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╝ 

 

 واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا ولشيخنا واحلارضين.بسم اهلل 

 املنت

ا َبْْيَ َيَدْيهج َوهُ  ﴿قال تعاىل:  َ
ج

ًقا ِل  ُمَصدِّ
ج

َلُه َعىَل َقْلبجَك بجإجْذنج اَّللَّ ُه َنزَّ نَّ يَل َفإج ْْبج ج ا ِلج ًدى ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّ

نجَْي ) ى لجْلُمْؤمج َ ٩٧َوُبْْشَ يَكاَل َفإجنَّ اَّللَّ يَل َومج ْْبج  َوَماَلئجَكتجهج َوُرُسلجهج َوجج
ج

َّ
ج

ا َّلل يَن ( َمْن َكاَن َعُدوًّ َعُدوٌّ لجْلَكافجرج

أمجع أهل العلم بالتأويل " : - رمحه اهلل -قال اإلمام أبو جعفر بن جرير الطْبي  [، ٩٨، ٩٧] البقرة:  ﴾( ٩٨)

ئيل، إذ زعموا أن جْبيل عدو هلم، وأن ميكائيل ويلٌّ  ن بني إرسا ًبا لليهود مج مجيًعا أن هذه اآلية نزلت جوا

 ." هلم

 الشرح

╝ 
احلمد هلل رب العاملْي، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

  وسلَّم تسليًًم كثرًيا، وبعد:

ًقا  ﴿: -جل وعال  -فوصلنا إىل قول اهلل   ُمَصدِّ
ج

َلُه َعىَل َقْلبجَك بجإجْذنج اَّللَّ ُه َنزَّ نَّ يَل َفإج ْْبج ج ا ِلج ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّ

ا َ
ج

نجَْي ) ِل ى لجْلُمْؤمج أن  "ذكر احلافظ ابن كثري نقاًل عن ابن جرير:  [، ٩٧] البقرة: ﴾( ٩٧َبْْيَ َيَدْيهج َوُهًدى َوُبْْشَ

ئيل، إذ زعموا أن جْبيل عدو هلم، وأن ميكائيل ويلٌّ هلم ". ن بني إرسا ًبا لليهود مج  اآلية نزلت جوا

بأن جْبيل هو عدو هلم، أنه ينزل عليهم بالعذاب،  -أي قول اليهود-قال أهل التفسري: سبب قوهلم  

ن أباطيل اليهود،  ولذلك عاَدوه، وأما ميكائيل فال حيصل منه ما حيصل مجن جْبيل، وال شك أن هذا مج

ن الفرق وامللل يف جْبيل إال اليهود والرافضة، وإال فجْبيل حتى يف كتب أهل الكتاب عىل  ومل يطعن مج

ن التقدير والتبجيل له، و إال ما كان فيه تنقص والطعن مم ن حتريف فيها مج جاء يف بعض الروايات  اما فيها مج

 املحرفة.
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 املنت

ن أجل  ن أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنًم كان سبب قيلهم ذلك مج ُثمَّ اختلفوا يف السبب الذي مج

 يف أمر نبوته. -ملسو هيلع هللا ىلص  -مناظرة جرت بينهم وبْي رسول اهلل 

ن اليهود رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  – وُروي عن ابن عباس -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنه قال: حرضت عصابة مج

: يا أبا القاسم، حدثنا عن خالل ن : -ملسو هيلع هللا ىلص  -سألك عنهن، ال يعلمهن إال نبي، فقال رسول اهلل ، فقالوا

)) سلوا عًم شئتم، ولكن اجعلوا يل ذمة اهلل وما أخذ يعقوب عىل بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه 

  لتتابعني عىل اإلسالم ((.

: ذلك لك. فقال رسول اهلل  : أخْبنا عن أربع خالل : )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقالوا سلوين عًم شئتم ((. فقالوا

ن قبل أن تنزل التوراة؟ وأخْبنا كيف ماء نسأل ئيل عىل نفسه مج ك عنهن: أخْبنا أّي الطعام حرم إرسا

ن  املرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه واألنثى؟ وأخْبنا هبذا النبي األمي يف النوم؟ وَمن ولّيه مج

ن عهد  عليكم عهد اهلل لئن أنا أنبأتكم لتتابعني؟ ((: )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -املالئكة؟ فقال النبي  فأعطوه ما شاء مج

 وميثاق.

ئيل  مرض مرًضا  -يعقوب-فقال: )) نشدتكم بالذي أنزل التوراة عىل موسى، هل تعلمون أن إرسا

ن سقمه ليحرّ  ب إليه، وكان شديًدا فطال سقمه منه، فنذر هلل نذًرا لئن عافاه اهلل مج من أحب الطعام والْشا

بأحب الطعام إليه حُل   إليه ألباهنا؟ ((. فقالوا: مهللا نعم. ًَمُن اإلبل وأحب الْشا

مهللا اشهد عليهم، وأنشدكم باهلل الذي ال إهل إال هو، الذي أنزل : )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال رسول اهلل 

التوراة عىل موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء املرأة أصفر رقيق، فأهيًم عال كان له 

رجل ماء املرأة كان الولد ذكًرا بإذن اهلل، وإذا عال ماُء املرأة ماَء الولد والشبه بإذن اهلل، وإذا عال ماء ال

 الرجل كان الولد أنثى بإذن اهلل؟ ((. قالوا: مهللا نعم. قال: )) مهللا اشهد ((.

قال: )) وأنشدكم باهلل الذي أنزل التوراة عىل موسى، هل تعلمون أن هذا النبي األمي تنام عيناه 

: أنت اآلن، فحدثنا َمن وليّ وال ينام قلبه؟ ((. قا ن لوا: مهللا نعم. قال: )) مهللا اشهد ((. قالوا ك مج
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املالئكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: )) فإن وليي جْبيل، ومل يبعث اهلل نبيا قط إال هو وليه ((. 

: فعندها نفارقك،  ن املالئكة تابعناك وصدقناك.وقالوا ه مج  لو كان وليك سوا

: إنه عدونا. فأنزل اهلل يمنعكقال: )) فًم  ا  ﴿: -عز وجل  -م أن تصدقوه؟ (( قالوا ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّ

يَل  ْْبج ج بغضب عىل غضب،  فعندها باؤوا [ ١٠٣] البقرة:  ﴾َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن  ﴿إىل قوله:  [ ٩٧] البقرة:  ﴾ِلج

 وقد رواه اإلمام أمحد يف مسنده، وعبد بن محيد يف تفسريه.

 الشرح

احلديث الذي ذكره احلافظ ابن كثري فيًم رواه اإلمام أمحد، احلديث سنده ضعيف، وفيه عبداحلميد 

م قال فيه أبو حاتم: ُيكتب حديثه وال حُيتجُّ به يف قول األكثر و، وكذلك فيه شهر بن حوشب،  بن مهرا

ن  هو ضعيف، وبعض ما ورد يف احلديث ورد يف أحاديث أخرى صحيحة، يف الصحيحْي ويف غريها، مج

ة، وهذه القصة عىل القول بصحة احلديث هي دليل عىل أن اليهود كًم  ذلك ما يتعلق بًمء الرجل وماء املرأ

 يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. -جل وعال  -اهلل وصفهم 

ء كفروا به، وهذه طريقتهم مع نبي اهلل موسى، فًم ك  ئهم فإهنم آمنوا به، وما خالف األهوا ان يف أهوا

 -النبي  به ، فإهنم مع تصديقهم عىل ما ورد يف احلديث بجميع ما أخْب-ملسو هيلع هللا ىلص  -وحتى يف جمادلتهم لنبينا 

ن اإليًمن، وذلك ألنه يف اعتقادهم أن جْبيل هو ا-ملسو هيلع هللا ىلص  هبم، ، إال أن عداوهتم ِلْبيل منعتهم مج لذي عذَّ

ن األباطيل، فإن جْبيل هو أفضل املالئكة مجيًعا،  والذي ينزل عليهم العذاب، وال شك أن هذه مج

وأفضل الثالثة جْبيل  - عليه الصالة والسالم -واملالئكة يتفاضلون كًم هو معلوم، فأفضلهم جْبيل 

فيل كًم نص عىل ذلك أهل العلم.  وميكائيل وإرسا

 املنت

يَل  ﴿قوله: وقال البخاري:  ْْبج ج ا ِلج ف:  [ ٩٧] البقرة:  ﴾َمْن َكاَن َعُدوًّ قال عكرمة: جْب، وميك، ورسا

 اهلل.  عبد. وإيل:

ن السلف.  وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو املشهور أن )) إيل (( هو اهلل. وكذا غري واحد مج
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(( عبارة عن عبد، والكلمة األخرى هي اسم اهلل؛ ألن كلمة )) إيل  ومن الناس َمن يقول: )) إيل

(( ال تتغري يف اِلميع، َفوزاُنه: عبدالله، عبدالرمحن، عبدامللك، عبدالقدوس، عبدالسالم، عبدالكايف، 

إليها، وكذلك جْبيل وميكائيل  ةعبداِلليل. فـ )) عبد (( موجودة يف هذا كله، واختلفت األسًمء املضاف

فيل وعزرائيل ونحو ذلك، ويف كوإرس  الم غري العرب يقدمون املضاف إليه عىل املضاف، واهلل أعلم.ا

 الشرح

ن أن )إيل( املقصود به اهلل   -يعني وإن كان األرجح هو القول األول وهو ما عليه مجهور السلف مج

، وهنا تأيت مسألة وهي: هل جيوز التسمية بأسًمء املالئكة؟ وهذا يعني منتْش يف بعض -جل وعال 

ن السلف، كرهوا  - رمحه اهلل -األقطار، وقد كرهه السلف ومنهم اإلمام مالك  التسمية بأسًمء  وغريه مج

ن األخطاء الظاهرة، تسمية  - رمحه اهلل -املالئكة، وذكر ذلك أيًضا ابن القيم  القول بالكراهة، ويعني مج

اإلناث بأسًمء املالئكة، فهذا فيه مضاهاة لقول املْشكْي يف أن املالئكة بنات اهلل، وأن وْصفهم باألنوثة، 

 ملالئكة أمٌر ُمستقبح.فعىل هذا فتسمية اإلناث أو البنات بتسمية ا

 املنت

ن أجل مناظرة جرت بْي عمر بن  ُثمَّ قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك مج

