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╝ 

 

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

 وللمسلمني أمجعني.

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

 املنت

 َقِديٌر ) ﴿
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ ََشْ ََمَواِت َواْْلَْرِض َوَما َلُكْم ١٠٦َأََلْ َتْعَلْم َأنَّ اَّللَّ َ َلُه ُمْلُك السَّ ( َأََلْ َتْعَلْم َأنَّ اَّللَّ

 ِمْن َوِِلٍّ َوََل َنِصرٍي )
ِ
 .[ ١٠٧، ١٠٦] البقرة:  ﴾( ١٠٧ِمْن ُدوِن اَّللَّ

املترصف يف خلقه بَم يشاء، فله اخللق واْلمر وهو املترصف، فكَم خيلقهم كَم يرشد تعاىل هبذا إىل أنه 

َمن يشاء، ويمرض َمن يشاء، ويوفق َمن يشاء، وخيذل  يشاء، يسعد َمن يشاء، ويشقي َمن يشاء، ويصح  

 .َمن يشاء

يشاء، وهو ما يشاء، وحيرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، وحيظر ما  كذلك حيكم يف عباده بَم يشاء، فيحل  

وخيترب عباده وطاعتهم لرسله ، سألونسأل عَم يفعل وهم يُ وَل يُ ، الذي حيكم ما يريد َل معقب حلكمه

 بالنسخ، فيأمر باليشء ملا فيه ِمن املصلحة التي يعلمها تعاىل، ثم ينهى عنه ملا يعلمه تعاىل.

وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه فالطاعة كل الطاعة يف امتثال أمره واتباع رسله يف تصديق ما أخربوا، 

 زجروا.

يف دعوى استحالة  -لعنهم اهلل-ويف هذا املقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم 

، وإمَّ  ا ا.نقالا كَم ختر   االنسخ إما عقالا كَم زعمه بعضهم جهالا وكفرا  صه آخرون منهم افرتاءا وإفكا

 الشرح

العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممد، وعىل آله احلمد هلل رب بسم اهلل و

ا، وبعد:  وصحبه وسلم تسليَما كثريا
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َما َننَْسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخرْيٍ  ﴿: -جل وعال  -فهذا إكَمل الكالم عن أمر النسخ يف قول اهلل 

 َقِديٌر )ِمنَْها َأْو ِمْثلَِها َأََلْ َتْعَلْم َأنَّ 
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ ََشْ َ َلُه  ﴿ثم قال:  [ ١٠٦] البقرة:  ﴾( ١٠٦ اَّللَّ َأََلْ َتْعَلْم َأنَّ اَّللَّ

 ِمْن َوِِلٍّ َوََل َنِصرٍي )
ِ
ََمَواِت َواْْلَْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ فذكر احلافظ  [ ١٠٧] البقرة:  ﴾( ١٠٧ُمْلُك السَّ

ه القارئ ِمن أن اهلل  - رمحه اهلل تعاىل -ابن كثري  رصف بَم يت -جل وعال  -يف تفسريه هلذه اآليات ما قرأ

 ، وذلك قد يكون يف باب التدرج يف الترشيع.-جل وعال  -ند اهلل عيشاء، وأمر النسخ له حكمة بليغة 

ئع ثم ينزل ما يكون فيه التخفيف أو يكون فيه البدل  -سبحانه وتعاىل  -فينزل اهلل   ِمن الرشا

يترصف بَم شاء، فيبتيل  - جل وعال -املساوي، قد تقدم معنا ذكر أنواع النسخ وأمثلة عىل ذلك، فاهلل 

، والعبد يف ذلك - سبحانه جل يف عاله -َمن شاء، وينعم عىل َمن شاء، ويرفع َمن شاء، وخيفض َمن شاء 

 .-سبحانه وتعاىل  -الواجب عليه التسليم ْلمر اهلل 

فإذا علم العبد أن هذا اْلمر ُنسخ فالواجب عليه فيه التسليم، وإعَمل الناسخ، وعدم العمل  

وا هذا اْلمر، وقد تقدم معنا احلكمة البالغة يف ذلك، وذكر أن اليهود رد   -جل وعال  -املنسوخ، فلله ب

 ة، ومن اَلمتثال ْلوامره مع كثر-جل وعال  -اآليات الكثرية يف امتناع اليهود ِمن قبول رشيعة اهلل 

 عليهم. -جل وعال  -اآليات التي ُأرسلوا هبا، واملعجزات الظاهرة البينة التي أنزهلا اهلل 

: أن هذا يستحيل، وأن هذا يناقض  ، فكان مما َل يؤمنوا به أمر النسخ، وقالوا ومع ذلك َل يؤمنوا

جل وعال  -وحكمته، وَل شك أن هذا ِمن الباطل فاهلل  -جل وعال  -اإلتقان، ويناقض كذلك أمر اهلل 

ئع ويبد - هلا بَم هو خرٌي للعباد وله يف ذلك احلكمة له احلكمة البالغة، ينسخ ما يشاء سبحانه ِمن الرشا

 .-سبحانه وتعاىل  -البليغة 

 املنت

: فتأويل اآلية: أَل تعلم يا حممد أن ِل ملك السَموات -رمحه اهلل  -وقال اإلمام أبو جعفر بن جرير 

واْلرض وسلطاهنَم دون غريي، أحكم فيهَم وفيَم فيهَم بَم أشاء، وآمر فيهَم وفيَم فيهَم بَم أشاء، وأهنى عَم 

ل وأغري ِمن أحكامي التي أحكم هبا يف عبادي  َم أشاء إذا أشاء، وأقر فيهَم ما أشاء.ب أشاء، وأنسخ وأبدِّ
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 الشرح

، وما -سبحانه وتعاىل  -يعني َمن نظر يف بعض نصوص التوراة، جيد التنقص الكبري ِمن رب العزة 

هي قول اهلل  -جل وعال  -حق قدره، وإَل فإن القاعدة العامة يف أحكام اهلل  -جل وعال  -قدروا اهلل 

جل وعال  -فال ُيسأل اهلل  [ ٢٣] اْلنبياء:  ﴾( ٢٣َأُل َعَمَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن )ََل ُيْس  ﴿: -سبحانه وتعاىل  -

عن أفعاله، وَل عن قضائه، وَل عن حكمه، نعم ُتلتمس يف ذلك احلكم، وكَم هو معلوم وسبق ذكره  -

 أن احلكم والتعليالت منها ما هي منصوصة، ومنها ما هي حمل استنباط.

ترشع ست ملاذا رشع مخس صلوات؟ َل  -جل وعال  -وحمل اَلستنباط َل يمكن اجلزم هبا، فاهلل  

عنه، وإنَم ُتلتمس يف ذلك احلكم، كذلك فيَم جاء  -جل وعال  -صلوات؟ مثل هذا السؤال َل ُيسأل اهلل 

، يف أبواب العبادات، يف أبواب النوافل، يف غري ذلك، إنَم ُتلتمس احلكم، -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن سنة رسول اهلل 

 أو ُتستنبط.

ملسو هيلع هللا ىلص  -صوصة العلل فيها، كَم يف قول النبي ولذلك جيتهد العلَمء يف هذا الباب، وهناك أمور هي من

-  : هذه علة  )) َل يأكل أحدكم بشَمله وَل يرشب بشَمله فإن الشيطان يأكل بشَمله ويرشب بشَمله ((مثالا

منصوصة، النهي عن اْلكل أو الرشب بالشَمل؛ ْلن هذا فعل الشيطان، وهناك علل غري منصوصة، 

 علل اجتهادية.يستنبط منها العلَمء ما يستنبطون، فهي 

ولذلك يعني مما ذكر العلَمء مثالا يف سنة الذهاب إىل ُمصىل العيد ِمن طريق والرجوع ِمن طريق،  

م عىل َمن يف الطريقني، ، قيل: حتى يشهد له الطريقان، وقيل: حتى يسل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذه سنة ثابتة عن النبي 

" والعلة يف ذلك هي اتباع رسول اهلل : -رمحه اهلل  -وقيل: حتى يتصدق، ونحو هذه العلل، قال النووي 

 ، هي متابعة السنة." -ملسو هيلع هللا ىلص  -

، قدحوا يف -جل وعال  -وهذا الواجب عىل العباد التسليم لكن ْلن اليهود قدحوا يف ذات اهلل 

َ َفقِ  ﴿صفاته:   َمْغُلوَلٌة  ﴿ [ ١٨١] آل عمران:  ﴾رٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء إِنَّ اَّللَّ
ِ
فال ُيستبعد وَل  [ ٦٤] املائدة:  ﴾َيُد اَّللَّ

ئعه ما يشاء. -جل وعال  -ُيتعجب ِمن قوهلم يف اَلعرتاض عىل كون اهلل   ينسخ ِمن رشا
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 املنت

ا لنبيه -تعاىل  -: وهذا اخلرب وإن كان ِمن اهلل ابن جرير  قالُثمَّ  عىل وجه اخلرب عن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خطابا

عليهَم  -عظمته فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة، وجحدوا نبوة عيسى وحممد 

 ، ملجيئهَم بَم جاءا به ِمن عند اهلل بتغيري ما غري اهلل ِمن حكم التوراة.- الصالة والسالم

وسلطاهنَم، وأن اخللق أهل مملكته وطاعته وعليهم فأخربهم اهلل: أن له ملك السَموات واْلرض 

السمع والطاعة ْلمره وهنيه، وأن له أمرهم بَم يشاء، وهنيهم عَم يشاء، ونسخ ما يشاء، وإقرار ما يشاء، 

ره وأمره وهنيه.  وإنشاء ما يشاء ِمن إقرا

ه ليس يف العقل ما قلت: الذي حيمل اليهود عىل البحث يف مسألة النسخ، إنَم هو الكفر والعناد، فإن

يدل عىل امتناع النسخ يف أحكام اهلل تعاىل؛ ْلنه حيكم ما يشاء كَم يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك يف 

ئعه املاضية، كَم أحل آلدم تزويج بناته ِمن بنيه، ثم حرم ذلك، وكَم أباح لنوح بعد  كتبه املتقدمة ورشا

نات، ثم ن ئيل خروجه ِمن السفينة أكل مجيع احليوا ا إلرسا سخ حلُّ بعضها، وكان نكاح اْلختني مباحًّ

رم ذلك يف رشيعة التوراة وما بعدها. وأشياء كثرية يطول ذكرها، وهم يعرتفون بذلك وبنيه، وقد ُح 

 ويصدفون عنه!

