم أنك تسارع يف اَّلمتثال هنا ُّييئ اهلل  " عىل الَّصا لَّصا

ن كالم اهلل بِّسعة أو كالم رسوله  -جل وعال  -، وبحسب إقبال العبد عىل اَّلستجابة لألوامر الرشعية مم
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نسأل اهلل السالمة  - يا تباطأ به املسري يوم القيامةن تباطأ يف هذه الدنتكون النجاة يف اْلخرة، ومَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 .- والعافية

 املنت

ن خ واملنسوخ: عن ابن عباس، قال: أول ما نُ اب الناسم يف كتروى أبو عبيد القاسم بن ساّل  سخ مم

ُب َفَأيْنًََم ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه  ﴿شأُن القبلة: قال تعاىل:  - واهلل أعلم -القرآن فيًم ذكر لنا  ُق َوامْلَْغرم  امْلَرْشم
م

َّ
م

َوَّلل

 
م

ترك البيت العتيق، ثم رصفه دس، واملق فصىل نحو بيت -ملسو هيلع هللا ىلص  -فاستقبل رسول اهلل   [ ١١٥البقرة: ]  ﴾ اَّللَّ

مم َوَحْيُث َما  ﴿إىل بيته العتيق ونسخها، فقال: اهلل  دم احْلََرا ْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولر َوْجَهَك َشْطَر امْلَْسجم َومم

وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ   .[ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ ُكنُْتْم َفَولُّ

 الشرح

  َفَثمَّ  ﴿
م

ن آيات الصفات فال ُيثبت " قال بعض أهل العلم:  [ ١١٥البقرة: ]  ﴾ َوْجُه اَّللَّ هذه اْلية ليست مم

  ﴿ -جل وعال  -ِبا الوجه؛ ألن املقصود يف قول اهلل 
م

أي فثم اجلهة التي  [ ١١٥البقرة: ]  ﴾ َفَثمَّ َوْجُه اَّللَّ

 ." يقبل اهلل صالتكم فيها

ن آيات الصفات لكن َّل  ن آيات الصفات  وقد تكون بعض اْليات يف ظاهرها أهنا مم تكون هي مم

  ﴿: -جل وعال  -كقول اهلل 
م

ْطُت يفم َجنْبم اَّللَّ َتا َعىَل َما َفرَّ ن صفات  [ ٥٦الزمر: ]  ﴾ َيا َحِّْسَ فاجلنب ليس مم

ْطُت  ﴿وإنًم املقصود  -جل وعال  -اهلل  َتا َعىَل َما َفرَّ جل  -اهلل، يف طاعة اهلل  يف حقر  [ ٥٦الزمر: ]  ﴾ َيا َحِّْسَ

 .-ال وع

ن آيات " : -رمحه اهلل  -وقال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمني   َّل يمنع أن تكون هذه مم

وإن كان ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية قد  ،وهذا خالًفا لرتجيح شيخ اإلسالم ابن تيمية " الصفات
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ن أوجه:  ن آيات الصفات" أجاب عنه مم  نظر وبحث. واملسألة يعني حمل ،" أنه َّل يكون مم

ن األمور املهمة أن مجيع   ليس هنا ُتويز لقضية اَّلختالف يف إثبات الصفة أو عدم إثباهتا، يعني مم

 وإنًم املبحث هو: هل هذه اْلية أيًضا يف إثبات الصفة، أو ليس يف إثبات الصفة؟، العلًمء يثبتون الصفة

 َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق  ﴿: -عز وجل  - م غري هذا، كًم جاء أيًضا يف قول اهللالبعض قد يتوهّ ألنَّ 

عى بعض َمن مل يفقه يف هذا الباب ما ورد عن الصحابة: أن ابن عباس ينفي صفة الساق،  [ ٤٢القلم: ]  ﴾ فادَّ

 ٤٢القلم: ]  ﴾ َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق  ﴿: -جل وعال  -حينًم فِّسَّ قول اهلل  ،ابن عباس مل ينفم صفة الساق

ه ابن عبَّاس بمقتىض اللغة مل جيعل هذه  ُيكشف عنأي يوم  [ ن آيات الصفات، لكن شدة، فِّسَّ اْلية مم

جل  -أن اهلل )) حديث أيب سعيد حينًم جاء يف احلديث:  ،ثبت عنده صفة الساق باألحاديث األخرى

ت أو فمن جعل اْلية بمعنى الشدة؛ ألن العرب تقول: كشف (( يكشف عن ساقه يوم القيامة -وعال 

د كشفت عن ساقها: كشفت عن  ، ومل ينسب -جل وعال  -شدهتا، ومل يذكر اهلل احلرب عن ساقها، واملرا

 .[ ٤٢القلم: ]  ﴾ َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق  ﴿الساق إليه يف اْلية قال: 

هذه " فاملقصود يف هذا أن ابن عباس عندما قال:  ومل يأتم أنه يوم يكشف الرمحن عن ساقه مثاًل، 

ن آيات الصفات ية ليستاْل هل ابن عبَّاس ينفي صفة الساق؟ َّل، يثبتها باألحاديث، وبعضهم َّل،  " مم

ن آيات الصفات، دَّللة هذه اْلية مع دَّلَّلت األحاديث الواردة يف ذلك.  يثبت أن هذه اْلية مم

: هل هذه َّل، وإنًم املبحث هنا ،البعض نفى إثبات الصفة، وبعضهم أثبتها هذا ليس تسويغ أو أنَّ  

ن آي ن آيات الصفات؟ هذا هو املبحث يف مثل هذه اْليات.اْلية مم  ات الصفات؟ أو ليست مم

 املنت

اء، عنه: وُروي وقال ابن أيب حاتم بعد روايته األثر املتقدم، عن ابن عباس، يف نسخ القبلة، عن عط
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 .أسلم، نحو ذلك يد بني، وزعن أيب العالية، واحلسن، وعطاء اخلراساين، وعكرمة، وقتادة، والسدّ 

 الشرح

 هذا فيه إثبات ألمر النسخ خالًفا لكالم من؟ تقدم معنا، أبو مسلم األصبهاين.

 املنت 

آخرون: بل أنزل اهلل هذه اْلية قبل أن يفرض التوجه إىل الكعبة، وإنًم أنزَلا وقال ابن جرير: وقال 

ن نوا وأصحابه أن َلم التوجه بوجوه -ملسو هيلع هللا ىلص  -تعاىل لُيَعلرم نبيه  حي املرشق هم للصالة، حيث شاؤوا مم

ن ذلك وناحية إَّل كان  ذلك الوجه وتلك  يف -جل ثناؤه-واملغرب؛ ألهنم َّل يوجهون وجوههم وجًها مم

ْن َذلمَك َوََّل  ﴿له تعاىل املشارق واملغارب، وأنه َّل َيلو منه مكان، كًم قال تعاىل: ألنَّ الناحية؛  َوََّل َأْدَنى مم

 .[ ٧املجادلة: ]  ﴾  ُهَو َمَعُهْم َأيَْن َما َكاُنوا َأْكَثَر إمَّلَّ 

 الشرح

ن آيات   الصفات.هذا التفسري لآلية عىل أهنا ليست مم

 املنت

ه إىل املسجد احلرام. هكذا قال، ويف قوله:  : ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجُّ قالوا

ىل حميط بجميع املعلومات، فصحيح؛ فإن علمه تعا : إن أراد علمه تعاىل(( وإنه تعاىل َّل َيلو منه مكان)) 

ن خلقه، تعاىل ا كبرًيا  وأما ذاته تعاىل فال تكون حمصورة يف يشء مم  .اهلل عن ذلك علوًّ

 الشرح

ن كالم الطربي إَّل الوجه األول الصحيح وهو أن  الشيخ أمحد شاكر نبَّه يف احلاشية أنه َّل ُيفهم مم

 -، وليس مقصود كالمه أنه -سبحانه وتعاىل  -معنا بعلمه وبإحاطته  -جل وعال  -اهلل  املقصود: أنَّ 

له العلو املطلق:  -جل وعال  -فهذا َيالف اإلمجاع يف هذه العقيدة وهي أن اهلل  ،يف كل مكان -جل وعال 
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  ﴿علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر 
م
ًَمء نُْتْم َمْن يفم السَّ مْحَنُ  ﴿ [ ١٦امللك: ]  ﴾ َأَأمم َعْرشم اْسَتَوى  َعىَل الْ الرَّ

يرُب  ﴿ [ ٥طه: ]  ﴾ (٥) المُح َيْرَفُعهُ  إمَلْيهم َيْصَعُد اْلَكلمُم الطَّ ن أسفل إىل  [ ١۰فاطر: ]  ﴾ َواْلَعَمُل الصَّ يصعد: مم

ن ألف دليل كًم قال ألنَّ ، دليل عىل العلو (( ينزل ربنا)) أعىل،  ن أعىل إىل أسفل، أكثر مم النزول يكون مم

بعلمه وإحاطته وسمعه  -سبحانه وتعاىل  -، وإنًم هو معنا -جل وعال  -لًمء يف القرآن عىل علو اهلل الع

 [ ٤ديد: احل]  ﴾ َوُهَو َمَعُكْم َأيَْن َما ُكنُْتمْ  ﴿: -جل وعال  -وبَّصه كًم هو مفهوم دَّللة اْليات، يف قول اهلل 

﴿  
ٍ
ء ُ بمُكلر يَشْ  .[ ٢۸٢البقرة: ]  ﴾ (٢۸٢َعلميٌم ) ﴿ اْلية: يف آخر [ ٢۸٢البقرة: ]  ﴾ َواَّللَّ

يف كل مكان، يعني هذا القول َّل شك أنه خمالف  -سبحانه وتعاىل  -وَّل يصح القول: أنه بذاته  

