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 بسم هللا الرحمن الرحيم    
 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , 

ال هللا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا , وأشهد أن ال إله إ
وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا و نبينا محمد عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى 

 آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين .

 أما بعد .
 أيها اإلخوة المؤمنون : السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

  

أخذنا مقاطع من آيات منها ننتقل بكم إلى سورة آل  كنا قد بدأنا بسورة البقرة وبعد أن
ــ للمالحظة هذه المادة هي من درس الشيخ  ونبين لماذا اتخذنا هذا المنهجعمران . 

األسبوعي في مسجد السالم بالمدينة النبوية ــ  قلنا أن السبب في هذا المنهج أن بعض 

ية لطال بنا األمد والوقت ــ بحمد طالب العلم الفضالء قالوا لو أننا أخذنا القرآن آية آ
" يفسر القرآن محاسن التأويل هللا اآلن للشيخ في قناة المجد العلمية برنامج يسمى " 

فيه آية آية ــ وبعضنا دارسون ال يمكن لهم االستمرار لسنوات عديدة والدرس 

اب أسبوعي فيكون التحصيل فيه رتيباً ألنه هناك فترة طويلة , فقال الفضالء من ب
المشورة أنه لو اتخذنا لكل سورة من سور القرآن درسين أو ثالثة ننم على أعظم ما 

فيها كان أولى حتى نخرج جميعاً بفائدة جمة , فيكون الطالب قد مر على شيء من 

سورة البقرة وعلى شيء من سورة آل عمران وعلى النساء وهكذا . ثم إننا نقول 
العلمية ومعارفه كان ذلك أدعى الرتباطه في  ونكرر أن اإلنسان كلما زادت حصيلته

العلم . ثم إن في بعض السور مسائل فقهيه وهذه في الغالب ال نعرج عليها قلنا حتى 

ال يكون هناك نوع من التكرار بين درسنا ودروس اآلخرين من فضالء العلماء في 
 الحرم النبوي أو في غيره .

ات المختارة من سورة آل عمران هي :على هذا بعد أن اتضح المنهج نقول أن اآلي  

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُراٍب ثِمَّ قَاَل لَهُ ُكن )) من قوله تعالى :  إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعنَد ّللاه

ن اْلُمْمتَِرينَ 59فَيَُكوُن} بهَِك فاَلَ تَُكن مهِ يَا أَْهَل )) إلى قوله تعالى :  (( { اْلَحقُّ ِمن رَّ

ِ َوأَنتُْم تَْشَهُدونَ اْلِكتَاِب  والحديث عن ذلك كله على النحو  (( . ِلَم تَْكفُُروَن بِآيَاِت ّللاه
 التالي :

 

" إن من أعظم علوم القرآن أن يعلم أن القرآن نزل لدفع شبه أوالً : قال العلماء : 
. الظالمين وإبطال عناد المعاندين وإثبات البراهين العقلية الموافقة لألدلة النقلية 

وقالوا أن هذا الفن ال يدركه إال الجهابذة العلماء المستبصرون الذين من هللا عليهم 

. جعلنا هللا وإياكم منهم وألحقنا بهم وإن لم نكن لذلك بأهل . بإدراك مغازي كتابه "   
 هذا السبب هو الذي جعلنا نختار هذه اآليات للتفسير .

 أما هذه اآليات فالحديث عنها كالتالي :
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أن هللا جل وعال ذكر قبلها قصة عيسى ابن مريم عبدهللا  مناسبة اآليات لما قبلها :

ورسوله عليه الصالة والسالم , فذكر جل وعال قصة الصديقة مريم وكيف أنها 

حملت بعيسى عليه الصالة والسالم وكيف وضعته و ما كان له من آيات وبراهين 
آتاه المعجزات الظاهرة والبراهين التي وكيف أنه دعا قومه وكيف أن هللا جل وعال 

تدل على نبوته حتى رفعه هللا جل وعال إليه وسينزل في آخر الزمان بعد أن ذكرها 

ْكِر اْلَحِكيِم})) جل وعال . ثم ذكر قوله تعالى :  { 58ذَِلَك نَتْلُوهُ َعلَْيَك ِمَن اآليَاِت َوالذ ِ
ِ َكَمثَِل آدَ  إذن هذه مناسبة اآليات لما قبلها .((  مَ إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعندَ ّللا   

 

فالمشهور عند العلماء أن عام الوفود كان العام التاسع أما سبب نزول اآليات : 

للهجرة وهو بعد أن فتح هللا لنبينا صلى هللا عليه وسلم مكة وأسلمت ثقيف وانتهت 
يه وسلم . من غزوة تبوك أتى الناس على هيئة وفود من كل شق إلى نبينا صلى هللا عل

جملة الوفود التي حضرت وفد نجران وكانوا على الديانة المسيحية ومنهم السيد 

, هؤالء النفر لما قدموا على النبي صلى هللا عليه وسلم  موالعاقب وهم من رؤوسه
صلى هللا عليه وسلم , قالوا : "  ) وما ذاك (قالوا له مالك : " تشتم صاحبنا ". قال 

فجادلته النصارى  ) نعم هو عبدهللا ورسوله (هللا ورسوله " قال : تقول إن عيسى عبد

عليه الصالة ال أب له , قالوا : فقل لنا من أبو عيسى عليه الصالة والسالم بأن عيسى 
؟ فأمهلهم حتى ينزل عليه الصالة والسالم وأتنا بأحد له أب غير عيسى والسالم 

, فأنزل هللا جل وعال على نبينا  معليه الصالة والسالالقرآن عليه في شأن عيسى 

إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعندَ )) عليه الصالة والسالم قوله هذه اآليات التي نريد أن نشرحها : 
ِ َكَمثَِل آدََم َخلَقَهُ ِمن تَُراٍب ثِمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ  فهذا هو سبب النزول .  (( ّللا   

 بعد هذا نبدأ في تفسير اآليات :

ِ  جل وعال : )) قال هللا ليس كلمة مثل هنا المقصود بها ((  إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعنَد ّللاه
المثل المعروف الذي يضرب لألشياء , وإنما كلمة مثل هنا بمعنى حاله أو صفه .  

عليه عند هللا كحال آدم عليه الصالة والسالم فيصبح معنى الكالم حالة و صفة عيسى 

. الصالة والسالم   
َخلَقَهُ ِمن تَُراٍب ثِمَّ قَاَل لَهُ ُكن )) ؟ قال هللا تعالى : عليه الصالة والسالم ل ادم ما حا

ابن هللا أنه ال عليه الصالة والسالم النصارى تقول : إن من أدلة أن عيسى  (( فَيَُكونُ 

أب له باتفاق أهل األرض والرد عليهم , وقلنا هذا من علوم القرآن الرد على كشف 
عليه لمين , أن آدم عليه الصالة والسالم ال أب له وال أم زيادة على عيسى شبه الظا

. أي إن كان عيسى ال أب له فآدم ال أب له وال أم , وإن كان عيسى  الصالة والسالم

خلق بكلمة كن بعد أن نفخ جبرائيل في رحم الصديقة مريم وكان بأمر هللا فإن آدم 
هللا في كتابه . فإذن مقارنة عيسى بآدم عليهما كذلك قال هللا له كن فكان كما أخبر 

الصالة والسالم ضربها هللا جل وعال دليالً على بطالن حجج النصارى . ألنه لو كان 

قولهم إن مجرد أن عيسى ال أب له دليالً على أنه ابن هللا فمن الذي أولى بالبنوة ؟ آدم 
األرض ال يقولون إن آدم  ألنه ال أب له وال أم . والنصارى وغير النصارى كل أهل
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ابن هللا . فلما اعترفتم أن آدم ليس ابن هللا يجب أن تعترفوا أن عيسى ليس ابن هلل . 
 وان هللا لم يلد ولم يولد فدمغت حجة النصارى .

 

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ))  والهاء في خلقه عائدة على آدم خلقه من  (( إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعنَد ّللاه
ثم قال له أي قال آلدم كن فيكون , أي كن فكان . واختلف العلماء لماذا عبر هللا تراب 

بالمضارع بدالً من الماضي يعني كان السياق أولى أن يقال : خلقه من تراب ثم قال 

له كن فكان . قال بعضهم ــ من األجوبة ــ إن العرب تجري المضارع مقام الماضي 
ربما فيه شيء من الركاكة .  وقال بعضهم ولعل إذا عرف معنى الحال . هذا جواب 

هذا أظهر أن هللا أراد أن يبين تمثل المعنى لمن يسمع , بمعنى أن عيسى عليه الصالة 

في رحم مريم عليه السالم لم عليه الصالة والسالم والسالم حتى عندما نفخ جبرائيل 
ملت به تسعة أشهر يخرج مباشرة يمشي على قدميه وإنما تكون لحماً وعظاماً حتى ح

على الصحيح , ثم ولدته صبياً رضيعاً ثم كان عيسى ابن مريم . فلم يقل هللا كن فكان 

عليه مباشرة إنما قال كن فيكون ليبين التدرج الذي مر به خلق عيسى ابن مريم 
. الصالة والسالم  

 

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُرابٍ ))  هذا أمر  ((  ثِمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعنَد ّللاه
على الوجه الصحيح .  عليه الصالة والسالمعيسى   

بهِكَ قال تعالى : ))  يعنى هذا الحق الذي أتاك من ربك . وإضافة الرب ((  اْلَحقُّ ِمن رَّ

 إلى النبي صلى هللا عليه وسلم تشريفاً للنبي صلى عليه وسلم .
بهِكَ ))  ن اْلُمْمتَِرينَ اْلَحقُّ ِمن رَّ أي ال تكن من الشاكين . وينبغي أن يعلم ((   فاَلَ تَكُن مهِ

أنه ليس المقصود من اآلية أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ممترٍن أو شاك , فهذا 

منتٍف أبداً . إنما المقصود من هذا األسلوب إثارة األريحية فيه صلى هللا عليه وسلم 
عض عليها بالنواجذ هذا تخريج . وقال بعض العلماء ألن يقبل الحق من ربه وي

تخريج آخر إنه وإن كان المخاطب النبي صلى هللا عليه وسلم فإن المخاطب الحق هو 

 أمته وكل من يسمع القرآن . لكن ال تعارض بين هذين التخريجين .
ن اْلُمْمتَِرينَ ))  بهَِك فاَلَ تَكُن مهِ الهاء عائدة على ((  َك فِيهِ { فََمْن َحآجَّ 60} اْلَحقُّ ِمن رَّ

 من ؟ عائدة على عيسى وخلقه .
َك فِيِه ِمن بَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلمِ ))  العلم أي البيان الذي أظهره هللا لك ((  فََمْن َحآجَّ

. عليه الصالة والسالمفي شأن عيسى ابن مريم   

 

نهم مسلمون من قبل ويمنعهم من ذلك :أيزعم النصارى   
َك فِيِه ِمن بَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْواْ نَْدُع أَْبنَاءنَا َوأَْبنَاءُكْم فَمَ ))  ْن َحآجَّ

ِ َعلَى اْلَكاِذبِينَ  لما  (( َونَِساءنَا َونَِساءُكْم َوأَنفَُسنَا وأَنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَْجعَل لَّْعنَةَ ّللاه

وسلم وفد النصارى نصارى نجران باألمر لم يقبلوا , قالوا أخبر النبي صلى هللا عليه 

 : نحن مسلمون من قبل فقال صلى هللا عليه وسلم :
 ) يمنعكم من اإلسالم ثالث :

ـ أكلكم لحم الخنزير .1   
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ـ وسجودكم للصليب .2  
ـ وزعمكم أن هلل ولد . (3  

عليه الصالة ينه هذه الثالث منعت ما يزعمونه من أنهم مسلمون . فلما طال األمر ب

وبينهم احتكم إلى المباهلة . والسالم  
 

 ما معنى المباهلة ؟ 
ويكون غالباً إلظهار الحجة . وقد  والمباهلة أصلها مأخوذ من االبتهال وهو الدعاء

ربما يخصص كما في اآلية في نزول اللعنة وأصل المسألة أنه لما طال الجدال ال هم 
قنعوا ألنهم على باطل , احتكم النبي صلى هللا عليه يقتنعون وال هم قادرون على أن ي

نَْدعُ أَْبنَاءنَا َوأَْبنَاءُكْم َونَِساءنَا َونَِساءُكْم )) وسلم إلى االبتهال قائالً لهم كما أمر هللا : 

أي ندعوا ونقول : اللهم العن الكاذب منا في شأن عيسى  (( َوأَنفَُسنَا وأَنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَِهلْ 
مريم . فلما كان من الغد قدم صلى هللا عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن ابن 

. قبل أن ) إذا أنا دعوت فأمنوا ( والحسين رضي هللا تعالى عنهم أجمعين , وقال : 

نكمل اعترض النصارى وخافوا من المباهلة .  وخوفهم من المباهلة دليٌل على أنهم 
كانوا على يقين لقبلوا المباهلة .  يعلمون أنه رسول هللا حقاً ألنهم لو  

 

 العلة من جلب علي وفاطمة والحسن والحسين رضي هللا عنهم أجمعين :
دليل على ثقته وكون النبي عليه الصالة والسالم يأتي بابنته وعلي والحسن والحسين 

, ألنه كان باإلمكان أن يباهلهم لوحده ويقول أنا وأنتم ندعوا على  فيما يدعوا إليه

عليه الصالة ض أهلك أنا أو تهلكون أنتم , لكن لما أتى بابنته وهي أحب بناته إليه بع

وزوجها علي والحسن والحسين ثم بعد ذلك يدعوا على الجميع داللة على أنه  والسالم
صلى هللا عليه وسلم كان واثقاً من حفظ هللا له وكان على برهان ويقين أن ما عند هللا 

 هو الحق .

ِ َعلَى اْلَكاِذبِينَ ثُمَّ نَ ))  االستطراد هنا وأنا قلت أن الدروس ليس ((  ْبتَِهْل فَنَْجعَل لَّْعنَةَ ّللا 
 المقصود منها الحرفيات وإنما المقصود منها الفوائد العلمية .

وآية المباهلة تدل على أمور عدة :   

لى هللا فضل آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن النبي صاألمر األول :   

عليه وسلم دعا علي وفاطمة والحسن والحسين رضي هللا عنهم , وهؤالء األربعة مع 

النبي صلى هللا عليه وسلم يسمون أصحاب الكساء ألن النبي صلى هللا عليه وسلم 
) اللهم هؤالء بيتي جللهم أي غطاهم ذات مرة بكساء وقال صلى هللا عليه وسلم : 

. فهؤالء آل بيته صلى هللا عليه وسلم . يراً ( فإذهب عنهم الرجس وطهرهم تطه

وعلي ابن عمه نسباً وهو زوج ابنته فاطمة تزوجها بعد منقلب النبي صلى هللا عليه 
وسلم من معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة , قيل تزوجها في شوال وقيل 

نجب منها علٌي تزوجها في أول ذي القعدة . وتعيين التاريخ هنا تحديداً ال يهم , وأ

) الحسن والحسين . أراد علي أن يسمي ابنه حرب فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : 
, ولما ولد الحسين أرادوا أن يسموه حرباً فقال النبي صلى هللا عليه  بل هو الحسن (
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. فالذي سمى الحسن والحسين من ؟  رسولنا صلى هللا ) بل هو الحسين ( وسلم : 
 عليه وسلم .

حسن رضي هللا عنه عاش حتى كانت خالفة معاوية رضي هللا عنه , فتنازل عنها وال

لمعاوية رضي هللا عنه ليحقن دماء المسلمين . ثم سكن المدينة ومات فيها أيام معاوية 
. أما الحسين رضي هللا عنه فامتد به العمر حتى مات معاوية رضي هللا عنه , وولي 

إلى العراق حتى وصل إلى كربالء المدينة العراقية من بعده ابنه يزيد فخرج من مكة 

المشهورة , فلما وصل إليها سأل عنها ؟ قيل له كربالء قال بل كرب وبالء , أخذ 
اشتقاقها من اسمها فكان ما كان . قتل رضي هللا عنه في يوم عاشوراء العاشر من 

 محرم , ولذلك الشيعة يحيون هذا اليوم كما هو معلوم .

هذا اليوم باطل من عدة أوجه :وإحيائهم ل  
ألن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يشرعه وال يقوم دين إال إذا شرعه باطن بالنقل :  

 الرسول ألنه أعلم الخلق بشرع هللا .
ألنهم لو كانوا صادقين في المناسبة العقلية لكانوا أقاموا مأتم على وباطل بالعقل : 

, وهم يقولون أن علياً أول أئمتهم والحسين  مقتل علي أبي الحسين رضي هللا عنهم
الثاني فلو كانوا صادقين عقلياً ألقاموا مأتم على مقتل علي كما قتل الحسين قتل من 

قبله علي . فهم يمرون على مناسبة علي رضي هللا عنه دون ذكر مع أنه مات مقتوالً 

رضي هللا عنه  كما قتل ابنه الحسين رضي هللا عنه , ثم يأتون عند مقتل الحسين
فيقيمون ما يقيمونه . فهذا من الدالئل العقلية واألول دليل نقلي على بطالن ما يصنعه 

 الشيعة في يوم عاشوراء . 

الذي يعنينا أن الحسين رضي هللا عنه قتل في يوم عاشوراء وقتل معه أكثر من 
بدين قتل ابنه علي ثمانين من آل بيته ولم ينجوا إال النساء وابنه علي الملقب بزين العا

األكبر وقتل ابنه عبدهللا معه وإخوانه األربعة وبعض آل بيته . وبقى ابنه علي كان 

مريضاً لم يستطع أن يحارب مع أبيه , فأبقى هللا جل وعال  ذرية الحسين رضي هللا 
فكل من ينتسب إلى رسول هللا صلى هللا عليه عنه بنجاة علي هذا الصغير المريض , 

هة الحسين فهو من ولد علي زين العابدين كل الحسينية ينتسبون إلى وسلم من ج

علي الملقب بزين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة ابن محمد صلى هللا عليه وسلم . 

وهؤالء كما قلت آله ولهم في الشرع حق عظيم وينبغي ال إفراط وال تفريط  قال 

. وقال عليه 23الشورى.  (( راً إاِلَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَىقُل الَّ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَجْ )) تعالى : 

الصالة والسالم لما شكا إليه العباس رضي هللا عنه أن بعض قريش يجبوا بني هاشم 
. ) وهللا ال يؤمنوا حتى يحبوكم هلل ثم لقرابتي (قال عليه الصالة والسالم :   

 

: األمام أحمد رحمه هللا و دليل فقهه في الدين  
والمعتصم الخليفة العباسي , عباسي أي من ظهر العباس رضي هللا عنه عم النبي  

صلى هللا عليه وسلم ليس من ظهر النبي وإنما من ظهر العباس . والعباس رضي هللا 

عنه عم النبي صلى هللا عليه وسلم وليس ابنه . المعتصم سجن العالم السني المشهور 

ا سجنه أُخِرج أحمد بعد موت المعتصم وكان أحمد بعد أحمد بن حنبل رحمه هللا . فلم
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خروجه يجتهد في الدعاء للمعتصم ويسأل هللا أن يعفو عنه , فلما كلمه الناس قال 
" ال أريد أن أقف بين يدي هللا وبيني وبين أحد من رضي هللا عنه وأرضاه ورحمه 

لدين في أن اإلنسان . وهذا من فقه اقرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خصومة " 

يتجنب أن يكون بينه وبين قرابة النبي صلى هللا عليه وسلم خصومة كما بينا في 
 قضية اإلمام احمد .

قُْل تَعَالَْواْ نَْدعُ  ))َفي اآلية أن هللا قال في القرآن على لسان نبيه : األمر الثاني : 

بي صلى هللا عليه وسلم لم يكن له بعد ومعلوم نقالً وعقالً أن الن (( أَْبنَاءنَا َوأَْبنَاءُكم
هجرته ابٌن من صلبه , يعني ليس له ابن ذكر من صلبه ومع ذلك قدم الحسن 

استدل بها فريق من العلماء على أن أوالد البنات في والحسين رضي هللا عنهم , 

يعني مثالً نفرض رجل اسمه محمد وله بنت اسمها سلمى وله  منزلة أوالد األبناء .
سمه خالد فأوالد خالد هم أوالده باتفاق الناس لم يخالف في هذا أحد , لكن ولد ا

الخالف في أوالد البنت هل يعتبرون أبناء أو ال يعتبرون ؟ المسألة خالفية لكن من 

أدلة القائلين بأن أوالد البنت يعتبرون أبناء هذه اآلية فإن هللا قال على لسان نبيه صلى 
, والنبي صلى هللا عليه وسلم دعا الحسن ((  عُ أَْبنَاءنَا َوأَْبنَاءُكمنَدْ  ))َهللا عليه وسلم : 

) إن ابني هذا سيد وسيصلح هللا به والحسين رضي هللا عنهم , وقال في حديث آخر 

. يقصد الحسن رضي هللا عنه .  بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة (
 فهذا قول من قال من العلماء .

