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╝ 

 

لدينا  ، واحلَْمُد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا، ولشيخنا ولوا
ِ

بِْسِم اَّلله

 : -تعاىل  -وللمسلمني أمجعني، قال اإلمام ابن كثري يف كتاب عمدة التفسري عند قوله 

 املنت

ابِئِ  ﴿ ِذيَن َهاُدوا َوالنهَصاَرى َوالصه ِذيَن آَمنُوا َواله  َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا إِنه اله
ِ

نَي َمْن آَمَن بِاَّلله

َزُنوَن ) ِْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيْ حال َمن  -تعاىل  -ا بنيه لم  [ ٦٢] البقرة:  ﴾( ٦٢َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرِّبه

ى يف فعل ما َل إذن فيه وانتهك املحارم، وما أحلم ِّبم من النكال،  خالف أوامره وارتكب زواجره، وتعده

ء احلسنى. -تعاىل  -نبمه   عىل أن َمن أحسن من األمم السالفة وأطاع، فإن له جزا

بدية، وَل خوف وكذلك األمر إىل قيام الساعة؛ ُكلم َمن اتبع الرسول النبي األمي فله السعادة األ

  ﴿: -تعاىل  -عليهم فيام يستقبلونه، وَل هم َيزنون عىل ما يرتكونه وخيلمفونه، كام قال 
ِ

َأََل إِنه َأْولَِياَء اَّلله

َزُنوَن ) وكام تقول املالئكة للمؤمنني عند اَلحتضار يف  [، ٦٢] يونس:  ﴾( ٦٢ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيْ

اُفوا َوََل َتْ  ﴿قوله:  ُل َعَلْيِهُم امْلَاَلِئَكُة َأَله ََتَ ُ ُثمه اْسَتَقاُموا َتَتنَزه نَا اَّلله ِذيَن َقاُلوا َربُّ وا بِاْْلَنهِة إِنه اله َزُنوا َوَأبِِْشُ

تِي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن )  [. ٣٠] فصلت:  ﴾( ٣٠اله

عن أهِل ِديٍن كنُت معهم  - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى ابن أيب حاتم عن جماهد، قال: قال سلامن: سألت النبي 

ابِِئنَي َمْن آَمَن  ﴿فنزلت:  -فذكر من صالهتم وعبادهتم- ِذيَن َهاُدوا َوالنهَصاَرى َوالصه ِذيَن آَمنُوا َواله إِنه اله

 َواْلَيْوِم اْْلِخِر 
ِ

 اْلية. [ ٦٢] البقرة:  ﴾بِاَّلله

ابِِئنَي  ﴿قلُت: وهذا َل ينايف ما ُروي عن ابن عباس:  ِذيَن َهاُدوا َوالنهَصاَرى َوالصه ِذيَن آَمنُوا َواله إِنه اله

 َواْلَيْوِم اْْلِخِر 
ِ

ْساَلِم ِدينًا فَ  ﴿قال: فأنزل اهلل بعد ذلك:  [، ٦٢] البقرة:  ﴾َمْن آَمَن بِاَّلله َلْن َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ

يَن )  [. ٨٥] آل عمران:  ﴾( ٨٥ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف اْْلَِخَرِة ِمَن اْْلَاِِسِ

فًقا  فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه َل يقبل من أحد طريقة وَل عماًل إَل ما كان موا
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بعد أن بعثه بام بعثه به، فأما قبل ذلك فكلُّ َمن اتبع الرسول يف زمانه فهو عىل  - ملسو هيلع هللا ىلص -لِشيعة حممد 

 ، الذين كانوا يتحاكمون إىل التوراة يف زماهنم. - عليه السالم -هدى وسبيل نجاة، فاليهود أتباع موسى 

 الشرح

╝ 

نَي، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله 
ِ
 َربه الَعامَل

ِ
نبينا حممد، وعىل آله وصحبه احلَْمُد هلل

 وسلم تسلياًم كثرًيا، وبعد؛ 

لكثرٍي من اْليات العظيمة التي ُأعطيت لبني  -سبحانه وتعاىل  -جاءت هذه اْليات بعد ِذكر اهلل 

ئيل، والتي خالفوا فيها وكابروا وعاندوا، فقال اهلل  ِذيَن َهاُدوا  ﴿: -جل وعال  -إِسا ِذيَن آَمنُوا َواله إِنه اله

 َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا 
ِ

ابِِئنَي َمْن آَمَن بِاَّلله  [. ٦٢] البقرة:  ﴾َوالنهَصاَرى َوالصه

ِذيَن آَمنُوا  ﴿أن هذا َل ينايف ما ُروى عن ابن عباس من قوله:   -رمحه اهلل  -وذكر ابن كثرٍي  إِنه اله

ِذيَن َهاُدوا وَ  ْساَلِم ِدينًا َفَلْن  ﴿: -جل وعال  -اْلية جاء بعدها قول اهلل  [ ٦٢] البقرة:  ﴾اله َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ

  [. ٨٥] آل عمران:  ﴾ُيْقَبَل ِمنُْه 

ِذيَن  ﴿: -جل وعال  -وذلك أن أهل العلم اختلفوا يف هذه اْلية التي معنا، وهي قول اهلل  إِنه اله

ِذيَن َهاُدوا َوالنهَصاَرى  هل هي حُمكمة أم منسوخة؟ فَمن قال: إن هذه اْلية حُمكمة،  [ ٦٢] البقرة:  ﴾آَمنُوا َواله

: املعنى ما سيأيت من يشء مما ُذكر، وسيأيت من كالم ابن كثري من أن قول اهلل  جل  -أْي: معموٌل ِّبا، قالوا

ِذيَن آَمنُوا  ﴿: -وعال  ِذيَن  ﴿، - ملسو هيلع هللا ىلص -د ِّبم: أهل اإلسالم الذين آمنوا برسول اهلل املرا  ﴾إِنه اله َواله

النهَصاَرى  ﴿، وهو عيسى، - ملسو هيلع هللا ىلص -قيل: الذين اتبعوا رسوهلم يف ذاك الزمان قبل مبعث النبي  ﴾َهاُدوا 

ابِِئنَي  ﴿كذلك الذين اتبعوا نبيهم،  ﴾   ﴿الذين مل يكن هلم دين، وكانوا عىل الفطرة،  ﴾الصه
ِ

َمْن آَمَن بِاَّلله

 .﴾َواْلَيْوِم اْْلِخر 

د أ: -عىل القول بأهنا حُمكمة-وقيل  ِذيَن آَمنُوا  ﴿ن املرا ِذيَن  ﴿، - ملسو هيلع هللا ىلص -، أي: بنبينا ﴾إِنه اله َواله

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -ارى فآمنوا بنبينا ، كانوا من النص- ملسو هيلع هللا ىلص -، أي: كانوا من اليهود، فآمنوا بنبينا ﴾َهاُدوا 
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عىل هذا اَلعتبار هي حمكمة، َل إشكال فيها، وليس معنى اْلية أبًدا أن َمن يبقى عىل دينه، أنه ُيؤجر 

 .- عليه الصالُة والسالم -بعد مبعث النبي 

ين ثم َل قال:  - عليه الصالُة والسالم -فالنبي  )) والذي نفيس بيده َل يسمع يب هيودي وَل نرصا

، وَل ُيقبل أن يبقى - عليه الصالة والسالم -فال جيوز بعد مبعث النبي  ُيْؤِمُن يب إَل أكبهه اهلل يف النار ((،

 منه ذلك. -جل وعال  -اإلنسان عىل دينه، أي: َل يقبل اهلل 

ه أحد عىل دين اإلسالم، إن اهلل  وأما كونه َل ُيكره عىل ِدين اإلسالم، هذا أمٌر آخر، فال جيوز إكرا

يِن  ﴿جله عال قال:  َه يِف الده  [. ٢٥٦] البقرة:  ﴾ََل إِْكَرا

من  - عليه الصالُة والسالم -بديانته السابقة، فالنبي  -جل وعال  -ولكن َل ُيقبل منه التدين هلل 

وكان النبي ُيبعث )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -خصائص دعوته أنه ُيبعث، أو ُبعث للناس عامة كافة، كام جاء يف قوله 

 يف قومه خاصة، وُبعثت للناس عامة ((.

د؛ أي: الذين هادوا ممن آمنوا بنبينا  ، أو - ملسو هيلع هللا ىلص -فإًذا هذا عىل القول بأهنا حُمكمة؛ إما أن يكون املرا

َبُعوا نبيهم، والذين - ملسو هيلع هللا ىلص -آمنوا بنبينا  الذين من النصارى الذين أيًضا ، أو يكون املعنى الذين هادوا فاته

د املذكور.  كانوا نصارى فاتبعوا نبيهم يف زمنه، هؤَلء هلم األجر املرا

، فجاء - ملسو هيلع هللا ىلص -وعىل القول بأهنا منسوخة، وهذا ما ورد عن ابن عباس: أن هذا قبل مبعث نبينا 

ْساَلُم إِنه ا ﴿: -جل وعال  -قول اهلل   اإْلِ
ِ

يَن ِعنَْد اَّلله  ﴿ :-جل وعال  -وقول اهلل  [، ١٩] آل عمران:  ﴾لده

ْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه   فتكون ناسخة هلذه اْلية. [، ٨٥] آل عمران:  ﴾َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ

َوَمْن َيْبَتِغ  ﴿: -جل وعال  -ناسخة هلذه اْلية باعتبار أن معنى اْلية ماذا؟ ها؟ إذا قلنا: إن قول اهلل 

ْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه   ناسخة هلذه اْلية؟ [ ٨٥] آل عمران:  ﴾َغرْيَ اإْلِ

 الطالب: بمعنى أتباع األنبياء.