يف أماكن  -جل وعال  -لألدلة الرشعية، وخمالف أيًضا للعقل الصحيح، فهل يصح القول: بأن اهلل 

ن ذلك وهو عقيدة ، قولعن هذا ال -سبحانه وتعاىل  -القاذورات؟  ى إىل ما هو أخطر مم وهذا القول أدَّ

عى البعض  -عال جل و -احللول واَّلحتاد وأن اهلل  د ِبم، حتى تطور هذا األمر وادَّ حلَّ يف خلقه، أو احتَّ

فاعي أنه قال: )فسبحاين سبحاين ما أعظم شاين(، وقال القائل:   أنه هو اهلل، كًم ورد عن الرر

 بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد ربٌّ الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب عبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٌد والع

  
رررررررررررررررررررررررررف  يررررررررررررررررررررررررا ليررررررررررررررررررررررررت شرررررررررررررررررررررررررعري َمررررررررررررررررررررررررن املكلَّ

   

 إن قلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررَت عبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٌد فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذاك ربٌّ 

  
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفأو قلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررَت ربٌّ   أنَّرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى ُيكلَّ

   

 وقال أسوأ منه اْلخر، حكاية الكفر ليس بكفر، قال:

 ومررررررررررررررررررررررررررررا الكلررررررررررررررررررررررررررررب واخلنزيررررررررررررررررررررررررررررر إَّل إَلنررررررررررررررررررررررررررررا

  
 ومرررررررررررررررررررررررررررا الرررررررررررررررررررررررررررررب إَّل عابرررررررررررررررررررررررررررٌد يف كنيسررررررررررررررررررررررررررررته

   

ن  - َّل شكَّ  -هذه األقوال فوالعياذ باهلل،  ال، ولذلك َلا قال بعض السلف كابن أشنع األقوأهنا مم

مثل هذه  " وَّل نقوى عىل ذكر أقوال اجلهمية ،أقوال اليهود والنصارىإنا نقوى عىل ذكر " املبارك: 
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ا ُنفاة األسًمء والصفات، هؤَّلء يعني يف جانب التنظري، وأما اجلانب التعبدي اجلهمية إمَّ  ألنَّ ، األقوال

األقوال كًم ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أهل احللول واَّلحتاد، الذين قالوا مثل هذه فهو املقصود باجلهمية 

 .-سبحانه وتعاىل  -اخلطرية، وُترؤوا عىل اهلل 

ن اهلل فريَّ العقائد عقائد باطلة كُ هذه  أنَّ  وَّل شكَّ   ، وفيها عدم -جل وعال  -ة، فيها اَّلستنقاص مم

 :تب التي ُألرفت يف هذا البابُّيه سبحانه، ومن مجيل الكُ كانته وتنزلقدره، وم -سبحانه وتعاىل  -قدر اهلل 

، ردَّ فيها عىل (عىل أرباب اَّلحتاد الصوارم احلداد يف الردر ) :اسمه -رمحه اهلل  -مة الشوكاين لعالَّ كتاب ل

ج، وابن الفارض، وابن سبعني ِمَّ  وردَّ ، ابن عريب اقتفوا هذا ا هذا املسلك ون سلكوفيها عىل ابن احلالَّ

وابن عريب إذا ُذكر هو النكرة، وليس ابن العريب اَلالكي، ، ر ِبم األمر حتى قال ابن عريبتطوَّ ، ريقالط

ن علًمء اَلالكية ف بر )ابن العريب اَلالكي صاحب أحكام القرآن، وعارضة األحودي، مم  .(رلا، وهو املعرَّ

ِما ُترأ به يف هذا الباب أنه  نفإنه مَ ه، فرل عىل كُ ا ابن عريب النكرة فهو الزنديق الذي مات، أو ُقتأمَّ 

ن عذوبتها(اقال: )وما ُسميت النار عذ ن عذاِبا، فقال له الشوكاين: يف مثل هذا  ؛ًبا إَّل مم يعني ليس مم

ن عذوبتها يا ابن عريب، اهلل  شم رب العرالعظي -جل وعال  -األمر، قال فأسأل اهلل  الكريم أن يذيقك مم

  .املستعان

 نتملا

ن اهلل أن يصيل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه اْلية عىل رسول اهلل  إذًنا مم

ن رشق أو غرب، يف مسريه يف سفره، ويف حال املسايفة وشدة اخلوف  .املتطوع حيث توجه مم

 الشرح

ىل راحلته، ا كان عال القبلة، هذا يف أمر التطوع بالنسبة إذبيعني يف مثل هذه احلال َّل جيب عليه استق
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ة يف أول التكبري ثم بعد ذلك يتوجه حيث بلوإن كان ابن قدامة ذكر اإلمجاع عىل استحباب استقبال الق

ن راحلته ويصيل  .توجهت به راحلته، وأما يف الفريضة فينزل مم

 املنت

كان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم روى عن ابن عمر: أنه كان يصيل حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول اهلل 

  ﴿ويتأول هذه اْلية:  ذلك،يفعل 
م

ورواه مسلم والرتمذي  [ ١١٥البقرة: ]  ﴾ َفَأيْنًََم ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اَّللَّ

ن والنسائي وابن أيب حاتم وابن مردويه، وأصله يف  ن حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة، مم الصحيحني مم

 غري ذكر اْلية.

ُسئل عن صالة اخلوف َوصفها. ثم قال: فإن كان إذا ويف صحيح البخاري عن ابن عمر: أنه كان 

ن ذلك صلّ  وا رجاًَّل قياًما عىل أقدامهم، وركباًنا مستقبيل القبلة وغري مستقبليها. قال نافع: خوف أشد مم

 ." –صىل اهلل عليه وسلم  -وَّل أرى ابن عمر ذكر ذلك إَّل عن النبي " 

م ُعّميت عليهم القبلة، فلم يعرفوا شطرها،  قوقال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه اْلية يف

يل املشارق واملغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي،  تعاىل: وا عىل أنحاء خمتلفة، فقال اهللفصلّ 

ثم ذكر حديًثا ضعيًفا رواه الطربي يف هذا، وأبان ابن  .وهو قبلتكم فعليكم بذلك إنَّ صالتكم ماضية

ا.  كثري عن ضعفه جدًّ

قال  ،ما بني املرشق واملغرب قبلة (()) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذي: عن أيب هريرة، عن النبي الرتموروى 

ن الصحابة: ما بني املرشق واملغرب الرتمذي:  هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن غري واحٍد مم

. وقال ابن عمر: إذا جعلت املغرب عن يمينك -منهم عمر بن اخلطاب، وعيل، وابن عباس-قبلة 

 .ةعن يسارك، فًم بينهًم قبلة، إذا اسُتْقبمَلتم القبلواملرشق 
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 الشرح

أخرب بذلك ألهل املدينة، وإَّل فقد تكون القبلة بني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يعني هذا فيًم يتعلق باملدينة، فالنبي 

ن وضع أهل املدينة  ،الشًمل واجلنوب لبعض الناس، أو قد تكون بني الغرب والرشق عىل العكس مم

هل العلم، فيه مقال عند أ (( بني املرشق واملغرب قبلة)) حديث: إىل اجلهة، وهو اإلشارة  :املقصود

نه الشيخ األلباين   .-رمحه اهلل  -وحسَّ

 املنت

 قال ابن جرير: وَيتمل: فأينًم تولوا وجوهكم يف دعائكم يل فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم،

ْب َلكُ  ﴿ثم روى عن جماهد: َلا نزلت:  : إىل أين؟ فنزلت:  [ ٦۰غافر: ]  ﴾ مْ اْدُعوينم َأْسَتجم وا  ﴿قالوا َفَأيْنًََم ُتَولُّ

 
م

ٌع َعلميٌم ) ﴿قوله: بقال ابن جرير: ويعني  ،[ ١١٥البقرة: ]  ﴾ َفَثمَّ َوْجُه اَّللَّ َ َواسم  [ ١١٥البقرة: ]  ﴾ (١١٥إمنَّ اَّللَّ

 كلهم بالكفاية، واإلفضال واجلود.يسع خلقه 

فإنه يعني: عليم بأعًمَلم، ما يغيب عنه منها يشء، وَّل  [ ١١٥البقرة: ]  ﴾ (١١٥َعلميٌم ) ﴿وأما قوله: 

 تعُزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم.