تظهر في الميراث وتظهر في  سألة بالنسبة لطالب العلم متى تظهر ؟وهذه الم

الوقف وكالهما متقارب فهل ينزل الجد منزلة األخوة في الميراث ؟ من يقول أن ابن 
البنت ابن أعتبر الجد كاألب . وعندما يوقف اإلنسان حديقة أو مزرعة أو بيتاً فيقول 

ال أبناء أبنائي بمقتضى اآلية يدخل من؟ هذه ألبنائي وأبناء أبنائي وال يحدد فإن ق

يدخل أوالد األبناء وأوالد البنات , وقال بعض العلماء بخالف هذا وهذه المسائل 
تنظر في المحاكم , لكن أنا أردت أن أبين كيف يستنبط طالب العلم األدلة من كتاب 

 هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم .

ْبنَاءنَا َوأَْبنَاءُكْم َونَِساءنَا َونَِساءُكْم َوأَنفَُسنَا وأَنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَِهْل قُْل تَعَالَْواْ نَْدُع أَ ف ))َ

ِ َعلَى اْلَكاِذبِينَ  أي نقول اللهم العن الكاذب منا في أمر عيسى ابن ((  فَنَْجعَل لَّْعنَةَ ّللاه

اوروا ثم مريم عليه الصالة والسالم . الذي حصل أن النصارى خافوا من المباهلة تش
تراجعوا , قال قائلهم وهللا إنكم لتعلمون إنه نبي ولو باهلتموه الضطرم عليكم الوادي 

) واحدة من ثالث : ناراً , فقالوا ما األمر بيننا وبينك ؟ فقال صلى هللا عليه وسلم : 

فاختاروا الجزية فصالحوا النبي  اإلسالم ـ أي تدخلوا اإلسالم ـ أو الحرب أو الجزية (
ه الصالة والسالم على ألف حلة صفراء تقدم له في شهر صفر وألف حلة تقدم له علي

فقال عليه الصالة والسالم : فقالوا ابعث لنا رجال أميناً من أصحابك في شهر رجب . 

فاستشرف لها أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم , ) ألبعثن معكم أميناً حق أمين ( 
يا أبا عبيدة ثم قال لكل أمة أمين وأمين هذه األمة أبو ) قم فقال عليه الصالة والسالم : 

.  عبيدة رضي هللا عنه وأرضاه (  
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" لو كان ولذلك ورد أن عمر رضي هللا عنه لما طعن وطلب منه أن يستخلف قال :  
حياً لوليته هذا األمر فإذا سألني هللا عن ذلك قلت سمعت نبيك صلى هللا عليه  ةأبا عبيد

. "لكل أمة أمين وأمين هذه األمة أبو عبيدة (  ) إن وسلم يقول :  

 
أي فإن لم يقبلوا قوله  (( فَِإن تََولَّْواْ نأتي لآلية التي بعدها قال هللا عز وجل بعدها : )) 

َ )) وأعرضوا عن الدخول في اإلسالم فإن هللا عليم بالمفسدين . وقوله تعالى :  فَإِنَّ ّللا 

ري مجرى التهديد ألنه إذا كان هللا عليم بهم وهو قطعاً عليم بهم يج (( َعِليٌم بِاْلُمْفِسِدينَ 
َ َعِليٌم بِاْلُمْفِسِدينَ ))فإنه سيعاقبهم جل وعال , وهذا معنى قول هللا تعالى :  (( . فَإِنَّ ّللا   

 

َوبَْينَُكْم أاَلَّ  قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْواْ إِلَى َكلََمٍة َسَواء بَْينَنَاثم قال هللا جل وعال : )) 

ِ فَِإن تََولَّ  ن ُدوِن ّللاه َ َوالَ نُْشِرَك بِِه َشْيئاً َوالَ يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً مهِ ْواْ نَْعبَُد إاِلَّ ّللاه

(( . فَقُولُواْ اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ   

 هذه اآلية قبل أن نفصل معناها يتعلق بها فائدتين :

أن هذه اآلية كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يكتبها في كتبه التي ة األولى : الفائد

يبعثها إلى ملوك العرب والعجم وهو يدعوهم إلى اإلسالم كما ثبت ذلك في 
 الصحيحين وغيرهما في كتابه صلى هللا عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم .

ن الرسول صلى هللا عليه وسلم كما في حياتنا العملية جميعاً وهي أ الفائدة الثانية :

عند مسلم في الصحيح كان يقرأ بها أي بهذه اآلية في ركعة الصبح األخيرة من سنة 
الفجر , ومعلوم أن لصالة الفجر سنة قبلية والسنة فيها أن تخفف , النبي صلى هللا 

ِ َوَما أُنِزَل قُولُواْ آَمنَّ )) عليه وسلم كان يقرأ فيها فاتحة الكتاب وبقول هللا تعالى :  ا بِاّلل 

إِلَْينَا َوَما أُنِزَل إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواألْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسى 
ْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمو ُق بَْيَن أََحٍد م ِ ب ِِهْم الَ نُفَر ِ  (( .َن َوِعيَسى َوَما أُوتَِي النَّبِيُّوَن ِمن رَّ

قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْواْ إِلَى َكلََمٍة َسَواء بَْينَنَا )) . ويقرأ بالثانية بهذه اآلية : 136البقرة

ن دُونِ  َ َوالَ نُْشِرَك بِِه َشْيئاً َوالَ يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً م ِ ِ َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبُدَ إاِلَّ ّللا   ّللا 
. إذاً يتحرر من هذا من الناحية العملية أن  (( إِن تََولَّْواْ فَقُولُواْ اْشَهدُواْ بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ فَ 

هذه اآلية كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقرأ بها في الركعة األخيرة من سنة الفجر 

للسنة ويقرأ بغيرها ولو قرأ أي مسلم بأي سور القرآن أو آياته جاز ذلك , لكن أوفق 
 أن تقرأ هاتان اآليتان .

أهل الكتاب يندرج فيها اليهود والنصارى ألنهما ((  قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَابِ أما معناها : )) 

أنزل عليهما الكتاب . على اليهود التوراة على موسى عليه السالم وعلى النصارى 
 اإلنجيل على عيسى عليه السالم .

سواء هنا بمعنى عدل وإنصاف .((  َسَواءتَعَالَْواْ إِلَى َكلََمٍة  ))  

هذا إجمال . هذا اإلجمال فسرته ما بعدها : ((  بَْينَنَا َوبَْينَُكمْ  تَعَالَْواْ إِلَى َكلََمٍة َسَواء)) 
 (( َ (( . تَعَالَْواْ إِلَى َكلََمٍة َسَواء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبُدَ إاِلَّ ّللا   

  واء ؟إذاً ما الكلمة الس 
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ً هي : ))  َ َوالَ نُْشِرَك بِِه َشْيئا أاَلَّ نَْعبُدَ إاِلَّ )) فقول ربنا جل وعال :  .((  أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ ّللاه
 ِ ن دُوِن ّللا  َ َوالَ نُْشِرَك بِِه َشْيئاً َوالَ يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً م ِ هي الكلمة السواء  (( ّللا 

صلى هللا عليه وسلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى إليها . التي دعا النبي  

ليهود يقولون عزير ابن هللا والنصارى تقول المسيح ابن هللا وكال الفريقين على خطأ ا
معلوم , فدعاهم النبي إلى كلمة يتفق عليها الجميع وهذه الكلمة البد أن تكون كلمة 

َ َوالَ نُْشِرَك قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَ )) عدل  ْواْ إِلَى َكلََمٍة َسَواء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبُدَ إاِلَّ ّللا 

 ً (( . بِِه َشْيئا  
((  ً َ )) تأكيد لآلية التي قبلها لقوله جل وعال : ((  َوالَ نُْشِرَك بِِه َشْيئا  (( أاَلَّ نَْعبُدَ إاِلَّ ّللا 

َ أاَلَّ نَْعبُدَ )) ألن المعنى واحد   أاَلَّ نَْعبُدَ )) أسلوب حصر فيه نفي واستثناء . ((   إاِلَّ ّللا 

َ )) هذا نفي ,  (( هذا استثناء . (( إاِلَّ ّللا   
((  ِ ن ُدوِن ّللاه هذا من بديع أسلوب القرآن ألنه  (( َوالَ يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً مهِ

ً َوالَ يَتَِّخذَ بَْعضُ ))  عندما قال سبحانه : داللة على أننا كلنا من جنس واحد , ((  نَا بَْعضا

فكيف يعقل ونحن متفقون على أننا من جنس واحد أن يصبح بعضنا آلهة خارقة  
 وبعضنا مخلقون , هذا ال يستقيم ال بالعقل وال بالنقل .

((  ِ ن ُدوِن ّللاه س معناه ولم يقع أنهم واالتخاذ هنا لي((  َوالَ يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً مهِ

كانوا يعبد بعضهم بعضاً بالسجود والركوع والصالة وإنما كان يعبد بعضهم بعضاً 
بطريقة أخرى وهي أن أحبارهم ورهبانهم يحرمون ما أحل هللا فيحرمه األتباع 

) تلك ويحلون ما حرم هللا فيحلُه األتباع , وهذه كما قال النبي عليه الصالة والسالم : 

. وكما ))اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون هللا (( . قال سبحانه :  (عبادتهم 
) أليسوا يحلون ما أحل فتحرمونه قال النبي عليه الصالة والسالم لعدي ابن حاتم : 

َوالَ يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً )) . فهذا معنى قول هللا :  قال بلى قال فتلك عبادتهم (

ن دُو ِ م ِ . (( ِن ّللا   
فمن ن هنا نعلم أن التشريع هلل والرسول مجرد مبلغ صلوات هللا وسالمه عليه . م

هللا التشريع وعلى الرسول البالغ وعلينا السمع والطاعة ألننا عبيد مخلوقون هلل 

 تبارك وتعالى .
اْشَهدُواْ بِأَنَّا  فَقُولُواْ )) أي فإن لم يقبلوا هذا الذي عرضته عليهم ((  فَِإن تََولَّْواْ  ))

أي نحن باقون على ما نحن عليه من اإلسالم واتخاذ هللا جل وعال آله  (( ُمْسِلُمونَ 
 واحد ال رب غيره وال آله سواه .

 

وَن فِي إِْبَراِهيَم َوَما أُنِزلَِت التَّوَراةُ م قال هللا جل وعال : )) ث يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُحآجُّ

{ َهاأَنتُْم هَُؤالء َحاَجْجتُْم فِيَما لَُكم بِِه ِعلٌم فَِلَم 65 ِمن بَْعِدِه أَفاَلَ تَْعِقلُوَن}َواإلنِجيُل إاِلَّ 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  وَن فِيَما لَْيَس لَُكم بِِه ِعْلٌم َوّللاه َما َكاَن (( ثم قال ))  تَُحآجُّ

ْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ إِْبَراِهيُم يَُهوِديهاً َوالَ نَْصَرانِيه  (( .  اً َولَِكن َكاَن َحنِيفاً مُّ  

من العقل والنقل يا أخي أن اإلنسان إذا كان متقناً في شيء  مناسبة اآليات عموماً :  

ما يتبناه الجميع وكٌل ينتسب إليه وينسبه إلى نفسه . إذا كان الشخص محسن متقن جيد 

بناه وينتسب إليه ويقول إنه مني وأنا منه ألنه مصدر فخر . في أمره كل من حوله يت
إبراهيم عليه الصالة والسالم كان أمة كما أخبر هللا جل وعال . فاليهود تقول إن 
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إبراهيم منا والنصارى تقول إن إبراهيم على ملتنا وحتى كفار قريش كما سيأتي 
عز وجل يقول لما اختصمت يقولون منا والمسلمون يقولون منا , في أول اآلية هللا 

)) اليهود والنصارى في إبراهيم عليه الصالة والسالم , قال هللا لليهود والنصارى : 

ونَ  َوَما أُنِزلَِت )) . لَم تجادلون وتخاصمون في إبراهيم   (( يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُحآجُّ
يم وموسى عليهم الصالة والسالم مئات . بين إبراه (( التَّوَراةُ َواإلنِجيُل إاِلَّ ِمن بَْعِدهِ 

السنين وبين إبراهيم وعيسى عليهم الصالة والسالم أكثر ألن عيسى بعد موسى 

عليهم الصالة والسالم . فمحمد عليه الصالة والسالم عند اليهود والنصارى خبر منه 
ألنه مذكور في التوراة واإلنجيل . فكون اليهود والنصارى عندهم خبر عن نبينا 

لى هللا عليه وسلم هذا حق , لكن الحق أيضاً أن ليس عندهم علم بإبراهيم عليه ص

الصالة والسالم ألنهم جاؤوا بعده وما أسست اليهودية وهي محرفة في شريعة موسى 
عليه الصالة والسالم وال أسست النصرانية وهي محرفه من شريعة عيسى عليه 

ة والسالم فكيف يكون عندهم علم عن الصالة والسالم إال بعد إبراهيم عليه الصال

َهاأَنتُْم )) إبراهيم عليه الصالة والسالم هذا ال يمكن عقالً , ولذلك قال هللا عز وجل : 
ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ  وَن فِيَما لَْيَس لَُكم بِِه ِعْلٌم َوّللا   َهُؤالء َحاَجْجتُْم فِيَما لَُكم بِِه ِعلٌم فَِلَم تَُحآجُّ

معنى يعلم : يعلم حال إبراهيم وأنتم ال تعلمون عن إبراهيم شيئاً . (( تَْعلَُمونَ   

 

العقل مكتشف للدليل وليس منشىء له .   

يقول قائل أن وقد وفي هذا دليل على أن  اإلنسان ينبغي عليه أن يستخدم عقله . 
 العقل ليس له عالقة بالنقل . 

المسلمون  العقل عن غيره . يجب أن تفهم يا أخي ملحظ دقيق يميز من يتبع منهج 

مدركون من أهل السنة أنه ال يمكن للعقل أن ينشىء دليالً . والدليل في النقل لكن 
العقل يكتشف الدليل . بمعنى تأتي بمصحف وتأتيه لرجل ذي باع في العلم أعطاه هللا 

عقل , فهو إذا قرأ المصحف يستنبط األدلة من المصحف . ال يأتي بدليل من عقله 

قدرته العقلية تمكنه من أن يستنبط األدلة من القرآن . إنسان ليس عنده حظ من  لكن
عقل حتى لو نظر في المصحف ال يستطيع بأن يأتي بأدلة يكتشفها من المصحف هذا 

الفرق . ال يوجد عقل يسير الناس , الوحي هو الذي يسير الناس لكن العقل يكتشف 

أي ((  أَفاَلَ تَْعِقلُونَ )) قال تعالى للنصارى :  الدليل الموجود الذي في الوحي . ولذلك
لو عرضتم هذا األمر على عقولكم الحقة لما قبلته لكن ألنه ليس لديكم عقول تقولون 

 بغير هذا . 

 الشافعي رحمه هللا كيف بعقله اكتشف الدليل ؟
الشافعي رحمه هللا  وهو صبي في السادسة عشر وكان من أذكى الناس مر في 

وجد رجالن يختصمان فتدخل لثقته برأيه , قال : ما بالكما ؟ قال أحدهما : السوق ف

هذا كان يبيع طيراً ـ ببغاء ـ ويقول وهو يبيعه : هذا الطائر ال يسكت يتكلم طوال الليل 

والنهار , قال الذي اشتراه : فأنا اشتريته بناًء على هذا الشرط فلما ذهبت به إلى البيت 
وقت لكنه يسكت أحياناً فأنا أريد أن أرده . والذي باع يقول : ال إذا هو يتكلم أكثر ال

ترده أنا لم أقصد الليل والنهار أنه ال يسكت , تخاصما والشافعي رحمه هللا كان في 
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السادسة عشر من عمره , فقال للمشتري :  ليس لك حجة عليه . فأستصغره قال من 
م قال إلحدى نساء المؤمنين لما أين لك هذا ؟ قال ألن النبي عليه الصالة والسال

) أما فالن فال يطرح أخبرته أن فالناً خطبها , قال النبي عليه الصالة والسالم : 

. والمقصود إما كثرة الضرب وإما طول السفر ـ لكن ال يوجد  عصاه  من كتفه (
إنسان يضرب أربع وعشرون ساعة وال يوجد إنسان يسافر أربع وعشرون ساعة 

 فالشافعي ود غلبة األمر والكثرة ـ , فاقتنع المشتري فأخذ الطائر وذهب .وإنما المقص

هنا لم يأتي بدليل من عقله لكن عقله مكنه من أن ينظر في كتاب هللا أو في سنة 

وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم ألنه إن لم  .النبي عليه الصالة والسالم 

ب هللا ال يمكن أن يكون قادراً على أن يفقه أو تكن لديه آله عقلية في النظر في كتا

 يفهم أو يستنبط من كتاب هللا شيئاً كثيراً .
 

َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِديهاً َوالَ نَْصَرانِيهاً َولَِكن َكاَن َحنِيفاً م قال سبحانه وتعالى : )) ث

ْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  ليه الصالة والسالم كان إماماً قلنا إن إبراهيم ع (( مُّ
وإليه تنسب الملة وهو أعظم النبيين بعد نبينا عليه الصالة والسالم . اليهود تقول إننا 

: " إنك تعلم أن اليهود أولى  عليه الصالة والسالم على ملة إبراهيم وقالوا لنبينا 

ارة , حتى بإبراهيم ولكن الحسد منعك أن تجهر بهذا " , والنصارى تقول نفس العب
عباد األوثان وعباد النار يقولون " إن إبراهيم منا " . وذلك ألن إبراهيم يشرف كل 

إنسان أن ينتسب إليه والمسلمون يقولون " إبراهيم منا " . ولذلك النبي عليه الصالة 

والسالم يوم فتح مكة عندما نظر إلى الكعبة قبل أن يدخلها وجد كفار قريش على 
إلبراهيم صنعوها من عقولهم وهو يستقسم باألزالم , وهي  كفرهم وضعوا صورة

الطريقة التي كانوا يفعلونها مع آلهتهم حتى يخرج أحدهم لسفر أو لغيره , فلما رآها 

عليه النبي عليه الصالة والسالم وقد جعلوا صورة إبراهيم يستقسم باألزالم قال 
وفي رواية أنه م يستقسم باألزالم ( ) قاتلهم هللا وهللا ما كان إبراهي: الصالة والسالم 

. المقصود أنه حتى ) ما لشيخنا ولالستقسام باألزالم ( : عليه الصالة والسالم قال 

عباد األوثان نسبوا إبراهيم أنه منهم . فلما كانت المسألة خالف نزل الحكم من هللا 
 وهللا عليم . 

ً مَ )) وهذا نفي .  (( َما َكانَ )) ال هللا جل وعال : ق  (( ا َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِدي اً َوالَ نَْصَرانِي ا
ً )) كما تزعم اليهود وال نصرانياً كما تزعم النصارى .  ْسِلما كما  (( َولَِكن َكاَن َحنِيفاً مُّ

كما يزعم ((  َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ )) يزعم محمد عليه الصالة والسالم وأتباعه . 

 عبدة األوثان .

ي هو أولى بإبراهيم عليه الصالة والسالم ؟من الذ  
بين من الذي هو أولى  .  عليه الصالة والسالمثم بين هللا بعد أن بين منهج إبراهيم  

نَّ أَْولَى النَّاِس بِإِْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َوَهـذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن إ ))ِبإبراهيم قال سبحانه : 

 ُ ذكر كم فئة ؟ ثالثة .. ((  َوِليُّ اْلُمْؤِمنِينَ  آَمنُواْ َوّللا   

ألن الذين اتبعوا إبراهيم من قومه كان ظهورهم  هذا الظهور حسب الترتيب الزمنيو
حسب ((  نَّ أَْولَى النَّاِس بِإِْبَراِهيمَ إ ))ِقبل النبي عليه الصالة والسالم , قال تعالى 

الذين ءامنوا به وقت نبوته ورسالته صلوات هللا  (( لَلَِّذيَن اتَّبَعُوهُ  ))ِتسلسلهم الزماني 
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قال العلماء : " هذا تعظيم وتشريف لنبينا ذكره مفرداً . ((  َوهَـذَا النَّبِيُّ ))  عليه . 
من أي أمة ؟ من أمة محمد ((  َوَهـذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمنُواْ )) .  عليه الصالة والسالم "

الصحيح من أقوال العلماء . عليه الصالة والسالم على  

فأصبح إن إبراهيم عليه الصالة والسالم يتواله ثالثة :   

 المؤمنون الذين معه , ونبينا عليه الصالة والسالم , والمؤمنون من هذه األمة .