 الشيخ: بمعنى أنه يبقى عىل ديانته، فتكون ناسخة َل شك يف هذا؛ ألنه َل يبقى عىل ديانته، واضح؟ 

ابِِئنَي  ﴿: -جل وعال  -فقول اهلل  ِذيَن َهاُدوا َوالنهَصاَرى َوالصه ِذيَن آَمنُوا َواله وغري  [ ٦٢] البقرة:  ﴾إِنه اله
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َبُعوا نبينا  د الذين اته ، - ملسو هيلع هللا ىلص -هذه اْلية من اْليات التي فيها ِذكٌر ألهل الكتاب، وِذكر األجر هلم، فاملرا

َل يصح البقاء عىل أي ِملهة، بل جيب  - ملسو هيلع هللا ىلص -وليس الذين بقوا عىل ديانتهم، فبعد مبعث رسول اهلل 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -اتباع النبي 

 املنت

دة، وهي:  د: من اهلوا إِنها ُهْدَنا  ﴿: - عليه السالم -د، هو: التوبة؛ لقول موسى املودة، أو التهوم والتهَهوُّ

وا بذلك يف األصل لتوبتهم ومودهتم يف بعضهم لبعض. [، ١٥٦] األعراف:  ﴾إَِلْيَك   أي: ُتْبنَا، فكأهنم ُسمُّ

ئيل اتباعه واَلنقياد له، فأصحابه وأهل دين - ملسو هيلع هللا ىلص -فلام ُبعث عيسى  ه هم وجب عىل بني إِسا

وا بذلك؛ لتنارصهم فيام بينهم، وقد ُيقال هلم: أنصار أيًضا، كام قال عيسى   عليه السالم -النصارى، وُسمُّ

- :﴿  
ِ

ِريُّوَن َنْحُن َأنَْصاُر اَّلله  َقاَل احْلََوا
ِ

وقيل: إهنم إنام ُسموا بذلك  [، ٥٢] آل عمران:  ﴾َمْن َأنَْصاِري إىَِل اَّلله

ن كنََشاَوى مْجُع َنْشَوان، وسكارى مجع  ا من أجل أهنم نزلوا أرًضا يقال هلا: نارصة، والنصارى: مْجُع َنرْصَ

َنة.سكران، وُيقال للمرأة: َنرْصَ   ا

خامتًا للنبيني، ورسوًَل إىل بني آدم عىل اإلطالق، وجب عليهم  - ملسو هيلع هللا ىلص -فلام بعَث اهلُل حممًدا 

ا.  تصديقه فيام أخرب، وطاعته فيام أمر، واَلنكفاف عام عنه زجر. وهؤَلء هم املؤمنون حقًّ

مؤمنني؛ لكثرة إيامهنم وشدة إيقاهنم، وألهنم ُيْؤِمنُون بجميع األنبياء  - ملسو هيلع هللا ىلص -وُسميت أمة حممد 

 الاضية والغيوب اْلتية.

 الشرح

دة؛ املودة، أو من التهوم ، أي لاذا ُسمم "ذكَر التهود" وا ِّبذا اَلسم من اهلوا د الذي هو وا هيود؟ ُسمُّ

ئيل،   وقيل غري ذلك.التوبة، وقيل: نسبة إىل هيودا وهو من أنبياء بني إِسا

ة يف الشام، وقيل: ملنارصهتم  وكذلك النصارى قيل: من البلدة التي خرجوا منها، وهي النهارِصَ

  ﴿، أو لقوله: - عليه الصالُة والسالم -لعيسى 
ِ

 [. ٥٢] آل عمران:  ﴾َمْن َأنَْصاِري إىَِل اَّلله

والِكتاب الذي ُأعطى لعيسى هو اإلنجيل كام هو معلوم، والذي ُأعطى ملوسى هو التوراة، وحصل 
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يف هذه الكتب من التغيري والتبديل والتحريف ما حصل حتى كتبوا الكتب بأيدهيم، وألهفوها، وُطمس 

ين الذي ُبعث به األنبياء، ودخَل  حينام  -كتِب الديانات كام تذكر كتب التاريخ، وهذا ُمْثَبت يف-هذا الده

 دخَل َمن اليهود َمن أفسد ديانة النصارى..

عليه الصالة  -وهو بولس حينام دخل وأفسد هذه الديانة، وكان أول َمن أثار مسألة إهلية عيسى 

، ثم ظهر ما ُيسمى باألقانيم الثالثة: األب، واَلبن، والروح القدس، وهذه مل تكن ُتعرف، - والسالم

، لكن انحرف، دخل فيهم بولس، - عليه الصالة والسالم -نة املوحدين من أتباِع عيسى وَل هي من ديا

ين حمفوٌظ بحفظ اهلل  ين، ولكن هذا الده  -كام دخل عبد اهلل بن سبأ اليهودي، وأراد أن َُيرف هذا الده

 .-سبحانه وتعاىل 

أوكل  -جل وعال  -أن اهلل  فت اإلنجيل؟ وذلكفت التوراة؟ وُحرم ومما يعني ننتبه هنا: لاذا ُحرم 

ا َلُه  ﴿حفظه:  -جل وعال  -حفظها إليهم، فضيهعوها، بينام القرآن توىله اهلل  ْكَر َوإِنه ْلنَا الذه إِنها َنْحُن َنزه

هو الذي توىل حفظ القرآن، ولذلك مل يتبدل ومل يتغري  -جل وعال  -فاهلل  [، ٩] احلجر:  ﴾( ٩حَلَاِفُظوَن )

ألزمان، واختالف األمصار، وتوسع رقعة اإلسالم مل يتغري منه حرٌف واحد، أما التوراة، عىل تطاول ا

ت النسخ املختلفة املتباينة.واإلنجيل، فصار فيها من التغريم    حتى صارت هناك عِشا

، َل يمكن أن تكون مجيع هذه النسخ من عند اهلل  ، فحصل من التغيري -سبحانه وتعاىل  -وَل َشكه

 والتبديل.

د: الذين آمنوا برسول اهلل  بعد مبعثه، أو يكون  - ملسو هيلع هللا ىلص -فإًذا املذكورون يف هذه اْلية إنام املرا

 املقصود الذين آمنوا بنبيهم حال مبعثه واتبعوه.

 املنت

وأما الصابئون فقد اخُتلف فيهم؛ فقال جماهد: الصابئون قوٌم بني املجوس واليهود والنصارى، ليس 

 وي عن عطاء وسعيد بن جبري نحو ذلك.هلم ِدين. ورُ 

ي، وإسحاق بن راهويه وغريهم: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون  ده وقال أبو العالية، والسُّ
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 الزبور.

وقال عبد الرمحن بن زيد: الصابئون أهل دين من األديان، كانوا بجزيرة املوصل يقولون: َل إهل إَل 

نبي إَل قول: َل إهل إَل اهلل، قال: ومل يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك  اهلل، وليس هلم عمل وَل كتاب وَل

وأصحابه: هؤَلء الصابئون، يشبهوهنم ِّبم، يعني يف قول: َل إهل  - ملسو هيلع هللا ىلص -كان املِشكون يقولون للنبي 

  إَل اهلل.

 الشرح

ءة املشهورة، وهي التي  يف مجيع هو ذكر هذه األقوال عن الصابئني، والصابئون باهلمز هي القرا

 اْليات الواردة يف القرآن.

، يف األصل الصابئ، هو: اْلارج من ِديٍن إىل ِديٍن، وجاء عن جماهد "قال جماهد: الصابئون قوٌم.."

أهنم قوٍم بني املجوس واليهود والنصارى، أي ليسوا إىل هؤَلء، وَل إىل هؤَلء، وَل إىل هؤَلء، مرتددون 

 بينهم.

لكن بغري ذكر املجوس، أي: أهنم قوم مرتددون  ن جبري نحو ذلك""وروي عن عطاء وسعيد بقال: 

"وقال عبد ن فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، ون الصابئأبني اليهود والنصارى، وقال غريهم: 

ح قول جماهد ومتابعيه، وهم الرمحن بن زيد: الصابئون أهل دين من األديان" . وكام يظهر أنه ابن كثري رجه

 مرتددون بني هذه األديان.أهنم قوٌم 

 املنت

وأظهر األقوال، واهلل أعلم، قول جماهد ومتابعيه، ووهب بن ُمنَبهه: أهنم قوم ليسوا عىل دين اليهود 

وَل النصارى وَل املجوس وَل املِشكني، وإنام هم قوم باقون عىل فطرهتم، وَل ِدين مقرر هلم يتهبعونه 

املِشكون ينبزون َمن أسلم بالصابئي، أي: أنه قد خرج عن سائر أديان أهل األرض ويقتفونه؛ وهلذا كان 

 إذ ذاك.
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 الشرح

به اهلل  بنَِي َحتهى َنْبَعَث  ﴿، -جل وعال  -يعني اإلنسان الذي َل َتْبُلُغه الدعوة، َل ُيعذه َوَما ُكنها ُمَعذه

ء:  ﴾( ١٥َرُسوًَل ) َ هَلُْم  ﴿ [، ١٥] اإلِسا فيحصل  [، ٤] إبراهيم:  ﴾َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إَِله بِلَِساِن َقْوِمِه لُِيَبنيه

ة، فهذا من عدِل اهلل  ة، وَمن مل َيْبُلْغُه البيان، وملْ َتْبُلْغُه احلُجه  -سبحانه وتعاىل  -البيان، وُتقام عليهم احلُجه

به. -جل وعال  -أن اهلل   َل ُيعذه

ؤَلء عىل هذا التفسري ليسوا عىل ِديِن اليهود، وَل عىل ِديِن النصارى، ولذلك جاء فيهم أهنم عىل فه

ِْم  ﴿: -جل وعال  -الفطرة، فلذلك يدخلون يف قول اهلل  من هذا  [ ٦٢] البقرة:  ﴾َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرِّبه

ه، وإنام كانوا يف مكاٍن َل صلَة هلم ِّبذه األديان، بقوا عىل الوجه، فهم مل خيالفوا نبيًّا، كانوا عىل ِملهتِه فخالفو

 فطرهتم.