ُ َوَلًدا ُسْبحَ  ﴿قال تعاىل:  َذ اَّللَّ َ ًَمَواتم َواأْلَْرضم ُكلٌّ َلُه َقانمُتوَن )َوَقاُلوا اختَّ ( ١١٦اَنُه َبْل َلُه َما يفم السَّ

ًَموَ  يُع السَّ ًَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن )اتم وَ َبدم نَّ اشتملت   [ ١١٧، ١١٦البقرة: ]  ﴾ (١١٧اأْلَْرضم َوإمَذا َقىَض َأْمًرا َفإم

ن اليهود  -عليهم لعائن اهلل-هذه اْلية الكريمة، والتي قبلها عىل الرد عىل النصارى  وكذا َمن أشبههم مم

 .ب اهلل مجيعهم يف دعواهم وقوَلم: إن هلل ولًدا، فأكذومن مرشكي العرب، ِمن جعل املالئكة بنات اهلل

 الشرح

ُ َوَلًدا ﴿اْلية  َذ اَّللَّ َ َمن املقصود بذلك؟ املقصود به ثالث طوائف: اليهود  [ ١١٦البقرة: ]  ﴾ َوَقاُلوا اختَّ
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 :   ﴿الذين قالوا
م

: ، [ ٣۰التوبة: ]  ﴾ ُعَزْيٌر اْبُن اَّللَّ يُح  ﴿والنصارى الذين قالوا   اْبُن اامْلَسم
م

، [ ٣۰التوبة: ]  ﴾ َّللَّ

: املالئكة بنات اهلل، فجميع هؤَّلء نسبوا الولد إىل اهلل  ، اهلل -جل وعال  -ومرشكوا العرب الذين قالوا

ُ َأَحٌد ) ﴿قال:  -جل وعال  - َمُد )١ُقْل ُهَو اَّللَّ ُ الصَّ ًوا َأَحٌد ( َومَلْ َيُكْن َلُه ُكفُ ٣َومَلْ ُيوَلْد )( مَلْ َيلمْد ٢( اَّللَّ

 .[ ٤-١اإلخالص: ]  ﴾ (٤)

، ولذلك كانت سورة " عن نفسه األصول والفروع والنظراء -جل وعال  -نفى اهلل " يقول العلًمء:  

ثالثة أمور: " القرآن كًم قال العلًمء:  ألنَّ  ؛اإلخالص كلها يف التوحيد، ولذلك جاء أهنا تعدل ثلث القرآن

فعندما جاءت اإلخالص بالتوحيد  " اهي، وإما حال األنبياء مع أِمهمإما التوحيد، وإما األوامر والنو

: ِبذا القول هم هؤَّلء -سبحانه وتعاىل  -؛ ألهنا كلها يف توحيد اهلل نكانت كأهنا ثلث القرآ  ، فالذين قالوا

 الطوائف الثالث.

 املنت

أي:  [ ١١٦البقرة: ]  ﴾ اَنهُ ُسْبحَ  ﴿فقال تعاىل: مجيعهم يف دعواهم وقوَلم: إن هلل ولًدا، فأكذب اهلل 

ا كبرًيا    .تعاىل وتقدس وتنزه عن ذلك علوًّ

 الشرح

ه عن ذلك، أن هذا فيه مشاِبة اخلالق سبحانه  س وتنزَّ هذا هو التنزيه الرشعي، أنه تعاىل وتقدَّ

 باملخلوق، وهذا هو تنزيه أهل اَّلعتقاد الصحيح، أهل السنة واجلًمعة؛ ألن هناك تنزيه باطل، التنزيه

هوا اهلل   .عن أسًمئه وصفاته -جل وعال  -الباطل كتنزيه اجلهمية، الذين نزَّ

 .عن صفاته، وهذا َّل شك أنه تنزيه خمالف -جل وعال  - هوا اهلليه املعتزلة الذين نزّ أو كتنز 

عن الصفات، ومل يثبتوا له إَّل بعض الصفات،  -جل وعال  -هوا اهلل أو كتنزيه الصفاتية الذين نزّ 
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جل وعال  - ألن هذا هو مقتىض قول اهلل ؛التنزيهزيه الرشعي َّلبد أن يكون معه اإلثبات، إثباٌت مع فالتن

رُي ) ﴿: - يُع اْلَبصم مم ٌء َوُهَو السَّ ْثلمهم يَشْ ما أثبته لنفسه،  -جل وعال  -تثبت هلل  [ ١١الشورى: ]  ﴾ (١١َلْيَس َكمم

 عن النقائص. -جل وعال  -هه وتنزّ 

 املنت

ًَمَواتم َواأْلَرْ  َبْل  ﴿: قال تعاىل أي: ليس األمر كًم افرتوا، وإنًم له ملك  [ ١١٦البقرة: ]  ﴾ ضم َلُه َما يفم السَّ

رهم ومسخّ  هم رهم، ومسرّي السًموات واألرض، وهو املتَّصف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم، وُمقدر

 !م؟فهم، كًم يشاء، واجلميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهومَّّص 

ن شيئني متناسبني، وهو والولد إنًم يكون متولر  ليس له نظري، وَّل مشارك يف  - اىلتبارك وتع -ًدا مم

 عظمته وكربيائه وَّل صاحبة له، فكيف يكون له ولد!!

َبٌة َوَخ  ﴿كًم قال تعاىل:  ًَمَواتم َواأْلَْرضم َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َومَلْ َتُكْن َلُه َصاحم يُع السَّ  َوُهَو َبدم
ٍ
ء َلَق ُكلَّ يَشْ

 َعلميٌم )
ٍ
ء مْحَُن َوَلًدا ) ﴿وقال تعاىل:  ،[ ١۰١: األنعام]  ﴾ (١۰١بمُكلر يَشْ َذ الرَّ َ ا ۸۸َوَقاُلوا اختَّ ْئُتْم َشْيًئا إمدًّ ( َلَقْد جم

َباُل هَ ۸٩) رُّ اجْلم
نُْه َوَتنَْشقُّ اأْلَْرُض َوخَتم ْرَن مم ُت َيَتَفطَّ َمَوا ا )( َتَكاُد السَّ مْحَنم َوَلًدا )٩۰دًّ ( َوَما ٩١( َأْن َدَعْوا لملرَّ

َذ َوَلًدا ) مْحَنم َأْن َيتَّخم مْحَنم َعْبًدا )٩٢َينَْبغمي لملرَّ ًَمَواتم َواأْلَْرضم إمَّلَّ َآيتم الرَّ ( َلَقْد ٩٣( إمْن ُكلُّ َمْن يفم السَّ

ا ) ُهْم َعدًّ َياَمةم َفْرًدا ( َوُكلُُّهْم َآتميهم َيوْ ٩٤َأْحَصاُهْم َوَعدَّ ُقْل ُهَو  ﴿تعاىل: وقال  ،[ ٩٥- ۸۸مريم: ]  ﴾ (٩٥)َم اْلقم

ُ َأَحٌد ) َمُد )١اَّللَّ ُ الصَّ  .[ ٤-١سورة اإلخالص: ]  ﴾ (٤( َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد )٣( مَلْ َيلمْد َومَلْ ُيوَلْد )٢( اَّللَّ

اء يم، الذي َّل نظري له وَّل شبيه له، وأن مجيع األشيفقرر تعاىل يف هذه اْليات الكريمة أنه السيد العظ

 .خملوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟!غريه 
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 الشرح

 ﴿عىل هذا القول ممن مخسة أوجه، يف قوله:  ردَّ  -سبحانه وتعاىل  -اهلل  لنا يف اْلية أنَّ يعني لو تأمَّ 

ُ َوَلًدا َذ اَّللَّ َ ه عن هذا :أي [ ١١٦البقرة: ]  ﴾ ُسْبَحاَنهُ  ﴿ًَّل: فقال أوَّ  [ ١١٦البقرة: ]  ﴾ َوَقاُلوا اختَّ ه  تنزَّ القول، تنزَّ

 .عن هذا األمر

ًَمَواتم َواأْلَْرضم  ﴿قال: ُثمَّ  فال ُينسب إليه ولد  ،لكله عموم املُ  :أي [ ١١٦البقرة: ]  ﴾ َبْل َلُه َما يفم السَّ

 .-جل وعال  -وهو يملك كل يشء 

سبحانه  -مجيع اخلالئق منقادون له  [ ١١٦البقرة: ]  ﴾ (١١٦َلُه َقانمُتوَن ) ُكلٌّ  ﴿ل: الوجه الثالث قاُثمَّ 

 ، فكيف يكون له ولد! -وتعاىل 

بع قال:  ًَمَواتم َواأْلَْرضم  ﴿ثم الوجه الرا يُع السَّ  .هو الذي أنشأها وهو الذي خلقها، [ ١١٧البقرة: ]  ﴾ َبدم

ًَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن )ىَض َأْمرً َوإمَذا قَ  ﴿ثم قال يف الوجه اخلامس:  نَّ يعني  [ ١١٧البقرة: ]  ﴾ (١١٧ا َفإم

 ، وهذا كله يف الرد عىل هذه املقولة الباطلة.-سبحانه وتعاىل  -بيده كل يشء 

 املنت

بني ابن آدم ومل قال اهلل تعاىل: كذّ )) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -البخاري عن ابن عباس، عن النبي  روىوَلذا 

ك، فأما تكذيبه إيَّاي فيزعم أين َّل أقدر أن أعيده كًم كان، وأما شتمه لك، وشتمني ومل يكن له ذليكن له ذ

ن هذا ، إياي فقوله: يل ولد. فسبحاين أن أختذ صاحبة أو ولًدا ((  الوجه. انفرد به البخاري مم

: -عز وجل  -يقول اهلل )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى ابن مردويه: عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل 

كذبني ابن آدم ومل ينبغ له أن يكذبني، وشتمني ومل ينبغ له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدين 

ن إعادته. وأما شتمه إياي   فقوله: اختذ اهلل ولًدا. وأنا اهلل األحدكًم بدأين. وليس أول اخللق بأهون عيّل مم
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 أحد ((. الصمد، مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوا 

ن اهلل؛ إهنم )) أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يحني عن رسول اهلل ويف الصح َّل أحد أصرب عىل أذى سمعه مم

 .(( جيعلون له ولًدا، وهو يرزقهم ويعافيهم

 الشرح

ن ال هذا يدلُّ  فر أهنم ينسبون إىل ومن الكُ ، ومن التكربُّ  ،ومن التعايل ،ظلمعىل ما وصل إليه العباد مم

بفضله ورمحته يرتكهم عىل هذه  -سبحانه وتعاىل  -ا يلزم منه النقص، ومع ذلك م -جل وعال  -اهلل 

يغذُّيم بالنعم  ر،ي للمؤمن والكافر، والرب والفاجاحلياة، ويرزقهم، ويربيهم بالرتبية العامة، التي ه

 -وباألرزاق، وهم يدعون غريه، ويعبدون غريه، وينسبون له الولد، وينسبون له الزوجة، ومع ذلك 