 الشرح

 يصدفون عنه يعني ينرصفون عنه.

 املنت

اب به عن هذه اْلدلة بأجوبة لفظية، فال يرصف الدَللة يف املعنى؛ إذ هو املقصود، كَم يف وما جُي 

ا ِمن البشارة بمحمد  - عليه السالم -واْلمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتبهم مشهورا

ئع املتقدمة ُمغي اة إىل ب ء قيل: إن الرشا ، - عليه السالم -عثته ، وأنه َل يقبل عمل إَل عىل رشيعته، وسوا

ا كقوله:  ْيِل  ﴿فال يسمى ذلك نسخا َياَم إىَِل اللَّ ُّوا الصِّ وقيل: إهنا مْطَلقة، وإن رشيعة  [، ١٨٧] البقرة:  ﴾ُثمَّ َأِِت

ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -حممد  نسختها، فعىل كل تقدير فوجوب متابعته متعني؛ ْلنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا
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 .- تبارك وتعاىل -باهلل 

 الشرح

عىل العبد، فإما أن يقيض عليه برشيعة،  -سبحانه وتعاىل  -يعني إذا تأمل اإلنسان فيَم يقضيه اهلل 

بنعمة، فيجب جتاه هذه النعمة الشكر، وإما أن فيجب جتاه هذه الرشيعة التسليم، وإما أن يقيض عليه 

يقيض عليه ببالء، فيجب جتاه هذا البالء الصرب، ويف ثالث حاَلت َل خيرج املسلم عنها: إما أمر أو هني، 

 فيجب عليه التسليم، وإما بالء، جيب جتاه هذا البالء الصرب، وإما نعمة، فيجب جتاه هذه النعمة الشكر.

، ومن أعىل املقامات، -سبحانه وتعاىل  -مات هي ِمن مقامات العبودية هلل كل هذه الثالث املقا 

عىل اإلنسان ِمن أمر وهني، فإن هذا حيتاج إىل جماهدة، وربَم  -سبحانه وتعاىل  -وَل سيَم ما يقضيه اهلل 

صرب، كثري ِمن الناس ينظرون إىل باب البالء، أن هذا الذي حيتاج إىل صرب، بل إن الطاعة حتتاج إىل 

واَلمتثال حيتاج إىل صرب، كَم هو معلوم أن الصرب عىل ثالثة مراتب: صرٌب عىل طاعة اهلل، وصرٌب عن 

 وصرٌب عىل أقداره املؤملة. همعصيت

املؤملة منافع كثرية، ِمن ذلك تكفري السيئات، إذا  -جل وعال  -أقدار اهلل  والفائدة ِمن الصرب عىل 

ا له ع جل وعال  -قبل عىل اهلل ىل تكفري الذنوب، وكذلك أن يشعر بالتفريط فيُ صرب اإلنسان كان هذا عونا

، كذلك حيقق عبادة التوبة واَلستغفار، فقضية أن -سبحانه وتعاىل  -، ويلتجئ إليه، وينطرح بني بابه -

اجلنة؛  به، قد يكون سبيالا وسبباا عظيَما لدخوله -جل وعال  -اإلنسان يعلم أن هذا البالء الذي ابتاله اهلل 

 ، وكم ِمن ابتالء ُيبتىل به العبد، يكون سبباا لتكفري الذنوب.-جل وعال  -ْلنه ُيقبل عىل اهلل 

ولذلك قد ُيبتىل اإلنسان بتفريط، أو بمعصية، لكنه يتبعها بَمذا؟ بتوبة واستغفار، فتكون هذه  

ية كانت سبباا لدخول العبد اجلنة، " كم ِمن معصاملعصية املحرمة سبباا لدخوله اجلنة، وكَم قال ابن القيم: 

إذا قام بالطاعة افتخر وتعاىل وأعجب بنفسه، فالشاهد ِمن هذا  وكم ِمن طاعة كانت سبباا لدخوله النار "

له  ، إن كان يف بالء صرب، وإن كان يف نعمة شكر، -جل وعال  -م هلل سل  مكله أن اإلنسان يف مجيع أحوا

 وانقاد. -سبحانه وتعاىل  -م هلل وإن كان يف باب اْلمر والنهي سلَّ 
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ئع والنسخ، ما يقع فيها ِمن نسخ، فالواجب عىل   ومن ذلك، أي ِمن باب اْلمر والنهي، باب الرشا

عنه يف القرآن ِمن فعل اليهود  -جل وعال  -العبد التسليم، وأَل يسلك مسلك اليهود، وكل ما هنى اهلل 

 -جل وعال  -قاعدة عامة، كل ما هنى اهلل  التشبه هبم "ك يف ذل" َل جيوز أو النصارى قال أهل العلم: 

 عنه ِمن فعل اليهود أو ِمن فعل النصارى فإنه جيب علينا املخالفة هلم يف ذلك.

ا واملرشكني موقفان: املخالفة هلم، وعدم   املوقف ِمن اليهود والنصارى، أو أهل لكتاب عموما

جل  -ا عىل أمر النسخ، واملؤمن ُيسلم ويرىض بَم أمر اهلل املشاهبة، وبينهَم فرق، ومن ذلك أهنم اعرتضو

سبحانه  -أن ينسخ ما يشاء، وله أن يأمر بَم يشاء، وله أن يأمر عَم يشاء  -جل وعال  -به، فله  -وعال 

 .-وتعاىل 

 املنت

 مرذول.: َل يقع َشء ِمن ذلك يف القرآن! وقوله ضعيف مردود وقال أبو مسلم اْلصبهاين املفِسِّ 

وقد تعسف يف اْلجوبة عَم وقع ِمن النسخ! فمن ذلك: قضية العدة بأربعة أشهر وعرش بعد احلول 

 .ب بيشءب عىل ذلك بكالم مقبول، وقضية حتويل القبلة إىل الكعبة عن بيت املقدس وَل جُي َل جُي 

خ وجوب ومن ذلك: نسخ مصابرة املسلم لعرشة ِمن الكفرة إىل مصابرة اَلثنني، ومن ذلك: نس

 وغري ذلك، واهلل أعلم. -ملسو هيلع هللا ىلص  -الصدقة قبل مناجاة الرسول 

 الشرح

يعني أبو مسلم اْلصبهاين املفِس َل يقل بالنسخ، لكنه قال: بأن املقصود ِمن ذلك هو التخصيص، 

يعني آل أمره إىل القول بالنسخ، آل أمره إىل القوِل، يعني غاية ما قاله: أن هذا ختصيص وليس بنسخ، 

ا، وَل شك أنه يف هذا خالف لكن يف ب ا وَل يسمه نسخا اب اَلمتثال لألمر هو قال به، إَل أنه سَمه ختصيصا

 [ ١٠٦] البقرة:  ﴾َما َننَْسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها َأْو ِمْثلَِها  ﴿: -جل وعال  -النص، يف قول اهلل 

ز النسخ، فال يصح القول بأن هذا ِمن باب  وما ورد عن الصحابة وما وقع عليه اإلمجاع ِمن جوا

 النسخ. التخصيص، وَل يوجد ما يمنع القول: ِمن أنه ِمن باب
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 املنت

يََمِن َفَقدْ  ﴿قال تعاىل:  ِل اْلُكْفَر بِاإْلِ  َأْم ُتِريُدوَن َأْن َتْسَأُلوا َرُسوَلُكْم َكََم ُسِئَل ُموَسى ِمْن َقْبُل َوَمْن َيَتَبدَّ

بِيِل ) َء السَّ يف هذه اآلية الكريمة عن كثرة سؤال -تعاىل  -هنى اهلل  [، ١٠٩، ١٠٨] البقرة:  ﴾( ١٠٨َضلَّ َسَوا

ِذيَن َآَمنُوا ََل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إِْن ُتْبَد  ﴿عن اْلشياء قبل كوهنا، كَم قال تعاىل:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي  َا الَّ َيا َأُّيُّ

َُن ُتْبَد َلُكْم  ُل اْلُقْرآ أي: وإن تسألوا عن تفصيلها  [ ١٠١] املائدة:  ﴾َلُكْم َتُسْؤُكْم َوإِْن َتْسَأُلوا َعنَْها ِحنَي ُينَزَّ

 م ِمن أجل تلك املسألة.ر  تبني لكم، وَل تسألوا عن اليشء قبل كونه؛ فلعله أن حُي  بعد نزوهلا

ا َمن سأل عن َشء َل حير  وهلذا جاء يف   م ِمن أجل مسألته ((.م، فحر  الصحيح: )) إن أعظم املسلمني ُجرما

 الشرح

)أم( هنا منقطعة، بمعنى  [ ١٠٨] البقرة:  ﴾َأْم ُتِريُدوَن َأْن َتْسَأُلوا َرُسوَلُكْم  ﴿قال:  -عز وجل  -اهلل 

يعني انتقل إىل ما ذكره  " هنا اإلرضاب يف معنى )بل( لالنتقال وليس لإلبطال "بل، وقال أهل العلم: 

خاطبهم بأن هذه اْلسئلة التي هي قبل كوهنا أمٌر مذموم،  -سبحانه وتعاىل  -واهلل  -جل وعال  -اهلل 