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -اخلطاب وبينهم يف أمر النبي 

ن تفسري الطْبي وابن أيب  ن رواية الشعبي عن عمر، نقله مج ُثمَّ ذكر ابن كثري خًْبا يف ذلك مطواًل، مج

 أعلَّهًم باالنقطاع بْي عمر والشعبي. وهو كًم قال. حاتم بإسنادهيًم. ثم

  ﴿وأما تفسري اآلية فقوله تعاىل: 
ج

َلُه َعىَل َقْلبجَك بجإجْذنج اَّللَّ ُه َنزَّ نَّ يَل َفإج ْْبج ج ا ِلج  ٩٧] البقرة:  ﴾ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّ

ن اهلل بإذنه له يف  [ أي: َمن عادى جْبيل فليعلم أنه الروح األمْي الذي نزل بالذكر احلكيم عىل قلبك مج

ن رسل اهلل ملكي، ومن عادى رسوال فقد عادى مجيع الرسل، كًم أن َمن كفر برسول  ذلك، فهو رسول مج

 فإنه يلزمه الُكفر بجميع الرسل.
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 الشرح

ادى جْبيل فليعلم أنه الروح األمْي الذي نزل بالذكر احلكيم " " َمن عهذا عىل التقدير يف قوله: 

ن هؤالء اليهود  قال بعض أهل العلم: ال هناك تقدير آخر، وهو القول: بأن ال موجب لعداوة جْبيل مج

له اهلدى عىل رسول اهلل  ، وهذا أيًضا ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -إال أنه أنزل القرآن عىل قلبك، فهي عداوٌة ِلْبيل إلنزا

ن   أباطيلهم.شك أنه مج

 املنت

نُ  ﴿كًم قال تعاىل:   َوُرُسلجهج َوَيُقوُلوَن ُنْؤمج
ج

ُقوا َبْْيَ اَّللَّ يُدوَن َأْن ُيَفرِّ  َوُرُسلجهج َوُيرج
ج

يَن َيْكُفُروَن بجاَّللَّ ذج  إجنَّ الَّ

ُذوا َبْْيَ َذلجَك َسبجياًل ) يُدوَن َأْن َيتَّخج ا َوَأْعَتْدَنا ( ُأوََلجَك ١٥٠بجَبْعٍض َوَنْكُفُر بجَبْعٍض َوُيرج  ُهُم اْلَكافجُروَن َحقًّ

ينًا ) يَن َعَذاًبا ُمهج فحكم عليهم بالُكفر املحقق؛ إذ آمنوا ببعض الرسل  [ ١٥١، ١٥٠] النساء: ﴾( ١٥١لجْلَكافجرج

ن تلقاء نفسه، وإنًم  وكفروا ببعض وكذلك َمن عادى جْبيل فإنه عدو هلل؛ ألن جْبيل ال ينزل باألمر مج

ينَا َوَما َخْلَفنَا َومَ  ﴿ينزل بأمر ربه كًم قال:  ُل إجالَّ بجَأْمرج َربَِّك َلُه َما َبْْيَ َأيْدج ا َبْْيَ َذلجَك َوَما َكاَن َربَُّك َوَما َنَتنَزَّ

يًّا )
َْي ) ﴿وقال تعاىل:  [ ٦٤] مريم:  ﴾( ٦٤َنسج

ج
يُل َربِّ اْلَعامَل ُه َلَتنْزج ُْي )١٩٢َوإجنَّ وُح اأْلَمج ( ١٩٣( َنَزَل بجهج الرُّ

يَن ) رج َن امْلُنْذج  [. ١٩٤-١٩٢] الشعراء:  ﴾( ١٩٤َعىَل َقْلبجَك لجَتُكوَن مج

 الشرح

الُكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، فمن أنكر رسواًل مما ذكر يف القرآن أو يف السنة فإنه كافٌر 

بجميع الرسل، وكذلك الُكفر باملالئكة، أو إنكار املالئكة، فال شك أن هذا أيًضا كفر بجميع املالئكة، 

ن األمواإليًمن بوهو تكذيب للقرآن، ف ن املالئكة ومن أصول اإليًمن، وهي مج ر مج ر املعلومة باالضطرا

ن األمم.  دين اإلسالم، ومل ينكر املالئكة إال شذاذ اخللق، شذاذ مج

حتى أن شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر يف كتابه النبوات، ذكر أن األمة املكذبة، الذين كّذبوا رسول  

ملالئكة، مع تكذيبهم كانوا يؤمنون باملالئكة، ولو شاء اهلل ألنزل َمن علينا مالئكة، آمنوا با -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل 

ن األمم، وكذلك العداوة ، فلم ينكر املالئكة، ومل يكذب املالئكة إال شذّ -ملسو هيلع هللا ىلص  -لرسول اهلل  اذ مج
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يَن ) ﴿يف هذه اآلية  -عز وجل  -ِلْبيل كًم قال اهلل  َ َعُدوٌّ لجْلَكافجرج فجعله  [ ٩٨] البقرة:  ﴾( ٩٨َفإجنَّ اَّللَّ

. ، أي عداوة جْبيل جعلها كفًرا  كفًرا

 نتامل

من عادى يل ف )) :-ملسو هيلع هللا ىلص  -يرة، قال: قال رسول اهلل وقد روى البخاري يف صحيحه، عن أيب هر

 وليا فقد بارزين باحلرب ((.

َلُه َعىَل َقْلبجَك  َمنْ  ﴿وهلذا غضب اهلل ِلْبيل عىل َمن عاداه، فقال تعاىل:  ُه َنزَّ نَّ يَل َفإج ْْبج ج ا ِلج َكاَن َعُدوًّ

ا َبْْيَ َيَدْيهج  َ
ج

ًقا ِل  ُمَصدِّ
ج

ن الكتب املتقدمة  [ ٩٧] البقرة:  ﴾بجإجْذنج اَّللَّ نجَْي ) ﴿أي: مج ى لجْلُمْؤمج  ﴾(٩٧َوُهًدى َوُبْْشَ

 أي: هدى لقلوهبم وبْشى هلم باِلنة، وليس ذلك إال للمؤمنْي. [ ٩٧] البقرة: 

 الشرح

ن أبغض نوِلاذا ذلك للمؤمنْي؟ ألهنم قبلوه وانتفعوا به، فمن أبغض القرآن فليس يف قلبه إيًم ، مج

انْشح جعل القرآن هدايًة ملن  -جل وعال  -، ال يكون سبياًل إىل االهتداء، فاهلل -جل وعال  -كالم اهلل 

ه لإليًمن به، والعمل بأحكامه وتدبره أما َمن أعرض عن القرآن، أو نأى بنفسه عنه وأنكر أحكامه درص

 فكيف يطلب اهلداية؟

 املنت

ْم َعًمى  ُقْل  ﴿كًم قال تعاىل:  جْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيهج نُوَن يفج َآَذاهنج يَن اَل ُيْؤمج ذج َفاٌء َوالَّ يَن َآَمنُوا ُهًدى َوشج ُهَو لجلَّذج

يٍد ) ْن َمَكاٍن َبعج َفاٌء َوَرمْحٌَة  ﴿وقال تعاىل:  [، ٤٤] فصلت:  ﴾( ٤٤ُأوََلجَك ُينَاَدْوَن مج َن اْلُقْرآَنج َما ُهَو شج ُل مج َوُننَزِّ

َْي إجالَّ َخَساًرا )
ج ج
يُد الظَّامل نجَْي َواَل َيزج ء:  ﴾( ٨٢لجْلُمْؤمج  َوَماَلئجَكتجهج  ﴿ثم قال تعاىل:  [. ٨٢] اإلرسا

ج
َّ
ج

ا َّلل َمْن َكاَن َعُدوًّ

َ َعدُ  يَكاَل َفإجنَّ اَّللَّ يَل َومج ْْبج يَن )َوُرُسلجهج َوجج يقول تعاىل: َمن عاداين ومالئكتي  [ ٩٨] البقرة:  ﴾( ٩٨وٌّ لجْلَكافجرج

ن املالئكة والبْش، كًم قال تعاىل:  َن  ﴿ورسيل، ورسله تشمل رسله مج اَلئجَكةج ُرُساًل َومج َن امْلَ ُ َيْصَطفجي مج اَّللَّ

يَكاَل  ﴿ [. ٧٥] احلج:  ﴾النَّاسج  يَل َومج ْْبج ن باب عطف اخلاص عىل العام.وه [ ٩٨] البقرة:  ﴾َوجج  ذا مج
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 الشرح

ئد عطف اخلاص عىل العام إظهار رشف  ئد، ومن فوا باب العطف، عطف اخلاص عىل العام له فوا

 .- عليهًم السالم -اخلاص، كًم يف هذه اآلية، فاملقصود إظهار رشف جْبيل وميكائيل 

 َكٌل بإحياء القلوب بالوحي، واآلخر ُموَكٌل بإحياء األرض بالقطر "و" فأحدمها مُ قال أهل العلم: 

إحياء األرض، وكل ذلك فيه  وكان هلًم الْشف، فإهنًم مجيًعا عىل سبيل اإلحياء، إحياء القلوب أ ولذلك

 نفع للناس.

 املنت

فإهنًم دخال يف املالئكة، ثم عموم الرسل، ثم خصصا بالذكر؛ ألن السياق يف االنتصار ِلْبيل وهو 

هم، هود زعموا أن جْبيل عدوهم وميكال وليّ السفري بْي اهلل وأنبيائه، وقرن معه ميكال يف اللفظ؛ ألن الي

ينزل عىل األنبياء  -أيضا-فأعلمهم أنه َمن عادى واحًدا منهًم فقد عادى اآلخر وعادى اهلل أيًضا؛ ألنه 

يف ابتداء األمر، ولكن جْبيل أكثر، وهي وظيفته،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعض األحيان، كًم ُقرن برسول اهلل 

فيل موكل بالصور للنفخ  وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذاك باهلدى وهذا بالرزق، كًم أن إرسا

 للبعث يوم القيامة.