أن  :ن أظلم الظلم، ومن أكرب العدوانهذا مم  أنَّ  كَّ يرزقهم ويغذُّيم بالنعم، وَّل ش -بحانه وتعاىل س

 لنفسه عن ذلك. -سبحانه وتعاىل  -هذه، هذه النقائص مع تنزيه اهلل  -جل وعال  -ُتنسب إىل اهلل 

 املنت

ال سعيد بن جبري: اإلخالص. وقال ون له بالعبودية. وققال عكرمة: مقرّ  ﴾ ُكلٌّ َلُه َقانمُتونَ  ﴿وقوله: 

 .جماهد: مطيعون، يقول: طاعة الكافر يف سجود ظله وهو كاره

جيمع األقوال كلها، وهو أن القنوت: هو الطاعة -وهو اختيار ابن جرير-وهذا القول عن جماهد 

 َيْسُجُد َمْن يفم ال ﴿واَّلستكانة إىل اهلل، وذلك رشعي وقدري، كًم قال تعاىل: 
م

َّ
م

ًَمَواتم َواأْلَْرضم َطْوًعاَوَّلل  سَّ

 .[ ١٥الرعد: ]  ﴾ (١٥َوَكْرًها َوظماَلَُلُْم بماْلُغُدور َواْْلََصالم )

 الشرح

  القنوت عىل نوعني:
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ْن ُهَو َقانمٌت آَناَء اللَّْيلم  ﴿القنوت الذي هو العبادة  -سبحانه وتعاىل  -يعني يعبد اهلل  [ ٩الزمر: ]  ﴾ َأمَّ

 .، هذا القنوت اخلاص

 الذل العام" ، أو ما يقول عنه العلًمء: -سبحانه وتعاىل  -والقنوت العام الذي هو استكانة العباد له 

 .-سبحانه وتعاىل  -وهو أن مجيع اخلالئق َّل َيرجون عن إرادته، وَّل َيرجون عن ملكه  "

د به: القنوت العام أو  [ ١١٦البقرة: ]  ﴾ (١١٦َلُه َقانمُتوَن ) ُكلٌّ  ﴿: -جل وعال  -فيكون قول اهلل   املرا

 .الذل العام، وهو أن مجيع اخلالئق َّل َيرجون عن ملكه سبحانه

كًم هو  -والفرق بينهًم ، رشعي، ويكون الثاين: قنوٌت كوين فيكون األول: القنوت األول: قنوٌت 

 -وين فاهلل ، وقد يقع وقد َّل يقع، وأما القنوت الك-سبحانه وتعاىل  -: أن الرشعي َيبه اهلل - معلوم

ن إيقاعه أنه  َّل -جل وعال  ن وقوعه. -سبحانه وتعاىل  -يلزم مم   َيبه، ولكن الكوين َّلبد مم

 املنت

ًَمَواتم َواأْلَْرضم  ﴿وقوله تعاىل:  يُع السَّ أي: خالقهًم عىل غري مثال سبق، قال جماهد  [ ١١٧البقرة: ]  ﴾ َبدم

 دث: بدعة.والسدي: وهو مقتىض اللغة، ومنه يقال لليشء املح

والبدعة عىل قسمني: تارًة تكون بدعة رشعية،  فإن كل حمدثة بدعة ((.)) كًم جاء يف الصحيح ملسلم: 

  فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة ((.)) كقوله: 

عن مجعه إياهم  - ريض اهلل عنه -ية، كقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وتارة تكون بدعة لغو

 .واستمرارهم: نعمت البدعة هذهعىل صالة الرتاويح 

 الشرح

م إىل بدعة حسنة وبدعٍة سيئة، وَّل ُتقسم أيًضا إىل التقسيم  يعني البدعة الرشعية، البدعة رشًعا َّل ُتقسَّ
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 -األحكام التكليفية اخلمسة فُيقال: بدعٌة حمرمة، ومكروهٌة، وواجبٌة، ومستحبٌة، ومباحة، َّل؛ ألن النبي 

ن ألفاظ دعة، وكل بدعة ضاللة ((،كل حمدثة ب)) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص   العموم. و)كل( مم

فال جيوز أن ُتقسم إىل بدعة حسنة أو بدعة سيئة، ولذلك جاء الذم يف اْليات ويف النصوص يف السنة  

من عمل ))  (( إياكم وحمدثات األمور))  (( من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) عن البدع، 

 مل يأت أبًدا استثناء البدع. (( رد عماًل ليس عليه أمرنا فهو

، يف التحذير ممن البدع، مل يأت الثناء عىل - ريض اهلل عنهم وأرضاهم -يف أقوال الصحابة  حتى 

ن البدع، هذا يف البدعة رشًعا، وأما البدعة يف اللغة، هذا َّل تعلُّق له رشعي، يعني َّل يأخذ احلكم  بدعة مم

 أذان عثًمن.ه املسألة الرتاويح أو كقول ابن عمر يف الرشعي، وإنًم هو كقول عمر يف هذ

 -هل جاؤوا بيشء جديد؟ أم فعلوا فعاًل كان يفعله رسول اهلل  " نعمت البدعة هذه" فقول عمر:  

ريض اهلل عنهم  -، قام بالناس يومني أو ثالثة، ثم ترك ذلك حتى َّل ُيفرض عىل الصحابة -ملسو هيلع هللا ىلص 

ِبم ُأيَبّ فقال  تكن فريضة، مجع عمر الصحابة عىل ذلك وصىلَّ  ، فبعد أن استقر األمر ومل- وأرضاهم

 البدعة اللغوية. " نعمت البدعة هذه" عمر: 

ن أشد الصحابة   ريض اهلل  -فال ُمسَتمسك أبًدا لدعاة البدع، أو املجيزين َلا بقصة عمر وهو مم

فها - عنهم وأرضاهم هو األمر املُسَتحدث " العلًمء:  عىل البدع واإلحداث يف الدين، البدعة يعني كًم عرَّ

هذا تعريف  " -جل وعال  -املضاهي للرشيعة، أو يقصد بالسلوك عليه املبالغة يف التعبد هلل يف الدين، 

ن أمجع التعاريف للبدعة.  الشاطبي يف اَّلعتصام وهو مم

 املنت

ًَمَواتم  ﴿ وقال ابن جرير: يُع السَّ عهًم. وإنًم هو ُمفعل فَّصف إىل : مبد[ ١١٧البقرة: ]  ﴾ َواأْلَْرضم َبدم
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 َفعيل، كًم رصف املؤمل إىل األليم، واملسمع إىل السميع.

 يسبقه إىل إنشاء مثله وإحداثه أحد.: املنشئ واملحدث ما مل بديعومعنى ال

قال: ولذلك سمي املبتدع يف الدين مبتدًعا؛ إلحداثه فيه ما مل يسبقه إليه غريه، وكذلك كل حمدث 

 مبتدًعا ((.)) رب تسميه مل يتقدمه فيه متقدم، فإن الع قوًَّل أو فعاًل 

قال ابن جرير: فمعنى الكالم: فسبحان اهلل أنى يكون هلل ولد، وهو مالك ما يف السًموات واألرض، 

ن بالوحدانية، وتقرّ  -بدَّللتها عليه-تشهد له مجيعها  غري  له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها مم

 ذاها عليه.أصل وَّل مثال احت

ته، وإخبار  وهذا إعالمٌ  ن اهلل عباده أن ِمن يشهد له بذلك املسيح الذي أضافوا إىل اهلل ُبنُوَّ منه َلم مم

ن غري  ن غري أصل وعىل غري مثال، هو الذي ابتدع املسيح عيسى مم أن الذي ابتدع السًموات واألرض مم

ن ابن جرير   وعبارة صحيحة. كالم جيد -رمحه اهلل  -والد بقدرته، وهذا مم

ًَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن ) ﴿وقوله تعاىل:  نَّ  بذلك تعاىل كًمل يبنير  [ ١١٧قرة: الب]  ﴾ (١١٧َوإمَذا َقىَض َأْمًرا َفإم

ر أمًرا وأراد كونه، فإنًم يقول له:  أي: مرة واحدة،  [ ١١٧البقرة: ]  ﴾ ُكنْ  ﴿قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدَّ

ًَم َأْمُرُه إمَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن  ﴿أي: فيوجد عىل وفق ما أراد، كًم قال تعاىل:  [ ١١٧البقرة: ]  ﴾ (١١٧ )َفَيُكونُ  ﴿ إمنَّ

 إمَذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن  ﴿وقال تعاىل:  ،[ ۸٢يس: ]  ﴾ (۸٢َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن )
ٍ
ء يَشْ

ًَم َقْوُلنَا لم إمنَّ

َدٌة َكَلْمٍح بماْلَبََّصم ) ﴿تعاىل:  وقال ،[ ٤۰النحل: ]  ﴾ (٤۰) ونبَّه تعاىل  ،[ ٥۰القمر: ]  ﴾ (٥۰َوَما َأْمُرَنا إمَّلَّ َواحم

  ﴿بذلك أيًضا عىل أنه خلق عيسى بكلمة: ُكن، فكان كًم أمره اهلل، قال اهلل تعاىل: 
م

نَْد اَّللَّ يَسى عم إمنَّ َمَثَل عم

ٍب َكَمَثلم َآَدَم َخلَ  ْن ُتَرا  .[ ٥٩آل عمران: ]  ﴾ (٥٩ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن )َقُه مم
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 الشرح

ًَم َيُقوُل  ﴿، -سبحانه وتعاىل  -يعني يف اْلية أيًضا إثبات صفة الكالم هلل  نَّ البقرة: ]  ﴾ َوإمَذا َقىَض َأْمًرا َفإم