عندما جاء رجٌل ِمن أهل اليمن إىل ابن عمر،  - ريض اهلل عنهم وأرضاهم -وهذا ما كان عليه الصحابة 

  اليمن.قال: أرأيت إن كان كذا، أرأيت، قال: دع أرأيت يف

واملقصود أن اإلنسان يمتثل ما ُأمر به، َل أن يبحث عن اليشء الذي َل يأت بعد، وهذا َل شك أنه  

" ما يسأل عنه طالب العلم، إما أن يكون سؤال حيتاج إليه، وإما أن ِمن التكلف، ولذلك قال أهل العلم: 

ل، فهو أرضب عديدة، ِمن ذلك يكون استشكال لكالم أهل العلم ممن سبق، وأما املمنوع ِمن السؤا

السؤال بقصد إظهار العلم، أو بقصد امتحان الشيخ، أو ما ُيقصد به التعنت يف السؤال، والتكلف، أو 

 .التجهيل لآلخرين "

ف فيها غاية التكلف، هي َل وهذا حيصل عند بعض طالب العلم، أنه ربَم يسأل عن مسألة يتكل   

تكلف سؤاهلا حتى ُيقال: هذا طالب علم، أو هذا عىل فهٍم واسع، وغريه تفيده يف دينه وَل يف دنياه، لكنه 

َل يفهم، أو غريه جاهل، وهذا فيه نوع جتهيل للناس، وَل شك أن العبد، يف سؤاله حيرص عىل ما يكون 
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 - ريض اهلل عنهم -أو قد يكون فتنة لآلخرين، والصحابة ه فيه النفع له، َل يسأل السؤال الذي َل يفيد

كانوا يفرحون بأن يأيت الشخص ويسأل، وهذا فيه أدب أن الصحابة ما كانوا يكثرون السؤال، فكانوا 

ب عن املسائل، أو يبحث عن أمور َل تنفعه َل يف ينتظرون أن يأيت الشخص ويسأل عَم ينفعه، َل أن ينق  

يف أول الطلب، وإذ به دينه وَل يف دنياه، أو يستعجل اليشء قبل أوانه، نلحظ بعض ربَم طالب العلم 

 يسأل عن دقائق مسائل التكفري، أو دقائق مسائل الوَلء والرباء، أو دقائق مسائل التي َل حيتاج إليها.

وإنَم حيرص طالب العلم خاصة عىل أن يسأل عَم فيه النفع له، إما أن تثمر عنده فائدة، أو يستشكل  

طهوره أو نحو ذلك، أما أن يتكلف السؤال فهذه  مسألة، أو حيتاج َشء يف عبادته أو يف صالته أو يف

أهل اإليَمن ِمن ذلك، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كَم ُسئل  -جل وعال  -اهلل  رطريقة اليهود، كَم حذَّ 

 عن ذلك. -جل وعال  -موسى ِمن قبل، بالتكلف وبالتعنت، فنهاهم اهلل 

 املنت

ته رجالا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وملا ُسئل رسول اهلل  عن الرجل جيد مع امرأ

 ثم أنزل اهلل حكم املالعنة.، املسائل وعاهبا -ملسو هيلع هللا ىلص  -سكت سكت عىل مثل ذلك؛ فكره رسول اهلل 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه  – وهلذا ثبت يف الصحيحني ِمن حديث املغرية بن شعبة

ويف صحيح مسلم: )) ذروين ما تركتكم، فإنَم  ،السؤال، وإضاعة املالكان ينهى عن قيل وقال، وكثرة 

هلك َمن قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن 

 هنيتكم عن َشء فاجتنبوه ((.

ا رسول اهلل؟ فسكت ج. فقال رجل: أكل عام يوهذا إنَم قاله بعد ما أخربهم أن اهلل كتب عليهم احل

: )) َل، ولو قلت: نعم لوَجَبت، ولو وجبت ملا - عليه السالم -ثالثاا، ثم قال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عنه رسول اهلل 

 استطعتم ((، ثم قال: )) ذروين ما تركتكم (( احلديث.

عن َشء، فكان يعجبنا أن يأيت الرجل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن مالك: هُنينا أن نسأل رسول اهلل وهكذا قال أنس ب

 ِمن أهل البادية فيسأله ونحن نسمع.
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 الشرح

يعني هذا فيه نفع، فيه انتفاع، أن تستمع إىل اْلسئلة التي ُتعرض، وتسمع اإلجابات َل شك أن هذا 

عه هو كالٌم فيَم نافع لطالب العلم، لكن َل ُيكثر ِمن اْلسئلة فيَم أفاد وفيَم َل يفد، بل إن السؤال عَم َل ينف

ا انشغل بعبادته، وأداء الفرائض التي عليه وأداء ما عليه ِمن  َل يعنيه، لو أن اإلنسان املسلم عموما

، ما وجد -جل وعال  -الواجبات، واستوىف حقوق اآلخرين التي هي يف باب الفرض عليه، وتقرب هلل 

 وقتاا للكالم فيَم َل يعنيه.

ا ويرتك   غا ما جيب عليه ِمن عمل َل شك أنه سيجد كثري ِمن املُشغالت، ولذلك لكن حينَم جيد فرا

 . " من عدَّ كالمه ِمن عمله،قلَّ كالمه إَل فيَم يعنيه "أنه قال:  -رمحه اهلل  -جاء عن عمر بن عبد العزيز 

أنت إذا أعددت هذا الكالم ِمن عملك الذي حُتاَسب عليه أو تؤجر عليه، فال شك أنك لن تتكلم 

)) مرت جنازة فشهد لرجل : -رمحه اهلل  -َم يعنيك، جاء يف الرتمذي وصححه الشيخ اْللباين إَل في

ا عىل هذا الذي شهد هلذا الرجل أنه ِمن أهل : -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقال: هو ِمن أهل اجلنة، فقال النبي  استدراكا

ا يف قضية عدم الشهود لشخٍص بعينه  اجلنة، قال: لعله تكلم فيَم َل يعنيه، أو بخل بَم َل يغنيه (( وهذا طبعا

 باجلنة إَل بَم ورد به النص.

، قال: لعله تكلم فيَم َل يعنيه، فعدَّ هذا ِمن باب -ملسو هيلع هللا ىلص  -فانظر إىل ما هو املأخذ الذي أخذه النبي 

سبة وحما -جل وعال  -ب إىل اهلل التفريط، وقد يكون هذا ِمن باب املعايص، فلو انشغل املسلم بالتقرُّ 

النفس والنظر يف التقصري واَلستغفار والتوبة، واللجوء إىل اهلل واَلنشغال بطلب العلم ونحو ذلك، لن 

؟ تزوجت؟  ؟ أين جاؤوا؟ ماذا ذهبوا جيد وقتاا للكالم فيَم َل يعنيه ِمن املسائل، البيت الفالين ماذا صنعوا

ا.ُطلِّقت؟ فالن توظف، فالن ما، هذه اْلمور َل تنفع طالب العل  م، َل تنفع املسلم عموما

)) من حسن إسالم املرء تركه ما َل يعنيه ويف احلديث احلسن وفيه مقال، وحسنه الشيخ اْللباين:  

ل هذا الباب، واعتني،  (( فيحرص املسلم عىل ما فغيه نفع، انظر يف حالك، إما أن تكون يف تقصرٍي فكمِّ

ا لن جتد وإما أن يكون عندك طاعة فاستمر عليها، أو عندك  ذنب فاستغفر منه، أو عندك جهل فتعلم، إذا
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وقتاا لغري هذا، لكن متى ما انشغل اإلنسان عن حماسبة نفسه وانشغل عن النظر يف حاله، ابُتيل باآلخرين، 

 يف تتبع أحواهلم أو يف الكالم عليهم، وَل شك أن هذا ِمن البالء الذي ُيصاب به كثرٌي ِمن الناس.

 املنت

وروى أبو يعىل املوصيل عن الرباء بن عازب، قال: إن كان ليأيت عيلَّ السنة أريد أن أسأل رسول اهلل 

 ى اْلعراب.ا لنتمنب منه، وإن كنَّ عن َشء فأهتي   -ملسو هيلع هللا ىلص  -

ا ِمن أصحاب حممد  ا خريا ، ما سألوه إَل -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى البزار: عن ابن عباس، قال: ما رأيت قوما

َيْسَأُلوَنَك  ﴿و  [، ٢١٩] البقرة: ﴾َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َوامْلَْيِِسِ  ﴿يف القرآن:  مسألة، كلها عن اثنتي عرش

ِم  ْهِر احْلََرا  يعني هذا وأشباهه. [ ٢٢٠] البقرة:  ﴾َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى  ﴿و  [، ٢١٧] البقرة:  ﴾َعِن الشَّ

 الشرح

جتد مسألة واحدة سأل عنها الصحابة ِمن باب العبث، أو ِمن وكل هذه املسائل حيتاجون إليها، َل 

لوا عن اخلمر، سألوا عن أشياء أباب فضول الكالم كَم ُيقال، سألوا عن احلج، سألوا عن اليتامى، س

هبا نافعة هلم حيتاجون إليها يف عباداهتم، واآلن البعض لألسف الشديد يسأل أسئلة يف أمور َل عالقة له 

ا ما حيصل لألسف الشديد  البتة، فيسأل عن قضية أو عن جزئية حصلت يف بلٍد ما وينشغل هبا، وهذا أيضا

 ِمن بعض طالب العلم.

