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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١١٩( في تهذيب تفسير ابن كثير المصباح المنير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمدالحمد 
 ولَم تَِجدواْ كَاِتبا فَِرهان وِإن كُنتُم علَى سفٍَر{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

مقْبوضةٌ فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اللّه ربه والَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها 
  .]سورة البقرة) ٢٨٣([ }يمفَِإنَّه آِثم قَلْبه واللّه ِبما تَعملُون عِل

أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتباً يكتب لكم، قال } وِإن كُنتُم علَى سفٍَر{: يقول تعالى"
ن مقبوضة، أي هأو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً فر: -مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس 

 على أن الرهن }فَِرهان مقْبوضةٌ{: دل بقولهوقد استُة في يد صاحب الحق، فليكن بدل الكتابة رهان مقبوض
  .ال يلزم إال بالقبض

 توفي -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيحين عن أنس 
رواية من يهود  وفي ،١ من شعير، رهنها قوتاً ألهلهودرعه مرهونة عند يهودي على ثالثين وسقاً

  ."المدينة
  : أما بعد،والسالم على رسول اهللالحمد هللا، والصالة ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ، وعكرمة،أبي العالية و،منسوبة إلى ابن عباس   جاء في قراءة أخرى}كَاِتبا{: -تبارك وتعالى-قوله ف
أو وجدوه ولم يجدوا : قالحيث بق دل عليها أثر ابن عباس الساوي }ولم تجدوا كتاباً{ وجماعة من السلف

هذه  }فَِرهان مقْبوضةٌ{ :فقالإذا لم يجدوا كاتباً  طريقة أخرىفأرشدهم اهللا سبحانه إلى ، ..."قرطاساً أو دواة
ن هرفَ{قرئت ، و}مقبوضة نهرفَ{ قرئت بتخفيف الهاء، وقرئت باإلفرادإحدى القراءات المتواترة في اآلية، و

: والمعنىن، هن هو الواحد من الرههان، والرجمع ِر: نهالرإذ  واحد، جع إلى معنىترميعها جو، }مقبوضة
  .ابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحقفليكن بدل الكت

على أن الرهن ال يلزم إال بالقبض، وهذا عليه كما ذكر الحافظ ابن كثير  }فَِرهان مقْبوضةٌ{: دل بقولهوقد استُ
، ولكن لما كان المقصود -رحمه اهللا-خالفاً لمن صححه باإليجاب والقبول، كاإلمام مالك ل العلم، عامة أه

 المقابضة فيه أولى وأحرز لحق تكان لئال يبطل ويضيع، ؛ وحفظ الحق، واالحترازستيثاقاالن االرهمن 
  .الغير

السفر عمومه في  السنة دلت على ولكن، أن الرهن إنما يكون في السفرمن ظاهر اآلية أخذ بعض أهل العلم و
مقيماً حينها ن ا وك، درعه عند يهودي من يهود المدينة-صلى اهللا عليه وسلم-واستشهدوا برهنه والحضر، 

  . واهللا أعلم،المدينةفي 
                                                

 بـاب الـرهن   –، ومسلم في كتاب المساقاة )٤/١٦٢٠) (٤١٩٧( برقم -صلى اهللا عليه وسلم– باب وفاة النبي -بخاري في كتاب المغازي     ال  رواه - 1
 ).٣/١٢٢٦) (١٦٠٣(وجوازه في الحضر والسفر برقم 



 ٢

 جيد عن أبي سعيد  روى ابن أبي حاتم بإسناد}فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه{ :وقوله"
  .هذه نسخت ما قبلها:  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-الخدري 

  . إذا ائتمن بعضكم بعضاً فال بأس أال تكتبوا أو ال تشهدوا: وقال الشعبي
وأهل السنن من رواية  يعني المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد }ولْيتَِّق اللّه ربه{: وقوله
على ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه- عن الحسن عن سمرة قتادة

  ".٢))اليد ما أخذت حتى تؤديه
 ،م كثير ألهل العلم، ومنهم من يصحح ذلك مطلقاًالحديث فيه ضعف، ورواية الحسن عن سمرة فيها كال

