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╝ 

 

لدينا, بسم اهلل, واحلمدلله,  والصالُة والسالم عىل رسول اهلل, مهللا اغفر لنا, ولشيخنا, ولوا

  .وللمسلمني أمجعني

 املنت

ْينَا ِمْن  ﴿قال اإلماُم ابن كثري يف كتاب عمدة التفسري عند قوله تعاىل:  َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّ

ُسِل َوآَتْينَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّنَاِت َوَأيَّْدَناُه بُِروِح اْلُقُدِس َأَفُكلَََّم َجاَءُكْم رَ  ُسوٌل بََِم ََل ََتَْوى َبْعِدِه بِالرُّ

ْبُتمْ  ُتْم َفَفِريًقا َكذَّ ئيل  -تبارك وتعاىل  -ينعت  .[ ٨٧] البقرة:  ﴾( ٨٧َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن ) َأنُْفُسُكُم اْسَتْكََبْ بني إرسا

بالعتو والعناد واملخالفة واَلستكبار عىل األنبياء, وأهنم إنَم يتبعون أهواءهم, فذكر تعاىل أنه آتى موسى 

وأرسل الرسل والنبيني من بعده , لوهالوها, وخالفوا أوامرها وأوَّ فوها وبدَّ فحرَّ  -وهو التوراة-الكتاب 

ِذيَن َأْسَلُموا  ﴿الذين حيكمون برشيعته, كَم قال تعاىل:  ُكُم ِِبَا النَّبِيُّوَن الَّ إِنَّا َأنَْزْلنَا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر حَيْ

انِيُّوَن َواأْلَْحَباُر بََِم اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب  بَّ  َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّ
ِ
 .اآلية [ ٤٤] املائدة:  ﴾ اَّللَّ

ُسِل  ﴿وهلذا قال تعاىل:  ْينَا ِمْن َبْعِدِه بِالرُّ , عن أيب مالك: أتبعنا. وقال ي  قال السد   [ ٨٧] البقرة:  ﴾َوَقفَّ

ى  ﴿غريه: أردفنا. والكل قريٌب, كَم قال تعاىل:  حتى ختم أنبياء بني  [ ٤٤] املؤمنون:  ﴾ُثمَّ َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا َتْْتَ

ئيل بعيسى ابن مريم, فجاء بمخالفة التوراة يف بعض األحكام  .إرسا

م به صدقه فيَم جاءهم به. فاشتد تكذيب بني وهلذا أعطاه اهلل من البينات, وهي: املعجزات ما يدهل

ئيل له وحسدهم وعنادهم ملخالفة التوراة يف البعض, كَم قال تعاىل إخباًرا عن عيسى:  َوأِلُِحلَّ  ﴿إرسا

ُكْم  َم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بَِآيٍَة ِمْن َربِّ ِذي ُحرِّ  [. ٥٠] آل عمران: اآلية  ﴾َلُكْم َبْعَض الَّ

ئيل ُتعامل األنبياء   ؛وفريًقا يقتلونه ,أسوأ املعاملة, ففريًقا يكذبونه - عليهم السالم -فكانت بنو إرسا

ئهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد  ,وما ذاك إَل ألهنم كانوا يأتوهنم باألمور املخالفة ألهوا

 هنم, وربَم قتلوا بعضهم؛ وهلذا قال تعاىل: بوذلك عليهم, فيكذِّ  فوا يف خمالفتها, وهلذا كان يشق  تصَّ 
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ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن  ﴿ ُتْم َفَفِريًقا َكذَّ  [. ٨٧] البقرة:  ﴾َأَفُكلَََّم َجاَءُكْم َرُسوٌل بََِم ََل ََتَْوى َأنُْفُسُكُم اْسَتْكََبْ

 الشرح

╝ 

نيَ بسم اهلل الرمحن الرحيم, و
ِ
 َربِّ الَعامَل

ِ
ا ننبيِّ م وبارك عىل عبده ورسوله  اهلل وسلَّ , وصىلَّ احلَْمُد هلل

ا م تسليًَم كثرًيا مزيًدا, د, وعىل آله وصحبه, وسلَّ حممَّ   :بعدأمَّ

ئيل, ذكر اهلل  - عليه الصالُة والسالم -كر قصة موسى فال زال سياق اآليات يف ذِ   -مع بني إرسا

أعطى عيسى الكتاب,  كَم -وهو التوراة-يف هذه اآلية أنه سبحانه أعطى موسى الكتاب  -جل وعال 

 .[ ٨٧] البقرة:  ﴾َوَلَقْد آَتْينَا  ﴿: -جل وعال  -نجيل مع البينات, فقال اهلل وهو اإل

ل د دات؛ فاملؤكِّ ن ثالث مؤكِّ وهذه العبارة تتضمَّ  اين: الالم املوطئة الثَّ  در, واملؤكِّ الَقسم املُقد  األوَّ

 للقسم لقد, واملؤكد الثالث حرُف قد.

املؤكدات يف اللغة العربية َل تكون  ألنَّ عىل ِعظم األمر الذي جاؤوا به؛  هذه الثالثة املؤكدات تدلُّ 

ًبا ملن عنده تردد, فيؤكَّ  ن عنده شك, أو د عليه ِبذه املؤكدات, أو مَ إَل لثالثة أمور؛ إما أن تكون جوا

 .إنكار, أو أن تأيت املؤكدات لبياِن أمٍر عظيم, فهذه الثالث األسباب ِبا أو هلا يؤكد الكالم

ْينَا  ﴿قال هنا:  -جل وعال  -فاهلل   -كَم ذكر ابن كثري  [, ٨٧] البقرة:  ﴾َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّ

قال: ُثمَّ األنبياء بعد موسى كانوا عىل رشيعة موسى,  أي: أردفنا, وهذا أيًضا من األدلة عىل أنَّ  -رمحه اهلل 

 ﴿يف اآلية قال:  -جل وعال  -ولو َلحظنا هنا أن اهلل  [, ٨٧] البقرة:  ﴾َوآَتْينَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّنَاِت  ﴿

 [. ٨٧] البقرة:  ﴾َوآَتْينَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّنَاِت  ﴿ و [ ٨٧] البقرة:  ﴾َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب 

ذكر البينات,  -جل وعال  -أوتى كتاب, أليس كذلك؟ وهو اإلنجيل, لكن اهلل وعيسى أيًضا 

د ِبا اآليات الرشعية, وهي اإلنجيل, واآليات الكونية, ولذلك اهلل  عَبَّ ِبا  -جل وعال  -والبينات ُيرا

من اآليات كانت دَلئل وآيات ومعجزات ظاهرة, وهي  -جل وعال  -هنا بالبينات؛ ألن ما آتاه اهلل 

 إحياء املوتى, وإبراء املرىض, فكانت آيات ظاهرة الدَللة عىل صدقه.
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ئيل كان عيسى, اهلل ُثمَّ  ْينَا ِمْن َبْعِدِه  ﴿قال:  -جل وعال  -يف اآلية بيان أن آخر أنبياء بني إرسا َوَقفَّ

ُسِل  فكان هو آخر  [, ٨٧] البقرة:  ﴾نَاِت َوآَتْينَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّ  ﴿أي بعد موسى,  [ ٨٧] البقرة:  ﴾بِالرُّ

ئيل.  أنبياء بني إرسا

التأييد لعيسى, إنه عىل سياق اآلية, وهو آخر  [ ٨٧] البقرة:  ﴾َوَأيَّْدَناُه  ﴿: -جل وعال  -قال اهلل 

ََمَء َبنَْينَاَها بَِأيٍْد  ﴿: -جل وعال  -مذكور, والتأييد من األيد كَم قال اهلل  معناها  [ ٤٧] الذاريات:  ﴾َوالسَّ

ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن ) ﴿يف آخر هذه اآلية, قال:  -عز وجل  -بقوة, أي وقويناه, ثم قال اهلل  ( ٨٧َفَفِريًقا َكذَّ

 [. ٨٧] البقرة:  ﴾

نصب فريًقا؛ ألنه مفعول ايش؟ مفعول كذبتم, ونصب الثانية؛ ألهنا مفعول  -جل وعال  -فاهلل 

كذبتم فريًقا, وتقتلون فريًقا, ولكن ما فائدة التقديم هنا للمفعول؟ فائدته إفادة ايش؟  يقتلون, يعني

احلص, وما وجه احلص هنا؟ وجه احلص أن عملكم مع األنبياء كان عىل أحد أمرين؛ إما القتل, وإما 

 التكذيب. 