ردةٍ وواردة، وبكل مسألٍة َل تعنيه يف، يف دينه وَل يف استقامته، وَل يف طلبه للعلم، أنه ينشغل بكل شا 

فينشغل هبا، حتى إننا لنجد بعض طالب العلم عنده ِمن التقصري الشديد يف باب العلم، ومن التقصري 

عرف الشديد يف باب الطاعات ومن التقصري الشديد يف حماسبة النفس، لكن عنده ملفات الدنيا، وي

هبذا، اإلنسان حياسب نفسه، وينظر يف حاله،  -جل وعال  -تفاصيل املسائل يف كل بلد، وما كلفك اهلل 

، فإن انشغل بذلك لن -سبحانه وتعاىل  -عليه، ويتقرب إىل اهلل  -جل وعال  -وينشغل بَم أوجبه اهلل 

 جيد وقتاا لغري هذا.
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 املنت

أي: بل  [ ١٠٨] البقرة:  ﴾ْسَأُلوا َرُسوَلُكْم َكََم ُسِئَل ُموَسى ِمْن َقْبُل َأْم ُتِريُدوَن َأْن تَ  ﴿وقوله تعاىل: 

عليه السالم  -تريدون. أو هي عىل باهبا يف اَلستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم  املؤمنني والكافرين، فإنه 

 َفَقْد َسَأُلوا  ﴿رسول اهلل إىل اجلميع، كَم قال تعاىل:  -
ِ
ََمء ا ِمَن السَّ َل َعَلْيِهْم كَِتابا َيْسَأُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن ُتنَزِّ

اِعَقُة بُِظْلِمِهْم  َ َجْهَرةا َفَأَخَذهْتُُم الصَّ  [. ١٥٣] النساء:  ﴾ُموَسى َأْكرَبَ ِمْن َذلَِك َفَقاُلوا َأِرَنا اَّللَّ

د: أن اهلل ذمَّ َمن سأل الرسول عن َشء، عىل وجه التعنُّت واَلقرتاح، كَم سألت بنو  -ملسو هيلع هللا ىلص  - واملرا

ئيل موسى  ا، قال اهلل تعاىل: - عليه السالم -إرسا يََمِن  ﴿، تعنتاا وتكذيباا وعنادا ِل اْلُكْفَر بِاإْلِ  ﴾َوَمْن َيَتَبدَّ

بِيِل ) ﴿الكفر باإليَمن  يأي: ومن يشرت [ ١٠٨] البقرة:  َء السَّ  [. ١٠٨] البقرة:  ﴾( ١٠٨َفَقْد َضلَّ َسَوا

 الشرح

بِيِل ) ﴿قال:  َء السَّ يََمِن َفَقْد َضلَّ َسَوا ِل اْلُكْفَر بِاإْلِ جل وعال  -اهلل  [ ١٠٨] البقرة:  ﴾( ١٠٨َوَمْن َيَتَبدَّ

ئيل، وكيف أهنم تعنتوا يف سؤاهلم ملوسى، هنى عباده املؤمنني عن هذا  - بعد أن ذكر التعنت ِمن بني إرسا

 الفعل.

ا للكفر والضالل، فقال   يََمِن  ﴿: -جل وعال  -وأن هذا الفعل قد يكون طريقا ِل اْلُكْفَر بِاإْلِ َوَمْن َيَتَبدَّ

بِ  َء السَّ ا رد عىل اجلربية؛ ْلن هذا يبني  [ ١٠٩، ١٠٨] البقرة:  ﴾( ١٠٨يِل )َفَقْد َضلَّ َسَوا ا فيه أيضا وهذا طبعا

ا إن سعى يف الطاعات كان  -جل وعال  -اهلل  فيه أن اإلنسان خمتار، وأنه يكون سبباا يف هالكه، كَم أيضا

الفعل أن يأيت  وأن اإلنسان خمتار، ليس مسري يف كل َشء،  فهو يف باب سبباا يف صالحه واستقامته،

 اْلوامر، وجيتنب النواهي، هو خمري يف ذلك.

 املنت

 أي: فقد خرج عن الطريق املستقيم إىل اجلهل والضالل.

 الشرح

بِيَل  ﴿ [ ٢٩] الكهف:  ﴾َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر  ﴿قال:  -عز وجل  -اهلل  إِنَّا َهَدْينَاُه السَّ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 14 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

ا ) ا َكُفورا ا َوإِمَّ را
ا َشاكِ هذه كل اآليات تدل  [ ١٠] البلد:  ﴾( ١٠َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْيِن ) ﴿ [ ٣] اإلنسان:  ﴾( ٣إِمَّ

ق اخلري، أو خيتار طريق الرش، فلذلك جيتنب طرق الضاللة، وحيرص عىل يعىل أن اإلنسان له أن خيتار طر

 دى واحلق.طريق اهل

 املنت

وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق اْلنبياء واتباعهم واَلنقياد هلم، إىل خمالفتهم وتكذيبهم 

َأََلْ َتَر إىَِل  ﴿واَلقرتاح عليهم باْلسئلة التي َل حيتاجون إليها، عىل وجه التعنت والكفر، كَم قال تعاىل: 

ا َوَأَحلُّوا َقْوَمهُ   ُكْفرا
ِ
ُلوا نِْعَمَة اَّللَّ ِذيَن َبدَّ ِر )الَّ ُر )٢٨ْم َداَر اْلَبَوا ] إبراهيم:  ﴾( ٢٩( َجَهنََّم َيْصَلْوهَنَا َوبِْئَس اْلَقَرا

٢٩، ٢٨ .] 

ا ِمْن ِعنِْد َأنُْفِسِهْم  ﴿ ا َحَسدا ارا وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِيََمنُِكْم ُكفَّ ِمْن َبْعِد َما َودَّ َكثرٌِي ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ

َ هَلُمُ   َقِديٌر )َتَبنيَّ
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ ََشْ ُ بَِأْمِرِه إِنَّ اَّللَّ اَلَة ١٠٩ احْلَقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأيِتَ اَّللَّ ( َوَأِقيُموا الصَّ

َ بََِم َتْعَمُلو  إِنَّ اَّللَّ
ِ
ُدوُه ِعنَْد اَّللَّ

ُموا ِْلَنُْفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جَتِ َكاَة َوَما ُتَقدِّ ، ١٠٩] البقرة:  ﴾( ١١٠َن َبِصرٌي )َوآُتوا الزَّ

١١٠ ]. 

ئق الكفار ِمن أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوهتم هلم يف حيذ   ر تعاىل عباده املؤمنني عن سلوك طرا

ويأمر ، الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه ِمن احلسد للمؤمنني، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم

واَلحتَمل، حتى يأيت أمر اهلل ِمن النرص والفتح. ويأمرهم بإقامة الصالة عباده املؤمنني بالصفح والعفو 

 .بهم فيههم عىل ذلك ويرغِّ وحيثُّ  ،وإيتاء الزكاة

كَم روى حممد بن إسحاق عن ابن عباس، قال: كان ُحييُّ بن أخطب وأبو يارس بن أخطب ِمن أشد 

هم اهلل برسوله  ا؛ إذ خص  ين يف ردِّ الناس عن اإلسالم ما وكانا جاهد -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُّيود للعرب حسدا

وَنُكْم  ﴿استطاعا، فأنزل اهلل فيهَم:  ِمْن َبْعِد َما  ﴿اآلية.  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َودَّ َكثرٌِي ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ

َ هَلُُم احْلَقُّ  جيهلوا منه شيئاا، ولكن احلسد : ِمن بعد ما أضاء هلم احلق َل قال ابن عباس [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َتَبنيَّ

هم ووبخهم وَلمهم أشد  املالمة.  محلهم عىل اجلحود، فعري 
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 الشرح

العربة هنا بعموم اللفظ َل بخصوص السبب، فحال اليهود كلهم عىل هذا اْلمر، ِمن احلسد 

والود  هو خالص املحبة، وانظر كيف  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َودَّ َكثرٌِي  ﴿قال:  -جل وعال  -للمؤمنني، واهلل 

وَنُكْم  ﴿قال:  -عز وجل  -أهنم يعني أخلصوا ِمن قلوهبم طلب الردة للمؤمنني، واهلل  ] البقرة:  ﴾َلْو َيُردُّ

َودَّ َكثرٌِي ِمْن َأْهِل  ﴿، كَم قال أهل العلم، فقال: (ةرد  )وفيه أن اخلروج ِمن اإليَمن إىل الكفر ُيسمى  [ ١٠٩

ا اْلِكَتا ارا وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِيََمنُِكْم ُكفَّ  [. ١٠٩] البقرة:  ﴾ِب َلْو َيُردُّ

ا ِمْن ِعنِْد َأنُْفِسِهْم  ﴿والسبب يف ذلك   وهم قوٌم أهل حسد، وإذا كان اليهود  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َحَسدا

، وإن كان أهل حسد، والنصارى كذلك، وهذا احلسد يقتيض منهم أن أهل اإلسالم خيرجون ِمن دينهم

اليهود يطمعون يف خروج أهل اإلسالم ِمن دينهم َل أن يلتحقوا هبم؛ ْلهنم يرون أهنم شعب اهلل املختار، 

 وَل يدخل َمن ليس ِمن جنسهم هلم، أو فيهم، فهذا يقتيض املخالفة هلم يف هذا الباب.

ا َل شك  اليهود "" من ابُتيل باحلسد فقد ابُتيل بصفة ِمن صفات لذا قال أهل العلم:   َل يقتيض طبعا

َل يقتيض الكفر لكن معصية عظيمة، احلسد: هو ِتني زوال النعمة عن الغري، ويتضمن احلسد اَلعرتاض 

ِمن النعم، فأنت َل  -جل وعال  -بَم وهبك اهلل  اوعىل حكمه، وعدم الرض -جل وعال  -عىل قدر اهلل 

ءا يف باب املال، أو يف باب اجلاه،  -ل وعال ج -ترىض بَم أنت فيه، وَل ترىض ما قضاه اهلل  للناس، سوا

 أو يف باب السلطان والوظائف أو نحو ذلك.