باعتباره الحديث  واحداً، اًن عن سمرة إال حديثومنهم من يرده مطلقاً، ومنهم من ال يصحح من روايات الحس
  .ا منهلم يسمعهاألحاديث لك الوحيد الذي سمعه منه، وبقية ت

رضي اهللا تعالى -وال تظهروها، قال ابن عباس  أي ال تخفوها وتغلوها }والَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ{: قوله"
 قال }ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْبه{: كذلك، ولهذا قال وكتمانها ،شهادة الزور من أكبر الكبائر:  وغيره-ماعنه

سورة ) ١٠٦([ }والَ نَكْتُم شَهادةَ اللِّه ِإنَّا ِإذًا لَِّمن اآلِثِمين{: يعني فاجر قلبه، وهذا كقوله تعالى: السدي
ين ِبالِْقسِط شُهداء ِللِّه ولَو علَى َأنفُِسكُم َأِو الْواِلديِن يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَواِم{: وقال تعالى ،]المائدة

 اللّه واْ فَِإنِرضتُع واْ َأوِإن تَلْوِدلُواْ وى َأن تَعوواْ الْها فَالَ تَتَِّبعلَى ِبِهمَأو ا فَاللّهفَقَير ا َأوغَِني كُنِإن ي ِبيناَألقْرو
  .]سورة النساء) ١٣٥([ } تَعملُون خَِبيراكَان ِبما

  ."}والَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْبه واللّه ِبما تَعملُون عِليم{: وهكذا قال هاهنا
 الكتمان إنما يكون اعتبار أنقد يكون بوعتبار أن القلب هو ملك الجوارح، با في اآلية إلى القلباآلثم أضيف 
  . واهللا أعلم،في القلب

لِّلَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن تُبدواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو تُخْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللّه فَيغِْفر ِلمن يشَاء {"
ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهشَاء ون يم ذِّبعييخبر تعالى أن له ملك السماوات واألرض ]سورة البقرة) ٢٨٤([ }و 

على ما فيهن، ال تخفى عليه الظواهر وال السرائر والضمائر، وإن دقت بينهن، وأنه المطلع وما  وما فيهن
قُْل ِإن تُخْفُواْ ما { : في صدورهم كما قال تعالىعلى ما فعلوه وما أخفوهسب عباده اوخفيت، وأخبر أنه سيح

ِفي صٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهِض وا ِفي األرماِت واوما ِفي السم لَمعيو اللّه هلَمعي وهدتُب َأو وِركُم٢٩([ }د (
، واآليات في ذلك كثيرة جداً، وقد أخبر في هذه ]سورة طـه) ٧([ }يعلَم السر وَأخْفَى{: وقال، ]سورة آل عمران

رضي اهللا -على الصحابة ى العلم، وهو المحاسبة على ذلك، ولهذا لما نزلت هذه اآلية اشتد ذلك بمزيد عل
، وخافوا منها ومن محاسبة اهللا لهم على جليل األعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم -متعالى عنه

  ."وإيقانهم

                                                
، )٥/٨) (٢٠٠٩٨(، وأحمد برقم  )٢/٨٠٢) (٢٤٠٠(، وابن ماجه برقم     )٣/٥٦٦) (١٢٦٦(، والترمذي برقم    )٣/٣٢١) (٣٥٦٣( أبو داود برقم      رواه - 2

  ).٨١٧٦(وضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم 
  



 ٣

اختلفت دد من الروايات، و كما جاء ذلك في ع-صلى اهللا عليه وسلم-هذه اآلية شقت على أصحاب النبي 
  : إلى قولين-نسخاً وإثباتاً– عليها الحكمفي ن راء المفسريآ

هو قوله و نة بما بعدهايبأنها موهو ، السلففي عرف   بذلك النسخونيريدهم أنها منسوخة، و: األولالقول 
 } ...والَ تَحِمْل علَينَا ِإصرا كَما حملْتَه علَى الَِّذين ِمن قَبِلنَاربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا ربنَا {: سبحانه

  :ناستدرك عليه أمرلكن القول بالنسخ ي ،فخفف ذلك عنهمقد فعلت، : قال ]سورة البقرة) ٢٨٦([
  .أن النسخ ال يثبت باالحتمال -
 وإنما النسخ يتعلق لخبر تكذيب له، ألن نسخ اخبراً، والنسخ ال يتعلق باألخبار؛اآلية أفادت أن  -