ْبُتْم  ﴿قال:  -جل وعال  -ربَم هناك يعني كَم ُيقال: ُنكتة لطيفة يف اللغة, وأن اهلل  ]  ﴾َفَفِريًقا َكذَّ

وهي عىل صيغة املضارع, ومل يقل:  [ ٨٧] البقرة:  ﴾َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن  ﴿عىل صيغة املايض, وقال:  [ ٨٧البقرة: 

ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن ) ﴿قتلتم, إنَم قال:  وفريًقا قتلتم, ما قال: فريًقا كذبتم, وفريًقا ] البقرة:  ﴾( ٨٧َفَفِريًقا َكذَّ

أوًَل فيها مراعاة آخر اآلية, فقال تقتلون: يعني واو ونون, يعني يكون عىل  "فقال أهُل التفسري:  [, ٨٧

مساق آخر اآلية, وقيل: نكتة لطيفة, وهو أنه قال: تقتلون يعني أنتم مستمرون يف القتل, وكان آخر من 

وه, الدراع التي وضعوا فيها الُسم, فأنتم مستمرون يف قتل حني سم   - -ملسو هيلع هللا ىلص  - -قتلوه رسول اهلل 

 ." ِبا بصيغة املايض نبياء؛ فألجل هذا جاء بصيغة املستقبل أو املضارع, ومل يأِت األ

 املنت

وروح القدس هو جَبيل, كَم نص  عليه ابن مسعود يف تفسري هذه اآلية, وتابعه عىل ذلك ابن عباس 

وُح اأْلَِمنُي ) ﴿وغريه مع قوله تعاىل:  ] الشعراء:  ﴾( ١٩٤( َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن امْلُنِْذِريَن )١٩٣َنَزَل بِِه الرُّ
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١٩٤-١٩٣ ]. 

وضع حلسان بن ثابت منًَبا يف املسجد, فكان ينافح عن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن عائشة: إن رسول اهلل 

, فقال رسول اهلل: )) مهللا أيد حسان بروح القدس كَم نافح عن نبيك ((. رواه -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول اهلل 

 - وقال الْتمذي: حسٌن صحيح, وعن أيب هريرة ,موصوًَل  ورواه أبو داود والْتمذي, البخاري تعليًقا

مر بحسان, وهو ينشد الشعر يف املسجد فلحظ إليه, فقال: قد  بن اخلطاب أن عمر : ))- ريض اهلل عنه

 -التفت إىل أيب هريرة, فقال: أنشدك اهلل أسمعت رسول اهلل ُثمَّ  كنت أنشد فيه, وفيه من هو خري منك.

 .(( يقول: )) أجب عني, مهللا أيده بروح القدس؟ ((. فقال: مهللا نعم -ملسو هيلع هللا ىلص 

وجَبيل معك  -أو: هاجهم-قال حلسان: )) اهجهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ويف بعض الروايات: أن رسول اهلل 

.)) 

 

 الشرح

ثم ذكر يعني أن الروح القدس هو جَبيل, وهذا هو الصحيح الراجح من كالِم أهل العلم, قال اهلل 

أي أيدنا من؟ عيسى, السياق الكالم عىل عيسى  [ ٨٧] البقرة:  ﴾َوَأيَّْدَناُه بُِروِح اْلُقُدِس  ﴿: -عز وجل  -

ئيل - عليه الصالة والسالم - , وتأييد جَبيل لعيسى كان يف إظهار الدين, وكان كذلك يف دفِع بني إرسا

له   .- عليه الصالُة والسالم -عنه حني أرادوا قتله, وكذلك كان يف تأييده يف بقية أحوا

كَم يف بعض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما يتعلق بحسان بن ثابت, وهو أنه كان النبي  -رمحه اهلل  -وذكر هنا ابن كثري 

))  مهللا أيد حسان , وكَم يف اللفظ الذي ذكره: )) اهجهم وروح القدس معك ((ا يقول: الروايات أيًض 

ُُييئ للعبد أن يكون نارًصا  -جل وعال  -, أي بجَبيل, وهذا يا إخوة دليل عىل أن اهلل بروح القدس ((

  له, ولو يف باب الشعر.بَم تيس   -جل وعال  -لدين اهلل 

ء الصحابة, أو من جاء بعدهم من التابعني, ولو نظرنا يف شعر حسان بن ث ابت, أو يف غريه من شعرا

مل أوفاها, وأفضلها, وأكرمها يدافعون فيه وأتباع التابعني؛ كالشافعي وغريه, فنجد أهنم خيتارون من الُ 
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عن الدين, ويذكرون الفضائل, ويقررون العقيدة؛ ألن الشعر كَم يقال كالم حسنه حسن, وقبيحه قبيح, 

 عدك عن دينه, وقد خُيَِرجك من امللة.اعدك عن اهلل, ويبا, وقد يب-جل وعال  -بك إىل اهلل عر يقر  والش

دينه باإلنسان الذي ُُييئ ِشعره, أو عباراته, أو كلَمته لنصة الدين,  -جل وعال  -ولذلك ينص اهلل 

يليق, وهذا قد يكون فيه من أما الِشعر املبتذل الذي ليس فيه إَل اخلصور والنحور ونحو ذلك, فهذا َل 

 ة.يعإضعاف اإليَمن, ومن البعد عن الرش

يف أي جمال؛ يف جمال الصحافة, يف جمال  -جل وعال  -فاحلرص عىل ما ُيقرب اإلنسان إىل ربه 

, فكان حسان من -سبحانه وتعاىل  -اإلعالم, يف جمال الشعر, يف غري ذلك أن يكون نارًصا لدين اهلل 

ء الصحابة, و , ودفاًعا عن ِعرضه, كَم يف -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان من أكثرهم دفاًعا ومنافحًة عن رسول اهلل شعرا

 :- ريض اهلل عنها -بيته املشهور عن عائشة 

 َحَصااااااااااااااااااااااااااااااااٌن َرَزاٌن ماااااااااااااااااااااااااااااااا ُتاااااااااااااااااااااااااااااااَزن  بِِريَباااااااااااااااااااااااااااااااةٍ 

  
ِفاااااااااااااااااالِ   وُتْصاااااااااااااااااابُِح َغْرَثااااااااااااااااااى ماااااااااااااااااان حلااااااااااااااااااوِم الغَوا

   

ئق النافع , ودفاعه عن الدين, وذمه ألهل -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودفاعه عن رسول اهلل  ك, هذا الِشعر الرا اإلرشا

 الذي به حسنات, وينال به اإلنسان األجور.

 -ذكر روح القدس, ودعا أن اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشاهد من قصة حسان يف ذكره يف هذه اآلية؛ أن النبي 

د به جَبيل خالًفا ملن  -رمحه اهلل  -يؤيد حسان بجَبيل, فالراجح كَم ذكر املصنف  -جل وعال  أن املرا

د ِبا الروح التي ُنفخت يف مريم, فهذه َل شك أهنا ق د ِبا روح عيسى, أو املرا ال إن روح القدس املرا

 أقوال ضعيفة َل تستند إىل مستنٍد صحيح.

 املنت

ُثمَّ ذكر ابن كثري أقوًَل أخر يف معنى )) روح القدس (( َل تقوم هلا قائمة. ُثمَّ قال: قال ابن جرير: 

, -عز وجل  -وأوىل التأويالت يف ذلك بالصواب قول َمن قال: الروح يف هذا املوضع جَبيل؛ ألن اهلل 

ُ َيا ﴿أخَب أنه أيَّد عيسى به, كَم أخَب يف قوله:  ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَمتِي َعَلْيَك َوَعىل َوالَِدتَِك  إِْذ َقاَل اَّللَّ

ْكَمَة َوا ْمُتَك اْلِكَتاَب َواحْلِ ْنِجيَل إِْذ َأيَّْدُتَك بُِروِح اْلُقُدِس ُتَكلُِّم النَّاَس يِف امْلَْهِد َوَكْهاًل َوإِْذ َعلَّ  ﴾لتَّْوَراَة َواإْلِ
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 [. ١١٠] املائدة: اآلية 

إِْذ َأيَّْدُتَك بُِروِح اْلُقُدِس  ﴿أيده به, فلو كان الروح الذي أيده به هو اإلنجيل, لكان قوله:  فذكر أنه

ْنِجيَل  ﴿ [ ١١٠] املائدة:  ﴾ ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإْلِ ْمُتَك اْلِكَتاَب َواحْلِ تكرير قوٍل: َل معنى  [ ١١٠] املائدة:  ﴾َوإِْذ َعلَّ

له, واهلل أعز أن خياطب عباده بَم َل يفيدهم به. قلت: ومن الدليل عىل أنه جَبيل ما تقدم يف أول السياق؛ 

 وهلل احلمد.

