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 البقرة سورة من 481 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
مما قد ال ُيفيم  -عز وجل-فسأشير في ىذا المجمس إلى الفيم الصحيح فيما يتعمق بثالث آيات من كتاب اهلل 

  عمى وجيو.
َأيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم }في شرع الصيام:  -تبارك وتعالى-من سورة البقرة وىي قولو ىي فاآلية التاسعة 

ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوََّع َخْيرًا َفُيَو َخْيٌر َلُو َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعاُم 
 .[ٗٛٔالبقرة:] {َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَمُمونَ 

، قد ُيشكل ىذا عمى من يقرأ ىذه اآلية، الذي يطيق الصيام يجب عميو أن {َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيةٌ }فقولو: 
-وبيان ذلك أن اهلل ، [ٗٛٔ]البقرة: {َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكينٍ }: -عز وجل- يصوم فكيف قال اهلل

-إذ ن النبي  ،لما فرض الصوم فرضو عمى التدريج، فكان أول ما وجب ىو صوم يوم عاشوراء -عز وجل
أمر مناديًا أن ينادي أن من أصبح صائمًا في يوم عاشوراء فميتم صومو، ومن أصبح  -صمى اهلل عميو وسمم

، فكان ذلك عمى الوجوب، وجاء في بعض الروايات أنو كان يجب عمييم أن يصوموا (ٔ)"مفطرًا فميصم بقية يومو
صوم رمضان، ولكنو كان في ابتداء  -عز وجل-ثالثة أيام من كل شير مع يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك شرع اهلل 

ومن لم يصم مع استطاعتو  ،فمن شاء أن يصوم صام ،وىو شير كامل ،األمر عمى التخيير؛ ألنو عبادة شاقة
أن ُيطعم عن كل يوم مسكينًا، وليس عميو قضاء بعد ذلك، ىذا في أول  ،امعفمو أن يستعيض عن الصوم باإلط

َشْيُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِو }وىي قولو:  ،م فنسخ ىذه اآلية بالتي بعدىااألمر، ثم فرض اهلل عمى الجميع الصو 
الشَّْيَر َفْمَيُصْمُو َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفٍر  اْلُيَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِيَد ِمْنُكمُ  اْلُقْرآُن ُىًدى ِلمنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمنَ 

، فينا ال ُيرخص ألحد بترك الصوم إال من كان عاجزًا بالمرض أو غير ذلك، [٘ٛٔالبقرة:] {ٍم ُأَخرَ َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّا
ولكنو يحرم  ،وكان في أول األمر في صوم رمضان كان يجب عمى اإلنسان أن يصوم إلى المغرب كما ىو اآلن

في ليمة الصوم بشرط أن ال  -ُيباحأو -كما أنو ُيشرع لو أن يأكل ويشرب  ،عميو في ليمة الصيام أن يطأ أىمو
ُأِحلَّ َلُكْم } :-عز وجل-ينام، فإن تخمل ذلك النوم فإنو ُيمسك إلى اليوم اآلخر، فشق ذلك عمى الناس فأنزل اهلل 

َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس َلُينَّ َعِمَم المَُّو َأنَّ  ُكْم ُكنُتْم َتْختَاُنوَن َأنُفَسُكْم َفتَاَب َعَمْيُكْم َلْيَمَة الصِّ
ا مسألة األكل ، يعني: من الولد بالنكاح، وأمّ [ٚٛٔالبقرة:] {َوَعَفا َعْنُكْم َفاآلَن َباِشُروُىنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب المَُّو َلُكمْ 

َياَم ِإَلى  اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمنَ  اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمنَ  َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكمُ } فقال: والشرب اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوا الصِّ
جاء بعض أصحاب النبي " فقد حدث أنو ا كان ُيمنع من نام أن يأكل بعد نومتو، وذلك أنو لمّ [ٚٛٔالبقرة:] {المَّْيلِ 

                                                           

 (.ٕٚٓٓ) برقم عاشوراء، يوم صيام باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - ٔ



فمما دخل عمى امرأتو قال: ىل عندكم  ،ُمنيكًا في سائر النيار -من مزرعتو-من حقمو  -صمى اهلل عميو وسمم-
، ما عندىم موائد مثمنا اآلن النساء يشتغمون فييا من بعد صالة الظير، دخل ىل ؟، ىل عندكم طعام؟شيء