ن هذا الخبر إ :فال يمكن أن يقال، -مر والنهي واألخبار التي هي بمعنى اإلنشاءاأل-باإلنشاء 
 .منسوخ

 من العام الباقي على ة إلى أن اآليةئفتلفوا في توجيه المعنى، فذهبت طااخإنما أنها محكمة، و: القول الثاني
ا عليه الضمائر، وأنهم إذا أخفومحيط بما تنطوي و ، يعلم ما في النفوس- وجلعز- أن اهللا :والمعنىعمومه، 

هذا على  اعتراضقد يرد لكن  سيحاسبهم عليه، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ه أو أظهروه فإناًأمر
نفس، اإلنسان ال يملك حديث الإذ  على أمر ال يملكه الواحد منهم؟ -عز وجل-كيف يحاسبهم اهللا ، وهو القول

 كان ذلك من قبيل ا، فإذا حوسب عليه لهاإرادةوال ب تهجم على القلب من غير تطلّالتي الخواطر ال و
  عنه-عز وجل-هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حديث النفس أمر قد تجاوز اهللا ما ال يطاق، بتكليف ال

   قد فعلت، والنبي :  وأن اهللا قال}... ينَا َأو َأخْطَْأنَاربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّس{ :في اآلية بعدهاقال سبحانه كما 
فكيف  ٣))مل به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكأمتي عما حدثتإن اهللا تجاوز عن ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-

جاء عن ما استدلوا ببأن المحاسبة ال تقتضي التعذيب، و: رد أرباب هذا القولو بحديث النفس؟ يحاسبون
: فقلت: ، قالت))من نوقش الحساب عذب((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي-رضي اهللا عنها–ة عائش

 ؟]نشقاقسورة اال) ٨-٧([ } فَسوفَ يحاسب ِحسابا يِسيرا *فََأما من ُأوِتي ِكتَابه ِبيِميِنِه{: أفليس قال اهللا تعالى
ولهذا جاء في كالم ، ٤)) من نوقش الحساب يوم القيامة عذب،ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض((: قال

ابن جرير الطبري في بعض المواضع ما يوافق هذا المعنى، حيث حملها على أعم معانيها، كبير المفسرين 
 كان مستحقاً للعقوبة، منتفضل عليه بالعفو، إال ي، ثم يتجاوز عنه، وبصنيعهفه ويقرره عرن اهللا يقال بأف

  . واهللا أعلم،ظاهر القرآنق والكافر، وهذا قول جيد، ويجمع بعض األقوال بطريقة حسنة، ال تخالف كالمناف
  :تلفوا في تحديد هذا المعنى الخاصاخلكنهم ، العام المراد به الخصوصمعنى وبعضهم حمل اآلية على 

مواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم والَ تَكْتُ{ :قولهاآلية قبلها وهي الشهادة في كتمان ة بتعلقن اآلية مإ: فقيل
هقد الشهود  بعضأن  وترجحالشهود أال يخفوا الشهادة وال يكتموها،  أن اهللا لما أمر: ، وتوجيه المعنى}قَلْب

                                                
 باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلظ والنسيان في الطالق والشرك وغيره برقم   – البخاري في كتاب الطالق       رواه - 3
  ).١/١١٦) (١٢٧( باب تجاوز اهللا عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر برقم –يمان ، ومسلم في كتاب اإل)٥/٢٠٢٠) (٤٩٦٨(
 بـاب  –، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهـا  )٥/٣٣٩٤) (٦١٧١( باب من نوقش الحساب عذب برقم – البخاري في كتاب الرقاق     رواه - 4

 ).٤/٢٢٠٤) (٢٨٧٦(إثبات الحساب برقم 



 ٤

  وما تنطوي عليه الضمائر، وأنه، أنه يعلم ما في النفوسنبههم اهللا إلى م التالعب بالشهادة،نفسهأتسول لهم 
ابن جرير في أحد المواضع قاله جماعة من السلف، ونقله ، يختلج في نفوسهم وصدورهم على ما همسيحاسب

