
  

رسـائل إمـاراتيةجمموعة   



 

 

 2 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 

 

 رـالتفِسي َدةـُعم

 َعن احَلافِظ ابن َكِثري

 ُمْختَصر تفسري الُقرآن الَعِظيم

 

  

 –حفظه اهلل  –الشيخ/ محمد بن غالب العمري 

 الدرس العاشر

  ( ٦١-٤٧سورة البقرة، اآلية ) 

https://bit.ly/2xJhoRn 

 يف دبي –رضي اهلل عنها  –بمسجد أم املؤمنني عائشة  الدروس املقامة ضمن

 برعاية مركز رياض الصالحني، واملسجلة على الرابط:

http://www.baynoona.net/ar/tree/3491 

http://rasaelemaratia.com/
https://bit.ly/2xJhoRn
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13409


 

 

 3 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

╝ 

 

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

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

 املنت

نَي ) ﴿
ِ
َعاََل لرُتُكمر َعىَل الر ُت َعَليرُكمر َوَأِّني َفضَّ تِي َأنرَعمر َمتَِي الَّ ُكُروا نِعر ِئيَل اذر ا َ ، ٤٧] البقرة:  ﴾( ٤٧َيا َبنِي إِْسر

رهم  [ ٤٨ لهم به ِمن إرسال الرسل منهم  -تعاىل  -ُيذكي سالف نعمه عىل آبائهم وأسالفهم، وما كان فضَّ

َناُهمر َعىَل ِعلرٍم  ﴿: -تعاىل  -وإنزال الكتب عليهم وعىل سائر األمم ِمن أهل زماهنم، كام قال  ََتر َوَلَقِد اخر

نَي )
ِ
َعاََل  َوإِذر َقاَل مُ  ﴿: -تعاىل  -وقال  [، ٣٢] الدخان:  ﴾( ٣٢َعىَل الر

ِ
َمَة اَّللَّ ُكُروا نِعر ِم اذر ِمِه َيا َقور وَسى لَِقور

نَي )
ِ
َعاََل ِت َأَحًدا ِمَن الر  [. ٢٠] املائدة:  ﴾( ٢٠َعَليرُكمر إِذر َجَعَل ِفيُكمر َأنربَِياَء َوَجَعَلُكمر ُمُلوًكا َوَآَتاُكمر َما ََلر ُيؤر

نَي  ﴿: -تعاىل  -قال أبو العالية، يف قوله 
ِ
َعاََل لرُتُكمر َعىَل الر قال: بام ُأعطوا ِمن اَلُلرك والرسل  ﴾َوَأِّني َفضَّ

والكتب عىل عاََلِ َمن كان يف ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عامًلا. وُروي عن جماهد وقتادة نحو ذلك، 

ة أفضل منهم؛ لقوله  ٍة  ﴿خطاًبا هلذه األمة:  -تعاىل  -وجيب احلمل عىل هذا؛ ألن هذه األمَّ َ ُأمَّ ُكنرُتمر َخرير

ُل الر   َوَلور َآَمَن َأهر
ِ

ِمنُوَن بِاَّللَّ ُنرَكِر َوُتؤر َن َعِن اَلر ُروِف َوَتنرَهور َعر ِرَجتر لِلنَّاِس َتأرُمُروَن بِاَلر ا هَلُمر ُأخر ً ِكَتاِب َلَكاَن َخرير

 [. ١١٠] آل عمران:  ﴾

أنتم توفون )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول اهلل  ويف اَلسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة الُقشريي، قال:

ة، أنتم خريها وأكرمها عىل اهلل ((. ُكنرُتمر  ﴿: -تعاىل  -واألحاديث يف هذا كثرية ُتذكر عند قوله  سبعني أمَّ

ِرَجتر لِلنَّاِس  ٍة ُأخر َ ُأمَّ  .﴾َخرير
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 الشرح

╝ 

نَي، وصىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل 
ِ
 َربي الَعاََل

ِ
ُد هلل عبده ورسوله نبينا حممٍد، وعىل آله وصحبه احلَمر

ا بعد:  وسلَّم تسلياًم كثرًيا، أمَّ

أن يوفقنا وإياكم،  -جل وعال  -فاللهم ال علم لنا إال ما علَّمتنا إنك أنَت العليم احلكيم، أسأل اهلل 

َم كتابه. هنا يف دينه، وأن ُيعليمنا فهر  وأن ُيفقي

ئيل فيام أنعم عليهم ِمن النعم الكثرية، وأنه  -عال جل و -هذه اآليات هو نداء ِمن اهلل   -لبني إْسا

لهم عىل العاَلني، وكام قلنا سابًقا أن أدلة النصوص الرشعية البد ِمن مجعها حتى ُتفهم،  -جل وعال  فضَّ

 واألدلة إذا مُجعت ُفهمت، وَحُسن التوجيه فيها.

ئيل إنام هو باعتبا -جل وعال  -فتفضيل اهلل  ر َمن كان قبلهم وَمن هو يف زماهنم، وإال فإنَّ لبني إْسا

ة النبي  ة حممٍد - ملسو هيلع هللا ىلص -أفضل األمم عىل اإلطالق هي ُأمَّ جاءت  -عليه الصالة والسالم  -؛ وذلك أن ُأمَّ

ة بعدها؛ فلذلك قول اهلل  ئيل، فام ورد فيها ِمن الفضائل َل ُينسخ، وال تأيت ُأمَّ -جل وعال  -بعد بني إْسا

نَي َوَأِّني  ﴿: 
ِ
َعاََل ُتُكمر َعىَل الر لر ئيل عىل مجيع األمم، وإنام تفضيلها عىل  ﴾َفضَّ ال ُيؤخذ منه تفضيل بني إْسا

)) أنتم توفون سبعني : -عليه الصالة والسالم  -َمن كان يف زماهنا أو يف عرصها، وَمن كان قبلهم. فقوله 

ة، أنتم خريها وأكرمها عىل اهلل (( ة أنتم خريها وأكرمها ؛ أي: ُأمَّ ة، تأتون بعد سبعني ُأمَّ ِمُلون سبعني ُأمَّ ُتكر

ة. ة مع الفضائل الكثرية الواردة يف فضِل هذه األُمَّ  عىل اهلل، وهذا فيه فضُل هذه اأُلمَّ

 املنت

ٌل َواَل  ﴿ َخُذ ِمنرَها َعدر َبُل ِمنرَها َشَفاَعٌة َواَل ُيؤر ٍس َشيرًئا َواَل ُيقر ٌس َعنر َنفر ًما اَل ََترِزي َنفر ُقوا َيور  ُهمر َواتَّ

وَن ) رهم  [ ٤٨] البقرة:  ﴾( ٤٨ُينررَصُ اًل عطف عىل ذلك التحذير ِمن حلول نقمه  -تعاىل  -ملا ذكَّ بنعمه أوَّ

ًما  ﴿هبم يوم القيامة فقال:  ُقوا َيور ٍس َشيرًئا  ﴿يعني: يوم القيامة  ﴾َواتَّ ٌس َعنر َنفر أي: ال يغني  ﴾اَل ََترِزي َنفر

َرى  ﴿أحد عن أحد كام قال:  َر ُأخر َمِئٍذ لِ  ﴿وقال:  [، ١٦٤] األنعام:  ﴾َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوزر ِرٍئ ِمنرُهمر َيور ُكلي امر
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نِيِه ) ًما اَل جَيرِزي َوالٌِد َعنر َوَلِدِه  ﴿وقال  [، ٣٧] عبس:  ﴾( ٣٧َشأرٌن ُيغر ا َيور َشور ُقوا َربَُّكمر َواخر َا النَّاُس اتَّ َيا َأُّيه

ُلوٌد ُهَو َجاٍز َعنر َوالِِدِه َشيرًئا    [. ٣٣] لقامن:  ﴾َواَل َمور

 ﴿: -تعاىل  -فهذه أبلغ اَلقامات: أنَّ كالا ِمن الوالد وولده ال ُيغنِي أحدمها عن اآلخر شيًئا، وقوله 

َبُل ِمنرَها َشَفاَعٌة  اِفِعنَي ) ﴿؛ يعني عن الكافرين، كام قال: ﴾َواَل ُيقر  ٤٨] اَلدثر:  ﴾( ٤٨َفاَم َتنرَفُعُهمر َشَفاَعُة الشَّ

 [. ١١١، ١١٠] الشعراء:  ﴾( ١٠١( َواَل َصِديٍق ََحِيٍم )١٠٠َفاَم َلنَا ِمنر َشاِفِعنَي ) ﴿وكام قال عن أهل النار:  [،

 الشرح

رهم بيوم القيامة، اليوم الذي ُُياسبون عليه، وجاء األمر يف  -جل وعال  -اهلل  يف هذه اآلية يذكي

َ  ﴿ -جل وعال  -مرًة بأن يتقوا اهلل  -جل وعال  -التقوى يف كتاب اهلل  ُقوا اَّللَّ ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ]  ﴾َيا َأُّيه

د باتقاء اليوم اآلخر: اتقاء عذاب اهلل ومرًة بأن يتقوا اليوم اآلخر؛  [ ١٠٢آل عمران:  سبحانه  -وذلك أن اَلرا

 ، اتقاء عذاب اهلل يف ذلك اليوم.-وتعاىل 

أن الشفاعة ال ُتقبل عن الكافرين، وهذه هي القاعدة اَلطَّردة؛ فإن  -رَحه اهلل  -وبنيَّ اَلؤلف 

 توحيد.الشفاعة ال ُتقبل لكافر؛ وذلك أن ِمن رشوط الشفاعة: أن يكون عىل ال

ه أيب طالب؛ فإن شفاعة النبي  - ملسو هيلع هللا ىلص -وال ََيرُرم هذا وال ينقضه شفاعة النبي   ه  - ملسو هيلع هللا ىلص -لعمي لعمي

أيب طالب َل خترجه ِمن النار، وإنام نقلته ِمن موضٍع إىل موضٍع آخر، يف ناحيٍة ِمن النار، يرى نفسه أشد 

ميه مجرتان يغيل منهام دماغه كام جاء يف أهل النار عذاًبا، وإنه أهون أهل النار عذاًبا، ُيوضع حتت قد

 احلديث.

يف كتابه،  -جل وعال  -شفاعتان: شفاعٌة ُمثرَبتة، وهي التي أثبتها اهلل  -كام هو معلوم-والشفاعة  

عن الشافع وعن اَلشفوع،  -جل وعال  -رضا اهلل  :يف ُسنَّتِه، ورشُط هذه الشفاعة - ملسو هيلع هللا ىلص -والنبي 

نِِه  ﴿افع للش -جل وعال  -وإذُن اهلل  َفُع ِعنرَدُه إاِلَّ بِِإذر ِذي َيشر  [. ٢٥٥] البقرة:  ﴾َمنر َذا الَّ

ا الشفاعة الباطلة: فهي الشفاعة التي ُتطلب ِمن األموات، أو ُيدعون األموات، فإن هذه الشفاعة  وأمَّ

اِفِعنَي ) ﴿، كام قال: -جل وعال  -نفاها اهلل  ونحو ذلك ِمن  [ ٤٨] اَلدثر:  ﴾( ٤٨َفاَم َتنرَفُعُهمر َشَفاَعُة الشَّ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 6 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

ذه ال شك أهنا شفاعة باطلة، كطلب الشفاعة ِمن ، فه-جل وعال  -الشفاعات التي ُتطلب ِمن غري اهلل 

 وحده. -سبحانه وتعاىل  -اَلقبورين، ِمن الصاحلني أو غريهم، الشفاعة هلل 

 املنت

ٌل  ﴿وقوله:  َخُذ ِمنرَها َعدر ِذيَن َكَفُروا  ﴿: -تعاىل  -أي: ال ُيقبل منها فداء، كام قال  ﴾َواَل ُيؤر إِنَّ الَّ

َتَدى بِِه  ِض َذَهًبا َوَلِو افر َرر ُء األر َبَل ِمنر َأَحِدِهمر ِملر اٌر َفَلنر ُيقر إِنَّ  ﴿وقال:  [ ٩١] آل عمران:  ﴾َوَماُتوا َوُهمر ُكفَّ

َتُدو ِض مَجِيًعا َوِمثرَلُه َمَعُه لَِيفر َرر ِذيَن َكَفُروا َلور َأنَّ هَلُمر َما يِف األر ِقَياَمِة َما ُتُقبيَل ِمنرُهمر َوهَلُمر الَّ ِم الر ا بِِه ِمنر َعَذاِب َيور

َخذر ِمنرَها  ﴿: -تعاىل  -وقال  [، ٣٦] املائدة:  ﴾( ٣٦َعَذاٌب َأِليٌم ) ٍل اَل ُيؤر ِدلر ُكلَّ َعدر  [، ٧٠] األنعام:  ﴾َوإِنر َتعر

ِذيَن َكَفُروا  ﴿وقال:  َيٌة َواَل ِمَن الَّ َخُذ ِمنرُكمر ِفدر َم اَل ُيؤر َيور  اآلية. [ ١٥] احلديد:  ﴾َفالر

أهنم إن َل يؤمنوا برسوله ويتابعوه عىل ما بعثه به، ووافوا اهلل يوم القيامة عىل ما هم  -تعاىل  -فأخرب 

