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╝ 

 

لدينا وللمسلمني أمجعني.  احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوا

 املنت

َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمنُوا َلُكْم َوَقْد  ﴿: -تعاىل  -قال اإلمام ابن كثرٍي يف كتاب عمدة التفسري عند قوله 

ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن ) رِّ  ُثمه ُُيَ
ِ
ِذيَن آمَ ٧٥َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اَّلله نُوا ( َوإَِذا َلُقوا اله

وكُ  ُ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّ ُثوََنُْم بََِم َفَتَح اَّلله ُكْم َأَفاَل َقاُلوا آَمنها َوإَِذا َخاَل َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض َقاُلوا َأُُتَدِّ ْم بِِه ِعنَْد َربِّ

وَن َوَما ُيْعلِنُونَ ٧٦َتْعِقُلوَن ) َ َيْعَلُم َما ُيِِسُّ  [. ٧٧، ٧٥] البقرة:  ﴾( ٧٧) ( َأَوََل َيْعَلُموَن َأنه اَّلله

أهيا املؤمنون أن ُيْؤِمَن لكم، أي: ينقاد لكم بالطاعة، هؤَلء الفرقة  ﴾َأَفَتْطَمُعوَن  ﴿: -تعاىل  -يقول 

 ﴿الضالة ِمن اليهود، الذين شاهد آباؤهم ِمن اآليات البينات ما شاهدوه، ُثمه قست قلوهبم ِمن بعد ذلك 

ُفوَنُه  رِّ  ُثمه ُُيَ
ِ
 لونه عىل غري تأويله.أي: يتأوه  ﴾َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اَّلله

 ﴾َوُهْم َيْعَلُموَن  ﴿أي: فهموه عىل اجلَلِيهة ومع هذا خيالفونه عىل بصرية،  ﴾ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه  ﴿

 أَنم خمطئون فيَم ذهبوا إليه ِمن ُتريفه وتأويله؟

ُفوَن َفبََِم َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم َلَعنهاُهْم َوَج  ﴿: -تعاىل  -وهذا املقام شبيه بقوله  رِّ َعْلنَا ُقُلوهَبُْم َقاِسَيًة ُُيَ

ِضِعِه   [. ١٣] املائدة:  ﴾اْلَكلَِم َعْن َمَوا

ُفوَنُه  ﴿قال ابن زيد يف قوله:  رِّ  ُثمه ُُيَ
ِ
فوَنا؛  ﴾َيْسَمُعوَن َكاَلَم اَّلله قال: التوراة التي أنزهلا اهلل عليهم ُيرِّ
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م فيها حال ًما، واحلرا ا؛ إذا جاءهم املُِحقُّ جيعلون احلالل فيها حرا ًَل، واحلقه فيها باطاًل، والباطل فيها حقًّ

، وإذا  برشوة أخرجوا له كتاب اهلل، وإذا جاءهم املبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب، فهو فيه ُُمِقٌّ

َن َأتَْأُمُرو ﴿جاءهم أحد يسأهلم شيًئا ليس فيه حق، وَل رشوة، وَل يشء، أمروه باحلق، فقال اهلل هلم: 

 ﴿عن ابن عباس:  [. ٤٤] البقرة:  ﴾( ٤٤النهاَس بِاْلِِبِّ َوَتنَْسْوَن َأنُْفَسُكْم َوَأنُْتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َتْعِقُلوَن )

ِذيَن آَمنُوا َقاُلوا آَمنها   أي: أن صاحبكم رسول اهلل، ولكنه إليكم خاصة. ﴾َوإَِذا َلُقوا اله

 الشرح

╝ 

نَي، وصىله اهلل وسلهم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا ُممد، وعىل آله وصحبه 
ِ
 َربِّ الَعامَل

ِ
احلَْمُد هلل

ا بعُد:  وسلهم تسليًَم كثرًيا، أمه

هذه ُتسمى  [ ٧٥] البقرة:  ﴾َأَفَتْطَمُعوَن  ﴿ - ملسو هيلع هللا ىلص -ه نبي   -جل وعال  -يف هذه اآليات خُياطب اهلل 

د به النبي  [ ٧٥] البقرة:  ﴾َأَفَتْطَمُعوَن  ﴿ألف اَلستخبار،  ، فهو ِمن ِصَيِغ - ملسو هيلع هللا ىلص -أهيا املؤمنون، وقيل: املرا

د هبا اخلصوص، أي: أفتطمع يا ُممد بأنه هؤَلء الذين مىض ِمن ذكرهم ما مىض ِمن  اجلمع التي ُيرا

هم، أفتطمع بعد كل عنادهم واستك هم آليات اهلل البيِّنات، ومن تكِبُّ بارهم، ِمن جحودهم، ِمن صدِّ

 ؟! ذلك أن يؤمنوا 

أَنم كفروا باآليات  -وَل زال اخلطاب فيهم-والذي يتأمل يف اآليات السابقة جيد أن اليهود 

 الكونية، وكفروا باآليات الرشعية؛ وهي التي يف التوراة.

هلم ِمن اآليات املعجزات يف مسألة الطور وهو اجلبل الذي جعله  -ل وعال ج -فمع ما جعل اهلل  
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ين. -جل وعال  -اهلل  لهة، ومع ذلك ما كان هذا سبياًل إىل رجوعهم إىل الدِّ  فوقهم كالظُّ

الذي كان يف التوراة، فبعد كل هذا  -جل وعال  -وكذلك كفروا باآليات الرشعية؛ وهي كالمه 

 أي يف إيَمن هؤَلء. [ ٧٥] البقرة:  ﴾َأَفَتْطَمُعوَن  ﴿: -ملسو هيلع هللا ىلص  -لنبيه  - جل وعال -يقول اهلل 

ُفوَنُه  ﴿" وقال بعض أهل العلم:  رِّ  ُثمه ُُيَ
ِ
أي:  [، ٧٥] البقرة:  ﴾َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اَّلله

 .هذا حاهلم "

ُفوَنُه  ﴿: -كَم ذكر ابن كثري-قيل   رِّ وهو أَنم  " يتأولونه عىل غري تأويله "يعني:  [ ٧٥] البقرة:  ﴾ُُيَ

فوا املعاين، وقيل: هذا اخلطاب  وهم السبعون  [ ٧٥] البقرة:  ﴾َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم  ﴿جاؤوا إىل التوراة، فحره

ُه لِْلَجَبِل  ﴿الذين كانوا مع موسى حينَم   قيل هذا. [ ١٤٣] األعراف:  ﴾ََتَىله َربُّ

يف أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، فهذه اآليات هي خطاٌب لرسول اهلل -رمحه اهلل  -واألظهر ما ذكره ابن كثرٍي 

ئيل، هؤَلء قد أعرضوا عن اآليات الرشعية، والكونية التي نزلت عليهم ويف خصوصهم يف  بني إرسا

 فكيف يؤمنون بَم ُأنزل عليك ِمن القرآن؟!

 املنت

ثوا العرب هبذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، ﴾َوإَِذا َخاَل َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض َقاُلوا  ﴿ ؛ َل ُتدِّ

 فكان منهم.

ُثوََنُْم بََِم َفتَ  ﴿فأنزل اهلل:  ِذيَن َآَمنُوا َقاُلوا َآَمنها َوإَِذا َخاَل َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض َقاُلوا َأُُتَدِّ ُ َوإَِذا َلُقوا اله َح اَّلله

ُكْم  وُكْم بِِه ِعنَْد َربِّ ون بأنه نبي، وقد علمتم أنه قد ُأخذ له امليثاق عليكم باتباع ﴾َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّ ه، أي: تقرُّ
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 ﴿: -تعاىل  -وا به. يقول اهلل وهو خيِبهم أنه النبي الذي كنا ننتظر، ونجد يف كتابنا: اجحدوه وَل تقر  

وَن َوَما ُيْعلِنُوَن ) َ َيْعَلُم َما ُيِِسُّ  [. ٧٧] البقرة:  ﴾( ٧٧َأَوََل َيْعَلُموَن َأنه اَّلله

 الشرح

يف كتاهبم التوراة، ومع ذلك، بل العجيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هم َيْعَلُمون احلق، ويعلمون وصف رسول اهلل 

ِذيَن َكَفُروا  ﴿أَنم كَم سيأيت يف اآليات اآلتية أَنم كانوا  يعني يقولون:  [؛ ٨٩] البقرة:  ﴾َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل اله