  . على اآليةهكالمعند 
  ألن هذا األمر إذا وقع في النفوس، شكالريب؛ و وهو ما يتصل بالكفر والنفاق،بعملذلك مختص ن إ: وقيل
نسان على هذه العقائد والريب والشكوك التي تقع في اهللا يحاسب اإلو، -عز وجل- في وحدانية اهللا العبد

  .أسباب العقوبة والخلود في النار، وهي من التوحيد واإليمان وما أشبه ذلك
هذه في المنافقين والكفار، وأما أهل :  وهو يرجع إلى القول الذي قبله، قالوا،طائفةن ذلك مختص بإ: قيلو

ر فيغفكفر،  العند أهل اإليمان ليس فيه نفاق ون حديث النفس  أ لهم، باعتبار-عز وجل-اإليمان فيغفر اهللا 
  .لمن يشاء، يعني من أهل اإليمان

منها ما يتعلق  و، منها ما يتعلق باإليمان:لكن من المقرر أن األشياء التي يخفيها العبد في نفسه هي أنواع
إلى غير ذلك من المعاني التي تنطوي كتمان الشهادة، كذا  و،الكفرأيضاً ب و،النفاقمنها ما يتعلق ب و،الشكب

تجاوز، يوعنه  اهللا يعفوقدراً ، و العبدؤاخذ به ي النفوس، والشك أن قدراً مما تنطوي عليه النفوساعليه
صلى اهللا –وقد مر بنا قوله  ، ال حيلة له فيهاه ألن التي ترد على اإلنسان فيدفعها؛الخواطروحديث النفس، ك

ولذا فليس من الصواب ، ))عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمللي  زوإن اهللا تجا(( :-عليه وسلم
 . المذكورتفصيلالن وال يعاقب، وإنما في ذلك ن ما يختلج في النفوس ال يحاسب عليه اإلنساإ:  بإطالقالقول

  .واهللا أعلم
 ى سعة ملكه سبحانهبعد الكالم علجاء  ،أمر المحاسبة على ما تنطوي عليه النفوسالمالحظ أن لعل و

ما يتعلق بكثير ذكر لهم و ،فهو لما أمرهم ونهاهم }لِّلَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض{: بقوله ،وإحاطته
  ه تمجدذكر بعد ذلكالمداينة، أحكام  وضايا المالية من الربا والصدقاتدد وما يتصل بالقمن األحكام، من الِع

يعلم ما نه إ حتى وأنها بلغت مبلغاً جسيماً عظيماً وإحاطته،  سعة ملكهه بذكر،ه وعظم نفس-سبحانه وتعالى-
  .واهللا أعلم هذا القدر ال إشكال فيه،و، ويحاسب على ذلك، تخفيه النفوس، و الضمائرتكنه

صلى اهللا عليه -لما نزلت على رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى األمام أحمد عن أبي هريرة "
لِّلَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن تُبدواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو تُخْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللّه فَيغِْفر { -وسلم

ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهشَاء ون يم ذِّبعيشَاء ون ياشتد ذلك على أصحاب رسول ]سورة البقرة) ٢٨٤([ }ِلم ،
يا :  على الركب، وقالواا، ثم جثو-صلى اهللا عليه وسلم-، فأتوا رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-هللا ا

نزلت عليك هذه اآلية وال رسول اهللا كلفنا من األعمال ما نطيق، الصالة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أ
 :ا كما قال أهل الكتابين من قبلكمأتريدون أن تقولو((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،نطيقها

، فلما أقر بها القوم وذلت بها )) غفرانك ربنا وإليك المصير،سمعنا وأطعنا: سمعنا وعصينا، بل قولوا
ِتِه وكُتُِبِه آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَ{ألسنتهم أنزل اهللا في أثرها 

ِصيرالْم كِإلَينَا وبر انَكنَا غُفْرَأطَعنَا وِمعقَالُواْ سِلِه وسن رٍد مَأح نيقُ بِلِه الَ نُفَرسرسورة البقرة) ٢٨٥[(} و[ ،



 ٥

ا كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا الَ الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها لَها م{  فأنزل،فلما فعلوا ذلك نسخها اهللا
  ".٥، إلى آخره]سورة البقرة) ٢٨٦([ }...تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا

 الحقيقي وهو رفع يمكن أن يراد به النسخوبمعنى بيان ما أجمل في اآلية السابقة، هذا النسخ يمكن أن يكون 
  .الحكم

الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها لَها ما {فلما فعلوا ذلك نسخها اهللا فأنزل اهللا :  ولفظه،مثلهورواه مسلم فذكر "
ةَ لَنَا ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَ{ ،نعم:  قال}...كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا

  ."نعم:  قال}واعفُ عنَّا واغِْفر لَنَا وارحمنَآ َأنتَ موالَنَا فَانصرنَا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين{ ،نعم: قال }ِبِه
رضي -وابن مسعود وعائشة  من الصحابة منهم أبو هريرة طائفةب إلى الذي هو رفع الحكم نسبالنسخ قول ال

 األخبار؛يعرفون أن النسخ ما يدخل وهم هم، بعين مثل ابن سيرين والشعبي وغيرن التا، وجماعة م-ااهللا عنه
  فكيف يوجه هذا القول؟ ،لهالخبر تكذيب في نسخ الن أل

المؤاخذة بما تنطوي هو ، فالحكم لحكم ونتيجة اًأثر }يحاِسبكُم ِبِه اللّه{:  سبحانهقولهفي يقال بأن أن الجواب 
ر من التكاليف الشرعية التي يخاطب بها المكلف، ووجهت إليه وطالبه الشارع بها، صاإذ عليه النفوس، 

 نتيجة ارتفع األثر وهو المحاسبة؛ ألن المحاسبة كانتالحكم ، فلما رفع ر من جملة التكاليف، ثم رفعافص
  . آنفاًذكرتهمنه واهللا أعلم ما من قبيل نسخ الخبر، لكن أحسن الحكم  يكون وبهذا ال،  شرعي وتكليفلخطاب

يا أبا عباس : لت فق-مارضي اهللا تعالى عنه-دخلت على ابن عباس : روى اإلمام أحمد عن مجاهد قال"
وِإن تُبدواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو تُخْفُوه يحاِسبكُم {:  قلت؟أية آية: كنت عند ابن عمر فقرأ هذه اآلية فبكى، قال

ِبِه اللّه{"  
  .نسخيتطرق إليها اللم أنه  وعلى ظاهرهاتجرى اآلية أنها مذهبه في  على أن الداللة هبفيه شبكاء ابن عمر 

 غماً شديداً، -صلى اهللا عليه وسلم-غمت أصحاب رسول اهللا  إن هذه اآلية حين أنزلت: قال ابن عباس"
، فأما قلوبنا فليست نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل كنا ايا رسول اهللا هلكنا إن: اظتهم غيظاً شديداً، وقالواوغ

:  قال،سمعنا وأطعنا: فقالوا. ))سمعنا وأطعنا: قولوا((: -صلى اهللا عليه وسلم-بأيدينا، فقال لهم رسول اهللا 
ه نَفْسا الَ يكَلِّفُ اللّ{إلى  }آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللِّه{ فنسختها هذه اآلية

خذوا ز لهم عن حديث النفس، وُأ، فتجو]سورة البقرة) ٢٨٦([ }ِإالَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ
  .باألعمال

صلى اهللا -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن أبي هريرة وقد روى الجماعة في كتبهم الستة 
  .))ما لم تكلم أو تعمل ما حدثت به أنفسها  تجاوز لي عن أمتيإن اهللا((: -عليه وسلم

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
  إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها، : قال اهللا((
  

                                                
) ٩٣٣٣( أحمد في مسنده بـرقم       رواه، و )١/١١٥) (١٢٥( باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إال ما يطاق برقم             –م في كتاب اإليمان      مسل  رواه - 5
)٢/٤١٢.( 



 ٦

  ".٦))، فإن عملها فاكتبوها عشراًةحسنفاكتبوها 
 : أبي كبشة األنماري قالودليله حديث،  ويحاسبثميلحقه اإلوعجز، فإنه عزم على السيئة العزم المصمم لو ف