ن الليل يقول: )) مهللا رب جْبيل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهلذا جاء يف الصحيح: أن رسول اهلل  كان إذا قام مج

فيل وميكائيل، ف اطر السموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بْي عبادك فيًم كانوا وإرسا

ط مستقيم ((. ن احلق بإذنك، إنك هتدي َمن تشاء إىل رصا  فيه خيتلفون، اهدين ِلا اخُتلف فيه مج

ويف جْبيل وميكائيل لغات وقراءات، تذكر يف كتب اللغة والقراءات، ومل نطول كتابنا هذا برسد 

 يدور فهم املعنى عليه، أو يرجع احلكم يف ذلك إليه، وباهلل الثقة، وهو املستعان. ذلك إال أن

 الشرح

ع ما ال حيتاج إليه، أو وضع يفرّ  أاليعني هذه قد يكون فيها لطيفة ألصحاب البحوث والدراسات، 

ن تأليفه  ن تأليفه، فاحلافظ ابن كثري ما وضع املقصود مج أوجه اللغة، وال أوجه ذا الكتاب هلله املقصود مج
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 القراءات، ولذلك مل يستطرد فيها.

وإنًم جعل املقصود حترير املسائل لتفسري اآليات، ومجع كالم السلف يف ذلك، فنبه يف هذه اللطيفة  

" أن يدور فهم املعنى عليه، أو يرجع احلكم يف النافعة، أنه ليس املقصود ذلك إال أن حيتاج إليه، كًم قال: 

ءة لدوران احلكم عليها، أو أن يذكر وجه اللغة أو  ذلك إليه " فيحتاج يف مثل هذه احلال أن يذكر القرا

 اإلعراب أو غري ذلك.

 

 املنت

يَن ) ﴿وقوله تعاىل:  َ َعُدوٌّ لجْلَكافجرج فيه إيقاع املُظهر مكان املضمر حيث مل  [ ٩٨] البقرة:  ﴾( ٩٨َفإجنَّ اَّللَّ

يَن ) ﴿يقل: فإنه عدو للكافرين. بل قال:  َ َعُدوٌّ لجْلَكافجرج وإنًم أظهر االسم  [، ٩٨] البقرة:  ﴾( ٩٨َفإجنَّ اَّللَّ

هاهنا لتقرير هذا املعنى وإظهاره، وإعالمهم أن َمن عادى أولياء اهلل فقد عادى اهلل، ومن عادى اهلل فإن 

 دو له، ومن كان اهلل عدوه فقد خرس الدنيا واآلخرة.اهلل ع

 الشرح

يعني هنا حصل اإلظهار يف موضع اإلضًمر، وقد تقدم معنا ملن يتذكر دروس أصول التفسري، وهي 

ن بالغة القرآن كًم ذكرنا، وفائدة اإلظهار هنا أو جعل اإلظهار موضع اإلضًمر، قال أهل العلم:  " فيه مج

  معنوية ". فائدٌة لفظية وفائدةٌ 

ا الفائدة اللفظية فهي ختام اآلي يف قول اهلل  يَن ) ﴿: -جل وعال  -أمَّ َ َعُدوٌّ لجْلَكافجرج  ﴾( ٩٨َفإجنَّ اَّللَّ

 الياء والنون عىل آخر النسق يف اآليات. [ ٩٨] البقرة: 

 وأما الفائدة املعنوية، فتتضمن ثالثة أمور: 

ا ِلْبيل. ، أي َمن كان عدوًّ : فهو احلكم بأن من هذا، بأنه يكون كافًرا  أما األمر األول قالوا

 عدوه كًم قال -جل وعال  -، واهلل -سبحانه وتعاىل  -واألمر الثاين: أن كل كافٍر فهو عدوٌّ هلل 

َ َعُدوٌّ  ﴿: تعاىل يَن )َفإجنَّ اَّللَّ يعني معنى ذلك: اآلية يف سياق الكالم عن جْبيل،   [ ٩٨] البقرة:  ﴾( ٩٨لجْلَكافجرج
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يَن ) ﴿يف آخر اآلية قال:  -جل وعال  -واهلل  َ َعُدوٌّ لجْلَكافجرج  [. ٩٨] البقرة:  ﴾( ٩٨َفإجنَّ اَّللَّ

اًل أن العدو ِلْبيل كافر، واألمر الثاين أن اهلل عدوٌّ لكل  ٌء يف مسألة جْبيل أو استفدنا أوَّ كافر، سوا

 .-جل وعال  -كفر بغري أمر جْبيل فاهلل عدوٌّ له 

ن ذلك: أن العلة لعداوة اهلل  جل وعال  -واألمر الثالث الذي ذكره أهل العلم يف الفائدة املعنوية مج

 له هي الُكفر. -

ئد اإلظهار يف موضع اإلضًمر. ن فوا  وهذه مج

 املنت

ُقوَن ) ﴿قال تعاىل:  َا إجالَّ اْلَفاسج ( َأَوُكلًََّم َعاَهُدوا َعْهًدا ٩٩َوَلَقْد َأنَْزْلنَا إجَلْيَك َآَياٍت َبيِّنَاٍت َوَما َيْكُفُر هبج

نُوَن ) نُْهْم َبْل َأْكَثُرُهْم اَل ُيْؤمج يٌق مج ا١٠٠َنَبَذُه َفرج َ
ج

ٌق ِل  ُمَصدِّ
ج

نْدج اَّللَّ ْن عج يٌق  ( َوَِلَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل مج َمَعُهْم َنَبَذ َفرج

ُْم اَل َيْعَلُموَن ) ْم َكَأهنَّ هج  َوَراَء ُظُهورج
ج

َتاَب كجَتاَب اَّللَّ يَن ُأوُتوا اْلكج ذج َن الَّ َياطجُْي َعىَل ١٠١مج َبُعوا َما َتْتُلو الشَّ ( َواتَّ

َياطجَْي َكَفُروا ُيَعلِّ  نَّ الشَّ
َلَكْْيج بجَبابجَل ُمْلكج ُسَلْيًَمَن َوَما َكَفَر ُسَلْيًَمُن َوَلكج َل َعىَل امْلَ ْحَر َوَما ُأنْزج ُموَن النَّاَس السِّ

ًَم َنْحُن فجْتنٌَة َفاَل َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن مج  ْن َأَحٍد َحتَّى َيُقواَل إجنَّ ُقوَن بجهج َبْْيَ َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلًَِّمنج مج نُْهًَم َما ُيَفرِّ

هج   َوَزْوجج
ج
ْرء ُهْم َواَل َينَْفُعُهْم َوَلَقْد امْلَ  َوَيَتَعلَُّموَن َما َيرُضُّ

ج
ْن َأَحٍد إجالَّ بجإجْذنج اَّللَّ يَن بجهج مج َعلجُموا مَلَنج َوَما ُهْم بجَضارِّ

ْوا بجهج َأنُْفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن  ْن َخاَلٍق َوَلبجْئَس َما رَشَ َرةج مج ُه َما َلُه يفج اآْلَخج ا ُْم َآَمنُوا ١٠٢)اْشََتَ ( َوَلْو َأهنَّ

 َخرْيٌ َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن )
ج

نْدج اَّللَّ ْن عج ُثوَبٌة مج َقْوا مَلَ  [. ١٠٣-٩٩] البقرة: ﴾( ١٠٣َواتَّ

َوَلَقْد َأنَْزْلنَا إجَلْيَك آَياٍت َبيِّنَاٍت  ﴿قال اإلمام ابن كثري: قال اإلمام أبو جعفر بن جرير يف قوله تعاىل: 

ه  [ ٩٩قرة: ] الب ﴾ أي: أنزلنا إليك يا حممد عالمات واضحات داالت عىل نبوتك، وتلك اآليات هي ما حوا

ئيل، والنبأ  ن بني إرسا ئر أخبارهم، وأخبار أوائلهم مج ن خفايا علوم اليهود، ومكنونات رسا كتاب اهلل مج

ن فه عًم تضمنته كتبهم التي مل يكن يعلمها إال أحبارهم وعلًمؤهم، وما حرّ  أوائلهم وأواخرهم وبدلوه مج

 أحكامهم، التي كانت يف التوراة.

ن أمره اآليات البينات ملن -ملسو هيلع هللا ىلص  -فأطلع اهلل يف كتابه الذي أنزله إىل نبيه حممد  ؛ فكان يف ذلك مج
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أنصف نفسه، ومل َيدعه إىل هالكها احلسد والبغي، إذ كان يف فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق َمن أتى 

ن بْش وال أخذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مد بمثل ما جاء به حم ن غري تعلم تعلمه مج ن اآليات البينات التي وصف، مج مج

  شيئا منه عن آدمي.

يقول: فأنت تتلوه عليهم وختْبهم  [ ٩٩] البقرة:  ﴾َوَلَقْد َأنَْزْلنَا إجَلْيَك آَياٍت َبيِّنَاٍت  ﴿كًم قال ابن عباس: 

، وأنت ختْبهم بًم يف أيدهيم عىل وجهه. يقول به غدوة وعشية وبْي ذلك، وأنت عندهم أمي ال تقرأ كتاًبا

نُْهْم  ﴿اهلل: يف ذلك هلم عْبة وبيان، وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة:  يٌق مج ] البقرة:  ﴾َنَبَذُه َفرج

أي: نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح واإللقاء، ومنه سمي اللقيط: منبوًذا،  [ ١٠٠

 لنبيذ، وهو التمر والزبيب إذا طرًحا يف اِلاء.ومنه سمي ا

 الشرح

كًم ذكر احلافظ ابن كثري  [ ٩٩] البقرة:  ﴾َوَلَقْد َأنَْزْلنَا إجَلْيَك آَياٍت َبيِّنَاٍت  ﴿: -جل وعال  -يف قول اهلل 

ن العالمة، فإن اآلية يقول أهل  " أنزلنا إليك عالمات واضحات "فيًم نقله عن ابن جرير  واآلية أدق مج

 فهي أشمل، اآلية." تتضمن العالمة والدليل، فكل آيٍة عالمة، وليست كل عالمٍة آية" العلم: 

ُقوَن ) ﴿ قال: -جل وعال  -واهلل   َا إجالَّ اْلَفاسج فجعل الفسق هنا  [ ٩٩] البقرة:  ﴾( ٩٩َوَما َيْكُفُر هبج

، وهذا ظاهر  وهذا يدلنا عل أن الفسق  [ ٩٩] البقرة:  ﴾َوَما َيْكُفُر  ﴿ :-جل وعال  -الداللة لقول اهلل كفًرا