بة قريب وال شفاعة ذي جاه، وال يقبل منهم فداء، ولو بملء األرض ذهًبا، كام  عليه، فإنه ال ينفعهم قرا

ٌة َواَل َشَفاَعٌة  ﴿: -تعاىل  -قال  ٌم اَل َبيرٌع ِفيِه َواَل ُخلَّ يِتَ َيور
اَل َبيرٌع ِفيِه  ﴿وقال  [، ٢٥٤] البقرة:  ﴾ِمنر َقبرِل َأنر َيأر

وَن  ﴿: -تعاىل  -وقوله  [. ٣١] إبراهيم:  ﴾( ٣١َواَل ِخاَلٌل ) أي: وال أحد يغضب هلم  ﴾َواَل ُهمر ُينررَصُ

بة وال ذو جاه وال يقبل منهم  فينرصهم وينقذهم ِمن عذاب اهلل، كام تقدم ِمن أنه ال يعطف عليهم ذو قرا

ٍة  ﴿فداء. هذا كله ِمن جانب التلطف، وال هلم نارص ِمن أنفسهم، وال ِمن غريهم، كام قال:  َفاَم َلُه ِمنر ُقوَّ

ال يقبل فيمن كفر به فدية وال شفاعة، وال ينقذ أحدا  -تعاىل  -أي: إنه  [ ١٠] الطارق:  ﴾( ١٠ارِصٍ )َواَل نَ 

اُر َعَليرِه  ﴿: -تعاىل  -ِمن عذابه منقذ، وال جيريه منه أحد، كام قال   :وقال [. ٨٨] اَلؤمنون:  ﴾َوُهَو جُيرُِي َواَل جُيَ

ُب َعَذاَبُه َأَحٌد ) ﴿ َمِئٍذ اَل ُيَعذي َما َلُكمر اَل  ﴿ :وقال [، ٢٦ ٢٥] الفجر:  ﴾( ٢٦( َواَل ُيوثُِق َوَثاَقُه َأَحٌد )٢٥َفَيور

وَن ) لُِموَن )٢٥َتنَارَصُ َتسر َم ُمسر َيور ِذيَن  ﴿ :وقال [، ٢٦، ٢٥] الصافات:  ﴾( ٢٦( َبلر ُهُم الر ُهُم الَّ اَل َنرَصَ َفَلور

َباًنا َآهِلًَة َبلر َضلهوا َعنرُهمر   ُقرر
ِ

َُذوا ِمنر ُدوِن اَّللَّ َواَل  ﴿قال ابن جرير: وتأويل قوله:  [. ٢٨] األحقاف: اآلية  ﴾اختَّ

وَن  وال يعني: إهنم يومئذ ال ينرصهم نارص، كام ال يشفع هلم شافع، وال يقبل منهم عدل  ﴾ُهمر ُينررَصُ

شى والشفاعات، وارتفع ِمن القوم التعاون والتنارص، وصار  فدية، بطلت هنالك اَلحاباة واضمحلت الرَّ
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ء، فيجزي بالسيئة مثلها وباحلسنة أضعافها  احلكم إىل عدل اجلبار الذي ال ينفع لديه الشفعاء والنرصا

ُئوُلوَن ) ﴿: -تعاىل  -وذلك نظري قوله  ُمر َمسر وَن )٢٤َوِقُفوُهمر إهِنَّ َم ٢٥( َما َلُكمر اَل َتنَارَصُ َيور ( َبلر ُهُم الر

لُِموَن ) َتسر   [. ٢٦-٢٤] الصافات:  ﴾( ٢٦ُمسر

 الشرح

وَن  ﴿: -جل وعال  -فقول اهلل  ، بطلت هنالك -رَحه اهلل  -كام قال اَلؤلف  ﴾َواَل ُهمر ُينررَصُ

 اَلحاباة، واضمحلَّت الّرشى والشفاعات، اضمحلَّت: ضُعفت يعني، االضمحالل: الضعف.

"وارتفع ِمن القوم التعاون والتنارص، وصار احلكم إىل عدل اجلبار الذي ال ينفع لديه الشفعاء 

ء"  .والنرصا

جل  -إذا قىض عىل هؤالء بالنار وبالعذاب، فاهلل  -وتعاىل سبحانه  -فَمن الذي يقف أمام عدل اهلل 

لُِموَن ) ﴿: -وعال  ِلُم النَّاَس َشيرًئا َوَلِكنَّ النَّاَس َأنرُفَسُهمر َيظر  [. ٤٤] يونس:  ﴾( ٤٤اَل َيظر

ُسبل اهلداية والطريق الذي يوصلهم إىل اجلنة، وينجيهم ِمن عذاب  -جل وعال  -بعد أن بنيَّ هلم اهلل 

وا عىل الباطل، وعىل الكفر؛ كان مأواهم النار ا ط، وأرصه ]  ﴾َخالِِديَن ِفيَها َأبًَدا  ﴿هلل، ُثمَّ تنكبوا الرصا

 [. ١٦٩النساء: 

، وال جيدون هلم شفيًعا، وال جيدون هلم خلياًل، قال اهلل  اَل َبيرٌع  ﴿: -عز وجل  -ال جيدون هلم نارًصا

ٌة َواَل َشَفاَعةٌ  : -جل وعال  -وال ُيقبل منهم الفداء، فهو العدل، كام قال اهلل  [، ٢٥٤] البقرة:  ﴾ ِفيِه َواَل ُخلَّ

َخذر ِمنرَها  ﴿ ٍل اَل ُيؤر ِدلر ُكلَّ َعدر  ؛ أي ُتعطي كل عطاء، ال يؤخذ منها.﴾َوإِنر َتعر

بحاجٍة إىل أن فقد كان اَلطلوب منهم أيرس ِمن هذا وهو: أن يؤمنوا باهلل، وأن يتبعوا رشعه، وليسوا 

 -عطوا يشء ِمن املال، وال ِمن اهلبات، كان يكفيهم أن يؤمنوا باهلل عطوا يشء ِمن الفداء، وال أن يُ يُ 

 ؛ لينجو ِمن عذابه.-سبحانه وتعاىل 

ويف هذا أيًضا: بطالن اَلذاهب أو األديان التي تقوم عىل الفداء وعىل طلب األموال؛ لنيل اَلغفرة، 

ذه كلها الشك ِمن األباطيل ومن البدع واَلحدثات، وقد توجد يف بعض الِفرق أو لدخول اجلنَّة ه
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، حتى ربام ُيعطي بعضهم بعض أفرادها صكوًكا للغفران، أو يعطيهم -لألسف الشديد-اإلسالمية 

قع اَلعلوم.  مفاتيح للجنة كام هو الوا

عىل العباد ُسبل اهلداية، وبنيَّ يرس  -جل وعال  -وهذا ال َشكَّ أهنا ِمن االنحرافات العظيمة، فاهلل 

بل، ولكن ِمن الناس َمن تنّكب  هلم، وأوضح هلم، وهيأ هلم ِمن األسباب ما يعينهم عىل سلوك هذه السه

ط.  عن هذا الرصا

ا للخروج، أو يف  ط إىل ُكفر، خرج من ديانة اإلسالم، وكان مستحقا فمنهم َمن تنّكب عن هذا الرصا

 واخللود فيها.هذا اخلروج للنار والعذاب 

ط اَلستقيم، فذهب  ط إىل بدٍع، حمدثات، فخالف الطريق السوي والرصا ومنهم َمن تنّكب هذا الرصا

بات، أو إىل ضالالت وأهواء.  إىل حمدثات أو إىل حتزه

ط بام هو أقل من ذلك؛ بعدم متابعة رسول اهلل  واالئتامر  - ملسو هيلع هللا ىلص -ومنهم َمن تنّكب هذا الرصا

ط.باألوامر، واالنتهاء ع  ن النواهي، فقام فيه َمن فعل الكبائر ونحو ذلك ما قام، فهذا أيًضا خالف الرصا

ولكن يفرق حال َمن يبقى عىل اإليامن عّمن ال يبقى عىل اإليامن: أن َمن ال يبقى عىل اإليامن ال تنفعه 

 ، وال حتت إحسانه.-جل وعال  -شفاعة شافع، وكذلك ال يكون حتت رَحة اهلل 

بخالف اَلسلم الذي ُيصل منه التفريط وهو حمافظ عىل أصل التوحيد وعىل بقاء التوحيد، فإنه  

جل  -وإن َل يتب ِمن معاصيه فإن عنده احلسنة العظيمة وهي التوحيد، ولذلك يكون حتت مشيئة اهلل 

جهنم، كان مآله  ده يف نارعفا عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه َل َيلّ  -جل وعال  -، إن شاء اهلل -وعال 

 إىل اجلنة.

جل وعال  -ونحن يف احلقيقة نلحظ يف هذه اآليات ويف اآليات التالية واآلتية ما فيه بيان لنعم اهلل 

لهم، ولكثرة ما أعطاهم، ويرس هلم ِمن العجائب، لكنهم  - ئيل ولكثرة ما فضَّ التي أنعم هبا عىل بني إْسا

ط، وَل يتَّبعوا ال ، وال بدينه، فحصلت -جل وعال  -رسل، وال أخذوا برشع اهلل مع ذلك تنّكبوا الرصا

 هلم عدة نكسات، وعدة نكبات بسبب عدم استجابتهم.
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 املنت

ُيوَن نَِساَءكُ  ﴿ َتحر ُحوَن َأبرنَاَءُكمر َوَيسر َعَذاِب ُيَذبي َن َيُسوُموَنُكمر ُسوَء الر َعور يرنَاُكمر ِمنر آِل ِفرر مر َويِف َوإِذر َنجَّ

ُكمر َعظِيٌم )َذلُِكمر بَ  َن َوَأنرُتمر َتنرُظُروَن )٤٩اَلٌء ِمنر َربي َعور نَا آَل ِفرر َرقر َر َفَأنرَجيرنَاُكمر َوَأغر َبحر ( ٥٠( َوإِذر َفَرقرنَا بُِكُم الر

 [. ٥٠، ٤٩] البقرة:  ﴾

ئيل نعمتي عليكم -تعاىل  -يقول  َن  ﴿: واذكروا يا بني إْسا َعور يرنَاُكمر ِمنر آِل ِفرر أي:  ﴾إِذر َنجَّ

، وقد كانوا يسومونكم، أي: -عليه السالم  -خلَّصتكم منهم، وأنقذتكم ِمن أيدُّيم صحبة موسى 

  يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب.

 الشرح

فرعون، فإن فرعون بعد ذكر هلم ما امتن عليهم ِمن النجاة ِمن  -جل وعال  -يعني يف هذه اآلية اهلل 

اهم اهلل  يف هذه  -جل وعال  -، وبنيَّ اهلل -سبحانه وتعاىل  -أن مجع جنوده لقتل موسى وَمن معه، نجَّ

اآلية ما كان يقوم به فرعون ِمن الظلم الكبري؛ وذلك ِمن سوء العذاب، ومن ذبِح األبناء، واستحياء 

 النساء.

يرنَاُكمر ِمنر آِل فِ  ﴿قال:  َن إِذر َنجَّ َعور ، وقال " آل فرعون أي: أهل مرص ". قال بعض أهل التفسري: ﴾رر

؛ الذين كانوا عىل دينه. فهذه األقوال ذكرها أهل " ِمن أتباعه عىل دينه "، وقيل: " أهل بيته "بعضهم: 

 العلم يف كتب التفسري.

"من سوء قال بعض أهل العلم:  "أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب"قال: 

َعَذاِب َوُيَذبيُحوَن َأبرنَاَءُكمر  ﴿، وقال بعضهم: ال؛ ألنه جاء يف اآلية العذاب: ذبُح األبناء" َيُسوُموَنُكمر ُسوَء الر

فيكون العطف هنا فيه مغايرة؛ فإن سوء العذاب هو اَلشقة التي كانوا يفرضوهنا عليهم ِمن األعامل،  ﴾

ئيل.وأما تذبيح األ  بناء فهذا أيًضا أمٌر آخر ِمن العذاب الذي كان يفعله فرعون يف بني إْسا

 املنت

  كان قد رأى رؤيا هالته. -لعنه اهلل-وذلك أن فرعون 
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 الشرح

فرعون بعضهم قال: يعني اسمه الوليد بن مصعب، وهذه قاله األكثرون، وإن كان يعني هذه ِمن 

ئيليات التي ال ُيعتمد  عليها؛ ألن فرعون هو لقب ََللِِك مرص، وليس اسم َللكها، كله َمن ملَك اإلْسا

 مرص ُسمي فرعوًنا، كام أن كلَّ َمن ملك فارس ُسمي كرسى، وَمن ملك الروم ُسمي قيرص، فهي ألقاب.