هذه حروف،  [ ١١٧البقرة: ]  ﴾ ُكنْ  ﴿يتكلم بحرٍف وصوت، فقوله:  -جل وعال  -وكذلك أن اهلل  [ ١١٧

ِبا؟ هذا جمهول، الكالم معلوم، لكن كيف الكالم جمهول، والقاعدة  -جل وعال  -لكن كيف يتكلم اهلل 

مْحَُن َعىَل اْلَعرْ  ﴿التي ذكرها اإلمام مالك قاعدة عامة يف مجيع الصفات، حينًم جاء إليه رجل وسأله:  شم الرَّ

 كيف استوى؟ [ ٥طه: ]  ﴾ (٥اْسَتَوى )

ء " قال:   حضاء: العرق الشديد، وقال: اَّلستوا فطأطأ اإلمام مالك رأسه ثم رفع وقد علته الرَّ

وهذا يف مجيع الصفات، قاعدة مطردة،  " معلوم، والكيف جمهول، واإليًمن به واجب، والسؤال عنه بدعة

ن جوامع الكالم، الذي جاء عن اإلم  .- سعةرمحًة وارمحه اهلل  -ام مالك وهي مم

 املنت

ْثَل  َوَقاَل  ﴿قال تعاىل:  ْم مم ْن َقْبلمهم يَن مم ذم ُ َأْو َتْأتمينَا آَيٌة َكَذلمَك َقاَل الَّ ُمنَا اَّللَّ يَن ََّل َيْعَلُموَن َلْوََّل ُيَكلر ذم الَّ

مْم َتَشاَِبَْت ُقُلوُِبُْم َقْد َبيَّنَّا اْْلَياتم لمَقْوٍم ُيوقمنُوَن )  .[ ١١۸: البقرة]  ﴾ (١١۸َقْوَلم

يا حممد، : -ملسو هيلع هللا ىلص  -روى حممد بن إسحاق: عن ابن عباس، قال: قال رافع بن ُحَريملة لرسول اهلل 

ن قوله:  ن اهلل كًم تقول، فقل هلل فلُيَكلمنا حتى نسمع كالمه! فأنزل اهلل يف ذلك مم  ﴿إن كنت رسوًَّل مم

ُ أَ  ُمنَا اَّللَّ يَن ََّل َيْعَلُموَن َلْوََّل ُيَكلر ذم وقال جماهد: النصارى تقوله، وهو  [ ١١۸البقرة: ]  ﴾ ا آَيةٌ ْو َتْأتمينَ َوَقاَل الَّ

 : ألن السياق فيهم. ويف ذلك نظر.اختيار ابن جرير، قال

 ﴿وقال أبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، والسدي يف تفسري هذه اْلية: هذا قول كفار العرب و

مْ  ْن َقْبلمهم يَن مم ذم أن القائلني ذلك هم مرشكو  النصارى. ويؤيد هذا القول: هم اليهود و[ ١١۸البقرة: ]  ﴾ الَّ
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ُ َأْعَلُم َحْيُث  ﴿العرب، قوله تعاىل:   اَّللَّ
م

َ ُرُسُل اَّللَّ
ْثَل َما ُأويتم َن َحتَّى ُنْؤَتى مم َوإمَذا َجاَءهْتُْم َآَيٌة َقاُلوا َلْن ُنْؤمم

يَن َأْجَرُمو ذم يُب الَّ َساَلَتُه َسُيصم يٌد بمًَم َكاُنوا َيْمُكُروَن )ا جَيَْعُل رم  َوَعَذاٌب َشدم
م

نَْد اَّللَّ األنعام: ]  ﴾ (١٢٤َصَغاٌر عم

١٢٣ ]. 

َن اأْلَْرضم َينُْبوًعا ) ﴿وقوله تعاىل:  َن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلنَا مم ْن ٩۰َوَقاُلوا َلْن ُنْؤمم ( َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مم

َر اأْلَ  نٍَب َفُتَفجر يٍل َوعم رًيا )هْنَ َنخم اَلََلَا َتْفجم  ٩١اَر خم
م

َ بماَّللَّ
ًَمَء َكًَم َزَعْمَت َعَلْينَا كمَسًفا َأْو َتْأيتم َط السَّ ( َأْو ُتْسقم

يرَك َحتَّى ُتنَزر ٩٢َوامْلَاَلئمَكةم َقبمياًل )
َن لمُرقم  َوَلْن ُنْؤمم

م
ًَمء ْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى يفم السَّ َل َعَلْينَا ( َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت مم

ا َرُسوًَّل ) ء: ]  ﴾ (٩٣كمَتاًبا َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َريبر َهْل ُكنُْت إمَّلَّ َبرَشً  .[ ٩٣-٩۰اإلرسا

 الشرح

يَن ََّل َيْعَلُمونَ  ﴿قال:  -جل وعال  -هذه اْلية يف أوَلا ذّم اجلهل، فاهلل  ذم وهذا  [ ١١۸البقرة: ]  ﴾ َوَقاَل الَّ

 سبب هذا القول منهم، وهذا الكفر هو اجلهل، وكًم سبق معنا أن اجلهل عىل قسمني: نَّ للجهل، وأ ه ذمٌّ في

ن العلم وتيِّست له سبل  فجهٌل ُيعذر به اإلنسان وجهٌل َّل ُيعذر فيه اإلنسان، وهو َمن ُتكن مم

ن أهن .العلم، فهذا َّل ُيعذر، وهذا مذموم ا يف ثم أن ابن جرير سار عىل ما سار يف اْليات السابقة مم

 النصارى، فاستمر معه أن هذا السياق يف النصارى.

د بقوله:   يَن ََّل َيْعَلُمونَ  ﴿وإن كان األرجح أن املرا ذم هي يف مرشكي العرب،  [ ١١۸البقرة: ]  ﴾ َوَقاَل الَّ

مْ  ﴿قال:  - جل وعال -وقرينة الرتجيح َلذا القول أن اهلل  ْن َقْبلمهم يَن مم ذم أي  [ ١١۸لبقرة: ا]  ﴾ َكَذلمَك َقاَل الَّ

ن أهل الكتاب   .مم

 املنت

وا ﴿وقوله تعاىل:  نَا َلَقدم اْسَتْكرَبُ َل َعَلْينَا امْلَاَلئمَكُة َأْو َنَرى َربَّ يَن ََّل َيْرُجوَن لمَقاَءَنا َلْوََّل ُأنْزم ذم يفم  َوَقاَل الَّ

ا َكبمرًيا ) ْم َوَعَتْوا ُعُتوًّ هم ًة  ﴿وقوله:  ،[ ٢١الفرقان: ]  ﴾ (٢١َأنُْفسم َ نُْهْم َأْن ُيْؤَتى ُصُحًفا ُمنَرشَّ ٍئ مم يُد ُكلُّ اْمرم َبْل ُيرم
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ن اْليات الدالة عىل كفر مرشكي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤاَلم  [ ٥٢املدثر: ]  ﴾ (٥٢) إىل غري ذلك مم

ن أهل ال ما َّل حاجة َلم به، ن األمم اخلالية مم كتابني وغريهم، إنًم هو الكفر واملعاندة، كًم قال َمن قبلهم مم

ْن َذلمَك َيْسَأُلَك َأْهُل اْلكم  ﴿كًم قال تعاىل:   َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكرَبَ مم
م
ًَمء َن السَّ ْم كمَتاًبا مم َل َعَلْيهم َتابم َأْن ُتنَزر

َ َج  َنا اَّللَّ  .[ ١٥٣النساء: ]  ﴾ ْهَرةً َفَقاُلوا َأرم

 الشرح

ُ  ﴿منك هؤَّلء أن ، إذا طلب -ملسو هيلع هللا ىلص  -يعني هذا فيه تسلية للنبي  ُمنَا اَّللَّ فقد  [ ١١۸البقرة: ]  ﴾ ُيَكلر

ويف هذا أن اإلنسان لو رأى غريه  ،[ ١٥٣النساء: ]  ﴾ َجْهَرةً  ﴿ -جل وعال  -طلب قوم موسى أن يروا اهلل 

 -سبحانه وتعاىل  -اهلل إياه قد أصيب بأمر أنه يتسىل بذلك، ولذلك اإلنسان يف باب النعم التي يعطيه 

ن  ن غري ذلك، ينظر إىل َمن هو أدنى منهمم )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال النبي ، نعمة العافية، ومن نعمة اَلال، أو مم

ن هذا يكون فيه ألوينظر يف نعمة العلم، والدين، ينظر إىل ما هو فوقه،  (( لئال تزدروا نعمة اهلل عليكم

ن فضله. -جل وعال  - ، وفيه سؤال اهلل-سبحانه وتعاىل  -شحذ اَلمم، وفيه اإلقبال عىل اهلل   مم

اإلنسان إذا أصيب بمصيبة، كأن يصاب بمرض يتسىل بمن هو أشد منه، وابُتيل  أنَّ  :واملقصود بذلك 

ن التعب ن أعظم ِما ابُتيل هو، أو إذا أصيب بنقٍص يف اَلال، فلينظر إىل م  مم
ٍ
هو أفقر منه، إذا أصيب بيشء

ًبا.ريف هذه الدنيا، فلينظر إىل حال الناس الذين   بًم َّل جيدون طعاًما وَّل رشا

 عليه. -جل وعال  -علم نعمة اهلل  :ًَّل أوَّ  ،اإلنسان إذا تأمل يف غريهألنَّ  

 وثانًيا: تسىل وصرب.