 املنت

ةٍ َواْذُكُروا َما ِفيِه َلَعله  ﴿ ( ٦٣ُكْم َتتهُقوَن )َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعنَا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آَتْينَاُكْم بُِقوه

 َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َلُكنُْتْم ِمَن اْْلَ 
ِ

ْيُتْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفَلْوََل َفْضُل اَّلله يَن )ُثمه َتَوله  [. ٦٤ - ٦٣] البقرة:  ﴾( ٦٤اِِسِ

ثيق باإليامن به وحده َل رشيك  -تعاىل  -يقول  ئيل ما أخَذ عليهم من العهود واملوا ًرا بني إِسا ُمذكه

وا بام ُعوهدوا أنه لا أخذ عليهم امليثاق رفع اْلبل عىل رؤوسهم؛ ليقرم  -تعاىل  -له واتهباع ُرُسله، وأخرب 

ة وامتثال، كام قال  ٌة َوَظنُّوا  ﴿: -تعاىل  -عليه، ويأخذوه بقوة وحزم ومهه َوإِْذ َنَتْقنَا اْْلََبَل َفْوَقُهْم َكَأنهُه ُظله

ٍة َواْذُكُروا َما ِفيِه َلَعلهُكْم َتتهُقوَن )  [. ١٧١ألعراف: ] ا ﴾( ١٧١َأنهُه َواِقٌع ِِّبِْم ُخُذوا َما َآَتْينَاُكْم بُِقوه

 الشرح

ئيل" -تعاىل  -"يقول  ًرا بني إِسا ئيل  ُمذكه ئيل اليهود، وبني إِسا وخاصًة منهم اليهود؛ ألن بني إِسا

د ِّبذه اْلية اليهود خاصة، فيقول اهلل  ًرا هلم:  -جل وعال  -أيًضا النصارى، لكن املرا َوإِْذ َأَخْذَنا  ﴿ُمذكه

د  [ ٦٣] البقرة:  ﴾ِميَثاَقُكْم  ما هو امليثاق؟ امليثاق: هو اليشء الذي، العهد الذي ُيؤخذ، وقيل: إن امليثاق املرا

 به يف اْلية العمل بام يف التوراة..
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فلام أخذ عليهم هذا العهد موسى، ثم ذهب، فجاء بالتوراة، فاستثقلوا ما فيها، أي: ثقيل، وَل ُيقبل، 

قد ُأخذ عليهم العهد، وهم ينكثون العهد دائاًم، وليسوا فامتنعوا من ذلك، امتنعوا من العمل بالتوراة، و

فوقهم الطور، الطور: اْلبل كام  -جل وعال  -أهاًل للوفاء، قال أهُل العلم: فامتنعوا عن ذلك، فرفع اهلل 

ه فوقهم؛ أي: جعلنا [ ١٧١] األعراف:  ﴾َوإِْذ َنَتْقنَا اْْلََبَل َفْوَقُهْم  ﴿يف آية األعراف:  -عز وجل  -قال اهلل 

د من أمر امليثاق.  ملخالفتهم للعهد الذي ُأخذ عليهم، فهذا املرا

، لكن سياق اْلية يدل عىل األمر األول، وهو - عليه الصالة والسالم -وقيل: امليثاق: اتباع حممد 

 العمل بام يف التوراة.

 املنت

 عباس، وغري واحد، وهذا ظاهر.فالطور هو اْلبل، كام ُفِّسه به يف األعراف، ونصه عىل ذلك ابن 

 الشرح

: اْلبل الذي أخرب اهلل  عنه يف  -جل وعال  -يعني بعض أهل العلم بحثوا قضية ما هو اْلبل؟ قالوا

يِن  ﴿قصة موسى:  وقيل: اْلبل جبٌل  [، ١٤٣] األعراف:  ﴾َوَلِكِن اْنُظْر إىَِل اْْلََبِل َفِإِن اْسَتَقره َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَرا

يف فلسطني، وقيل غري ذلك، وليس يعني اْلوض يف معرفة نوع هذا اْلبل، أو اسم هذا اْلبل، له كبري 

 فائدة يف مثل هذا.

 املنت

ٍة  ﴿وقال احلسن يف قوله:  ٍة  ﴿يعني التوراة. وقوله:  [ ٦٣] البقرة:  ﴾ُخُذوا َما َآَتْينَاُكْم بُِقوه أي:  ﴾بُِقوه

 يقول: اقرؤوا ما يف التوراة واعملوا به. [ ٦٣] البقرة:  ﴾َواْذُكُروا َما ِفيِه  ﴿بطاعٍة بعمل بام فيه، 

 الشرح

ٍة  ﴿يعني  ٍة  ﴿: -جل وعال  -كقول اهلل  [ ٦٣] البقرة:  ﴾ُخُذوا َما آَتْينَاُكْم بُِقوه َيا ََيَْيى ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوه

قيل: بطاعة، وقيل: بصدٍق، كذلك يف هذه اْلية قيل: املراد خذوه بقوة، أي: بطاعة وانقياد،  [، ١٢] مريم:  ﴾

فيام أمركم  -جل وعال  -وقيل: أي بصدق يف اَلتباع، أي: َل تتهاونوا يف ذلك، بل خذوه وأطيعوا اهلل 
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 به.

وا ما فيه من األوامر، والنواهي واعملوا بام فيه، قال اهلل ؤيعني اقر [ ٦٣] البقرة:  ﴾َواْذُكُروا َما ِفيِه  ﴿

ُكْم َتتهُقوَن ) ﴿: -جل وعال  - د:  [، ٢١] البقرة:  ﴾( ٢١َلَعله ق التقوى، وإنام املرا د هنا أْي تقُّ ليس املرا

 لعلكم تتقون عذابه الذي وعدكم إن خالفتم.

 املنت

ْيُتْم ِمْن َبْعِد َذلَِك  ﴿وقوله:  د العظيم -تعاىل  -يقول  [ ٦٤] البقرة:  ﴾ُثمه َتَوله : ثم بعد هذا امليثاق املَُؤكه

 َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه  ﴿توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه 
ِ

، أي: توبته عليكم وإرساله النبيني ﴾َفَلْوََل َفْضُل اَّلله

يَن  ﴿واملرسلني إليكم   بنقضكم ذلك امليثاق يف الدنيا واْلخرة. [ ٦٤] البقرة:  ﴾َلُكنُْتْم ِمَن اْْلَاِِسِ

 الشرح

جيعل اْلبل فوقهم، آية عظيمة سبقتها  -جل وعال  -يعني هذه يا إخوة اْلية العظيمة، وهي أن اهلل 

البحر، حينام أنجاهم من فرعون وآله، حينام حكَم عليهم بالتهيه أربعني  -جل وعال  -آيات حينام َفَرَق اهلل 

ر هلم األحجار  ء يتيهون، حينام فجه ، ومع ذلك كل هذه اْليات ما نفعت يف سنة يف الصحرا ليِشبوا

ثيق. م بالعهود واملوا  إقناعهم، وَل يف توبتهم، وَل يف رجوعهم إىل اهلل، وَل يف اَللتزا

ثيق فيام بعد  ثيق لِدين اهلل، ولُرُسل اهلل، فكيف يلتزموا بالعهود واملوا فإذا مل يلتزموا بالعهود واملوا

 ذلك؟

 َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه  َفَلْوََل َفْضُل  ﴿"فقوله: 
ِ

يَن  ﴿أي: توبته عليكم..  [ ٦٤] البقرة:  ﴾اَّلله َلُكنُْتْم ِمَن اْْلَاِِسِ

 عليكم هذا الطور، عفا اهلل عنهم. -جل وعال  -، وألوقع اهلل بنقضكم ذلك امليثاق" [ ٦٤] البقرة:  ﴾

 وعىل رشعه فيام سيأيت.، -جل وعال  -ثم أيًضا جاءت احليل والتالعب عىل ِدين اهلل 

 املنت

ْبِت َفُقْلنَا هَلُْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي ) ﴿ ِذيَن اْعَتَدْوا ِمنُْكْم يِف السه ( َفَجَعْلنَاَها َنَكاًَل ٦٥َوَلَقْد َعلِْمُتُم اله

ا َبنْيَ َيَدهْيَا َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِْلُمتهِقنَي ) َ
ِ

  [ ٦٦، ٦٥] البقرة:  ﴾( ٦٦ل
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يا معِش اليهود، ما حلم من البأس بأهل القرية التي  [ ٦٥] البقرة:  ﴾َوَلَقْد َعلِْمُتُم  ﴿: -تعاىل  -يقول 

عصت أمر اهلل وخالفوا عهده وميثاقه فيام أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مِشوًعا 

ك قبل يوم  ُصوص واحلَباِئل والرِبَ هلم، فتحيهلوا عىل اصطياد احليتان يف يوم السبت، بام وضعوه هلا من الشُّ

لام جاءت يوم السبت عىل عادهتا يف الكثرة َنِشَبْت بتلك احلبائل واحليل، فلْم ََتُْلْص منها يومها السبت، ف

  ذلك، فلام كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت.

فلام فعلوا ذلك مسخهم اهلل إىل صورة القردة، وهي أشبه يشء باألنايس يف الشكل الظاهر وليست 

 بإنسان حقيقة.