ألنه عليه الصالة والسالم أولى لكن النبي عليه الصالة والسالم أفرد قلنا تعظيم له  

 بإبراهيم من جهتين :
ألنه من ذريته . ألولى :ا  

ألنه موافق له في ملته . والثانية :  

 
 

 لم يبعث نبي بعد إبراهيم عليه الصالة والسالم إال وهو من ذريته .

براهيم عليه الصالة والسالم من إكرام هللا له لم يبعث نبي بعد إبراهيم عليه الصالة إ
يَّتِِه )) حصر : والسالم إال وهو من ذرية إبراهيم , قال تعالى في آية  َوَجعَْلنَا فِي ذُر ِ

ةَ َواْلِكتَابَ  . فما بعث نبي وال رسول بعده عليه الصالة والسالم 27العنكبوت((  النُّبُوَّ

. عليه الصالة والسالمإال وهو من ذرية إبراهيم   

ُ َوِليُّ إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِِإْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َوَهـذَا النَّبِيُّ وَ  )) الَِّذيَن آَمنُواْ َوّللاه

قال العلماء : " دلت اآلية أيضاً على أن المؤمنين مهما تباينت أقطارهم .  (( اْلُمْؤِمنِينَ 

المكانية وتفاوت ظهورهم الزماني فإنهم أولياء بعضهم لبعض ألنهم جميعاً يفيئون 
بارك وتعالى . واليوم أعداء إلى ملة واحدة , وهي ملة إبراهيم القائمة على توحيد هللا ت

المسلمين ال يحاولون شيئاً أن يثيروه بين المسلمين أكثر من تفريق الكلمة وإيثار 

النعرات القائمة إما على عرق أو على مذهب أو على مكان أو على ظهور زماني 
حتى يتشتت شمل األمة , فإذا تشتت شملها انشغل بعضها ببعض , وأرادت كل فئة 

م لواءها , فاقتتلوا وكفوا غيرهم مهمة القتال فأصبح غيرهم قادراً على أن منها أن تقي

يحتلهم بيسر وسهولة . وفي مواضع الفتن العظمى كما هي في عصرنا هذا وفي 
األحداث األخيرة في العراق فإن جمع الكلمة وتوحيد الصف وغض الطرف عن كثير 

ئم على جلب المصالح ودرء من الخالفات مقدم على أكثر األمور , ألن الدين قا
المفاسد . ولكل مرحلة من مراحل عمر األمة ما يتماشى مع أوامر ونواهي وتطبيقات 

وأحكام شرعية تختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان , والمعيار في ذلك كله 

 مصلحة األمة وعدم تمكين عدوها منها .
 

ْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَ  ))  (( ْو يُِضلُّونَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُرونَ َودَّت طَّآئِفَةٌ مهِ

 طائفة تطلق على الجماعة من الناس . والود هنا بمعنى الرغبة .
ْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضلُّونَُكمْ ))  يعني كان مراد بعٍض من اليهود و  (( َودَّت طَّآئِفَةٌ مهِ

وكم عن إسالمكم لماذا؟ ألنهم يعلمون أن اإلسالم حق , بعٍض من النصارى أن يرد

لكن اإلنسان إذا حسد غيره ال يتمنى الخير له . جرت سنة هللا في خلقه أن الهالك 
يتمنى أن يهلك الناس معه . فالذي واقع في سلك المخدرات , والواقع في سلك النساء 
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يريدك أن تكون معه حباً  , والواقع في سلك كذا و كذا من المعاصي والجرائم هو ال
فيك أو يريد لك الخير , ولكن يدفعه إلى ذلك أن كثرة الناس في الشر تهون الشر على 

 نفسه .

أنت خذها بمثال واقعي بسيط لو أن ابنك أخبرك أن نتيجته في االمتحان غير موفق و
و لخف لومك لَلُْمتَهُ كثيراً , ولكن لو أن هذا االبن أخبرك أن الفصل كله على هذا النح

على ابنك . وهذا من سنة هللا في خلقه ولذلك إبليس لما غوى وتمت عليه اللعنة َهمَّ أن 

يعصي بني آدم كلهم . يريد ويرغب في ذلك حتى ال يقع في الهالك لوحده . فأهل 
اإلشراك وأهل الكفر من أهل الكتاب لما وقعوا فيما وقعوا فيه ومنعهم الحسد أن 

الصالة والسالم رغبوا في أن يضلوا المؤمنين , وهللا جل وعال يقول  يتبعوا نبينا عليه

ألن هللا تبارك وتعالى يحمي أولياءه ((  َوَما يُِضلُّوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُرونَ )) : 
 وينصرهم ويمنع عنهم  كيد األعداء .

ِ َوأَنتُْم تَْشَهُدونَ  يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُرونَ م قال هللا جل وعال )) ث أي  (( بِآيَاِت ّللاه

تشهدون . ومفعولها هنا محذوف . والمعنى : أنكم تشهدون البراهين العقلية والنقلية 
التي تدل على أن هللا جل وعال حق . وكفركم مع كونكم تشهدون اآليات من أعظم 

يكفر ولما تظهر  الداللة على العناد والمرض المستقر في قلوبكم . ألن كون اإلنسان

له األدلة بعد . أمر هين لكن إذا ظهرت له األدلة و تتابعت وتظاهرت ومع ذلك أصر 
على كفره فذلك داللة على الران الذي في قلبه وعلى أنه أبعد إلى الحق منه إلى 

 الباطل .

 
 

 من أساليب تسمية كتاب هللا جل وعال سور القرآن : 

 

 أساليبمن  إنونبين  ,عمران سورة مدنيه  آل سورة إنكنا فيه قلنا  الذيوهذا 

كانت  أمروهذا . باسم بعضه شيء ن يسمى الآالقر تسمية كتاب هللا جال وعال سور

جاء  ألنهبسورة البقرة  البقرةفسميت سورة .  األمورالعرب تستخدمه في كثير من 
ل وعال ن هللا جعمران أل آلعمران بسورة  آلوسميت سورة , فيها  البقرةذكر قصة 

 إنماو. له وعلى هذا يقاس كثير مما في كتاب هللا وهو ظاهر بين آذكر فيها عمران و
ن كان من النبي صلى هللا عليه وسلم أو آتسمية سور القر إنالخالف بين العلماء هل 

علم أن أوالذي يظهر وهللا جل وعال , غير ذلك  أورضي هللا عنهم من أصحابه 

 بإشارةسموها رضي هللا عنهم  الصحابةبمعنى أن  ةقيفيتو ةن تسميآتسمية سور القر
 . من النبي صلى هللا عليه وسلم  إرشادوأمر و

 كثيراً  وبحثتْ  ـ  اليهود والنصارىـ الكتاب  أهلعن  عمران تكلمت كثيراً  آلوسورة 

 : أمرانوسبب ذلك . في مواضيعهم 

 

 إلىي قدوم وفد نجران سبوع الماضقدوم وفد نجران كما بينا في األ : األول األمر

بالصلح  اإلقرار إلىالنبي صلى هللا عليه وسلم وما حصل بينهما من مجادله انتهت 
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 آياتالتي طرحها وفد نجران سبب في نزول كثير من  ةسئلكانت تلك األوبينهما 
 .عمران  آلسورة 

يه الكتاب من اليهود المجاورين للنبي عل أهلمن  أحداثما كان من  :الثاني  األمر

ومعايبهم وما  أمورهمن ينزل ليبين كثيرا من آفكان القر ةالصالة والسالم في المدين
من ذكر  السورةفجل ما في .  أحداثوالسالم من  الصالةيكون بينهم وبين النبي عليه 

 ةالكتاب كغزو بأهللها  ةعالق ال أخر آيات السورة الكتاب كان هذا سببه وفي  أهل

ييسر  أنلعل هللا جل وعال  . مما هو معروف في مظانهحد وغيرهما أ ةبدر وغزو
 .شرحه 

 

ِه  )) :ن هللا يقول إف أيديناالتي بين  اآلية أما َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِن تَأَْمْنهُ بِِقنَطاٍر يَُؤد ِ
ِه إِلَْيَك إاِلَّ َما دُ  ْن إِن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر الَّ يَُؤد ِ ْمَت َعلَْيِه قَآئِماً ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ إِلَْيَك َوِمْنُهم مَّ

ي ِيَن َسبِيلٌ   )) : مفطور في النفوس قال سبحانه أمرحب المال  (( لَْيَس َعلَْينَا فِي األُم ِ

 ً ا ِ ) ): دم آوقال جل وعال عن بني ( .  20الفجر ) ( ( َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحب اً َجم  َوإِنَّهُ ِلُحب 
عالقة لها  ال إعطاءهاوفي  إنفاذهافي  ( . واألمانة 8العاديات ) ( ( ِديدٌ اْلَخْيِر لَشَ 

كذب  ):  لانه قأعنه صلى هللا عليه وسلم  يفقد رو . يسير يءوالكفر إال ش باإليمان

 ةمؤدا فإنها األمانة إالتحت قدمي هاتين  الجاهلية أمورهللا ـ يقصد اليهود ـ  كل  أعداء
عندك  أمانةمن الناس له  ألحد أنالفاجر فلو قدر والبر  ىإل( تؤدى فاجر بر و إلى

فاجر  أوكونه كافر  ةلأإليه فمس ةماناأل تأديةن فجوره ال يمنعك من إف وإن كان فاجراً 

 . ةيالتي له عندك هذا كمفهوم عام لآل ةمانله بأحقية األ عالقة فاسق ال أو
 

 منها:فيها وقفات عدة  ةياآل

اليهود قوم بهت  أنن هللا جل وعال حكم عدل فبرغم أو.  ىالرب تبارك وتعال إنصاف
ن إومع ذلك ف, كبيرا  المعايب تعالى هللا عما يقولون الظالمون علواً  بأقبحنعتوا ربهم 

أن من هؤالء اليهود على ما فيهم من معايب منهم  اآليةهللا جل وعال يقرر في هذه 

ً من  آالفوضعت عنده قنطار والقنطار  أمنتهمن لو  من  اً كثير الدنانير يعني مبلغا
نه أرغم  إليكالف من الدنانير ثم طلبتها منه يردها آ المال لو وضعت عنده قنطار

لم الناس ظن هللا ال يأالرب جل وعال و إنصافعلى  ةهللا بهذا دالل. وإخبار  يهودي
ِه إِلَْيكَ َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِن تَأْمَ  )جل وعال : ) مثقال ذرة فقول هللا  (( ْنهُ بِِقنَطاٍر يَُؤد ِ

نه كتابي إما يهود وإما أكما هو تام رغم  إليكرده  أمانه وضعت عنده قنطار إن

 . ةماناأل ةديأنصارى وهذا كفر لكن كفره لم يمنعه من ت
 

 الثمرة :  إتيانسنقف كثيرا في اللغويات حتى تفهم كال م هللا لكن ال تستعجل 
نْ ))  و  (( َوِمْنُهم )):  ثم قال سبحانه  .في الحالتين بعضيه ((  مَّ

.  الثمرة إتيانسنقف كثيرا في اللغويات حتى تفهم كال م هللا لكن ال تستعجل  إنناوقلنا 

فما . يعرف بعد تمامه  وإنمايوم  أوليعرف من  والبنيان ال. كالبنيان  أخيالعلم يا 

من هاهنا  تأخذهتقوم على علم  ا, وإنملوحدك به  أنت ةمن علم في هذه الحلق تأخذه
تدونه حتى يجتمع لديك علم  وآخرتسمعه  ءه و شيأتقر شيءو,  الحلقةهذه  ومن غير
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لوحده هذا لن يقع ولم   جم . لكن ال تحسبن أن أحدا يمكن أن يعطي الناس العلم كامالً 
ترشدك  أمور تأخذ أنتلكن . يقع ألن هللا عز وجل قسم العلم وفضله بين الناس 

 بعضها على بعض .

(  منهنا بعضيه وحتى يتم المعنى وحتى تعرف الفرق بين )  ( من ن )إأقول 
 . ( أخرى  منالبعضيه و) 

, فاكهة  فأعطاكفي بيته  أنتضفته  إنسان( أخرى بيانيه , معنى الكالم لو جاء  من) 

 , اقلت من كذ أكلت الفاكهةهذه منوعه ثم غاب عنك ثم جاء يسألك من أي  الفاكهة
  ما هي ؟( من ) نفرض قلت من البرتقال هذه 

 أكلت . الفاكهةبيانيه فأنت بينت أي نوع من 

بمعنى بعض , بعضيه  ( من هذه ) ((َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب  ))التي بين أيدينا (  من)  أما 
 الكتاب وليس الكل . أهلمن 

 

ْن إِن تَأَْمْنهُ بِِدينَارٍ ) ) ِه إِلَْيكَ ) وي شيء )يسا ( ال( َوِمْنُهم مَّ إاِلَّ َما دُْمَت َعلَْيِه  الَّ يَُؤد ِ
 ً ً  ( ما( قَآئِما وشدة الطلب  والمواجهة اإللحاحعن  ةكناي ة , هذا كناي دمت عليه قائما

 إليكالدينار والذي قبله يؤدي  ؟ ماذا إليكوأنت تتعقبه من مكان إلى آخر حتى يؤدي 

خائن  والثاني أمين األوللكن  عديدةار مرات كبر من الدينأضعف وأنه االقنطار رغم 
َوِمْنُهم  )),  ن كان فاجراً إ وأ راً اكان ب إنحد يستحقها أتؤدى لكل  ةماناأل أن. وقلنا 

 ً ِه إِلَْيَك إاِلَّ َما دُْمَت َعلَْيِه قَآئِما ْن إِن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر الَّ يَُؤد ِ كثره  اإللحاحعن  ة( كناي( مَّ

 حقك .  إليك يه الطلب تنتقل معاه من مكان حتى يؤدالمواجهة كثر
ي ِيَن َسبِيلٌ ) ) ي ِيَن َسبِيلٌ  ه )) ( هذ( ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ لَْيَس َعلَْينَا فِي األُم ِ  لَْيَس َعلَْينَا فِي األُم ِ

 )) 

 
 : ما يلي اآليةجملة تعليليه ينجم عن 

نون علتهم ئوهؤالء الخا.  ةائنون وهم كثروقم خ ةفي اليهود قوم مؤتمنون وهم قل أن 

ي ِيَن  ): )؟ قالوا  األماناتتؤدوا  قيل لهم لماذا ال إذايعنى  الخيانةفي  لَْيَس َعلَْينَا فِي األُم ِ
 . (( َسبِيلٌ 

ي ِيَن  ))  من ال يقرا وال يكتب . اللغةوهو في  أميجمع  ((األُم ِ
  

 إنوجل وقلنا  قال هللا عز أيقر ومن ال أرالعرب من يق أمةالمقصود بها هنا فهم  أما

 ً ْنُهمْ ) ) القران يفسر بعضه بعضا ي ِيَن َرُسوالً م ِ  من ؟  األميين( ( هَُو الَِّذي بَعََث فِي اأْلُم ِ
ي ِيَن َسبِيلٌ  ): )مة العرب فقول اليهود أ هؤالء  إن( اليهود يقولون ( لَْيَس َعلَْينَا فِي األُم ِ

ً  دين لهم وال ال أميونالعرب قوم  شعب هللا  أنفسهمن اليهود يرون أل يرونهم شيئا

ً , المختار  المال  إنويقولون  ويقسمون الناس غيرهم طبقات فال يرون العرب شيئا
فال  وأمانهن حصل بيننا وبينهم تقاضي بيع وشراء إلنا ف أصلهالذي في يد العرب 

 . لنا  أصالً ن المال المال أل إليهميرد  أنحاجه 

ي ِيَن َسبِيلٌ  )جل وعال : )معنى الحرفي لقول هللا فال ليس علينا  أي( ( لَْيَس َعلَْينَا فِي األُم ِ
 المحاسبةبها  إلينافما من طريق يصل  األميين أموال نأكل أنحرج وال وزر  وال إثم
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ي ِيَن َسبِيلٌ  ))  أن األصلن يطلق على العرب أل األميين أن( وقلنا ( لَْيَس َعلَْينَا فِي األُم ِ
ال  نكتب وال  أميةمة أ إننا) : قال صلى هللا عليه وسلم  .مة ال تقرأ وال تكتب أالعرب 

(  يديه ليفهم من حوله بأصابعخذ يشير صلى هللا عليه و سلم أالشهر هكذا و, نحسب 

 :قال شوقي  أمينبي  بأنهن آوالنبي عليه الصالة والسالم نعت في القر, 
 

 دانت بك العلماء أن بتة    فالعلمحسبك ر األمييها أ يا

  

 ؟  أميلماذا بعث النبي  أما

ن النبي عليه الصالة والسالم إفليقطع هللا جل وعال ألسنه المشككين وشبه المعاندين ف

عليه الصالة  جل كالم فلو كانأعبارات و وأعظمبلغ كتاب أربه  ن من عندآجاء بالقر
عن من  أخذهبه  أتىالكتاب الذي  هذا إن فارويكتب من قبل لقال عنه الك أوالسالم يقر

سنة من  أربعينسنة ثم بعد  أربعينويكتب فما زال يطالع  ايقر ألنهعن غيره  أخذه؟ 

ن فبعث هللا جل وعال آبهذا القر إليناواالستكتاب خرج  والكتابةالمطالعة والقراءة  
لُو ِمن قَْبِلِه ِمن ِكتَاٍب َواَل َوَما ُكنَت تَتْ  ): )قال سبحانه , وال يكتب  أيقر ال أمينبيه 

ْرتَاَب اْلُمْبِطلُونَ ) وتكتب ) أيعني لو كنت تقر (( تَُخطُّهُ بِيَِمينِكَ  )  العنكبوت( ( إِذاً الَّ

وال يكتب وهذا من فضل هللا  أال يقر أميلكنه النبي عليه الصالة والسالم كان ( .  48
 جل وعال عليه .

 

وفي حق  منقبةفي حق النبي صلى هللا عليه وسلم  يةفاألم مهمةمسألة  إلىنعود  

 . غيره مثلبة

اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي ) هللا جل وعال : )ويكتب ولذلك قال  أيقر أنيحسن بالرجل   

ن فال حاجه أل أميه أمة إلىويقول نحن ننتسب  إنسان يأتيفال  ( . 1العلق ) ( ( َخلَقَ 
 ةحتى يقطع هللا على يديه ألسن أميليه الصالة والسالم النبي ع هذا, وال نكتب  أنقر

ً  أن نقرأل ةملح ةنحن ففي حاج أماالمعاندين   . ونكتب ونزداد علما

 
 القراءةوالسالم عدم العلم وإنما قلت  الصالةالمقصود بها النبي عليه  األمي وليس

علمه يأخذ يكتب  ال و أ يقر فقد يكون من العلماء من ال آخر ,والكتابة وإال العلم شيء 
 بالتحصيل ويعطيه بالتلقين .