كفروا به،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وظهر رسول اهلل سيخرج نبي وصفه كذا وكذا وكذا، سنقاتلكم معه، فلَم خرج 

ِذيَن آَمنُوا َقاُلوا آَمنها  ﴿فقال:   أي أن هذا صاحبكم الذي مذكور يف التوراة. [ ٧٦] البقرة:  ﴾َوإَِذا َلُقوا اله

ُثوََنُْم  ﴿ بََِم  ﴿أي: ختِبون هؤَلء الذين أسلموا  [ ٧٦] البقرة:  ﴾َوإَِذا َخاَل َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض َقاُلوا َأُُتَدِّ

ُ َعَلْيُكْم  ُكْم  ﴿أي: بَم أخِب يف كتابه  [ ٧٦] البقرة:  ﴾َفَتَح اَّلله وُكْم بِِه ِعنَْد َربِّ فتصري هلم  [ ٧٦] البقرة:  ﴾لُِيَحاجُّ

ة.  ُحجه

، كان يقول ألصحابه: -وهو رأس اليهود يف املدينة-ُيقال: إنه كعب األرشف كان يقول ألصحابه  

ة. ثوهم؛ ألن هذا يصري عليكم ُحجه ثوا املسلمني عن صفة الرسول التي نجدها يف التوراة، َل ُتدِّ  َل ُتدِّ

فون، تعاملوا مع القرآن عليه: اليهود، خُي  -جل وعال  -إًذا ُهْم، ِمن أبرز َمن كتم ما أنزل اهلل 

 بمعاملتني:

ل: بتكذيبه.  األمر األَوه

واألمر الثاين: باإليَمن بَم اشتهت أنفسهم، وهذا أيًضا ِمن التكذيب، ولذلك آمنوا ببعضه، وكفروا 
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 ببعضه.

ُكْم َأَفاَل َتْعِقُلوَن ) ﴿قال:  وُكْم بِِه ِعنَْد َربِّ قول تعقلون هبا أليس لكم ع [ ٧٦] البقرة:  ﴾( ٧٦لُِيَحاجُّ

ة عليكم، فُيقال لكم: ملاذا َنثووتفقهون هبا، حتى ُتد   م أن نبيًّا صفته كذا وكذا، وكذا، ويكون هذا ُحجه

 َل تؤمنوا به وقد ذكرتم صفته؟

وَن َوَما ُيْعلِنُوَن ) ﴿ذلك  -جل وعال  -َأتَْبَع اهلُل  َ َيْعَلُم َما ُيِِسُّ  ٧٧] البقرة:  ﴾( ٧٧َأَوََل َيْعَلُموَن َأنه اَّلله

تهم، ِمن التوايص بعدم اإليَمن برسول اهلل ما يِس   [ ، وما يعلنون فيَم يناقضون -ملسو هيلع هللا ىلص  -ون يف خاصه

  ذلك.

 املنت

يُّوَن ََل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إَِله َأَمايِنه َوإِْن ُهْم إَِله َيُظنُّوَن ) ﴿ ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ٧٨َوِمنُْهْم ُأمِّ ( َفَوْيٌل لِله

وا بِِه َثَمنًا َقِلياًل َفَوْيٌل هَلُْم ِمه   لَِيْشََتُ
ِ
ا َكَتَبْت َأيِْدهِيْم َوَوْيٌل هَلُْم ِمها َيْكِسُبوَن بَِأيِْدهِيْم ُثمه َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِْد اَّلله

يُّوَن  ﴿: -تعاىل  -يقول  [. ٧٩، ٧٨] البقرة:  ﴾( ٧٩)  ،أي: ومن أهل الكتاب، قاله جماهد ﴾َوِمنُْهْم ُأمِّ

ُجل الذي َل ُُي  ي، وهو: الره  سن الكتابة.واألميون: مْجُع ُأمِّ

 الشرح

األم يف اشتقاقه، ومعنى ذلك أنه يكون كَم ولدته أمه، أي َل َيْعَلُم شيًئا، يعني قيل: األمي مأخوٌذ ِمن 

.  َل يكتب وَل يقرأ

: مأخوٌذ ِمن األم، يعني اهلل   ﴿ حال هؤَلء، أن   -ملسو هيلع هللا ىلص  -اآلن يصف للنبي  -جل وعال  -فأميٌّ
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يُّوَن ََل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إَِله َأَمايِنه َوإِْن ُهْم إِ   بعون كِباءهم.إنَم يت   [ ٧٨] البقرة:  ﴾( ٧٨َله َيُظنُّوَن )ِمنُْهْم ُأمِّ

 املنت

أي: َل يدرون ما فيه. وهلذا يف صفات النبي  ﴾ََل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب  ﴿: -تعاىل  -وهو ظاهر يف قوله 

ي؛ ألنه مل يكن ُُي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  سن الكتابة.أنه ُأمِّ

 الشرح

كان أميًّا، خالًفا ملا قرره أبو الوليد الباجي ورده عليه العلَمء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذا بإمجاع العلَمء، أن النبي 

 يف ذلك واستتابوه.

 املنت

ُه بَِيِمينَِك إًِذا ََلْرَتاَب امْلُْبطُِلوَن ) ﴿: -تعاىل  -كَم قال  ( ٤٨َوَما ُكنَْت َتْتُلو ِمْن َقْبلِِه ِمْن ِكَتاٍب َوََل خَتُطُّ

يهٌة، َل نكتب وَل نحسب، الشهر هكذا - والسالمعليه الصالة  -وقال  [، ٤٨] العنكبوت:  ﴾ ٌة ُأمِّ : )) إنا ُأمه

 وهكذا (( احلديث.

 الشرح

يهٌة (())  ٌة ُأمِّ ِة اإلسالم، ُأمه  )) َل نكتب وَل نحسب، الشهر هكذا وهكذا ((؛ يعني هذا الغالب عىل ُأمه

كَم يف بعض األحاديث  )) وهكذا ((أرشدهم، فأشار الشهر ثالث مرات، ثم قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يعني النبي 

 ثالث مرات، ويف اآلخرة: قبَض أحد أصبعيه، يعني: الشهر عندنا ثالثني أو تسعة وعرشين.

ولذلك لو قيل: ما األصل يف الشهر العريب؟ هل أن يكون ثالثني، أم األصل أن يكون تسعة 
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 وعرشين؟

فقد يكون هكذا وقد  ُيقال: األصل أن يكون ثالثني، أو تسعة وعرشين، ليس هناك أصل مطهرد،

يكون هكذا، َل يزيد عن ذلك، وَل ينقص عنه، َل يكون واحد وثالثني، وَل ينقص عن التسعة 

 والعرشين.

 املنت

قيتها إىل كتاب وَل حساب، وقال  ُهَو الهِذي َبَعَث يِف  ﴿: -تعاىل  -أي: َل نفتقر يف عباداتنا وموا

يِّنَي َرُسوًَل ِمنُْهْم  قوًَل يقولونه " قال ابن عباس:  ﴾إَِله َأَمايِنه  ﴿: -تعاىل  -قوله  [. ٢] اجلمعة:  ﴾اأْلُمِّ

الذي أنزل -إن األميني الذين وصفهم اهلل أَنم َل يفقهون ِمن الكتاب " . وقال جماهد: " بأفواههم كذًبا

صون األباطيل كذًبا وزوًرا -اهلل عىل موسى صون الكذب ويتخر   ." شيًئا، ولكنهم يتخر 

صه. ومنه اخلِب املروي عن عثَمن بن عفان التمن  و ريض  -ي يف هذا املوضع: هو ختلُّق الكذب وخترُّ

صُت الباطل وَل اختلقُت الكذب.)) ما تغنهْيُت وَل متنهْيُت ((: -اهلل عنه   ؛ يعني ما ختره

تَك بالظن.، أي: وَل يدرون ما فيه، وهم جي﴾َوإِْن ُهْم إَِله َيُظنُّوَن  ﴿وقال ابن عباس:   حدون ُنُبوه

 الشرح

فهم يعملون يف هذا بغري علم، وهؤَلء  دون نبوتك بالظن "ح" وَل يدرون ما فيه، وهم جيُهْم.. قال: 

 : األتباع، أي: أَنم يعملون بغري علم وإنَم ُيقلِّدون كِباءهم يف ذلك، حاهلم كحال املرشكني، حينَم قالوا

ٍة َوإِنها َعىَل آَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن ) ﴿ ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمه ُمْهَتُدوَن  ﴿ ويف اآلية األخرى: [ ٢٣] الزخرف:  ﴾( ٢٣إِنه
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  [. ٢٢] الزخرف:  ﴾( ٢٢)