ا كانت مشاِّبة للحق يف الظاهر وخمالفة له يف الباطن، كان جزاؤهم َلء وحيلهم لم فكذلك أعامل هؤ

 من جنس عملهم.

 الشرح

هنا قصة يوم السبت، ويوم السبت هو كان يوم امتحان عظيم لليهود، حينام  -عز وجل  -ذكَر اهلل 

ان تأيت يوم السبت بكثرة، بتعظيمه وعدم الصيد فيه، وكان من اَلبتالء أن احليت -جل وعال  -أمرهم اهلل 

 وَمن يعصيه.. -جل وعال  -وهذا ابتالء وامتحان مَلن يطيع أمر اهلل 

ُصوص، ما هي الشصوص؟ هي احلديدُة  فصنعوا احليل يف ذلك، وضعوا الشباك ووضعوا الشُّ

دق الَعْقَفاء التي يصطادون ِّبا السمك، وضعوها، مل يمسكوها، لكن وضعوها يف البحر، ووضعوا كاْلنا

ليتجمع السمك يف أماكن، َل يأخذوها يوم السبت، يأتون يف ليلة األحد، ويأخذون هذه األسامك، فهو 

 .-سبحانه وتعاىل  -، وعىل رشعه، وعىل أمره -جل وعال  -تاُيٌل عىل ِدين اهلل 

ْبِت  ﴿قال:  ِذيَن اْعَتَدْوا ِمنُْكْم يِف السه أي بتحايلهم، وإن كان جاء عن  [ ٦٥] البقرة:  ﴾َوَلَقْد َعلِْمُتُم اله

ْبِت  ﴿بعض السلف  ِذيَن اْعَتَدْوا ِمنُْكْم يِف السه أي أهنم صاروا يصيدون يوم السبت  [، ٦٥] البقرة:  ﴾اله

ًء عىل القول بأهنم اصطادوا يوم السبت، أو عىل القول بأهنم تايلوا وحبسوا هذه األسامك  نفسه، فسوا

 م األحد. وَل شك أن هذا من التحايل الذميم.حتى يأخذوها يو
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عليهم ِّبذا املسخ،  -جل وعال  -حكَم اهلل  [ ٦٥] البقرة:  ﴾( ٦٥َفُقْلنَا هَلُْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي ) ﴿

لوا إىل قردة خاسئني، ومعنى خاسئني: أي أذَلء وه  -إَل الذين هنوهم، الذين هنوهم استثناهم اهلل  ،أْن َُيَ

  من هذا املسخ. -عال جل و

 املنت

تِي َكاَنْت  ﴿: -تعاىل  -وهذه القصة مبسوطة يف سورة األعراف، حيث يقول  َواْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْرَيِة اله

ًعا َوَيْوَم ََل َيْسبِ  ْبِت إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيَتاهُنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم رُشه َة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن يِف السه ُتوَن ََل َتْأتِيِهْم َكَذلَِك َحاِِضَ

 القصة بكامهلا. [ ١٦٣راف: ] األع ﴾( ١٦٣َنْبُلوُهْم باَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن )

قال جماهد: ُمِسَخت قلوِّبم، ومل  [ ٦٥] البقرة:  ﴾َفُقْلنَا هَلُْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي  ﴿: -تعاىل  -وقوله 

اَمِر ََيِْمُل َأْسَفاًرا  ﴿ُيْمَسُخوا قردة، وإنام هو َمَثٌل ِضبه اهلل  وهو قوٌل غريب  [، ٥] اْلمعة:  ﴾َكَمَثِل احْلِ

 خالف الظاهر من السياق يف هذا املقام ويف غريه.

 الشرح

َفُقْلنَا  ﴿: -عز وجل  -، قال اهلُل - رمحة اهلل عليه -يعني هذه ملحوظة جيدة من احلافظ ابن كثري 

ء ُمْبَعِدين، قال جماهد: ُمسخت قلوِّبم، يعني: مل تتغري  [ ٦٥] البقرة:  ﴾هَلُْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي  قلنا: َأِذَله

 .-جل وعال  -أشكاهلم، وإنام ُمسخت القلوب، ومل ُيمسخوا قردة، وقال: وإنام هو مثل ِضبه اهلل 

 ."وهو قوٌل غريب خالف الظاهر من السياق يف هذا املقام، ويف غريه"قال احلافظ ابن كثري، قال: 

؛ األصل أن ُتؤخذ النصوص الِشعية بظاهرها، وَل جيوز أن -وهو األصل-الظاهر من السياق، 

 ُينتقل من الظاهر إىل غري الظاهر إَل بدليٍل آخر.

ًقا ، صارت صورهم صور قردة، وهذا َل يكون متعلم مسخهم قردة -جل وعال  -فاألصل أن اهلل 

بالقلوب، وكيف مُتسخ القلوب إىل قردة؟ فال شك أن هذا من التأويل الذي َل يصح للقرآن، الذي َل 

يصح يف تفسري آيات القرآن، ويعني ما ورد عن الصحابة عن ابن عباس، وعن مجٍع من التابعني، وعن 

د به: مَ  ْسُخ الصور، أهنم حول اهلل صورهم إىل قردة، وإىل خنازير، قيل: القردة مجٍع من الصحابة أن املرا
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َوَجَعَل ِمنُْهُم  ﴿: -جل وعال  -شباهنم، وأما شيوخهم الكبار فتحولوا إىل صوِر اْلنازير، كام قال اهلل 

 [. ٦٠] الائدة:  ﴾اْلِقَرَدَة َواْْلَنَاِزيَر 

األصل أن ُيؤخذ بظاهر النص، وباملعنى الظاهر دون فإًذا يف هذه اْلية، أو يف غريها من اْليات 

اَلنتقال إىل معنًى آخر إَل بدليٍل رشعي، إما من نصٍّ من الكتاب، أو من السنة، أو إمجاع، وإَل فاألصل 

 أخُذ األمور عىل ظاهرها.

أن ولذلك رده ابن كثري عىل جماهد، وذكر عدة آثار بعد قول جماهد عن الصحابة وعن التابعني، يف 

د أنه املسخ، مسُخ الصور، وليس املسخ املعنوي، أو مسخ القلوب.  املرا

د به مسخ القلوب.  وَل يستقيم يف احلقيقة حتى من ناحية اللغة والفهم أن ُيقال: إنه املسخ املرا

 املنت

ُ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل  ﴿: -تعاىل  -قال اهلل   َمْن َلَعنَُه اَّلله
ِ

َِشٍّ ِمْن َذلَِك َمُثوَبًة ِعنَْد اَّلله
ُقْل َهْل ُأنَبهُئُكْم بِ

 [. ٦٠] الائدة: اْلية  ﴾ِمنُْهُم اْلِقَرَدَة َواْْلَنَاِزيَر َوَعَبَد الطهاُغوَت 

ًة صاغرين. ثم نقل املؤلف احلافظ آثاًرا عن بعض  [ ٦٥] البقرة:  ﴾َخاِسِئنَي  ﴿وقوله:  قال: يعني َأِذله

الصحابة والتابعني، يف مسِخ هؤَلء املعتدين عىل صورة القردة، ويف تفصيل قصتهم. ثم قال: قلُت: 

من أن مسخهم  -رمحه اهلل  -والغرض من هذا السياق عن هؤَلء األئمة بيان خالف ما ذهب إليه جماهد 

ا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، واهلل أعلم.إنام كان مع ا َل صوريًّ  نويًّ

 الشرح

"والغرض من بعد أن ذكر جمموعة من اْلثار، قال يعني يف أن املسخ حقيقي، قال احلافظ ابن كثري: 

؛ من أن املسخ للقلوب، "بيان خالف ما ذهب إليه جماهد"أي ما ذكرته،  هذا السياق عن هؤَلء األئمة"

 ."من أن مسخهم إنام كان معنويًّا َل صوريًّا"

، وهذا صوري. د به غري احلقيقة، فيقال: هذا حقيقيٌّ د بصوري، الصوري قد ُيطلق وُيرا  طبًعا َل ُيرا

د به الصورة، أو عىل ُصَوِري، أي: عىل.. من وجوههم، من أن  ، فاملرا فهي إما أن ُتضبط عىل ُصوِريٍّ
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ا يف قوله  مسخهم ا، أي: َل يف صورهم، بل الصحيح أنه معنويٌّ -قول جماهد-إنام يكون معنويًّ : َل ُصَوِريًّ

وِري بمعنى غري احلقيقي َل يستقيم الكالم، إذا قلنا: ُصوِري  ُصَوِري، أي عىل الصور، ألنه إذا قلنا أنه الصُّ

د بالصوري، أي: يف صوره  م، فيكون السياُق صحيًحا.بمعنى غري حقيقي، أما إذا كان املرا

ا، ومعنى هذا أن كالم جماهد غري صحيح، بل الصحيح أنه كام قال احلافظ:  ا َل صوريًّ "إنام كان معنويًّ

 . ُصَوِري يعني؟ وجوههم، الصور، صورهم يف ذلك.بل الصحيح أنه معنويٌّ ُصوِري"

 املنت

عائد  ﴾َفَجَعْلنَاَها  ﴿قال بعضهم: الضمري يف  [ ٦٦] البقرة:  ﴾َفَجَعْلنَاَها َنَكاًَل  ﴿: -تعاىل  -وقوله 

 عىل القردة، وقيل: عىل احليتان، وقيل: عىل العقوبة، وقيل: عىل القرية؛ حكاها ابن جرير.