 ،عندكم طعام؟ قالت: أطمب لك، فذىبت لتحضر لو شيئًا أو تبحث عن شيء يأكمو فيو مع اإلنياك غمبتو عينو
فصار " ،طرإال من الميمة األخرى في الفيأكل  : أنو لنىذا ، يعني"لك ميو فإذا ىو نائم، قالت: خيبةً فدخمت ع

 .(ٕ)"ىذه اآلية تخفيفاً فأنزل اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-ُيغمى عميو في وسط النيار، فُأخبر النبي 
َفَمْن َشِيَد }كان ىذا في أول األمر عمى التخيير ثم ُنسخ بقولو:  ،[ٗٛٔ]البقرة: {َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنوُ }قولو:  نإذ

 {َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنوُ }: وبعض أىل العمم كابن عباس يقول ، فال ُيشكل،[٘ٛٔالبقرة:] {الشَّْيَر َفْمَيُصْموُ  ِمْنُكمُ 
المرض الذي ال ُيرجى ُبرؤه ويتكمف  والمريضيطيقونو بكمفة زائدة وىو الشيخ اليرم الكبير ، يعني: [ٗٛٔ]البقرة:

يعني: يطيقونو  {قونوو  ط  وعمى الذين يُ }وىي قولو:  ،واحتجوا بقراءة شاذة أخرى ،فيذا المقصود، الصوم جدًّا
الذي قد مرض  إنما ىي في من يشق عميو الصوم كالشيخ الكبير واإلنسان ،اآلية غير منسوخة بكمفة، فعمى ىذا

  ه.مرضًا ال ُيرجى ُبرؤ 
اتََّقى َوْأُتوا اْلُبُيوَت  َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن تَْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُيورَِىا َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمنِ }وىي قولو تعالى:  :واآلية العاشرة

أحد يأتي ويتسور  ىل ىناك قد يقرأ اإلنسان وال يفيم، ؟، ما معنى ىذه اآلية[ٜٛٔالبقرة:] {ِمْن َأْبَواِبَيا َواتَُّقوا المَّوَ 
، يقال: نعم، كان ذلك األمر يفعمونو ديانة، جاء في بعض الروايات ؟البيت إذا أراد أن يدخل ما يدخل مع الباب

أو كانوا إذا  ،أن األنصار كانوا إذا رجعوا من سفر"في صحيح البخاري:  -رضي اهلل عنو-كما في حديث البراء 
 ،من محظورات اإلحرام و، يعني: كانوا يرون(ٖ)"{َوَلْيَس اْلِبرُّ }فأنزل اهلل:  ،أحرموا في الجاىمية أتوا البيت من ظيره

أنو ال يدخل بيتو من الباب، إذا بدت لو حاجة ماذا يصنع؟  ،وال يمبس المخيط ،ال يغطي رأسو مثالً  :كما يقال
كانوا إذا خرج الواحد  -بعض األنصار-أن بعضيم "يتسور البيت من أجل أن يدخل، وجاء في بعض الروايات: 

 -لو حاجة ليرجع إلى بيتو مغي ىذا السفر ويبقى، أو أنو بدتيعني أن يُ -منيم في سفر ثم بدا لو في ىذا السفر 
كانوا إذا جاءوا من  -يعني قبل اإلسالم-، وجاء في بعض الروايات أن األنصار "يتسور ،لم يدخل مع الباب
 ،يرون أنو ال يجوز لمواحد منيم أن يدخل بيتو من الباب -أعيادىمإذا رجعوا من عيد من -عيد من أعيادىم 

نما يدخمون من السور، فيذا كمو كان يقع من بعضيم َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن }ىذه اآلية:  -عز وجل-فأنزل اهلل  ،وا 
قرب بو إلى اهلل، وليس من الدين في شيء، وليس من ، ىذا أمر ال ُيت[ٜٛٔالبقرة:] {تَْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُيورَِىا

، ِفعل -عز وجل-، البر في تقوى اهلل [ٜٛٔالبقرة:] {اتََّقى َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمنِ }الطاعات، وىو عمل ال معنى لو، 
  ا ىذه السخافات فميس ليا معنى، فيذا من شرع الجاىمية، ىذا معنى اآلية.ىيو، أمّ اأوامره واجتناب نو 