 املنت

وا بِِه َثَمنًا ﴿وقوله:   لَِيْشََتُ
ِ
ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بَِأيِْدهِيْم ُثمه َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِْد اَّلله  ﴾َقلِياًل  َفَوْيٌل لِله

اآلية، هؤَلء ِصنٌف آخر ِمن اليهود، وهم الدعاة إىل الضالل بالزور والكذب عىل اهلل، وأْكِل أموال الناس 

ِذيَن َيْكُتُبوَن  ﴿هلالك والدمار، وهي كلمة مشهورة يف اللغة. وعن ابن عباس: بالباطل. والويل: ا َفَوْيٌل لِله

 قال: هم أحبار اليهود. ﴾اْلِكَتاَب بَِأيِْدهِيْم 

 الشرح

هذا دليل عىل التقسيم، أي: ومنهم  [ ٧٨] البقرة:  ﴾َوِمنُْهْم  ﴿يف أول اآلية قال:  -جل وعال  -اهلل 

ر هبم، ثم الِقسم اآلخر، قال:  ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب  ﴿هؤَلء األتباع املُغره هذا الِقسم  [ ٧٩] البقرة:  ﴾َفَوْيٌل لِله

َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب  ﴿: -جل وعال  -وَنم بغري علم، فقال اهلل اآلخر وهم األحبار، أي: كِباءهم الذين يضل  

 أي: هم ُيَؤلِّفونه. [ ٧٩] البقرة:  ﴾بَِأيِْدهِيْم 

  ﴿و 
ِ
ئهم  [ ٧٩] البقرة:  ﴾َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِْد اَّلله فَم كان ِمن عند اهلل طمسوه، وما كان لرغبة أهوا

وا بِِه ُثمه َيُقوُلوَن هَ  ﴿: -جل وعال  -وحاجتهم كتبوه وجعلوه ترشيًعا، فقال اهلل   لَِيْشََتُ
ِ
َذا ِمْن ِعنِْد اَّلله

بون بذلك. [ ٧٩] البقرة:  ﴾َثَمنًا َقِلياًل   أي: ألخِذ األموال، وفرِض أمور الدنيا ونحو ذلك، فيتكسه

 املنت

وروى البخاري: عن ابن عباس أنه قال: يا معرش املسلمني، كيف تسألون أهل الكتاب عن يشء، 
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ثكم اهلل أن أهل ه، أحدث أخبار اهلل تقرؤونه ُمًضا مل ُيَشْب؟ وقد حد  وكتابكم الذي أنزل اهلل عىل نبي  

: هو ِمن وه، وكتبوا بأيدهيم الكتاب، وقالوا لوا كتاب اهلل وغري  عند اهلل ليشَتوا به ثمنًا  الكتاب قد بده

قلياًل؛ أفال ينهاكم ما جاءكم ِمن العلم عن ُمساءلتهم؟ وَل واهلل ما رأينا منهم أحًدا قط سألكم عن الذي 

 ُأنِزَل إليكم.

َفَوْيٌل هَلُْم ِمها َكَتَبْت َأيِْدهِيْم  ﴿. وقوله: " الثمن القليل: الدنيا بحذافريها" وقال احلسن البرصي: 

أي: فويل هلم ما كتبوا بأيدهيم ِمن الكذب والبهتان، واَلفَتاء، وويل هلم ما  ﴾ٌل هَلُْم ِمها َيْكِسُبوَن َوَويْ 

ْحِت.  أكلوا به ِمن السُّ

 الشرح

كَم سبق القول أنه اهلالك والدمار، وقيل: هو واٍد يف جهنم، وإن كان  [ ٧٩] البقرة:  ﴾َوْيٌل هَلُْم  ﴿يعني

؛ بَم  بوا د به العذاب، فهو دعاٌء عليهم، ويٌل هلم أي: الدعاء عليهم بأن ُيعذه أصل الويل يف لغة العرب املرا

 .-جل وعال  -كذبوا عىل اهلل 

أي: الويل استحقوه  [ ٧٩] البقرة:  ﴾( ٧٩ هَلُْم ِمها َيْكِسُبوَن )َفَوْيٌل هَلُْم ِمها َكَتَبْت َأيِْدهِيْم َوَوْيٌل  ﴿فقال: 

واَلفَتاء عليه، والعذاب اآلخر: ملا َجنَْوا من أثِر هذه  -جل وعال  -ألمرين: ألمر الكتابة عن اهلل 

م الذي أخذوه حينَم ألهفوا   - جل وعال -، ونسبوها إىل اهلل -يعني التوراة-الكتابة؛ وهو املال احلرا

 فكذبوا يف ذلك.

أي ِمن اإلثم، وليس ِمن  [ ٧٩] البقرة:  ﴾( ٧٩َوَوْيٌل هَلُْم ِمها َيْكِسُبوَن ) ﴿" وقال بعض أهل العلم: 

 .املال، ما يكسبون ِمن اإلثم، وهي نتيجة هذا التحريف "
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 املنت

﴿  ُ  َعْهًدا َفَلْن خُيْلَِف اَّلله
ِ
ْذُتْم ِعنَْد اَّلله َ نَا النهاُر إَِله َأيهاًما َمْعُدوَدًة ُقْل َأخته  َعْهَدُه َأْم َتُقوُلوَن َوَقاُلوا َلْن مَتَسه

 َما ََل َتْعَلُموَن )
ِ
عوه ألنفسهم، إخباًرا عن اليهود فيَم نقلوه واد   -تعاىل  -يقول  [ ٨٠] البقرة:  ﴾( ٨٠َعىَل اَّلله

 ِمن أَنم لن متسهم النار إَل أياًما معدودة.

 الشرح

يعني قيل: األيام املعدودة، قيل: أربعني يوًما قياًسا عىل األيام التي تاهوا فيها، وهي أيام التيه، حينَم 

عليهم هبذا األمر، فتاهوا أربعني يوًما، وقيل: هي أربعني، أيام معدودة بعدد  -جل وعال  -قىض اهلل 

نَا  ﴿األيام التي عبدوا فيها العجل، فهم يقولون:  السبب عبدنا  [ ٨٠] البقرة:  ﴾النهاُر إَِله َأيهاًما َمْعُدوَدًة َلْن مَتَسه

ب يف هذه األيام فقط، ثم نخرج إىل   .اجلنةالعجل يف هذه األيام إَذا سنُعذه

ئيل وولده فقط    ] البقرة: ﴾َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنهَة إَِله َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى  ﴿واجلنة هي إلرسا

ئيل، فجعلوا اجلنة حتى مع العذاب الذي ينتظرهم ُتكموا فيه، يعني مع  [ ١١١ فقط َمن كان ِمن بني إرسا

: عذابنا أربعني يوًما فقط، إعراضهم وتكذيبهم وخمالفتهم، وأكلهم السحت، حتى العذاب قن   نوه، قالوا

  ﴿يقول:  -جل وعال  -أيام معدودة، فاهلل 
ِ
ْذُتْم ِعنَْد اَّلله َ عندكم كتاب، عهد، أنكم  [ ٨٠] البقرة:  ﴾َعْهًدا  َأخته

 َما ََل َتْعَلُموَن ) ﴿بون أياًما قليلة؟ سُتعذ  
ِ
 [. ٨٠] البقرة:  ﴾( ٨٠َأْم َتُقوُلوَن َعىَل اَّلله

 املنت

 َعْهًدا  ﴿فرد  اهلل عليهم ذلك بقوله: 
ِ
ْذُتْم ِعنَْد اَّلله َ أي: بذلك؟ فإن كان قد وقع فهو َل  ﴾ُقْل َأخته

  عهده. ولكن هذا ما جرى وَل كان.خيلف 
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 وهلذا أتى بـ)) أم (( التي هي: بل، أي: بل تقولون عىل اهلل ما َل تعلمون ِمن الكذب واَلفَتاء عليه.