 املنت

كان قد رأى رؤيا هالته، رأى ناًرا خرجت ِمن بيت اَلقدس فدخلت  -لعنه اهلل-وذلك أن فرعون 

ئيل، مضموهنا: أن زوال ُملكه يكون عىل يدي رجل ِمن بني دور ا لقبط ببالد مرص، إال بيوت بني إْسا

ئيل، ويقال: بل حتدّ  ئيل يتوقعون خروج رجل منهم، يكون هلم به دولة إْسا ُره عنده بأن بني إْسا ث ُسامَّ

  .ورفعة، وهكذا جاء يف حديث الفتون، كام سيأيت يف موضعه يف سورة طه، إن شاء اهلل

 الشرح

يف احلاشية إىل أنه موقوٌف عن ابن عباس، وقد يكون  -رَحه اهلل  -يعني أشار الشيخ أَحد شاكر  

ئيليات. وقد ال يثبت عن ابن عباس أصاًل، لكن ُينسب إىل ابن عباس بعض اآلثار التي  مأخوذ ِمن اإلْسا

 .-ريض اهلل عنه وأرضاه  -ال تصح عنه 

 املنت

ئيل، وأن تَتك البنات،  -لعنه اهلل-فرعون فعند ذلك أمر  بقتل كل ذكٍر ُيولد بعد ذلك ِمن بني إْسا

ئيل يف مشاق األعامل وأراذهلا. و ُفرسي العذاب بذبح األبناء، ويف سورة  هاهناوأمَر باستعامل بني إْسا

ُحوَن َأبر  ﴿إبراهيم عطف عليه، كام قال:  َعَذاِب َوُيَذبي ُيوَن نَِساَءُكمر َيُسوُموَنُكمر ُسوَء الر َتحر ]  ﴾نَاَءُكمر َوَيسر

 وبه الثقة واَلعونة والتأييد. -تعاىل  -وسيأيت تفصيل ذلك يف أول سورة القصص إن شاء اهلل  [، ٦إبراهيم:

وفرعون َعَلٌم عىل كل َمن ملك مرص، كافًرا ِمن العامليق وغريهم، كام أن قيرص َعَلٌم عىل كل َمن 

 ، .وملك الروم مع الشام كافًرا  كرسى لكل َمن ملك الفرس، وُتبَّع ََلن ملك اليمن كافًرا

ُكمر َعظِيٌم  ﴿: -تعاىل  -وقوله  ويف الذي فعلنا بكم ِمن " قال ابن جرير:  ﴾َويِف َذلُِكمر َباَلٌء ِمنر َربي
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. أي: نعمة عظيمة عليكم يف " إنجائنا إياكم مما كنتم فيه ِمن عذاب آل فرعون، بالٌء لكم ِمن ربكم عظيم

 ذلك.

 الشرح

َويِف َذلُِكمر  ﴿: -جل وعال  -يعني هذا ورد عن ابن عباس، ورد عن جماهد وعن غريهم، يقول اهلل 

أي نعمة؛ ألن البالء يعني ُيذكر يف النيَعم ويف النيَقم، وقال بعض اَلفرسين، وورد عن بعض  ﴾َباَلٌء 

د: النقمة وليس النعمة "التابعني:  ؛ أي: فيام ﴾َويِف َذلُِكمر  ﴿ - جل وعال -؛ وذلك أنه قوله " أن اَلرا

يعني يعذبكم وفيام يذبح أبناءكم وفيام يستحيي نساءكم عذاب، وَمن قال: بأنه النعيم، أعاد الضمري يف 

يرنَاُكمر  ﴿إىل النجاة،  ﴾َذلُِكمر  ﴿  أي يف النجاة لكم بالء أي نعمة. ﴾َويِف َذلُِكمر  ﴿ ﴾َوإِذر َنجَّ

 املنت

نًَة  ﴿: -تعاىل  -وأصل البالء: االختبار، وقد يكون باخلري والرش، كام قال  ِ ِفتر رَير ي َواخلر َوَنبرُلوُكمر بِالرشَّ

ييَئاِت  ﴿وقال:  [، ٢٥] األنبياء:  ﴾ ََسنَاِت َوالسَّ َناُهمر بِاحلر  [. ١٦٨] األعراف:  ﴾َوَبَلور

، قال " وأكثر ما يقال يف الرش: بلوته أبلوه بالء، ويف اخلري: أبليته أبليه إبالء وبالء" قال ابن جرير: 

 زهري بن أيب سلمى:

 جززززززززززززززززززى اهلل باإلحسزززززززززززززززززان مزززززززززززززززززا فعزززززززززززززززززال بكزززززززززززززززززم

  
 وأبالمهززززززززززززززززززززا خززززززززززززززززززززري الززززززززززززززززززززبالء الززززززززززززززززززززذي يبلززززززززززززززززززززو

   

 ؛ ألنه أراد فأنعم اهلل عليهام خري النعم التي َيترب هبا عباده.قال: فجمع بني اللغتني

 الشرح

َمِئٍذ َعِن النَِّعيِم ) ﴿لذلك يعني اإلنسان ُيسأل عن النعمة؟ نعم، ُيسأل عن النعمة  َأُلنَّ َيور ( ٨ُثمَّ َلُتسر

)) إنه َلن النعيم الذي ملَّا َطِعَم مع بعض أصحابه قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ويف احلديث أن النبي  [، ٨] التكاثر:  ﴾

 ُتسألون عنه ((.

ي  ﴿فاإلنسان ُيبتىل بالنعمة كام ُيبتىل بالنقمة، كام ُيبتىل باَلرض، فُيبتىل أيًضا بالنعم  َوَنبرُلوُكمر بِالرشَّ

ِ ِفترنًَة  رَير ولكن قليل ِمن الناس َمن ينظر إىل االبتالء بالنعم، وإنام غاية النظر دائاًم إىل  [ ٢٥] األنبياء:  ﴾َواخلر
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 شك أنه ِمن النظر القارص.االبتالء باَلصائب، وهذا ال 

يف البالء ويف اَلصيبة بالصرب، وهذا وجُه التعبد  -جل وعال  -بل ينبغي عىل اإلنسان أن كام يتعبَّد هلل  

يف حال البالء بالنعمة؛  -جل وعال  -يف هذه احلال، فالبد كذلك أن يسعى يف التعبد هلل  -جل وعال  -هلل 

 مر.وذلك بالشكر، وأال يغفل عن هذا األ

ولكنهم يقفون دائاًم عند اَلصائب، وجيعلون هذا  -جل وعال  -وكثرٌي ِمن الناس ال يعرفون نَِعَم اهلل 

 هو االبتالء، وقد ُيبتىل اإلنسان يف النعم ويكون هذا أمًرا أعظم ِمن أن ُيبتىل بالنقم.

 -جل وعال  -ولذلك اهلل وهذا أمٌر يعني يف غاية األمهية؛ ألن اإلنسان كثرًيا ما يغفل عن نعم اهلل؛ 

عليها، هم القلة، قال:  -جل وعال  -، ويشكر اهلل -وهو باب النعم-بنيَّ أن الذي ينظر إىل هذا الباب 

ُكوُر ) ﴿  فنَِعُم اهلل عىل اجلميع، لكن الذي يشكر هم القلة. [ ١٤، ١٣] سبأ:  ﴾( ١٣َوَقلِيٌل ِمنر ِعَباِدَي الشَّ

 املنت

َن َوَأنرُتمر َتنرُظُروَن ) ﴿: -تعاىل  -وقوله  َعور نَا آَل ِفرر َرقر َر َفَأنرَجيرنَاُكمر َوَأغر َبحر ]  ﴾( ٥٠َوإِذر َفَرقرنَا بُِكُم الر

، خرج فرعون -عليه السالم  -معناه: وبعد أن أنقذناكم ِمن آل فرعون، وخرجتم مع موسى  [ ٥٠البقرة: 

اًل كام سيأيت يف مواضع ومن أبسطها يف  -تعاىل  -يف طلبكم، ففرقنا بكم البحر، كام أخرب  عن ذلك مفصَّ

رقناهم وأنتم تنظرون؛ صناكم منهم، وحجزنا بينكم وبينهم، وأغأي: خلّ  ﴾َفَأنرَجيرنَاُكمر  ﴿سورة الشعراء. 

يف إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء، كام ليكون ذلك أشفى لصدوركم، وأبلغ 

ى اليهود يصومون يوم عاشوراء،  - ملسو هيلع هللا ىلص -روى أَحد: عن ابن عباس، قال: قدم رسول اهلل  اَلدينة فرأ

: هذا يوم صالح، فيه  -عز وجل  -هذا يوم نجى اهلل  فقال: )) ما هذا اليوم الذي تصومون؟ ((. قالوا

ئيل ِمن عدوهم أنا أحق بموسى : )) - ملسو هيلع هللا ىلص -، فقال رسول اهلل -عليه السالم  -فصامه موسى  .بني إْسا

 ، وأمر بصومه.- ملسو هيلع هللا ىلص -صامه رسول اهلل منكم ((. ف

 الشرح

َن  ﴿قال:  َعور نَا آَل ِفرر َرقر َر َفَأنرَجيرنَاُكمر َوَأغر َبحر نَا بُِكُم الر هنا الز )آل(  -جل وعال  -وذكر اهلل  ﴾َوإِذر َفَرقر
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ُكرر فرعون؛ لداللة السياق عىل أن فرعون منهم، فهو أيًضا ممن أغرقه اهلل  ، قال: -سبحانه وتعاىل  -وَل َيذر

َن َوأَ  ﴿ َعور َرقرنَا َآَل ِفرر د بالنظر هنا الِعلم، فمنهم َمن نظَر إليهم  ﴾نرُتمر َتنرُظُروَن َوَأغر ا أن ُيرا ا نظر عني، وإمَّ إمَّ

 أهنم يغرقون. -جل وعال  -وهم يغرقون، أو أعلمهم اهلل 

َأََلر َتَر َكيرَف  ﴿فإن النظر أو الرؤية، قوله: نظر أو رأى، قد تأيت بمعنى نظر العني وقد تأيت بمعنى َعلِم  

ِفيِل )َفَعَل  َحاِب الر َك بَِأصر ]  ﴾َأََلر َتَر إىَِل َربيَك َكيرَف َمدَّ الظيلَّ  ﴿ -جل وعال  -اهلُل  [، ١] الفيل:  ﴾( ١ َربه

؟ [، ٤٥الفرقان:  َلمر  أي: َأََلر َتعر

 أن إذا كان النظر بالعني، فام فائدة ذلك؟ -رَحه اهلل  -كام ذكر اَلَصنيف 

عليهم ِمن النجاة، وينظرون إىل حال  -جل وعال  -اَلؤمنون ما امتن اهلل فائدة ذلك: أن يعرف 

، فحصل هلم ما حصل ِمن -جل وعال  -الكافرين، وهذا فيه مزيد ِمن الذلة هلم، حني عصوا أمر اهلل 

 اإلهانة ومن اإلغراق، ومن اإلذالل.

ئيل، اهلُل  اهم، ول -جل وعال  -ومع ذلك هذا َل ُيِفدر بني إْسا كن حصل أيًضا بعد ذلك عندهم نجَّ

 ِمن اَلعارضات واَلخالفات لرشع اهلل وأمره، كام سيأيت.

 املنت

ُوَن ) ﴿
ِ

ِدهِ َوَأنرُتمر َظاَل َل ِمنر َبعر ِعجر ُتُم الر ذر َ َبِعنَي َليرَلًة ُثمَّ اختَّ َنا ُموَسى َأرر َنا َعنرُكمر ِمنر ٥١َوإِذر َواَعدر ( ُثمَّ َعَفور

ُكُروَن ) ِد َذلَِك َلَعلَُّكمر َتشر َقاَن َلَعلَُّكمر ََترتَ ٥٢َبعر ُفرر ِكَتاَب َوالر  - ٥١] البقرة:  ﴾( ٥٣ُدوَن )( َوإِذر آَتيرنَا ُموَسى الر

: واذكروا نعمتي عليكم يف عفوي عنكم، ملَّا عبدتم العجل بعد ذهاب موسى َليقات -تعاىل  -يقول  [ ٥٣

 ﴿: -تعاىل  -ربه، عند انقضاء أمد اَلواعدة، وكانت أربعني يوًما، وهي اَلذكورة يف األعراف، يف قوله 

 ٍ نَاَها بَِعرشر َمر َنا ُموَسى َثاَلثنَِي َليرَلًة َوَأْتر قيل: إهنا ذو القعدة بكامله وعرش ِمن ذي  [ ١٤٢] األعراف:  ﴾َوَواَعدر

 احلجة، وكان ذلك بعد خالصهم ِمن قوم فرعون وإنجائهم ِمن البحر.

 الشرح

َبِعنَي َليرَلًة  ﴿، قال: -جل وعال  -ُثمَّ اهلل  َنا ُموَسى َأرر ءة:  ﴾َوإِذر َواَعدر َنا ُموَسى  ﴿جاء يف قرا َوإِذر َوَعدر
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َبِعنَي َليرَلًة  وَل يقل: أربعني يوًما؛ وذلك أن العرب تبدأ العد  ﴾َليرَلًة  ﴿قال:  -جل وعال  -واهلل  ﴾َأرر

 لليلة وال يدخل يف اليوم.بالليايل؛ ولذلك الليلة تسبق اليوم، فالشهر يدخل يف الليل، يف ا

ولذلك يعني عندما نصيل يف رمضان الَتاويح، نصيل الَتاويح قبل أن نصوم، وذلك يف ليلة رمضان 

ىَل، فيدخل الشهر بال َنا  ﴿ -جل وعال  -ولذلك قال اهلل ليل، أو بليلته وال يدخل بيومه؛ األُور َوإِذر َواَعدر

َبِعنَي َليرَلًة   .﴾ُموَسى َأرر

د منها؟هذه اَلوا   عدة، ما اَلرا

َوَعَدُه أربعني ليلة لتكليمه، وقيل: أربعني ليلة إلعطائه  -جل وعال  -هذه اَلواعدة قيل: أن اهلل 

د به: إعطاؤه التوراة، كام قال اهلل   -جل وعال  -التوراة، وسياق اآليات بعد ذلك يقوي القول بأن اَلرا

ِكَتاَب  ﴿بعد ذلك:  وعده أربعني ليلة؛ ليعطيه هذا  -جل وعال  -، يعني: اهلل ﴾ َوإِذر آَتيرنَا ُموَسى الر

 الكتاب.