وإنَم الواجب عىل املسلم يف مثل هذا احلال أن يسأل اهلل ِمن فضله، فالذي رزق فالن قادٌر عىل أن  

ري، وهي صفة اليهود، ، فاحلسد خط- سبحانه جل يف عاله - يرزقك، وقادر عىل أن ُّيب لك ِمن العطايا

 -عىل الغري وعىل عدم الرضا بَم أعطاك اهلل  -جل وعال  -ويقتيض ِمن العبد اَلعرتاض عىل إنعام اهلل 

م ِمن اْلرزاق، وحكمته فيَم قس   -جل وعال  -ِمن النعم، وعىل عدم معرفة فضل اهلل  -سبحانه وتعاىل 

 :  ، يظهره.ريم خيفيه واللئيم يبديه "" ما خال جسٌد ِمن حسد ولكن الكوأهل العلم قالوا

 ، ا وغَمًّ ا ومهًّ ا وقلقا واحلسد قلق، ومرٌض نفيس فكلَم ازاد فالٌن ِمن الناس نعمة، كلَم ازددَت ضيقا
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" من عالج احلسد أن اإلنسان ُيكثر ِمن الدعاء، ويتفكر يف نعم اهلل وهذا بالء، ولذلك قال أهل العلم: 

وهذا  قلبه احلسد لفالن وهو ِتني زوال النعمة، فإنه يدعو له يف سجوده "التي أنعمها عليه، وإذا وقع يف 

ِمن اْلمور التي ينبغي لإلنسان أن جيرب نفسه عليها؛ ْلن اإلنسان الذي يقع يف احلسد وهو داٌء ُعضال، َل 

 يمكن أن يدعو للمحسود، فيجاهد نفسه عىل هذا اْلمر، فهو ِمن العالج النافع.

م  -جل وعال  -وتعلم أن اهلل   م بينهم بني عباده كَم قسَّ م بينهم اْلخالق فقد قس  اآلجال، وقسَّ

، يبتيل عبده بالفقر، ويبتليه بالغنى، فإن الغنى -سبحانه وتعاىل  -اْلرزاق، وله يف ذلك احلكمة البليغة 

ا يصرب؟ ويف كال املقامني تعبُّد  بالء، كَم أن الفقر بالء، وينظر يف عبده إن كان غنيًّا يشكر، وإن كان فقريا

 .-سبحانه وتعاىل  -هلل 

واَللتجاء إليه،  -جل وعال  -الغنى فكان سبيالا لطاعة اهلل  -جل وعال  -وكم ِمن عبٍد حرمه اهلل  

ا ماَلا وكان سبيالا لطاعته وك رة التعبد له واإلنفاق، فليس كل أحٍد ثوكم ِمن عبٍد وهبه اهلل جل وعل أيضا

يصلح أن يكون عىل فقر، لكن اهلل  ناسكون ذا مال، كَم أنه ليس كل واحٍد ِمن الِمن الناس يصلح أن ي

 .-سبحانه وتعاىل  -يقسم بني عباده ما يشاء، وله يف ذلك احلكمة البالغة  -جل وعال  -

ك، وأن يدعو هلم بالربكة، فإن ه إليه العبد إذا رأى النعم يف غريه أوَلا أن يرب  لكن ِمن أعظم ما يتنب   

إذا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ِمن فضله، وكان ِمن قوله  -جل وعال  -ا ِمن أسباب دفع احلسد، وكذلك أن يسأل اهلل هذ

 .)) لبيك، َل عيش إَل عيش اآلخرة ((رأى شيئاا قال: 

 ِمن الفقر، لكن أنعم عليك  -جل وعال  -تنظر فيَم أنعم اهلل ُثمَّ  
ٍ
عليك، قد يكون ابتالك اهلل بيشء

 -جل وعال  -ابتاله اهلل بالغنى لكن ابُتيل يف عافيته، وهكذا اإلنسان إذا نظر يف نعم اهلل بالعافية، وغريك 

إياها، استغنى عن النظر يف أحوال الناس، ودفع احلسد، والنظر هبذه  -سبحانه وتعاىل  -التي وهبه اهلل 

أعطى وفيَم منع له احلكمة فيَم  -جل وعال  -النظرة، وهي ِتني زوال النعم عن الناس، وإنَم علم أن اهلل 

 .-سبحانه وتعاىل  -يف ذلك، فسلَّم وانقاد له 
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 املنت

ر بَم أنزل عليهم وما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ورشع لنبيه  وللمؤمنني ما هم عليه ِمن التصديق واإليَمن واإلقرا

ا ر به اجلزيل ومعونته هلم. وقال أبو العالية: ما تبني هلم أن حممدا مته وثوا سول اهلل أنزل ِمن قبلهم، بكرا

ا وبغياا؛ إذ كان ِمن غريهم.  جيدونه مكتوباا عندهم يف التوراة واإلنجيل، فكفروا به حسدا

 الشرح

َ هَلُُم احْلَقُّ  ﴿قال:  -جل وعال  -اهلل  ا ِمْن ِعنِْد َأنُْفِسِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ ا َحَسدا ارا  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾ُكفَّ

هم اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -احلق يف أن النبي  ذا اْلمر، وهذا فيه بيان: هب -جل وعال  -ُذكرت صفته يف كتبهم، وذمَّ

 أن َمن علم احلق ثم خالف أعظم ممن خالف وهو جاهل.

ِمْن  ﴿بقوله:  -جل وعال  -اْلول قد ُأقيمت عليه احلجة، وعرف اْلمر، وعرف النهي، وعربَّ اهلل  

 َ عىل رضبني: إما أن يكون يف  -جل وعال  -واحلق فيَم هو عن اهلل  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾هَلُُم احْلَقُّ  َبْعِد َما َتَبنيَّ

له فهو الصدق  .أحكامه فهو العدل، وإما أن يكون يف أقوا

 املنت

ُ بَِأْمِرِه  ﴿وقوله تعاىل:  َوَلَتْسَمُعنَّ  ﴿مثل قوله تعاىل:  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأيِتَ اَّللَّ

وا َوَتتَُّقوا فَ  ا َوإِْن َتْصرِبُ ى َكثرِيا ُكوا َأذا ِذيَن َأرْشَ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َوِمَن الَّ ِم ِإنَّ َذلَِك ِمْن َعزْ ِمَن الَّ

 [. ١٨٦] آل عمران:  ﴾( ١٨٦اْْلُُموِر )

ُ بَِأْمِرِه  ﴿قال ابن عباس يف قوله:  َنسَخ ذلك قوله:  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأيِتَ اَّللَّ

كنَِي َحْيُث َوَجْدُِتُوُهْم  ﴿  َوََل بِاْلَيْوِم وقوله:  [ ٥التوبة: ]  ﴾َفاْقُتُلوا امْلرُْشِ
ِ
ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ﴿ َقاتُِلوا الَّ

ِذيَن ُأوُتوا ا ُ َوَرُسوُلُه َوََل َيِدينُوَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَّ َم اَّللَّ ُموَن َما َحرَّ رِّ ْزَيَة اآْلِخِر َوََل حُيَ  ُيْعُطوا اجْلِ
ٰ
ْلِكَتاَب َحتَّى

 [ ٢٩:  ] التوبة ﴾ َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 

 َفنَسَخ هذا عفوه عن املرشكني.
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 الشرح

هل العفو هو الصفح؟ تقدم ربَم معنا  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َفاْعُفوا َواْصَفُحوا  ﴿قال:  -عز وجل  -اهلل 

يف بعض الدروس أن القول: بالرتادف يف اللغة فيه يعني إشكال، فالرتادف التام الكامل َل يوجد يف اللغة 

 : ق أهل العلم، فقالوا ا يكون معنى العفو، العفو له معنى والصفح له معنى، ولذلك فرَّ " بني لفظني، فإذا

ا يف قول اهلل  أما الصفح فهو اإلعراض "، لذنبالعفو هو ترك املؤاخذة عىل ا جل وعال  -ويف اآلية أيضا

ُ بَِأْمِرِه  ﴿: - ، والتي -سبحانه وتعاىل  -فيه إثبات اْلفعال اَلختيارية هلل  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َحتَّى َيْأيِتَ اَّللَّ

، وهكذا يعني يقابل اإلنسان هذه اإلساءات واجلهاَلت، يقابلها بالعفو -جل وعال  -تتعلق بمشيئته 

ُ بَِأْمِرهِ  ﴿والصفح، قال:  ُ بَِأْمِرهِ  ﴿ومعنى  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َحتَّى َيْأيِتَ اَّللَّ أي بالنرصة  [ ١٠٩] البقرة:  ﴾َيْأيِتَ اَّللَّ

 .- ريض اهلل عنهَم -والقوة، وهو ما كان بعد ذلك ِمن اإلذن بالقتال كَم جاء عن ابن عباٍس 

 املنت

ا قوله:  ُ بَِأْمِرهِ  ﴿وقال قتادة والسدي: إهنا منسوخة بآية السيف، ويرشد إىل ذلك أيضا  ﴾َحتَّى َيْأيِتَ اَّللَّ

وأصحابه يعفون عن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى ابن أيب حاتم عن أسامة بن زيد، قال: كان رسول اهلل  [ ١٠٩] البقرة: 

َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأيِتَ  ﴿املرشكني وأهل الكتاب كَم أمرهم اهلل، ويصربون عىل اْلذى، قال اهلل: 

 َقِديٌر )
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ ََشْ ُ بَِأْمِرِه إِنَّ اَّللَّ ل ِمن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكان رسول اهلل  [ ١١٠، ١٠٩] البقرة:  ﴾( ١٠٩اَّللَّ يتأوَّ

مره اهلل به، حتى أذن اهلل فيهم بقتل، فقتل اهلل به َمن قتل ِمن صناديد قريش. وإسناده صحيح، العفو ما أ

 وَل أره يف َشء ِمن الكتب الستة، ولكن له أصل يف الصحيحني عن أسامة بن زيد.