ِ  ): )ثم قال سبحانه   ي ِيَن َسبِيٌل َويَقُولُوَن َعلَى ّللا  ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ لَْيَس َعلَْينَا فِي األُم ِ

: سبيل ثم قال سبحانه  األميينلهم وعليهم في  نهأأي يعلمون  (( اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ 
الكتاب ليصبح  أهلدعوى  ىجواب من الرب سبحانه عل((  بَلَى)) هذه  (( لَىبَ  ))

 . سبيل  األميينالمعنى بلى عليكم في 

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقينَ  ): ) ثم قال سبحانه َمْن ) هذه من ) (( بَلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتَّقَى فَإِنَّ ّللا 
عنها جواب من الرب  منقطعة( ( بَلَى ))و  ةاستئنافية ( جمل( أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتَّقَى

َ  )جل وعال : )معنى قول هللا  أماسبحانه لما قبلها .  َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتَّقَى فَإِنَّ ّللا 

ً من عاهد  ( أي( يُِحبُّ اْلُمتَِّقينَ   يءنه قد أتم الشإوردها وأتم العهد ف ةعلى أمان إنسانا
 , عليه واتقى ربه الذي
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 )) :هللا سبحانه وتعالى قال هللا جل وعال  ةمن ؟ محب ةحصول محب أسبابوهذا من  
َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن   . ((فَإِنَّ ّللا 

 

ً أن إنما آكلها فوائد عدة ألن القر اآليات ينجم عن  عليه  يسير نزل ليكون منهجا

 الناس :

 

ألفاظ العموم ألن ألفاظ العموم  عباراتك وكالمك من فيأن تفر  ينبغي الفائدة األولى :
فقلنا . تجمع ما بين البر والفاجر والمخطئ والمصيب وليس هذا من العدل في شيِ 

هؤالء يهود ومع ذلك لما تكلم هللا عنهم سبحانه فصل ولم يقل جل وعال إن اليهود 

ن وسيأتي في آل آني يعرفه كل من تدبر القرآقر أسلوبكلهم ال يؤتمنون , وهذا 
ِ آنَاء اللَّْيِل  ): )ن أن هللا قال عمرا ةٌ قَآئَِمةٌ يَتْلُوَن آيَاِت ّللا  ْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ لَْيسُواْ َسَواء م ِ

أو  ةعلى جماع فاإلنسان العاقل عندما يتكلم أو يحكم على قوم أو. ( ( َوهُْم يَْسُجدُونَ 

ً يحكم  على أمة ال أو ءعلى أي شي أو ةعلى مدرس على دار أو ً  حكما ً  وال عاما  حكما
 ً  ن الذي بينه هللا جل وعال للناس .آالعموم على منهج القر ألفاظيفر من  وإنما جماعيا

  

عن  اآليةدل على هذا هذه . حد أ أيفعل يقبل من  أوالحق من قول  فائدة الثانية :ال 
 أنعن طريق التصريح أخر ودلت آيات , طريق التلميح ليس عن طريق التصريح 

: حد , بلقيس كانت تحكم اليمن وكانت تعبد الشمس كما قال الهدهد أيقبل من أي  الحق

ِ هللا) ) لما حصل ما ( . 24)  النمل (( َوَجدتَُّها َوقَْوَمَها يَْسُجدُوَن ِللشَّْمِس ِمن دُوِن ّللاَّ
 ): )الخطاب لها وأخذت تستشير قومها قالت لهم عليه السالم حصل من بعث سليمان 

ةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً الَْت ق هذا كالم من ؟  (( إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا دََخلُوا قَْريَةً أَْفَسدُوَها َوَجعَلُوا أَِعزَّ

( فاهلل جل وعال صدقها ( َوَكذَِلَك يَْفعَلُون ): ) بعدها هللا كالم بلقيس في كتاب هللا قال
 ): )رشيون قال هللا عنهم الق على قولها رغم أنها عابدة ماذا ؟ عابدة  شمس . الكفار

ُ أََمَرنَا بَِهاو ( .  28)  األعراف( ( إِذَا فَعَلُواْ فَاِحَشةً قَالُواْ َوَجْدنَا َعلَْيَها آبَاءنَا َوّللا 

 أنهمولم يردها رغم  األولىفلما رد هللا عليهم قبل هللا  الفاحشةفذكروا سببين لفعل 
هم فلم يرد ءباآقولهم أنهم وجدوا عليها  عباد وثن يعبدون الالت والعزى لكن هللا قبل

ِ  )) اآليةجاءت  الثانيةعليهم لكن رد في  َ الَ يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاء أَتَقُولُوَن َعلَى ّللا  قُْل إِنَّ ّللا 
بها لكن عندما  أمرهمهللا أن كذبوا في قولهم  ( . ألنهم 28)  األعراف (( َما الَ تَْعلَُمونَ 

هم ورثوا ءباآ أن( كانوا صادقين فلما كانوا صادقين ( َجْدنَا َعلَْيَها آبَاءنَاقَالُواْ وَ ) قالوا )

 هم لم يرده هللا جل وعال عليهم .ءباآهذا الشيء من 
 

 وأما الخطأ فانه يرد بصرف النظر ,أخي يقبل بصرف النظر عن قائله  فالحق يا 

  عن قائله .

صالح والتقوى فانه يعتذر له ولْستَّ فالخطأ يرد لكن إن كان قائله معروف بالعلم وال

 تقع في عرضه . ملزم بقبول القول لكنك ال
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فالدَّين شأنه عظيم عند هللا تبارك  أهلها إلى األماناتنه يجب تأدية أ الفائدة الثالثة :
يضيع  أنوتعالى ومن يستدن ليأكل أموال الناس يضيعه هللا جال وعال كما يريد 

منعه العجز عن رد الدين فهذا يسدد هللا  وإنما ةليسد ثغرخلقه , ومن استدان  أموال

ً فالن أن. وكيف نعرف  يأثم جل وعال عنه وال الناس  أموالجل تضييع أيستدن من  ا
ً  أن, فمثالُ لو  المعاملةجل الرد ؟ هذا يظهر من طبيعة أمن  أو  إلى احتاج تاجراً  إنسانا

رته ثم انكسرت تجارته ثم لم ثم اقترض من رجل ما مئة ألف وقامت تجا ألف مئة

 أو األلففجاء اشترى بهذه , ثالثة ,  , ألفين ألفيسيره  أموال إاليبقى في يديه 
لاير  أللفينوا األلفن هذه , أل ألفتسدد المائة  أنشيئاً لبيته فال نقول له يجب  األلفين

ن أل,  ألولاتنفع صاحبها  تنفع الرجل في بيته وهي ال , وإنمامثالً ال تنفع صاحبها 

ينفق في شيء  اإلنسانكان  إذاالمبلغ زائد عن الحد عن قدرة هذا المستدين , لكن 
هو مستدينه يدخل في من لم يفي بحق  أقل مما أوزائد عن حاجته بمقدار أكثر قليال 

الدين كما قال صلى  إالكانت الشهادة ترفع بها كل إثٍم  وإذابينه وبين الناس .   األمانة

ً  : )وسلم هللا عليه  بين الناس شأنها  األمانات( فهذا يبين أن  أخبرني به جبريل آنفا
عظيم ومن حاول وجاهد في تأدية الدَّين عن نفسه أدى هللا جل وعال عنه وأعانه ربه 

 تبارك وتعالى .

 
ُهم بِاْلِكتَاِب َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِريقاً يَْلُووَن أَْلِسنَتَ  )) :التي تليها  اآليةثم قال هللا سبحانه في 

 ِ ِ َوَما هَُو ِمْن ِعنِد ّللا  ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو ِمَن اْلِكتَاِب َويَقُولُوَن هَُو ِمْن ِعنِد ّللا 

ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ   .( ( َويَقُولُوَن َعلَى ّللا 
 اآلية وأما الماليةن للمعايب بيا السابقة اآلية والالحقة : السابقة اآليتينبين  المناسبة

َوإِنَّ  ) : )قال هللا جل وعال في عقائدهم . في اليهود الدينيةالتي بعدها بيان للمعايب 

 ( اللي هو الميل تقول لوا فالن يدا فالن أي أمالها( ِمْنُهْم لَفَِريقاً يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم بِاْلِكتَابِ 
( أي يحرفون الكتاب لفظاً ومعنى وينطقونه على هيئة ( تَابِ يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم بِاْلكِ ) . )

 نه من كالم هللا .أمن يغررك 

( الالم للتعليل والفعل ( َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِريقاً يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَابِ  ))
صل الكالم أو الخمسة األفعالمن  ألنهبعدها منصوب وعالمة نصبه حذف النون 

ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو  ))تحسبونه بالنون لكن حذفت النون لدخول الم التعليل . 
 نوعها ؟ نوعها نافيه . هذه ما ( ما) ( ( َوَما هَُو ِمَن اْلِكتَابِ ) ) إذاً ( ( ِمَن اْلِكتَابِ 

ِ َما هَُو ِمَن اْلِكتَاِب َويَقُولُوَن هَُو مِ و) ) ِ َوَما هَُو ِمْن ِعنِد ّللا  لم  أنهم( المعنى ( ْن ِعنِد ّللا 

يكتفوا فقط بأنهم يحرفون في الكلم حتى يلبسوا على الناس أن ما يقولونه من عند هللا 
ً بل زادوا على ذلك  التصريح وصرحوا كفراً  إلىلجؤوا  وإنمافلم يكفيهم التلميح  إثما

ً وكذباً بأن ما يقولون هو من عند هللا أنه ليس من عند هللا ,  قال   وهم يعلمون يقينا

ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ  ): )سبحانه  ِ َويَقُولُوَن َعلَى ّللا  ( أي يفعلون ( َوَما هَُو ِمْن ِعنِد ّللا 
يأتون الباطل  أنهميفعلون من كذب وخداع وتمويه على الناس وهم يعلمون حقيقة  ما

 ه نعت مما نعت هللا جل وعال به اليهود .بعينه فال يرتدعون عنه وهذ

َويَقُولُوَن  )) مالي والمعيب الثاني ديني األولالمعيب : معيبان  اآليتينل من صَّ حَ فتَ  
ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ   ( .( َعلَى ّللا 
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ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمن ): )ثم قال سبحانه   اً قَِليالً أُْولَـئَِك الَ َخالََق لَُهْم إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد ّللا 
يِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَلِ  ُ َوالَ يَنُظُر إِلَْيِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالَ يَُزك ِ ( ( يمٌ فِي اآلِخَرةِ َوالَ يَُكل ُِمُهُم ّللا 

 حب الدنيا العاجل يدفع البعض والعياذ باهلل, نعود لقضية المال الناس يتعاملون بالمال 

يكون في التجار  ما أكثروهذا  الزائلةن يحلف كذباً حتى ينال شيء من حطام الدنيا أل
يكون في كل  وإنمانه ليس مختص بهم وحدهم أ إالن كان في اليهود يظهر وإوهو 

 أنالسلع . والمعنى  أصحابينفقها ويكون في غير  أنصاحب سلعه في الغالب يريد 

 أعظم .عهد باهلل تبارك وتعالى شيء الحلف باهلل شيء عظيم وإعطاء ال
 

ً يشتري شي أنجل أيبيع هذين العهد والحلف باهلل من  اإلنسانكان  فإذا  من الدنيا  ئا

نه زائل كذباً وميالً وزوراً فهذا توعده هللا جل وعال  برواعد وزواجر عدة من ايعلم 

 :أهمها 

جل وعال هذا معنى قول هللا نصيباً و حظاً وال اآلخرةيجعل له في  هللا جل وعال ال أن

 فالخالق هنا بمعنى الحظ والنصيب فال حظ لهم وال (( الَ َخالََق لَُهْم فِي اآلِخَرةِ  ): )
ُ  ), )نصيب  َوالَ يَنُظُر إِلَْيِهْم  ), )( وهذا والعياذ باهلل منتهى الحرمان ( َوالَ يَُكل ُِمُهُم ّللا 

يِهمْ َوالَ  ), )( وهذا اشد ( يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  يطهرهم  وتطهير هللا لعباده يكون  ( أي ال(  يَُزك ِ

يِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ  ), ) بغفران ذنوبهم وستر معايبهم  .( ( َوالَ يَُزك ِ

 يلي : ويتحصل من هذا فقهياً ما

 

  ثالثة : األيمان أن
 

ها فهذه قال يقصدون يتعمدونها وال تجري على ألسنة الناس ال :يمين اللغو األولى : 

ُ بِاللَّْغِو فَِي أَْيَمانُِكمْ يُ  الَّ ): )هللا جل وعال عنها  َؤاِخذُُكُم ّللا  بال " يقول الرجل  (( ,  ُُ
فهذه تجري على اللسان لم يتعمدها العبد فهذه  " اجلس وهللا " , " كال وهللا" , "  وهللا

 ا . يؤاخذ عليه نه الأأسماها هللا جل وعال لغواً وأخبر جل وعال 

َولَِكن )) وهي التي قال هللا جل وعال عنها  المنعقدة :تسمى اليمين  الثانية :اليمين 
دَْت قُلُوبُُكمْ  ا تَعَمَّ تترك " , "  تفعل ال أوتفعل  " المستقبلية األمور( وهذه تكون في ( مَّ

 .قلت يلزم منها كفاره اليمين  وقعت على خالف ما إنفهذه  " , تترك ال أو
كسوتهم أو  أوعشرة مساكين  إطعامواحد من ثالث على التخيير : اليمين وكفارة  

ن تقام يكفيه أل كسا إنساناً ما أوطعم عشرة مساكين أ أو رقبةعتق أفإن  .عتق رقبة 

 أنعلى التخيير فإن لم يستطع  الثالثةهذه . عورته في الصالة  بلباسه الصالة يستر
يكسوهم ينتقل في  أنكين ولم يستطيع يطعم عشرة مسا أنولم يستطع  رقبةيحرر 

 أن العامةالصيام , والمشهور عند  إلىينتقل  بالتخيير الثالثةحالة العجز عن هذه 

: بينها التخيير قال هللا جل وعال  الثالثةفإن هذه . وهذا خطأ  الثالثةالصيام مواز لهذه 
 َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسطِ  ))

( .  89المائدة ) ( ( فَِصيَاُم ثاَلَثَِة أَيَّامٍ  )) الثالثة( أي واحد من هذه ( َرقَبٍَة فََمن لَّْم يَِجدْ 

 عجز عن واحدة من هذه الثالث .  إذا إالالصيام  إلىفال ينتقل 

 .  باآلية عالقةهو الذي له , األخير  يةباآلله  عالقة ال االثنانهذان 
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يحلف على شيء لم  ",  على شيء قد مضى اإلنساناليمين الثالثة : التي يحلفها  
هذه تسمى يمين غموس  "نه لم يكن أنه كان وعلى شيء قد كان على أيكن على 

يٌن من كبائر الذنوب لم يجعل هللا جل وعال لها كفارة , فتسمي يميٌن غموس يم وألنها

. هللا جل وعال  إلى واألوبةالنصوح والتخلص من المظالم  التوبةفاجرة , يلزم فيها 
من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه :  الستةقال صلى هللا عليه وسلم كما عند 

مسلم لقي هللا جل وعال  امرئمن حلف على يمين فاجرة وهو كاذب ليقطع بها مال ) 

ً وكفى بالمرء  .باهلل  ( عياذاً  وهو عليه غضبان يلقى هللا جل وعال وربه تبارك  أن إثما
كل من  أنالناس عبر التاريخ  أحوالوتعالى غضبان . وباالستقراء أي في النظر في 

يموت . وهذا في محالت  أنيعاقبه هللا جل وعال  قبل  كاذبةيحلف على يمين 

, مسلم  إنسانضرة على كان في قسمه وأيمانه م إذا خاصةكثير  وأمثالهاالسيارات 
به  ملتحقةكشهادة الزور تودي بأخيه المسلم وتضر به في الدنيا فهذه اليمين تبقى 

 .وينتقم هللا جل وعال منه 

  
بعثه  . بالجنةالمبشرين  العشرةحد أ أبو إسحاقوقاص رضي هللا عنه  أبيسعد بن 

 الكوفةثم جاء وفد من شاء هللا ,  فمكث فيها ما الكوفةعلى  أميراعمر رضي هللا عنه 

فبعث ,يريده  نه الأ؟ فكأن بعضهم ألمح على  رضي هللا عنه عن سعد فسألهم عمر
تتقصى  بلجنةيسمى في أيامنا هذه  عمر رضي هللا عنه و كان حاكماً عادل أشبه ما

فأخذت تسأل الناس عن سعد في المساجد  الكوفة إلىفجاءت هذه اللجنة , الحقائق 

ولون كيف أميركم سعد ؟ فيدلي الناس بإجاباتهم حتى دخلوا مسجداً فيأتون المسجد يق
من بني عبس فلما دخلوا فيه سألوهم عن سعد ؟ فقام  الكوفةلبني عبس اللذين سكنوا 

فقال كلمة  القضيةيعدل في  وال بالسويةيقسم  : أما وقد سألتنا عنه فإنه ال رجل قال

وكان سعد رضي هللا عنه , عنه عيوب في سعد رضي هللا  أنهاأخرى كلها يرى 
 أنفلما سمعه سعد رضي هللا عنه وكان سعد رضي هللا عنه يعلم  اللجنةحاضراً مع 

قال كذباً  كان عبدك هذا قد قال ما إناللهم رضي هللا عنه " هذا كاذب وقد حلف قال 

 يعيش أنشاء هللا له  فعاش هذا الرجل ما " . طل عمره وعرضه للفتنأفاللهم  ورياءً 
بيض الحواجب مع بياض الشعر حتى تساقطت أرجالً  وأصبححتى طال عمره 

حاجباه على عينيه من شدة الهرم وكبر السن ومع ذلك في هذا السن التي يعقل فيها 
وأحياءها وأسواقها يتعرض للنساء  الكوفةكل ذي خبل كان يقف في شوارع 

 يا رجل اتق هللا يقول شيخٌ  فإذا قال له الناس ةويغمزهن ويلمزهن وهو قد تجاوز المئ

فال يجد في نفسه قدره على أن يمتنع عن هذا .  موضع  .دعوة سعد  أصابتهمفتون 
 اآليةحرمه هللا ومن كبائر الذنوب وقد دلت  ما أعظمالشاهد إن اليمين الفاجرة من 

ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمناً ) عليها : ) قَِليالً أُْولَـئَِك الَ َخالََق لَُهْم فِي إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد ّللا 

يِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ  ُ َوالَ يَنُظُر إِلَْيِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالَ يَُزك ِ  ( .( اآلِخَرةِ َوالَ يَُكل ُِمُهُم ّللا 
 

 

ُ اْلِكتَاَب َواْلُحكْ  )) :ثم قال سبحانه  ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس َما َكاَن ِلبََشٍر أَن يُْؤتِيَهُ ّللا  َم َوالنُّبُوَّ
ِ َولَـِكن ُكونُواْ َربَّانِي ِيَن بَِما ُكنتُْم تُعَل ُِموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكنتُمْ   ُكونُواْ ِعبَاداً ل ِي ِمن دُوِن ّللا 
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نزلت  ةالمباهل آيةهذا عود على بدء . والمعنى قلنا في الدرس السابق إن  (( تَْدُرُسونَ 
المسيح ابن هللا فيعبد كما يعبد هللا  إنوفد نجران يقولون  إنب وفد نجران  وقلنا بسب

 أنيقع وال ينبغي   أنيمكن  نه الأعليهم  هنا هللا جل وعال يقول رداً , حسب زعمهم 

والكتاب المنزل ويجعله نبيا ثم  الحكمة أيالحكم   هللا جل وعال يعطي بشراً  أنيقع  
ً هذا العبد يقول للناس  ً  أنيمكن  من دون هللا , هذا ال اجعلوني ربا  , قدراً  وال يقع شرعا

ُ أَْعلَُم َحْيُث يَْجعَُل ِرَسالَتَهُ ) ) أنلسبب بسيط وهو  هؤالء  .(  124األنعام )  (( ّللا 

 يبعثهم علم تبارك وتعالى ما في قلوبهم . أنهللا جل وعال  قبل  الجم الغفير األنبياء
ال من , يكونوا عليه  أنمنهم خالف ما أراده هللا جل وعال   يمكن أن يقع ولذلك ال

كل الناس في هذا سواء  القدرية الناحيةمن ,  القدرية الناحيةوال من  الشرعية الناحية

َما َكاَن ِلبََشٍر أَن  )) جل وعال :ولذلك قا ل هللا . قدرا  يقع منهم ال شرعا وال ولكن ال
ُ اْلِكتَاَب وَ  ِ يُْؤتِيَهُ ّللا  ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُواْ ِعبَاداً ل ِي ِمن دُوِن ّللا  ( طيب ( اْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

َولَـِكن ُكونُواْ  ))ما الذي يقع ؟ جاء الجواب ولكن أي الذي يقع والذي يقوله النبي 

الرب  إلى(  كلمة رباني نسبة ( نَ َربَّانِي ِيَن بَِما ُكنتُْم تُعَل ُِموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسو
 واألكثرونبلغة العرب  مسموعةغير  وأنهالفظ غير عربي  أنهافزعم بعض العرب 

 .عربيه  أنهاعلى 

  
العلماء تدل على  ألفاظوجميع  (( َربَّانِي ِينَ  )) والمعنى اختلف العلماء فيه في معنى

 : يقال أنمعناً متقارب فمجملها 

 
يسوس الناس بعقل وحكمه ويربي  أنلعالم الفقيه الذي يستطيع ا :  الرباني هو إن 

 طلبته على صغار العلم قبل كباره .