 وقد يكون اجلمع بني األمرين، يف أنه واعده لتكليمه، وإلعطائه التوراة، واهلل أعلم.

 املنت

ِكَتاَب  ﴿وقوله:  َقاَن  ﴿يعني: التوراة  ﴾َوإِذر َآَتيرنَا ُموَسى الر ُفرر والباطل، : وهو ما يفرق بني احلق ﴾َوالر

 واهلدى والضالل.

 الشرح

َقاَن  ﴿الفرقان يعني  ُفرر ِكَتاَب َوالر فهل الفرقان هنا غري الكتاب؟ قال بعض أهل  ﴾َوإِذر آَتيرنَا ُموَسى الر

الفرقان  "، وقال بعض أهل العلم: " الفرقان هو: ما يف التوراة ِمن التفريق بني احلقي والباطل "العلم: 

ر للتأكيد "، وقيل: " للتوراة؛ وصٌف هلاهو: نعٌت  هَلا َكِذًبا " هو ِمن باب التكرا ، كام قال الشاعر: فَألرَفى َقور

 وَميرنًا.

واَلني هو الكذب، فمن باب التأكيد، يعني وجدت قول لبعض  ،كذًبا ومينًا، الكذب هو اََلني

ين أهنم يقولون:  ِكَتاَب وَ  ﴿اَلفرسي َقاَن َوإِذر آَتيرنَا ُموَسى الر ُفرر : آتيناه حممد، ويعني ُيستبعد هذا يف سياق ﴾الر
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  اآلية، واهلل أعلم.

 املنت

بعد خروجهم ِمن البحر، كام دلَّ عليه سياق الكالم يف سورة األعراف، ولقوله  -أيًضا-وكان ذلك 

ًَة  ﴿: -تعاىل  - ُوىَل َبَصاِئَر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرَحر ُقُروَن األر نَا الر َلكر ِد َما َأهر ِكَتاَب ِمنر َبعر َوَلَقدر َآَتيرنَا ُموَسى الر

ُروَن ) اِذُكُم  ﴿ [، ٤٣] القصص:  ﴾( ٤٣َلَعلَُّهمر َيَتَذكَّ َ ُتمر َأنرُفَسُكمر بِاختي ِم إِنَُّكمر َظَلمر ِمِه َيا َقور َوإِذر َقاَل ُموَسى لَِقور

ٌ َلُكمر ِعنرَد َباِرِئُكمر َفَتاَب َعَليرُكمر إِ  ُتُلوا َأنرُفَسُكمر َذلُِكمر َخرير َل َفُتوُبوا إىَِل َباِرِئُكمر َفاقر ِعجر ِحيُم الر ُب الرَّ ا ُه ُهَو التَّوَّ نَّ

ئيل ِمن عبادة العجل. -تعاىل  -هذه صفة توبته  [ ٥٤] البقرة:  ﴾( ٥٤)  عىل بني إْسا

 -ذلك حني وقع يف قلوهبم ِمن شأن عبادَتم العجل ما وقع حني قال اهلل " قال احلسن البرصي: 

ِفرر َلنَا  ﴿: -تعاىل  نَا َوَيغر ََحرنَا َربه ُمر َقدر َضلهوا َقاُلوا َلِئنر ََلر َيرر ا َأهنَّ ] األعراف: اآلية  ﴾َومَلَّا ُسِقَط يِف َأيرِدُِّيمر َوَرَأور

١٤٩ .]" 

َل َفُتوُبوا إِىَل َباِرِئُكمر  ﴿قال: فذلك حني يقول موسى:  ِعجر اِذُكُم الر َ ُتمر َأنرُفَسُكمر بِاختي ِم إِنَُّكمر َظَلمر َيا َقور

 : أي إىل خالقكم.﴾

تنبيٌه عىل عظم جرمهم، أي: فتوبوا إىل الذي خلقكم وقد عبدتم  ﴾إِىَل َباِرِئُكمر  ﴿: هاهناويف قوله 

 معه غريه.

 الشرح

ِمِه َيا ﴿قال:  -جل وعال  -يعني اهلل  َل  َوإِذر َقاَل ُموَسى لَِقور ِعجر اِذُكُم الر َ ُتمر َأنرُفَسُكمر بِاختي ِم إِنَُّكمر َظَلمر َقور

َن  ﴿قال قبل ذلك:  -جل وعال  -اهلل  [، ٥٤] البقرة:  ﴾ َعور يرنَاُكمر ِمنر آِل ِفرر نجاهم  [ ٤٩] البقرة:  ﴾َوإِذر َنجَّ

عى الربوبية، ورأوا اآليات، شاهدوها حني فرق  -سبحانه وتعاىل  -اهلل  ِمن هذا الطاغية الكبري الذي ادَّ

، وواعد موسى أن يأتيه -وتعاىل سبحانه  -البحر، فأغرق فرعون، ثم نجاهم اهلل  -جل وعال  -اهلل 

 فغاب عنهم  موسى أربعني ليلة، ليأتيهم باهلدى والتوراة، وُيكليمه ربه.

وا عىل َعبدة الِعجل، وكانوا قد طلبوا ِمن موسى أن   َعلر َلنَا إهَِلًا َكاَم هَلُمر آهِلٌَة  ﴿فمره ] األعراف:  ﴾اجر
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 هلم. -سبحانه وتعاىل  -، مع إنجاء اهلل الُكفر -والعياذ باهلل-أي أهنم يطلبون  [؛ ١٣٨

نبه  ء ِمن أحد جوا ثم اختذوا العجل حني أتى به السامرّي، وصنعه هلم، وجعل له خوار، يدخل اهلوا

 .-كام جاء يف األخبار-فيصدر صوًتا، وهو ِمن ذهب 

ِم إِنَُّكمر  ﴿فقال هلم موسى بعد ذلك:   ِم  ﴿، ﴾َيا َقور طبًعا القوم ُيقال للرجال، وال ُيقال  ﴾َيا َقور

ِم  ﴿للنساء  ِمِه َيا ﴿فقال:  ﴾َيا َقور َل َفُتوُبوا  َوإِذر َقاَل ُموَسى لَِقور ِعجر اِذُكُم الر َ ُتمر َأنرُفَسُكمر بِاختي ِم إِنَُّكمر َظَلمر َقور

ُتُلوا َأنرُفَسُكمر   [. ٥٤] البقرة:  ﴾إىَِل َباِرِئُكمر َفاقر

ُتُلوا َأنر  ﴿ د: أنَّ كلَّ َمن عبد العجل يقتل نفسه توبًة، وهذا كان يف رشيعتهم،  ﴾ُفَسُكمر اقر قيل: اَلرا

د: أنَّ َمن َل يعبد العجل يقتل َمن عبد العجل.  وقيل: اَلرا

عليهم ُظلرمة؛  -جل وعال  -استصعبوا هذا األمر فجعل اهلل  -يعني-جاء يف بعض األخبار: أهنم  

ان يقتل أباه، أو أن األب يقتل ابنه أو نحو ذلك، فكان العقوبة هلم والتوبة التي ألهنم استبعدوا أنَّ اإلنس

يتوبون هبا أن يقتلوا أنفسهم، فالذي َل يعبد العجل يقتل َمن َعبد العجل، وهذا حتى يكون هلم توبة، بعد 

ك باهلل   .-سبحانه وتعاىل  -هذا الفعل ِمن الُكفر والرشي

اليوم سبعون ألًفا منهم، وُجعل القتل للقتيل شهادًة ََلن استجاب، حتى قيل: بلغ القتل يف ذاك 

 أن يعفو عنهم. -جل وعال  -وللحي توبة؛ ألنَّ موسى طلب ِمن اهلل 

ٌ َلُكمر ِعنرَد َباِرِئُكمر َفَتاَب َعَليرُكمر  ﴿قال:  ُتُلوا َأنرُفَسُكمر َذلُِكمر َخرير  [، ٥٤] البقرة:  ﴾َفُتوُبوا إىَِل َباِرِئُكمر َفاقر

ِحيُم  ﴿عليكم  -جل وعال  -فإن صنعتم ذلك يتوب اهلل  ُب الرَّ ا ُه ُهَو التَّوَّ  .﴾إِنَّ

 املنت

اِعَقُة َوَأنرُتمر َتنرُظُرونَ  ﴿ ُكُم الصَّ َرًة َفَأَخَذتر َ َجهر ِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اَّللَّ ( ُثمَّ ٥٥ )َوإِذر ُقلرُتمر َيا ُموَسى َلنر ُنؤر

ُكُروَن ) تُِكمر َلَعلَُّكمر َتشر ِد َمور  [ ٥٦، ٥٥] البقرة:  ﴾( ٥٦َبَعثرنَاُكمر ِمنر َبعر

: واذكروا نعمتي عليكم يف بعثي لكم بعد الصعق، إذ سألتم رؤيتي جهرة عياًنا، مما -تعاىل  -يقول 

اِعَقُة  ﴿ال يستطاع لكم وال ألمثالكم،  ُكُم الصَّ -تعاىل  -فذلك قوله  ﴾َتنرُظُروَن  َوَأنرُتمر  ﴿؛ نار. ﴾َفَأَخَذتر
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ُكُروَن  ﴿:  تُِكمر َلَعلَُّكمر َتشر ِد َمور كان موَتم عقوبة هلم، فبعثوا " ، وقال الربيع بن أنس: ﴾ُثمَّ َبَعثرنَاُكمر ِمنر َبعر

 ، وكذا قال قتادة." ِمن بعد اَلوت ليستوفوا آجاهلم

 الشرح

اهم اهلل  ئيل، نجَّ ِمن فرعون، َعَبدوا العجل،  -سبحانه وتعاىل  -هكذا يستمر تعنهت بني إْسا

َلنر  ﴿وخالفوا أمر هارون الذي بقي معهم حني غاب عنهم موسى، ُثمَّ بعد ذلك أيًضا قالوا َلوسى: 

َرًة  َ َجهر ِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اَّللَّ عياًنا، ليس بيننا وبينه واسطة، وال حجاب، هم ال يستطيعون  [ ٥٥] البقرة:  ﴾ُنؤر

 عىل ذلك.

نَّة: أنَّ اهلل  )) إنكم ال ال ُيرى يف الدنيا، كام جاء يف احلديث:  -جل وعال  -لذلك ِمن عقيدة أهل السه

ا؛ لعجز غري ممكنة يف الدني - جل وعال -فرؤية اهلل  )) أو لن تروا ربكم حتى ْتوتوا ((، تروا ربكم ((،

 اإلنسان.

، يستطيعوا -جل وعال  -العباد يوم القيامة حتى يستطيعوا رؤيته  -جل وعال  -ولذلك ُّييئ اهلل 

ن العبد، قال:  ا يف الدنيا فال يتمكَّ ُه  ﴿رؤيته، أمَّ ِِّن َفَلامَّ ََتَىلَّ َربه َف َتَرا َتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسور ََبِل َفِإِن اسر انرُظرر إِىَل اجلر

ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا لِلرجَ   [. ١٤٣] األعراف:  ﴾َبِل َجَعَلُه َدكا

اِعَقُة  ﴿عاقبهم أيًضا، قال:  -جل وعال  -فاهلل  ُُم الصَّ  -يعني-الصاعقة  [ ١٥٣] النساء:  ﴾َفَأَخَذَتر

هبم اهلل  عة، وكلها صحيحة، قهبا نزلت، وُيقال يف اللغة: صاعقة، وُيقال: صا -جل وعال  -قيل: نار، عذَّ

تُِكمر  ﴿أي: تنظرون إىل هذا العذاب، ثم بعثكم  [ ٥٥] البقرة:  ﴾( ٥٥َوَأنرُتمر َتنرُظُروَن ) ﴿قال:  ِد َمور ِمنر َبعر

ُكُروَن )  أعطاكم أيًضا فرصة مع كثرة خمالفتكم. [؛ ٥٦] البقرة:  ﴾( ٥٦َلَعلَُّكمر َتشر

ئيل وذكر لنا يف آيات، وجاء يف السنة حال الصحابة  -جل وعال  -اهلل   -ذكر لنا حال بني إْسا

مون ُمهجهم - ملسو هيلع هللا ىلص -مع نبيهم  -ريض اهلل عنهم وأرضاهم  ، وكيف كانوا يفنون أعامرهم، ويقدي

 -، ويف معرفة قدره، ويف ُحسن التعامل له - ملسو هيلع هللا ىلص -حهم يف سبيل ُنرصة دينهم، ويف طاعة نبيهم اوأرو

ث أنصتوا كأن عىل رؤوسهم الطري.-عليه الصالة والسالم   ، حتى كان إذا حتدَّ
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: لن نقول لك كام قال ، وطلب منهم أن يكونوا - ملسو هيلع هللا ىلص -وحينام َأمرهم النبي   معه يف القتال، قالوا

ئيل َلوسى:  َك َفَقاتاَِل إِنَّا هانه َقاِعُدوَن ) ﴿بنوا إْسا َهبر َأنرَت َوَربه ولكن اذهب  [، ٢٤] املائدة:  ﴾( ٢٤اذر

 أنت وربك فقاتال إنا معكم مقاتلون.