 ولم ورجل آتاه اهللا ماالً((وفيه  :مثل هذه األمة كمثل أربعة نفر((: -سلمصلى اهللا عليه و-قال رسول اهللا 
 لو كان لي : فهو يقول، وال ماالً ورجل لم يؤته اهللا علماً،ير حقهغي ماله ينفقه في  فهو يخبط ف،يؤته علماً

، ٧))فهما في الوزر سواء(( :-سلمصلى اهللا عليه و- قال رسول اهللا ،))مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل
ان حريصاً على قتل إنه ك: ، قال!؟هذا القاتل فما بال المقتول: القاتل والمقتول في النار، قالوا((حديث و

وِإن تُبدواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو {:  سبحانه قولهيدخل تحتفنزل منزلة الفعل، يفالعزم المصمم ، ٨))صاحبه
كُم ِبِه اللّهاِسبحي تُخْفُوه{.  

"}ِباللِّه و نكُلٌّ آم ْؤِمنُونالْمِه وبِه ِمن را ُأنِزَل ِإلَيوُل ِبمسالر نن آمٍد مَأح نيقُ بِلِه الَ نُفَرسركُتُِبِه وآلِئكَِتِه وم
ِصيرالْم كِإلَينَا وبر انَكنَا غُفْرَأطَعنَا وِمعقَالُواْ سِلِه وستْ  * ربا كَسا ما لَههعسا ِإالَّ ونَفْس كَلِّفُ اللّهالَ ي

ا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا ربنَا والَ تَحِمْل علَينَا ِإصرا كَما حملْتَه علَى الَِّذين ِمن وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَ
فَانصرنَا علَى الْقَوِم قَبِلنَا ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَةَ لَنَا ِبِه واعفُ عنَّا واغِْفر لَنَا وارحمنَآ َأنتَ موالَنَا 

سورة البقرة) ٢٨٦([ }الْكَاِفِرين[.  
    مسعود نباكر األحاديث الواردة في فضل هاتين اآليتين الكريمتين نفعنا اهللا بهما، روى البخاري عن ِذ
من قرأ باآليتين من آخر سورة ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-
  .٩))بقرة في ليلة كفتاهال

  ."وهو في الصحيحين من طرق متعددة، وهكذا رواه أحمد بن حنبلوقد أخرجه بقية الجماعة مثله، 
ولعل األقرب أنه يحمل على  ،))كفتاه((: -صلى اهللا عليه وسلم-توجيه قول النبي في أهل العلم تعددت أقوال 

 ال من الجن وال من اإلنس، حوطه، فال يصل إليه مكروهويإطالقه وعمومه، من الكفاية بمعنى أن اهللا يحفظه 
 جميع المخاوف، ومن أهل العلم من يفسرشر  -عز وجل-يه اهللا أو غير ذلك، فيق ، أو السباع،وال من الهوام

 واهللا ، أو نحو ذلك، أو قراءة القرآن،ببعض هذه المعاني، ومنهم من يفسره بالكفاية يعني من قيام الليلالكفاية 
  .أعلم

، -صلى اهللا عليه وسلم-لما أسري برسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عبد اهللا وروى مسلم عن "
ض قبج به من األرض، فيعرإليها ينتهي ما يو، في السماء السادسةهى به إلى سدرة المنتهى، وهي انتُ

  ."ض منهاقبمن فوقها فيبه ط هب، وإليها ينتهي ما يمنها

                                                
وإذا  باب إذا هم العبد بحسنة كتبت –، ومسلم في كتاب اإليمان )٥/٢٣٨٠) (٦١٢٦( باب من هم بحسنة أو بسيئة - كتاب الرقاق    البخاري في   رواه - 6

 ).١/١١٧) (١٢٨(هم بسيئة لم تكتب برقم 
  ).٤٢٢٨(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم )٢/١٤١٣) (٤٢٢٨( ابن ماجه برقم  رواه- 7
 )٤/٢٢١٣) (٢٨٨٨( باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما برقم – مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة  رواه- 8
) ٨٠٧( باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة برقم –اب صالة المسافرين وقصرها  البخاري في كت رواه- 9
)١/٥٥٤.( 
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يمكن الجمع بين الروايتين أنها في السماء السابعة وعليه األكثر، و -رضي اهللا عنه- أنس حديثجاء في و
بأنها  وأن معظمها في السماء السابعة، فهذا قول في التوجيه، ويمكن الترجيح ،أصلها في السادسةبأن قول بال