 الشرح

النفوس التي وحُيمل هذا القتال عىل املحاربة ِمن أهل الكتاب ومن غريهم، وقد ذكرنا يف السابق أن 

ي واملستأَمن، ثالث نفوس ِمن غري أهل اإلسالم،  َل جيوز قتلها أربعة: فنفس املسلم، واملعاَهد، والذمِّ

 ونفس املسلم.

نة، النفس املؤمنة هي نفس املسلم، والنفوس   أو قد يعربَّ عنه فُيقال: النفس املؤمنة والنفوس املُؤمَّ
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نة هي نفس املعاهد واملستأمن وا  لذمي، وأما املحاربة فإهنم ُيقاَتلون.املؤمَّ

 املنت

  ﴿وقوله تعاىل: 
ِ
ُدوُه ِعنَْد اَّللَّ

ُموا ِْلَنُْفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جَتِ َكاَة َوَما ُتَقدِّ اَلَة َوآُتوا الزَّ ] البقرة:  ﴾َوَأِقيُموا الصَّ

القيامة، ِمن إقام الصالة وإيتاء الزكاة، هم تعاىل عىل اَلشتغال بَم ينفعهم وَتعوُد عليهم عاقبُته يوم حيثُّ  [ ١١٠

 ن هلم اهلل النرص يف احلياة الدنيا ويوم يقوم اْلشهاد.حتى يمكِّ 

 الشرح

ذكر الصالة والزكاة بعد قوهلم هذا، وبعد أن  -جل وعال  -" أن اهلل   يعني قال بعض أهل العلم:

ا إقام الصالة وإيتاء الز احلرص عىل إقامة  كاة ِمن أسباب النرص "طلب ِمن عباده أن يعفوا ويصفحوا فإذا

 وعىل إيتاء الزكاة. الصالة

 املنت

نَي َمْعِذَرهُتُْم َوهَلُُم  ﴿ن هلم اهلل النرص يف احلياة الدنيا ويوم يقوم اْلشهاد حتى يمك  
ِ ِ
امل َيْوَم ََل َينَْفُع الظَّ

اِر ) َ بََِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي ) ﴿وهلذا قال تعاىل:  [؛ ٥٢] غافر:  ﴾( ٥٢اللَّْعنَُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّ ] البقرة:  ﴾( ١١٠إِنَّ اَّللَّ

، فإنه سيجازي كل  [ ١١٠ ا ا أو رشًّ ء كان خريا يعني: أنه تعاىل َل يغفل عن عمل عامل، وَل يضيع لديه سوا

 عامل بعمله.

َ بََِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي ) ﴿وقال أبو جعفر بن جرير يف قوله تعاىل:  هذا  [: ١١٠] البقرة:  ﴾( ١١٠إِنَّ اَّللَّ

ا أو عالنية، اخلرب ِمن اهلل للذين خاطبهم هبذه اآليات ِمن  املؤمنني، أهنم مهَم فعلوا ِمن خري أو رش، رسًّ

ا، وباإلساءة مثلها.  فهو به بصري َل خيفى عليه منه َشء، فيجزُّيم باإلحسان خريا

؛ وذلك أنه أعلم  ا ا وزجرا ا وأمرا ا ووعيدا وهذا الكالم وإن كان قد خرج خمرج اخلرب، فإن فيه وعدا

خرا هلم عنده، حتى يثيبهم عليه، كَم قالالقوم أنه بصري بجميع أعَمهلم ليجدُّ   وا يف طاعته، إذ كان ذلك ُمدَّ

  ﴿: تعاىل
ِ
ُدوُه ِعنَْد اَّللَّ

ُموا ِْلَنُْفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جَتِ  وليحذروا معصيته. [ ١١٠] البقرة:  ﴾َوَما ُتَقدِّ

مبرص رصف إىل )) بصري (( كَم رصف مبدع فإنه  [ ١١٠] البقرة:  ﴾( ١١٠َبِصرٌي ) ﴿قال: وأما قوله: 
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 إىل )) بديع ((، ومؤَل إىل )) أليم ((، واهلل أعلم.

 الشرح

ا فيه النظر إىل مناسبة ختم اآليات باْلسَمء احلسنى، فإن يف كثرٍي منها قد يكون عىل  يعني هذا أيضا

د به الوعيد، بحسب سياق  د به اإلثابة أو ُيرا اآليات، والنظر يف مناسبة ختم اآليات سبيل اخلرب وإنَم ُيرا

 باْلسَمء احلسنى غالباا جيد الناظر فيه العالقة الوطيدة بني اآلية وبني ختامها

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأيِْدَُّيََُم  :-جل وعال  -ولذلك ملا سمع أعرايب رجٌل يتلو قول اهلل   اِرُق َوالسَّ )َوالسَّ

ءا بََِم َكَسَبا َنَكاَلا ِمنَ  ُ غفوٌر رحيٌم( قال: لو كانت اآلية غفوٌر رحيم ما قطع يدمها، وإنَم عزيٌز  َجَزا  َواَّللَّ
ِ
اَّللَّ

 ئع.فيَم يرشع ِمن الرشا  -سبحانه وتعاىل  -حكيم، فله العزة وله احلكمة 

وهكذا يف مجيع اآليات، جتد أن ختام هذه اآليات هلا مناسبة بمضمون اآلية، وهذا علم بحثه أهل 

ءا يف السور ككل أو يف اآليات وختَمها.العلم، وهو ع  لم املناسبات، وتكلموا سوا

حتى يف غري القرآن، فيَم يتعلق باْلسَمء  -جل وعال  -وحتى هذا الباب هو ِمن اْلدب مع اهلل  

ئد:  بمقتىض اَلسم،  -جل وعال  -" أن العبد يتعبد هلل والصفات، لذلك ذكر ابن القيم يف بدائع الفوا

دب أن يقول يا جبار ارمحني، أو يا غفور ارزقني، وإنَم يتعبد هلل بمقتىض هذا اَلسم، يا فليس ِمن اْل

 ." -جل وعال  -رزاق ارزقني، ويا رحيم ارمحني ونحو هذه املقتضيات يف التعبد هلل  غفور اغفر ِل، ويا

 املنت

ْلَك َأَمانِيُُّهْم ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِ  ﴿
ا َأْو َنَصاَرى تِ ْن ُكنُْتْم َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إَِلَّ َمْن َكاَن ُهودا

ِه َوََل َخْوٌف َعلَ ١١١َصاِدِقنَي ) ِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَْد َربِّ  َوُهَو حُمْ
ِ
َّ
ِ
َزُنوَن ( َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلل ْيِهْم َوََل ُهْم حَيْ

 َوُهْم َيْتلُ ١١٢)
ٍ
ء  َوَقاَلِت النََّصاَرى َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعىَل ََشْ

ٍ
ء وَن ( َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعىَل ََشْ

ُ حَيُْكُم َبيْ  ِذيَن ََل َيْعَلُموَن ِمْثَل َقْوهِلِْم َفاَّللَّ َتلُِفوَن )اْلِكَتاَب َكَذلَِك َقاَل الَّ ( ١١٣نَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيََم َكاُنوا ِفيِه خَيْ

 [. ١١٣-١١١] البقرة: ﴾

يبنيِّ تعاىل اغرتار اليهود والنصارى بَم هم فيه، حيث ادعت كل طائفة ِمن اليهود والنصارى أنه لن 
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: يدخل اجلنة إَل َمن كان عىل ملتها، كَم أخرب اهلل عنهم يف سورة املائدة أهن   ﴿م قالوا
ِ
َنْحُن َأبْنَاُء اَّللَّ

 [. ١٨] املائدة:  ﴾َوَأِحبَّاُؤُه 

عوا ملا كان اْلمر كذلك، بَم أخربهم أنه معذهبم بذنوهبم، ولو كانوا كَم اد  -تعاىل  -فأكذهبم اهلل 

ا معدودة، ثم ينتقلون إىل اجلنة. وردَّ عليهم تعاىل يف  وكَم تقدم ِمن دعواهم أنه لن ِتسهم النار إَل أياما

ْلَك َأَمانِيُُّهْم  ﴿ذلك، وهكذا قال هلم يف هذه الدعوى التي ادعوها بال دليل وَل حجة وَل بينة، فقال 
 ﴾تِ

 الية: أماين ِتنوها عىل اهلل بغري حق. وكذا قال قتادة.قال أبو الع [ ١١١] البقرة: 

قال أبو العالية  [، ١١١] البقرة:  ﴾َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم  ﴿أي: يا حممد،  [ ١١١] البقرة:  ﴾ُقْل  ﴿قال تعاىل: ُثمَّ 

 كَم تدعونه. [ ١١١] البقرة:  ﴾( ١١١إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي ) ﴿نتكم عىل ذلك. وجماهد: حجتكم. وقال قتادة: بي  

 الشرح

ا َأْو َنَصاَرى  ﴿: -جل وعال  -قال اهلل  يعني  [ ١١١] البقرة:  ﴾َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إَِلَّ َمْن َكاَن ُهودا

د بذلك أن اليهود تقول: لن يدخل هذا اد   والنصارى  .اجلنة إَل َمن كان ُّيوديعاؤهم يف العام، واملرا

ين فعند اليهود النصارى وأهل اإلسالم َل يدخلون اجلنة، وعند  .تقول: لن يدخل اجلنة إَل َمن كان نرصا

 النصارى اليهود وأهل اإلسالم َل يدخلون اجلنة، وهذا اغرتار منهم.