، وبني حال َمن كان - ملسو هيلع هللا ىلص -يف اتباعهم للنبي  - مريض اهلل عنه -هذه اَلقارنة بني حال الصحابة 

وا بذلك العذاب، مع أنَّ اهلل  ِدهم، ويف خمالفتهم، فاستحقه  -جل وعال  -مع موسى يف عصياهنم، ويف ْتره

جل  -أعطاهم الُفرص الكثرية للتوبة والرجوع، حتى طلبوا األمور الِعظام، حتى استنكروا نعم اهلل 

: ال نريد  -جل وعال  -أنعم اهلل عليهم كام سيايت يف الطعام الرغيد الذي  -وعال  به عليهم ملهوه، وقالوا

 هذا، نريد ما ُكنَّا فيه ِمن الز..

ِدهم، وإىل زماننا  هم وْتره ِ فهذا يدله عىل تعنهتِهم، وعىل خمالفتهم لرشع اهلل، وعىل عنادهم، وعىل تكربه

ُلوَلٌة  ﴿بالنقائص، اليهود،  -جل وعال  -هذا، فُهم الذين وصفوا اهلل   َمغر
ِ

إِنَّ  ﴿ [، ٦٤] املائدة:  ﴾َيُد اَّللَّ

نَِياُء  ُن َأغر َ َفِقرٌي َوَنحر  [. ١٨١ل عمران: ] آ ﴾اَّللَّ

ص رب العاَلني، ومن َوصفه باألمراض،   فة َوجد فيها ِمن َتنقه وَمن َنَظر يف نصوص التوراة، اَلحرَّ

فه باألسقام، يعني مما يدله عىل سوء أدهبم مع اهلل  ، بينام نجد يف عقيدة أهل -جل وعال  -ومن وصر

الصفات الكاملة له، وُحسن األدب مع اهلل  عن النقائص، وِذكر -جل وعال  -اإلسالم؛ ِمن تنزيه اهلل 

 ؛ يف ذكر صفاته، ويف ذكر أسامئه.-جل وعال  -

ئيل وطلبوا رؤية اهلل  هبم اهلل -جل وعال  -فخالف بنو إْسا ، ُثمَّ بعثهم لعلهم -جل وعال  -، فعذَّ

 يشكرون.

 املنت

نَاُكمر وَ  ﴿ لرَوى ُكُلوا ِمنر َطييَباِت َما َرَزقر َنَّ َوالسَّ نَا َعَليرُكُم اَلر َغاَمَم َوَأنرَزلر نَا َعَليرُكُم الر لر َما َظَلُموَنا َوَلِكنر َوَظلَّ

لُِموَن )  ما دفعه عنهم ِمن النقم. -تعاىل  -ملا َذكر  [ ٥٧] البقرة:  ﴾( ٥٧َكاُنوا َأنرُفَسُهمر َيظر

رهم أيًضا بام أسبغ عليهم ِمن النيعم، فقال:  َغاَمَم  ﴿رشع ُيذكي نَا َعَليرُكُم الر لر وهو مجع  [ ٥٧] البقرة:  ﴾َوَظلَّ
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غاممة، ُسمي بذلك؛ ألنه يُغم السامء، أي: يوارُّيا ويسَتها، وهو السحاب األبيض، ظّللوا به يف التيه؛ 

 ." ثم ظلل عليهم يف التيه بالغامم " ابن عباس، قال:ليقيهم حر الشمس، كام رواه النسائي وغريه عن 

 

 الشرح

ر اهلل  "التيه" ء، حينام أبوا أن يقاتلوا بام جاء به أمر ، أربعني سنة يف الصحرا  -يعني التيه؛ أهنم تاهوا

، فقىض اهلل  -جل وعال  عليهم بالتيه أربعني  -جل وعال  -َلوسى يف أن ُيقاتلوا القوم اجلبَّارين، فأبوا

 سنة، يتيهون يف الصحراء، يضيعون.

َغاَمَم وَ  ﴿مع ذلك قال:  -جل وعال  -فاهلل  لرنَا َعَليرُكُم الر جعلنا عليكم هذه الُظلَّة  [؛ ٥٧] البقرة:  ﴾َظلَّ

لرَوى  ﴿تقيكم،  َنَّ َوالسَّ نَا َعَليرُكُم اَلر ُكُلوا ِمنر َطييَباِت َما  ﴿وهي: األطعمة كام سيأيت،  [ ٥٧] البقرة:  ﴾َوَأنرَزلر

لُِموَن ) نَاُكمر َوَما َظَلُموَنا َوَلِكنر َكاُنوا َأنرُفَسُهمر َيظر  [. ٥٧] البقرة:  ﴾( ٥٧َرَزقر

 املنت

َنَّ  ﴿وقوله:  نَا َعَليرُكُم اَلر : ما هو؟ فقال ابن عباس:  ﴾َوَأنرَزلر ين يف اَلني كان " اختلفت عبارات اَلفرسي

 ." اَلن ينزل عليهم عىل األشجار، فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا

 ." لطاَلن: يشء أنزله اهلل عليهم مثل ال" . وقال عكرمة: " اَلن: صمغة" وقال جماهد: 

 الشرح

ُغه،  َغة، وإال َصمر يعني أي: ما ينزل ِمن صمغ هذه األشجار فيجعلونه مع املاء يرشبونه يعني إما ِصمر

جل  -فهو حلٌو ِمن احللوى، وهو كذلك طعام، وهذا ِمن اليشء البديع اجلميل النافع الذي أنزله اهلل 

 عليهم. -وعال 

 املنت

: يشء أنزله اهلل عليهم مثل الطل" وقال عكرمة:  " ربيع بن أنس: ، شبه الرب الغليظ، وقال ال" اَلنه

ب كان ينزل عليهم مثل العسل، فيمزجونه باملاء ثم يرشبونه  ." اَلن رشا
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 الشرح

 يعني جاءت تفسريات بعضهم قال: الزنجبيل، بعضهم قال: غري هذا.

 املنت

ه  ه بالطعام، ومنهم َمن فرسَّ والغرض أن عبارات اَلفرسين متقاربة يف رشح اَلن، فمنهم َمن فرسَّ

ب، وغري ذلك، مما ليس هلم  ب، والظاهر، واهلل أعلم: أنه كل ما امتن اهلل به عليهم ِمن طعام ورشا بالرشا

ًبا طيًبا.فيه عمل وال كد، فاَلن اَلشهور إن أكل وحده كان طعامً   ا وحالوة، وإن مزج مع املاء صار رشا

 الشرح

ع التمر يف  يعني هذا ُيشبه ماذا؟ التمر، التمر طعاٌم ِمن الطعام، وحلوى ِمن احللوى، وُيرشب، إذا نقي

املاء رُشب املاء هبذا الطعم الطيب، وإن ُأكل التمر فهو غذاء، ولذلك بيٌت ال ْتر فيه جياٌع أهله، جياٌع 

رَحه اهلل  -أهله، وهو أيًضا حلوى ِمن احللوى التي فيها أمٌر نافع للجسم، كام بسط هذا الكالم ابن القيم 

 يف زاد اَلعاد. -

 املنت

د ِمن اآلية وحده؛ والدليل عىل ذلك ما رواه ب مع غريه صار نوًعا وإن ركّ  آخر، ولكن ليس هو اَلرا

الكمأة ِمن اَلن، وماؤها : )) - ملسو هيلع هللا ىلص -، قال: قال النبي -ريض اهلل عنه  -البخاري: عن سعيد بن زيد 

 وقال الَتمذي: حسن صحيح. شفاء للعني ((. ورواه اإلمام أَحد، واجلامعة يف كتبهم، إال أبا داود،

العجوة ِمن اجلنة، وفيها شفاء : )) - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى الَتمذي: عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل 

د بإخراجه الَتمذي، ثم قال: هذا حديث حسن  ِمن السم، والكمأة ِمن اَلن وماؤها شفاء للعني ((. تفرَّ

 سعيد بن عامر.غريب، ال نعرفه ِمن حديث حممد بن عمرو، إال ِمن حديث 

ُثمَّ خرجه اَلؤلف ِمن روايات الَتمذي والنسائي وابن ماجه، ِمن طريق شهر بن حوشب عن أيب 

ًرا، ثم قال احلافظ ابن كثري:  وهذه الطريق منقطعة بني شهر " هريرة، وهو يف اَلسند ِمن روايات شهر مرا

شب، عن عبد الرَحن ؛ بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حو" بن حوشب وأيب هريرة فإنه َل يسمعه منه
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جدري  :وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول - ملسو هيلع هللا ىلص -بن غنم، عن أيب هريرة، قال: خرج رسول اهلل 

  األرض، فقال: )) الكمأة ِمن اَلن، وماؤها شفاء للعني ((.

 الشرح

ئيل،  ، ألن الكمأة هذه التي يف األرض هي ِمن اَلن الذي أعطى اهلل بني إْسا يعني قيل: ِمن اَلني

نَا  ﴿: -جل وعال  -ففرس بعضهم بأنه اَلن، وقيل هي نوٌع ِمن اَلّن، وبعضهم قال يف قول  اهلل  َوَأنرَزلر

َنَّ   أي: امتننا عليكم بأنواع األطعمة، يعني هو ِمن االمتنان، وليس صنًفا ِمن الطعام. ﴾َعَليرُكُم اَلر

 املنت

، كام روى أَحد: عن شهر بن حوشب، عن جابر وروي عن شهر بن حوشب عن أيب سعيد وجابر

الكمأة ِمن اَلن وماؤها شفاء للعني : )) - ملسو هيلع هللا ىلص -بن عبد اهلل وأيب سعيد اخلدري، قاال: قال رسول اهلل 

 والعجوة ِمن اجلنة وهي شفاء ِمن السم ((.

روايات كثرية هلذا احلديث، مطولة وخمترصة عند النسائي وابن ماجه  هاهناثم ذكر اَلؤلف احلافظ 

اٍت وابن مردويه، ِمن رواية شهر بن حوشب عن أيب سعيد وجابر. ومن روايته عن ابن عباس، ومن رواي

 ُأخر.

تمل عندي أنه حفظه ورواه ِمن هذه فيه عىل شهر بن حوشب، وُُي  -كام ترى-ثم قال: فقد اختلف 

د  الطرق كلها، وقد سمعه ِمن بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن األسانيد إليه جيدة، وهو ال يتعمَّ

 بن زيد.، كام تقدم ِمن رواية سعيد - ملسو هيلع هللا ىلص -الكذب، وأصل احلديث حمفوظ عن رسول اهلل 

 الشرح

يعني اَلقصود ِمن هذه الطرق ما ورد ِمن اختالٍف يف األلفاظ، وإال فأصل احلديث يف أن الكمأة ِمن 

العني، وماؤها شفاٌء للعني أن هذا صحيح، هذا صحيح، وإنام بحث ابن كثري، واخترص الشيخ أَحد شاكر 

لبيان ما اخُتلِف فيه عىل شهر بن حوشب ِمن هذه الطرق بام أوجزه ِمن هذه العبارات  -رَحه اهلل  -

 روايات هذا احلديث.
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 املنت

ِّن)) السلوى (( فقال وأما  امَّ ، كانوا يأكلون منه. كذا قال جماهد ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسه

نَاُكمر  ﴿: -تعاىل  -والشعبي وغريمها. وقوله  أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله:  ﴾ُكُلوا ِمنر َطييَباِت َما َرَزقر

لُِموَن  ﴿ أي: أمرناهم باألكل مما رزقناهم وأن يعبدوا،  [، ٥٧] البقرة: ﴾َوَما َظَلُموَنا َوَلِكنر َكاُنوا َأنرُفَسُهمر َيظر

ُكُروا َلُه  ﴿كام قال:  ِق َربيُكمر َواشر  فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. [ ١٥] سبأ: ﴾ُكُلوا ِمنر ِرزر

 هذا مع ما شاهدوه ِمن اآليات البينات واَلعجزات القاطعات، وخوارق العادات.

، عىل سائر - صلوات اهلل وسالمه عليه وريض عنهم -تتبنيَّ فضيلة أصحاب حممد  هاهناومن 

معه يف أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، يف أصحاب األنبياء يف صربهم وثباَتم وعدم تعنتهم، كام كانوا 

 ذلك القيظ واحلر الشديد واجلهد، َل يسألوا خرق عادة، وال إجياد أمر.