 
يكون من الربانيين في العلم . والحوادث  أنهذا كله قدر له  اإلنسانإن جمع 

من العلماء ال يلقون  فالربانيونميزت كثيراً من الربانيين عن غيرهم .  المعاصرة

رحمة هللا في االعتصام وفي الموافقات وهي كتب في  والشاطبيالناس في المهالك . 
يكون عليه العالم  أنوتكلم على ما ينبغي  الربانيةالتأصيل العلمي بين كثيراً في معنى 

 لفتن الاالذي يسوس الناس في أيام . الفتن العالم  أيامالحق الذي يسوس الناس في 
العالم الرباني الذي  أعيدر في المآل . ينظ أنيهمه  وإنمايجيب على السؤال  أنيهمه 

يجيب على السؤال حتى يقال عالم ويتخلص  أنيهمه  الفتن ال أياميسوس الناس في 

فينظر مآل  قوله مآل فتواه وعاقبتها  يتكلم . أنينظر في المآل قبل  أنيهمه  وإنمامنها 
في دين هللا  أمرهميتفوه بها حتى يكون الناس على بينه من  أنعلى عامة الناس قبل 

 .إياها  وإياكمجل وعال وتلك منازل الكل يطلبها وقليل من يحصل عليها بلغنا هللا 

( الباء في ( َولَـِكن ُكونُواْ َربَّانِي ِيَن بَِما ُكنتُْم تُعَل ُِموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسونَ ) )
نه إدرسونه وتُدرُسونه فتعلمونه وتَ  رزقتم الكتاب أنكمالحالتين سببيه .  والمعنى بما 

 .نتم تسوسون الناس أتكونوا ربانيين و أنينبغي عليكم  
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َوالَ يَأُْمَرُكْم أَن تَتَِّخذُواْ اْلَمالَئَِكةَ َوالن ِبِي ِْيَن أَْربَاباً أَيَأُْمُرُكم بِاْلُكْفِر بَْعدَ ) ) ثم قال سبحانه 
ْسِلُموَن  هذا النبي يقول لقومه  إنعلى الصحيح . والمعنى  عاطفة( الواو هنا (إِْذ أَنتُم مُّ

لب دعوة الرسل هي  أن, ذلك  أرباباً والنبيين  المالئكةتتخذوا  أن يأمركمهللا ال  إن

ويعبدوا النبيين  المالئكةيعبدوا  أنإقامة التوحيد , فلو جاء نبي وطلب من الناس 
بعث هللا  نزل هللا الكتب والأجلها . فما أالتي بعث من  الرسالةلخالف هذا جوهر 

ليعبد وحده دون سواه . فعلى هذا  إالوال أقام البراهين  نالموازيالرسل وال نصب هللا 

 أن إال العبودية الربوبيةيفروا من  أنوالمرسلين يأمرون الناس  األنبياء أنكان بدهياً 
 له سواه .إيعبدوا هللا جل وعال ال رب غيره وال 

 

ْسِلُمونَ َوالَ يَأُْمرَ ) )  ُكْم أَن تَتَِّخذُواْ اْلَمالَئَِكةَ َوالن ِبِي ِْيَن أَْربَاباً أَيَأُْمُرُكم بِاْلُكْفِر بَْعدَ إِْذ أَنتُم مُّ
 وأصبحت أنفسهمالتي في  الفطرةعلموا الكتاب وعلموا الحكمة تحركت  إذا( الناس (

مقبلون على  وأصبحواسلم الناس أ أنهذا النبي بعد  أنفكيف يعقل , على هللا  ةمقبل

 أنيمكن  هذا ال نالنبيييعبدوا  أن أو المالئكةيعبدوا  أنربهم جل وعال يطلب منهم 
َما َكاَن ) ). يقع  أنأي ما ينبغي وال يمكن  (( َما َكانَ ) ): يقع كما بينا كما قال هللا 

ةَ ثُمَّ  ُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ ِ ِلبََشٍر أَن يُْؤتِيَهُ ّللا   يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُواْ ِعبَاداً ل ِي ِمن دُوِن ّللا 

{ َوالَ يَأُْمَرُكْم أَن 79َولَـِكن ُكونُواْ َربَّانِي ِيَن بَِما ُكنتُْم تُعَل ُِموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسوَن}
ْسِلُمون تَتَِّخذُواْ اْلَمالَئَِكةَ َوالن ِبِي ِْيَن أَْربَاباً أَيَأُْمُرُكم  ( .( بِاْلُكْفِر بَْعدَ إِْذ أَنتُم مُّ

 
ن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءُكْم  )) :ثم قال سبحانه  ُ ِميثَاَق النَّبِي ِْيَن لََما آتَْيتُُكم م ِ َوإِذْ أََخذَ ّللا 

ٌق ل َِما َمعَُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه َولَتَنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْقَررْ  َصد ِ تُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَِلُكْم إِْصِري َرُسوٌل مُّ

َن الشَّاِهِدينَ   . (( قَالُواْ أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَهدُواْ َوأَنَاْ َمعَُكم م ِ

 

 على طريقين : اآليةاختلف العلماء في تفسير هذه  

والمعنى عندهم ,  األنبياءلجميع  ةشامل اآليةأن هذه  من العلماء األقلفريق يرى وهم  
واحده هي عبادته سبحانه فيأخذ هللا جل وعال من  بغايةهللا جل وعال بعث النبيين  أن

ن يعينه من بعده على هذا الطريق هذا ما فهمه بعض أيبين هذا للناس و أنكل نبي 

 أميروهم المحفوظ المنقول عن  من العلماء والفريق الثاني وهم األكثرونالعلماء . 
لنبينا صلى هللا عليه  منقبة اآليةأن هذه  هللا عنهرضي  طالب أبيعلي بن  المؤمنين

 ,وسلم 

وهنا  ,هناك ميثاق وهناك من أخذ الميثاق  إن : التاليعلى النحو  اآليةويصبح معنى  
الرب جل وعال وهذا  ك من أُخذ عليهم الميثاق . فأما الذي أخذ الميثاق فهو من؟

 .واضح 

ُ ِميثَاقَ  )) ذكر  وإنما وأتباعهمحذ منهم الميثاق النبيون أالذين ( .  و( َوإِْذ أََخذَ ّللا 
هللا  أخذهرؤوس الناس . مالذي  األنبياءن أل األتباعن من درج فيهم أالنبيين فقط و

نه متى ظهر نبينا صلى هللا عليه وسلم في زمانهم يجب عليهم أهللا منهم  أخذهمنهم ؟ 

ٌق ل َِما مُ  )) صلى هللا عليه وسلم نبينا ( المقصود به( ثُمَّ َجاءكُْم َرُسولٌ ) يتبعوه ) أن َصد ِ
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بمعنى  واإلصر( ( َمعَُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه َولَتَنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَِلُكْم إِْصِري
َن الشَّاِهِدينَ ق ))العهد   . ( ( الُواْ أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَهدُواْ َوأَنَاْ َمعَُكم م ِ

 

 اليوم :  فهو المقصود من درس التفسير أمورينجم عن هذا 

نبي بعده وال  وال األممونحن حظه من  نالنبييالنبي صلى هللا عليه وسلم حضنا من  

من  إخوانهيشترك مع  منها ما بأموروهذا النبي خصه هللا جل وعال أمة بعدنا , 

 هو خصيصة له صلوات هللا وسالمه عليه . النبيين ومنها ما
 

عند  نه يخيرأينام قلبه و تنام عينه وال النبي أنفمما يشترك فيه مع النبيين مر معنا  

مؤيدون بالوحي هذا كله يشترك فيه النبي  وأنهميدفنون حيث يقبضون  وأنهمالموت 
 . األنبياءصلى هللا عليه وسلم مع غيره من 

 

هذه  منها ,ثم خصه هللا جل وعال بخصائص عده صلوات هللا وسالمه عليه  
نه متى ظهر صلوات أخذ العهد والميثاق من النبيين من قبل أهللا  أنوهي  الخصيصة

وهو صلى هللا عليه وسلم ظهر و ليس هناك . يتبعوه  أنعليه في زمانه وسالمه هللا 

وبين عيسى عليه السالم قبله عليه الصالة والسالم عيسى ابن مريم  األنبياءخر آنبي و
أي عيسى  األنبياءعليه الصالة والسالم قرابة ستة قرون وهو آخر  ناونبيعليه السالم 

 أنلو ) : قبل نبينا عليه الصالة والسالم , يقول عليه الصالة والسالم عليه السالم 

 .(  يتَّبِعني أن إالموسى ابن عمران كان حياً لما وسعه 
 

في قول الخضر حي ـ الخضر صاحب موسى المعروف ـ  إنولذلك الذين قالوا  

الخضر غير  أنعلى  األدلة أعظمن كان مرجوحاً نقول من إنه حي هذا وأللعلماء 

النبي عليه الصالة والسالم وقف في لواء يوم بدر ويوم بدر جمع هللا جل  أن حي

لواء الرض بدر خيرة هللا جل وعال من خلقه تحت أعلى  األرضوعال فيه على تلك 

 أنفلو  . لوجبرائيه النبي عليه الصالة والسالم في يوم بدر , وذلك اللواء كان تحت
 أنيمكن  وغير ذلك ال اإلمامةصنع ما صنع من الدين والمناقب والعطايا و  اإلنسان

فإن هللا جل وعال , هللا جل وعال أهل بدر يوم بدر  أعطاهاالدرجة التي  إلىيصل 
ن بن ثابت قال وحسا من بيوتهم ليكونوا مع نبيه عليه الصالة والسالم . أخرجهم

 نه قال :أمنه  أعظممفتخراً في شطر بيت لم تعرف العرب فخراً 

 جبريل تحت لوائنا ومحمد و
 

يكون مع نبينا صلى هللا  أنكان الخضر حياً لوجب عليه شرعاً  موضع الشاهد لو

 إلى الحاجةن النبي عليه الصالة والسالم كان يومها في أعظم أل عليه وسلم يوم بدر
من أصحابه  بدر أهل إلىولذلك قال النبي عليه الصالة والسالم وهو ينظر  النصرة . 

. وقال عليه الصالة  (أبداً  األرضفلن تعبد في  العصابةتهلك هذه  إناللهم  : )

فقال اعملوا  بدر أهلهللا اطلع على  أنعلمت  أما) :  والسالم  لعمر في قصة حاطب
مقام النبي صلى هللا عليه وسلم في يوم بدر  فال يعدل .(  شئتم فإني قد غفرت لكم ما
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 وال من غير الصحابةالدنيا ال من  أهلحد بعدهم من أ ألي مقامأي  وأصحابه
جيل الكل ما يصنعه الناس بعد  أولىفمن باب  الصحابةن لم يكن من إالصحابة  ف

ن عشر الذي واألربعة ةيرقى لصنيع المسلمين الثالث مئ أنال يمكن  للصحابة األول

 أنكانوا مع النبي صلى هللا عليه وسلم يوم بدر . موضع الشاهد  كنا نتكلم على 
واحد  أوخصائص  أولالخضر يجب أن ينصر النبي صلى هللا عليه وسلم . هذا العهد 

 .من خصائص نبينا صلى هللا عليه وسلم 

عليه  وهو خاصةقومه  إلىالرسول يبعث  أنمن خصائصه عليه الصالة والسالم  
الجن  أنمن خصائصه عليه الصالة والسالم  .الناس عامة  إلىصالة والسالم بعث ال

ولما عاد عليه الصالة والسالم في وادي نخله بعد ,  إليهمكذلك بعثه هللا جل وعال 

ن ويقوم الليل يتلوا آيات ربه جاء الجن فاجتمعوا آخذ يقرأ القرأخروجه من الطائف و
ِ يَدُْعوهُ وَ  ): ) عليه قال هللا جل وعال ا قَاَم َعْبدُ ّللاَّ (عبدهللا يعني من ؟ نبينا ( أَنَّهُ لَمَّ

 19الجن )  (( َكادُوا يَُكونُوَن َعلَْيِه ِلبَداً  ))صلى هللا عليه وسلم يدعوا من ؟ يدعوا ربه 

 إلىتجمع .  فالجن لما سمعت قراءته صلى هللا عليه وسلم وتوسله  إذا ءاللبد الشي( . 
مخلوقه من نار  وأنهاالليل في وادي نخله أقبلت رغم شدة جبروتها ربه في ظلمة 

أحاطت به صلى هللا عليه وسلم وأخذت تسمع ما يقوله وأخذت تسمع ما يتلوه ويقرؤه 

نه عليه الصالة والسالم لم يكن يعلم ولم أصلى هللا عليه وسلم في ظلمة الليل رغم 
دري أ( أي أنا ال ( قُْل أُوِحَي إِلَيَّ  ): ) ولذلك قال هللا له إليهالجن وهم يستمعون  يرى

((  ً َن اْلِجن ِ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآناً َعَجبا ( .  1الجن ) ( ( قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر م ِ

ته وتالوته وتهجده اءقر ال فهو صلوات هللا وسالمه عليه اجتمعوا حوله وسمعواإو
فلما مضى صلوات هللا وسالمه عليه , يعلم عنهم شيئا  دعائه هلل وهو الوتعبده لربه و

من خصائصه صلى هللا عليه وسلم رحلة  . إليهأخبره ربه بان الجن كانت تستمع 

ومن خصائصه صلوات هللا وسالمه  .من أن تُعرف أشهر والمعراج وهذه  ءاإلسرا
لمقام المحمود قال عليه الصالة وهو ا الوسيلةمقام  القيامةعليه أن هللا يعطيه يوم 

فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا هللا لي  نالمؤذإذا سمعتم  ): والسالم 

 أنالعبد صالح وأرجوا أن أكون  إالال ينبغي أن تكون  الجنةفإنها منزله في  الوسيلة
ربه حق له صلوات هللا وسالمه عليه من  , فالوسيلة( صلوات هللا وسالمه عليه هو 

وهذا من خصائصه عليه الصالة والسالم . والمقام يطول لكن الذي يعنينا أن يكون 
وفي عصرنا هذا كثر المشاهير من أهل  .الفرد محبا متبعا لنبيه صلى هللا عليه وسلم 

, الباطل  أهلالحق ومن أهل الباطل وبالغ الناس فيهم بالذات مبالغات الناس في 

 من ؟ إاليعظم في قلبه  أنيعلم ويتلو كتاب هللا حقا ال يقبل  الذيوالمؤمن التقي العاقل 
 .هللا  إال

 

بيت هللا وقلب  ألنها يكون عليها صور أنيليق  ال ةفالكعب الكعبةمثل  أخيالقلب يا 
من أمرنا هللا جل وعال  أوبربه جل وعال  إال؟  بمن إال بأحديعلق  أن ينبغي المؤمن ال

ه وسلم فنحن نحبه صلوات هللا وسالمه عليه ألن هللا جل نحبه كنبينا صلى هللا علي أن

 .يرقى حبنا له كحبنا لربنا تبارك وتعالى  أنوال يمكن , بحبه  أمرناوعال 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



, قد يدخلهم في الفتن وهذا  في مدح أهل الحق يخرج بهم كذلك المبالغة أنكما 
وهذا  للدعاةحبه العلم يحمد له حبه للعلماء و ةمن طلب اإلنسانن إحاصل في عصرنا ف

 في تعظيم الدعاة وال العلماء وال المبالغةيحصل  ولكن ال األمورشئ من فضائل 

من  أصبعينن القلوب بين يتجاوزون بها عن الحد أل ةالمدرسين وال غيرهم مبالغ
الناس في تعظيمهم له  ةنفسه من كثره مبالغ اإلنسانوربما أعجبت , الرحمن  أصابع

م لرأسه يوم بعد يوم مرحله بعد مرحله فيدخله والعياذ باهلل ما وثنائهم عليه وتقبيله

وقد ذكر بعض العلماء الثقات , يدخله ما يكون سبب في هدم دينه وهدم دين  أتباعه 
 ً  رحمه هللا في حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى تعلم كيف يبلغ الناس أحيانا

 ,  نهايةما ال  إالبهم الضالل 

 أولياءنه من أمسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان يضن نفسه  دخل رجالً  أن
كان يجلس بجانب هذا   العامةفرءاه رجل من  المذمومةالطرائق  أصحابهللا من 

ته كان يجلس بجواره فلما جاء هذا الرجل أقر وأناكتب هذا بيده  الذي المتوفىالعالم 

  النبويوهذا في الحرم   الصالةفرغت  فلما , جلس هذا الرجل مكانهأو العاميقام هذا 
تقم من مقامك  ال أخرىيا هذا مرة :  العلماء قال له أساطيرقال هذا العالم وهو من 

والرجل يسمع فما ذا أجاب  للعاميبكر وعمر قالها  بوأفي الحرم ألحد ولو كان القادم 

بكر  بيأمن  أفضلممن ذكرت  أفضلهذا  العاميالرجل قال  إقراروانظر  العامي
ً  قال الشيخ رحمه هللا يقول وهذا يسمع وال , وعمر باهلل , هذا الذي  عياذاً  ينكر شيئا

 ً عياذا باهلل تدريجيا من مبالغات  قال هذا عامي جاهل وهذا الذي قبل هذا ُربي يوميا

 أنمن هذا يفهم  .فصدق كذب الناس  المرحلةهذه  إلىالناس وثنائهم حتى وصل 
 ً داعي  عض الطالب جزاهم هللا خيرا يسلمون ويقبلون الرأس البعد الدرس ب أحيانا

س , أب ال من سفر اإلنسانقدم  إذالهذا إذا كانت وال بد أن تسلم على الشيخ صافحه . 

يحسن , فتنة  على غير ذلك هذا ال أولكن أن يقبل كل شيخ بعد كل درس على رأسه 
 لمن ؟ إالحد أاس من رقة للمحاضر وذلة للمتبوع والعاقل من حرر نفسه وحرر الن

 هللا جل وعال . إال

  
 الصالةمحبته عليه  إنانتهينا من خصائصه صلى هللا عليه وسلم كما بينا وقلنا 

ينبغي أن تنقلب   المحبةثم إن هذه  .في حبنا لربنا تبارك وتعالى  مندرجةوالسالم 
 إلىكيف تنقلب  سلوك إلىتنقلب  أن ينبغيتستقر في القلب  أن ينبغيسلوك فكما  إلى

هديه من هدى الرسول صلى هللا عليه وسلم وليس  أينينظر  اإلنسانسلوك ؟ إن 

نه مبنيا أتعلم  أنيناسبك ولكن الدين  خذ من الدين ما يناسبك وتترك ما الأت أنالدين 
يء إذا نهيتكم عن ش ): هذه قالها صلى هللا عليه وسلم  , القاعدةواحده  قاعدةعلى 

 الذيالنهي  أماالقدرات تختلف .  (ستطعتم افاتوا منه ما  بشيء أمرتكمن إفاجتنبوه و

والسالم  الصالةعليه  النبيتنتهي عنه نهى  أننهى عنه صلى هللا عليه وسلم يجب 
 عده من المحرمات هذه ال أمورعن الزنا عن شرب الخمر عن إيذاء المؤمنات عن 

أمرنا هللا به فالناس يختلفون ال يمكن  المؤمن . أما ما ينتهيوالعطاء فيها  لألخذمجال 

توا منه ما اف ): ولذلك قال  صلى هللا عليه وسلم  يالكل باألمرنطالب الناس  أن
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من كل شهر .صيام يوم وإفطار يوم هذا أمر  أيام ثالثةفمثال صيام . (  ستطعتما
كل محمود لكن ليس  أمرباإلنفاق  األمرمحمود لكن ليس كل الناس يطيق الصيام , 

 افعلالناس يملك المال وعلى هذا قس أمورك أن ما أمرك النبي صلى هللا عليه وسلم 

صلى هللا عليه وسلم عنه فانتهي عنه  النبيما نهاك  , أماتفعله  أنمنه ما تستطيع 
ً  بالكلية لك إلى رحمه هللا جل  حتى يكون اتباعك لنبينا صلى هللا عليه وسلم طريقا

 ه جنات النعيم .وعال ومغفرته ثم في جنات

 
َوالَ يَأُْمَرُكْم أَن تَتَِّخذُواْ اْلَمالَئَِكةَ َوالن ِبِي ِْيَن أَْربَاباً أَيَأُْمُرُكم  )) :ثم قال هللا تبارك وتعالى 

ْسِلُموَن} ن كِ 80بِاْلُكْفِر بَْعدَ إِْذ أَنتُم مُّ ُ ِميثَاَق النَّبِي ِْيَن لََما آتَْيتُُكم م ِ تَاٍب َوِحْكَمٍة { َوإِذْ أََخذَ ّللا 

ٌق ل َِما َمعَُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه َولَتَنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى َصد ِ ذَِلُكْم  ثُمَّ َجاءكُْم َرُسوٌل مُّ
َن الشَّاِهِديَن} بَْعدَ ذَِلَك  { فََمن تََولَّى81إِْصِري قَالُواْ أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَهدُواْ َوأَنَاْ َمعَُكم م ِ

 وأقامبعد أن بين هللا هذه الحجج وأوضح هللا تلك الطرائق  أي (( فَأُْولَـئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ 

عرض وتولى ولم يقبل نداء هللا أهللا جل وعال تلك البراهين فجاء من الناس من 
 .نه من الفاسقين أفال ريب , تبارك وتعالى له 

 

 :قسمين  إلىكم قسم ؟  إلىالفسق ينقسم  أنوقد قلنا  

 أَفََمن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمن َكاَن فَاِسقاً الَّ يَْستَُوونَ  ): )كقول هللا  الملةفسق يخرج من  قلنا 

هَ إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق  ): ) قال هللا جل وعال الملةوفسق غير مخرج من  (( َوَكرَّ

"  المغايرةالعطف يقتضى  أن"  العلميةاعد ومن القو( .  7)  الحجرات (( َواْلِعْصيَانَ 
وهللا عطف الكفر والفسوق والعصيان بعضها على بعض فدل على أن الكفر غير  .