ء َل ُيبنى عىل اْلماين ولو تأملنا يف هذا فهو رد     عىل مذهب أهل اإلرجاء، فإن ويف هذا أن اجلزا

اإلنسان الواجب عليه العمل وَل يكفي جمرد اْلمنية، أو جمرد التصديق الذي يف قلبه، أو املعرفة، بل َلبد 

ء بغري عمل، فإن هذا ِمن الغرور، فهم اغرت   وا كَم ذكر هنا يف مع ذلك ِمن العمل والقيام، وأَل ينتظر اجلزا

 .اين ِتنوها عىل اهلل بخري حق "" أمقوله، أبو العالية قال: 

عن حال املؤمنني أهنم يعملون اْلعَمل، ويقومون  -جل وعال  -يف رشيعة أهل اإلسالم أخرب اهلل  

به ومع ذلك قلوهبم وجلة أَل ُتتقبل منهم هذه اْلعَمل،  -جل وعال  -بالواجبات، ويفعلون ما أمرهم اهلل 

ن شيئاا، ويتمنون عىل اهلل اْلماين، وَل شك أن هذا ِمن الضياع وقارن بني هذا وبني حال اليهود، َل يعملو

ومن الغفلة، وما الذي بعد الُكْفر؟ وبعد اَلعرتاض عىل الرسل؟ وبعد قتل اْلنبياء؟ وبعد الكفر باآليات 
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 إياها؟  -جل وعال  -واملعجزات التي أعطاهم اهلل 

 :  َوَأِحبَّاُؤُه  َنْحنُ  ﴿فال شك أن مثل هذا اْلمر معهود عنهم، فقالوا
ِ
وهذا َل  [ ١٨] املائدة:  ﴾َأبْنَاُء اَّللَّ

أرسل إليهم اْلنبياء وأرسل إليهم الرسل وأنزل  -جل وعال  -وا بأن اهلل شك ِمن الغرور الكبري، اغرت  

عوا اَلدعاءات الكثرية، فكان ِمن قول اهلل  ، أن حكم عليهم بقوله: -جل وعال  -عليهم الكتب، ثم ادَّ

ْلَك َأَمانِيُُّهْم  ﴿
، ١١١] البقرة:  ﴾( ١١١اِدِقنَي )ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َص  ﴿ثم قال:  [ ١١١] البقرة:  ﴾تِ

ل. [ ١١٢  هم ليس عندهم برهان، وإنَم هذا ِمن باب التنزُّ

 إهَِلاا  ﴿يف اآلية اْلخرى، قال يف آخر سورة املؤمنون:  -عز وجل  -كَم قال اهلل  
ِ
َوَمْن َيْدُع َمَع اَّللَّ

إلهل فيه برهان، َل برهان، وإنَم هذا ِمن باب، ِمن هل هناك عبادة  [ ١١٧] املؤمنون:  ﴾آَخَر ََل ُبْرَهاَن َلُه بِِه 

باب إقامة احلجة عليهم، أي َل برهان هلم، وَل دليل عندهم، وَل حجة يف قوهلم، فهم لن يأتوا بربهان 

 .-جل وعال  -عىل ما يفرتون ِمن اْلماين عىل اهلل 

 املنت

ِسٌن  ﴿قال تعاىل: ُثمَّ   َوُهَو حُمْ
ِ
َّ
ِ
أي: َمن أخلص العمل هلل وحده  [ ١١٢] البقرة:  ﴾َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلل

َبَعِن  ﴿َل رشيك له، كَم قال تعاىل:   َوَمِن اتَّ
ِ
َّ
ِ
وَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي َّلل  [. ٢٠] آل عمران: اآلية  ﴾َفِإْن َحاجُّ

ِسٌن  ﴿ ا . -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: متبع فيه الرسول  ﴾َوُهَو حُمْ فإن للعمل املتقبل رشطني، أحدمها: أن يكون خالصا

ا للرشيعة. فمتى كان خالصا  فقا باا موا ا َل يتقبل؛ وهلذا هلل وحده، واآلخر: أن يكون صوا با ا وَل يكن صوا

 من عمل عمالا ليس عليه أمرنا فهو ردُّ ((. رواه مسلم ِمن حديث عائشة.: )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال 

 الشرح

رشطا قبول العمل اإلخالص واملتابعة والناس يف هذا الباب عىل أربعة أقسام: ثالثة هالكة، 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -واملتابعة للنبي  -جل وعال  -وتتفاوت يف اهلالك، وواحٌد ناجي، فمن حقق اإلخالص هلل 

 لت منه العبادة.فقد نجا وُتقب  

فعمله مردود، وغالب ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نبي وَل يتابع ال -جل وعال  -والطائفة الثانية: َمن أخلص هلل  
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يكون يف هذا الباب أهل البدع والضالل، الذين يتعبدون بعبادات غري مرشوعة، والطائفة الثالثة: َمن َل 

فعمله مردود؛ ْلنه َل حيقق رشط اإلخالص،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وإن تابع سنة رسول اهلل  -جل وعال  -لص هلل خُي 

ا أو رياءا  ءا كان هذا الفعل منه رشكا  أو غري ذلك. سوا

ا وَل حقق متابعةا لرسول اهلل   بعة وهي أسوأ الطوائف الثالثة َمن َل حيقق إخالصا  -والطائفة الرا

 ﴿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وَل ينجو ِمن هذه اْلقسام إَل القسم اْلول: َمن حقق اإلخالص واملتابعة للنبي -ملسو هيلع هللا ىلص 

ِسٌن  ﴿أي أخلص هلل،  [ ١١٢] البقرة:  ﴾َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه   -متابٌع لرسول اهلل  [ ١١٢] البقرة:  ﴾َوُهَو حُمْ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص 

يعني مما نبَّه عليه بعض أهل العلم يف مثل هذا املقام، التنبيه إىل أمٍر عظيم، وهو احلرص عىل حتقيق  

ا ِمن أهل اَلنحراف واملحدثات دائَما ما يت كلمون عن الرشطني وعدم الغفلة عن ذلك؛ ْلننا نجد كثريا

 .باب اإلخالص، ويرتكون باب املتابعة، أو الكالم فيه، فتنشأ ِمن هنا البدع

يف اْلعَمل،  -سبحانه وتعاىل  -وإنَم الواجب أن يكون الكالم عىل اْلمرين، عىل اإلخالص هلل  

ا )) خذوقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، النبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعىل أن َل ُتعمل هذه اْلعَمل إَل عىل وفق متابعة رسول اهلل 

، ومتابعة رسول )) صلوا كَم رأيتموين أصيل ((، وقال: عني مناسككم لعيل َل ألقاكم بعد عامي هذا ((

 أمٌر واجب ليس بنفل، فال تتحقق العبادة إَل هبذين الرشطني. -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل 

 املنت

تقبل منهم، حتى يكون ذلك فإنه َل يُ  -وإن فرض أهنم خملصون فيه هلل-فعمل الرهبان ومن شاهبهم 

ا للرسول حممد  َوَقِدْمنَا  ﴿املبعوث إليهم وإىل الناس كافة، وفيهم وأمثاهلم، قال اهلل تعاىل:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -متابعا

ا ) ِذيَن َكَفُروا َأْعََمهُلُْم  ﴿وقال تعاىل:  [، ٢٣] الفرقان:  ﴾( ٢٣إىَِل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهَباءا َمنُْثورا َوالَّ

ْمَآُن َماءا َحتَّى إَِذا َجاَءُه ََلْ جَيِْدُه َشْيئاا  َسُبُه الظَّ ٍب بِِقيَعٍة حَيْ ا  [. ٣٩] النور:  ﴾َكَِسَ

ا للرشيعة يف الصورة  فقا ُروي عن أمري املؤمنني عمر أنه تأوهلا يف الرهبان، وأما إن كان العمل موا

ئني، كَم الظاهرة، ولكن َل خي ا مردود عىل فاعله، وهذا حال املنافقني واملرا لص عامله القصد هلل فهو أيضا
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ُءوَن ال ﴿قال تعاىل:  اَلِة َقاُموا ُكَساىَل ُيَرا َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموا إىَِل الصَّ اِدُعوَن اَّللَّ نَّاَس إِنَّ امْلُنَاِفِقنَي خُيَ

َ إَِلَّ  ِذيَن ُهْم َعْن ٤َفَوْيٌل لِْلُمَصلِّنَي ) ﴿وقال تعاىل:  [، ١٤٢] النساء:  ﴾( ١٤٢ َقلِيالا )َوََل َيْذُكُروَن اَّللَّ ( الَّ

ُءوَن )٥َصاَلهِتِْم َساُهوَن ) ِذيَن ُهْم ُيَرا اُعوَن )٦( الَّ وهلذا قال تعاىل:  [، ٧- ٤] املاعون:  ﴾( ٧( َوَيْمنَُعوَن امْلَ

ا ) ﴿ ِه َأَحدا ْك بِِعَباَدِة َربِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَمالا َصاحِلاا َوََل ُيرْشِ  [. ١١٠] الكهف:  ﴾( ١١٠َفَمْن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َربِّ

ِسٌن  ﴿وقال يف هذه اآلية الكريمة:   َوُهَو حُمْ
ِ
َّ
ِ
 [. ١١٢] البقرة:  ﴾َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلل

 الشرح

َفَمْن َكاَن َيْرُجو  ﴿: -جل وعال  -يعني جاء عن بعض السلف، منهم الُفضيل وغريه، يف قول اهلل 

ِه َفْلَيْعَمْل َعَمالا َصاحِلاا  ا لرسول اهلل  [ ١١٠] الكهف:  ﴾لَِقاَء َربِّ ِه  ﴿، -ملسو هيلع هللا ىلص  -متابعا ْك بِِعَباَدِة َربِّ َوََل ُيرْشِ

ا ) ا يف [ ١١٠] الكهف:  ﴾( ١١٠َأَحدا ، وَل يكون العمل ُمتقبَّالا إَل إذا -سبحانه وتعاىل  - ذلك هلل خملصا

باا عىل السنة. ا هلل وصوا  كان خالصا

 املنت

َزُنوَن ) ﴿وقوله:  ِه َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيْ َضمن هلم  [ ١١٢] البقرة:  ﴾( ١١٢َفَلُه َأْجُرُه ِعنَْد َربِّ