 الشرح

أي: تلك اْلطيئة التي وقعوا فيها، وهذا جاء عن ابن  ﴾َفَجَعْلنَاَها  ﴿وقيل: عىل اْلطيئة، قيل: 

 .-ريض اهلل عنهام  -عباس 

 املنت

د أهلها-والصحيح أنه الضمري عائد عىل القرية، أي: فجعل اهلل هذه القرية  بسبب اعتدائهم  -واملرا

َفَأَخَذُه  ﴿عن فرعون:  -ىل تعا -أي: عاقبناهم عقوبة، فجعلناهم ِعربًة، كام قال اهلل  ﴾َنَكاًَل  ﴿يف َسْبتِِهْم 

ُ َنَكاَل اْْلَِخَرِة َواأْلُوىَل )   [. ٢٥] النازعات:  ﴾( ٢٥اَّلله

 الشرح

د ِّبا أهلها،  أي: اسأل أهلها، فإن  [ ٨٢] يوسف:  ﴾َواْسَأِل اْلَقْرَيَة  ﴿يعني ُيطلق يف القرآن القرية، وُيرا

د سؤاُل أهلها.  القرية َل ُيسأل مبانيها، وَل بيوهتا، وَل جباهلا، وَل شجرها، وإنام املرا

 املنت

ا َبنْيَ َيَدهْيَا َوَما َخْلَفَها  ﴿وقوله:  َ
ِ

َوَلَقْد َأْهَلْكنَا  ﴿: -تعاىل  -أي من القرى. كام قال  [ ٦٦] البقرة:  ﴾ل

ُهْم َيْرِجُعوَن ) ْفنَا اْْلََياِت َلَعله  ﴿: -تعاىل  -ومنه قوله  [، ٢٧] األحقاف:  ﴾( ٢٧َما َحْوَلُكْم ِمَن اْلُقَرى َورَصه
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ِفَها  د: لا بني يدهيا  [، ٤١] الرعد: اْلية  ﴾َأَومَلْ َيَرْوا َأنها َنْأيِت اأْلَْرَض َننُْقُصَها ِمْن َأْطَرا عىل أحد األقوال، فاملرا

 وما خلفها يف املكان.

 الشرح

ا َبنْيَ َيَدهْيَا َوَما َخْلَفَها  ﴿هم يعني احلافظ ابن كثري مشى عىل قضية اختيار القرية، فكان هذا التفسري  َ
ِ

ل

من الُقرى، وإذا قلنا عىل اْلطيئة، فيكون لا قبلها من الذنوب، ولا سيأيت بعدها من  [ ٦٦] البقرة:  ﴾

 الذنوب، وهذا وارٌد أيًضا عن مْجٍع من املفِّسين.

 املنت

قال ابن عباس: الذين من بعدهم إىل يوم  [ ٦٦] البقرة:  ﴾َوَمْوِعَظًة لِْلُمتهِقنَي  ﴿: -تعاىل  -وقوله 

 القيامة.

د باملوعظة ه هنا الزاجر، أي: جعلنا ما أحللنا ِّبؤَلء من البأس والنكال يف مقابلة ما اقلت: املرا

لوا به من احليل، فليحذر املتقون صنيعهم؛ لئال يصيبهم ما أصاِّبم، كام ارتكبوه من حمارم اهلل، وما تيم 

قال: )) َل  - ملسو هيلع هللا ىلص -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه  -لله بن بطة، عن أيب هريرة روى اإلمام أبو عبدا

وا حمارم اهلل بأدنى احليل ((. وإسناده إسناٌد جيد، وباقي رجاله ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلم 

 مشهورون عىل رشط الصحيح، واهلل أعلم.

 الشرح

د إسناده احلافظ ابن كثري، وفيه مقال عند  د هنا من كالمه أن اهلل جوه جل  -بعض أهل العلم، واملرا

ذكر لنا هذا األمر، وكتب هلم ذاك العذاب موعظة للمتقني، للمؤمنني، كام جاء عن ابن عباس:  -وعال 

الذين من بعدهم إىل يوم القيامة يتعظون، ويستفيدون من ذلك، وهذا فيه البيان إىل منع احليل التي املراد 

 عة، أو مناقضة األمر، مناقضة النهي.ِّبا خمالفة الِشي

ة، ويظن أن تايله عليها َُيلل له هذا الفعل، يعكام َيصل يف حال كثرٍي من الناس أنه يتحايل عىل الِش

م، ولكنك تايلت حتى ُيمرم  ر لك هذا وهذا َل جيوز، بل لو قىض لك القايض بأمٍر أنت تعرف أنه حرا
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ا بقضاء قاٍض، فإنه رشًعا َل جيوز؛ ألن قضاء القايض َل َُيلُّ الفعل، ثم تقول قد قىض هذا األمر، هذ

ُم حالًَل. ًما، وَل َُيره  حرا

م، فال جيوز لك أن تذهب وتتحايل حتى ُيقال لَك: حالل.  فإذا كنت تعرف أن هذا األمر حرا

ًء باألفعال، أو حتى باألسامء، تايَل مج ٌع من الناس واْلن التحايل كثري، التحايل يف زماننا كثري سوا

مات  ئد بنكية، وتايلوا عىل اْلمور، فسموها مِشوبات روحية، وتايلوا عىل املُحره عىل الربا فسموه فوا

من الفواحش، وسموها عالقات عاطفية، حتى تضعَف يف قلوب الناس، تضعف يعني خطورة املعصية، 

روها لك بحيٍل ممنوعة، فصار الذي يأخذ هذا ئًدا!  واْلوف من املعصية، مره الال َل يأخذ ربا، يأخذ فوا

ل املزاج!  والذي يِشب اْلمر إنام هي مِشوبات روحية، ُتَعده

وذهَب أْمُر التحريم، وَل ُيقال هلا: مخر، وَل ُيقال له: ربا، وهذا اَلسُم عظيم، وهيابه الناس، لكنهم 

 يقبلونه باسٍم آخر، وهكذا يتحايل كثري من الناس.

بك إىل  -جل وعال  -، ورْشَع اهلل -تعاىل سبحانه و -اجعل اهلل  نْصَب عينيك، وانظر ما الذي ُيقره

، فتصنع صنيع -سبحانه وتعاىل  -، وَل تتحايل عىل رشيعة اهلل -جل وعال  -اهلل، وما الذي يباعدك عنه 

  َما ََل َيِريُبَك ((.َدْع َما َيِريُبَك إِىَل )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -اليهود يف فعلهم يوم السبت، وإنام قاعدة هي ما قاله نبينا 

ًما، فال َيوُم حوله، أن األصل   أو خيش أن يكون حُمره
ٍ
هذا األصل أن اإلنسان إذا شك يف يشء

ل لنفسه، يأخذ معاملة  ًما ُيؤوه ل لنفسه، يأخذ ماًَل حرا ا أن يتساهل بالتأويالت الباطلة، وُيَؤوه السالمة، أمه

ل لنفسه،  ى الناس ويأخذ أماكن مراجعني، ومعامالت، ويسعى يف الوساطة، حتى ليست له، وُيؤوه يتعده

يأخذ شيًئا ليس له، التحايل َل جيوز، وليس هذا من اَلنقياد لِشع اهلل، وَل ِدينه، بل هو من التحايل 

 املمنوع.

 املنت

َ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا بَ  ﴿  َأْن َأُكوَن َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنه اَّلله
ِ

َقَرًة َقاُلوا َأتَتهِخُذَنا ُهُزًوا َقاَل َأُعوُذ بِاَّلله

  [. ٦٧] البقرة:  ﴾( ٦٧ِمَن اْْلَاِهلنَِي )
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ئيل-: واذكروا -تعاىل  -يقول  نعمتي عليكم يف خرِق العادة لكم يف شأن البقرة، وبيان  -يا بني إِسا

 املقتول، ونصه عىل َمن قتله منهم.القاتل َمن هو؟ بسببها وإحياء اهلل 

لة، فيها بسُط القصة اثم ذكَر ابن كثري ه َل تصل للرواية، وليست  -قصة البقرة-هنا رواياٍت ُمطوه

وغريهم، فيها اختالٌف ما،  يم موضع الثقة، ثم قال: وهذه السياقات عن عبيدة وأيب العالية والسدم 

ئيل وه ب، فلهذا َل والظاهر أهنا مأخوذة من كتب بني إِسا ق وَل ُنكذه ي مما جيوز نقلها، ولكن َل ُنصده

 نعتمد عليها إَل ما وافق احلق عندنا، واهلل أعلم.

 الشرح

ئيل وَل حرج ((،جاء يف احلديث:  ثوا عن بني إِسا بوهم وجاء:  )) وحده قوهم، وَل ُتكذه )) َل ُتصده

قهم يف أمٍر (( ِّبم يف أمٍر صادق، ولذلك ؛ ألن اإلنسان إذا صدقهم ُربهام صده ِّبم ُربهام كذه كاذب، وإذا كذه

 .جيوز التحديث، َلسيام فيام َل خمالفة فيه لِشِع اهلل، أما ما فيه خمالفة للِشيعة، فال جيوز

ئيليات من أشياء تناقض العقيدة؛ من أن اهلل  َتِعَب، أو أنه  -جل وعال  -يعني كام يذكرون يف اإلِسا

ئيل. ما -هنا-سابع، أو نحو ذلك، َل جيوز حكايته، وَل يقول اسرتاح يف اليوم ال ث عن بني إِسا : ُنحده

ئيل مما هو يف رشيعتنا، ففي رشيعتنا ُغنَْية، وما مل يأِت  خالفوا الِشيعة َل جيوز، وما جاء يف أخبار بني إِسا

 تصديق وَل التكذيب.احلكاية، ليس عىل سبيل ال -فقط-َل مناقًضا، وَل مؤيًدا، فهذا َُيكى عىل سبيل 

ه  ئيليات؛ من ذلك: أنه َرُجاًل كان يريد من عمه فام جاء يف قصة البقرة عدة روايات، جاءت من اإلِسا