ُ بُِكْفِرِهْم َفَقلِياًل َما ُيْؤِمنُوَن ) ﴿   [ ٨٨] البقرة:  ﴾( ٨٨َوَقاُلوا ُقُلوُبنَا ُغْلٌف َبْل َلَعنَُهُم اَّللَّ

أي: يف أكنة. وقال الُسدي: يقولون: عليها غالف, وهو  [ ٨٨] البقرة:  ﴾ُغْلٌف  ﴿عباس:  عن ابن

 الغطاء.

قال: يقول: قلبي يف غالف فال  [ ٨٨] البقرة:  ﴾ُغْلٌف  ﴿وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم, يف قوله: 

 [. ٨٨] البقرة:  ﴾َوَقاُلوا ُقُلوُبنَا يِف َأِكنٍَّة ِِمَّا َتْدُعوَنا إَِلْيِه  ﴿خيُلص إليه ما تقول, وقرأ 

 الشرح

ءة  أي يف أكنة, يعني َل يصُل إليها احلديث  [, ٨٨] البقرة:  ﴾ُقُلوُبنَا ُغْلٌف  ﴿يعني عىل القول با, عىل قرا

ءة  فة, أي أغلفة مغلَّ  [ ٨٨] البقرة:  ﴾ٌف ُقُلوُبنَا ُغلُ  ﴿الذي تذكره, وَل تستوعبه؛ هي ُمعرضة, وعىل قرا

: إهنا لو كانت حق  فعندها ما يكفيها, عىل هذا كان توجيه املفسِّ  : ما جاء كذا ا, أيين, وقالوا  لو قالوا

 -لقبلته قلوبنا, وهذا من شدة اإلعراض, ومن شدة التكذيب, وعدم القبول لرشع اهلل ا؛ ت حق  كان

 أهنم اعْتضوا ِبذا. -سبحانه وتعاىل 

ُ  ﴿: -جل وعال  -قال اهلل  ب  [, ٨٨] البقرة:  ﴾َبْل َلَعنَُهُم اَّللَّ بل هنا لإلرضاب اإلبطايل, اإلرضا

وبنيَّ أن هذه  [, ٨٨] البقرة:  ﴾ُقُلوُبنَا ُغْلٌف  ﴿قوهلم:  دعواهم يف -جل وعال  -اإلبطايل يعني أبطل اهلل 

ُحجة باطلة, وهي اَلحتجاج بعدِم اهلداية, وهذا كحال كثري من الناس, اآلن إذا قيل له: ملاذا تفعل كذا 

 ما كتب عيَل اهلداية. -جل وعال  -من اخلري, وملاذا َل؟ فمبارشة يقول: اهلل 

جل  -فيَم أعطاهم فيه قدرة, فاهلل  -جل وعال  -يلون األمر إىل اهلل والعجيب أهنم يقصون, أو حُي 
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ا َشاكًِرا  ﴿وقال:  [, ٢٩] الكهف:  ﴾َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر  ﴿قال:  -وعال  بِيَل إِمَّ إِنَّا َهَدْينَاُه السَّ

ا َكُفوًرا )  ومن أراد اهلداية سلك سبيلها. [, ٣] اإلنسان:  ﴾( ٣َوإِمَّ

َط امْلُْسَتِقيَم ) ﴿اهلداية:  -جل وعال  -ولذلك يف سورة الفاحتة نحن نطلب اهلل  ا َ  ﴾( ٦اْهِدَنا الصِّ

سبيلها, كيف  لكِبا, ويس -جل وعال  -فاإلنسان يطلب اهلداية قوًَل وعماًل, يدعو اهلل  [, ٦] الفاحتة: 

, وهو ينام عن الصالة؟ اهلل ما كتب عيَل اهلداية, وهو يفعل املحرمات, ينظر يقول اهلل ما كتب عيَل اهلداية

م, ويأكل احلرام؟ هذه حجة املرشكني,  َلْو َشاَء  ﴿إىل احلرام؟ اهلل ما كتب عيَل اهلداية, وهو يأخذ احلرا

ْكنَا  ُ َما َأرْشَ  وهي حجة باطلة. [, ١٤٨] األنعام:  ﴾اَّللَّ

ُمعرضة عىل  [, ٨٨] البقرة:  ﴾َقاُلوا ُقُلوُبنَا ُغْلٌف  ﴿ملاذا مل تتبعوا عيسى؟ فاليهود أيًضا هذه حجتهم, 

أحد التفاسري, وعىل التفاسري األخرى أهنا: مل َتتِد, وَل شك أن من أراد اهلداية أخذ بطريقها, وأخذ 

 بسبيلها, وبذل السبب يف ذلك. 

من بذل األسباب يف هداية الناس من إرسال الرسل, وبعث  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولو نظرنا يف سنة رسول اهلل 

يا, ومن الغزوات, والسعي يف نرش  الدين كل هذا من األسباب هلداية الناس, أما أن يبقى اإلنسان السا

التي  -جل وعال  -يف مكانه, ويقول ما كتب اهلل عيَل اهلداية, فهذا إرجاء, وتضييع, وخمالفة لسنة اهلل 

قضاها يف أسباب اهلداية؛ وهو أن من أراد اهلداية أخذ بطريقها, وسلك سبيلها, وذهب إىل أماكنها. وَل 

فيه اهلداية, والرغبة فيها, والصدق يف ذلك يوفقه لذلك, ومن علم  -جل وعال  -من علم اهلل شك أن 

عى اهلداية يسلك به سبيل الضالني املنحرفني.  يف قلبه الضاللة, وإن ادَّ

 املنت

حه ابن جرير, واستشهد  َم روى عن حذيفة, قال: القلوب أربعة. فذكر منها: بوهذا هو الذي رجَّ

 أغلف مغضوٌب عليه, وذاك قلب الكافر.وقلٌب 

 وعن ابن عباس قال: يقولون: قلوبنا غلف ِملوءة, َل نحتاج إىل علم حممد, وَل غريه.

ءة بعض األنصار فيَم حكاه ابن جرير: )) وقالوا قلوبنا غلُ  ف (( بضم وعىل هذا املعنى جاءت قرا
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عوا أن قلوِبم ِملوءة بعلم َل حيتاجون معه إىل علم الالم, أي: مجع غالف, أي: أوعية, بمعنى أهنم  ادَّ

ُ بُِكْفِرِهْم َفَقلِياًل َما ُيْؤِمنُوَن ) ﴿ون بعلم التوراة. وهلذا قال تعاىل: آخر. كَم كانوا يمن    ﴾( ٨٨َبْل َلَعنَُهُم اَّللَّ

َوَقْوهِلِْم  ﴿عوا بل قلوِبم ملعونٌة مطبوٌع عليها, كَم قال يف سورة النساء: أي: ليس األمر كَم اد    [, ٨٨] البقرة: 

ُ َعَلْيَها بُِكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمنُوَن إَِلَّ َقلِياًل )  [. ١٥٥] النساء:  ﴾( ١٥٥ُقُلوُبنَا ُغْلٌف َبْل َطَبَع اَّللَّ

 وقد اختلفوا يف معنى.