قال: ملا ُفتحت خيِب ُأهديت  -ريض اهلل عنه  -وروى احلافظ أبو بكر بن مردويه عن أيب هريرة 

امجعوا يل َمن كان ِمن اليهود هاهنا : )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -شاة فيها ُسم، فقال رسول اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لرسول اهلل 

: فالن. قال: )) كذبتم، بل أب: )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -(( فقال هلم رسول اهلل  وكم فالن ((. من أبوكم؟ (( قالوا

: نعم يا أبا  فقالوا: صدقت وبررت، ثم قال هلم: )) هل أنتم صادقي   عن يشء إن سألتكم عنه؟ ((. قالوا

من أهل النار؟ : )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كَم عرفته يف أبينا. فقال هلم رسول اهلل 

: نكون فيها يسرًيا ثم ختلفونا فيها. فقال هلم رس اخسؤوا، واهلل َل نخلفكم : )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -ول اهلل (( فقالوا

 فيها أبًدا ((.

: نعم يا  هل أنتم صادقي  : )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم قال هلم رسول اهلل  عن يشء إن سألتكم عنه؟ ((. قالوا

: نعم. فقال : )) فَم محلكم عىل ذلك؟ ((.  أبا القاسم. فقال: )) هل جعلتم يف هذه الشاة سَم؟ ((. فقالوا

: أردنا إ كنت كاذًبا أن نسَتيح منك، وإن كنت نبيًّا مل يرضك. رواه أمحد، والبخاري، والنسائي،  نفقالوا

 بنحوه.

 الشرح

لفظ البخاري خمترص، وهذا يعني يذكر املؤلف املقصود أصل احلديث وارد عند البخاري نعم يف 

  حديث الشاة املسمومة.

 املنت

ِذيَن ٨١َبىَل َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيَئُتُه َفُأوََلَِك َأْصَحاُب النهاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن ) ﴿ ( َواله
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احِلَاِت ُأوََلَِك َأْصَحاُب اجْلَنهِة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن ) تعاىل  -يقول  [، ٨٢، ٨١] البقرة:  ﴾( ٨٢آَمنُوا َوَعِمُلوا الصه

: ليس األمر كَم متنيتم، وَل كَم تشتهون، بل األمر: أنه َمن عمل سيئة وأحاطت به خطيئته، وهو َمن -

 واىف يوم القيامة وليس له حسنة، بل مجيع عمله سيئات، فهذا ِمن أهل النار.

 الشرح

نَا النهاُر إَِله َأيهاًما َقالُ  ﴿أي بعد أن  [ ٨١] البقرة:  ﴾َبىَل  ﴿بعد ذلك قال:  -عز وجل  -يعني اهلل  وا َلْن مَتَسه

وهي جواب اإلجياب،  " بمنزلة نعم ")وبىل( يقول العلَمء:  [ ٨١] البقرة:  ﴾َبىَل  ﴿قال:  [ ٨٠] البقرة:  ﴾َمْعُدوَدًة 

كَم أن )نعم(، أو هي جواب النفي كَم أن )نعم( جواب اإلجياب، فعندما تقول: أمل تذهب؟ فيكون 

اجلواب إذا كنت قد ذهبت إيش يكون اجلواب؟ بىل، ولكن إذا سألتك: ذهبَت؟ ليس فيها نفي، فَمذا 

 يكون اجلواب؟ يكون نعم.

َسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيَئُتُه َفُأوََلَِك َأْصَحاُب النهاِر ُهْم َبىَل َمْن كَ  ﴿: -جل وعال  -فقال اهلل  

وإنَم خلوٌد يف النار،  [ ٨٠] البقرة:  ﴾َأيهاًما َمْعُدوَدًة  ﴿يعني األمر ليس  [ ٨١] البقرة:  ﴾( ٨١ِفيَها َخالُِدوَن )

ب فيها أياًما وَل وهذا فيه بيان أن صاحب الكفر واإلعراض عن الدين، أنه خملٌد يف  النار، َل أنه ُيعذه

ب حلظات فإن عذاب عظيم َل يتحمله، لكن مع ذلك صاحب الكفر أو شهوًرا وَل سنينًا، مع أنه لو ُعذ  

أي  نبيٍّ ِمن األنبياء، موسى، أو عيسى، ، هالرشك سواء يف هذه األمة أو يف األمم السابقة من مل يستجب لنبي  

البقاء عىل أي دين كَم سبق معنا،  فإنه َل يصح   -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وكذلك بعد مبعث النبي  فإنه خُيلد يف النار

ًء يعني قال: آخذ بديني الذي أنا عليه، أو الذي آبائي عليه فإن هذا َل ُيقبل منه، لدَللة قول اهلل   -وسوا

ْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه وَ  ﴿: -جل وعال  يَن )َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ ] آل عمران:  ﴾( ٨٥ُهَو يِف اآْلِخَرةِ ِمَن اخْلَارِسِ

٨٥ .] 
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 املنت

ِذيَن آَمنُوا  ﴿ احِلَاِت  ﴿باهلل ورسوله  ﴾َواله فهم ِمن  -من العمل املوافق للرشيعة- ﴾َوَعِمُلوا الصه

َلْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوََل َأَمايِنِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا  ﴿: -تعاىل  -أهل اجلنة. وهذا املقام شبيه بقوله 

 َولِيًّا َوََل َنِصرًيا )
ِ
َز بِِه َوََل جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اَّلله احِلَاِت ِمْن َذَكٍر َأْو ُأنَْثى َوُهَو ( َوَمْن َيْعَمْل مِ ١٢٣جُيْ َن الصه

 [. ١٢٤، ١٢٣] النساء:  ﴾( ١٢٤ُمْؤِمٌن َفُأوََلَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنهَة َوََل ُيْظَلُموَن َنِقرًيا )

قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الذي رواه اإلمام أمحد: عن عبد اهلل بن مسعود: أن رسول اهلل ذكر هاهنا احلديث ويُ 

 اكم وُمقرات الذنوب، فإَنن جيتمعن عىل الرجل حتى هيلكنه ((.)) إي  

رضب هلنه مثاًل كمثل قوم نزلوا بأرض فالة، فحرض صنيع القوم، فجعل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وإن رسول اهلل 

ًدا، وأج  الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل جييء ب جوا ناًرا، فأنضجوا ما قذفوا العود، حتى مجعوا سوا

 .افيه

 الشرح

يعني املحقرات الذنوب التي يراها صاخبها صغرية، فيقول: هذا يشء صغري، وهذا صغري، وهذا 

" النظر يف ِمن الصغائر، وهذه ِمن الصغائر، لكنها إذا اجتمعت عليه أهلكته، فكَم قال بعض السلف: 

جل  -فإن َمن نظر إىلَ من يعيص وهو اهلل  ليس إىل نفس املعصية وإنَم النظر إىل َمن تعيص "باب املعصية 

ر  -وعال  عُظمت يف قلبه بغض املعصية، لكن إذا  نظر إىل صغر املعصية متادى فيها، حتى هتلكه واإلرصا

ر "" فال كبرية مع اَلستغفار، وَل صغرية يؤول هبا إىل أن تكون كبرية، العىل  ، كَم قال صغرية مع اإلرصا

العلَمء، وذكر هذا احلديث بعد ذكر املقابلة بني حال أهل اإليَمن، وبني أماين  الذين يكفرون ويعرضون، 
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هذا احلديث هو يف أهل اإلسالم، فكيف ُيذكر يف اآليات التي هي فيها رد عىل أهل  وقد يقول قائل: لكن  

 الكفر واإلعراض؟

سن اَلستعَمل، وهو أن العلَمء ينظرون إىل قضية اجلامع يف اَلستدَلل فُيقال: إن هذا ِمن ح

ون هبذه اآليات التي نزلت يف الكفار عىل بعض األعَمل التي نزلت يف املسلمني، وَل خيالف هذا فيستدل  

أوَلك  " أَنم أتوا إىل آيات نزلت يف الكفار فجعلوها يف املسلمني "قول بعض السلف عن اخلوارج: 

، يعني حكموا بحكمهم، أما اَلستفادة ِمن مضمون هذه اآلية ومن العلة املذكورة فيها وهي جعلوها

 اإلعراض أو املخالفة، فإنه ُيستفاد منها.