، ولكن ملا أجهدهم اجلوع سألوه يف تكثري طعامهم - ملسو هيلع هللا ىلص - عىل الرسول مع أن ذلك كان سهاًل 

 اء معهم.فجمعوا ما معهم، فجاء قدر َمربك الشاة، فدعا فيه، وأمرهم فملؤوا كل وع

، فجاءت سحابة فأمطرَتم، فرشبوا وسقوا اإلبل -تعاىل  -وكذا ملا احتاجوا إىل املاء سأل اهلل 

وملؤوا أسقيتهم. ثم نظروا فإذا هي َل َتاوز العسكر. فهذا هو األكمل يف االتباع: اَليش مع قدر اهلل، مع 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -متابعة الرسول 

 الشرح

فٌر متوفضل الصحابة عظيم، وحمبتهم لرسول ا تٌر يف ا هلل، وحسن اتباعهم له هذا ظاهٌر متوا

ربط الصحابة احلجر عىل بطوهنم، ما  ربط احلجرين عىل بطنه (()) : - ملسو هيلع هللا ىلص -األحاديث، جاء عن النبي 

: ادعوا اهلل    ﴿قالوا
ِ
اَمء َل َعَليرنَا َماِئَدًة ِمَن السَّ كيف نحن نجوع وأنت رسول!  [، ١١٢] املائدة:  ﴾َأنر ُينَزي

 - ملسو هيلع هللا ىلص -، ملا جاعوا وأرادوا الطعام، جاؤوا إىل رسول اهلل -عليه الصالة والسالم  -صربوا معه 

 وا متعنيتني.فجمعوا طعامهم مجيًعا وتقاسموه، هذا يأيت بطعامه، وهذا يأيت بطعامه، َل يكون

: أنت رسول، ملاذا نحن ُنقتل! ملاذا   ، وقالوا حصلت هلم ِمن اجلهاد، وُقتل منهم َمن ُقتل، ما تعنَّتوا
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ربك ال يرسل علينا جنود هم الذين يقاتلون عنا! بل كانوا يبذلون اَلَُهج، ويصربون أشّد الصرب، 

عليه الصالة  -، وحمبًة لرسوله واتباًعا له -جل وعال  -كله ذلك طاعة هلل  ويتسابقون إىل موارد اَلوت

، وهم خريته ِمن خلقه، - ملسو هيلع هللا ىلص -، ولذلك كانوا أفضل الناس بعد األنبياء، أتباع النبي -والسالم 

 عوأفضلهم، وأكملهم، هم الصحابة العرشة اَلبرشون باجلنة، وأكمل هؤالء هو أبو بكر ريض اهلل عن مجي

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -نبيه  صحابة

 املنت

ًدا َوُقوُلوا  ﴿ َباَب ُسجَّ ُخُلوا الر َيَة َفُكُلوا ِمنرَها َحيرُث ِشئرُتمر َرَغًدا َوادر َقرر ُخُلوا َهِذِه الر ِفرر َوإِذر ُقلرنَا ادر ٌة َنغر ِحطَّ

ِسننَِي ) ُحر ِذيَن َظَلُموا ٥٨َلُكمر َخَطاَياُكمر َوَسنَِزيُد اَلر َل الَّ ِذيَن ( َفَبدَّ نَا َعىَل الَّ َ الَِّذي ِقيَل هَلُمر َفَأنرَزلر اًل َغرير َقور

ُسُقوَن )  باَِم َكاُنوا َيفر
ِ
اَمء ًزا ِمَن السَّ  [. ٥٩، ٥٨] البقرة:  ﴾( ٥٩َظَلُموا ِرجر

التي هي مرياث هلم عن -الئاًم هلم عىل نكوهلم عن اجلهاد، ودخول األرض اَلقدسة  -تعاىل  -يقول 

ئيل ، واستحرسوا، فرماهم -أبيهم إْسا ، وقتال َمن فيها ِمن العامليق الكفرة، فنكلوا عن قتاهلم، وضعفوا

 يف سورة املائدة. -تعاىل  -اهلل يف التيه؛ عقوبًة هلم، كام ذكره 

وهلذا كان أصحه القولني: أنَّ هذه البلدة هي بيت اَلقدس، كام نصَّ عىل ذلك السدي، والربيع بن 

 ...-تعاىل  -وقد قال اهلل  أنس، وقتادة، وغريهم،

 الشرح

د هبا بيت اَلقدس، ال كام قال بعضهم:  يعني هذا أيًضا قول ابن عباس، وقول ابن مسعود: أنَّ اَلرا

َيَة  ﴿: -جل وعال  -أرُية أو غري ذلك، وقال اهلل  َقرر ُخُلوا َهِذِه الر  [. ٥٨] البقرة:  ﴾َوإِذر ُقلرنَا ادر

ألنَّ موسى كان قد مات، كان موسى قد َمن الذي قال هلم؟ قيل: موسى، وقيل: بل يوشع بن نون؛ 

 مات، فطلب منهم يوشع أن يدخلوا هذه القرية وهي بيت اَلقدس.

ًدا  ﴿ َباَب ُسجَّ ُخُلوا الر يعني ادخلوا متواضعني، يعني يكونون عىل هيئة السجود،  [؛ ٥٨] البقرة:  ﴾َوادر

 وجاء عن بعض الصحابة كام سيأيت أهنم عىل هيئة الركوع.
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ٌة َوُقوُلو ﴿  مع ما صنعوا ِمن اإلشكاالت واَلشاكل - -جل وعال  -يعني اهلل  [؛ ٥٨] البقرة:  ﴾ا ِحطَّ

اهم اهلل  -واَلصائب ِمن التيه  -سبحانه وتعاىل  -أمرهم أن يدخلوا القرية؛ َل يرضوا بقتال اجلبابرة، ونجَّ

 الذي استمروا فيه أربعني سنة.

 -عليه الصالة والسالم  -، ويف عصيان نبيه -وعال  جل -اهلل  أمر وهم يعلمون حاهلم يف معارضة

 : ًدا، وال قالوا ، فلم يدخلوا الباب سجَّ بوا وخالفوا وهو موسى، ومع ذلك أيًضا حتى يف هذا الطلب تنكَّ

: حنطٌة يف شعرية، أو قيل  غري ذلك، كام سيأيت. حطَّة، بل قالوا

 املنت

ُ َلُكمر  ﴿: -تعاىل  -وقد قال اهلل  تِي َكَتَب اَّللَّ َسَة الَّ َُقدَّ َض اَلر َرر ُخُلوا األر ِم ادر ] املائدة: اآليات.  ﴾َيا َقور

٢٤-٢١ .] 

، وهذا بعيد؛ ألهنا ليست عىل طريقهم، وهو قاصدون بيت اَلقدس ال ةوقال آخرون: هي أرُي

ا بيت اَلقدس.ةأرُي ل: أهنَّ  ، والصحيح: األوَّ

، وفتحها اهلل -عليه السالم  -ِمن التيه بعد أربعني سنة مع يوشع بن نون وهلذا كان ملا خرجوا 

 عليهم عشية مجعة، وقد حبست هلم الشمس يومئٍذ قلياًل حتى أمكن الفتح.

ئيل، وملا فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب  ةوأما أرُي  -باب البلد-فقرية ليست مقصودة لبني إْسا

ًدا  ﴿ عىل ما أنعم به عليهم ِمن الفتح والنرص، ورّد بلدهم  -تعاىل  -شكًرا هلل أي:  [ ٥٨] البقرة:  ﴾ُسجَّ

 إليهم وإنقاذهم ِمن التيه والضالل.

ًدا  ﴿قال العويف يف تفسريه، عن ابن عباس أنه كان يقول يف قوله:  َباَب ُسجَّ ُخُلوا الر  ٥٨] البقرة:  ﴾َوادر

ًعا. [  أي: ُركَّ

 الشرح

ي.يعني بعضهم قال: باب   البلد، وبعضهم قال: باب، اسمه باب ِحطَّة، هكذا ُسمي
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 املنت

ًدا  ﴿وروى ابن جرير، عن ابن عباس يف قوله:  َباَب ُسجَّ ُخُلوا الر ًعا ِمن  [ ٥٨] البقرة:  ﴾َوادر قال: ُركَّ

ًدا  ﴿باب صغري. ورواه احلاكم وابن أيب حاتم، وعن عبد اهلل بن مسعود: قيل هلم  َباَب ُسجَّ ُخُلوا الر  ﴾ادر

نِِعي رؤوسهم، أي: رافعي رؤوسهم خالَف ما ُأمروا. [، ٥٨] البقرة:   فدخلوا ُمقر

 الشرح

ًدا  ﴿أمرهم أن يكونوا  -عز وجل  -يعني اهلل  فدخلوا وهم رافعي الرؤوس،  [، ٥٨] البقرة:  ﴾ُسجَّ

ويزحفون كام جاء يف اآلية التي بعدها، يزحفون عىل أوراكهم، خالف ما ُأمروا به من أنر يدخلوا وهم 

ين. ضع، وعىل استغفار، فدخلوا أيًضا ُمتكربي  عىل ِذلَّة، وعىل توا

 املنت

ٌة  ﴿وقوله:  قال ابن عباس: مغفرة، استغفروا. وقال احلسن، وقتادة: أي  [؛ ٥٨] البقرة:  ﴾َوُقوُلوا ِحطَّ

ُططر عنا خطايانا.  ِسننَِي ) ﴿احر ُحر ِفرر َلُكمر َخَطاَياُكمر َوَسنَِزيُد اَلر هذا جواب األمر،  [ 58 البقرة:]  ﴾( ٥٨َنغر

 أي: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم اخلطيئات وضاعفنا لكم احلسنات.

عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعَتفوا بذنوهبم  -تعاىل  -وحاصل األمر: أهنم ُأمروا أن َيضعوا هلل 

تعاىل  -، كام قال - تعاىل -ويستغفروا منها، والشكر عىل النعمة عندها واَلبادرة إىل ذلك ِمن اَلحبوب هلل 

َفترُح ) ﴿: -  َوالر
ِ

ُ اَّللَّ ًجا )١إَِذا َجاَء َنرصر  َأفرَوا
ِ

ُخُلوَن يِف ِديِن اَّللَّ ِد َربيَك ٢( َوَرَأيرَت النَّاَس َيدر ( َفَسبيحر بَِحمر

ًبا ) ا ُه َكاَن َتوَّ ُه إِنَّ ِفرر َتغر كر واالستغفار عند الفتح   [، ٣-١] النرص: ﴾( ٣َواسر ه بعض الصحابة بكثرة الذي فرسَّ

ه ابن عباس بأنه ُنعي إىل رسول اهلل  ه عىل ذلك عمر، وال منافاة  - ملسو هيلع هللا ىلص -والنرص، وفرسَّ َأَجُله فيها، وأقرَّ

يظهر عليه  -عليه السالم  -إليه روحه الكريمة أيًضا؛ وهلذا كان  يبني أن يكون قد ُأمر بذلك، وُنع

ا عند النرص، كام ُروي أنه كان يوم الفتح  اخلضوع داخاًل إليها ِمن الثنية العليا، وإنه  -فتح مكة-جدا

 اخلاضع لربه حتى إن ُعثرنُوَنه َلَيَمسه َموِرك رحله، يشكر اهلل عىل ذلك.
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 الشرح

 -عليه وينرصه، أنه يتواضع هلل  -جل وعال  -يعني: هذا ِمن حال اَلؤمن؛ أنه يف حال أن يفتح اهلل 

والُعثرنُون:  )) ُعثرنُوَنه ((عليه مكة جاء أنَّ  -جل وعال  -ملا فَتح اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -، فالنبي -سبحانه وتعاىل 

 ، يشكر اهلل عىل ذلك.-جل وعال  -هو أسفل الذقن، ليمس موِرك رحله متواضًعا خاضًعا ذلياًل لربه 

ٌة  ﴿قال هلم:  -جل وعال  -هؤالء اهلل  معناها: أي احطط  ﴾ِحطٌَّة  ﴿و [ ١٦١] األعراف:  ﴾ُقوُلوا ِحطَّ

 عنا خطايانا.

د منه مغفرة الذنب، أي:  ﴾ِحطٌَّة  ﴿: قول: -بعض اَلفرسين-وقال بعضهم  هو الوصف الذي ُيرا

: ال إهل إال اهلل؛ ألن هبا مغفرة الذنب،  د منهم أن يقولوا احطط عنا، واحطط عنا بال إهل إال اهلل، فيكون اَلرا

: ِحنرَطة، تكرًبا وتعالًيا وتكذيًبا واستكباًرا ألمر اهلل  فوا وقالوا وا عن ذلك، وحرَّ  .-جل وعال  -فتكربَّ

 املنت

ِذي ِقيَل هَلُمر  ﴿: -تعاىل  -وقوله  َ الَّ اًل َغرير ِذيَن َظَلُموا َقور َل الَّ ريض  -عن أيب هريرة  [ ٥٩] البقرة:  ﴾َفَبدَّ

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -، قال: قال رسول اهلل -اهلل عنه 

 الشرح

اَلسلمني أرض قربص، عىل  -جل وعال  -يعني مما أذكر هنا، أن عبد الرَحن بن ُجَبرير حينام فتَح اهلل 

به عىل أهل اإلسالم، فبكى عبد الرَحن بن جبري، قالوا له: تبكي يف  -جل وعال  -يوم عظيم يفتح اهلل 

 يوم أعز اهلل به اإلسالم؟!

ٌة ظاهرة   إذ ضيعوا أمر اهلل فصاروا إىل ما صاروا إليه. -يعني هؤالء الكفار-قال: بينام هم أمَّ

يف تعذيب َمن خالف أمره،  -جل وعال  -وإنام بكى لتحقيق سنن اهلل  هو َل يبِك لنرصة اَلسلمني،

 فهو أمٌر عظيم.