 

 الشرح

جل وعال  -وهذا يف احلقيقة فيه أيًضا دليل عىل أن القلوب يف األصل أهنا عىل الفطرة, ولذلك اهلل 

ُ بُِكْفِرِهْم  ﴿ما وافقهم عىل هذا القول, هم  - فاألصل أن  [, ٨٨] البقرة:  ﴾َقاُلوا ُقُلوُبنَا ُغْلٌف َبْل َلَعنَُهُم اَّللَّ

يسلُك صاحبها غري السبيل الصحيح, فيكوُن سبًبا  القلوب تكون عىل الفطرة, وعىل اهلداية, لكن

َلنتكاس قلبه, وسبًبا َلنحراف قلبه, وسبًبا للغشاوة التي تعْتي قلبه, فيضيع, وُيلك, وإَل فاألصل أن 

وهي اإلسالم, ثم  )) ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعىَل اْلِفْطَرِة ((القلوب عىل الفطرة الصحيحة كَم جاء يف احلديث: 

نه, دانه, أو ينص  يكون اَلنحراف يف البيئة التي هو فيها, التي نشأ عليها, والتي غريت فطرته؛ فأبواه ُيو   ا

 سانه.أو يمج  

 املنت

  ] النساء: ﴾َفاَل ُيْؤِمنُوَن إَِلَّ َقلِياًل  ﴿وقوله:  [, ٨٨] البقرة:  ﴾َفَقلِياًل َما ُيْؤِمنُوَن  ﴿وقد اختلفوا يف معنى قوله: 

فقال بعضهم: فقليل من يؤمن منهم, وقيل: فقليل إيَمهنم. بمعنى أهنم يؤمنون بَم جاءهم به موسى  [, ١٥٥

بَم كفروا به من الذي جاءهم  ونمغمور ممن أمر املعاد والثواب والعقاب, ولكنه إيَمٌن َل ينفعهم, ألهن

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -به حممٌد 

وهم بالميع كافرون, كَم  ﴾َفَقلِياًل َما ُيْؤِمنُوَن  ﴿وقال بعضهم: إهنم كانوا غري مؤمنني بيشء, وإنَم قال: 

 تقول العرب: قلَم رأيُت مثل هذا قط. تريد: ما رأيت مثل هذا قط. حكاه ابن جرير, واهلل أعلم.
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 الشرح

 يسري, وكفروا بكثري,  [ ٨٨] البقرة:  ﴾َفَقلِياًل َما ُيْؤِمنُوَن  ﴿يعني 
ٍ
قال بعض املفسين: أي آمنوا بيشء

 وكفر به َل يعُد مؤمنًا؛ كَم قال اهلل 
ٍ
يف اآلية: يؤمنون ببعض الكتاب,  -عز وجل  -ومن آمن بيشء

 ويكفرون ببعض.

 املنت

ا َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمْن  ﴿ َ
ِ
ٌق مل  ُمَصدِّ

ِ
ِذيَن َكَفُروا َفَلَمَّ َومَلَّا َجاَءُهْم كَِتاٌب ِمْن ِعنِْد اَّللَّ َقْبُل َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ

 َعىَل اْلَكاِفِريَن )
ِ
  [ ٨٩] البقرة:  ﴾( ٨٩َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلْعنَُة اَّللَّ

  ﴿يعني اليهود  [ ٨٩] البقرة:  ﴾َومَلَّا َجاَءُهْم  ﴿يقول تعاىل: 
ِ
وهو:  [ ٨٩] البقرة:  ﴾ِكَتاٌب ِمْن ِعنِْد اَّللَّ

ا َمَعُهْم  ﴿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -نزل عىل حممد القرآن الذي أُ  َ
ِ
ٌق مل  ﴿يعني: من التوراة, وقوله:  [ ٨٩] البقرة:  ﴾ُمَصدِّ

ِذيَن َكَفُروا  أي: وقد كانوا من قبل جميء هذا الرسول ِبذا  [ ٨٩] البقرة:  ﴾َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ

بعث نبي يف آخر الكتاب يستنصون بمجيئه عىل أعدائهم من املرشكني إذا قاتلوهم, يقولون: إنه سيُ 

 .الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم

وروى حممد بن إسحاق: عن ابن عباس: أن ُيود كانوا يستفتحون عىل األوس واخلزرج برسول 

 قبل مبعثه. فلَم بعثه اهلل من العرب كفروا به, وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل 

فقال هلم معاذ بن جبل, وبرش بن الَباء بن معرور, وداود بن سلمة: يا معرش ُيود, اتقوا اهلل 

, فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمٍد وأسلم ونحن أهل رشك, وختَبوننا بأنه مبعوث,  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وا

م بن مشكم أخو بني النضري: ما جاءنا بيشء نعرفه, وما هو بالذي كنا  وتصفونه لنا بصفته. فقال سالَّ

  ﴿نذكر لكم فأنزل اهلل يف ذلك من قوهلم: 
ِ
ا َمَعُهْم َومَلَّا َجاَءُهْم كَِتاٌب ِمْن ِعنِْد اَّللَّ َ

ِ
ٌق مل  ٨٩] البقرة:  ﴾ُمَصدِّ

 اآلية. [

 الشرح

ِذيَن َكَفُروا  ﴿ذكر يف هذه اآلية أهنم كانوا  -جل وعال  -اهلل   [, ٨٩] البقرة:  ﴾َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ
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بوه, كذ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -يقولون: سيخرج نبي, وسنقاتلكم مع هذا النبي؛ ألهنم يعرفون صفته, فلَم خرج النبي 

وهذا يبني أن وعود أهل الباطل َل ُيؤخذ ِبا؛ ألهنم إنَم حتكمهم أهواؤهم, من كان عىل باطٍل ومستمر 

ثيق القوية َل ُيقبل منه؛ ألنه إنَم  ؤه, وتتحكم به تعص  عليه, فلو وعدك الوعود, واملوا باته, تتحكم به أهوا

 باته حول فكٍر, أو حول مجاعة, أو حول قوٍل, أو حول رأٍي خمالٍف للرشيعة.وحتز  

ِذيَن َكَفُروا  ﴿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -فهنا كانوا قبل مبعث النبي  أن نبًيا سيخرج,  [ ٨٩] البقرة:  ﴾َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ

كذبوه, بل أنكروا أنه موجود, وهناك عرشات النصوص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يه وأننا سنقاتلكم معه, فلَم بعث اهلل نب

 صىل اهلل عليه  وسلم -يف العهد القديم, أو يف العهد الديد يف التوراة, أو يف اإلنجيل كلها تدل عىل مبعثه 

, وعىل صفته, وعىل مكان خروجه, ومع ذلك كذبوا به, ملاذا؟ ألن أهواءهم حتكمهم يف هذا األمر, فال -

ثيق التي يقولوهنا, فإهنم من أشد الناس نقًضا للميثاق, ويسري عىل  ُينظر هلذه الوعود الكاذبة, وَل للموا

لصفات؛ صفات الكذب ونقض طريقة اليهود أهل الضالل, واَلنحراف من الذين أخذوا كثرًيا من هذه ا

ف يف كتاب اهلل  ف يف سنة رسول اهلل -جل وعال  -العهود, ومن حرَّ , وتأول اآليات -ملسو هيلع هللا ىلص  -, وحرَّ

 لنصة مذهبه, وباطله, كيف ُيؤمن يف وعوده؟ وكيف ُيؤمن يف عهده؟

ة فال شك أن اهلوى إذا دخل يف النفس خالف النصوص, وخالف األدلة, ومل تقم لألدلة عنده قائم

, كَم قال هنا ما ذكره ابن كثري -ملسو هيلع هللا ىلص  -أبًدا, فكان حاهلم بعد أن استفتحوا أن أنكروا مبعث رسول اهلل 

م بن مشكم:  ء. "ما جاءنا بيشء نعرفه, وما هو بالذي كنا نذكر لكم"عن سالَّ  فحسب األهوا

 املنت

ْوا بِِه َأنُْفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا بََِم  ُ ِمْن َفْضلِِه َعىَل َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه بِْئَسََم اْشَْتَ َل اَّللَّ ُ َبْغًيا َأْن ُينَزِّ َأنَْزَل اَّللَّ

  [ ٩٠] البقرة:  ﴾( ٩٠َفَباُءوا بَِغَضٍب َعىَل َغَضٍب َولِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب ُمِهنٌي )

ْوا بِِه َأنُْفَسُهْم  ﴿قال الُسدي:  يقول: باعوا به أنفسهم, يعني: بئس ما  [ ٩٠] البقرة:  ﴾بِْئَسََم اْشَْتَ

هية لا  َل  ﴿اعتاضوا ألنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه, وإنَم محلهم عىل ذلك البغي واحلسد والكرا َأْن ُينَزِّ

ُ ِمْن َفْضلِِه َعىَل َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه   وَل حسد أعظم من هذا. [ ٩٠بقرة: ] ال ﴾اَّللَّ
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 الشرح

ُ ِمْن َفْضلِِه َعىَل َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه  ﴿طبًعا  َل اَّللَّ د به  [ ٩٠] البقرة:  ﴾َأْن ُينَزِّ من هنا موصولة, واملرا

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي 

 املنت

قال ابن عباس: فالغضب عىل الغضب, فغضبه عليهم  [ ٩٠] البقرة:  ﴾َفَباُءوا بَِغَضٍب َعىَل َغَضٍب  ﴿