                                                           

َيامِ  َلْيَمةَ  َلُكمْ  ُأِحلَّ }: -ذكره جل- اهلل قول باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ  َوَأْنُتمْ  َلُكمْ  ِلَباٌس  ُىنَّ  ِنَساِئُكمْ  ِإَلى الرََّفثُ  الصِّ
 ،[ٚٛٔ:البقرة] {َلُكمْ  المَّوُ  َكَتبَ  َما َواْبَتُغوا َباِشُروُىنَّ  َفاآْلنَ  َعْنُكمْ  َوَعَفا َعَمْيُكمْ  َفَتابَ  َأْنُفَسُكمْ  َتْخَتاُنونَ  ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ  المَّوُ  َعِممَ  َلُينَّ  ِلَباٌس 
 (.ٜ٘ٔٔ) برقم
 كتاب في ومسمم، ،(ٖٓٛٔ) برقم ،[ٜٛٔ:البقرة] {َأْبَواِبَيا ِمنْ  الُبُيوتَ  َوْأُتوا}: تعالى اهلل قول باب الحج، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ

 (.ٕٖٙٓ) برقم التفسير،



َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو الَِّذيَن ُيَقاِتُموَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ المََّو ال }واآلية الثالثة واألخيرة وىي اآلية الحادية عشرة: 
 :يقولون ،أليام، ىذه اآلية مجال كبير لمممبسين في ىذا الزمان السيما في ىذه ا[ٜٓٔالبقرة:] {ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

فصار الذين يدافعون عن بيوتيم ُتيدم عمى  ،حتى الدفاع ،الجياد إنما ُشرع لمدفاع فقط، وليتيم اكتفوا بيذا
وفي العراق صار ىؤالء مجموعات إرىابية يجب  ،وسيم وُتجرب عمييم جميع أنواع األسمحة في فمسطينءر 

يوتيم وعن حريميم صاروا بيذه المثابة، محاربتيا والقضاء عمييا بكل وسيمة ممكنة، ىؤالء الذين يدافعون عن ب
يأتي من وراء البحار وييدم عمى  ،والذي يأتي من وراء البحار في أرض ىو غريب الوجو فييا واليد والمسان

يمك ا تنًّ بي، ُيمقي عمييم القنبمة سبعين طالناس بيوتيم ويجرب عمييم جميع أنواع األسمحة ىذا ليس بإرىا
وىذا الذي يحفظ األمن!  ،وىذا ليس بإرىابي، ىذا داعية السالم! ،ع القنابل الحراريةاألخضر واليابس جميع أنوا

واإلنسان الحضاري الذي جاء يحمل الُمثل الغربية لمشعوب اليمجية في  ،واإلنسان المتنور ،وىذا اإلنسان المثقف
ال أمريكا ما جاءت إلى بمد إمنطقتنا، ىذا الُمبشر بالحضارة والتنوير كما يقول بعض الكتاب عندنا، يقولون: 

ومن ىذا التسمط، ىذا يكتب في  ،شرى لدول المنطقة جميعًا أن تحرر من الكبتطورتيا وحررتيا، فيقول: ىذه ب
دافع عن ، ىكذا يقول عن ىؤالء، وأّما من ياألنظمة الموجودة دون خوف وال حياءعمى الصحف ويحرض حتى 

عمار لو أكثر من مائة سنة، لما جاء االست ،وىذا الكالم ليس بجديد ،ةفيحتجون بمثل ىذه اآلي ،بيتو فيذا ُيرمى
وىذا  ،عان اإلسالم إنما ُشرع فيو الجياد لمدفإ :وقالوا ،اب وُكتبت كتب كثيرةووقعت اليزيمة آنذاك جاء كت

ليس  ،وأكثر من ىذا أنو حتى الدفاع ،واليوم تعود القضية من جديد ،تجدونو في كتابات كثيرة قبل مائة سنة
، قالوا: ىي النفس [ٖٕٔالتوبة:] {اْلُكفَّارِ  َقاِتُموا الَِّذيَن َيُموَنُكْم ِمنَ } ،ىذا ىناك دفاع، مثمما يقول الصوفية، يقولون