ن مرتبة الصرب، وهي مرتبة الرضا عن اهلل  ، -سبحانه وتعاىل  -وثالًثا: ريض، وهذه املرتبة أعظم مم

 وعن أحكامه، وعن قضائه وقدره.
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 املنت

َ َجْهَرةً  ﴿ل تعاىل: وقا َن َلَك َحتَّى َنَرى اَّللَّ وقوله تعاىل:  .[ ٥٥البقرة: ]  ﴾ َوإمْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن ُنْؤمم

أي: أشبهت قلوب مرشكي العرب قلوب َمن تقدمهم يف الكفر والعناد  [ ١١۸البقرة: ]  ﴾ اَِبَْت ُقُلوُِبُمْ َتَش ﴿

نُوٌن )مَ  َكَذلمَك  ﴿والعتّو، كًم قال تعاىل:  ٌر َأْو جَمْ ْن َرُسوٍل إمَّلَّ َقاُلوا َساحم ْم مم ْن َقْبلمهم يَن مم ذم ( ٥٢ا َأتَى الَّ

َصْوا بمهم َبْل ُهْم   .[ ٥٣، ٥٢الذاريات: ]  ﴾ (٥٣َقْوٌم َطاُغوَن )َأتََوا

 الشرح

عدم  يعني فيه أهنم تشاِبوا يف عدم قبول احلق، وأما األساليب فتختلف، لكن اجتمعوا مجيًعا عىل

ن أمة الذين ُبعث فيهم نبينا  ًء مم ل -ملسو هيلع هللا ىلص  -قبول احلق، سوا ، أو َمن كان قبلهم، وفيه كذلك أن األقوا

ومل يقل تشاِبت أقواَلم  [ ١١۸البقرة: ]  ﴾ َتَشاَِبَْت ُقُلوُِبُمْ  ﴿قال:  -جل وعال  -فاهلل  ،تابعة َلا يف القلوب

أَّل وإن يف اجلسد مضغة إذا )) ولذلك يف احلديث:  ،أو أعًمَلم، وذلك أن األقوال تابعة َلا يف القلوب

 .(( صلحت صلح سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد سائر اجلسد، أَّل وهي القلب

 املنت

حنا الدَّلَّلت عىل صدق  [ ١١۸البقرة: ]  ﴾ (١١۸َقْد َبيَّنَّا اْْلَياتم لمَقْوٍم ُيوقمنُوَن ) ﴿وقوله:  أي: قد وضَّ

 سؤال آخر وزيادة أخرى، ملن أيقن وصّدق واتبع الرسل، وفهم ما جاؤوا به الرسل بًم َّل َُيتاج معها إىل

ن اهلل تبارك وتعاىل.   مم

ا َمن ختم اهلل ْت  ﴿ عىل قلبه وجعل عىل بَّصه غشاوة فأوَلك الذين قال اهلل فيهم: وأمَّ يَن َحقَّ ذم إمنَّ الَّ

نُوَن ) ْم َكلمَمُة َربرَك ََّل ُيْؤمم  .[ ٩٧، ٩٦يونس: ]  ﴾ (٩٧هْتُْم ُكلُّ َآَيٍة َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلميَم )( َوَلْو َجاءَ ٩٦َعَلْيهم

يمم )إمنَّا  ﴿قال تعاىل:  يًرا َوََّل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحابم اجْلَحم رًيا َوَنذم  [١١٩البقرة: ]  ﴾ (١١٩َأْرَسْلنَاَك بماحْلَقر َبشم
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إنا أرسلناك باحلق بشرًيا  ﴿أنزلت عيل: )) قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -روى ابن أيب حاتم: عن ابن عباس، عن النبي 

ن النارقال: بشرًيا باجلنة، ونذيرً  ﴾ ونذيًرا   .(( ا مم

 الشرح

إمنَّا َأْرَسْلنَاَك  ﴿: -جل وعال  -، بعد أن ذكر قول املرشكني، قال اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص  -يعني هنا تسلية للنبي 

يًرا  رًيا َوَنذم الباء هنا  [ ١١٩البقرة: ]  ﴾ بماحْلَقر  ﴿: -جل وعال  -نت عىل حق، وقوله فأ [ ١١٩البقرة: ]  ﴾ بماحْلَقر َبشم

 للمصاحبة.

 -جل وعال  -ًسا باحلق، فهيأ اهلل أي إنا أرسلناك متلبّ  " للمالبسة" أو كًم يقول بعض أهل العلم:  

ن البشارة قد تأيت باألمر ، وقوله بشرًيا ونذيًرا أ-سبحانه وتعاىل  -له األمر، وبنيَّ له السبيل، ونَّصه باحلق 

 اخلري، وقد تأيت باألمر اليسء.

ُهْم بمَعَذاٍب َألميٍم ) ﴿: -عز وجل  -كًم قال اهلل   ْ  .[ ٢١آل عمران: ]  ﴾ (٢١َفَبرشر

 املنت

يمم ) ﴿وقوله:  ءة أكثرهم  [ ١١٩البقرة: ]  ﴾ (١١٩َوََّل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحابم اجْلَحم  ﴾ َوََّل ُتْسَأُل  ﴿قرا

بفتح التاء عىل النهي،  (( وَّل َتسأل عن أصحاب اجلحيم)) بضم التاء عىل اخلرب. وقرأ آخرون  [ ١١٩بقرة: ال]

 أي: َّل تسأل عن حاَلم.

وروى أمحد: عن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد اهلل بن عمرو بن العاص، فقلت: أخربين عن صفة 

يا أُّيا )) وصوف يف التوراة بصفته يف القرآن: فقال: أجل، واهلل إنه مل يف التوراة. -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول اهلل 

، وحرزا لألميرني، وأنت عبدي ورسويل، سميتك املتوكل، َّل فظٌّ النبي إنا أرسلناك شاهًدا ومبرًشا ون ذيًرا

اب يف األسواق، وَّل يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به  وَّل غليظ وَّل سخَّ
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: َّل إهل إَّل اهلل. فيفتح به أعينً امللة العوجاء، بأ ، وقلوًبا ُغلفً ن يقولوا خراجه انفرد بإ، ا ((ا ُعمًيا، وآذانا ُصًمًّ

 .البخاري، ورواه ابن مردويه

 الشرح

ن التوراة وهذا يدعونا إىل ذكر مسألة: وهي هل ما يف الكتب السابقة وهي يعني هذا فيه نصٌّ   مم

ف مجيعه لفًظا  ومعنى؟ مسألة خالفية بني أهل العلم. اإلنجيل والتوراة، ُحرر

فت املعاين واأللفاظ  :-رمحه اهلل  -لكن الصواب ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية   ن أن الذي ُحرر مم

ن األلفاظ التي مل  بعضها دون بعض، بعض األلفاظ دون بعض، وبعض املعاين دون بعض، وهذه مم

ف.  حُترَّ

فيه بيان  [ ١١٩البقرة: ]  ﴾ (١١٩يمم )َوََّل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحابم اجْلَحم  ﴿: -جل وعال  -يف قول اهلل ُثمَّ  

هو إبالغ الدين، وأما هداية الناس وصالحهم، أو قبول هذا النصح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الواجب عىل رسول اهلل  أنَّ 

ا غوإنًم الواجب عليهم أن يبلّ  ،، ورثة علمه ورشعه-ملسو هيلع هللا ىلص  -فهذا َّل جيب، وكذلك الدعاة، وورثة النبي 

ي َمْن َأْحَبْبَت  ﴿: -سبحانه وتعاىل  -دين اهلل  سبحانه  -فهداية التوفيق بيد اهلل  [ ٥٦القصص: ]  ﴾ إمنََّك ََّل هَتْدم

 ،ألحكام الرشعيةا، وإنًم يملك العلًمء ومن يعظ الناس، يملكوا هداية الدَّللة والبيان، يوضح -وتعاىل 

، وقد كان -سبحانه وتعاىل  -وعىل دينه فهذا بيد اهلل  - جل وعال -وأما هداية الناس وإقباَلم عىل اهلل 

ن األنبياء َّل يستج -سبحانه وتعاىل  -يرسل اهلل  ويأيت )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -يب له أحد، كًم أخربنا نبينا النبي مم

هذا النبي بلَّغ ما  ،النبي معه الرهط، ويأيت النبي ومعه الرجل والرجالن، يأيت النبي وليس معه أحد ((

بتبليغه لكن مل ُيسَتجب له، وفيه بيان أن العربة ليست بالكثرة، وإنًم العربة  -جل وعال  -هلل أمره ا

 بالتمسك باحلق.
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فال تغرت بكثرة اَلالكني وَّل  "  ،" اجلًمعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك" كًم قال ابن مسعود:  

َوَما َأْكَثُر النَّاسم َوَلْو  ﴿قال:  -عال جل و -كًم جاء عن الفضيل، وعن غريه، واهلل  " يرضك قلة السالكني

نمنَي ) ُلوَن ) ﴿ولكن  [ ١۰٣يوسف: ]  ﴾ (١۰٣َحَرْصَت بمُمْؤمم نَّ  ﴿ [ ٦٣العنكبوت: ]  ﴾ (٦٣َأْكَثُرُهْم ََّل َيْعقم
َوَلكم

 .[ ٣٧األنعام: ]  ﴾ (٣٧َأْكَثَرُهْم ََّل َيْعَلُموَن )

َبادم  ﴿ة: لَّ وقال يف القم   ْن عم ُكورُ َوَقلميٌل مم هي ليست بكثرة الناس  ةفالعرب [ ١٤، ١٣سبأ: ]  ﴾ (١٣ )َي الشَّ

وَّل بقلتهم، إنًم العربة أن يكونوا عىل احلق، وهو التمسك بالوحي، التمسك بفهم السلف الصالح 

ن أن ُيقال هذا األمر، فإن ابن املبارك يف  قال:"  زمنه َلا ُسئل َمن اجلًمعة؟ رضوان اهلل عليهم، وَّل رضر مم