ن فعل الكبائر  ن الدين صاحبه ُملٌد يف النار، وفسٌق أصغر وهو ما يكون مج عىل قسمْي: فسٌق أكْب ُُمرٌج مج

ن دين اإلسالم.  ونحو ذلك، مما ال خُيلَّد صاحبه يف النار، وال خيرج مج

ُقوَن ) ﴿ فيمن يقذف املؤمنات قال: -عز وجل  -ًم قال اهلل ك   ٥، ٤] النور:  ﴾( ٤َوُأوََلجَك ُهُم اْلَفاسج

ُقوَن ) ﴿ [ ن املل [ ٨٢] آل عمران:  ﴾( ٨٢َفُأوََلجَك ُهُم اْلَفاسج ، ةيف آيات، فهذا الفسق الغري، غري املخرج مج

ن  [ ٩٩] البقرة:  ﴾َوَلَقْد َأنَْزْلنَا إجَلْيَك آَياٍت  ﴿ :-جل وعال  -ويف قول اهلل  كًم مرَّ معنا يف آياٍت كثرية هي مج

ن األعىل إىل األسفل.-جل وعال  -أدلة أهل السنة واِلًمعة عىل علو اهلل   ، فإن اإلنزال يكون مج

هل ُيناقض  [ ٩٩] البقرة:  ﴾نَاٍت َأنَْزْلنَا إجَلْيَك آَياٍت َبيِّ  ﴿ يعني قد يقول قائل، املعذرة، قد يقول قائل:
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 بأن القرآن حمكم ومتشابه؟ ال يناقض ذلك.

وعندنا قاعدة عظيمة كررناها أن اآليات ال ُيناقض بعضها بعًضا، واآليات ال تناقض األحاديث،  

ن اهلل  ، ولكن يوجه أهل العلم هذا األمر، -جل وعال  -واألحاديث ال تناقض اآليات، فكلها وحٌي مج

 ا األمر، فهو آياٌت بينات.بقوهلم: أنه ما الواجب يف املتشابه؟ إًذا صار كله حمكًًم فهو آياٌت بينات عىل هذ

ولكن هذه اآليات البينات ينتفع هبا َمن فتح صدره للقرآن، وأخذ منه اهلداية وانتفع به، أما َمن  

أعرض عن القرآن، أو عارض القرآن، فال شك أنه ال يكون هداية له، ال يكون سبًبا هلدايته، الذي يعرض 

ب بالقرآن، وعارضه باألقيسة العقلية، عن القرآن وينبذه كًم نبذ أهل الكتاب كتبهم ومل  يؤمنوا هبا أو كذَّ

 أو بمتشابه األدلة، أو بغري ذلك، فهذا ال يكون سبًبا.

ن اهلل   ن اللغة لكنه يطلب اهلداية مج جل  -ولذلك قد جتد الرجل األعجمي الذي ال يفقه كثرًيا مج

العظيم، وجتد العريب القّح الذي هي لغته التي  ق للخريهبذا ا لقرآن، وبتالوة آياته، وبتدبرها فُيوفّ  -وعال 

 نزل هبا القرآن ومع ذلك يكون غري مهتٍد هبذا الكتاب؛ ألنه مل يقبل عليه، بل أعرض عنه أو عارضه.

ن القرآن عارضها بآية، أو عارضها بقياٍس عقيل، أو   ن الناس الذي إذا ذكرَت له آيًة مج كحال كثري مج

ن العادات ن األجداد أو نحو ذلك، فصار حاله كحال َمن أخْب عارضها بعادٍة مج ، أو عارضها بًم فهمه مج

ْم ُمْقَتُدوَن ) ﴿عنهم  -جل وعال  -اهلل  هج ا َعىَل آَثارج ٍة َوإجنَّ  [ ٢٣] الزخرف:  ﴾( ٢٣إجنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ

ن الباطل، هذا ال يمكن أن يكون القرآن  فعارض القرآن بمثل هذه األقيسة العقلية، أو بًم تقرر يف نفسه مج

نجَْي  ﴿قال:  -عز وجل  -هداية له، اهلل  َفاٌء َوَرمْحٌَة لجْلُمْؤمج َن اْلُقْرآنج َما ُهَو شج ُل مج ء:  ﴾َوُننَزِّ الذين  [ ٨٢] اإلرسا

 يقبلون عليه ويرغبون يف اهلداية.

 املنت

هم اهلل بنبذهم العهود التي  م اهلل إليهم يف التمسك هبا والقيام بحقها. وهلذا قلت: فالقوم ذمَّ تقدَّ

أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول املبعوث إليهم وإىل الناس كافة، الذي يف كتبهم نعته وصفته وأخباره، 

 مروا فيها باتباعه ومؤازرته ومنارصته.وقد أُ 
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 الشرح

ن اآليات السابقة أن اهلل  ن ذكر  -جل وعال  -نحن لو الحظنا مج ئيل ومج ن إعراض بني إرسا كثرًيا مج

معارضتهم ملوسى، يف قصة موسى فيًم يتعلق بإنزال التوراة وتكذيبهم لذلك، فيًم يتعلق بعبادة العجل، 

ن املعارضة، وما حصل  فيًم يتعلق بـ، حتى اآليات العظيمة إنزال اِلبل، ما أثر فيهم، وما حصل منهم مج

ن احليل يف قصة السبت ويف غ  ري ذلك.منهم مج

بوا بنبينا  -جل وعال  -ثم ذكر اهلل   ، وهم يعلمون -ملسو هيلع هللا ىلص  -أهنم مستمرون عىل هذه احلال، حتى كذَّ

ن اآليات الظاهرات البينات أنه  أنه احلق، ومذكوٌر ذلك يف كتبهم بصفته وباسمه وبمكانه وبغري ذلك مج

ن اهلل   ومع ذلك هم مستمرون يف التكذيب واإلعراض. -جل وعال  -رسول مج

 نتامل

ُسوَل النَّبجيَّ اأْلُ  ﴿كًم قال:  يَن َيتَّبجُعوَن الرَّ ذج يلج الَّ ْنجج  التَّْوَراةج َواإْلج
نَْدُهْم يفج ي جَيجُدوَنُه َمْكُتوًبا عج يَّ الَّذج  ﴾مِّ

ا َمَعُهْم  ﴿وقال هاهنا:  [، ١٥٧] األعراف: اآلية  َ
ج

ٌق ِل  ُمَصدِّ
ج

نْدج اَّللَّ ْن عج  [ ١٠١] البقرة:  ﴾َوَِلَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل مج

وراء ظهورهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اآلية أي: طرح طائفة منهم كتاب اهلل الذي بأيدهيم، مما فيه البشارة بمحمد 

 أي: تركوها، كأهنم ال يعلمون ما فيها، وأقبلوا عىل تعلم السحر واتباعه.

وسحروه يف ُمشط وُمشاقة وُجف طلعة ذكر، حتت راعونة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وا كيدا برسول اهلل وهلذا أراد

 بئر ذي أروان.

 الشرح

ا َمَعُهْم  ﴿يعني هو ذكر هنا، قال:  َ
ج

ٌق ِل  ُمَصدِّ
ج

نْدج اَّللَّ ْن عج أي مما  [ ١٠١] البقرة:  ﴾َوَِلَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل مج

ن صفته  يٌق  ﴿يف التوراة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذكر مج ، وتركوا  [ ١٠١] البقرة:  ﴾َنَبَذ َفرج يَن  ﴿أي طرحوا ذج َن الَّ يٌق مج َفرج

ْم  هج  َوَراَء ُظُهورج
ج

َتاَب كجَتاَب اَّللَّ  [. ١٠١] البقرة:  ﴾ُأوُتوا اْلكج

يٌق  ﴿فقال:  -جل وعال  -وذكر اهلل  " واألمة حتاَسب بًم حُياَسب قال أهل العلم:  [ ١٠١] البقرة:  ﴾َفرج

هذا الفريق، وإن مل تفعل األمة كلها هذا الفعل، لكن كوهنم سكتوا عن هذا الفريق ومل ينكروا عليهم به 
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ء، أما لو أنكروا عليهم ومل يقبلوا ذلك فال يؤاَخذون بذلك " َوَِلَّا َجاَءُهْم  ﴿فقال هنا:  فلهم نفس اِلزا

 العام.ا معناهكًم هو يف سياق اآلية ويف  )وِلا( هنا رشطية [ ١٠١] البقرة:  ﴾

ن معانيها، فذكر هنا بعد ذلك   وتأيت )ِلا( رشطية، وتأيت بمعنى )إال( وتأيت بمعنى )حْي( فهذه مج

ح  " ومشاطة "، وسحروه يف مشط ومشاقة، جاء يف بعض الروايات -ملسو هيلع هللا ىلص  -أهنم كادوا برسول اهلل  ورجَّ

واملشاقة هي املشاطة، وقالوا لتقارب اللفظ بْي الطاء والقاف،  " مشاقة "احلافظ ابن حجر هذا اللفظ 

 .واملقصود منه ما خيرج من اإلنسان إذا مشط شعره

الطلع هو النخل، واملقصود  " وطلعة "اِلّف هو الوعاء يف األصل،  " وُجف طلعة ذكر "وأما قوله:  

ن مشط وم شاطة وضعوه يف هذا املكان، يف يف غشاء النخل، أي كانوا وضعوا هذا السحر الذي كان مج

 ما هي الراعوفة؟  بالفاء، " راعوفة "جاء يف صحيح البخاري لفظ: " حتت راعونة " أو، 

: الراعوفة: حجر كبري يوضع يف أعىل البئر ال ُيستطاع عىل رفعه، ويقف عليه الساقي الذي يريد  قالوا

يف الغشاء  " يف جف الطلع "يف كًم جاء أن يسقي اِلاء، فهم ماذا صنعوا؟ وضعوا هذا السحر وجعلوه 

ثابٌت، وعليه يعني ذكر العلًمء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للنخل، ووضعوه حتت هذه احلجر، ووقوع السحر لنبي اهلل 

 يف رشعه وال هذا مما ريف بدنه ومل يؤث -عليه الصالة والسالم  -إمجاع عىل ذلك، وأن هذا السحر إنًم أثر 

ن الش -جل وعال  -يناقض حفظ اهلل   ياطْي.له مج

جل وعال  -منه علقة الشيطان التي هي الوسواس، وإن محاه اهلل  -جل وعال  -فإنه وإن نزع اهلل  

ن الشياطْي، إال أن ذلك ال يمنع أن الشياطْي تكيد به  - ، فُوضع له هذا السحر، وضعه لبيد، -ملسو هيلع هللا ىلص  -مج

ن اليهود، وكان النبي  يَّل إليه أنه يأيت اليشء خُي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كًم ذكر احلافظ ابن كثري لبيد بن األعصم، وهو مج

: كان يأيت أهله، أو نحو ذلك، وأما يف ما يتعلق بالقرآن أو بالتْشيع، فاهلل  جل  -وهو ال يأتيهن فقالوا

َن النَّاسج  ﴿قال:  -وعال  ُمَك مج ُ َيْعصج ن أن يكون هناك زلل يف هذا  [ ٦٧] اِلائدة:  ﴾َواَّللَّ فهو معصوٌم مج

 الباب.