ه هذا، فقال: ألتزوجنها، وألقتلنه، وْلخذ  ابنته، يريد أن يتزوج هذه البنت، ابنة عمه، فاعرتض عليه عمُّ

فأخذ عمه إىل مكاٍن ما وقتله، ثم أخذ ابنته وتزوجها،  ديته، سيتزوج البنت، ويقتل العم، ويأخذ الدية،

ه، ويسأل َمن قتله؟  ثم أصبح يريد ِدَيَة عمه

ئيل، فجاءوا إىل موسى، فقال:  َ َيْأُمُرُكْم َأْن  ﴿فاختلف، وصارت يعني األمر عند بني إِسا إِنه اَّلله

هم بطبيعة احلال َل َيْقَبُلوَن رْشَع اهلل وَل ِدينه، عندما  [. ٦٧ ] البقرة: ﴾َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا َأتَتهِخُذَنا ُهُزًوا 

ء، فقال هلم موسى:   َأْن َأُكوَن ِمَن اْْلَاِهلنَِي ) ﴿جاءهم ِّبذه اْلية رأوا أن هذا من اَلستهزا
ِ

( ٦٧َأُعوُذ بِاَّلله
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 [. ٦٧] البقرة:  ﴾

أبًدا، وإنام َيصل هذا  ؤالعامل َل َيصل منه ُهزْ ألن اْلاهل هو الذي يستهزئ، أما العامل َل يستهزئ، 

ء. َذ من اْلهل املقتيض لالستهزا  من اْلاهل، ولذلك موسى تعوه

فبعد ذلك جاءت قضية اَلشرتاطات التي، أو ما أمرهم به من ذبِح البقرة، فجاءت التعنت والتشدد 

 الذي تعنتوا به فيام سيأيت من اْليات.

 املنت

َا َبَقَرٌة ََل َفاِرٌض َوََل بِْكٌر َعَوانٌ  ﴿ ُه َيُقوُل إهِنه ْ َلنَا َما ِهَي َقاَل إِنه َك ُيَبنيه َبنْيَ َذلَِك َفاْفَعُلوا  َقاُلوا اْدُع َلنَا َربه

ُه َيُقوُل إِ ٦٨َما ُتْؤَمُروَن ) ْ َلنَا َما َلْوهُنَا َقاَل إِنه ُء َفاِقٌع َلْوهُنَا َتُِّسُّ النهاظِِريَن ( َقاُلوا اْدُع َلنَا َربهَك ُيَبنيه َا َبَقَرٌة َصْفَرا هنه

ُ مَلُهْ ٦٩) ْ َلنَا َما ِهَي إِنه اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْينَا َوإِنها إِْن َشاَء اَّلله َك ُيَبنيه ُه َيُقوُل ٧٠َتُدوَن )( َقاُلوا اْدُع َلنَا َربه ( َقاَل إِنه

َا َبَقَرٌة ََل َذُلو َمٌة ََل ِشَيَة ِفيَها َقاُلوا اْْلَن ِجْئَت بِاحْلَقه َفَذَبُحوَها َومَ إهِنه ا ٌل ُتثرُِي اأْلَْرَض َوََل َتْسِقي احْلَْرَث ُمَسله

 [. ٧١، ٦٨] البقرة:  ﴾( ٧١َكاُدوا َيْفَعُلوَن )

ئيل وكثرة سؤاهلم لرسوهلم؛ وهلذا لا ضيهقوا عىل أنفسهم ضيهق  -تعاىل  -أخرب  عن تعنُّت بني إِسا

اهلُل عليهم، ولو أهنم ذبحوا أيه بقرٍة كانت لوقعت املوقع عنهم، كام قال ابن عباس وعبيدة وغري واحد، 

 : د عليهم، فقالوا دوا َفُشده ْ َلنَا مَ  ﴿ولكنهم شده ما هذه البقرة؟ وأيُّ  [ ٦٨] البقرة:  ﴾ا ِهَي اْدُع َلنَا َربهَك ُيَبنيه

دوا   صفتها؟ وروى ابن جرير: عن ابن عباس، قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا ِّبا، ولكنهم شده
ٍ
يشء

د اهلُل عليهم. وإسناده صحيح.  َفَشده

 الشرح

َكٌم، معلوم ما هو ، أمٌر حُمْ بلوٍن،  -جل وعال  -دهم اهلل حيوان معروف، فلم يقيم  ،يعني البقرة نصٌّ

، وهذا التعنُّت ما سببه؟ سَبُبه اَلمتناع،  وَل بحجٍم، وَل بوزٍن، وَل بصفٍة معينة، ولكنهم تعنهتوا

ء برسول اهلل موسى   -جل وعال  -، وعدم القبول لا أمرهم اهلل - عليه الصالُة والسالم -واَلستهزا

.به، فتعنم   توا
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ْ َلنَا َما ِهَي ادْ  ﴿ د اهلُل عليهم،  [ ٦٨] البقرة:  ﴾ُع َلنَا َربهَك ُيَبنيه ُه  ﴿طيب، قال هلم: هي بقرة، فشده َقاَل إِنه

َا َبَقَرٌة ََل َفاِرٌض  ها الَفْحل، هي ليست صغرية، أمل يط ﴾َوََل بِْكٌر  ﴿ليست كبرية،  [ ٦٨] البقرة:  ﴾َيُقوُل إهِنه

 هي بني ذلك.

تهم ماذا نستفيد األمر يسرًيا أيًضا، لكنهم طلبوا أمًرا آخر: اللون، وهذه القصة العجيبة من تعنم وكان 

د اهلل  د فُيشده  عليه. -جل وعال  -منها نحن؟ نستفيد منها أن اإلنسان َل ُيشده

وأن  ولذلك يف رشيعتنا املشقة مرفوعة، بل إنه من قواعد الِشيعة العظيمة أن املشقة جتلب التيسري،

 األمر إذا ضاق اتسع.

ا التعنُّت أو أن اإلنسان يتكلهف السؤال، أو يتكلهف.. فهذا َل شكه أنه ليس من الِشيعة، أو  وأمه

 يتكلف السؤال عن اليشء الذي َل يقع، ماذا لو حصل؟ هذا من التكلُّف املمنوع.

، يعني: َل " دع رأيت يف اليمن! "ولذلك لا جاء رجل إىل ابن عمر يقول له: أرأيت؟ أرأيت؟ قال: 

ت يف استجالب املشقة لنفسك، وإنام اإلنسان يأخذ باألمر اليسري، تسأل عن يشء مل َيدث، وَل تتعنم 

د اهلل  دوا، فشده  عليهم. -جل وعال  -هؤَلء شده

ُء َفاِقٌع َلْوهُنَا  ﴿ ء، و [ ٦٩] البقرة:  ﴾َبَقَرٌة َصْفَرا ] البقرة:  ﴾َفاِقٌع َلْوهُنَا  ﴿العادة يف البقرة أن تكون صفرا

د اهلل  [ ٦٩  عليهم. -جل وعال  -يعني: ظاهٌر لوهنا، وهو األصفر الفاقع، فشددوا، فشده

 املنت

 وقد رواه غري واحد عن ابن عباس. 

 ملسو هيلع هللا ىلص -وقال ابن جريج: قال يل عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج: قال رسول اهلل 

د اهلُل عليهم؛ وايم اهلل لو أهنم مل يستثنوا : )) إنام ُأمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لم - ا شددوا عىل أنفسهم شده

  ما ُبيهنَْت هلم آخر األبد ((.

 الشرح

يعني: لوَل أهنم يف  )) لو أهنم مل يستثنوا ما ُبيهنَْت هلم آخر األبد ((،م َل يصح احلديث، واملعنى أهن

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 21 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

، وإَل ما تبنيه هلم؛ ألن سيزيد التعنت عليهم، والتشديد عليهم.  آخر األمر َقبُِلوا

 املنت

َا َبَقَرٌة ََل َفاِرٌض َوََل بِْكٌر  ﴿ ُه َيُقوُل إهِنه ْحَها  [ ٦٨] البقرة:  ﴾َقاَل إِنه أي: َل كبرية َهِرَمة وَل صغرية مل ُيَلقه

 الفحل، كام قاله ابن عباس وأبو العالية وغريمها.

ُء  ﴿ صحيح ؛ أي لوهنا أصفر، وعن احلسن قال: سوداء شديدة السواد. وهذا غريب، وال﴾َصْفَرا

 األول.

 الشرح

ء، وهو اللون األصفر املعروف، وليست سوداء، ولذلك رده ابن قتيبة  الصحيح األول من أهنا صفرا

ء، وإنام توصف اإلبل  عىل قول احلسن وقال: هذا غلٌط يف نعوت البقر، فإن البقر َل ُتوصف بأهنا صفرا

: ألن  ء إذا ُأريد ِّبا اإلبل السوداء، قالوا اإلبل السوداء يكون فيها يشٌء من الصفرة، فلذلك بأهنا صفرا

د ِّبا  ء، ويرا د ِّبا سوداء، أما البقر فليس من نعوهتا أن ُيقال: صفرا ء، املرا يصح إذا قيل: إن هذه إبٌل صفرا

 سوداء.

د َل ُيقال: أسوُد فاقع،  ﴾َفاِقٌع َلْوهُنَا  ﴿قال:  -جل وعال  -قال: والدليل عىل ذلك أن اهلل  والسوا

د به األصفر، وليس -يف اللغة-ام ُيقال وإن ئن عىل أن املرا : أسوُد َحالٌِك، وأصفُر فاقع، فهذه من القرا

 األسود.