ن أئمة املسلمني يف املعتقد، وعىل طريٍق صحيح فقال:  وكان، " السكريأبو محزة  أبو محزة " إماًما مم

فالقضية هي التمسك باحلق، وليس بكثرة الدعاة أو بكثرة الفرق، وبكثرة اَّلنتصار لبعض  " السكري

ماليني الناس، وأن ن يتابعه تبه له أهل اإلسالم، فال ُيغرت بأن فالنوهذا األمر يعني َّلبد أن يُ  ر،األفكا

ن عالماته ن دَّلَّلت احلق، وَّل هي مم  ،فالن يستمع له ماليني اخللق، هذا َّل يدل عىل احلق أبًدا، وَّل هو مم

، فامًها دَّللة النصوص فهًًم -ملسو هيلع هللا ىلص  -إنًم عالمة احلق أن ُتد اإلنسان متمسًكا باحلق، آخًذا بطريق النبي 

ابمُقوَن  ﴿: -جل وعال  -ِمتثاًل قول اهلل  ،- نهم وأرضاهمريض اهلل ع -صحيًحا، فهم الصحابة  َوالسَّ

َبُعوُهْم بمإمْحَسانٍ  يَن اتَّ ذم يَن َواأْلَنَْصارم َوالَّ رم َن امْلَُهاجم ُلوَن مم ن اتباع الصحابة  ،[ ١۰۰التوبة: ]  ﴾ اأْلَوَّ فال بد مم

 صحيح، وأما كثرة األتباع، وكثرة وبإحسان وهذا قيٌد احرتازي؛ ألن هذا اَّلتباع َّلبد أن يكون بطريٍق 

ن األمور، أو اَّلنتصار له، فإن هذا َّل يدل أبًدا عىل أنه حق  .القائلني بأمٍر مم

ن أرباب اإلعالم، ودعاة كًم يُ  ،والواقع شاهٌد عىل ذلك ن أرباب اقال السوشفكثري مم ل ميديا وكثري مم

ن بيوهتتالربامج الدينية يكاد ي ج الناس مم م للثورات والقتال والدمار واخلروج عىل وَّلة فقون عىل إخرا
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م َّل تدل  ،األمر وسفك الدماء، والتحريض لذلك فاجتًمعهم عىل هذا األمر، وكثرة توصيتهم ِبذه الطَّوا

خالفوا اَلدي النبوي، وخالفوا هدي  ، همم وبجمعهم هم عىل باطلأبًدا أهنم عىل احلق، بل هم برمته

 ء.الصحابة، وخالفوا سبيل العلًم

ريض اهلل  -فالعربة بالتمسك باحلق، وباقتفاء األثر، التمسك بالنصوص، النظر يف فهم الصحابة  

 .- عنهم وأرضاهم

 املنت

 ُهَو اَْلَُدى  َوَلنْ  ﴿قال تعاىل: 
م

َتُهْم ُقْل إمنَّ ُهَدى اَّللَّ لَّ َتْرََض َعنَْك اْلَيُهوُد َوََّل النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبمَع مم

رٍي )َوَلئمنم ا ٍّ َوََّل َنصم ْن َويلم  مم
م

َن اَّللَّ ْلمم َما َلَك مم َن اْلعم ي َجاَءَك مم َءُهْم َبْعَد الَّذم َبْعَت َأْهَوا يَن آَتْينَ ١٢۰تَّ ذم اُهُم ( الَّ

 ُ
نُوَن بمهم َوَمْن َيْكُفْر بمهم َفُأوََلمَك ُهُم اخْلَارسم َتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تماَلَوتمهم ُأوََلمَك ُيْؤمم ، ١٢۰البقرة: ]  ﴾ (١٢١وَن )اْلكم

١٢١ ]. 

َتُهمْ َوَلْن َتْرََض َعنَْك اْلَيُهوُد َوََّل النََّصاَرى  ﴿قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه:  لَّ  ﴾ َحتَّى َتتَّبمَع مم

وَّل النصارى براضية عنك أبًدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم،  -يا حممد-وليست اليهود  [ ١٢۰البقرة: ] 

ن احلقوأقبل   .عىل طلب رضا اهلل يف دعائهم إىل ما بعثك اهلل به مم

 الشرح

َعنَْك اْلَيُهوُد  ﴿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -هو خطاب للرسول  [ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ َوَلْن َتْرََض  ﴿قال:  -جل وعال  -اهلل 

َتُهمْ  لَّ "ولن ترَض عنك اليهود  :-سبحانه وتعاىل  -مل يقل اهلل  [ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ َوََّل النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبمَع مم

فمجيء حرف )َّل( النافية هنا  [ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ َوََّل النََّصاَرى ﴿وإنًم قال:  ،تبع ملتهم"توالنصارى حتى 

 ." فيه دليل عىل استقالَلم يف النفي، وعدم اَّلقتناع" بعد حرف العطف قال العلًمء: 

ن املودة أن املسلمني كانوا يرون أن النصارى أقرب إلي :ومعنى ذلك هم، إلظهارهم يشء مم
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 أن اليهود لن ترَض، وأن النصارى لن ترَض. -جل وعال  -للمسلمني، فبنيَّ اهلل 

فجعل صيغة الكالم عىل اَّلستقالل يف حال النصارى؛ ألهنم أيًضا َّل يرضون عن املسلمني، قال:  

َبْعَت أَ  ﴿ َءُهمْ َوَلئمنم اتَّ د أن اخلرب هذا متحقٌق )لئن( هنا )ال [ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ ْهَوا الم( املوطئة للقسم، واملرا

 .ومتأكد

 املنت

 ُهَو اَْلَُدى ﴿وقوله تعاىل: 
م

أي: قل يا حممد: إن هدى اهلل الذي بعثني  [ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ ُقْل إمنَّ ُهَدى اَّللَّ

َبْعَت  ﴿به هو اَلدى، يعني: هو الدين املستقيم الصحيح الكامل الشامل.  ي َوَلئمنم اتَّ ذم َءُهْم َبْعَد الَّ َأْهَوا

رٍي ) ٍّ َوََّل َنصم ْن َويلم  مم
م

َن اَّللَّ ْلمم َما َلَك مم َن اْلعم ووعيد شديد لألمة عن فيه هتديد  [ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ (١٢۰َجاَءَك مم

ن القرآن والسنة  ئق اليهود والنصارى، بعد ما علموا مم ن ذلك -اتباع طرا فإن اخلطاب  ،- عياًذا باهلل مم

 .لرسول، واألمر ألمتهمع ا

 الشرح

َتُهمْ  َوَلنْ  ﴿قال:  -جل وعال  -ننظر أن اهلل  لَّ بمَع مم البقرة: ]  ﴾ َتْرََض َعنَْك اْلَيُهوُد َوََّل النََّصاَرى َحتَّى َتتَّ

َءُهمْ  ﴿ثم قال بعد ذلك:  [ ١٢۰ َبْعَت َأْهَوا  )هوى(.سًمه ملة، ثم قال:  يف البداية [ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ َوَلئمنم اتَّ

َتُهمْ  ﴿أوًَّل لفظ لقوله:  -جل وعال  -ذكر اهلل " قال العلًمء:   لَّ إما ألنه ظاهر احلال  ؛[ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ مم

ن العقائد ن األمور أو عقيدة مم ن أهنم مجع يعتقدون أمًرا مم د بر" وقال بعض العلًمء:  " مم َتُهمْ  ﴿املرا لَّ ]  ﴾ مم

 وى.وهي اَل "،أي الباطلة [ ١٢۰البقرة: 

َءُهمْ  ﴿: -عز وجل  -فقول اهلل   َبْعَت َأْهَوا ن اتباع هذه امللة،  [ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ َوَلئمنم اتَّ فيه التحذير مم

ن  ن الناس عىل عقيدٍة دليٌل عىل صالحها وصحتها، فإن مم فليس اجتًمع الناس عىل عقيدٍة أو طائفة مم
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جتمع عىل عبادة ىل عبادة الفئران، ومنهم َمن االناس َمن اجتمع عىل عبادة البقر، ومنهم َمن اجتمع ع

 املالئكة.

ن دونه فهي -سبحانه وتعاىل  -و)َّل إهل إَّل اهلل( تقتيض أنه َّل معبود بحقٍّ إَّل اهلل   ، وأما ما ُيعبد مم

 .عبادات باطلة ومردودة عىل أصحاِبا

رٍي ) ﴿قال:  -جل وعال  -يعني ثم اهلل  ٍّ َوََّل َنصم ْن َويلم فًم الفرق بني الويل  [ ١٢۰البقرة:  ] ﴾ (١٢۰مم

 والنصري؟ 

هذا وعيد، أن َمن وفيه  الويل هو احلليف، والنصري هو الذي ينَّص الشخص عىل َمن اعتدى عليه،

َّل ينَّصه،  -سبحانه وتعاىل  -يرتكه، أن اهلل  -جل وعال  -سلك مسلكهم، أو اقتفى طريقهم، أن اهلل 

 .حانهوَّل يكون معينًا له وقريًبا له، سب

 املنت

َتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تماَلَوتمهم  ﴿وقوله:  يَن آَتْينَاُهُم اْلكم ذم عن قتادة: هم اليهود والنصارى.  [ ١٢١البقرة: ]  ﴾ الَّ

 وهو قول عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير.