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 16 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 املنت

، فأطلع اهلل عىل ذلك - لعنه اهلل -وكان الذي توىل ذلك منهم رجل، يقال له: َلبيُد بن األعصم 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسوله 

 الشرح

؛ ألنه كافر؛ ولذلك ال جيوز اللعن للمسلم، وأذكر عنه اهلل "" ليعني هنا يف قول احلافظ ابن كثري: 

ن الُكفر،  من أن ابن كثري أورد قصيدًة قبيحة يف البداية والنهاية فقال: بعد أن ذكر قول صاحبها، وفيها مج

ن كذا، قال:  " فإن مات عىل ذلك فعليه لعنة اهلل واملالئكة وهذا تقييد، قال:  "فإن مات عىل ذلك"وفيها مج

املؤكدات، واملقصود بذلك أن التقييد جيد ملن ال تعرف حاله،  عْي أكتعْي، أبتعْي، أبصعْي "والناس أمج

 هل مات عىل اإلسالم أم مات عىل الُكفر، فتقول: إن مات كافًرا فعليه لعنة اهلل، أما لعن املسلم فال جيوز.

 املنت

ا يف الصحيحْي عن ، وشفاه منه وأنقذه، كًم ثبت ذلك مبسوطً -ملسو هيلع هللا ىلص  -فأطلع اهلل عىل ذلك رسوله 

كًم سيأيت بيانه. وروى ابن أيب حاتم عن ابن عباس، قال: كان  - ريض اهلل عنها -عائشة أم املؤمنْي 

آصف كاتب سليًمن، وكان يعلم االسم األعظم، وكان يكتب كل يشء بأمر سليًمن ويدفنه حتت كرسيه، 

: هذا الذي كان سليًمن  فلًم مات سليًمن أخرجه الشياطْي، فكتبوا بْي كل سطرين سحًرا  ، وقالوا وكفًرا

 يعمل هبا.

ال الناس وسبُّوه، ووقف علًمؤهم فلم يزل جهّ  اهلم يسبونه، حتى أنزل اهلل عىل قال: فأكفره ُجهَّ

َبُعوا  ﴿: -ملسو هيلع هللا ىلص  -حممد  َياطجَْي َكَفُروا  َواتَّ نَّ الشَّ
َياطجُْي َعىَل ُمْلكج ُسَلْيًَمَن َوَما َكَفَر ُسَلْيًَمُن َوَلكج  ﴾َما َتْتُلو الشَّ

 [. ١٠٢] البقرة: 

ن  وروى ابن جرير: عن عمران بن احلارث قال: بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال له: مج

ن أيّه؟  ن العراق. قال: مج ن الكوفة. قال: فًم اخلْب؟ قال: تركتهم يتحدثون أن أين جئت؟ قال: مج قال: مج

 عليًّا خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ ال أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه، وال قسمنا مرياثه.
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 الشرح

ن العراق، قال:  ن أين جئت؟ قال: مج يعني ما أورده ابن جرير أن رجل جاءه فقال له: ابن عباس مج

ن  ن الكوفة، قال: فًم اخلْب، قال: تركتهم وهم شيعة عيل، يتحدثون مج ن أي منطقٍة فيها؟ قال: مج أيه؟ يعني مج

أن عليًّا خارٌج إليهم، يعني املقصود بذلك أنه مبعوٌث بعد املوت قبل الساعة، أي أنه يرجع، وهي عقيدة 

 الرجعة.

ن ع- ريض اهلل عنه -فردَّ عليه ابن عباس   لًمء الصحابة، فقال: ماذا تقول ال أبا لك! ، وابن عباس مج

د وهذه يعني صيغة دعاء، وقد يقولون: يعني يقول بعض أهل العلم:  د، ال ُيرا ن الدعاء الذي ال ُيرا " أنه مج

 .دعاء عليه، وإنًم هي كثكلتك أمك، وال أبا لك، ونحو ذلك " هيعني معناه، ليس أن

رياثه، يعني لو كنا نعلم هذا األمر الذي تقولونه، ما قسمنا قال: لو شعرنا ما نكحنا نساءه وال قسمنا م

ن الرجال أن ينكح نساءه  مرياث عيل، بًم أنه سريجع، يرجع ويأخذ مرياثهن ويرجع وال جيوز ألحٍد مج

: إن عليًّا خارٌج إليهم " "، هذا معنى قوله: - ريض اهلل عن وأرضاه -بعد موته  معنى ذلك: أنه  قالوا

 مبعوٌث بعد املوت، قبل قيام الساعة.

 املنت

ن السًمء، فيجيء أحدهم بكلمة  أما إين سأحدثكم عن ذلك: إنه كانت الشياطْي يسَتقون السمع مج

 ب معها سبعْي كذبة، قال: فتْشهبا قلوب الناس.حق قد سمعها، فإذا ُجّرب منه صدق كذ

، - سليًمن عليه السالم -، فدفنها حتت كرسيه. فلًم تويف - معليه السال -فأطلع اهلل عليها سليًمن 

قام شيطان الطريق، فقال: أفال أدلكم عىل كنزه املمنّع الذي ال كنز له مثله؟ حتت الكريس. فأخرجوه، 

: -عز وجل  -وأنزل اهلل  -حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق-فقالوا هذا سحر فتناسخها األمم 

َبُعوا ﴿ َياطجَْي َكَفُروا َواتَّ نَّ الشَّ
َياطجُْي َعىَل ُمْلكج ُسَلْيًَمَن َوَما َكَفَر ُسَلْيًَمُن َوَلكج  [. ١٠٢] البقرة:  ﴾َما َتْتُلو الشَّ

 ورواه احلاكم.
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 الشرح

ئيليات، مل ترد يف حديٍث مرفوٍع صحيح، واهلل أعلم. ن اإلرسا  يعني هذه القصة أو غريها يعني هي مج

 املنت

ل ُثمَّ  ن أقوا ذكر احلافظ ابن كثري أخباًرا مجَّة يف هذا املعنى عن التابعْي وغريهم. ثم قال: فهذه نبذة مج

فها، وأنه ال تعارض بْي السياقات  أئمة السلف يف هذا املقام، وال خيفى ملخص القصة واِلمع بْي أطرا

 عىل اللبيب الفهم، واهلل اهلادي.

َبُعوا َما َتتْ  ﴿فقوله تعاىل:  َياطجُْي َعىَل ُمْلكج ُسَلْيًَمَن َواتَّ -أي: واتبعت اليهود  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾ُلو الشَّ

ما تتلوه  -ملسو هيلع هللا ىلصالذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب اهلل الذي بأيدهيم وُمالفتهم لرسول حممد 

ألنه ضمن )) ثه الشياطْي عىل ملك سليًمن. وعداه بـ)) عىل ((؛ الشياطْي، أي: ما ترويه وختْب به وحُتدّ 

  تتلو ((: تكذب. وقال ابن جرير.

ن. الشيخ:  نعم. القارئ: يعني َضمَّ

 املنت

وقال ابن جرير: )عىل( هاهنا بمعنى )يف(، أي: تتلو يف ملك سليًمن. قلت: والتضمن أحسن وأوىل، 

  واهلل أعلم.

 الشرح

َبُعوا َما َتْتُلو  ﴿: -جل وعال  -التضمْي أحسن وأوىل، يعني قوله  يتضمن كلمة  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َواتَّ

د به التتابع تتلو: ل [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َتْتُلو  ﴿ د به التالوة هنا، املرا َبُعوا َما َتْتُلو  ﴿يس املرا  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َواتَّ

ن كذب، إًذا تضمنت كلمة  الكذب، التضمْي ما  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َتْتُلو  ﴿أي ما تتابعت عليه مع ما فيه مج

 هو؟

 آخر، قا 
ٍ
 يف باطن يشء

ٍ
ن ذلك إعطاء معنيْي علًمء اللغة:  لالتضمْي هو جعل يشء " والغرض مج

ن معنًى واحد " ن أن يكون فقط جمرد التتابع، يكون مع التتابع أيًضا إيش؟ معنى بدًل مج ، يعني بداًل مج
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ن أساليب االختصار يف اللغة، التضمْي، واألصل يف لغة العرب أهنا متيل إىل  التكذيب، وهذه مج

  االختصار.