 ( .( فََمن تََولَّى بَْعدَ ذَِلَك فَأُْولَـئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ ) الفسوق والفسوق غير العصيان )

ِ يَْبغُ  ): )ثم قال سبحانه  وَن َولَهُ أَْسلََم َمن فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َطْوعاً أَفَغَْيَر ِديِن ّللا 
 ( .( َوَكْرهاً َوإِلَْيِه يُْرَجعُونَ 

ِ يَْبغُونَ ) )  أي  إنكاريستفهام الالستفهام ونوع االستفهام هنا  الهمزة( ( أَفَغَْيَر ِديِن ّللا 

ً المعنى : كيف يبغون دين هذه البراهين غير دين هللا . من عرف هذه الحجج وعرف  ا
ً  أنيمكن  له ال  تستباناو دين هللا تبارك وتعالى . ثم ذكر هللا جل وعال  غير يقبل دينا

َولَهُ أَْسلََم َمن فِي  ): )قال جل وعال هللا  أنيتبعوا هللا  أن ينبغيمما يدلهم على أنه  أن
جاءت معنا  وقد للملكيةالالم هنا ( ( السََّماَواِت َواألَْرِض َطْوعاً َوَكْرهاً َوإِلَْيِه يُْرَجعُونَ 

 .( ( لَّهُ َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض  ): ) لما قلنا إن هللا يقول الكرسي آيةفي 

 . وقلنا أن الملك كم قسم ؟ قسمان : ملك حقيقي وملك صوري

 

وقلنا  هلل وقلنا إن ما يجري في الدنيا اليوم هو ملك صوري وأن الملك الحقيقي أصالً  

: تذهب عنه و إما أن يذهب عنك , ولذلك قال هللا جل وعال  أنا تملكه اليوم إما أن م
ْحَمنِ  )) مع أن الملك يومئذ واليوم هلل وقال ( .  26)  الفرقان( ( اْلُمْلُك يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ِللرَّ

ِ  ): )االنفطار  آخرهللا جل وعال في  كل يوم هلل  راألموالشك أن  (( َواأْلَْمُر يَْوَمئٍِذ ّلِلَّ

ِ يَْبغُوَن َولَهُ أَْسلَمَ  ))تغيب وتذهب  الصورية الحالةلكن المقصود حتى  ( ( أَفَغَْيَر ِديِن ّللا 
ً  ))انقاد وخضع واستسلم هلل تبارك وتعالى  أي  األضدادهذا من  (( َطْوعاً َوَكْرها
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اق مثالً ويسميه البالغيون طباق إذا جاءت الكلمتان متضادتان يسميه البالغيون طب
 الليل والنهار, طوعا وكرها  .

 . طوعا معروفه وكذلك كرها

 

ولكننا نفرق ما بين َكرها بفتح الكاف وُكرها بضم الكاف وهذه من اللغويات وهذه  

 : متفرقةشرحناها في دروس 

تجبر عليه   الذي األمرال تريدها   التيعنك  الخارجة المشقة هينقول أن الَكره  
 ذا يعبر عنه بماذا؟ بالَكره . تريده ه ال وأنت

التي  المشقةفيها مشقه ,  أنتريدها رغم  التي المشقة فهيالُكره بضم الكاف  وأما

 رغم مشقتها . منفعةن فيها أل أنتتطلبها 
) الحال الَكره مثل قول هللا تبارك وتعالى في هذه اآلية : ) وباألمثال يتضح الحال : 

ً َولَهُ أَْسلََم َمن فِي السَّمَ  الَ  ))وقول هللا تبارك وتعالى :  (( اَواِت َواألَْرِض َطْوعاً َوَكْرها

 ً ( أي وهن غير راضيات . أما الُكره بضم الكاف فإن ( يَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُواْ الن َِساء َكْرها
هُ ُكْرهاً َوَوَضعَتْ  ): )هللا كتب الحمل على بنات حواء وقال سبحانه وتعالى  هُ َحَملَتْهُ أُمُّ

 ً فالمشقة التي تأتي للمرأة مشقة الحمل مشقة مرغوبة أو ( .  15األحقاف ) ( ( ُكْرها

ة إال وهي تريد أن تلد وتحمل فهذه مشقة أمراغير مرغوبة ؟ مرغوبة طبعاً ما من 
مرغوبة لذلك عبر هللا عنها بالُكره . أما عند ما تكون غير مرغوبة تسمى كره بفتح 

 ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقتَاُل َوهَُو كُْرهٌ لَّكُمْ  ): )ال عن الجهاد في سبيله الكاف . قال هللا جل وع

وذهاب  أرواحبضم الكاف والجهاد فيه مشقة ألنه فيه ذهاب ( .  216البقرة ) ( (
أموال ويرى الناس فيه من العناء والمشقة الشيء العظيم لكن ما فيه  وذهاب  أبدان

ينال المسلم فيه من قربات عند هللا هذا يجعله  من أجر ما يتعلق به من ثواب ما

 . لذلك عبر هللا جل وعال بضم الكاف, محبوباً إلى النفوس 
 

 َوإِلَْيِه يُْرَجعُونَ  ): )ثم بين سبحانه وتعالى داللة ملكه وعظيم عطائه فقال جل ذكره  

سيأتي عنها أي أن مآبهم ومردهم إلى هللا تبارك وتعالى وهذه آية من مثاني القرآن  ((
 الحديث تفصيالً .

 

 قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه  :

 

َ بِِه َعِليمٌ  ))   ا تُِحبُّوَن َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشْيٍء فَإِنَّ ّللا  ((  لَن تَنَالُواْ اْلبِرَّ َحتَّى تُنِفقُواْ ِممَّ
امع لكل خير : أن هللا جل وعال يخبر أن معالي األمور والجو لآليةالمعنى اإلجمالي 

التي هي رأس كل غاية وأمل كل مؤمن ال تنال إال بإنفاق اإلنسان ألشياء يحبها , وهللا 

ً  جل وعال جبل القلوب على حب المال قال سبحانه : )) ا ((  َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحب اً َجم 
ِ اْلَخْيِر لََشِديدٌ  )) : وقال جل ذكره ( 20سورة الفجر)  سورة العاديات ) ((  َوإِنَّهُ ِلُحب 

8 . )  
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والمال هنا ليس وقفا على النقدين الذهب و الفضة وإنما المال كل ما يتمنى اإلنسان 
ويملكه من نقدين أومن عقار أو أراض أو من غير ذلك كعروض التجارة , هذا كله 

. يدخل تحت مسمى المال كالخيل والفرس وما أشبه ذلك مما يملكه اإلنسان  

ل إن النفوس جبلت على حب المال فإذا بلغ اإلنسان مرتبة يتخلى فاهلل جل وعال يقو
فيها عما يحب لشيء أعظم وهو حبه هلل جل وعال كان ذلك موصل لطريق الخير 

. والبر   

ا تُِحبُّونَ  ((  لن تحصلوا عليه لن تدركوه . )) لَن تَنَالُواْ اْلبِرَّ  )) (( أي  َحتَّى تُنِفقُواْ ِممَّ
عن محبة الدنيا والتعلق بها ويصل بنفسه إلى مرحلة يتخلى عن  حتى يتخلى اإلنسان

. ما يحب من أجل ما عند هللا جل وعال من ثواب وعطاء وجزاء   

َ بِِه َعِليٌم  ثم قال سبحانه : )) (( كل ما أنفقه اإلنسان مهما َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشْيٍء فَإِنَّ ّللا 
به له إن خيراً فخير وإن كان غير ذلك عظم أو حقر فإن هللا جل وعال يعلمه ويكت

. فغير ذلك   

 

أعظم جيل بال شك : جيل الصحابة  
هذه اآلية لما نزلت كان جيل الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم أعظم جيل بال شك 

, ناصروا نبينا صلى هللا عليه وسلم وأيدوه ووقفوا معه , هم شامة في جبين األيام 

 عنهم وأرضاهم , لما نزلت هذه اآلية تسابقوا وتاج في مفرق األعوام رضي هللا
 ً ما  رضوان هللا تبارك وتعالى عليهم في اإلنفاق مما يحبون , ومما نقل نقالً صحيحا

في الصحيحين من حديث أبي طلحة األنصاري رضي هللا عنه كما روى عنه أنس 

المسجد رضي هللا عنه أن أبا طلحة هذا الصحابي الجليل كانت له نخٌل في مقدمة 
" كانت في مقدمة المسجد وكان ماؤها بئر حاء النبوي تسمى بئر بالنبر وبير بالياء " 

عذب طيب كان النبي صلى هللا عليه وسلم يدخل ذلك النخل ويشرب من ذلك الماء 

الطيب , فلما نزلت هذه اآلية عمد هذا الصحابي الجليل رضي هللا عنه وأرضاه 
لم على أن هذا النخل صدقة في سبيل هللا فقبلها عليه وأشهد النبي صلى هللا عليه وس

( , فجعلها أبو طلحة  اجعلها في أقربائكالصالة والسالم وقال له : من باب اإلرشاد ) 

من األنصار هما  اثنين يرضي هللا عنه بأمر النبي صلى هللا عليه وسلم وإرشاده ف
رضي هللا تعالى عنه  حسان بن ثابت وأبي بن كعب وكانا ذا قرابة من أبي طلحة

وأرضاه . كما نقل من وجه آخر أن زيد بن حارثه الذي جاء ذكره في القران أحد 

" وكانت أثيرة عنده  َسبَلأصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم  كانت له فرس تسمى" 
ا تُِحبُّونَ لَن تَنَالُواْ اْلبِرَّ َحتَّى تُنِفقُواْ مِ  مقربةً لديه فلما أنزل هللا جل وعلى قوله : )) ((  مَّ

جاء زيد رضي هللا عنه إلى نبينا صلى هللا عليه وسلم وقال : يا نبي هللا إن فرسي 
سبل أحب مالي إلي وقد أشهدتك أني جعلتها صدقة في سبيل هللا وأعطاها النبي عليه 

الصالة والسالم ليتصدق بها فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم أسامه بن زيد وأعطاه 

( تغير وجه اقبضه يا أسامه ما أعطاه الفرس قال صلى هللا عليه وسلم : ) الفرس فل
زيد ألنه ما كان يريد أن يأخذها ولده حتى يشعر أنه أنفق بعيداً , فلما رأى النبي صلى 

( .  يا زيد إن هللا جل وعال قد قبل صدقتك منكهللا عليه وسلم تغير وجه زيد قال : ) 
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اج  حب المال من القلوب , أما أين يقع المال مسألة موضع الشاهد أن المقصود إخر
ال تهم إذا اجتهد اإلنسان وبذل جهده , قد يقع في قرابة قد يقع في غير قرابة يجتهد 

 اإلنسان , واإلنسان مأمور أن يجتهد أين يضع ماله لكن المهم إخراج الدنيا من القلوب

. 

  

:  بفهمه هويتبع السنة بفهم للسنة الأن اإلنسان  ينبغي على   
وليس معنى ذلك أن يأتي اإلنسان لشيء يتقوت به وينفق به على عياله وال يملك 

غيره ثم ينفقه كما نسمع بين الحين واآلخر فإن هذا قد يكون في بعض األحايين 
ْطَها َوالَ تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َوالَ تَْبسُ  مخالفاً للصواب قال هللا جل وعال : ))

ْحُسوراً } ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَّهُ َكاَن 29ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ َملُوماً مَّ { إِنَّ َربََّك يَْبُسُط الر ِ

فاإلنفاق أن ينفق اإلنسان من أحب ما  سورة اإلسراء . (( {30بِِعبَاِدِه َخبِيراً بَِصيراً}
ه وذويه وأبناءه ومن لهم حق عليه , لديه نعم , ولكن ينظر نظرة توازن في أهل

والناس في هذا يختلفون اختالفاً جذرياً , ليس معنى أنهم يختلفون في اإليمان , نعم هم 

كذلك لكن في هذا الشأن ال , إنما يختلفون في قضية أن من الناس من يستطيع أن 
 يعوض ومن الناس من ال يستطيع أن يعوض , ولو ذهب ليقترض ال يقرضه أحد .

فهذا لو أنفق ماله كله أصبح أشد ممن أنفق عليه وأشد ممن طلبه ماالً فأعطاه وال 

يقول بهذا عاقل لكن يوجد إنسان له جاه و له قدره أن يستدين يحبه الناس و معروف , 
إمام مسجد , خطيب , مدير , موظف كبير هذا لو أعطى ماله كله يستطيع أن يعوضه 

يوم ماله كله غداً يكسب شيء آخر . على هذا يحمل ما , أو رجل تاجر حتى لو أنفق ال

فعله الصحابة , ال يأتي إنسان يقول أبو بكر رضي هللا عنه أنفق ماله كله . نعم أبو 
بكر رضي هللا عنه أنفق ماله كله لكن أبو بكر رضي هللا عنه كان تاجراً ما ينفقه 

ض الحمالت في بعض لكن ال يأتي اإلنسان كما نسمع في بع ,اليوم يعوضه غداً 

المناسبات كحملة االنتفاضة أو غيرها يأتي اإلنسان سمعت هذا بأذني ال يملك إال 
يعلم هللا  : " , فلما تبرع بها قال وايتالسيارة التي ينقل عليها الماء يسميها العامة " 

بحق جعلتها في سبيل هللا , هذا ليس  : أنني ال أملك غيرها وبها أقتات ألبنائي , ثم قال

وال برشد وليس بعقل نسأل هللا أن يتقبل منه نعم , لكن هذا أمر ال يقبل لماذا ؟ ألن 
( . هذا كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت النبي عليه الصالة والسالم قال : ) 

الرجل إذا أمسى وأبناءه ال يجدون طعاماً وبناته في ظل هذا الزمن الذي يحتاج فيه 

ين ألنهم يشعرون أن الدين هو السبب في لدرهم كره أبناه الد ِ الناس إلى الدينار وا
إنفاق المال كله , المقصود أن اإلنسان يتبع السنة بفهم للسنة ال بفهمه هو , إنما كما 

فهمها الصحابة رضي هللا عنهم , أبو طلحه رضي هللا عنه رجل غني رجل ثري من 
إليه معنى أن ماله كثير ولكن هذا ماله المحبب إليه مزرعة بجوار المسجد أحب ماله 

أحب ماله إليه . كإنسان عنده مزرعة وعنده قصر أفراح وعنده عمائر وعنده أبناء 

يقوتهم . وأحب ماله إليه المزرعة أو قصر األفراح فتصدق بقصر األفراح تصدق 
. بالبناية تصدق بالمزرعة هذا طبق السنة   
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خالطتنا للناس يأتي شاب ال يملك إال راتبه أما أن يأتي إنسان وهذا يمر علينا بحكم م
وقد يأتيه الراتب أحيانا أو موظف في شركه مرة يثبت ومرة ال يثبت ثم يأتي ويقول : 

أنفقت مالي كله لمؤسسة كذا أو جمعية كذا أو لسبب كذا , هذا يا بني اإلنسان يكون 

أعلم بما في صدور راشداً عاقالً  ال يتكلف مفقود وال يرد موجود يمشى بخطى وهللا 
. العالمين , وال حاجة ألن يرى الناس ماذا تصنع   

ً  نقول أن اإلنفاق من أعظم أسباب حصول الخير , لكن كما قلت بضوابطه  : عموما

الشرعية .  وكلما كان في السر كان أعظم وأبلغ قال عليه الصالة والسالم لما ذكر 
( و ليست  علم شماله ما تنفق يمينهورجل  تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تالسبعة : ) 

العبرة بالكثرة بقدر ما العبرة أن يصيب مال اإلنسان ذا فاقة يحتاجها وكلما كان ذا 

و أحرى ألن النبي عليه الصالة والسالم أمر أبا طلحه أن يضعها   قرابة كان أولى
عنهم في قرابته فوضعها كما ذكرنا عند حسا ن وعند وأبي بن كعب رضي هللا تعالى 

. أجمعين  

  

 ً   : هذا المعنى اإلجمالي لآلية أما ما يتعلق بها علميا
" : حرف جازم يفيد نفي  لم" : حرف ناصب يفيد نفي المستقبل كما أن "  لنفإن " 

" ينفى بها  لن" كثيراً , " لن و لم الزمن الماضي , وأنت طالب علم ستمر عليك " 

هما يؤثر في الفعل بعده ." ينفى بها الماضي وكال لمالمستقبل و "   

" تنصب الفعل و " لم " تجزمه . وإذا طبقتها على اآلية هللا عز وجل يقول :  لنفـ "  
(( أصل الفعل تنالون بنون زائدة في آخر الفعل و تسمى نون عالمة  لَن تَنَالُواْ  ))

. ثبوت النون من األفعال الخمسة   

(( بدون نون ثم توضع ألف  ن تَنَالُواْ لَ  لما دخلت " لن " حذفت  النون فأصبحت ))
" . واو الجماعة"  للداللة على أن هذه الواو  

(( اختلف العلماء في المقصود بالبر قيل إنه الجنة وهذا رأي ابن  لَن تَنَالُواْ اْلبِرَّ  ))  

مسعود وابن عبا س رضي هللا عنهم والسدي رحمه هللا وغيرهم من أئمة التفسير , 
ه الجنة  يصبح تقدير اآلية : لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة . فوضع وإذا قلنا أن

المقدر مكان ما قدر به . وقيل إن البر اسم جامع لكل خير واختاره ابن السعدي في 

. االسم الجامع لكل خير إلىتفسيره على أن المعنى  أن يصل اإلنسان    
و الطريق إلى الجنة فالمعنى متقارب ألن والغاية أن يقال إن البر سواًء قلنا إنه الجنة أ

وإن الصدق يهدي إلى البر وإن  )النبي عليه الصالة والسالم لما ذكر الصدق قال : 

( , البر  يهدي إلى الجنة   
ا تُِحبُّونَ  ))  " هذه يقول عنها بعض النحاة ,  حتى((  "  لَن تَنَالُواْ اْلبِرَّ َحتَّى تُنِفقُواْ ِممَّ

ون جمع نحوي وهم مشتغلون بعلم النحو مثل سيبويه و أقرانه , أحدهم والنحاة معروف

" . أموت وفي نفسي شئ من حتى "قال قبل أن يموت :    
" حرف غريب في تأثيره فيما بعده , وذلك أنهم لما نظروا إلى  حتىوالمعنى أن " 

األحرف وجدوا أن عملها واضح جلي  بعضها ينصب و بعضها يجزم و بعضها 

" وجدوا أنها تقبل  حتىعضها استئنافيه ولها طرائق . ولما جاؤا عند "عطف وب
الجميع ويمثلون ــ وأنا قلت أني مضطر أن أتكلم هكذا ألنك ستفسر القرآن بعدنا فالبد 
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أن تتضح عندك الطرق ــ يقولون مثالً : " أكلت السمكة حتى رأسها " أكلت  فعل 
قالوا : إن قلت أكلت السمكة  " رأسهاحتى " وفاعل والسمكة مفعول به , وبعدها 

حتى رأُسها بالرفع صح وإن قلت أكلت السمكة حتى  رأَسها بالنصب صح وإن قلت 

أكلت السمكة حتى رأِسها بالجر صح . هذا الذي أشكل على النحاة وقال قائلهم : " 
" . أموت وفي نفسي شيء من حتى   

" حرف استئناف و يصبح حتى  فعلى القول أكلت السمكة حتى رأُسها تصبح "

المعنى أكلت السمكة حتى رأسها أكلت , فتعرب رأسها مبتدأ وأكلت المقدر المحذوف 
" حرف عطف  حتى خبر .  وإن قلت أكلت السمكة حتى رأَسها بالنصب جعلت "

فعطفت كلمه رأس على السمكة . وإذا قلنا أكلت السمكة حتى رأِسها بالجر تصبح " 

. ها اسم مجرور" حرف جر وما بعد حتى   
َ بِِه َعِليمٌ  )) ا تُِحبُّوَن َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشْيٍء فَإِنَّ ّللا  (( وهذا أحد معاني  َحتَّى تُنِفقُواْ ِممَّ

" تتكرر في القرآن ولها بحسب سياقها معاني  ما "  وقلنا فيما سبق أن " ما كلمة " 

َ بِِه  ))عده فتأتي نافية وتأتي استفهامية , وهنا أتت شرطيه  َما تُنِفقُواْ ِمن َشْيٍء فَإِنَّ ّللا 
(( إذن الجملة جملة شرط . أداة الشرط : ما , وفعل الشرط : تنفقوا , وجواب  َعِليمٌ 

َ بِِه َعِليمٌ  الشرط : الجملة االسمية ))  )):  " في قول هللا الفاء(( , على هذا "  فَإِنَّ ّللا 

َ بِِه َعِليمٌ  . عة في جواب الشرط(( واق فَإِنَّ ّللا   
  

 

ومن هو إسرائيل ؟ إسرائيلبني قصة   

َم إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسِه كُ  ))ثم قال تعالى :  لُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحـالًّ ل ِبَنِي إِْسَرائِيَل إاِلَّ َما َحرَّ
َل التَّْوَراةُ قُْل فَأْتُواْ بِالتَّْوَراةِ فَاتْلُوَها إِن (( . ُكنتُْم َصاِدقِينَ  ِمن قَْبِل أَن تُنَزَّ   