فيَم  [ ١١٢] البقرة:  ﴾ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم  ﴿تعاىل عىل ذلك حتصيل اْلجور، وآمنهم مما خيافونه ِمن املحذور فـ 

َزُنونَ  ﴿يستقبلونه،  عىل ما مىض مما يرتكونه، كَم قال سعيد بن جبري: فـ  [ ١١٢] البقرة:  ﴾( ١١٢) َوََل ُهْم حَيْ

َزُنوَن ) ﴿يعني: يف اآلخرة  [ ١١٢] البقرة:  ﴾ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم  ﴿  للموت.  [ ١١٢] البقرة:  ﴾( ١١٢َوََل ُهْم حَيْ

  ﴿وقوله تعاىل: 
ٍ
ء  َوَقاَلِت النََّصاَرى َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعىَل ََشْ

ٍ
ء َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعىَل ََشْ

  به تعاىل تناقضهم وتباغضهم وتعادُّيم وتعاندهم.يبنيِّ  [ ١١٣] البقرة:  ﴾َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب 

 -كَم روى حممد بن إسحاق عن ابن عباس، قال: ملا قدم أهل نجران ِمن النصارى عىل رسول اهلل 

، فقال رافع بن ُحَريملة: ما أنتم عىل َشء، -ملسو هيلع هللا ىلص  -أتتهم أحبار ُّيود، فتنازعوا عند رسول اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص 

وجحد نبوة ، عىل َشءوكفر بعيسى وباإلنجيل، وقال رجل ِمن أهل نجران ِمن النصارى لليهود: ما أنتم 

 موسى وكفر بالتوراة.
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 َوَقاَلِت النََّصاَرى  ﴿يف ذلك ِمن قوهلَم: -تعاىل  - فأنزل اهلل
ٍ
ء َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعىَل ََشْ

 َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب 
ٍ
ء  [. ١١٣] البقرة:  ﴾َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعىَل ََشْ

 الشرح

أن احلجة ُأقيمت  [ ١١٣] البقرة:  ﴾َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب  ﴿ -جل وعال  -يعني الفائدة يف قول اهلل 

عليهم، وهذا كَم ذكرنا فيه ُقبح، املخالفة للحق مع العلم، وأنه أشد ِمن املخالفة مع اجلهل، ولذلك 

"  اجلهل عىل قسمني: اجلهل العلم: اجلاهل قد ُيعذر، وإن كان ليس كل جهٍل ُيعذر به صاحبه، قال أهل 

الذي يتمكن صاحبه ِمن العلم وَل يتعلم فهذا َل ُيعذر، واجلهل الذي َل يتمكن صاحبه ِمن العلم فهذا 

ا لعدم ِتكنه ِمن ذلك. ُيعذر "  يكون معذورا

اسب لكن َمن تيِس له سبيل املعرفة َل ُيتقبل منه هذا اجلهل وَل جيوز له أن يبقى عىل جهله بل حُي  

ا، يقول: واهلل أنا جاهل؛ تعلَّم، حتى ترفع عن  ا ليس كل جهٍل يكون به اإلنسان معذورا عىل ذلك، إذا

] البقرة:  ﴾َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب  ﴿يف هذه اآلية، قال:  -جل وعال  -نفسك هذا، هذا اجلهل، فالمهم اهلل 

 .-جل وعال  -بني أيدُّيم الكتاب ومع ذلك خيالفون، ويعرتضون ويناقضون أمر اهلل  [ ١١٣

 املنت

 يتلو يف كتابه تصديق َمن كفر به، أي: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة، فيها ما أخذ قال: إن كالا 

بتصديق موسى، وما جاء اهلل عليهم عىل لسان موسى بالتصديق بعيسى، ويف اإلنجيل ما جاء به عيسى 

ِمن التوراة ِمن عند اهلل، وكل يكفر بَم يف يدي صاحبه. وقال جماهد يف تفسري هذه اآلية: قد كانت أوائل 

 .اليهود والنصارى عىل َشء. وظاهر سياق اآلية يقتيض ذمهم فيَم قالوه، مع علمهم بخالف ذلك

أي: وهم يعلمون أن رشيعة التوراة  [ ١١٣لبقرة: ] ا ﴾َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب  ﴿وهلذا قال تعاىل: 

ا ومقابلة للفاسد  ا وكفرا واإلنجيل، كل منهَم قد كانت مرشوعة يف وقت، ولكن جتاحدوا فيَم بينهم عنادا

 بالفاسد، كَم تقدم عن ابن عباس.

ِذيَن ََل َيْعَلُموَن ِمْثَل َقْوهِلِْم  ﴿وقوله تعاىل:  ُيبنيِّ هبذا جهل اليهود  [ ١١٣] البقرة:  ﴾َكَذلَِك َقاَل الَّ
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والنصارى فيَم تقابلوا به ِمن القول، وهذا ِمن باب اإليَمء واإلشارة. وقد اخُتِلف فيمن عنى بقوله تعاىل: 

ِذيَن ََل َيْعَلُموَن  ﴿ فقال الربيع بن أنس وقتادة: قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم.  [. ١١٣] البقرة:  ﴾الَّ

: ليس حممد عىل َشء. وقال  السدي: فهم العرب، قالوا

 الشرح

 يعني كفار قريش.

 املنت

ا ِمن هذه اْلقوال،  واختار ابن جرير: أهنا عامة تصلح للجميع، وليس ثمَّ دليل قاطع يعني واحدا

 فاحلمل عىل اجلميع أوىل، واهلل أعلم.

 الشرح

عندنا قاعدة عامة وهو أن النص ِمن القرآن أو ِمن السنة إذا احتمل معنيني ليس أحدمها أرجح ِمن 

ا يف التفسري، إذا َل يكن  اآلخر فإن النص حُيمل عىل املعنيني، وهذه قاعدة رشعية، وقاعدة ُيعمل هبا كثريا

" إما أن  ذكر أهل العلم: عندك مرجح عىل أحد التفسريين، فاآلية حُتمل عىل اجلميع، ويكون هذا كَم

د العام، أو ِمن باب رضب املثال "  .يكون ِمن باب ذكر أحد أفرا

ُقوا  ﴿  ا َوََل َتَفرَّ يعا
 مَجِ
ِ
ط  [ ١٠٣] آل عمران:  ﴾َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اَّللَّ حبل اهلل: القرآن، السنة، الرصا

ا؛ ْلن َل ُمرجح ْلحدمها عىل اآلخر، فيكون هذا ِمن باب رضب  املستقيم، الدين، حُيمل عليها مجيعا

ا، إذا قول اهلل  ِذيَن  ﴿: -جل وعال  -املثال، ِمن باب رضب املثال، فتعم اآلية املعاين مجيعا َكَذلَِك َقاَل الَّ

ِذيَن ََل َيْعَلُموَن  ﴿ [ ١١٣رة: ] البق ﴾ََل َيْعَلُموَن  ءا كانت طوائف ِمن اليهود أو ِمن  [ ١١٣] البقرة:  ﴾الَّ سوا

 النصارى أو أمم سابقة، أو كانوا ِمن كفار قريش، حُتمل اآلية عىل مجيعهم.

 املنت

َتلُِفوَن ) ﴿وقوله تعاىل:  ُكُم َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيََم َكاُنوا ِفيِه خَيْ ُ حَيْ أي: أنه  [ ١١٣] البقرة:  ﴾( ١١٣َفاَّللَّ

تعاىل جيمع بينهم يوم املعاد، ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي َل جيور فيه وَل يظلم مثقال ذرة. وهذه 
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ِذيَن إِنَّ ا ﴿اآلية كقوله تعاىل يف سورة احلج:  ابِِئنَي َوالنََّصاَرى َوامْلَُجوَس َوالَّ ِذيَن َهاُدوا َوالصَّ ِذيَن َآَمنُوا َوالَّ لَّ

 َشِهيٌد )
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ ََشْ َ َيْفِصُل َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ اَّللَّ ُكوا إِنَّ اَّللَّ وكَم قال تعاىل:  [، ١٧] احلج:  ﴾( ١٧َأرْشَ

نَا ُثمَّ َيْفَتُح َبْينَنَا بِاحْلَقِّ َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعلِيُم )ُقْل جَيَْمُع َبيْ  ﴿  [. ٢٦] سبأ: ﴾( ٢٦نَنَا َربُّ

 الشرح

َتلُِفوَن ) ﴿: -جل وعال  -يف قول اهلل  ُكُم َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيََم َكاُنوا ِفيِه خَيْ ُ حَيْ ] البقرة:  ﴾( ١١٣َفاَّللَّ

جل  -عىل ثالثة أقسام: حكم اهلل  -جل وعال  -اجلزاء؛ ْلن حكم اهلل  -جل وعال  -يبني اهلل  [ ١١٣

حكٌم كوين وهو ما يقع يف هذا الكون، به وما ينهى عنه، و -جل وعال  -رشعي، وهو ما يأمر اهلل  -وعال 

ءا كان حمبوباا هلل  ئي، وهو ما يف هذه اآلية، أو نحوها ِمن  -جل وعال  -سوا أو غري حمبوب، وحكٌم جزا

ُ  ﴿ما هناهم عنه، يتوعدهم بذلك فيذكر حكمه، قال:  -جل وعال  -اآليات، يعني بعد أن يذكر اهلل  َفاَّللَّ

َتلُِفوَن )حَيُْكُم َبْينَُهْم َيْوَم ا  [. ١١٣] البقرة:  ﴾( ١١٣ْلِقَياَمِة ِفيََم َكاُنوا ِفيِه خَيْ

ا. أتوقف هنا إن شاء اهلل.  وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليَما كثريا
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