 عوا من التوراة وهي معهم, وغضب بكفرهم ِبذا النبي الذي أحدث اهلل إليهم.فيَم كانوا ضي  

 الشرح

ملسو هيلع هللا ىلص  -وقيل: غضبهم الغضب األول بسبب اختاذهم العجل, والغضب الثاين بسبب الكفر بالنبي 

 َمْغُلوَلٌة  ﴿, وقيل: الغضب األول بسبب قوهلم -
ِ
كَم جاء عن بعض املفسين,  [ ٦٤] املائدة:  ﴾َيُد اَّللَّ

كثرية جًدا, ومقتضيات  يف كتابه -جل وعال  -وعموًما فاملساوئ الذي جاء ِبا اليهود, التي ذكرها اهلل 

, -جل وعال  -أيًضا كثرية, والتي استحقوا ِبا غضب اهلل  -جل وعال  -رهم اهلل الكفر التي ِبا كف  

 .-سبحانه وتعاىل  -واستحقوا ِبا لعنة اهلل 

 املنت

, واستقروا بغضب عىل غضب. [ ٩٠] البقرة:  ﴾َباُءوا  ﴿قلت: ومعنى   استوجبوا, واستحقوا

ا كان كفرهم سببه البغي واحلسد, ومنشأ ذلك التكَب, مل   [؛ ٩٠] البقرة:  ﴾َولِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب ُمِهنٌي  ﴿وقوله: 

وَن َعْن ِعبَ  ﴿قوبلوا باإلهانة والصغار يف الدنيا واآلخرة, كَم قال تعاىل:  ِذيَن َيْسَتْكَِبُ اَديِت َسَيْدُخُلوَن إِنَّ الَّ

وقد روى اإلمام أمحد عن عمرو بن شعيٍب, عن أبيه, عن جده, عن  [, ٦٠] غافر:  ﴾( ٦٠َجَهنََّم َداِخِريَن )

يف ُصور الناس, يعلوهم كل يشء من  قال: )) حُيرش املتكَبون يوم القيامة أمثال الذر   -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي 

الصغار حتى يدخلوا سجنًا يف جهنم, يقال له: بولس فتعلوهم نار األنيار يسقون من طينة اخلبال: عصارة 

 أهل النار ((.
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 الشرح

ء له صحيح يف أنه حُيرش املتكَبون يوم القيامة أمثال الذر  احلديث فيه مقال, وأو   , وهذا يبني أن الزا

عىل هذه  -جل وعال  -يف الدنيا حرشه اهلل  -سبحانه وتعاىل  -مل, فمن تكَب عىل عباد اهلل من جنس الع

الصفة احلقرية الذليلة, وهذا حال أهل الكفر الذين تكَبوا عىل رشع اهلل وعىل دينه, وهذا أعظم من 

ة التي خيتص , وذلك ألن هذا يناقض هذه الصف-جل وعال  -قضية التكَب عىل الناس, التكَب عىل اهلل 

 ِبا. -جل وعال  -اهلل 

الذي يوصف بالعظمة, ويوصف بالكَبياء,  -جل وعال  -, فهو -سبحانه وتعاىل  -فالكَبياء هلل 

هذه الصفة, فكان جزاؤه يوم القيامة أن حُيرش  -جل وعال  -فإذا أخذ العبد هذه الصفة لنفسه نازع اهلل 

 -جل وعال  -ه, فهذا فيه أن الزاء من جنس العمل, واهلل , يطؤه الناس بأقدامهم, َل يرونأمثال الذر  

 جعل هلم العذاب املهني هو املذل مع شدته أيًضا فيه إذَلل هلم, نسأل اهلل أن ينجينا من عذاب جهنم.

 املنت

ُ َقاُلوا ُنْؤِمُن بََِم ُأنِْزَل َعَلْينَا َوَيْكُفُروَن بََِم َوَراَءُه وَ  ﴿ ا َوإَِذا ِقيَل هَلُْم آِمنُوا بََِم َأنَْزَل اَّللَّ َ
ِ
ًقا مل ُهَو احْلَقُّ ُمَصدِّ

 ِمْن َقْبُل إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي )
ِ
ْذُتُم ( وَ ٩١َمَعُهْم ُقْل َفلَِم َتْقُتُلوَن َأنْبَِياَء اَّللَّ َ َلَقْد َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلَبيِّنَاِت ُثمَّ اختَّ

ُوَن )
ِ
 [ ٩٢, ٩١] البقرة:  ﴾( ٩٢اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه َوَأنُْتْم َظامل

آِمنُوا بََِم َأنَْزَل  ﴿أي: لليهود وأمثاهلم من أهل الكتاب  [ ٩١] البقرة:  ﴾َوإَِذا ِقيَل هَلُْم  ﴿يقول تعاىل: 

 ُ ] البقرة:  ﴾َقاُلوا ُنْؤِمُن بََِم ُأنِْزَل َعَلْينَا  ﴿وصدقوه واتبعوه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: عىل حممد أي ] أي [ [  ٩١بقرة: ] ال ﴾اَّللَّ

]  ﴾َوَيْكُفُروَن بََِم َوَراَءُه  ﴿إَل بذلك,  أي: يكفينا اإليَمن بَم أنزل علينا من التوراة واإلنجيل وَل نقر   [  ٩١

ا َمَعُهْم  ﴿يعني: بَم بعده  [  ٩١البقرة:  َ
ِ
ًقا مل  [.  ٩١] البقرة:  ﴾َوُهَو احْلَقُّ ُمَصدِّ

 الشرح

بَم سواه, كَم قال اهلل  [  ٩١] البقرة:  ﴾بََِم َوَراَءُه  ﴿يعني بَم بعده, أو  [  ٩١] البقرة:  ﴾بََِم َوَراَءُه  ﴿يعني 

ه. [ ٢٤] النساء:  ﴾َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم  ﴿: -عز وجل  -  أي ما سوا
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 املنت

ًقا  ﴿احلق  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهم يعلمون أن ما ُأنزل عىل حممد  منصوب عىل احلال,  [  ٩١] البقرة:  ﴾ُمَصدِّ

ِذيَن  ﴿أي يف حال تصديقه ملا معهم من التوراة واإلنجيل, فاحلجة قائمٌة عليهم بذلك, كَم قال تعاىل:  الَّ

 [. ١٤٦] البقرة:  ﴾َآَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكََم َيْعِرُفوَن َأبْنَاَءُهْم 

 الشرح

بوا بذلك مع قيام صفته كَم يعرفون أبناءهم, لكنهم كذ  , يعرفون -ملسو هيلع هللا ىلص  -يعني يعرفون رسول اهلل 

الدَلئل والَباهني عىل هذا األمر إَل أهنم قدموا أهواءهم عىل دين اهلل, وعىل رشعه, فكذبوا مبعث 

 , وكذبوا صفته, وأنكروا الوصف الذي جاء به يف التوراة واإلنجيل.-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول اهلل 

 املنت

 ِمْن َقْبُل إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي  ﴿قال تعاىل: 
ِ
أي: إن كنتم صادقني يف  [  ٩١] البقرة:  ﴾َفلَِم َتْقُتُلوَن َأنْبَِياَء اَّللَّ

دعواكم اإليَمن بَم أنزل إليكم, فلم قتلتم األنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم واحلكم 

موهم بغًيا وعناًدا واستكباًرا عىل رسل اهلل, فلستم تتبعون ِبا وعدم نسخها, وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلت

ء, واآلراء والتشه   ُتْم  ﴿ي كَم قال تعاىل إَل جمرد األهوا َأَفُكلَََّم َجاَءُكْم َرُسوٌل بََِم ََل ََتَْوى َأنُْفُسُكُم اْسَتْكََبْ

ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن   [. ٨٧] البقرة:  ﴾َفَفِريًقا َكذَّ

ئيل وقال أ إذا قلت هلم: آمنوا بَم أنزل اهلل  ] الذين [-بو جعفر بن جرير: قل يا حممد ليهود بني إرسا

 : إن كنتم يا معرش اليهود مؤمنني بَم أنزل اهلل -: مل تقتلون -[ ٩١] البقرة:  ﴾ُنْؤِمُن بََِم ُأنِْزَل َعَلْينَا  ﴿قالوا

م اهلل يف الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم, بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم أنبياءه وقد حر   -عليكم

 وتعيري هلم. [  ٩١] البقرة:  ﴾ُنْؤِمُن بََِم ُأنِْزَل َعَلْينَا  ﴿وتصديقهم, وذلك من اهلل تكذيب هلم يف قوهلم: 

اضحات والدَلئل القاطعة عىل أنه أي: باآليات الو [  ٩٢] البقرة:  ﴾َوَلَقْد َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلَبيِّنَاِت  ﴿

 رسول اهلل, وأنه َل إهل إَل اهلل.
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 الشرح

ذكر يف هذه اآلية البينات, وذكر يف اآلية السابقة الكتاب, ولكن ذكر هناك الكتاب مقابل البينات 

- عليه الصالة والسالم -أظهر وذكر هنا البينات ملوسى, فلم يذكر هنا يف السياق عيسى  العيسى؛ ألهن

 , فناسب ذكر البينات.