 املنت

د صفرهتا بأنه   : صافية اللون. ﴾َفاِقٌع َلْوهُنَا  ﴿وهلذا أكه

 ﴿ها لنا أي: لكثرهتا، فميهْز لنا هذه البقرة وصفها وحلم  [ ٧٠] البقرة:  ﴾إِنه اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْينَا  ﴿وقوله: 

 ُ  إليها. ﴾مَلُْهَتُدوَن  ﴿إذا بينتها لنا  [ ٧٠] البقرة:  ﴾َوإِنها إِْن َشاَء اَّلله

: : )) - ملسو هيلع هللا ىلص -، قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه  -وعن أيب هريرة  ئيل قالوا لوَل أن بني إِسا

ُ مَلُْهَتُدوَن ﴾  ، ولكن استثنوا ((. ورواه ابن أيب حاتم  [ ٧٠] البقرة: ﴿ َوإِنها إِْن َشاَء اَّلله  -واللفظ له-لا ُأعطوا
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له أن يكون من كالم أيب هريرة.  وابن مردويه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحوا

 الشرح

 .-ريض اهلل عنه  -وًعا، وهو موقوف عىل أيب هريرة َل يصحُّ مرف

 املنت

َا َبَقَرٌة ََل َذُلوٌل ُتثرُِي اأْلَْرَض َوََل َتْسِقي احْلَْرَث  ﴿ ُه َيُقوُل إهِنه لًة  [، ٧١] البقرة: ﴾َقاَل إِنه أي: إهنا ليست ُمَذله

َمٌة حسناء صبيحة  انَِية، بل هي ُمَكره ْقي يف السه ًة للسه ثة وَل ُمَعده صحيحة َل عيب فيها  ﴾ُمَسلهَمٌة  ﴿باحلرا

 أي: ليس فيها لوٌن غري لوهنا. ﴾ََل ِشَيَة ِفيَها  ﴿

 الشرح

ا العمل، مل َيصل هلا من العمل ما جيعلها ذلوًَل، ترث األرض،  ﴾ََل َذُلوٌل  ﴿نعم، يعني  أي مل َيِذهله

ة للسقي، ُيْؤَتى ِّبا الاء يف السانية، وهي املكان الذي ُيْؤَتى به الاء.  وَل هي ُمعده

مٌة حسناء صبيحة"قال:  ؛ َل نقص صحيحة َل عيب فيها" ﴾ُمَسلهَمٌة  ﴿"، يعني: مجيلة، "بل هي ُمَكره

األصفر الفاقع، ليست خمططة، أو ِّبا ألوان أخرى،  أي: ليس فيها لون غري لوهنا" ﴾ََل ِشَيَة ِفيَها  ﴿"يها، ف

 أو خمتلطة ِّبا غري اللون األصفر.

 املنت

 قال قتادة: اْلن بيهنت لنا. [ ٧١] البقرة: ﴾َقاُلوا اْْلََن ِجْئَت بِاحْلَقه  ﴿

 الشرح

أهنم طلبوها أربعني سنة، بسبب التعنت، فام وجدوها إَل عند رجٍل يعني قيل: جاء عن ابن عباس 

 عليهم. -جل وعال  -د اهلل دوا فشدم توا وتشدم أبى أن يعطيهم إياها إَل بوزن الذهب، فتعنم 

 املنت

قال ابن عباس: كادوا أَل يفعلوا، ومل يكن ذلك الذي  [ ٧١] البقرة:  ﴾َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُلوَن  ﴿

أرادوا، ألهنم أرادوا أَل يذبحوها؛ يعني أهنم مع هذا البيان وهذه األسئلة واألجوبة واإليضاح ما ذبحوها 
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 ت، فلهذا ما كادوا يذبحوهنا.إَل بعد اْلهد، ويف هذا ذمٌّ هلم، وذلك أنه مل يكن غرضهم إَل التعنم 

وقال آخرون: مل يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن أطلع اهلل عىل قاتل  قال ابن جرير:

القتيل الذي اختصموا فيه. ومل يسنده عن أحد، ثم اختار أن الصواب يف ذلك: أهنم مل يكادوا يفعلوا ذلك 

  لغالء ثمنها، وللفضيحة. ويف هذا نظٌر.

 الشرح

، وقيل: [ ٧١] البقرة:  ﴾َما َكاُدوا َيْفَعُلوَن  ﴿يعني هذا قول حممد بن كعب الُقريض؛ أنه لغالء ثمنها 

 -تهم، أي: َل يريدون فعل ذلك، َل يريدون اَلئتامر بأمر اهلل لتعنم  [ ٧١] البقرة:  ﴾َوَما َكاُدوا َيْفَعُلوَن  ﴿

 .-جل وعال 

 املنت

ْهنَاه.ما  -واهلل أعلم-بل الصواب   تقدم عن ابن عباس، عىل ما وجه

 الشرح

 يقصد من أمِر التعنُّت.

 املنت

ِرٌج َما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن ) ﴿ ُ خُمْ اَرْأتُْم ِفيَها َواَّلله ُبوُه بَِبْعِضَها َكَذلَِك َُيِْي ٧٢َوإِْذ َقَتْلُتْم َنْفًسا َفاده ( َفُقْلنَا اِْضِ

ُ امْلَْوَتى َوُيِريُكْم آَياتِِه َلَعلهُكْم َتْعِقُلوَن )  [. ٧٣، ٧٢] البقرة:  ﴾( ٧٣اَّلله

 

 الشرح

مٌة يف املعنى"هذه اْلية يقول أهل التفسري فيها:  رٌة يف التالوة، لكنها ُمقده ؛ ألن قصة البقرة "هي ُمَؤخه

بذبح  -جل وعال  -جاءت بعد القتل، فاألصل يف سياق القصة أهنم بعد أن قتلوا هذا الرجل أمرهم اهلل 

رة مة يف املعنى،  البقرة، لكن ذكر هنا القتل بعد قصة البقرة، فتكون هي ُمَؤخه يف التالوة، وإن كانت ُمقده

وهذا أسلوٌب عريبٌّ صحيح عليه شواهد من كالم العرب كثري: أنه يصح هذا بدَللة السياق، ودَللة 

 ظهور املعنى.
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 املنت

اَرْأتُْم ِفيَها  ﴿قال البخاري:  ِرٌج َما ُكنُْتْم  ﴿اختلفتم. وهكذا قال جماهد  [: ٧٢] البقرة: ﴾َفاده ُ خُمْ َواَّلله

ُبوُه بَِبْعِضَها  ﴿قال جماهد: ما ُتَغيهُبون.  [، ٧٢] البقرة: ﴾َتْكُتُموَن  هذا البعض أيُّ  [ ٧٣] البقرة:  ﴾َفُقْلنَا اِْضِ

 كان من أعضاء هذه البقرة فاملعجزة حاصلة به، وَخْرُق العادة به كائن، و
ٍ
قد كان ُمَعيهنًا يف نفس األمر، يشء

لنا، ولكن أِّبمه، ومل جيئ  -تعاىل  -فلو كان يف تعيينه لنا فائدة َتُعوُد علينا يف أمر الدين أو الدنيا لبيهنه اهلل 

 من طريٍق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كام أِّبمه اهلل.

 الشرح

، فمعرفة هذا العضو َل ُيثمر علاًم، وَل يفيُد وجهٌل َل يرض""ِعلٌم َل ينفع، يعني هذا مما ُيقال فيه: 

ح مسألًة.  ترجيًحا، وَل ُيَوضه

بعض البقرة؛ قيل: ذيلها، وقيل: لساهنا كام جاء عن الضحاك، وقيل:  [؛ ٧٣] البقرة:  ﴾بَِبْعِضَها  ﴿

 فخذها، وقيل: غري ذلك، وعموًما هذه األمور َل ُتبحث.

لب يف قصة أهل الكهف؛ أسمر أم أمحر، أم أصفر، أم أسود، أم غري ذلك؟ كام اختلفوا يف لوِن الك

هذا َل ُيثمر شيًئا، فإن النظر دائاًم إىل ما َيِعُظ القلوب، أو ما يكوُن له أثر يف الرتجيح والنفع، يف دَللة 

ُينظر فيه. وَل رتجيح، وما َل صلة له بفهم، أو موعظة، أو نحو ذلك، فهذا َل بالقصة، أما ما َل صلة له 

 فائدة من الرتجيح فيه أيًضا.

ُك هذا األمر مبهاًم، هو أمٌر مقصود؛ إذ َل -جل وعال  -ولو كان له ثمرة يف الرتجيح؛ لبيهنه اهلل  ، فرَتْ

 غاية يف معرفة حقيقته.

 املنت

ُ امْلَْوَتى  ﴿وقوله:  عىل قدرته  -تعاىل  -أي: فرضبوه فحيي. ونبهه   [ ٧٣] البقرة: ﴾َكَذلَِك َُيِْي اَّلله

ًة هلم عىل املعاد،  -تبارك وتعاىل  -وإحيائه املوتى بام شاهدوه من أمر القتيل: جعل  ذلك الصنع ُحجه

قد ذكر يف هذه السورة ما خلقه من إحياء  -تعاىل  -وفاصاًل ما كان بينهم من اْلصومة والعناد، واهلُل 
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وهذه القصة، وقصة الذين خرجوا  ،[ ٥٦] البقرة:  ﴾ُثمه َبَعْثنَاُكْم ِمْن َبْعِد َمْوتُِكْم  ﴿واضع: املوتى، يف مخسة م

من ديارهم وهم ألوف حذر املوت، وقصة الذي مره عىل قرية وهي خاوية عىل عروشها، وقصة إبراهيم 

 والطيور األربعة.

بإحياء األرض بعد موهتا عىل إعادة األجسام بعد صريورهتا رمياًم، كام روى أبو داود  -تعاىل  -وُينبهه 

الطياليس: عن أيب رزين العقييل، قال: قلت: يا رسول اهلل، كيف َييي اهلل املوتى؟ قال: )) أما مررَت 

د مُمحل، ثم مررَت به خرًضا (( قال: بىل. قال: )) كذلك النشور (( أو قال: )) كذلك َييي اهلل املوتى  بوا

.)) 