: نبين قصة إسرائيل ثم ندخل في مناسبة اآلية   

إبراهيم عليه السالم أبو األنبياء ورزقه هللا بعد ما كبر ذريه نص هللا على اثنين من 
هؤالء الذرية األكبران األجالن إسماعيل وإسحاق عليهما السالم , إسماعيل من 

جاء نبينا صلى هللا عليه وسلم ومن إسحاق  هاجر وإسحاق من سارة , ومن إسماعيل

. جاء يعقوب عليهما السالم   
لما "  العيس " إال أن يعقوب عليه السالم األظهر أنه كان توأماً ألخ له يقال له

ولدتهما أمهما على ما يقول جمهرة المؤرخين ولدت العيس أوالً ثم أعقبه يعقوب 

كان محبباً إلى إسحاق أكثر من  فسمي يعقوب ألنه جاء في عقب أخيه . والعيس
. يعقوب وكان يعقوب محبب إلى أمه أكثر من العيس   

لَك , الَملَك هو الذي سمى يعقوب إسرائيل  َُ من يعقوب هذا ؟ بعدما كبر بفترة قابله َم
على معنى أن كلمه إسرائيل عابد الرب ككلمه عبدهللا أو حولها . إذن يعقوب عليه 

االسم الذي سماه به أبوه واالسم الثاني إسرائيل . وبهما جاء السالم له اسمان : يعقوب 

سورة  (( فَبَشَّْرنَاَها بِإِْسَحاَق َوِمن َوَراء إِْسَحاَق يَْعقُوبَ  القرآن قال هللا عز وجل  : ))
(( . لُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحـالًّ ل ِبَنِي إِْسَرائِيلَ كُ  وجل : )) وقال هللا عز ( . 71هود )     

. يه إسرائيل هذا جاء بنو إسرائيل الذين من هم اليوم ؟ هم اليهودمن ذر   
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ومن ذريه إسماعيل جاء العرب المستعربة الذين هم نحن , ومن ذريه العيس جاء 
الروم الذين هم األوربيون واألمريكيون اليوم ـ أغلب من هاجر إليها من األوربيين ـ 

ب كلهم أبوهم إبراهيم عليه السالم , إال . إذن األمريكيون و األوربيون واليهود والعر

وإنما كان محبباً  أن إسحاق وإسماعيل كانا نبيين بنص القران أما العيس فلم يكن نبياً 
لوالده ودعا له كما يقولون أبوه أن يملك غالض األرض وأن يرزقه من الثمرات 

سالم وهذا حاصل كل من يرى ما هم فيه من الثمرات يتذكر دعوة إسحاق عليه ال

البنه العيس . إال أن من ذرية إسحاق جاء يعقوب الذي اسمه إسرائيل . فعندما يقال 
بنو إسرائيل ينسبون إلى جدهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم  جميعاً أفضل 

" تخاصم مع أخيه العيس فخرج , عندما   يعقوبالصالة والسالم . هذا إسرائيل " 

يس لم يكن له ذرية ثم رزقه هللا ذرية , لما رزقه هللا خرج بعد ما تخاصم مع أخيه الع
عليهم  ذرية بارك هللا له في ذريته حتى حصل ما حصل من قصة نبي هللا يوسف

. ولم يكن يوسف وحيداً ليعقوب وإنما  كانوا جملة أخوه ثم تاب هللا على إخوة  السالم

. يوسف عليهم السالم   
ط , فاألسباط في بني إسرائيل كالقبائل في وعلى الصحيح أن إخوة يوسف هم األسبا

ً  العرب قال هللا جل وعال : )) سورة األعراف  (( َوقَطَّْعنَاهُُم اثْنَتَْي َعْشَرةَ أَْسبَاطاً أَُمما

أي : قبائل متفرقة كلهم يفيئون إلى األسباط اإلثنى عشر ولد الذين هم من  ( . 160) 
اء ال يعدون وال يحصون منهم أيوب واليسع ذرية  إسرائيل . من هذه الذرية جاء أنبي

وذو الكفل سليمان وداود حتى وصلوا إلى موسى عليه الصالة والسالم . فبين موسى 

. وإسرائيل نفسه أمم ال تعد وال تحصى أو فتره زمنية طويلة أكثر من ستمائة عام   
موسى عليه الصالة والسالم هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر , وهم 

َن  سكنوا أرض مصر عند ما جاء يعقوب إلى ابنه يوسف عليهم السالم )) َوَجاء بُِكم م ِ

.(  100سورة يوسف ) ((  اْلبَْدوِ    
أنا أريد أن أصل إلى قضية وهي قضية أنه توجد مسافة زمنية طويلة بين بني 

. إسرائيل وبين موسى عليه السالم . التوراة أنزلت على موسى عليه السالم   

لُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحـالًّ ل ِبَنِي إِْسَرائِيَل إاِلَّ َما كُ ) رجع لآلية هللا جل وعال يقول : )ن ناآل
َم إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسهِ  : (( اختلف في سببها لكن جملة يقال َحرَّ  

إن اليهود تقول للنبي صلى هللا عليه وسلم إن النسخ هذا شيء باطل , إذ ليس من 
تأتي تنسخ شريعة موسى عليه السالم وشريعة عيسى عليه السالم المعقول أنت 

وتقول : أنا أتيت بشريعة جديدة , و قالوا إنك تقول أن هللا جل وعلى حرم علينا ألن 

هِ  رآن قال : ))هللا في الق ْمنَا َعلَْيِهْم َطي ِبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوبَِصد ِ َن الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّ ْم فَبُِظْلٍم م ِ
ِ َكثِيراً   و جاء قوله تعالى  في سورة األنعام  ( , 160) (( سورة النساء  َعن َسبِيِل ّللا 

ْمنَا  ))( :  146اآلية )  ْمنَا ُكلَّ ِذي ظُفٍُر َوِمَن اْلبَقَِر َواْلغَنَِم َحرَّ َوَعلَى الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّ

هَُما أَِو اْلَحَوايَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم ذَِلَك َجَزْينَاهُم َعلَْيِهْم شُُحوَمُهَما إاِلَّ َما َحَملَْت ُظُهورُ 
(( فقالوا : أنت تقول هذا الكالم  وهم يقولون ـ وناقل الكفر ليس  بِبَْغيِِهْم ِوإِنَّا لََصاِدقُونَ 

بكافر ـ يقولون للنبي صلى هللا عليه وسلم قولك هذا كذب هذه األشياء محرمة علينا 

ل بل هي محرمة منذ نوح وإبراهيم , ـ وهذا زعمهم ـ هنا هللا جل وعلى منذ إسرائي
ُ قُ  يقول القول الفصل ولذلك قال بعدها : )) . (( ْل َصدََق ّللا   
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إن الطعام كله كان مباحاً طيباً ليعقوب إال جزئية بسيطة لم يحرمها هللا :  هللا يقول لهم 
ماذا حرمها ؟ ولم يذكر هللا لما ذا . من الذي حرمها ؟ حرمها يعقوب على  نفسه . ل

حرمها , لكن ورد في السنن وفي اآلثار أن يعقوب عليه السالم اشتكى عرق النساء ـ 

مرض معروف ـ فلما اشتكى عرق النساء نذر إن هللا إذا شفاه من عرق النساء أن 
رم يحرم على نفسه أحب شيء إليه فكان يحب لحوم اإلبل وألبانها , فلما شفاه هللا ح

على نفسه لحوم اإلبل وألبانها . إذاً تحريم يعقوب على نفسه لحوم اإلبل وألبانها كان 

باجتهاد شخصي منه, ولم يحرم هللا على إسرائيل وال من بعده شيء من الطعام إنما 
حرمه على  قوم موسى لما بغوا حرم هللا عليهم ما ذكره هللا جل وعال لنبيه , فالنبي 

 (( وهي من ألفاظ العموم في القرآن , )) لُّ كُ  م يقول عن ربه : ))عليه الصالة والسال

(( أي : أي مطعوم كان حالً أي حالالً وجاءت منصوبة ألنها خبر كان .  لُّ الطَّعَامِ كُ 
َم إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسهِ  (( . كذبتم فيما تزعمون )) َكاَن ِحـالًّ ل ِبَنِي إِْسَرائِيلَ  ))  إاِلَّ َما َحرَّ

. (( . قلنا لحوم اإلبل وألبانها ألمر عارض   

(( إذا أتيتم بالتوراة ستجدون فيها أن هللا لم يحرم على ْل فَأْتُواْ بِالتَّْوَراةِ فَاتْلُوَهاقُ  ))
إسرائيل شيئاً ألن التوراة أنزلت في عهد موسى وإنما المحرم فيها ما حرمه هللا على 

. في كتابه بني إسرائيل وفق ما نصه هللا جل وعال   

وهذا منتهى التحدي . (( قُْل فَأْتُواْ بِالتَّْوَراةِ فَاتْلُوَها إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن  قال هللا بعدها : ))
و لم يأتوا بالتوراة وإنما بهتوا وألجموا ولم يقبلوا أن يعرضوها على النبي صلى هللا 

. عليه وسلم   

فََمِن اْفتََرَى  العالمين ال يقبل الرد : )) ثم قال هللا جل وعال وهذا قول فصل وكالم رب
ِ اْلَكِذَب ِمن بَْعِد ذَِلكَ  فَأُْولَـئَِك هُُم  زعم كذباً بعد أن بينه هللا ))(( من قال وتَّ  َعلَى ّللا 

(( وقطعاً هم ظالمون ألنه قد ظلم نفسه وجاوز حده وافترى على هللا من رد  الظَّاِلُمونَ 

ُ قُ  كذب قوله لذلك قال هللا بعدها : ))على هللا جل وعال كالمه و (( . ْل َصدََق ّللا   
  

صلى هللا عليه وسلم : لبشرية النبيعظيم بيان   
ُ قُ  وعندما يقول هللا )) ُ قُ  (( يأتي إنسان في هذه )) ْل َصدََق ّللا   (( وفي )) ْل َصدََق ّللا 

ُ أَ  (( و )) قُْل يَا أَيَُّها اْلَكافُِرونَ  ِ اْلفَلَقِ  (( و )) َحدٌ قُْل هَُو ّللاَّ ((  ويسأل :  قُْل أَُعوذُ بَِرب 
(( ؟ ألم يكن من المفترض أن قل صدق هللا لماذا النبي صلى هللا عليه وسلم قرأها : ))

ُ  يقرأها )) ُ أََحدٌ هُ  (( و )) يَا أَيَُّها اْلَكافُِرونَ  (( و )) َصدََق ّللا  ِ (( و ))  َو ّللاَّ أَُعوذُ بَِرب 

. وهذا سؤال يرد بال شك على الذهن (( اْلفَلَقِ   
و الجواب عليه : أن هذا فيه بيان عظيم لبشرية النبي صلى هللا عليه وسلم وأنه ال 

يأتي بشيء من عنده وإنما هو مجرد مبلغ , وهلل المثل األعلى . يأتي إنسان عظيم 
الوالد ويبعث بشخص عزيز عليه مقرب لديه إلى قوم و يقول لهم : يقول لكم مثالً 

تفضلوا عندنا على الغداء , أيهما أوقع على نفس المدعوين ؟ لو قال هذا تفضلوا على 

الغداء يأتي في قلوب الناس شك الدعوة هل هي من الولد أو من الوالد ؟ ولكن عندما 
يقول لهم : يقول والدي تفضلوا على الغداء , فإنه سوف يعرف المدعوين أن االبن 

. وأن الدعوة فعالً من الوالدليس عليه إال البالغ    

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُ قُ  فعندما  يقول هللا جل وعال )) (( وينقلها النبي صلى هللا عليه وسلم في  ْل َصدََق ّللا 
هذا بيان أنه بشر ال عالقة له باألمر والنهي واألمر والنهي والبالغ من عند هللا و إنما 

. لقوم يؤمنون هو عليه الصالة والسالم ليس أكثر من مبلغ  بشيراً ونذيراً    

 
ُ قُ  )) ((  صدق بال شك بكل ما يقول لكنها هنا تبنى على خصوص وعموم  ْل َصدََق ّللا 

ُ قُ  , تبنى على الخصوص )) ُكلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحـالًّ  (( في قوله تعالى : )) ْل َصدََق ّللا 

. يقول(( و تبنى على  العموم في أن هللا صادق بكل ما  ل ِبَنِي إِْسَرائِيلَ    
ولذلك عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه الصحابي المكنى بأبي عبدالرحمن إذا حدث 

سمعت الصادق المصدوق " , أو يقول : "  أخبرني الصادق المصدوق غالباً يقول : "

" , كما في الصحيحين من حديث الخلق النطفة والعلقة . فقوله  صلى هللا عليه وسلم
. صدوق أي: فيما يقال لهصادق أي : فيما يقول . وم   

وهو عليه الصالة والسالم لما بعث علي وجمع من الصحابة رضي هللا عنهم إلى 

ب الذي بعثه حاطب بن بلتعه مع المرأة لتبعث به روضة خاخ عندما يدركوا الخطا
إلى كفار مكة , بعث النبي صلى هللا عليه وسلم علياً و المقداد و جمعاً من الصحابة 

توا روضة خاخ تجدون فيها امرأة معها كتاب من حاطب إلى قريش ائقال : ) 

( , لما ذهب علي رضي هللا عنه وقبض على المرأة أنكرته , فقال  فائتوني بالكتاب
" بمعنى : نحن ما افترينا على رسول هللا صلى هللا وهللا ما َكذبنا وال ُكذبنا علي : " 

عليه وسلم ال يمكن أن يكذب علينا ويقول  عليه وسلم أنه قال هذا الكالم وهو صلى هللا

" . ما كذبنا وال كذبنالنا إن معك كتاب وليس معك كتاب . وهذا هو معنى "    
 ((  ُ قُْل  (( فلما ظهر الصدق لم يبقى إال اإلتباع , قال هللا جل وعال : )) قُْل َصدََق ّللا 

 ً ُ فَاتَّبِعُواْ ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفا والخطاب لليهود على وجه الخصوص وعلى ((  َصدََق ّللا 

. كل من يقرأ القرآن  ويصله البالغ على وجه العموم  
ُ فَاتَّبِعُواْ ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  ))  (( ومن الذي ما  قُْل َصدََق ّللا 

ا جاء به قلنا في سياق سابق كان من المشركين ؟ عائٍد على إبراهيم عليه السالم ولماذ

أن هللا جل وعال نزه إبراهيم عليه السالم عن كل إثم ألن جميع األمم ادعت أن 
َما َكاَن  )إبراهيم منها وهي تنتسب إليه ولذلك قال هللا جل وعال فيما مر معنا : )

 ً ْسِلما آل ((   َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ إِْبَراِهيُم يَُهوِدي اً َوالَ نَْصَرانِي اً َولَِكن َكاَن َحنِيفاً مُّ
.(  67عمران )   

  

: يتحقق من هذا كله أمور بيناها فيما سبق ونربطها فيما لحق وهي   

أن هذه السورة سورة آل عمران لها عالقة قوية باليهود فأغلبها رد على مزاعم 
 عليه و سلم اليهود فكل ما زعمه اليهود يفنده هللا جل وعال و يبين لنبيه صلى هللا

. مكمن الصواب فيه   

تحرر من ذلك كله أن بني إسرائيل وبني  إسماعيل وبني العيس كلهم يفيئون إلى 
رجل واحد هو إبراهيم . وما زال الناس بذلك ينتسبون ويلتقون في سام وحام ويافث 

 أبناء نوح عليه السالم ثم يلتقون في نوح ثم في اإلثنى عشر الذين كانوا مع نوح ثم
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يلتقون في أبيهم آدم عليه السالم . ولهذا عنصر التفضيل القبلي مرفوض وإنما كما 
ِ أَتْقَاُكمْ  قال هللا جل وعال : )) كلكم ( ,  13سورة الحجرات ) ((  إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ ّللاَّ

. آلدم و آدم من تراب   

 
َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّا ثم قال هللا عز وجل : )) ِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوهُدًى إِنَّ أَوَّ

ْلعَالَِميَن} ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ 96ل ِ قَاُم إِْبَراِهيَم َوَمن دََخلَهُ َكاَن آِمناً َوّلِل  { فِيِه آيَاٌت بَي ِـنَاٌت مَّ

(( . ِمينَ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللا َغنِيٌّ َعِن اْلعَالَ    
 

: أول بيت وضع للعبادة  
َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ  )) (( وضع لماذا ؟ وضع للعبادة وإال البيوت  إِنَّ أَوَّ

قديمة . وليس الكالم عنها سواء كانت قديمة أو حديثة , وإنما يتكلم هللا جل وعال عن 
. أول بيت وضع للعبادة : م طويل نحاول قدر اإلمكان أن نجملههذه اآليتان فيها كال    

أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في األرض للعبادة قال صلى هللا عليه وسلم كما 

في الصحيحين من حديث أبي  ذر رضي هللا عنه لما سأله : يا رسول هللا أي بيت 
المسجد ( , قال ثم أي ؟ قال : )  المسجد الحراموضع في األرض أول ؟ قال : ) 

( .  من الذي  أربعون سنة ( , أو بيت المقدس ,  قال : كم بينهما ؟  قال : ) األقصى

قال بينهما أربعون سنة ؟ الرسول صلى هللا عليه وسلم . والمشهور أن الذي بنى بيت 
المقدس هو سليمان بن داود عليهما السالم والمشهور الذي بنى البيت الحرام هو 

أخذنا بهذا المشهور فلن يتفق الحديث مع اآلية , ألن بين  إبراهيم عليه السالم . و إذا

 أربعون سنةإبراهيم وسليمان ثالثة قرون تقريباً والنبي صلى هللا عليه وسلم قال : ) 
. )  

أن آدم عليه السالم هو أول من وضع الكعبة وبيت المقدس إذاً فالصحيح إن شاء هللا : 

دم , ويصبح الكالم أن هللا جل وعال أمر آدم . وال يمكن أن ينطبق الحديث إال  على آ
أو مالئكةً قبله أن يبنوا الكعبة ثم أمره بعد أربعين سنة أن يبنى بيت المقدس , ثم بين 

ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيتِ  هللا إلبراهيم مكان الكعبة ولذلك قال هللا : )) أْنَا إِلِ سورة  ((  َوإِذْ بَوَّ

كعبة فأعاد بنائها , ثم بين لداود وسليمان عليهما السالم أي: مكان ال( ,  26الحج ) 
. مكان بيت المقدس فأعادا بنيانه   

ـ الثالثة التي تشد إليها الرحال المسجد الحرام والمسجد األقصى والمسجد النبوي هي 

. وأنا أتكلم هنا بال ترتيب ألنني قلت أن ما يتعلق هنا من الفوائد كثير ـ   
 

: صة مسجد قبة الصخرةالمسجد األقصى وق   
المسجد األقصى فيه صور تنقل كثيرة , هناك مسجد اسمه قبة الصخرة و هناك 

مسجد اسمه المسجد األقصى , فالمسجد األقصى هو الذي ليس عليه قبة وهو الذي 
صلى فيه النبي صلى هللا عليه وسلم و ربط فيه دابته البراق , أما قبة الصخرة 

ا اليهود وتصلي إليها في غابر األزمان , ولما جاء فالصخرة هذه كانت تعظمه
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بختنصر من بابل من العراق وأهلك اليهود أعانه النصارى , ولذلك فالعداوة بين 
. اليهود و النصارى عداوة قديمة   

الصخرة كانت تعظمها اليهود في حين أن النصارى يعظمون كنيسة القيامة وما 

ت المقدس متفق عليه بين اليهود والمسلمين حولها بيت المقدس عموماً . إذاً فبي
والنصارى على أنه أرض مباركة وكل منهم له فيه غاية . وبيت المقدس كانت فيه 

الصخرة لما فتح عمر رضي هللا عنه بيت المقدس و خرج من المدينة  صلحاً وسلمت 

,  إليه مفاتيح بيت المقدس كانت النصارى مسيطرة على المدينة وكان اليهود أذلة
كانت هذه الصخرة يجعلها النصارى نكاية في اليهود مجمع للنفايات , وكان مع عمر 

رضي هللا عنه كعب األحبار ـ يهودي أسلم في المدينة ـ فسأل عمر رضي هللا عنه 

"  أرى أن تصلي خلف الصخرة" فقال : " أين تراني أصلي؟ كعب األحبار فقال : " 
بل الكعبة وأيضا مستقبل الصخرة , فقال له , حتى يصبح عمر رضي هللا عنه مستق

ما فارقتك يهوديتك تريدني أن أستقبل الصخرة حتى يرتفع  عمر رضي هللا عنه : "

" ,  فتقدم و جعل الصخرة خلفه . وهو يعلم عمر رضي هللا عنه أن  شأن اليهود
ته الصخرة معظمة وأخذ يمسح النفايات عنها ولكنه لم يرد أن يصلي فيجعلها في قبل