 املنت

د, والقمل, والضفادع, والدم, والعصا, واليد, وفلق البحر,   والبينات هي: الطوفان, والرا

 ي شاهدوهاوتظليلهم بالغَمم, واملن والسلوى, واحلجر, وغري ذلك من اآليات الت

 الشرح

يعني قيل: وقال بعضهم البينات هي اآليات يف التوراة يف بيان احلالل, وبيان احلرام, وقال بعضهم: 

أي من الدَلئل القاطعات, وهي اآليات التي ذكرها, وعىل كل  -رمحه اهلل  -ما ذكره احلافظ ابن كثري 

ًء ُفست ِبذه, أو ِبذه, فإهنم أعرضوا عنها وكذبوه  ا.حال سوا

 املنت

ْذُتُم اْلِعْجَل  ﴿  َ ِمْن  ﴿أي: معبوًدا من دون اهلل يف زمان موسى وآياته. وقوله  [  ٩٢] البقرة:  ﴾ُثمَّ اختَّ

َذ َقْوُم ُموَسى  ﴿أي: من بعد ما ذهب عنكم إىل الطور ملناجاة اهلل كَم قال تعاىل:  [  ٩٢] البقرة:  ﴾َبْعِدِه  َ َواختَّ

ٌر   [. ١٤٨] األعراف:  ﴾ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَوا

 الشرح

يعني من بعد ذهابه, ليس من بعد موته, وهذا من الدَلئل عىل عظيم  [ ١٤٨] األعراف:  ﴾ِمْن َبْعِدِه  ﴿

اإلعراض الذي وقعوا فيه؛ نبيهم بني أظهرهم, فيتخذون عجل, َل, ومل خيُل املكان من نبي بقي هارون, 

يعني ذهب موسى ملناجاة ربه, بقى هارون اختذوا العجل بوجود نبي اهلل هارون, هذا من شدة 

 لتكذيب.اإلعراض, ومن شدة ا

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 17 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 املنت

ُوَن  ﴿ 
ِ
يف هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل, وأنتم تعلمون  [  ٩٢] البقرة:  ﴾َوَأنُْتْم َظامل

نَا َوَيْغِفْر  ﴿أنه َل إهل إَل اهلل, كَم قال تعاىل:  ُْم َقْد َضلُّوا َقاُلوا َلِئْن مَلْ َيْرمَحْنَا َربُّ َومَلَّا ُسِقَط يِف َأيِْدُِيْم َوَرَأْوا َأهنَّ

يَن )  [. ١٤٩] األعراف:  ﴾( ١٤٩َلنَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اخْلَارِسِ

ٍة َواْسَمُعوا َقاُلوا َسِمْعنَا ﴿ َوَعَصْينَا  َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعنَا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آَتْينَاُكْم بُِقوَّ

ُبوا يِف ُقُلوِِبُِم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم ُقْل بِْئَسََم َيْأُمُرُكْم بِِه إِيََمُنُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤمِ   [ ٩٣] البقرة:  ﴾( ٩٣ننَِي )َوُأرْشِ

هم وإعراضهم عنه, حتى رفع الطور عليهم خطأهم وخمالفتهم للميثاق وعتو   -تبارك وتعاىل  -ُيعدد 

 وقد تقدم تفسري ذلك. [ ٩٣] البقرة:  ﴾َقاُلوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا  ﴿: ] قال [عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ وهلذا 

 الشرح

: البل  - َمريض اهلل عنه -يعني جاء عن ابن عباس  من إنه قال: كانوا إذا نظروا إىل الطور, قالوا

َقاُلوا َسِمْعنَا  ﴿وإذا نظروا إىل الكتاب الذي بني أيدُيم  [, ٢٨٥] البقرة:  ﴾َقاُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا  ﴿فوقهم, 

 وهذا من إعراضهم, ومن كفرهم, ومن تكذيبهم. [, ٩٣] البقرة:  ﴾َوَعَصْينَا 

 املنت

ُبوا يِف ُقُلوِِبُِم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم  ﴿ أرشبوا  [؛ ٩٣] البقرة:  ﴾بُِكْفِرِهْم  ﴿قال قتادة:  [ ٩٣] البقرة:  ﴾َوُأرْشِ

قال: )) حبُّك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حبه, حتى خلص ذلك إىل قلوِبم. وروى أمحد: عن أيب الدرداء, عن النبي 

 اليشء يعمي ويصم ((. ورواه أبو داود.

 الشرح

 احلديث َل يصح فيه أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب مريم, وهو ضعيف.

 

 املنت

أي: بئسَم تعتمدونه يف قديم  [ ٩٣] البقرة:  ﴾ُقْل بِْئَسََم َيْأُمُرُكْم بِِه إِيََمُنُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي  ﴿وقوله: 
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وهذا . -ملسو هيلع هللا ىلص  -الدهر وحديثه, من كفركم بآيات اهلل وخمالفتكم األنبياء, ثم اعتَمدكم يف كفركم بمحمٍد 

أكَب ذنوبكم, وأشد األمور عليكم؛ إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد األنبياء واملرسلني املبعوث إىل الناس 

عون ألنفسكم اإليَمن وقد فعلتم هذه األفاعيل القبيحة, ثيق, وكفركم  أمجعني, فكيف تد  من نقضكم املوا

 بآيات اهلل, وعبادتكم العجل من دون اهلل؟!

 الشرح

كلمة  "يقول علَمء اللغة:  ؛بئس [, ٩٣] البقرة:  ﴾ُقْل بِْئَسََم  ﴿: -جل وعال  -واملعنى يف قول اهلل 

, " مستوفية لميع الذنبجتمع مجيع أنوع املذام, ومستوفية لميع الذنب بخالف نعمة, بخالفها, فبئس 

هنا رشطية,  [ ٩٣] البقرة:  ﴾( ٩٣ُقْل بِْئَسََم َيْأُمُرُكْم بِِه إِيََمُنُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي ) ﴿قال:  -جل وعال  -فاهلل 

. واملعنى بئس اإليَمن الذي جيركم للقتل, جيركم لسفك الدماء, جيركم  إن كنتم والصواب أهنم مل يؤمنوا

 لقتل األنبياء, جيركم لتكذيبهم, جيركم لعبادة العجل.

 املنت

 َخالَِصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس  ﴿
ِ
اُر اآْلِخَرُة ِعنَْد اَّللَّ َفَتَمنَُّوا امْلَْوَت إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي ُقْل إِْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ

نَي )٩٤)
ِ ِ
ُ َعِليٌم بِالظَّامل َمْت َأيِْدُِيْم َواَّللَّ ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعىَل َحَياٍة ٩٥( َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأبًَدا بََِم َقدَّ ( َوَلَتِجَدهنَّ

ُكوا َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ  ِذيَن َأرْشَ ُ َبِصرٌي بََِم َوِمَن الَّ َر َواَّللَّ ُر َأْلَف َسنٍَة َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمَّ

  [ ٩٦ - ٩٤] البقرة:  ﴾( ٩٦َيْعَمُلوَن )

 ﴿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن ابن عباس: أي: ادعوا باملوت عىل أي الفريقني أكذب. فأبوا ذلك عىل رسول اهلل 

نَي 
ِ ِ
ُ َعلِيٌم بِالظَّامل َمْت َأيِْدُِيْم َواَّللَّ أي: بعلمهم بَم عندهم من العلم  [  ٩٤] البقرة:  ﴾َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأبًَدا بََِم َقدَّ

وه يوم قال هلم ذلك ما بقي عىل األرض ُيودي إَل مات. رواه الطَبي من بك, والكفر بذلك, ولو متن  

طريق ابن إسحاق. وروى ابن أيب حاتم عن ابن عباس, قال: لو متنوا املوت لرشق أحدهم بريقه. وهذه 

 أسانيد صحيحة إىل ابن عباس. 