د هو ُحسن الطاعة هلل   واإلقبال عليه، وخمالفة هوى النفس، فهؤَلء الذين  -جل وعال  -ألن املرا

هبم اهلل  علهم خالدين مع ما يف قلوهبم ِمن األماين  يف أَنم الناجون وج -جل وعال  -كفروا بالتوراة، عذه

ي نفسه بأَنا بعد األيام املعدودة، هذا كحال أيًضا َمن هو يف هذه األمة، وهو مستمر عىل املعايص، وُيمن  

رات الذنوب: التي ُتقر له الذنب وتسهله له، وَل َتعله  رات الذنوب، ومعنى ُمقِّ صغائر، وهي ُمقِّ

 ن التحقري غري التعظيم، واملطلوب يف اإلنسان أن ُيقر ذنبه أم أن يعظم ذنبه؟عظيًَم، إ

.  أن يعظم ذنبه، يعني جيعله عظيًَم، ولو كان أمًرا يًِسا

 املنت

احِلَاِت ُأوََلَِك َأْصَحاُب اجْلَنهِة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن  ﴿وقال ابن عباس:  ِذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصه  ﴾َواله

أي: َمن آمن بَم كفرتم، وعمل بَم تركتم ِمن دينه، فلهم اجلنة خالدين فيها. خيِبهم أن الثواب باخلري 

  والرش مقيم عىل أهله أبًدا، َل انقطاع له.
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 الشرح

واآليات فيها الدَللة عىل عقيدة أهل السنة واجلَمعة خالًفا للمعتزلة واجلهمية يف مسألة خلود اجلنة 

 والنار.

 املنت

لَِدْيِن إِْحَساًنا َوِذي اْلُقْرَبى وَ  ﴿ َ َوبِاْلَوا ِئيَل ََل َتْعُبُدوَن إَِله اَّلله ا رْسَ
اْلَيَتاَمى َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إِ

ْيُتْم إَِله َقلِي َكاَة ُثمه َتَوله اَلَة َوآُتوا الزه اًل ِمنُْكْم َوَأنُْتْم ُمْعِرُضوَن َوامْلََساِكنِي َوُقوُلوا لِلنهاِس ُحْسنًا َوَأِقيُموا الصه

 [. ٨٣] البقرة:  ﴾( ٨٣)

ر  ئيل بَم أمرهم به ِمن األوامر، وأخذ ميثاقهم عىل ذلك، وأَنم تول   -تبارك وتعاىل  -ُيذكِّ وا بني إرسا

أن يعبدوه وَل يرشكوا  -تعاىل  -عن ذلك كله، وأعرضوا قصًدا وعمًدا، وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم 

 شيًئا.به 

 الشرح

أن يعبدون وَل يرشكوا به شيًئا، أمور التوحيد، أمور العقائد، هذه أمور متفق فيها بني مجيع الديانات، 

فت فال شك أن فيها ِمن تقرير الرشك، ومن تقرير اَلستنقاص هلل  ف، أما التي ُحرِّ يف األصل التي مل ُُتره

الرشك، مسائل اَلعتقاد، مسائل اإليَمن باليوم اآلخر، هذه ، لكن أمر التوحيد، النهي عن -جل وعال  -

ئع، أو بني األديان، متفق فيها مجيًعا بني األديان مجيعها، َل خالف يف  املسائل مجيًعا ُمتفق فيها بني الرشا

 ذلك.
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ولذلك هناك َمن هم ِمن أهل التوحيد من اتبعوا موسى، هناك َمن هم ِمن أهل التوحيد من اتبعوا 

ًء َمن أرشكوا أو َمن  ى، وكانوا أنصاًرا له، وهناك َمن هم املرشكون املعرضون يف مجيععيس األديان، سوا

 كفروا بنبيهم، وبني الكفر والرشك كَم هو معلوم عموٌم وخصوص.

 املنت

  أن يعبدوه وَل يرشكوا به شيًئا. -تعاىل  -فأمرهم 

َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إَِله  ﴿: -تعاىل  -وهبذا أمر مجيع خلقه، ولذلك خلقهم كَم قال 

ٍة َرُسوًَل  ﴿: -تعاىل  -وقال  [، ٢٥] األنبياء:  ﴾( ٢٥ُنوِحي إَِلْيِه َأنهُه ََل إََِلَ إَِله َأنَا َفاْعُبُدوِن ) َوَلَقْد َبَعْثنَا يِف ُكلِّ ُأمه

َ َواْجَتنُِبوا الطهاُغوَت َأِن ُاعْ  تعاىل  -وهذا هو أعىل احلقوق وأعظمها، وهو حق اهلل  [ ٣٦] النحل:  ﴾ُبُدوا اَّلله

 عبد وحده َل رشيك له.، أن يُ -

 الشرح

 ﴿هذا هو أعىل احلقوق وأعظمها، وهو توحيد األلوهية الذي ما ُبعث رسول إَل به، يقول لقومه: 

ُه   َغرْيُ
َ َما َلُكْم ِمْن إََِلٍ وهو أول دعوة الرسل، وألجله أرسل اهلل الرسل، وألجله  [ ٥٩] األعراف:  ﴾اْعُبُدوا اَّلله

" إن ر هذا يف كتابه الكريم، يف القرآن، حتى قال العلَمء: لكتب، وألجله جعل اجلنة والنار، وقر  اأنزل 

ء أهل التوحيد، وإما بياٌن  القرآن كله بجميع آياته يف التوحيد، فهو إما أمٌر بالتوحيد، وإما بياٌن جلزا

وإما بياٌن ملكمالت التوحيد، وإما َنٌي عن الرشك، وإما بياٌن  لقصص األنبياء الذين دعوا إىل التوحيد

أهل الرشك، وإما بياٌن للمعارضني لألنبياء ِمن أهل الرشك، وإما بياٌن لسبل الرشك وأسبابه، فالقرآن حلال 

 .ِمن أوله إىل آخره تقريٌر ألمر التوحيد "
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بأفعاله، ِمن اخللق  -جل وعال  -ونجد أن األنبياء مل ُيرسلوا بتوحيد الربوبية وهي توحيد اهلل  

اذ اخللق، كالدهرية والفالسفة والرزق والتدبري وامللك ونحو ذ لك؛ ألن هذا مل ينفه أحٌد ِمن البرش إَل ُشذه

زلت به الكتب توحيد األلوهية، ُأنوفرعون، وإَل مل ُينكر أحد هذا التوحيد، التوحيد الذي ُبعثت به الرسل 

بة، واخلشوع، بأفعال عباده، ِمن الصالة والزكاة، والذبح، والتوكل، واإلنا -جل وعال  -وهو توحيد اهلل 

واخلوف، واخلشية، واَلستغاثة، واَلستعاذة، والرجاء، ِمن هذه العبادات، كل عبادة يرصفها العبد فهي 

 وحده َل رشيك له. -سبحانه وتعاىل  -هلل 

وعىل هذا فكثرة الكالم عن تقرير التوحيد الربوبية ليس هو منهج األنبياء؛ ألن بعض الناس يصور،  

تقرير توحيد الربوبية، بتقرير أن اهلل هو اخلالق، وهذا أمر مغروز يف النفوس، كفار ويشغل أمة اإلسالم ب

ُ  ﴿ون به قريش يقر   ََمَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنه اَّلله َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم  ﴿ [ ٢٥] لقَمن:  ﴾َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السه

 ُ ون هبذا األمر، فتقرير التوحيد الذي آمن به كفار قريش هم مقر   [ ٨٧] الزخرف:  ﴾َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنه اَّلله

 ليس هذا هو املطلوب.

وإنَم املقصود واملطلوب ِمن دعوة الرسل هو توحيد األلوهية، هذا الذي ُبعثت به الرسل، وهذا  

أصحابه إىل األقوام،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسل به هو ُمل النزاع بني األنبياء وبني أقوامهم، وهذا األمر الذي كان يُ 

)) ا إىل اليمن، قال: معاذً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إىل األقطار البعيدة، حديث ابن عباس يف الصحيحني يف إرسال النبي 

 .دوا اهلل ((إنك تأيت قوًما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إىل أن يوح  

 )) إىل أن يعبدوا اهلل ((يف رواية:  َل إَل إَل اهلل وأن ُممدًا رسول اهلل ((ن )) إىل شهادة أويف رواية:  

ا َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إَِله ُنوِحي إَِلْيِه َومَ  ﴿إًذا هذا هو األمر املقصود، وهذا الذي ُأرسل به الرسل 
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ما قال: نوحي إليه أنه َل رب إَل أنا، بل أول آية يف القرآن  [ ٢٥] األنبياء:  ﴾( ٢٥َأنهُه ََل إََِلَ إَِله َأنَا َفاْعُبُدوِن )

ِذي َخَلَقُكْم  ﴿فيها أمر يمر عليك  ُكُم اله َا النهاُس اْعُبُدوا َربه هنا استدل بتوحيد الربوبية  [ ٢١] البقرة:  ﴾َيا َأهيُّ

بأن اهلل هو اخلالق  كَم تقر   عىل األمر بتوحيد األلوهية، وذلك أن توحيد الربوبية مستلزٌم لتوحيد األلوهية

 ده بالعبادة.الرازق جيب عليك أن توح  

د اهلل   يف  -جل وعال  -وعىل العكس توحيد األلوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني َمن وحه

ألوهيته فال شك أنه موحٌد له يف ربوبيته، إًذا ُمل النزاع وما جيب عىل األمة أن تعتني به هذا التوحيد، أن 

ما وقعت األمة يف املناقضة أنواع التوحيد يف توحيد األلوهية، يف توحيد األلوهية، وَل إَل إَل اهلل  أكثر

 التي هي كلمة التوحيد والتي ينجو هبا العبد ِمن النار.