 املنت

يح ال : )) قد كان السحر قبل زمان سليًمن بن داود (( صح- رمحه اهلل -وقول احلسن البرصي 

 ﴿، وسليًمن بن داود بعده، كًم قال تعاىل: - عليه السالم -شك فيه؛ ألن السحرة كانوا يف زمان موسى 

ْن َبْعدج ُموَسى  ئجيَل مج ا رْسَ
ْن َبنجي إج َوَقَتَل  ﴿ثم ذكر القصة بعدها، وفيها:  [، ٢٤٦] البقرة: اآلية  ﴾َأمَلْ َتَر إجىَل امْلَإَلج مج

ْكَمَة  ُ امْلُْلَك َواحْلج  -وهم قبل إبراهيم اخلليل -وقال قوم صالح  [. ٢٥١] البقرة:  ﴾َداُووُد َجاُلوَت َوَآَتاُه اَّللَّ

يَن ) ﴿لنبيهم صالح:  - عليه السالم رج َن امْلَُسحَّ ًَم َأنَْت مج  [. ١٥٣] الشعراء:  ﴾( ١٥٣إجنَّ

َل َعىَل  ﴿وقوله تعاىل:  ًَم  َوَما ُأنْزج ْن َأَحٍد َحتَّى َيُقواَل إجنَّ َلَكْْيج بجَبابجَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلًَِّمنج مج امْلَ

هج   َوَزْوجج
ج
ْرء ُقوَن بجهج َبْْيَ امْلَ نُْهًَم َما ُيَفرِّ  [. ١٠٢] البقرة:  ﴾َنْحُن فجْتنٌَة َفاَل َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن مج

 الشرح

حر: هو يف اللغة قبل أن نذكر  اختالف املفرسين وما ذكره احلافظ ابن كثري نقاًل عن ابن جرير، السِّ

ر، فيقتل،  قى والُعقد التي ينفث فيها الساحج كل ما خفي ولُطف سببه، وأما يف االصطالح فهي الرُّ

منها يفرق، ق بْي املرء وزوجه، وهو أنواع، كًم هو معلوم، منها ما يقتل، منها ما يمرض، وُيمرض، ويفرّ 

وهو ما ُيسمى الرصف، ومنها ما جيمع بْي االثنْي، وهو ما ُيسمى العطف، ومنها ما يزيل العقل، ومنها 

 ما يغري احلواس، حتى يرى اإلنسان اليشء عىل غري حقيقته، فهو أنواع.

وحكم السحر كفر، هذا األصل فيه؛ ألن السحر ال يقوم إال عىل االستعانة بالشياطْي، وعىل  

م وفيه مضار، وهو السحر ال ن السحر، ال يكون كفًرا لكنه ال شك حمرَّ تقرب إليهم، وهنا بنوع آخر مج

ن التأثري يف  باألدوية، يعني ليس باستعًمل الشياطْي، وإنًم استخدام األدوية التي تعمل عمل السحر، مج

 ونحو ذلك. بدن املسحور، ويف عقله، وُتذهب لبه، وتذهب عقله، وتغري يف برصه، ويف نظره

ن املحرمات، ومن الكبائر، أن فيه أذية للمسلم،   وال شك أن هذا القسم هو وإن مل يكن كفًرا إال أنه مج
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ر به وهذا ال جيوز، وأما القسم األول  فهو  -وهو األكثر واملنتْش عافانا اهلل وإياكم-وفيه اإلرضا

ن ملة اإلسالم.االستعانة بالشياطْي، والتقرب إليهم بأنواع القرابْي، فهذا   ال شك أن صاحبه خارج مج

ن األمور التي ُتطَلب منه أمور كفرية كالسجود للشياطْي، أو إهانة القرآن، أو تلطيخ   ألن مج

ن األعًمل الُكفرية، فلذلك ال يمكن القول بأن هذا القسم قد يكون  املصحف بالنجاسات، أو غري ذلك مج

ن ن أن يكون صاحبه كافًرا خارًجا مج ملة اإلسالم؛ ألنه يتضمن عدة مكفرات، ليس سبًبا واحًدا  أقل مج

ن املخالف ملسو هيلع هللا ىلص  -، وأمر رسوله -جل وعال  -ألمر اهلل  ةللتكفري، وإنًم عدة أمور، مع ما يف ذلك أيًضا مج

 وإحلاق الرضر باملسلمْي. -

 املنت

َل  ﴿(( نافية، أعني التي يف قوله:  إىل أن )) ما اختلف الناس يف هذا املقام، فذهب بعضهم َوَما ُأنْزج

َلَكْْيج    [. ١٠٢] البقرة:  ﴾َعىَل امْلَ

َلَكْْيج بجَبابجَل َهاُروَت َوَماُروَت  ﴿وروى ابن جرير: عن ابن عباس يف قوله:  َل َعىَل امْلَ ] البقرة:  ﴾َوَما ُأنْزج

ل: ما أنزل اهلل عليهًم السحر. وقال ابن جرير: نزل اهلل السحر. وعن الربيع بن أنس، قايقول: مل يُ  [ ١٠٢

ن السحر، وما كفر سليًمن، وال أنزل  فتأويل اآلية عىل هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطْي عىل ملك سليًمن مج

 اهلل السحر عىل امللكْي، ولكن الشياطْي كفروا يعلمون الناس السحر ببابل، هاروت وماروت.

 الشرح

َلَكْْيج  ﴿: -جل وعال  -يعني اآلية عىل هذا التفسري، خالًفا ِلا سيأيت معنا، قول اهلل  َل َعىَل امْلَ َوَما ُأنْزج

أي مل ُينَزل عىل امللكْي سحر، فيكون بذلك قوله: )ما( هنا نافية، وعىل سياق اآلية يف قول  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾

َبُعوا َما َتْتلُ  ﴿: -جل وعال  -اهلل  َياطجُْي َعىَل ُمْلكج ُسَلْيًَمَن َوَما َكَفَر ُسَلْيًَمُن َواتَّ أي مل  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾و الشَّ

ْحَر  ﴿يكن منه استعًمل السحر،  َياطجَْي َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّ نَّ الشَّ
ومل ينزل عىل  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َوَلكج

ن امللكْي أيًضا السحر، هذا عىل هذا التفسري يف  ن املحققْي مج النفي، وسيأيت القول اآلخر وعليه الكثري مج

 أهل التفسري، وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهلل.
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 املنت

ن املؤخر الذي معناه املقدم. قال: فإن قال  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾بجَبابجَل َهاُروَت َوَماُروَت  ﴿فيكون قوله:  مج

يمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطْي عىل ملك سليًمن لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقد

ن السحر.  مج

 الشرح

يعني قوله: املؤخر الذي معناه املقدم ظاهر إن شاء اهلل، واملعنى يف ذلك أن لو مل يكن هناك تقديم 

ل  :بابل ،هاروت وماروت ببابل " وما أنزل عىل امللكْي هاروت وماروت ببابل "لقال:  هي مكان اإلنزا

  عليهم.

 املنت

َياطجَْي َكَفُروا  ﴿وما أنزل اهلل السحر عىل امللكْي،  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َوَما َكَفَر ُسَلْيًَمُن  ﴿ نَّ الشَّ
َوَلكج

ْحَر  فيكون معنًيا بامللكْي:  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾بجَبابجَل َهاُروَت َوَماُروَت  ﴿ [، ١٠٢] البقرة:  ﴾ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّ

نت تزعم أن اهلل أنزل السحر عىل كا -فيًم ذكر-؛ ألن سحرة اليهود - عليهًم السالم -جْبيل وميكائيل 

 لسان جْبيل وميكائيل إىل سليًمن بن داود، فأكذهبم اهلل بذلك.

مما  -عليه السالم  -أن جْبيل وميكائيل مل ينزال بسحر، وبرأ سليًمن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأخْب نبيه حممًدا 

ن عمل الشياطْي، وأهنا ُتعلِّم الناس ذلك ببابل، وأن الذين  ن السحر، وأخْبهم أن السحر مج نحلوه مج

يعلموهنم ذلك رجالن، اسم أحدمها هاروت، واسم اآلخر ماروت، فيكون )) هاروت وماروت (( عىل 

 هذا التأويل ترمجة عن الناس، ورًدا عليهم. هذا لفظه بحروفه.

 الشرح

ن البْش، والصواب أهنًم ملكان كًم سيأيت التفصيل يعني هذا ع ىل القول بأن هاروت وماروت مج

 ذلك.

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 22 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 املنت

ُثمَّ رشع ابن جرير يف رد هذا القول، وأن )) ما (( بمعنى الذي، وأطال القول يف ذلك، وادعى أن 

اده وامتحاًنا، بعد هاروت وماروت ملكان أنزهلًم اهلل إىل األرض، وأذن هلًم يف تعليم السحر اختياًرا لعب

أن بْي لعباده أن ذلك مما ينهى عنه عىل ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان يف تعليم ذلك؛ 

ا!  ألهنًم امتثال ما ُأمرا به. وهذا الذي سلكه غريب جدًّ

ن اِلن! وروى ابن أيب حاتم بإسناده.  وأغرب منه قول َمن زعم أن هاروت وماروت قبيالن مج

 الشرح

ن املفرسين، والي جل  -ُيعارض هذا قول اهلل  عني ما استغربه احلافظ ابن كثري هو قول مجاعة مج

َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن ) ﴿: -وعال  يعني ال ُيعارض عصمة  [ ٧، ٦] التحريم:  ﴾( ٦اَل َيْعُصوَن اَّللَّ

جعل بالًء وابتالًء وامتحاًنا أن امللكْي هاروت وماروت  -جل وعال  -املالئكة، ومعنى ذلك أن اهلل 

ن علوم السحر، فجعل التعلم منهًم ابتالًء وامتحاًنا للعباد، وليس أن امللكْي هاروت  عندمها يشٌء مج

ر، أو َمن يريدان ال ن الناس بذلك، ليس هذا وماروت مها َمن يقومان باإلرضا سحر، أو َمن يرضا

 املقصود، فال ُيقال: إن امللكْي وقعا يف معصية، فهذا ال شك أن هذا القول يناقض القول بعصمة املالئكة.

 املنت

َلَكْْيج  َوَما ﴿وروى ابن أيب حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها:  َل َعىَل امْلَ  ﴾ُأنْزج

ن أهل بابل!. [ ١٠٢] البقرة:    ويقول: مها علجان مج

 الشرح

ن اِلن، أو ع ن أهل بابل أو نحو ذلك ال ليعني هذه األقوال ال دليل عليها، وقوله: قبيالن مج جان مج

  دليل عىل ذلك.

 املنت

َل َعىَل  ﴿َوَوّجه أصحاُب هذا القول اإلنزال بمعنى اخلَلق، ال بمعنى اإلحياء، يف قوله:  َوَما ُأنْزج
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َلَكْْيج  َن اأْلَنَْعامج َثًَمنجَيَة َأْزَواٍج  ﴿كًم قال تعاىل:  ﴾امْلَ يَد فجيهج َبْأٌس  ﴿ [، ٦] الزمر:  ﴾َوَأنَْزَل َلُكْم مج َوَأنَْزْلنَا احْلَدج

يٌد  ْزًقا  ﴿ [، ٢٥] احلديد:  ﴾َشدج  رج
ج
ًَمء َن السَّ ُل َلُكْم مج ويف احلديث: )) ما أنزل اهلل داء إال  [. ١٣] غافر:  ﴾َوُينَزِّ

  أنزل له دواء ((.