, قال: )) لو أن اليهود متنوا امل -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى ابن جرير عن ابن عباس, أن النبي  وت ملاتوا
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لرجعوا َل جيدون أهاًل وَل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين ُيباهلون رسول اهلل 

 ماًَل ((.

, وهو الدعاء عىل أي الفريقني ورواه اإلمام أمحد وهذا الذي فس به ابن عباس اآلية هو املتعني  

رير عن قتادة, وأيب العالية, والربيع بن أكذب منهم أو من املسلمني عىل وجه املباهلة, ونقله ابن ج

 أنس.

 الشرح

د يف قول اهلل  ُقْل  ﴿: -جل وعال  -اإلسناد صحيح يف أثر ابن عباس الذي رواه أمحد, فيكون املرا

 َخالَِصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا امْلَْوَت 
ِ
اُر اآْلِخَرُة ِعنَْد اَّللَّ د به الدعاء,  [ ٩٤] البقرة:  ﴾إِْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ املرا

 وهو املباهلة, أن يدعو كُل فريٍق بأنه عىل احلق, ويتباهلون عىل ذلك, كَم كان يف قصة نصارى نجران.

, فإن هذا َل تقوم به ُحجة, جمرد التمني يقول الطيب: نحن نتمنى املوت, إًذا يرد متنوليس املراد جم

د أن يدعو كل فريٍق  د هذا, وهذا يبعد أن يكون يف التفسري, وإنَم املرا هم عىل صواٍب وعىل حق, ليس املرا

َل يتمنونه أبًدا, وَل بأنه عىل صواب, وأن غريه عىل باطل, فتكون املباهلة بذلك, فيهلك من كان كاذًبا, و

 يتمنوا ذلك؛ لعلمهم أهنم عىل باطل, وألن القرار يف أنفسهم أهنم عىل ضالل, وأهنم عىل انحراف.

 املنت

 ِمْن  ﴿ونظري هذه اآلية قوله تعاىل يف سورة المعة: 
ِ
َّ
ِ
ِذيَن َهاُدوا إِْن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْولَِياُء َّلل َا الَّ ُقْل َيا َأُيُّ

نَي ٦ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا امْلَْوَت إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي )
ِ ِ
ُ َعلِيٌم بِالظَّامل َمْت َأيِْدُِيْم َواَّللَّ ( َوََل َيَتَمنَّْوَنُه َأبًَدا بََِم َقدَّ

َهاَدِة َفيُ ( ُقْل ٧) وَن إىَِل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ ُه ُماَلِقيُكْم ُثمَّ ُتَردُّ وَن ِمنُْه َفِإنَّ نَبُِّئُكْم بََِم ُكنُْتْم إِنَّ امْلَْوَت الَِّذي َتِفرُّ

 .[ ٨-٦] المعة:  ﴾( ٨َتْعَمُلوَن )

: لن يدخل النة إَل من كان هوًدا  -عليهم لعائن اهلل-م فهُ  ملا زعموا أهنم أبناء اهلل وأحباؤه, وقالوا

أو نصارى, ُدعوا إىل املباهلة والدعاء عىل أكذب الطائفتني منهم, أو من املسلمني. فلَم نكلوا عن ذلك 

وا عىل ذلك, فلَم تأخروا ُعلم علم كل أحد أهنم ظاملون؛ ألهنم لو كانوا جازمني بَم هم فيه لكانوا أقدم
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 كذِبم. 

وفد نجران من النصارى بعد قيام احلجة عليهم يف املناظرة,  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهذا كَم دعا رسول اهلل 

هم وعنادهم إىل املباهلة, فقال تعاىل:  َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا  ﴿وعتو  َفَمْن َحاجَّ

 َنْدُع َأبْ 
ِ
( ٦١َعىَل اْلَكاِذبنَِي ) نَاَءَنا َوَأبْنَاَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأنُْفَسنَا َوَأنُْفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََة اَّللَّ

 رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: واهلل لئن باهلتم هذا النبي َل يبقى منكم عني فلَمَّ  [ ٦١] آل عمران:  ﴾

  تطرف.

 الشرح

يعني متوتون؛ ألن املباهلة فيها القضاء, ونصة احلق, وإظهار الباطل, وذهابه, فلذلك قال هلم هذا 

, َل يبقى منكم عنٌي تطرف, وهنا فيه تنيه وهو أن املباهلة -ملسو هيلع هللا ىلص  -القائل: لئن باهلتم, أي رسول اهلل 

 ليست عىل كل يشء.

املباهلة عىل أمٍر عظيم فيه نصة الدين, وفيه إظهار احلق,  نتباهل,أخذت قلمي, َل ما أخذت قلمك 

جل  -أمحد غالم قدياين, فأهلكه اهلل  -رمحه اهلل  -وفيه رد الباطل, كَم ناظر الشيخ حياة اهلل اآلمر تسيل 

رفعة  بعد أيام من هذه املباهلة التي كانت بينهم, هذا فيه نصة الدين, وفيه إقامة احلجج, وفيه -وعال 

 الدين, وفيه إزهاق الباطل, فاملباهلة َل تكون عىل أي يشء.

ختتلف مع أخيك يف مسألة صغرية تقول نتباهل, هذا استعَمل للشعائر الرشعية يف غري مواطنها 

يف قضية املباهلة ذكرها يف نصارى نجران, وذكرها يف  -جل وعال  -الصحيحة, ولذلك نجد أن اهلل 

فيَم حصل من نزاع بينه أو بني أصحابه, أو بني من جاء إليه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عملها النبي مسألة اليهود, ومل يست

.  يف خالٍف بينهم, ما قال: تباهلوا

 املنت

فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الزية عن يد وهم صاغرون, فرضِبا عليهم. وبعث معهم أبا  

 أمينًا.  عبيدة بن الراح
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ُقْل َمْن َكاَن يِف  ﴿أن يقول للمرشكني:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومثل هذا املعنى أو قريب منه قوله تعاىل لنبيه 

ا  مْحَُن َمد  اَلَلِة َفْلَيْمُدْد َلُه الرَّ ده اهلل ِما هو فيه  [, ٧٥] مريم:  ﴾الضَّ أي: من كان يف الضاللة منا أو منكم, فزا

 ومد  له, واستدرجه, كَم سيأيت تقريره يف موضعه, إن شاء اهلل. 

ا من فسَّ اآلية عىل معنى:  أي: يف دعواكم, فتمنوا اآلن املوت.  [  ٩٤] البقرة:  ﴾إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي  ﴿وأمَّ

 . قرره طائفة من املتكلمني وغريهم, ومال إليه ابن جرير فهذا فيه نظرومل يتعرض هؤَلء للمباهلة كَم

 الشرح

هذا فيه نظر من أنه َل تقوم به حجة, جمرد متني املوت َل يظهر بطالنه, فلو قال اليهود نعم نحن 

د يف  اآليات نتمنى املوت, هذا َل دليل فيه عىل صواب مسلكهم, فليس القضية هي جمرد ادعاء, وإنَم املرا

 هنا املباهلة.

: ذكر قول ابن جرير, قال: فيه نظر, وهذا من حسن التأدب أيًضا -رمحه اهلل  -وانظروا إىل ابن كثري 

مع أهل العلم, رد القول الذي تراه مرجوًحا بألطف عبارة, وفيه أيًضا نصة احلق, وأن احلق َل يتعلق 

ت معنا لكن خالفه ابن كثري يف بعض املسائل, ومر   بالرجال, وَل يقتص مع إن ابن جرير إمام املفسين,

 بعضها يف التفسري.

ا, ويدافع عنه, ويقيم احلجج عليه, فإن كان املخالف وهذا فيه أن اإلنسان ينص احلق الذي يراه حق  

له من أهل السنة والَمعة, وله سبق, وله الهد, والعناية, فإن هذا حُتفظ له كرامته, وُيعرف له قدره, 

فه كان عن وباطله,  أما إن كان من أهل الضالل, وأهل اَلنحراف, فهذا ُيرد  و مة له؛ ألن انحرا َل كرا

أصٍل فاسٍد عنده, أما صاحب السنة فقد خيطئ بسبب اجتهاده, ينظر يف مسألة, أو جيتهد يف مسألة 

ته, وتقدير منزلته, فيجانب الصواب, لكن تبقى قضية حسن اختيار العبارة يف ردِ هذا اخلطأ مع حفظ مكان

 ومعرفة سابقته, وفضله هذا َل شك أنه أمر مهم.