ا وعمل بمقتضاها، ما معناها؟ َل معبود بحقٍّ إَل اهلل، ولي  معناها كَم يقول  سَمن قاهلا صدًقا وحقًّ

ادر عىل اَلخَتاع، أو َل خالق، أو َل موجود، َل قادر عىل اَلخَتاع، أو َل رب، َل خالق، البعض: َل ق

هذا كله ِمن خصائص الربوبية، طيب الربوبية آمن هبا كفار قريش فكيف تأتينا َل إَل إَل اهلل بمعنى 

 الربوبية؟

لو كان معنى َل إَل إَل قاهلا لقريش،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وإنَم جاءت َل إَل إَل اهلل بمعنى، ولذلك ملا النبي 

نه، َل قادر عىل واهلل َل قادر عىل اَلخَتاع إَل اهلل، هل ُينكر كفار قريش هذا األمر؟ ينكرونه؟ ما ينكر

، وهم عرٌب أقحاح،  : َل إَل إَل اهلل تفلحوا اَلخَتاع أو َل خالق إَل اهلل، َل ينكرون، لكن قال هلم: قولوا

]  ﴿ َأَجَعَل اآْلهِلََة إهَِلًا َواِحًدا ﴾فقال أبو جهل: ، ها َل معبود بحق إَل اهلل معنايفهون اللغة، َل إَل إَل اهلل

ٌء ُعَجاٌب ) ﴿؟ إذا ثالثمية وستني صنم تصري إَل واحد؟ [ ٥ص:  أعرضوا عنه،  [ ٥] ص:  ﴾( ٥إِنه َهَذا َلََشْ
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عرض جهل معنى َل إَل إَل اهلل، فيُ ، إًذا املصيبة أن يفهم أبو إَل اهلل وخالفوه؛ ألَنم فهموا معنى َل إَل

عنها، ما يقولون: أنتم اآلن ُتكمون بإسالم أيب جهل، َل، أبو جهل مات عىل الكفر، لكنه فقه املعنى 

فأعرض عنه، وجهل هذا املعنى بعض َمن ينتسب إىل اإلسالم، الذي قاله كفار قريش وفهموه، فأعرضوا 

، وهو حق اهلل، قال: أعىل احلقوق، أن أعىل -رمحه اهلل  -كثرٍي عنه، إًذا هنا يف هذه اآليات كَم قال ابن 

عبد وحده َل رشيك له ، أن يُ -تعاىل  -" وهو حق اهلل احلسنات، أحسن احلسنات هي التوحيد، فقال: 

". 

 املنت

لدين، وهلذا يقرن اهلل  بني حقه  -تعاىل  -ُثمه بعده حق املخلوقني، وآكدهم وأوَلهم بذلك حق الوا

لَِدْيَك إيَِله امْلَِصرُي ) ﴿: -تعاىل  -وحق الوالدين، كَم قال  تعاىل  -وقال  [ ١٤] لقَمن:  ﴾( ١٤َأِن اْشُكْر يِل َولَِوا

لَِدْيِن إِْحَساًنا  ﴿: - اُه َوبِاْلَوا ء:  ﴾َوَقىَض َربَُّك َأَله َتْعُبُدوا إَِله إِيه  اآلية. [ ٢٣] اإلرسا

 الشرح

، وهذا دل عليه القرآن، ودلت عليه -جل وعال  -يعني هذا فيه بيان حق الوالدين بعد حق اهلل 

َم والطاعة هلَم وتنفيذ ما أمرا به ما هو مها هو اإلحسان إليهَم والسمع هلالسنة يف أحاديث كثرية، وبر  

 .مرشوع

 -وجاء عن عائشة  مها أن َل تنفض الثوب عليهَم "" من بر  : -رمحه اهلل  -حتى قال ابن عباس  

لده َمن شده النظر إليه "أَنا قالت:  -ريض اهلل عنها وأرضاها  ، أحياًنا يعني قد يأمرك األب أو " ما بره بوا

لده  ، فتقول عائشة: ما بره بوا األم بَشء فتنظر إليهم نظر هكذا، نظر املُغَضب يعني، ما تتكلم وَل تقول أف 
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]  ﴾َفاَل َتُقْل هَلََُم ُأفٍّ  ﴿قال:  -جل وعال  -َمن نظر إليه بشدة، هذا ليس ِمن الِب، هذا ِمن العقوق، اهلل 

ء:  " لو أن هناك كلمة أقل وهذه التأفف إذا طلبا يشء ، وهي ُمرمة، حتى قال بعض أهل العلم:  [ ٢٣اإلرسا

 ، لكن هذه كلمة مكونة ِمن حرفني، وهي ِمن املحرمات التي َل َتوز.ِمن كلمة أف لنهى اهلل عنها "

 املنت

بِيِل  ﴿إىل أن قال:  ْسِكنَي َواْبَن السه
ِ
ُه َوامْل ء:  ﴾َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقه ويف الصحيحني، عن  [. ٢٦-٢٣] اإلرسا

العمل أفضل؟ قال: )) الصالة عىل وقتها ((. قلت: ثم أي؟ قال: ابن مسعود، قلت: يا رسول اهلل، أي 

لدين ((. قلت: ثم أي؟ قال: )) اجلهاد يف سبيل اهلل (( . وهلذا جاء يف احلديث الصحيح: أن )) بر الوا

؟ قال: )) أمك ((. قال: ثم من؟ قال: )) أمك ((. قال: ثم من؟ قال: )) رجاًل   قال: يا رسول اهلل، َمن أبر 

 أباك. ثم أدناك ثم أدناك ((.

 الشرح

لدين، وَل سيَم األم، فإن هلا ثالث حقوق عن حق األب، واإلحسان إليها  يعني هذا فيه منزلة بر الوا

ا ِمن األب، وليس يف هذا استنقاًصا حلق األب فإن األب كَم  والِب هبا بال شك أنه يعني أوىل، وأعظم حقًّ

الزم قدميها )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -لنبي ، وجاء يف منزلة األم أن قول ا)) أوسط أبواب اجلنة ((جاء يف احلديث: 

ها واإلحسان إليها، وَل سيَم معارش األحبة إذا كُِب األب أو األم، فإَنم ، أي الزم طاعتها وبر  فثم اجلنة ((

أشد ما يكونا بحاجة إىل األبناء، تؤنس وحشتهَم، وَتلس معهَم وتستأنس هبَم، ويستأنسان بك، ويفرحان 

 مها يف كِبمها.بك، فهذا ِمن بر  

أما يف شباهبَم فليسا بحاجة إليك، عندهم َمن يؤنسهم، لكن إذا كُِب األب، أو كُِبت األم فبحاجة  
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 ِمن اَلستئناس بك، وكذلك يشء ِمن املراعاة، وأفضل ما يكون َل شك الِب 
ٍ
 ِمن العالج، ويشء

ٍ
إىل يشء

م األمر عىل اجل هاد يف سبيل اهلل، ذروة سنام عند حاجتهَم، هذا ِمن أعظم ما ُيرص عليه العبد، يعني ُقدِّ

 .ففيهَم فجاهد (()) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلسالم، فقال النبي 

 املنت

 وهم: الصغار الذين َل كاسب هلم ِمن اآلباء. ﴾َواْلَيَتاَمى  ﴿قال: 

 الشرح

اليتامى، اليتيم هو َمن فقد أباه يف اللغة، وَمن فقد أباه وأمه ُيسمى اللطيم، وَمن فقد أمه ُيسمى 

  .العجي  

 املنت

: الذين َل جيدون ما ينفقون عىل أنفسهم وأهليهم، وسيأيت الكالم عىل هذه ﴾َوامْلََساكِنِي  ﴿

ُكوا بِِه َشْيًئا  ﴿هبا رصًُيا يف قوله:  -تعاىل  -األصناف عند آية النساء، التي أمرنا اهلل  َ َوََل ُترْشِ َواْعُبُدوا اَّلله

لَِدْيِن إِْحَساًنا   [. ٣٦] النساء: اآلية  ﴾َوبِاْلَوا

موهم طيًبا، ولينُوا هلم جانًبا، ويدخل يف ذلك أي: كل   ﴾َوُقوُلوا لِلنهاِس ُحْسنًا  ﴿: -تعاىل  -وقوله 

ن البرصي: فاحلسن ِمن القول: يأمر باملعروف األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملعروف، كَم قال احلس

ا كَم قال اهلل، وهو كل ُخُلق حسن رضيه وينهى عن املنكر، وُيلم، ويعفو، ويصفح، ويقول للناس حسنً 

 اهلل.
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)) َل ُتقرن ِمن املعروف شيًئا، وإن مل أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى اإلمام أمحد: عن أيب ذر، عن النبي 

 . وأخرجه مسلم، والَتمذي وصححه.منطلق ((َتد فاْلَق أخاك بوجه 

 الشرح

يعني هو يف مسلم ويف، عند اإلمام أمحد بوجٍه طلِق، مل أجد لفظة )منطلق( يف األحاديث واهلل أعلم. 