ْحَر ُيَعلُِّمو ﴿وكًم يقال: أنزل اهلل اخلري والْش. وذهب آخرون إىل الوقف عىل قوله:   ﴾َن النَّاَس السِّ

ُيَعلُِّموَن النَّاَس  ﴿وروى ابن جرير: عن القاسم بن حممد، وسأله رجل عن قول اهلل تعاىل:  [ ١٠٢] البقرة: 

َلَكْْيج بجَبابجَل َهاُروَت َوَماُروَت  َل َعىَل امْلَ ْحَر َوَما ُأنْزج فقال الرجل: يعلًمن الناس السحر،  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾السِّ

 أنزل عليهًم، أو يعلًمن الناس ما مل ينزل عليهًم؟ فقال القاسم: ما أبايل أيتهًم كانت.وما 

 ثم روي أن القاسم قال يف هذه القصة: ال أبايل أّي ذلك كان، إين آمنت به.

ن أمرمها  ن السًمء، وأهنًم أنزال إىل األرض، فكان مج ن السلف إىل أهنًم كانا َملكْي مج وذهب كثريون مج

 ما كان.

 وقد ورد يف ذلك حديث مرفوع رواه اإلمام أمحد يف مسنده كًم سنورده إن شاء اهلل تعاىل.

ن الدالئل عىل عصمة املالئكة: أن هذين سبق يف  وعىل هذا فيكون اِلمع بْي هذا وبْي ما ورد مج

ن أمر إبليس ما سبق، ويف  علم اهلل هلًم هذا، فيكون ختصيًصا هلًم، فال تعارض حينئٍذ، كًم سبق يف علمه مج

ن املالئكة؛ لقوله تعاىل:  ََدَم َفَسَجُدوا إجالَّ إجْبلجيَس َأبَى  ﴿قول: إنه كان مج َوإجْذ ُقْلنَا لجْلَماَلئجَكةج اْسُجُدوا آلج

ن اآليات الدالة عىل ذلك. [، ١١٦] طه:  ﴾( ١١٦)  إىل غري ذلك مج

ن إبليس  -عىل ما ذكر-مع أن شأن هاروت وماروت   . - لعنه اهلل -أخف مما وقع مج

 وبيان الكالم عليه: -إن صح سنده ورفعه-ذكر احلديث الوارد يف ذلك  

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -: أنه سمع نبي اهلل -ريض اهلل عنه  – روى اإلمام أمحد بن حنبل، عن عبد اهلل بن عمر

َأجَتَْعُل فجيَها َمْن  ﴿ِلا أهبطه اهلل إىل األرض قالت املالئكة: أي رّب،  - عليه السالم -يقول: )) إن آدم 

ُس َلَك َقاَل إجينِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُمونَ  َك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بجَحْمدج ُد فجيَها َوَيْسفجُك الدِّ ] البقرة:  ﴾( ٣٠ )ُيْفسج

ن بن [، ٣٠ : ربنا، نحن أطوع لك مج ن املالئكة  - تعاىل –ي آدم. قال اهلل قالوا للمالئكة: َهُلموا ملكْي مج
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: ربنا، هاروت وماروت. فأهبطا إىل األرض وُمثلت  حتى هنبطهًم إىل األرض، فننظر كيف يعمالن؟ قالوا

ن أحسن البْش، فجاءهتًم، فسأالها نفسها! فقالت: ال واهلل حتى تتكلًم هبذه الكلمة  هلًم الزهرة امرأة مج

ن اإل ك! فقاال: واهلل ال نْشك باهلل شيًئا أبًدا. فذهبت عنهًم، ثم رجعت بصبي حتمله، فسأالها مج رشا

الصبي. فقاال: ال، واهلل ال نقتله أبًدا. فذهبت ثم رجعت بقدح نفسها! فقالت: ال واهلل حتى تقتال هذا 

، فوقعا عليها، وقتال مخر حتمله، فسأالها نفسها! فقالت: ال واهلل حتى تْشبا هذا اخلمر. فْشبا فسكر ا

ا بْي رّي إال قد فعلتًمه حْي سكرمتا. فخُ  الصبي. فلًم أفاقا قالت املرأة: واهلل ما تركتًم شيًئا مما أبيتًمه عيل

 عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة، فاختارا عذاب الدنيا ((.

ن  ن هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات مج وهكذا رواه ابن حبان يف صحيحه، وهذا حديث غريب مج

اء، روى عن ابن  رجال الصحيحْي، إال موسى بن جبري، وهو األنصاري السلمي موالهم املديني احلذَّ

الم، وروى عنه ابنه عبد الس عباس وأيب أمامة بن سهل بن ُحنيف، ونافع، وعبد اهلل بن كعب بن مالك

وَبكر بن مرض، وزهري بن حممد، وسعيد بن سلمة، وعبد اهلل بن هليعة، وعمرو بن احلارث، وحييى بن 

أيوب. وروى له أبو داود، وابن ماجه، وذكره ابن أيب حاتم يف كتاب اِلرح والتعديل، ومل حيك فيه شيًئا 

ن هذا وال هذا، فهو مستور احلال وقد تفّرد به عن نافع موىل ابن عم ملسو هيلع هللا ىلص  -ر، عن ابن عمر عن النبي مج

ن وجه آخر عن نافع.-  . وروى له متابع مج

 الشرح

د يف رواية هذا  يعني علة احلديث هو كًم ذكر احلافظ ابن كثري موسى ابن جبري، وموسى ابن جبري تفرَّ

مة األ لباين ذلك يف السلسلة الضعيفة، احلديث، ومل يصب اهليثمي يف الزوائد حْي وثقه كًم ذكر العالَّ

علًة أخرى للحديث، وهو أن الراوي عن  - رمحه اهلل -ضعًفا هذا احلديث، وذكر أيًضا الشيخ األلباين م

ن  ،موسى بن جبري هو زهري بن حممد وزهري بن حممد يف حفظه كالٌم كثري، وألجل هذا ضعفه مجاعة مج

 فال يصح بذلك احلديث واهلل أعلم. ،أهل العلم
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 املنت

ن تفسريّي ُثمَّ ذكر ابن كثري  ا! -أيضا-ابن مردويه والطْبي، ثم قال: وهذان  روايتْي مج  غريبان جدًّ

ن رواية عبد اهلل بن عمر، عن كعب األحبار، ال عن النبي   .-ملسو هيلع هللا ىلص  -وأقرب ما يف هذا أنه مج

ن تفسري عبد الرزاق، عن الثوري، عن موسى بن عقبة، عن سامل، عن ابن عمر، عن  ثم ذكر رواية مج

 كعب األحبار.

ن وذك ر: أنه رواها أيًضا الطْبي، وابن أيب حاتم. ثم قال: فهذا أصح وأثبت إىل عبد اهلل بن عمر مج

ن مواله نافع. فدار احلديث ورجع إىل نقل كعب األحبار، عن  اإلسنادين املتقدمْي، وسامل أثبت يف أبيه مج

ئيل، واهلل أعلم.  كتب بني إرسا

 الشرح

ئيليات، مل يصح يف ذلك إًذا هذه روايات هذه احلديث إذا كان  ن اإلرسا مآهلا إىل كعب األحبار فهي مج

ئيل وال حرج فيًم مل -ملسو هيلع هللا ىلص  -يشٌء مرفوٌع عن رسول اهلل  ئيل فحدثوا عن بني إرسا ، وأما أخبار بني إرسا

 يكن فيه ُمالفة رشعية.

 املنت

ال يكاد العقل يقبل -ُثمَّ أطال ابن كثري برسد روايات عن بعض الصحابة والتابعْي يف هذا املعنى، 

ن التابعْي، كمجاهد والسدي  -شيًئا منها ثم قال: وقد ُروي يف قصة هاروت وماروت عن مجاعة مج

 واحلسن البرصي، وقتادة.

 الشرح

منها مع ضعفها، وليس فيه  أن العقل هو املتحكم  يكاد العقل يقبل شيًئا يعني قول احلافظ ابن كثري ال

ده البذلك، فإننا نؤمن ب : أي مع ضعف هذه األحاديث، وأهنا ال تقوم هلا - رمحه اهلل -غيبيات، وإنًم مرا

ن العجائب والغرائب التي ال يمكن أن تتقبلها العقول.  قائمة، وال يقوم هلا ساق، مع ذلك أيًضا، فيها مج
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 املنت

ن ية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغريهم، وقّص وأيب العال ن املفرسين مج ها خلق مج

ئيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع  املتقدمْي واملتأخرين، وحاصلها راجع يف تفصيلها إىل أخبار بني إرسا

صحيح متصل اإلسناد إىل الصادق املصدوق املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى، وظاهر سياق القرآن 

ن غري بسط وال إطناب فيها، فنحن نؤمن بًم ورد يف القرآن عىل ما أراده اهلل تعاىل، واهلل إ مجال القصة مج

  أعلم بحقيقة احلال.

ًَم َنْحُن فجْتنٌَة َفاَل َتْكُفْر  َوَما ﴿وقوله تعاىل:  ْن َأَحٍد َحتَّى َيُقواَل إجنَّ عن ابن  [، ١٠٢] البقرة:  ﴾ُيَعلًَِّمنج مج

قال: فإذا أتامها اآليت يريد السحر هنياه أشد النهي، وقاال له: إنًم نحن فتنة فال   - ريض اهلل عنه -عباس 

ن الُكفر.تكفر، وذلك أهنًم علًم اخلري والْش والُكفر واإل  يًمن، فعرفا أن السحر مج

ه أن يأيت مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعّلمه، فإذا علَّمه خرج  قال: فإذا أبى عليهًم أمرا

منه النور، فنظر إليه ساطًعا يف السًمء، فيقول: يا حرستاه! يا ويله! ماذا صنعت؟! وعن احلسن البرصي 

نزل امللكان بالسحر؛ ليعلًم الناس البالء الذي أراد اهلل أن يبتيل به ، أُ أنه قال يف تفسري هذه اآلية: نعم

ًَم َنْحُن فجْتنٌَة َفاَل َتْكُفْر  ﴿ًم أحًدا حتى يقوال الناس، فُأخذ عليهم امليثاق أن ال يعلّ   [. ١٠٢] البقرة:  ﴾إجنَّ

، حيث - عليه السالم -وأما الفتنة فهي املحنة واالختبار، وكذلك قوله تعاىل إخباًرا عن موسى 

َي إجالَّ فجْتنَُتَك  ﴿قال:  َا َمْن َتَشاُء  ﴿أي: ابتالؤك واختبارك وامتحانك  [ ١٥٥] األعراف:  ﴾إجْن هج لُّ هبج ُتضج

ي َمْن َتَشاُء   [. ١٥٥] األعراف:  ﴾َوهَتْدج

ن تعلم السحر، ويُ وقد استدل بعضهم هبذه  ستشهد له باحلديث الذي رواه احلافظ اآلية عىل تكفري مج

ر: عن عبد اهلل، قال: )) من أتى كاهنًا أو ساحًرا فصدّ  قه بًم يقول، فقد كفر بًم أنزل عىل حممد أبو بكر البزا

 جيد وله شواهد أخر.وإسناده (( .-ملسو هيلع هللا ىلص  -

 الشرح

السحر وفعل م ال شك وكًم قال احلافظ: إسناده جيد وله شواهد، وال شك أن القول: بتكفري َمن تعلّ 
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 ذلك أن هذا قول متوجه وهو الصحيح.