، لكن هذا الفرح يكون فيه شكر النعمة، ويكون فيه -جل وعال  -نعم، يفرُح اَلؤمنون بنرِص اهلل  

د رميهم. -جل وعال  -الذل هلل؛ ألن اهلل   هو الذي نرصهم، هو الذي أعاهنم، وهو الذي يسدي
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بقوتنا ننترص، وال بقدراتنا، وال بفصاحتنا، وال ببالغتنا، وال بجيوشنا، إنام هو توفيٌق ِمن ربي  فال

، فَمن استغنى عن ربه وكله اهلل إىل نفسه، وَمن ُوكِل إىل نفسه هلك، ولذلك يكون -جل وعال  -العاَلني 

 .-سبحانه وتعاىل  -اهلل ، ودائم السؤال النرص ِمن -جل وعال  -اإلنسان دائم اللجوء إىل اهلل 

 املنت

ِذي ِقيَل هَلُمر  ﴿: -تعاىل  -وقوله  َ الَّ اًل َغرير ِذيَن َظَلُموا َقور َل الَّ ريض  -عن أيب هريرة  [ ٥٩] البقرة:  ﴾َفَبدَّ

ئيل: )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -، قال: قال رسول اهلل -اهلل عنه  ًدا َوُقوُلوا  ﴿قال اهلل لبني إْسا َباَب ُسجَّ ُخُلوا الر ادر

ِفرر َلُكمر َخَطاَياُكمر  ٌة َنغر : َحبٌَّة يف  [، ٥٨] البقرة:  ﴾ِحطَّ ، ودخلوا الباَب يزحفون عىل أستاههم، فقالوا لوا فبدَّ

 شعرة ((، وهذا حديٌث صحيٌح رواه البخاري والَتمذي وقال: حسٌن صحيح.

َر اهلل هلم ِمن اخلضوع وحاصل ما َذكره اَلفرسون وما دلَّ ع ليه السياق ِمن احلديث: أهنم بدلوا أمر

ًدا فدخلوا يزحفون عىل أستاههم ِمن قبل أستاههم، رافعي  بالقول والفعل، فُأمروا أن يدخلوا ُسجَّ

: حنطة يف شعرية!  رؤوسهم، وُأمروا أن يقولوا: حطة، أي: احطط عنا ذنوبنا، فاستهزؤوا فقالوا

ن ِمن اَلخالفة واَلعاندة؛ وهلذا أنزل اهلل هبم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو وهذا يف غاية ما يكو

ُسُقوَن ) ﴿ خروجهم عن طاعته؛ وهلذا قال:  باَِم َكاُنوا َيفر
ِ
اَمء ًزا ِمَن السَّ ِذيَن َظَلُموا ِرجر نَا َعىَل الَّ  ﴾( ٥٩َفَأنرَزلر

ِز، يعني به: العذابقال ابن عباس: "كل يشء يف كتاب اهلل ِمن  [. ٥٩] البقرة:  جر  ."الري

 الشرح

د هبا العذاب، وَمن مجَع ما جاء عن  هذه ُتعده قاعدة يف التفسري، أنه كلام ورد كلمة: الرجز، فإن اَلرا

 ﴾َعَسى  ﴿: -جل وعال  -ابن عباس يف عدة كلامت هي ُتعترب قواعد يف تفسري القرآن، فمثل قول اهلل 

: معناها الواِجب، يعني: حصوله  ووقوعه ونحو ذلك. قالوا

 املنت

 و العالية: الرجز الغضب.وقال أب

  وقال سعيد بن جبري: هو الطاعون.
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ريض اهلل  -زيد، وخزيمة بن ثابت وروى ابن أيب حاتم والنسائي: عن سعد بن مالك، وأسامة بن 

: قال رسول اهلل -عنهم  ب به َمن كان قبلكم ((.: )) - ملسو هيلع هللا ىلص -، قالوا  الطاعون رجٌز عذاٌب، ُعذي

 .وأصل احلديث يف الصحيحني: )) إذا سمعتم بالطاعون بأرٍض فال تدخلوها (( احلديث

 الشرح

ب به بنو  د بالرجز: الطاعون، أنه جاء يف الصحيح أنه الطاعون ُعذي ي القول: بأن اَلرا وقد يقوي

ئيل.  إْسا

 بعينه؟ أم هو ظهور مرض؟الطاعون، هل هو مرٌض 

 : حات يف اجلسد وكذا، والصحيح: أنه فشو " هو مرٌض بعينه "بعض أهل العلم قالوا ؛ يعني تقره

ى طاعون،  مرض معنيَّ يف جهٍة دون غريها هذا ُيسمى طاعون، فشو مرض معنيَّ قاتل للناس، هذا ُيسمَّ

قاتاًل هلم، فإنَّ ُيطبَّق فيه ما جاء يف احلديث؛َ من كان خارج فإذا فيش اَلرض يف مكاٍن وانترش يف الناس كان 

 هذه البلد ال يدخل فيها وَمن كان داخل هذه البلد ال َيرج منها.

 املنت

، قال: )) إنَّ هذا الوجع والسقم رجٌز - ملسو هيلع هللا ىلص -زيد عن رسول اهلل وروى ابن جريٍر عن أسامة بن 

ب به بعض األمم قبلكم ((.  ُعذي

 .وهذا احلديث أصله خمّرج يف الصحيحني

َة َعيرنًا َقدر  ﴿ َ نََتا َعرشر ََجَر َفانرَفَجَرتر ِمنرُه اثر بر بَِعَصاَك احلر ِ نَا اْضر ِمِه َفُقلر َقى ُموَسى لَِقور َتسر َعلَِم ُكله  َوإِِذ اسر

ِسِديَن )ُأنَاٍس مَ  ِض ُمفر َرر ا يِف األر َثور  َواَل َتعر
ِ

ِق اَّللَّ ُبوا ِمنر ِرزر َ هَبُمر ُكُلوا َوارشر َ  [. ٦٠] البقرة:  ﴾( ٦٠رشر

، حني استسقاِّن -عليه السالم  -: واذكروا نعمتي عليكم يف إجابتي لنبيكم موسى -تعاىل  -يقول 

ُُيمل معكم، وتفجريي املاء لكم منه ِمن اثنتي عرشة لكم، وتيسريي لكم املاء، وإخراجه لكم ِمن حجٍر 

عينًا لكلي سبٍط ِمن أسباطكم عني قد عرفوها، فكلوا ِمن اَلني والسلوى، وارشبوا ِمن هذا املاء الذي 

 أنبعته لكم بال سعي منكم وال كد.
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 الشرح

َقى  ﴿ َتسر ، طلب هلم السقيا ِمن -عليه الصالة والسالم  -أي: طلب موسى   [ ٦٠] البقرة:  ﴾َوإِِذ اسر

أن يرضب بعصاه احلجر، حجر ُيملوهنا معهم، قيل: هذه احلجر التي  -جل وعال  -اهلل، فأمره اهلل 

 أخذت ثياب موسى، وقيل: أمره أن يرضب بأي حجٍر ِمن األحجار.

ر اهلل  أي: لكلي شخص منهم  سبٍط ِمن أسباطكم""اثنتي عرشة عينًا لكلي منها  -جل وعال  -فجَّ

،  يعرش عني؛ االثن يعرش، وقيل: إنَّ االثن اعني، يرشب منها فهم عددهم اثن عرش سبط حتى ال يتنازعوا

 فإهنم كثريوا التنازع، فُجعل لكلي واحٍد منهم..

ضهم، -جل وعال  -وهذا ِمن زيادة امتنان اهلل  هم وإعرا جل  -فقال اهلل  عليهم، مع تعنهتِهم وتكربه

ِسِديَن  ﴿: -وعال  ِض ُمفر َرر ا يِف األر َثور ، أعظم الفساد "العثّو هو أعظم الفساد"، يقول أهل العلم: ﴾َواَل َتعر

 ُيقال له: عثّو.

 املنت

 واعبدوا الذي سخر لكم ذلك.

ِسِديَن ) ﴿ ِض ُمفر َرر ا يِف األر َثور  وال تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. [؛ ٦٠] البقرة:  ﴾( ٦٠َواَل َتعر

وهذه القصة شبيهٌة بالقصة اَلذكورة يف سورة األعراف، ولكن تلك مكيَّة، فلذلك كان اإلخبار 

 عامَّ فعل هبم. - ملسو هيلع هللا ىلص -يقصه ذلك عىل رسوله  -تعاىل  -عنهم بضمري الغائب؛ ألنَّ اهلل 

ا يف هذه السورة، وهي البقرة فإهنا مدنيَّة؛ فلهذا كان اخلطاب فيها متوجًها إليهم، وأخرب  هناك وأمَّ

َة َعيرنًا  ﴿بقوله:  َ نََتا َعرشر بام آل إليه  هاهناوهو أول االنفجار، وأخرب  [ ١٦٠] األعراف:  ﴾َفانرَبَجَستر ِمنرُه اثر

 ، وذاك هناك، واهلل أعلم.هاهنااحلال آخًرا وهو االنفجار فناسب ذكر هذا 

 الشرح

يعني حينام نزلت يف مكة، مكة ليست مكان لليهود، كان فيها بعض النصارى، فناسب أن يكون 

، وملا نزلت هذه اآليات ِمن سورة البقرة يف اَلدينة لوجود اليهود، كان اخلطاب - ملسو هيلع هللا ىلص -اخلطاب لنبينا 
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ينة مبارشة؛ هلم مبارشة، كان الضمري هلم يف اخلطاب مبارشة فناسب هذا أن يكون اخلطاب هلم يف اَلد

 بذلك. ونألهنم اَلعني

َبَجَستر  ﴿ويعني فيه إشارة يف  هذا يعني ما يقرره أهل الِعلم من أنَّه: ال  ﴾َفانرَفَجَرتر  ﴿هنا  ﴾َفانر

ن عىل كامل اَلعنى، بل الُبدَّ  تراُدف يف اللغة؛ يعني ال تراُدف كامل يف اللغة، يعني ال يوجد كلمتان تدالَّ

 أن يكون هناك زيادة.

 ، االنبجاس هو بداية االنفجار، واالنفجار؛ يعني ما حصل ِمن الثقوب﴾َفانرَفَجَرتر  ﴿االنفجار  

إنَّ هذا ربام سبق معنا يف بعض دروس أصول -وخروج املاء، فهذا هو يعني ما يكون اجلمع بينه، أو قلنا 

: أنَّ الكلمة ال تكون مَتادفة ِمن كلي وجه فقد يكون فيه زيادة معنى، كام ُيقال السيف، السيف -التفسري

سمى الفيصل وهو القاطع، وُيسمى اليشء اَلعروف، وُيسمى اَلهنَّد وهو: السيف اَلصنوع باهلند، ويُ 

البتَّار وهو القوي، كلها معاِّن السيف، وهذا ِمن غنى اللغة العربية باَلفردات، َتد اليشء الواحد ربام 

 ُيسمى بعرشين اساًم وهكذا.

 نحن ُنكمل بس قصة موسى، فاصربوا ولكم األجر إن شاء اهلل.

 املنت

رِبَ  ﴿ ُتمر َيا ُموَسى َلنر َنصر لَِها َوإِذر ُقلر ُض ِمنر َبقر َرر ُع َلنَا َربََّك َُيرِرجر َلنَا مِمَّا ُتنربُِت األر  َعىَل َطَعاٍم َواِحٍد َفادر

بُِطوا  ٌ اهر َنى بِالَِّذي ُهَو َخرير ِذي ُهَو َأدر َتبرِدُلوَن الَّ ا َفِإنَّ َلُكمر َما  َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها َقاَل َأتَسر ً ِمرصر

ُتمر   [. ٦١] البقرة:  ﴾َسَألر

: واذكروا نعمتي عليكم يف إنزايل عليكم اَلّن والسلوى، طعاًما طيًبا نافًعا هنيًئا -تعاىل  -يقول 

سهاًل، واذكروا ُدبركم وضجركم مما رزقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك باألطعمة الدنّية ِمن البقول 

 ونحوها مما سألتم.

البرصي: فبطروا ذلك وَل يصربوا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوًما وقال احلسن 

 أهل أعداس وبصل وبقل وفوم.

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 31 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح

عليهم الغامم، أنزل عليهم  -جل وعال  -طبًعا قوهلم هذا وهم يف التيه، يف األربعني سنة، ظلل اهلل 

: ال، نريد  دوا، قالوا ما كنَّا نأكله يف مرص ِمن العدس والبصل والفوم اَلن والسلوى؛ الطعام الطيب ْترَّ

 والبقل، يعني ُكفران للنعمة التي هم فيها، وْتلهل.

 املنت

 : لَِها  َيا ﴿فقالوا ُض ِمنر َبقر َرر ُع َلنَا َربََّك َُيرِرجر َلنَا مِمَّا ُتنربُِت األر رِبَ َعىَل َطَعاٍم َواِحٍد َفادر ُموَسى َلنر َنصر

 فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. [، ٦١] البقرة:  ﴾َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها 

ءة ابن مسعود )) وثومها (( بالثاء،  ا )) الفوم (( فقد اختلف السلف يف معناه، فوقع يف قرا وأمَّ

ه جماهد والربيع بن أنس، وسعيد بن جبري. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيًحا، فإنه ِمن  وكذلك فرسَّ

عوا يف عاثور رش، وعافور رش، وأثايف وأثاثي، ومغافري ومغاثري ((، وأشباه احلروف اَلبدلة كقوهلم: )) وق

 .ذلك مما ُتقلب الفاء ثاء والثاء فاء؛ لتقارب خمرجيهام، واهلل أعلم

 وقال آخرون: الفوم احلنطة، وهو الرب الذي يعمل منه اخلبز.