 ِمن كتب احلديث، وإنَم هو )بوجٍه طلق(، 
ٍ
ما وجدهتا يعني يف البحث عنها مل أجد لفظة )منطلق( يف يشء

 لعلها تصحيف واهلل أعلم.

 املنت

ا، بعد ما أمرهم باإلحسان إليهم بالفعل، فجمع بني طريف وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنً 

 ِمن ذلك، وهو الصالة اإلحسان الفعيل والقويل. ثم أكد األمر بعبادته واإلحسان إىل الناس باملعني  

َكاَة  ﴿والزكاة، فقال:  اَلَة َوَآُتوا الزه  .﴾َوَأِقيُموا الصه

 الشرح

اإلحسان إىل الناس ينقسم إىل قسمني: منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، فالواجب مثل بر 

الوالدين هذا ِمن اإلحسان هلَم، وهو إحساٌن واجب، اإلحسان إىل، بصلة الرحم هذا أيًضا إحساٌن 

منه ما هو ِمن واجب، اإلحسان إىل األبناء بَتبيتهم، وحسن رعايتهم وإطعامهم، هذا إحساٌن واجب، و

ًما قوليًّا بحسن اخلطاب، وبحسن الكالم ونحو ذلك،  ًء إكرا م الناس سوا اإلحسان املستحب، وهو إكرا

ًما ماليًّا وغري ذلك، فهذا كله  م باملعونة، وباملساعدة، أو إكرا ًما فعليًّا، وهذا قد ينقسم إىل اإلكرا أو إكرا

 ِمن أنواع اإلحسان.
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 املنت

وا عن ذلك كله، أي: تركوه وراء ظهورهم، وأعرضوا عنه عىل عمد بعد العلم به، وأخِب أَنم تول  

َ َوََل  ﴿هذه األمة بنظري ذلك يف سورة النساء، بقوله:  -تعاىل  -إَل القليل منهم، وقد أمر  َواْعُبُدوا اَّلله

لَِدْيِن إِْحَساًنا َوبِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَ  ُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوا اَمى َوامْلََساكِنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرَبى َواجْلَاِر اجْلُنُِب ُترْشِ

َتاًَل َفخُ  بُّ َمْن َكاَن خُمْ
َ ََل ُُيِ بِيِل َوَما َمَلَكْت َأيََْمُنُكْم إِنه اَّلله اِحِب بِاجْلَنِْب َواْبِن السه ] النساء:  ﴾( ٣٦وًرا )َوالصه

 به أمة ِمن األمم قبلها، وهلل احلمد واملنة. فقامت هذه األمة ِمن ذلك بَم مل تقم  [، ٣٦

 الشرح

هذا جيل  واضح، قامت هذه األمة ِمن ذلك بَم مل تقم به ِمن األمم قبلها، وهذه العبارة دقيقة حقيقة 

ِمن ابن كثري، ومعنى ذلك: أن ما حصل يف هذه األمة ِمن الطاعة ومن اَلستجابة ألمر اهلل، أعظم ما 

ة وليس معنى هذا أن مجيع هذه األمة حصل منها أمر الطاعة، وهذا أمٌر ُمشاَهد يف حصل يف األمم السابق

 اإلعراض عن الدين ويف املخالفة لألوامر هو أمٌر موجود لألسف، نسأل اهلل السالمة والعافية.

 املنت

ِرُجوَن َأنُْفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم ُثمه َأْقَرْرُتْم  ﴿ َوَأنُْتْم َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم ََل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َوََل خُتْ

 َتْقُتُلوَن َأنُْفَسُكْم َوخُتِْرُجوَن َفِريًقا ِمنُْكْم ِمْن ِدَياِرِهْم َتظَ ٨٤َتْشَهُدوَن )
ِ
ْثِم ( ُثمه َأنُْتْم َهُؤََلء اَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإْلِ

ُجُهْم َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض الْ  ٌم َعَلْيُكْم إِْخَرا ره ِكَتاِب َوَتْكُفُروَن َواْلُعْدَواِن َوإِْن َيْأتُوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُُمَ

ُء َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إَِله ِخْزٌي يِف احْلَ  وَن إىَِل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما بَِبْعٍض َفََم َجَزا ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ َياِة الدُّ

ُ بَِغاِفٍل َعَمه َتْعَمُلوَن ) ُف َعنُْهُم اْلَعَذاُب َوََل ُهْم ٨٥اَّلله فه ْنَيا بِاآْلِخَرِة َفاَل خُيَ ُوا احْلََياَة الدُّ ِذيَن اْشََتَ ( ُأوََلَِك اله
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وَن )   [. ٨٦ - ٨٤] البقرة:  ﴾( ٨٦ُينرَْصُ

باملدينة، وما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -منكًرا عىل اليهود الذين كانوا يف زمان رسول اهلل  - تبارك وتعاىل -يقول 

كانوا يف  -وهم األنصار-كانوا يعانونه ِمن القتال مع األوس واخلزرج، وذلك أن األوس واخلزرج 

 اجلاهلية ُعبهاد أصنام، وكانت بينهم حروب كثرية.

 وكانت هيود املدينة ثالث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضري حلفاء اخلزرج. وبنو قريظة حلفاء األوس.

إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي فكانت احلرب 

م عليهم يف دينهم ونص كتابه، وخيرجوَنم ِمن بيوهتم وينهبون ما  اآلخر ِمن الفريق اآلخر، وذلك حرا

 فيها ِمن األثاث واألمتعة واألموال.

 يق املغلوب، عماًل بحكم التوراة.وا األسارى ِمن الفرثم إذا وضعت احلرب أوزارها استفك  

َوإِْذ  ﴿: -تعاىل  -وهلذا قال  ﴾َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض  ﴿: -تعاىل  -وهلذا قال 

بعًضا، وَل  أي: َل يقتل بعضكم ﴾َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم ََل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َوََل خُتِْرُجوَن َأنُْفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم 

ىَل َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوا َأنُْفَسُكْم َذلُِكْم َخرْيٌ  ﴿: -تعاىل  -خيرجه ِمن منزله، وَل يظاهر عليهم، كَم قال 
َفُتوُبوا إِ

 [. ٥٤] البقرة:  ﴾َلُكْم ِعنَْد َباِرِئُكْم 

: )) مثل - والسالمعليه الصالة  -وذلك أن أهل امللة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كَم قال 

املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتواصلهم بمنزلة اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

 اجلسد باحلمى والسهر ((.
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 الشرح

هذا اخلطاب لليهود الذين يف زمن  [ ٨٤] البقرة:  ﴾َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم ََل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم  ﴿قال: 

، فحاهلم كحال سابقيهم يف اإلعراض ويف املخالفة، وهو أمٌر تستمر عليه اليهود، -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول اهلل 

ماٍن وَل يف مكان، زوصفة هلم يف املكر واإلعراض والكذب واحلَيل، هذه صفات اليهود التي َل تتغري يف 

دينة، جاء املدينة ووجدهم، وكانوا يثريون احلروب عاش مع هؤَلء اليهود يف امل -ملسو هيلع هللا ىلص  -فالنبي 

 واَلقتتال بني األوس واخلزرج.