 املنت

هج  ﴿وقوله تعاىل:   َوَزْوجج
ج
ْرء ُقوَن بجهج َبْْيَ امْلَ نُْهًَم َما ُيَفرِّ ن  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َفَيَتَعلَُّموَن مج أي: فيتعلم الناس مج

ن علم السحر ما  ن األفاعيل املذمومة، ما إهنم هاروت وماروت مج يترصفون به فيًم يترصفون فيه مج

ن صنيع الشياطْي ن اخللطة واالئتالف. وهذا مج ُقون به بْي الزوجْي مع ما بينهًم مج  .ليفرِّ

 الشرح

ة بْي الزوجْي، وهذا له عالج كًم هذا ما ُيسمى بالرصف كًم قلنا، والرصف الذي هو رصف املحب

ن داء إال وأنزل اهلل له سيأيت إن شاء اهلل التنبيه عليه يف عموم اإلصابة بالسحر، كلها هلا عالج،  )) وما مج

 .(( دواء، علمه َمن علمه وجهله َمن جهله

 املنت

، قال: )) إن الشيطان ليضع عرشه عىل -ملسو هيلع هللا ىلص  -كًم روى مسلم عن جابر بن عبد اهلل، عن النبي 

ياه يف الناس، فأقرهبم عند ه منزلة أعظمهم عنده فتنة، جييء أحدهم فيقول: ما زلت اِلاء، ثم يبعث رسا

فيقول:  وجييء أحدهم بفالن حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: ال واهلل ما صنعت شيًئا.

به ويدنيه ويلتزمه، ويقول: نعم أنت ((. وسبب التفريق بْي قت بينه وبْي أهله قال: فيقرّ ما تركته حتى فرّ 

ن سوء منظر، أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو  ن اآلخر مج الزوجْي بالسحر: باخليل إىل الرجل أو املرأة مج

ن األسباب املقتضية للفرقة.  بغضة، أو نحو ذلك مج

 الشرح

يعني أن الشياطْي تؤثر يف اِلسد حتى يرى زوجه عىل صورٍة قبيحة، أو هي ترى زوجها عىل صورٍة 

ضه إليها، وهذا أثر السحر، فغاية ما يسعى إليه الشيطان بعد ذلك أن يفَتقا، ضها إليه، ويبغّ قبيحة، مما يبغّ 

 لزوجْي.فأعظم ما يفرح به الشيطان بعد وقوع الْشك والُكفر أن يفرق بْي ا

ن   وال شكَّ أن الطالق والفراق وإن كان هو حكٌم رشعي تقع عليه أحكام التكليف اخلمسة مج
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لكن ال شك أنه يف أصله مكروه، كًم ذكر  ،واالستحباب الوجوب والتحريم واحلرمة واإلباحة والكراهة

؛ ألن هذا سبيل أهل العلم، والواجب عىل الزوجْي أن يدفعا كل سبيٍل يكون مؤدًيا إىل هذا األمر

 الشيطان، وهذه هي رغبته ويف ذلك مناه، فال يطيعه يف ذلك.

ن املشاكل واألزمات، ال بد أن حُتّل، وال يكون أول نظر الزوج دائًم إىل الطالق، وال   فإن كثري مج

ن  يستعمل الطالق كعصا تأديب، جمرد حصول خالف سأطلق، طلِّق، وما أطلق، والشك أن هذا أيًضا مج

لعقول، فإن عقد الزوجية عقٌد متْي وميثاق، ينبغي احلرص عليه وعىل بنائه، وعىل تشييده، وعىل سفه ا

العناية به، وليس يف كل مشكلٍة يسرية، استعمل الرجل سطوته يف ذلك، وبرهن عىل رجولته وعىل 

 هذا ال يليق.فذكوريته بمثل هذا األمر، 

ق، وليس معنى هذا أن الطالق ال جيوز، ، مجن حسن الَتفّ -ملسو هيلع هللا ىلص  -بل هو خالف ما أمر به النبي  

بل الطالق قد يكون واجًبا يف أحوال، ولكن ال نسعى، وال يسعى الزوجان إىل ذلك، وإنًم ينظران يف 

العالج النافع الذي ُيبقي األرسة عىل متاسكها وعىل احلفاظ عىل قيامها، وعىل استقامتها؛ ألن يف ذلك 

وعدم االستجابة له يف أساليبه اخلبيثة يف التفريق بْي األرس، ويف إيقاع معاداة للشيطان، ومنابذة له، 

 الطالق بْي الزوجْي.

 املنت

و )) املرء (( عبارة عن الرجل، وتأنيثه )) امرأة ((، ويثنى كل منهًم وال جيمعان، واهلل أعلم. وقوله 

ْن َأَحٍد إجالَّ بجإجْذنج  ﴿تعاىل:  يَن بجهج مج  َوَما ُهْم بجَضارِّ
ج

قال سفيان الثوري: إال بقضاء اهلل.  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾اَّللَّ

 وقال حممد بن إسحاق: إال بتخلية اهلل بينه وبْي ما أراد.

ُهْم َواَل َينَْفُعُهْم  ﴿وقوله تعاىل:  أي: يرضهم يف دينهم، وليس له نفع  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َوَيَتَعلَُّموَن َما َيرُضُّ

ْن َخاَلٍق  ﴿  يوازي رضره. َرةج مج ُه َما َلُه يفج اآْلخج ا أي: ولقد علم اليهود  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َوَلَقْد َعلجُموا مَلَنج اْشََتَ

ملن فعل فعلهم ذلك، أنه ما له يف اآلخرة من خالق.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول 

ن نصيب.قال ابن ع  باس: مج
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 الشرح

  ﴿: -عز وجل  -يعني قول اهلل 
ج

ْن َأَحٍد إجالَّ بجإجْذنج اَّللَّ يَن بجهج مج إال بقضاء  [ ١٠٢] البقرة:  ﴾َوَما ُهْم بجَضارِّ

 العبد بذلك أصابه الرضر، فليس بيد السحرة، وال بيد الشياطْي أن ُيرَض  -جل وعال  -اهلل، إن أراد اهلل 

ن خلق اهلل هم ، وال بأيدهيم -جل وعال  -يشء، وال خيرجون عن مشيئة اهلل  ، -جل وعال  -خلٌق مج

، ولكن -جل وعال  -أن ُينفذ قدره، أنفذه سبحانه بمشيئته  -جل وعال  -مقهورون، ومتى ما أراد اهلل 

ن األمراض، أنه البد البد أن نعلم ه ن غري هذه مج ن مسٍّ أو مج ن سحٍر أو مج نا، أن ما قد ًيصاب به اإلنسان مج

 -جل وعال  -أن يتعامل معها املعاملة الصحيحة، وأول ما يتنبه له املصاب أن يعلم أن هذا بقدر اهلل 

 فيصْب.

وحيرص عىل مرتبة الرضا، يعلم أن هذا بقدر اهلل، وأن ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، وأن ما  

وإذا أحب اهلل قوًما ابتالهم، ومن )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ويعلم قول النبي -جل وعال  -أصابه فهو بقدر اهلل 

يبتليه، األمر الثاين: أن حيرص عىل استعًمل األوراد الْشعية والرقية،  يرد اهلل به خرًيا يصب منه ((،

 يف االستمرار عىل ذلك، وأال ينقطع. -سبحانه وتعاىل  -ويستعن باهلل 

ض، الذي ُيبتىل هبا اإلنسان، وقد ُيشفى   ن األمرا ثم يعلم أيًضا أن هذا البالء الذي ابتيل به كمرٍض مج

ن بعض األمراض وق ، ولكنه يسعى يف العالج بفعل األسباب هد يأيت املوت ومل ُيشَف مناإلنسان مج

ءة القرآن واآليات التي فيها العالج ومن ذلك  اِلأذون هبا رشًعا، ومن ذلك املحافظة عىل األذكار وقرا

ن اآليات.  سورة البقرة واملداومة عليها والفاحتة واملعوذتْي وآية الكريس وغري ذلك مج

ن خلقه، فليس  -سبحانه وتعاىل  -لم اليقْي أن الشفاء بيد اهلل ثم البد أن يعلم ع  ليس بيد أحٍد مج

اقي واملرقي أن يعلًم أن اهلل  اقي، بل الواجب عىل الرَّ هو الشايف وحده  -جل وعال  -الشفاء بيد الرَّ

ن األسباب مج  -سبحانه وتعاىل  -إن أراد الشفاء أوقع  -جل وعال  -سبحانه، وأن يتيقنا ذلك، وأن اهلل 

 ما يكون مؤداها إىل شفاء العبد وإىل عافيته.

فلو اجتمع رقاة الدنيا عليك ما نفعوك، فلذلك االلتجاء إىل اهلل،  -جل وعال  -وإن مل يرد اهلل  
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واللجوء إليه، ودعاؤه سبحانه جل يف عاله، واالنطراح بْي يديه، وكثرة االستغفار، والعمل باألسباب 

ن قيام الليل و كبري يف العالج،  ركثرة الطاعات، وكذلك جمانبة املعايص، فكل ذلك ال شك له أثمن مج

 واهلل أعلم.

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليًًم كثرًيا.
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