فتفتخر بها اليهود . فالصخرة في بيت المقدس و بيت المقدس كله مبارك بال شك لكن 

عمر رضي هللا عنه لم يرد أن يجعل للصخرة خصوصية تزيد على خصوصية بيت 
. المقدس فتقدم وجعل الصخرة خلفه  

 

  

: السياسة ال تدخل في شيء إال أفسدته   

لملك بن مروان الخليفة األموي وكان بقيت الصخرة على هذه الحالة حتى كان عبدا

الذي ينازعه الخالفة خصمه عبدهللا بن الزبير رضي هللا عنه في مكة , والعرب 

. كانت تحج إلى مكة فيلتقون بابن الزبير رضي هللا عنه   
والسياسة ال تدخل في شيء إال أفسدته . ولذلك العاقل ال يأخذ آراء السياسيين حتى لو 

. فال تكن إمعة كل من يحمل راية سياسية تعتقد أنها راية دينية ,  كان أتقى خلق هللا

أصبح الناس يأتون ابن الزبير رضي هللا عنه خصيم عبد الملك بن مروان ثم يعودون 
أن الناس وأمراء القبائل يحجون  راجعين إلى الشام يقولون لعبدالملك بن مروان : "

ن مروان أن يبنى على الصخرة قبة تكسى " .  فأمر عبدالملك بو يقابلهم ابن الزبير 

مثلما تكسى الكعبة وزينها لعل الناس أن يأتوها لسبب سياسي واحد هو أن ينصرفوا 
. عن ابن الزبير رضي هللا عنه   

ففهم األمور في سياقها يريحك كثيراً عندما تستمع إلى أي خطاب سياسي . السياسة 
وم ما تنفع غداً , فلما انتهت القضية هذه فيها شيء اسمه مراحل فالورقة هذه تنفع الي

, بقتل عبد هللا ابن الزبير رضي هللا عنه على يد الحجاج بن يوسف واحتل العراق 

عبد الملك لم يبالي بالصخرة ولم يكسها ولم يهدمها وإنما تركها على حالها الذي هي 
هذه قصة بيت . ا عليه اليوم , وجاء بعده ملوك لم يفهموا لماذا بناها وأخذوا يزينوه
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َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوهُدًى  الصخرة , في قول هللا تعالى : )) إِنَّ أَوَّ
ْلعَالَِمينَ  . هذه الفائدة األولى((  ل ِ  

  

. (( واالسم اآلخر مكة لَلَِّذي بِبَكَّةَ  قال تعالى : ))  الفائدة الثانية :   
واحد أم المعنى يختلف ؟فهل هما بمعنى   

في اللغة كثيرة اإلبدال بعضها " الباء والميم  " قال بعض العلماء إنالقول األول : 

عن بعض , فيقولون هذا طين الزب وطين الزم بالميم والمعنى واحد , على هذا 
. القول تصبح مكة وبكة معناهما واحد ويصبح الباء والميم بينهما بدل   

الحرام نفسه , ومكة يقصد بها الحرم كله ,  بكة المقصود بها المسجدأن القول الثاني : 

. هذا قول وكال القولين ال يمكن أن يكون تنافي بينهما وال يتعلق به كثير اختالف   
 

 ً : (( والشك أنه مبارك بدليل أمور ال تعد منها لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركا  )) 

.  أن هللا جل وعال يضاعف فيه الحسنات ـ 1   

. أن من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ـ 2   
. أن هللا شرع فيه الطواف وال يشرع إال فيه . وغيرها كثير ـ 3   

(( . لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوهُدًى ل ِْلعَالَِمينَ  وهللا نعته بأنه مبارك ))  

 
(( لم يذكر هللا اآليات وإنما ذكر  نَاتٌ آيَاٌت بَي ِـ : المسجد الحرام  )) ((  أي فِيهِ  ))

قَاُم إِْبَراِهيمَ  واحدة فقال : )) (( إذاً يصبح تقدير الكالم فيه آيات بينات كثيرة منها  مَّ

مقام إبراهيم . هذا أرجح ما قيل في إعرابها أنه مبتدأ لخبر محذوف مقدم تقديره منها 
. هللا اعلممقام إبراهيم , وقيل غير ذلك لكن هذا الذي نراه و  

. من هذه اآليات الموجودة في الحرم المكي مقام إبراهيم  

  

 والسؤال ما مقام إبراهيم ؟
إبراهيم عليه السالم قلنا هو الذي رفع جدار الكعبة بناه وساعده ابنه إسماعيل عليه 

السالم . لما ارتفع البنيان وهذا مشهور قدم إسماعيل حجراً ألبيه ليرتقي عليه , حتى 

هللا هذه المزية إلبراهيم عليه الصالة والسالم أصبح الصخر رطباً فآثار قدمي  يبقي
إبراهيم عليه الصالة والسالم بقيت في الصخرة ظاهرة بينةً على مر الزمان . حتى 

إن قبيلة في العرب تسمى بني مدلج معروفة بالقفاية ـ يعرفون األقدام واألرجل ـ 

إبراهيم عليه السالم , وذات يوم عندما كان النبي  وكانوا يطوفون بالبيت ويرون أقدام
صلى هللا عليه وسلم صغير في حجر جده عبدالمطلب خرج يلعب رآه أحدهم فحمله 

إلى جده وقال له : من هذا منك , قال هذا ابني , فقال : حافظ عليه فإنه أقرب شبهاً 

رج به صلى هللا عليه إلى قدمي من في المقام , يقصدون إبراهيم عليه السالم . ولما ع
ما رأيت أحداً أشبه وسلم إلى سدرة المنتهى ورأى إبراهيم عليه السالم قال : ) 

( . بصاحبكم منه وال منه بصاحبكم   
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المقصود أن مقام إبراهيم حجر وطئ عليه إبراهيم لما أراد أن يبني الكعبة بعد أن 
هللا الصالة عند هذا المقام قال ارتفع بنائها بقيت آثار قدميه إلى يومنا هذا , وقد شرع 

قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى تعالى : )) . ( 125سورة البقرة ) ((  َواتَِّخذُواْ ِمن مَّ    

قَاُم إِْبَراِهيمَ  )) ً  (( ثم قال تعالى : )) فِيِه آيَاٌت بَي ِـنَاٌت مَّ (( دخله  َوَمن دََخلَهُ َكاَن آِمنا
ً أو على مكة عمو عائدة على المسجد . ما  

 

((  ً (( ما المقصود من اآلية ؟ َوَمن َدَخلَهُ َكاَن آِمنا   
ً  واختلف العلماء في معنى قول هللا تعالى : )) (( مكمن الخالف  َوَمن دََخلَهُ َكاَن آِمنا

أنه قد يدخل اإلنسان الحرم ويؤذي فقد يأتي الحرم مجرم يخرج خنجر أو مسدس 

مر عبر التاريخ كله , فالتوفيق ما بين اآلية ويستطيع أن يقتل الناس في الحرم وهذا 

ً  وما بين الواقع مشكلة ألن هللا تعالى قال : )) (( لذلك اختلفت  َوَمن دََخلَهُ َكاَن آِمنا
: كلمة العلماء في المعنى   

إن هذا خبر عن الماضي بمعنى أن أهل الجاهلية قديماً كانوا يدخلون القول األول : 

عضاً لحرمة البيت التي وضعها هللا في قلوبهم وهذا الحرم فال يؤذي بعضهم ب
معروف وإن كان ليس بصحيح على إطالقه ألنه قد وقع في الجاهلية أذًى وسط 

. الحرم والنبي صلى هللا عليه وسلم أوذي وسط الحرم   

قول ابن عباس واختاره األمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين القول الثاني : 
إذا جنى جناية خارج الحرم ثم دخل استجار بالحرم فإنه ال يقام وغيره أن اإلنسان 

عليه الحد وال يقبض عليه ولكن يضيق عليه في المعاملة ال يبتاع معه وال يشترى وال 

يطعم حتى يضطر إلى الخروج فيقام عليه الحد . هذا قول وهو مذهب أبي حنيفة 
. رحمه هللا   

ً َوَمن دََخلَهُ َكا ))القول الثالث :  (( أي آمناً من عذاب النار أي جعل الحج  َن آِمنا

. والعمرة سببان في النجاة من النار   
وهو اختيار المظفر السمعاني رحمه هللا في تفسيره أن المعنى أن هللا القول الرابع : 

ن قريش في جاهليتهم ألنهم أهل الحرم قال تعالى : )) نَا أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجعَلْ  جل وعال أمَّ

فلم يكن يؤذون ( ,  67سورة العنكبوت ) ((  َحَرماً آِمناً َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهمْ 
ألنهم أهل حرم هللا , وكل من رامهم بأذى قسمه هللا كما حصل إلبرهه وجنده , وهذا 

. في ظني أقرب األقوال إلى الصحة وهللا تعالى أعلم   

 
ِ  ثم قال هللا جل وعال : ))  َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوَمن َكفََر َوّلِل 

(( . فَإِنَّ هللا َغنِيٌّ َعِن اْلعَالَِمينَ    
اليهود قالت للنبي صلى هللا عليه وسلم إنك كنت تصلي إلى بيت المقدس , ومعلوم أن 

و في مكة ويصلي إلى بيت النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس وه

المقدس وهو في المدينة , أما في مكة فكان عليه الصالة والسالم يجعل الكعبة بينه 
بحيث تكون الكعبة أمامه وبيت المقدس وراءها  جهةوبين بيت المقدس يصلي في 
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ويصبح استقبل بيت المقدس و الكعبة في آن واحد , هذا المشهور عن ابن عباس  
 رضي هللا عنه .

لما قدم المدينة هذه ما يمكن أن تجتمع ألن الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في 

الشمال فكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو 
سبعة عشر شهراً كما في رواية البراء بن عازب رضي هللا عنه عند البخاري وغيره 

ى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماء فَلَنَُول ِيَنََّك قِْبلَةً تَْرَضاَها فََول ِ قَْد نَرَ  ثم أنزل هللا جل وعال : ))

فأخذ النبي صلى هللا عليه ( ,  144سورة البقرة ) ((  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 
. وسلم يصلي إلى الكعبة إلى وقتنا هذا  

ك . فبين هللا جل وعال لهم في اليهود قالوا : هذا أكبر دليل أنك مضطرب في عبادت

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ  جواب قرآني قال تعالى : )) كل ( ,  142سورة البقرة )  ((  قُل ّلل ِ 
الجهات ملك هلل وهللا جل وعال يختص منها ما يشاء ويتعبد عباده بما يريد , حتى لو 

لك ملكه وليس تعبده كل شهر من جهة هو ربهم وهم عبيده والجهات جهاته والم

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَْهِدي َمن يََشاُء إِلَى  لليهود وال لغيرهم قول وال برهان : )) قُل ّلل ِ 
ْستَِقيمٍ  أمر نبيه صلى هللا  واختباراً (( .فاهلل جل وعال ابتالًء للناس وتمحيصاً  ِصَراٍط مُّ

الً أنه سينقلهم إلى الكعبة عليه وسلم أن يصلي إلى بيت المقدس وهو يعلم جل وعال أز

, في هذه الفترة يمحص هللا جل وعال عباده يبتلي خلقه من يثبت ومن ال يثبت كما 
ُ  قال هللا جل وعال : )) سورة البقرة ) ((  َوإِن َكانَْت لََكبِيَرةً إاِلَّ َعلَى الَِّذيَن َهدَى ّللا 

.  إليهأي هذا األمر عظيم إال على من يسره هللا جل وعال( ,  143   

المقصود أن بيت المقدس كان معظماً , مبالغةً في تعظيم الكعبة أمر هللا جل وعال في 
رده على اليهود أن يكون الحج إلى الكعبة لما كانت الكعبة تفضل على بيت المقدس 

ِ َعلَى  كان اختيارها مكان للحج أمر ال مناص منه قال تعالى : )) كثيرةبوجوه  َوّلِل 

ِ  في )) " الالم" ((  جُّ اْلبَْيتِ النَّاِس حِ  (( من حيث النحو حرف جر , من حيث  َوّلِل 
المعنى لإليجاب واإللزام . فأوجب هللا وألزم عباده حج البيت , ولم يكتف هللا بالالم بل 

" وكالهما تدل على اإليجاب  الالم  و على" , أتى بمؤكدين "  علىجاء بحرف " 

. كذا , على فالن عندي كذا , أي يجب علي له واإللزام . تقول لفالن عندي  
 

كل من استطاع الوصول إلى البيت يجب عليه الحج ومن لم يستطع 

: فقد أعذره هللا جل وعال في كتابه   
ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيالً  )) (( عامة ثم جاء  النَّاِس  (( كلمة )) َوّلِل 

(( فمن لم يستطع الوصول إلى البيت سقط عنه فريضة  َمِن اْستََطاعَ  ))التخصيص 
 الحج .

هللا جال وعال لم يحدد كيفية االستطاعة وهذا من بالغة القران ألنه ال يمكن عقالً  

تحديد االستطاعة بشي واحد من كل األزمنة . ومن قال من العلماء رحمهم هللا أن 
ال يمكن أن يكون صحيح ألنه قد يقع عارض أشد الزاد والراحلة فهذا قول مرجوح 

من األول . ونأتي بعارض عصري لو أن المرض كفانا هللا وإياكم شره المعروف بـ 
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" انتشر في أمة مسلمة في بالد ما حتى أهلكهم , ثم رغب أناس من هذه سارس  "
. األمة أن يحجوا إلى البيت يملكون زاداً ويملكون وراحلة   

ألنه قد يأتي منهم من يحمل المرض ,  ن يؤذن لهم بالحج ؟ قطعاً الهل من الحكمة أ

فيفتك بالحجاج كلهم . فلذلك من الحكمة منعه والحج يعتبر ساقط عنه ومعذور شرعاً 
, ألنه ال يستطيع الوصول إلى البيت فيمنع . هذا المنع ال عالقة له ال بالزاد و ال 

كلمة مفتوحة كل من استطاع الوصول  (( ْيِه َسبِيالً َمِن اْستََطاَع إِلَ  بالراحلة , فتبقى ))

. إلى البيت يجب عليه الحج ومن لم يستطع فقد أعذره هللا جل وعال في كتابه   
ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيالً  )) ً  َوّلِل     .(( أي طريقا

ه ((للعلماء فيها ثالثة أوجَوَمن َكفََر  (( هذه ))اْلعَالَِميَن  َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللا َغنِيٌّ َعنِ  ))

 :  
, والمعنى أن من لن يحج وهو قادر فهو كافر  على ظاهرها اآليةأن :  األوللوجه ا

. وهذا مذهب الحسن البصري رحمه هللا ووافقه عليه بعض العلماء اآليةبظاهر    

كافر وهو قول ابن عباس رضي هللا أن من أنكر فريضة الحج فهو الوجه الثاني : 
. عنه وعليه جماهير العلماء   

جرت مجرى التهديد والتغليظ والوعيد والزجر في بيان أهمية  اآليةأن الوجه الثالث : 

بيت هللا وأنه كالكافر وهذا القول اختاره بعض العلماء وهو الذي إليه نميل  إلىالحج 
. وهللا أعلم   

: والسنة و هذا له قرائن في الكتاب   

داً فََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً فِيَها  قال تعالى : )) : أما في القرآن تَعَم ِ َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمناً مُّ
 ً ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَاباً َعِظيما مع اتفاقنا أن ( ,  93سورة النساء ) ((  َوَغِضَب ّللا 

في التهديد وإال من قتل نفس ومات على التوحيد ال  تحمل على أنها مبالغة اآليةهذه 

. يخلد في النار   
عبد بادرني بنفسه قال النبي صلى هللا عليه وسلم عن ربه عز وجل : ) : ومن السنة 

,  االنتحارجاء في قصة  ( وما إلى ذلك مما حرمت عليه الجنة وقاتل نفسه في النار

ض شرعي  ومات على ال إله إال هللا فإنه والصحيح أن من مات منتحراً ولم يأتي بناق
َ َكاَن بُِكْم  ))واآلية ال يخلد في النار ويُحمل هذه األحاديث  َوالَ تَْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم إِنَّ ّللا 

 ً وغيرها على المبالغة في التهديد والزجر والوعيد وإال ( ,  29النساء ) ((  َرِحيما
إلمام المسلمين أو نائبه أن ال يصلي عليه , أما  قاتل نفسه ال يخلد في النار وإنما يسن

أنه يخلد في النار فال يخلد في النار لما روى مسلم في الصحيح أن رجل من الصحابة 

اشتد عليه مرض ما فعمد إلى عروقه فقطعها فسال الدم فلما سال الدم أخذ ينزف حتى 
اه أي أحكمت , قال : مات فرءاه ابن عم له في المنام وعليه ثياب بيض و قد غلت يد

عني . قال : فما بال يديك ؟ قال : إن هللا قال لي : ))  عفاما صنع بك ربك ؟ قال : 

(( ـ ألنه قطع يديه ـ بعد ذلك الرجل لما استيقظ  إننا ال نصلح منك ما أفسدته من نفسك
 قص الرؤيا على الرسول عليه الصالة و السالم فقال النبي عليه الصالة والسالم : )

( قالها ثالثاً .  قال  اللهم وليديه فاغفر , اللهم و ليديه فاغفر , اللهم وليديه فاغفر

دليل واضح على أن  اآليةالنووي رحمه هللا في شرح  مسلم وغيره من العلماء في 
. قاتل نفسه ال يخلد في النار   
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 النفس ال لكن هذا يخاطب به طلبة العلم فقط وال يقال للعامة حتى ال يستهينوا بقتل
. بقتل غيرهم وال قتل أنفسهم   

 

:  الخطابالتفريق في طالب العلم و   
العامة و الخطاب إلى طلبة العلم ,  إلىوطالب العلم ينبغي أن يفرق بين الخطاب 

 رحمه هللا أو قدامهوبيان الحكم الشرعي غير الوعظ , ولذلك عندما تقرأ في كتب ابن 

 واخشاتقي هللا , وخاف هللا , يتكلمون مع بعضهم بـ "  غيره من أئمة الدين الفقهاء ال

" هذا كالم وعظ ليس له عالقة باألحكام الشرعية . وعندما يتكلم بالوعظ ال يتكلم هللا 
. عن تفسيرات اختالفات العلماء   

اتق هللا خاف هللا كيف يعني ما يأتي إنسان مثالً في مسألة يخالف فيها آخر ويقول : " 

" هو لم يتق هللا ما يقول هذا  اتق هللاالكالم العلمي أنت تقول له : " ا " تقول بهذ
الكالم ألنه يعتقد أنه صحيح , فألنه يتق هللا يقول هذا الكالم ال عالقة له بالتخويف من 

اآلخر ألنه يعتقد أن هذا صحيح فهو يقوله ألنه يتقي هللا فما في مجال لكلمة اتقي هللا 

ان يعلم شيء أنه معصية تقول له اتقي هللا ألنه يعلم أنه وخاف هللا , لكن في إنس
" قلنا في بسم هللا الرحمن الرحيم معصية ويعصي هللا جل وعال , يعني مثالً : " 

درس سابق أنه يوجد اختالف بين العلماء هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية ما 

اف هللا خاف عذاب النار قول : تأتي إلنسان يعتقد أنها ليست بآية وتقول له اتق هللا وخ
, هو ألنه يخاف هللا لم يقولها ألنه ال يعتقد أنها آية بسم هللا الرحمن الرحيم " " 

والعكس . هذا أهم شئ تفهمه في قضية النزاع العلمي . ولذلك أنت اقرأ مناضرات 

يها وغيرهم من أئمة العلم في كتب الفقهاء وغيرهم ال تجد ف قدامهالعلماء كالم ابن 
األسلوب الوعظي وال ذكر الجنة والنار ألن كل فريق يعتقد صحة ما يقوله , إنما 

يبنى الكالم على األدلة . كٌل يحاج اآلخر باألدلة .ولذلك يشتهر ما بين صغار طلبة 

العلم تقول له ما رأيك في أبو فالن ؟ يقول لك هذا ما يخاف هللا . لماذا ال يخاف هللا 
ول بكذا , هذا ليس بكالم رجل عاقل ألنه هو يخاف هللا يقول ما يفتي بكذا وكذا ويق

في الدرس وإال لو طبقت هذا الكالم الذي يتناقله اليوم البعض لو  يعتقده . وهذه أهم ما

طبق على الصحابة لهلكنا جميعاً , فإن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا يتبادلون الرأي 
خر ويقول له اتقي هللا ألن كالً منهم يقول ما ويقول كل منهم بقول , ال يأتي إنسان آل

ة أليعتقد أنه صواب , لكن كل منهم يقارع اآلخر بالحجة وبالنظر وبالدليل ثم إذا المس

. استبانت لك لم تكن لتستبين ألخيك والعكس صحيح  
 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ,  آخره هذا ما تيسر إيراده والفضل هلل في أوله و
. ى المرسلين والحمد هلل رب العالمينوسالم عل  
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