  . واهللا أعلم،ا اختاره جمع من أهل العلم كثيرفي السابعة، وهذ
صلى -أعطي رسول اهللا :  من ذهب، قالفراشٌ: ، قال]سورة النجم) ١٦([ }غْشَى السدرةَ ما يغْشَىِإذْ ي{: قال"

ر لمن لم يشرك باهللا  أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغف: ثالثاً-اهللا عليه وسلم
   .١٠"تُماِحقْ الممن أمته شيئاً

صلى اهللا عليه -بينا رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا عنه-وقد تقدم في فضائل الفاتحة عن ابن عباس 
هذا باب : ، إذ سمع نقيضاً فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء، فقال-عليه السالم- جبريل ه وعند-وسلم

أبشر بنورين :  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-فنزل منه ملك، فأتى النبي : قد فتح من السماء ما فتح قط، قال
. ١١"لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفاً منهما إال أوتيتهقد أوتيتهما 

  ".رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه
إال الرجاء، وهذه الرواية وإن كانت من نصوص هي الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار، : المقحمات

 البد من اقتران الخوف والرجاء في قلب المؤمن حتى يكونا أن ال تؤخذ بمفردها؛ ألنهالمنهج الصحيح أن 
كجناحي الطائر؛ لئال يفضي به الرجاء إلى األمن من مكر اهللا، أو يفضي به الخوف إلى القنوط من رحمة 

مر إلى االنحراف في به األول ئقد يدون غيرها  نصوصحد الأفمن نظر إلى اهللا، واليأس من روحه، وإال 
الذين يتكلمون عن : فمثالً ، وأثرها السيئ في كثير من القضايااألحاديةيقات هذه النظرة وتجد تطب، النظر

 فأخذوا نصوصاً وقابلهم آخرونهذا هو اإلسالم، : من النصوص وقالمعيناً  اً نوعمنهم من أخذاإلسالم، 
نصوص نظر إلى ريق ف قضايا المنهج في اكذهووهذا غاية السقم في الرؤية، ، هذا هو اإلسالم: وقالواأخرى 

الصراط السوي والمنهج سلك العبد يلن واعتمد عليها، ونصوص األخرى غلب ال فريق، والتيسير وحكمها
  .، واهللا أعلمستوعب جميع النصوص في مسألتها، إال إذا المستقيم
 -رضي اهللا عنهما– ابن عباسعن  :، األولى كالهما عند مسلموردت روايتان ظاهرهما التعارض: مسألة
جبريل ، فرفع  فوقهنقيضاًإذ سمع  -عليه السالم–وعنده جبريل  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا ا بين: قال

فاتحة الكتاب وخواتيم سورة لم يؤتهما نبي قبلك، أوتيتهما، قد أبشر بنورين "، وذكر فيه بصره إلى السماء
... -صلى اهللا عليه وسلم–أسري برسول اهللا  لما: "  قال-رضي اهللا عنه– عن عبد اهللا: الثانية، و...البقرة
 ؟ يذكرفيكف الجمع بين الروايتين..." أعطي الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة،: أعطي ثالثاً"وفيه 

أرضي، ومنه ما نزل بين السماء واألرض، ومنه ما هو ، سمائيما هو ن من القرآن أ -رحمهم اهللا–العلماء 
وإن لم  ، لكن الحديثين-ما نزل بين السماء واألرضأي - األخيرتين من هذا  النزول في الروايمكانولعل 

                                                
  ).١/١٥٧) (١٧٣( باب في ذكر سدرت المنتهى برقم – مسلم في كتاب اإليمان  رواه- 10
) ٨٠٦(حة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة برقم           باب فضل الفات   – مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها         رواه - 11
  ).٢/١٣٨) (٩١٢(، والنسائي برقم )١/٥٥٤(



 ٨

مكان أمر وأما  ، هاتين اآليتينوعظم شرف ومنزلةعلى  ستدل بهما يهال أنإ على ذلك داللة قطعية، يدال
  .فال يعنينا كثيراًا منزوله

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
  