ْيَتُة َأْحَيْينَاَها َوَأْخَرْجنَا ِمنَْها َحبًّا َفِمنُْه َيْأُكُلوَن ) ﴿: -تعاىل  -وشاِهُد هذا قوله  ( ٣٣َوَآَيٌة هَلُُم اأْلَْرُض امْلَ

ْرَنا ِفيَها ِمَن اْلُعُيوِن ) َيْأُكُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِمَلْتُه َأيِْدهِيْم ( لِ ٣٤َوَجَعْلنَا ِفيَها َجنهاٍت ِمْن َنِخيٍل َوَأْعنَاٍب َوَفجه

 [. ٣٥-٣٣] يس: ﴾( ٣٥َأَفاَل َيْشُكُروَن )

 الشرح

َذكَر يف هذه اْلية أنه حينام ِضبوه ِّبذا اْلزء من البقرة أحياه، فأخرب عن  -جل وعال  -يعني اهلل 

ُ امْلَْوَتى  ﴿: -جل وعال  -قاتله، فقال اهلل  وهذا بياُن القياس يف أمِر البعث،  [، ٧٣] البقرة:  ﴾َكَذلَِك َُيِْي اَّلله

كذلك َييي الناس يوم القيامة،  -جل وعال  -الدنيا، فإنه اهلل أحيا هذا يف  -جل وعال  -كام أن اهلل أي 

 وُيبعثون، وَُياسبون.

َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفِإَذا  ﴿وذكَر مرًة هذا األمر باإلحياء مبارشة، وذكَر مرًة أخرى بحال األرض، 

ْت َوَرَبْت  اَء اْهَتزه ُ امْلَْوَتى  ﴿ُل األرض، هذا حا [، ٣٩] فصلت:  ﴾َأنَْزْلنَا َعَلْيَها اْلَ ] البقرة:  ﴾َكَذلَِك َُيِْي اَّلله

، الشاهد: األمر املُشاَهد عىل األمر "هو قياس الشاِهد عىل الغائب"فهذا كام يقول أهُل الِعلم:  [، ٧٣

 املُغيهب، وهو ما يكون يوم القيامة من بعِث األجساد.
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 املنت

ا َيَتفَ  ﴿ َجاَرةِ َلَ َجاَرةِ َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإِنه ِمَن احْلِ ُر ِمنُْه اأْلَهْنَاُر ُثمه َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكاحْلِ جه

ا هَيْبُِط ِمْن َخْشَيةِ  اُء َوإِنه ِمنَْها َلَ ُق َفَيْخُرُج ِمنُْه اْلَ قه ا َيشه ُ بَِغاِفٍل َعامه َتْعَمُلوَن )َوإِنه ِمنَْها َلَ  َوَما اَّلله
ِ

 ﴾( ٧٤ اَّلله

 [ ٧٤] البقرة: 

ئيل، وتقريًعا هلم عىل ما شاهدوه من آيات اهلل  -تعاىل  -يقول  ، وإحيائه -تعاىل  -توبيًخا لبني إِسا

َجاَرِة  ﴿كلهه  [ ٧٤] البقرة:  ﴾ثمه َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك  ﴿املوتى:  التي َل تلني  [ ٧٤] البقرة:  ﴾َفِهَي َكاحْلِ

 أبًدا.

 َوَما ﴿وهلذا هنى اهلل املؤمنني عن مثِل حاهلم فقال: 
ِ

 َأمَلْ َيْأِن لِلهِذيَن َآَمنُوا َأْن ََتَْشَع ُقُلوُِّبُْم لِِذْكِر اَّلله

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد َفَقَسْت ُقُلوُِّبُ  ْم َوَكثرٌِي ِمنُْهْم َنَزَل ِمَن احْلَقه َوََل َيُكوُنوا َكاله

 [. ١٦] احلديد:  ﴾( ١٦َفاِسُقوَن )

 الشرح

هذه اْليات، مع ما رأيتم من اْليات العظيمة قبل ذلك، ومن قصة  -جل وعال  -يعني ثم ذكَر اهلل 

"قسوة وما هي قسوة القلب؟ قال العلامء:  [، ٧٤] البقرة:  ﴾ثمه َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك  ﴿البقرة، 

اللني، وذهاُب الرمحة، وذهاُب اْلشوع من ، ذهاُب القلب: هو ذهاب اللني، والرمحة، واْلشوع منه"

 القلب، فهذه هي قسوة القلب.

 فقست قلوِّبم من بعد ذلك، من بعد تلك اْليات العظيمة، فكان حاُل هذه القلوب؛ كاحلجارة

ء القوية، أو أشُد قسوة، وسيأيت اَلختالف يف معنى   قال بعُض أهلِ  [ ٧٤] البقرة:  ﴾َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة  ﴿الصامه

؛ املعنى: هنا بمعنى: بل. فإًذا هذا األمر يدلُّ عىل زيادة تعنتهم وإعراضهم عن الِشيعة، "بل أشد"العلم: 

فة بينهم.  حتى ُعوقبوا ِّبذا األمر، وهي قسوة القلوب، والبعد عن الرمحة والرأ

 املنت

 عن ابن عباس. - يف تفسريه -قال العويف 
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 الشرح

معنا، وسيكثر معنا؛ هي سلسلة من روايات التفسري، كلُّ َمن يف العويف يف احلقيقة يعني جاء 

َز بعض أهل العلم يف باب التفسري، وحتى  اٌب، وإما عنده ُمنَكر يف احلديث، ولكن جَتَوه أسانيدها؛ إما كذه

ا من تفسري ابن  ل نسبة كبرية جدًّ قال بعضهم: إن ما رواه العويف عن ابن عباس يف التفسري، يعني ُيشكه

 عباس.

 املنت

ئيل مع طول األمد قاسية بعيدة  -يف تفسريه-قال العويف  عن ابن عباس: فصارت قلوب بني إِسا

عن املوعظة بعد ما شاهدوه من اْليات واملعجزات، فهي يف قسوهتا كاحلجارة التي َل عالج للينها، أو 

قق فيخرج أشد قسوة من احلجارة، فإن من احلجارة ما تتفجر منها العيون اْلارية باألهنار، ومنه ا ما َيشم

منه الاء، وإن مل يكن جارًيا، ومنها ما هيبط من رأس اْلبل من خشية اهلل، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كام 

 إَِله ُيَسبهُح بَِحْمِدِه َوَلِكْن ََل  ﴿قال: 
ٍ
ء ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنه َوإِْن ِمْن يَشْ ُت السه َمَوا وَن َتْفَقهُ  ُتَسبهُح َلُه السه

ُه َكاَن َحِلياًم َغُفوًرا ) ء:  ﴾( ٤٤َتْسبِيَحُهْم إِنه  [. ٤٤] اإلِسا

 الشرح

كلُّ حجٍر  "يعني نحن َل نفقه تسبيح هذه الكائنات من اْلامدات، ولذلك جاء عن جماهد أنه قال: 

 ." ينفجر، أو ينشق منه الاء، فإن ذلك من خشية اهلل

 املنت

َجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة  ﴿: -تعاىل  -تنبيه: اختلف علامء العربية يف معنى قوله   [ ٧٤] البقرة:  ﴾َفِهَي َكاحْلِ

و، تقديره: فهي كاحلجارة ابعد اإلمجاع عىل استحالة كوهنا للشك، فقال بعضهم: أو، ه هنا بمعنى الوا

وقال آخرون: أو  [، ٢٤] اإلنسان:  ﴾( ٢٤َوََل ُتطِْع ِمنُْهْم آثاًِم َأْو َكُفوًرا ) ﴿: -تعاىل  -وأشد قسوة، كقوله 

 هنا بمعنى بل، فتقديره..اه
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 الشرح

هَد: َوََل ُتطِْع ِمنُْهْم آثاًِم  ح وَيْذُكر لك شوا  )و(َكُفوًرا، فيكون هنا العطف.اْلن هو ُيرجه

ب، فهي كاحلجارة بل أشد قسوة من احلجارة.  وقال آخرون: أو هنا بمعنى بل لإلِضا

 املنت

إَِذا َفِريٌق  ﴿هنا بمعنى بل، فتقديره: فهي كاحلجارة بل أشد قسوة، وكقوله: اوقال آخرون: أو ه

 َأْو َأَشده َخْشَيًة 
ِ

( ١٤٧َوَأْرَسْلنَاُه إىَِل ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن ) ﴿ [ ٧٧] النساء:  ﴾ِمنُْهْم خَيَْشْوَن النهاَس َكَخْشَيِة اَّلله

 [. ٩] النجم:  ﴾( ٩َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى ) ﴿ [ ١٤٧] الصافات:  ﴾

)) َل تكثروا الكالم قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى احلافظ أبو بكر بن مردويه: عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 بغري ِذكِر اهلل، فإن كثرة الكالم بغري ِذكِر اهلل قسوة القلب، وإن أبعد الناس من اهلل القلب القايس ((.

 إبراهيم.رواه الرتمذي يف كتاب الزهد من جامعه، وقال: غريب َل نعرفه إَل من حديث 

 الشرح

فه األلباين يف الضعيفة، َل يصحُّ رْفُعه إىل رسول اهلل  ، ُنْكِمل أو نقف؟ الوقت - ملسو هيلع هللا ىلص -احلديث ضعه

 صار يتأخر، ها؟ البعض يقول: نقف، والبعض يقول..

 عموًما نقف هنا إن شاء اهلل، وصىله اهلل عىل نبينا حممٍد، وعىل آله وصحبه وسلهم.
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