وجميئه إليهم  ملسو هيلع هللا ىلصاألوس واخلزرج قبائل قحطانية، سكنت املدينة، وهم األنصار، بعد بعثة النبي  

لقب األنصار، ولذلك لقب األنصار ِمن األلقاب اإلسالمية مل تكن باجلاهلية، لقب األنصار  هلم كان

قب النفاق أيًضا هذا جاء به اإلسالم، مل يكن قبل اإلسالم هبذا املعنى، كان األنصار ِمن األوس كل

 لواخلزرج قبل ذلك ُتدث بينهم اَلقتتال، حدث بينهم قتال ُيسمى يوم ُبعاث، وهو يوم عظيم وقتا

كان السبب عظيم، وحصل بينهم حرب ُتسمى سمري، وهي ِمن القتال أيًضا العظيم الذي حصل بينهم، و

بنو قريظة، وبنو قينقاع، وبنو النضري، يقول املؤلف هنا:  :يف ذلك اليهود، فاليهود ثالث قبائل يف املدينة

 بنو النضري كانوا حلفاء اخلزرج، وبنو قريظة كانوا حلفاء األوس.

ا منكم امليثاق، أي يف أخذن [ ٨٤] البقرة:  ﴾َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم  ﴿خيِبهم يقول:  -جل وعال  -فاهلل  

َوََل خُتِْرُجوَن َأنُْفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم  ﴿َل ُيصل اقتتال بينكم،  [ ٨٤] البقرة:  ﴾ََل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم  ﴿التوراة 

]  ﴾َوََل خُتِْرُجوَن َأنُْفَسُكْم  ﴿قال:  -جل وعال  -رج بعضكم بعًضا، وخاطبهم اهلل َل خُي  [ ٨٤] البقرة:  ﴾

ُثمه َأْقَرْرُتْم  ﴿باعتبار أنكم ملة واحدة، مل يقل: وَل خترجون غريكم؛ ألنه يتكلم عن اليهود، قال:  [ ٨٤البقرة: 
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 َتْقُتلُ ٨٤َوَأنُْتْم َتْشَهُدوَن )
ِ
 [ ٨٥، ٨٤] البقرة:  ﴾وَن َأنُْفَسُكْم َوخُتِْرُجوَن َفِريًقا ِمنُْكْم ِمْن ِدَياِرِهْم ( ُثمه َأنُْتْم َهُؤََلء

 أي ِمن الذين ُيالفون الطرف اآلخر.

ٌم َعَلْيُكْم إِْخرَ  ﴿قال:   ره ْثِم َواْلُعْدَواِن َوإِْن َيْأتُوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُُمَ ُجُهْم ا َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإْلِ

ما الذي آمنوا به وما الذي كفروا به؟ أخذوا ِمن  [ ٨٥] البقرة:  ﴾َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض 

هي أن تبادل يشء بَشء، تفديه، فأخذوا يف حكم التوراة  :الكتاب مسألة املفاداة، املفاداة يف اللغة

وا أرسه، وكفروا بالتوراة باَلقتتال، ري مجعوا له وفادوه، حتى يفك  باملفاداة، وهو أنه إذا وقع شخٌص أس

فهذا الذي آمنوا ببعض وكفروا ببعض، يعني آمنوا بقضية عدم ترك األسري واملفاداة له، وكفروا بَم عندهم 

 ِمن الكتاب يف قضية اَلقتتال فاقتتلوا بينهم، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض.

 املنت

أي: ثم أقررتم بمعرفة هذا امليثاق وصحته وأنتم  ﴾ُثمه َأْقَرْرُتْم َوَأنُْتْم َتْشَهُدوَن  ﴿: -تعاىل  - وقوله

 َتْقُتُلوَن َأنُْفَسُكْم َوخُتِْرُجوَن َفِريًقا ِمنُْكْم ِمْن ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِ  ﴿تشهدون به، 
ِ
ْثِم ُثمه َأنُْتْم َهُؤََلء اإْلِ

ُجُهْم َواْلُعدْ  ٌم َعَلْيُكْم إِْخَرا ره  .﴾َواِن َوإِْن َيْأتُوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُُمَ

 الشرح

 َتْقُتُلوَن َأنُْفَسُكْم  ﴿
ِ
يعني ِمن اليهود فجعلهم كأَنم يقتلون أنفسهم  [ ٨٥] البقرة:  ﴾ُثمه َأنُْتْم َهُؤََلء

د هبم أَنم عىل ملٍة واحدة، فكأن اَلقتتال حصل منهم وفيهم، قال:   َتْقُتُلوَن  ﴿واملرا
ِ
ُثمه َأنُْتْم َهُؤََلء

ْثِم َواْلعُ  ]  ﴾ْدَواِن َوإِْن َيْأتُوُكْم ُأَساَرى َأنُْفَسُكْم َوخُتِْرُجوَن َفِريًقا ِمنُْكْم ِمْن ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإْلِ

األسارى مجع أرسى، وُأسارى عىل لغة احلجاز هي مجع أرسى، وأما عىل لغة نجد فُتجمع، أو  [ ٨٥البقرة: 
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عفًوا مجع أسري، ُأسارى مجع أسري، عىل لغة احلجاز، وعىل لغة نجد َُتمع عىل أرسى، َُتمع عىل أرسى، 

يعني  [ ٨٥] البقرة:  ﴾َوإِْن َيْأتُوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم  ﴿وجُيمع عىل أسارى، قال: فإًذا أسري جُيمع عىل أرسى، 

 مكانه.
ٍ
 وأخذ يشء

ٍ
 هنا تفعلون بَم أمركم به كتابكم، واملفاداة كَم قلنا إعطاء يشء

 املنت

تها، وخمالفة ذم  اليهود يف قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صح    والذي أرشدت إليه اآلية الكريمة:

رشعها، مع معرفتهم بذلك وشهادهتم له بالصحة، فلهذا َل يؤمتنون عىل ما فيها وَل عىل نقلها، وَل 

ونعته، ومبعثه وخمرجه، ومهاجره، وغري ذلك ِمن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قون فيَم يكتمونه ِمن صفة رسول اهلل يصد  

 قد أخِبت هبا األنبياء قبله.شؤونه، التي 

ُء َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إَِله  ﴿: -تعاىل  -واليهود عليهم لعائن اهلل يتكامتونه بينهم، وهلذا قال  َفََم َجَزا

ْنَيا  وَن إىَِل َأَشدِّ  ﴿أي: بسبب خمالفتهم رشع اهلل وأمره،  ﴾ِخْزٌي يِف احْلََياِة الدُّ  ﴾ اْلَعَذاِب َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ

ُ بَِغاِفٍل َعَمه َتْعَمُلوَن ) ﴿جزاء عىل ما كتموه ِمن كتاب اهلل الذي بأيدهيم،  ُوا ٨٥َوَما اَّلله ِذيَن اْشََتَ ( ُأوََلَِك اله

ْنَيا بِاآْلَِخَرِة  ُف َعنُْهُم اْلَعَذاُب  ﴿أي: استحبوها عىل اآلخرة واختاروها،  ﴾احْلََياَة الدُّ فه ي: َل أ ﴾َفاَل خُيَ

وَن  ﴿ عنهم ساعة واحدة، يفَت   أي: وليس هلم نارص ينقذهم ما هم فيه ِمن العذاب  ﴾َوََل ُهْم ُينرَْصُ

 هم منه.ريالدائم الِسمدي، وَل جي

 الشرح

ُء َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إَِله ِخْزٌي  ﴿ قيل: اخلزي العذاب، وقيل: اخلزي اجلزية،  [ ٨٥] البقرة:  ﴾َفََم َجَزا

اجلزية تؤخذ عليهم كَم جاء عن ابن عباس، وقيل: اخلزي هو ما حصل ِمن قتٍل لبني قريظة وِمن إجالء، 
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وَن إىَِل َأَشدِّ  ﴿زي الذي يف الدنيا إخراج لبني النضري ونفيهم عن املدينة، فهذا هو اخل َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ

 [. ٨٥] البقرة:  ﴾اْلَعَذاِب 

ًء بقتلهم، أو بإخراجهم، أو باجلزية، وُيصل هلم العذاب   إًذا حصل هلم ِمن العذاب يف الدنيا سوا

ملسو هيلع هللا ىلص  -ه نبينا الذي ُبعث ب وهو اإلسالم -سبحانه وتعاىل  -يوم القيامة كذلك بَم أعرضوا عن دين اهلل 

-. 

 للجميع التوفيق والسداد. -جل وعال  -اهلل نسأل 
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