 املنت

َل يلزم من كوهنم يعتقدون أهنم صادقون  وذلك أنه َل تظهر احلجة عليهم عىل هذا التأويل؛ إذ ُيقال
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يتمنى يف دعواهم أهنم يتمنون املوت فإنه َل مالزمة بني وجود الصالح ومتني املوت, وكم من صالح َل 

ر ليزداد خرًيا وترتفع درجته يف النة, كَم جاء يف احلديث: )) خريكم من طال عمره املوت, بل يود أن ُيعم  

 وحسن عمله ((.

 الشرح

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -طبًعا هذا هو األفضل َل شك, األفضل هو طول العمِر مع حسن العمل, ولذلك النبي 

ِمن, ملاذا؟ ألن املسلم كلَم ازداد عمره, وهو , فهذا خرٌي )) خريكم من طال عمره وحسن عمله ((قال: 

ه, قال له, ته, وازدادت أعَمله الصاحلة, ولذلك كان بعُض السلف إذا كَب سن  ناعىل اإليَمن ازدادت حس

ه, وجاء املشيب مع خريه, فأقوم قالوا له: أَل تتمنى املوت؟ قال: َل أمتنى املوت, ذهب الشباب مع رش  

 وأجلس وأقول احلمد هلل, وأنا عىل خرٍي ما دمُت عىل هذا.وأقول بسم اهلل, 

)) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإًذا طول العمر مع حسن العمل أفضل وَل شك, وهو خري للعبد, ولذلك النبي 

ُه إَِذا َماَت َأَحُدُكُم اْنَقَطعَ إََل َيَتَمنَّى َأَحُدُكُم امْلَْوَت, َوََل َيْدُعو بِِه َقْبِل َأْن َيْأتَِيُه,  يبق له عمل,  َل َعَمُلُه (( نَّ

ا ((.قال:  ُه ََل َيِزيُد امْلُْؤِمَن ُعْمُرُه إَِلَّ َخرْيً  )) َوإِنَّ

العمر يزيد املؤمن خري, يعني فيه طاعات, فيه صالة, فيه تسبيح, فيه ذكر, والغبن العظيم أن يطول 

األعَمل من املوبقات,  عمر اإلنسان من غري عمٍل صالح, هذا زيادة يف السيئات, وزيادة يف صحائف

 ومن الزَلت, ومن اَلنحراف, وكل هذه جيدها يف صحائف أعَمله يوم القيامة.

ومن هنا كان الهاد ذروة سنام اإلسالم؛ ألن فيه بذل ايش؟ بذل املُهج, تنقطع احلياة, وكان أجره 

عظيًَم؛ ألن من مات يف ساحات املعارك مدافًعا عن دينه, وعن رشعه, وعن وطنه املسلم, فال شك أن 

 أعطاه من األجور اليشء العظيم.  -جل وعال  -اهلل 

ع بني  ولكن هنا مسألة مهمة, وهي أن اإلنسان الذي يذهب إىل مثل هذه األماكن التي فيها الصا

احلق والباطل يكون مستوفًيا لألمور الرشعية من طاعة ويل أمره, وأنه حتت راية ويل األمر كَم قال النبي 

َماُم ُجنٌَّة ُيَقاَتُل ِمْن َوَراِئِه (()) : -ملسو هيلع هللا ىلص  - ؟ نصة الدين, َل يكون هدفه أن ُيقتل, إنَم يكون هدفه ايش اإْلِ
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رنا أن كل فكونه يبقى وينص الدين, وحيارب األعداء أعظم من قضية أنه يسعى يف أن ُيقتل, ولو تصو  

إنسان يذهب إىل هذه األماكن, نحن نتكلم عن الهاد الرشعي, وَل نتكلم عن الفساد ما ُيسمى بالهاد, 

 و ذلك.قتل املسلمني والتدمري, والتفجري وسفك الدماء بغري حق, ونح

د أنه ينص  لو أن كل إنسان ذهب إىل هذه األماكن قاصًدا أن ُيقتل يذهب جيش اإلسالم, إنَم املرا

ى له هذه الشهادة فهي خري وفضل, لكن َل يكون مقصده أن يتصد   -جل وعال  -الدين, فإن كتب اهلل 

 ألجل أن ُيقتل, أو أن يَبز ألجل أن يموت, َل ليس هذا املراد.

ر يف األعَمل الصاحلة هذا خري وفضل, وحيرص اإلنسان عىل فإًذا أمر ا حلياة والبقاء فيها مع اَلستمرا

بطول العمر مع حسن العمل, ولذلك من مجيل الدعاء إذا دعوت  -جل وعال  -ذلك, ويدعو اهلل 

 ألخيك أن تقول: أطال اهلل عمرك عىل طاعته, وإَل فال فائدة لطول العمر بغري طاعة.

 املنت

أنكم أصحاب النة, وأنتم  -أُيا املسلمون-وهلم مع ذلك أن يقولوا عىل هذا: فها أنتم تعتقدون  

 نا بَم َل نلزمكم؟نَل تتمنون يف حال الصحة املوت؛ فكيف تلزمو

وهذا كله إنَم نشأ من تفسري اآلية عىل هذا املعنى, فأما عىل تفسري ابن عباس فال يلزم عليه يشٌء من 

 .نََصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياءالم كالم ذلك, بل قيل هل

 الشرح

 .ما هو تفسري ابن عباس؟ أمر املباهلة

 املنت

إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء اهلل من دون الناس, وأنكم أبناء اهلل وأحباؤه, وأنكم أهل النة ومن 

غريكم, واعلموا أن املباهلة عوا عىل الكاذبني منكم أو من عداكم من أهل النار, فباهلوا عىل ذلك واد  

 تستأصل الكاذب َل حمالة.

نوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن املباهلة ملا يعلمون من كذِبم وافْتائهم وكتَمهنم احلق من  فلَم تيقَّ
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ونعته, وهم يعرفونه كَم يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحٍد باطلهم,  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صفة الرسول 

 .-عليهم لعائن اهلل املتتابعة إىل يوم القيامة-وخزُيم, وضالهلم وعنادهم 

نَي ) ﴿وهلذا قال تعاىل: 
ِ ِ
ُ َعلِيٌم بِالظَّامل َمْت َأيِْدُِيْم َواَّللَّ ُْم َأْحَرَص ( ٩٥َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأبًَدا بََِم َقدَّ َوَلَتِجَدهنَّ

: أي: عىل طول عمر, ملا يعلمون من مآهلم السيئ وعاقبتهم عند اهلل [ ٩٦, ٩٥] البقرة:  ﴾النَّاِس َعىَل َحَياٍة 

ون لو تأخروا عن مقام اآلخرة بكل ما أمكنهم. اخلارسة؛ ألن الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر, فهم يود  

 ة, حتى وهم أحرص من املرشكني الذين َل كتاب هلم.وما حيذرون واقٌع ِبم َل حمال

 وهذا من باب عطف اخلاص عىل العام.

ُكوا  ﴿روى ابن أيب حاتم: عن ابن عباس:  ِذيَن َأرْشَ قال: األعاجم. وكذا رواه  [ ٩٦] البقرة:  ﴾َوِمَن الَّ

  احلاكم, وقال: صحيٌح عىل رشطهَم, ومل خُيرجاه. قال: وقد اتفقا عىل سند تفسري الصحايب.

 الشرح

ُكوا  ﴿والصواب ما ذكره قبل  ِذيَن َأرْشَ  ِمن ليس هلم كتاب. [ ٩٦] البقرة:  ﴾َوِمَن الَّ

 املنت

ُر َأْلَف َسنٍَة  ﴿وقال جماهد:  قال: حببت إليهم اخلطيئة طول العمر.  [ ٩٦] البقرة:  ﴾َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ

َر  ﴿وعن ابن عباس:  ما هو بمنحيه من وأي:  [ ٩٦] البقرة:  ﴾َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمَّ

وت, فهو حيب طول احلياة وأن اليهودي قد عرف ما له يف العذاب. وذلك أن املرشك َل يرجو بعًثا بعد امل

 اآلخرة من اخلزي بَم صنع بَم عنده من العلم.

ُ َبِصرٌي بََِم َيْعَمُلوَن  ﴿ بَم يعمل عباده من خري ورش, وسُيجازي بصري أي: خبري  [ ٩٦] البقرة:  ﴾َواَّللَّ

 كل عامل بعمله.

 الشرح

 .نقف هنا إن شاء اهلل
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