عود: والذي وقال أبو العالية: قال ابن مس. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ب رسول اهلل وُروي عن قتادة: هم أصحا

ف الكلم عن مواضعه، نفيس  ه كًم أنزله اهلل، وَّل َيرر مه ويقرأ بيده، إن حق تالوته أن َُيلَّ حالله وَُيّرم حرا

 .وَّل يتأول منه شيًئا عىل غري تأويله

 رحالش

ينَ  ﴿: -جل وعال  -التالوة يف قول اهلل  َتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تماَلَوتمهم  الَّذم حق  [ ١٢١البقرة: ]  ﴾ آَتْينَاُهُم اْلكم

التالوة ثالثة أمور: تالوة لفظه، والتالوة بمعنى التفسري، والتالوة بمعنى اَّلتباع، وهو اَّلمتثال لألوامر 
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ن معاين التالوة ءة، تالوة الل ،والنواهي، وتصديق األخبار، فهذه األمور الثالثة كلها مم فظ وهو بالقرا

 .بمقتىض األمر والنهي -سبحانه وتعاىل  -متثال، أو التعبد هلل وتالوة املعنى وهو التفسري، وتالوة اَّل

ن التعبد هلل  بالقرآن الثالثة  -جل وعال  -بالقرآن، أوجه التعبد هلل  -جل وعال  -وهو املقصود مم

 ألوامره، واألمر الثالث: التفسري، معرفة معانيه.تالوته وحفظه، وإما اَّلمتثال  إما هذه،

ن التعبد هلل ولذلك ذكرنا يف غري   ن اخلطأ أن ُيربَّى الناس عىل نوٍع مم يف  -جل وعال  -درس أنه مم

كانوا َيفظون عرش آيات يعملوا  - ريض اهلل عنهم -أمر القرآن وهو التالوة، أو احلفظ، ولذلك الصحابة 

ن العلم و  العمل، َّل يتجاوزوهن، فتعلموا القرآن وعملوا به.بًم فيهن مم

ن علًمء لذلك بعض الصحابة رو  بًم حفظ سورة البقرة يف ثًمن سنني، كًم جاء عن ابن عمر، وهو مم

الصحابة، إذ العربة بفهم القرآن، وباَّلمتثال ألوامره، وأما إرشاد الناس فقط إىل أمر التالوة، دون جانب 

ن النواهي، فالشك أن هذا َيالالفهم، معرفة املعنى، و ن األوامر وما فيه مم ف أمر التعبد اَّلمتثال َلا فيه مم

ن أمر التعبد خذبكتابه؛ ألن هذا اقتصار، أ -جل وعال  -هلل   بالقرآن. -سبحانه وتعاىل  -هلل  بجزء يسري مم

 املنت

 : يقول:  ،[ ٢الشمس: ]  ﴾ (٢َواْلَقَمرم إمَذا َتاَلَها ) ﴿وعن ابن عباس، قال: يتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ

نُوَن بمهم  ﴿حو ذلك. وقوله: اتبعها. قال: وروي عن وعطاء، وجماهد ن خرٌب عن  [ ١٢١البقرة: ]  ﴾ ُأوََلمَك ُيْؤمم

َتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تماَلَوتمهم  ﴿ يَن آَتْينَاُهُم اْلكم ذم ن أهل الكتب املنزلة عىل أي: َمن أقام  [ ١٢١البقرة: ]  ﴾ الَّ كتابه مم

ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة  ﴿كًم قال تعاىل: األنبياء املتقدمني حق إقامته، آمن بًم أرسلتك به يا حممد،  َوَلْو َأهنَّ

نْ  مْم أَلََكُلوا مم ْن َرِبر ْم مم َل إمَلْيهم يَل َوَما ُأنْزم ْنجم مْ َواإْلم ْن حَتْتم َأْرُجلمهم ْم َومم  .[ ٦٦اَلائدة: ] اْلية  ﴾  َفْوقمهم
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 الشرح

نُوَن بمهم  ﴿قال:  -جل وعال  -يًمن العمل الصالح، فاهلل أيًضا فيه أن عالمة اإلو البقرة: ]  ﴾ ُأوََلمَك ُيْؤمم

وصفهم باإليًمن بعد أن ذكر  -جل وعال  -اهلل  [ ١٢١البقرة: ]  ﴾ َيْتُلوَنُه َحقَّ تماَلَوتمهم  ﴿َمن هم؟ الذين  [ ١٢١

 العمل؛ ألن عالمة اإليًمن هو العمل بمقتىض األمر.

 املنت

َتابم َلْستُ  ﴿وقال:  ُكمْ ُقْل َيا َأْهَل اْلكم ْن َربر َل إمَلْيُكْم مم يَل َوَما ُأنْزم ْنجم يُموا التَّْوَراَة َواإْلم  َحتَّى ُتقم
ٍ
ء  ْم َعىَل يَشْ

ن األخبار بمبعث أي: إذا أقمتموها حق اإلقامة، وآمنتم ِبا حق اإليًمن، وصدّ  ،[ ٦۸اَلائدة: ]  ﴾ قتم ما فيها مم

رته، قادكم ذلك إىل احلق واتباع اخلري يف الدنيا ونعته وصفته واألمر باتباعه ونَّصه ومؤاز -ملسو هيلع هللا ىلص  -حممد 

ُسوَل النَّبميَّ اأْلُمر  ﴿واْلخرة، كًم قال تعاىل:  يَن َيتَّبمُعوَن الرَّ ذم  التَّْوَراةم الَّ
نَْدُهْم يفم ي جَيمُدوَنُه َمْكُتوًبا عم يَّ الَّذم

يلم  ْنجم  .[ ١٥٧األعراف: ] اْلية  ﴾ َواإْلم

نُو ﴿وقال تعاىل:  وَن ُقْل َآمم رُّ
ْم ََيم ْن َقْبلمهم إمَذا ُيْتىَل َعَلْيهم ْلَم مم يَن ُأوُتوا اْلعم ذم نُوا إمنَّ الَّ لمأْلَْذَقانم ا بمهم َأْو ََّل ُتْؤمم

ًدا ) نَا مَلَْفُعوًَّل )١۰٧ُسجَّ نَا إمْن َكاَن َوْعُد َربر ء: ]  ﴾ (١۰۸( َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربر أي: إن كان ما  [ ١۰۸، ١۰٧اإلرسا

ن شأن حممد  قًعا. -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعدنا به مم  لوا

ْن َقْبلمهم ُهْم بمهم ُيْؤمم  ﴿وقال تعاىل:  َتاَب مم يَن َآَتْينَاُهُم اْلكم ذم ُه ٥٢نُوَن )الَّ  إمنَّ
ْم َقاُلوا َآَمنَّا بمهم ( َوإمَذا ُيْتىَل َعَلْيهم

نَي ) ْن َقْبلمهم ُمْسلممم نَا إمنَّا ُكنَّا مم ْن َربر وا َوَيْدَرُءوَن بماحْلََسنَةم ( ُأوََلم ٥٣احْلَقُّ مم َتنْيم بمًَم َصرَبُ َك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ

َّا َرَزْقنَاهُ 
يرَئَة َوِمم ُقوَن )السَّ  .[ ٥٤- ٥٢القصص: ]  ﴾ (٥٤ْم ُينْفم

يرنَي َأَأْسَلْمُتْم َفإمْن َأْسَلُمو ﴿وقال تعاىل:  َتاَب َواأْلُمر يَن ُأوُتوا اْلكم ًَم َوُقْل لملَّذم نَّ ْوا َفإم ا َفَقدم اْهَتَدْوا َوإمْن َتَولَّ

َبادم ) رٌي بماْلعم ُ َبصم  .[ ٢۰ان: آل عمر]  ﴾ (٢۰َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواَّللَّ
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وَن ) َوَمْن َيْكُفْر بمهم َفُأوََلمَك  ﴿وَلذا قال تعاىل:  ُ
َوَمْن ﴿كًم قال تعاىل:  [ ١٢١البقرة: ]  ﴾ (١٢١ُهُم اخْلَارسم

ُدهُ َيْكُفْر بمهم  َن اأْلَْحَزابم َفالنَّاُر َمْوعم  .[ ١٧هود: ]  ﴾  مم

 الشرح

وَن ) ﴿: -عز وجل  -ل يف قول اهلل يعني يتأمَّ  ُ
ذكر هذا  [ ١٢١البقرة: ]  ﴾ (١٢١َفُأوََلمَك ُهُم اخْلَارسم

َتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تماَلَوتمهم ُأوََلمَك ُيْؤمم  ﴿بعد قوله:  يَن آَتْينَاُهُم اْلكم ذم نُوَن بمهم َوَمْن َيْكُفْر بمهم َفُأوََلمَك ُهُم الَّ

وَن ) ُ
 .[ ١٢١البقرة: ]  ﴾ (١٢١اخْلَارسم

أن الذي َّل يؤمن بالقرآن هو خارس وإن ملك الدنيا، وإن ملك نعيمها، وإن ملك "  قال العلًمء: 

رة إَّل باإليًمن أي هو يف خسارة، وأصل اإلنسان يف خسا " أمواَلا، فإنه إن كفر ِبذا القرآن فهو خارس

 وبالعمل الصالح: 

ْنَساَن َلفمي ُخِّْسٍ )١) َواْلَعَّْصم  ﴿ يَن  ﴿جنس اإلنسان يف خسارة  [ ٢، ١العَّص: ]  ﴾ (٢( إمنَّ اإْلم ذم إمَّلَّ الَّ

َاتم  احلم ُلوا الصَّ ن هذه اخلسارة العظيمة  [ ٣العَّص: ]  ﴾ آَمنُوا َوَعمم أهل اإليًمن وأهل العمل، هؤَّلء مستثنون مم

 ن.لتي يقع فيها اإلنساا

 املنت

ين، ثم َّل يؤمن )) ويف الصحيح:  ن هذه األمة: ُّيودي وَّل نَّصا والذي نفيس بيده َّل يسمع يب أحد مم

 .(( يب، إَّل دخل النار

 الشرح

 نقف هنا، جزاك اهلل خري، سبحانك مهللا وبحمدك أشهد أن َّل إهل إَّل أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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