 الشرح

 .-ريض اهلل عنهام  -وبه قال ابن عباس 

 املنت

: ويف اللغة القديمة: وروى ابن  جرير: عن ابن عباس قال: الُفوُم: احِلنرَطُة بلسان بني هاشم، قالوا

 ُفولِنا، يعني اختبزوا. وقال البخاري: وقال بعضهم: احلبوب التي تؤكل كلها فوم.

ٌ  ﴿: -تعاىل  -وقوله  َنى بِالَِّذي ُهَو َخرير َتبرِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأدر فيه تقريع هلم،  [ ٦١] البقرة:  ﴾َقاَل َأتَسر

وتوبيخ عىل ما سألوا ِمن هذه األطعمة الدنيَّة مع ما هم فيه ِمن العيش الرغيد، والطعام اهلنيء الطيب 

 النافع.

ا  ﴿وقوله:  ً بُِطوا ِمرصر ن مرصوف مكتوب باأللف يف اَلصاحف األئمة  [ ٦١] البقرة:  ﴾اهر هكذا هو منوَّ
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ءة اجلمهور بالرصف.  العثامنية، وهو قرا

ءة بغري ذلك؛ إلمجاع اَلصاحف عىل ذلك.ق  ال ابن جرير: وال أستجيز القرا

ا  ﴿وقال ابن عباس:  ً بُِطوا ِمرصر مرًصا ِمن األمصار، رواه ابن أيب حاتم عنه، وقال  [ ٦١] البقرة:  ﴾اهر

ءة أيب بن كعب وابن مسعود:  ء؛ يعني ِمن غري  )) اهبطوا مرص ((ابن جرير: وقع يف قرا ِمن غري إجرا

 رصف.

ا ذلك بمرص فرعون، وقال ابن جرير: وُُيتمل  ُثمَّ روى عن أيب العالية، والربيع بن أنس: أهنام فرسَّ

ء أيًضا، ويكون ذلك ِمن باب االتباع لكتابة اَلصحف، كام  ءة اإلجرا أن يكون اَلراد مرص فرعون عىل قرا

ِريَر ) ﴿: -تعاىل  -يف قوله  ِريَر ١٥َقَوا د ما هو؟ أمرص فرعون  [. ١٦، ١٥] اإلنسان:  ﴾( َقَوا ُثمَّ توقَّف يف اَلرا

 أم مرص ِمن األمصار؟

 الشرح

ا  ﴿ :-جل وعال  –قول اهلل  يعني ً بُِطوا ِمرصر ء " هنا يقول: [ ٦١] البقرة:  ﴾اهر ء  " عىل اإلجرا اإلجرا

د به اَل د به مصطلح عند النحاة، وُيرا التنوين، قال: التنوين، أو اَلرصوف، وُيقال: غري منون، وغري را

ن، هذه  ء ملا كان ال ُينوَّ ن، وُيقال: بغري إجرا ء ملا كان ينوَّ ممنوع ِمن الرصف ونحو ذلك، ُيقال: إجرا

 مصطلح قديم عند النحاة.

ده: اهبطوا مرًصا أي اهبطوا بلًدا ِمن البلدان، فإن هي   ا أن يكون مرا ما يكون فيه هذا الطعام فيعني إمَّ

د اهبطوا مرَص أي: مرص التي هي الدولة التي مرص فرعون، وقيل: ُسميت  الذي تريدون، وقيل: اَلرا

: هي حد ما بني اَلرشق واَلغرب.  مرص؛ ألن اَلرص يف اللغة هي: احلّد، وذلك أن مرص قالوا

 املنت

  وهذا الذي قاله فيه نظر.

 الشرح

د: أيه مرص ِمن األمصار اهبطوه َتدون ما  يعني أنَّ فيه نظر أي: القول بأهنا مرص فرعون، وإنام اَلرا
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 تطلبون.

 املنت

د: مرص ِمن األمصار كام روي عن ابن عباس وغريه، واَلعنى عىل ذلك؛ ألنَّ موسى  واحلقه أنَّ اَلرا

ز، بل هو كثرٌي يف أي بلد دخلتموه وجدْتوه، يقول هلم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزي -عليه السالم  -

َنى  ﴿أن أسأل اهلل فيه؛ وهلذا  -مع دناءته وكثرته يف األمصار-فليس يساوي  َتبرِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأدر َقاَل َأتَسر

ُتمر  ا َفِإنَّ َلُكمر َما َسَألر ً بُِطوا ِمرصر ٌ اهر أي: ما طلبتم، وملا كان سؤاهلم هذا ِمن  [ ٦١] البقرة:  ﴾بِالَِّذي ُهَو َخرير

 باب البطر واألرش، وال ْضورية فيه، َل جيابوا إليه، واهلل أعلم.

ُفُروَن بِآيَ  ﴿ ُمر َكاُنوا َيكر  َذلَِك بَِأهنَّ
ِ

َكنَُة َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اَّللَّ َسر ُة َواَلر لَّ َبتر َعَليرِهُم الذي  َوُْضِ
ِ

اِت اَّللَّ

ُتُلوَن ال َتُدوَن )َوَيقر ا َوَكاُنوا َيعر َقي َذلَِك باَِم َعَصور ِ احلر  [. ٦١] البقرة:  ﴾( ٦١نَّبِيينَي بَِغرير

َكنَُة  ﴿: -تعاىل  -يقول  َسر ُة َواَلر لَّ َبتر َعَليرِهُم الذي أي: ُوضعت عليهم، وُألزموا هبا  [ ٦١] البقرة:  ﴾َوُْضِ

غار، وهم مع  م وأهاهنم، وْضب عليهم الصَّ نَي، َمن وجدهم استذهلَّ َتَذلي لون ُمسر رشًعا وقدًرا، أي: ال يزا

م اهلل فال منعة هلم، وجعلهم حتت أقدام اَلسلمني.  ذلك يف أنفسهم أذالء مستكينون. قال احلسن: أذهلَّ

 اَلجوس لتجبيهم اجلزية.ولقد أدركتهم هذه اآلية وإنَّ 

 الشرح

يعني حتى اَلجوس يأخذون منهم اجلزية، ليس اَلسلمني اليل يأخذون فقط، حتى اَلجوس، وهذا 

 إىل ما وصلوا إليه ِمن الذل، واَلسكنة.

؛ بسبب تعنتهم الكبري وعنادهم وتكربهم، -جل وعال  -وبعضهم قال: اَلسكنة: الفقر، أفقرهم اهلل 

فاستحقوا هذا العذاب واستحقوا هذا الذل، وال زالوا يف ذلة، وإنام يغلبون إذا كان عدوهم أضعف منهم، 

أو -تنا بإسالمنا، فمتى ابتغينا فقو "نحن قوٌم أعزنا اهلل باإلسالم"أو أذل، أو تارًكا لدينه، كام قال عمر: 

ة بغريه أذلنا اهلل. -فمهام ابتغينا  الِعزَّ
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 املنت

  ﴿وقوله: 
ِ

قال الضحاك: استحقوا الغضب ِمن اهلل، وقال ابن جرير: يعني  ﴾َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اَّللَّ

  ﴿بقوله: 
ِ

،  ﴾َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اَّللَّ ، وال ُيقال: باء إال موصواًل؛ إما بخرٍي وإما برشٍّ انرصفوا ورجعوا

ء. ومنه قوله  ِمَك  ﴿: -تعاىل  -ُيقال منه: باء فالن بذنبه يبوء به بوًءا وبوا ِمي َوإِثر ]  ﴾إِِّني ُأِريُد َأنر َتُبوَء بِِإثر

 يعني: تنرصف متحملهام وترجع هبام، قد صارا عليك دوِّن. [ ٢٩املائدة: 

فمعنى الكالم إًذا: فرجعوا منرصفني متحملني غضب اهلل، وقد صار عليهم ِمن اهلل غضٌب، 

َقي  ﴿ووجب عليهم ِمن اهلل سخط. وقوله:  ِ احلر ُتُلوَن النَّبِيينَي بَِغرير  َوَيقر
ِ

ُفُروَن بَِآيَاِت اَّللَّ ُمر َكاُنوا َيكر َذلَِك بَِأهنَّ

﴾. 

 الشرح

َقي  ﴿يعني هنا قال:  ِ احلر ُتُلوَن النَّبِيينَي بَِغرير  َوَيقر
ِ

ُفُروَن بَِآيَاِت اَّللَّ ُمر َكاُنوا َيكر هل يكون قتل  ﴾َذلَِك بَِأهنَّ

د منها التوكيد، كام يف قول اهلل  َمى  ﴿: -جل وعال  -األنبياء بحق؟ ال، وإنام هذه اآلية اَلرا َوَلِكنر َتعر

ُقُلوُب  ُدوِر )الَّ  ﴿إيش؟  [ ٤٦] احلج:  ﴾الر وهل القلوب يف غري الصدور؟  [ ٤٦] احلج:  ﴾( ٤٦تِي يِف الصه

د أن هناك قلوب أخرى غري التي يف الصدور، فز  َقي  ﴿فرُياد منها التوكيد، وليس اَلرا ِ احلر ُتُلوَن النَّبِيينَي بَِغرير َيقر

، وليس أن ِمن األنبياء َمن ُيقتل بحق. ﴾  أي أهنم قتلوا األنبياء بغري حقٍّ

 املنت

؛ بسبب -من الذلة واَلسكنة، وإحالل الغضب هبم-: هذا الذي جازيناهم به -تعاىل  -يقول 

 -وهم األنبياء وأتباعهم-استكبارهم عن اتباع احلق، وكفرهم بآيات اهلل، وإهانتهم َحلة الرشع 

وقتلوا فانتقصوهم حتى أفىض هبم احلال إىل أن قتلوهم، فال كفر أعظم ِمن هذا، إهنم كفروا بآيات اهلل 

 احلق. أنبياء

قال: )) الكرب بطر احلق، وغمط  - ملسو هيلع هللا ىلص -وهلذا جاء يف احلديث اَلتفق عىل صحته أن رسول اهلل 

 الناس ((.
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وروى اإلمام أَحد: عن ابن مسعود قال: كنت ال أحجب عن النَّجوى، وال عن كذا وال عن كذا، 

َرة الرَهاِوي، فأدركته ِمن آخ - ملسو هيلع هللا ىلص -فأتيت رسول اهلل  ر حديثه، وهو يقول: يا وعنده مالك بن ُمَرا

كني فام فوقهام، أفليس رسول اهلل، قد ُقسم يل ِمن  اجلامل ما ترى، فام أحب أن أحًدا ِمن الناس َفَضَلني برشا

احلق وَغمط  -أو قال: سفه-ذلك هو البغي؟ فقال: )) ال ليس ذلك ِمن البغي، ولكن البغي َمن بطر 

  الناس ((.

 الشرح

ر مال اإلنسان، أو أن ُيرص عىل َتارة، أو أن يزداد ِمن اخلري، هذا ليس يعني ليس البغي هو: أن يكثُ 

ِمن البغي، البغي هو: الكرب، الذي يمنعك ِمن قبول احلق، أو أن تظلم الناس، أو حتتقرهم، أو تزدرُّيم، 

 هذا هو الِكرب، هذا هو اليشء الذي ال جيوز، وهذا هو البغي.

ا أن اإلنسان يستزيد ِمن فضل اهلل  عليه، ومن التجارة ونحو ذلك فهذا ال  -سبحانه وتعاىل  -وأمَّ

 )) نِعم املال الصالح للعبد الصالح ((.يف احلديث يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -يشء فيه، والنبي 

 املنت

 يعني: رد احلقي وانتقاص الناس، واالزدراء هبم والتعاظم عليهم.

ئيل ما ارتكبوه ِمن الُكفر بآيات اهلل وقتل أنبيائهم، أحّل اهلل هبم بأسه الذي وهلذا ملا ارتكب بنو إ ْسا

ًء وفاًقا.  ال ُيرد، وكساهم ُذالا يف الدنيا موصواًل بذل اآلخرة جزا

قال: )) أشد  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسول اهلل  -يعني ابن مسعود-اهلل وروى اإلمام أَحد أيًضا عن عبد 

 ا، وإمام ضاللة وممثل ِمن اَلمثلني ((.ا يوم القيامة رجل قتله نبي، أو قتل نبيً الناس عذابً 

َتُدوَن ) ﴿: -تعاىل  -وقوله  ا َوَكاُنوا َيعر وهذه علة أخرى يف  [، ٦١] البقرة:  ﴾( ٦١َذلَِك باَِم َعَصور

جمازاَتم بام جوزوا به، أهنم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان: فعل اَلناهي، واالعتداء: اَلجاوزة يف حد 

 املأذون فيه أو املأمور به. واهلل أعلم.
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 الشرح

 ، نعم، نقف هنا، وال حاجة لألسئلة فقد طال الدرس." العدوان هو أشد الظلم "وقال أهل الِعلم: 

أن يوفيق اجلميع ملا ُيب ويرىض، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله  -جل وعال  -ونسأل اهلل 

 وصحبه وسلَّم تسلياًم كثرًيا.
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