ل، ىي النفس، وعندما جاءىم االستعمار الفرنسي في قات  ل ويُ قت  الطاعة، ما في عدو في الخارج يُ  كينستذبح ب
ليدفعوا المدافع الفرنسية، ىذا فيم  ؛يقرءون صحيح البخاري في األزىركانوا مصر وضرب األزىر بالمدافع 

    يجري اليوم في بالد المسممين.لإلسالم! وقل مثل ذلك فيما 
، ىذا في أول شرع [ٜٓٔالبقرة:] {ُيَقاِتُموَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ المََّو ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو الَِّذيَن }

نَّ المََّو َعَمى َنْصرِِىْم }: -تبارك وتعالى-الجياد، أول ما نزل في الجياد قولو  ُأِذَن ِلمَِّذيَن ُيَقاَتُموَن ِبَأنَُّيْم ُظِمُموا َواِ 
قط دون اعتداء، فقط، ثم بعد ذلك ُفرض عمييم أن يقاتموا من قاتميم ف نٌ ، ىذا أول ما نزل، إذْ [ٜٖالحج:] {َلَقِديرٌ 

باد في يعني: ال تقتموا شيخًا كبيرًا، وال امرأة، وال طفاًل، وال تخربوا دور العبادة، وال تقتموا العُ  ومعنى دون اعتداء
، ىذه المرحمة الثانية في شرع الجياد، ثم بعد ذلك [ٜٓٔالبقرة:] {اْلُمْعَتِدينَ  َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ المََّو ال ُيِحبُّ }صوامعيم، 

َفِإَذا انَسَمَخ اأَلْشُيُر اْلُحُرُم َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم } :آخر ما نزلوىي نزلت آية براءة 
، ىذه آخر آية نزلت في الجياد نسخت كل اآليات التي قبميا عمى [٘التوبة:] {َواْحُصُروُىْم َواْقُعُدوا َلُيْم ُكلَّ َمْرَصدٍ 

  .قول كثير من أىل العمم
أن ذلك ُشرع عمى التدريج، بمعنى أن اآليات السابقة لم تُنسخ  -وىو ما أظنو الراجح-يرى وبعض أىل العمم 

ًا لذلك، ئلستم مييئين لمقتال والجياد، ولستم كف ،كفوا أيديكم :إنما تكون في وقت الضعف والعجز فيقال لمناس
 ثم بعد ذلك تستطيعون أن تقاتموا عدوكم. ،جميالً  وا إليو ردًّادّ أواًل، ورُ  -عز وجل-أصمحوا حالكم مع اهلل 



َفاْقُتُموا } الضعف، ففي حالة القوة والتمكينمن  فذلك عمى التدريج، فاألمة تمر بحاالت من القوة وحاالت
، ىذه األحكام الشرعية التي [٘التوبة:] {اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواْقُعُدوا َلُيْم ُكلَّ َمْرَصدٍ 

فصارت ىذه القضايا الِعظام الِكبار كل الناس يكتب فييا، فتجد  ،نص القرآن عمييا بعيدًا عن كالم الجاىمين
ويتكمم وُينظر في  ،الذي ال يعرف كوعو من كرسوعو من بوعو يكتب في مثل ىذه القضايا في الصحفالجاىل 

يا إخوان ليس  -عز وجل- يجوز، دين اهلل الىذه القضايا الِعظام دون عمم وال فقو وال ىدى وال كتاب منير، ىذا 
، فيذه -عز وجل-    يميق وال يجوز وال ُيرضي اهلل الم ُحبين، ىذا ودرج حتى أ بمعبة، يتكمم فيو من ىب ودب

 ، ىي ثاني آية في مرحمة التدريج في شرع الجياد.[ٜٓٔالبقرة:] {َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو الَِّذيَن ُيَقاِتُموَنُكمْ }اآلية 
جميال، وأن  ردًّا مطف بيم وأن يردىم إلى دينيموأن ي ،أن ُيصمح أحوال المسممين -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا

و، وأن يشفي صدورنا وصدور المسممين منيم، إنو تعجائب قدر  ميأخذ عدوىم أخذ عزيز مقتدر، وأن ُيرينا فيي
 عمى ذلك قدير.

 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.


