
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 البقرة سورة من 422و 432 آليةا
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل

في سورة البقرة:  -تبارك وتعالى-قولو ىي  -عز وجل-فاآلية الثالثة عشرة مما قد ُيشكل عمى قارئ كتاب اهلل 
، فيذه اآلية ال إشكال [432البقرة:] {َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِينَّ َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشرًا}

ْزَواِجِيْم َمتَاًعا ِإَل  َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِلَ َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم }بعده بآيات:  -تبارك وتعالى-ولكن قولو  ،فييا
دة الوفاة أن المرأة تبقى أربعة أشير ع   -عز وجل-، ففي اآلية األولى ذكر اهلل [422البقرة:] {اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخرَاجٍ 

 {َمتَاًعا ِإَل  اْلَحْولِ }ا، وىذا ىو المعروف عند الناس إلى ساعتنا ىذه، ولكن اآلية التي بعدىا ذكرت الحول وعشرً 
دة سنة كاممة، فيذا ذىب فيو عامة أىل العمم إلى أن اآلية األولى ناسخة لآلية الثانية،  ،[422البقرة:] أي: أن الع 

 -عز وجل-مى ىذا تكون ىذه ىي اآلية الوحيدة في كتاب اهلل ، وع422ناسخة لآلية رقم  432يعني: اآلية رقم 
ناسخ بعدىا التي نسخت آية بعدىا، العادة أن الناسخة تأتي بعد المنسوخة في الترتيب ُتذكر اآلية ثم ُيذكر ال

يات وليس في النزول في ترتيب اآل ،ىنا الناسخة قبل المنسوخة، وىذا في الترتيب فقط بسورة أو بآيات، ولكن
صمى اهلل عميو -ال شك أن الناسخة نزلت بعد المنسوخة قطعًا بال إشكال، لكن ترتيب اآليات النبي  قطعًا؛ ألنو

 .اآلية في مكان كذا وكذا، فيذا الذي عميو عامة أىل العمم هضعوا ىذ :يقول -وسمم
دة  أول األمر تجمس سنة  ، كان فيامنسوخً  -عدة المتوفى عنيا زوجيا-فيكون إذًا التربص إلى الحول في الع 

-، والذي ذىب إليو شيخ اإلسالم ابن تيمية اأربعة أشير وعشرً فصار  -عز وجل-كاممة ثم ُنسخ تخفيفًا من اهلل 
دة -رحمو اهلل  -إلى أن ذلك ُنسخ من الوجوب إلى االستحباب، فُيستحب لممرأة أن تبقى مدة حول كامل في الع 
ا، والجميور عمى أن ذلك ُنسخ من أصمو، تبقى تبقى أربعة أشير وعشرً ولكنو ال يجب، الواجب أن  -عدة الوفاة

 ا فقط، ىذا موضع.أربعة أشير وعشرً 
حينما دعا ربو بقولو في  -صمى اهلل عميو وسمم-وىي اآلية الرابعة عشرة وىي في قصة إبراىيم  :الموضع اآلخر
الطَّْيِر  َأَوَلْم ُتْؤِمْن َقاَل َبَم  َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْمِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمنَ َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِي اْلَمْوَت  َقاَل }سورة البقرة: 

 {المََّو َعِزيٌز َحِكيمٌ َفُصْرُىنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَم  ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُينَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُينَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَمْم َأنَّ 
وقع لو شيء من التردد في  -صمى اهلل عميو وسمم-ىل يفيم أحد من ظاىرىا أن إبراىيم  ، فيذه اآلية[462ة:البقر ]

نحن أحق بالشك من إبراىيم ))قد قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عمى إحياء الموتى، والنبي  -عز وجل-قدرة اهلل 
، فما المراد؟ ما المراد خاصة مع ىذا الحديث، ألن الحديث يتكمم عن ىذه القضية (1)((-عميو الصالة والسالم-
ىو أن  -عز وجل-والعمم عند اهلل -راد فيقال: الم ،؟((-صمى اهلل عميو وسمم-نحن أحق بالشك من إبراىيم ))
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 (.121) برقم األدلة، بتظاىر القمب طمأنينة زيادة باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(3334)



كان قد بمغ الكمال في  -صمى اهلل عميو وسمم-الكمال عمى درجات، ومراتب متباينة غاية التباين، فإبراىيم 
أن يعمم اإلنسان  ،يكون بعمم اليقين -اليقين الكامل-ولكنو بمغ فيو درجة عمم اليقين، الكمال في اإليمان  ،اإليمان

عممًا راسخًا ثابتًا ال تردد فيو وال يقبل التشكيك، ىذا عمم اليقين، القضية مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، 
قضية كيف وىو خميل الرحمن، وىو ُأمة كما قال ي المرتبة في اإليمان ما عنده تردد ففإبراىيم وصل إلى ىذه 

فأراد  ،، فإبراىيم وصل إلى مرتبة عمم اليقين[142النحل:] {ِإنَّ ِإْبرَاِىيَم َكاَن ُأمًَّة َقاِنتًا ِلمَِّو َحِنيًفا}: -عز وجل-اهلل 
َأِرِني َكْيَف ُتْحِي اْلَمْوَت  َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمْن }أن يرتقي إلى درجات أعمى في الكمال وىي درجة عين اليقين، فقال: 

أخبرنا عن  -عز وجل-، فاإلنسان حينما ُيخبره ُمخبر بقضية، اآلن اهلل [462البقرة:] {َقاَل َبَم  َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْمِبي
ما عندنا أي شك وال تردد في وجود الجنة،  ،عمم اليقين :فيذه المرتبة يقال ليا ،عيميا، فنحن مؤمنون بياالجنة ون

صار ىذا عين اليقين، فإذا دخمتيا ، إذا رأيناىا [02الشعراء:] {اْلَجنَُّة ِلْمُمتَِّقينَ  َوُأْزِلَفتِ }فإذا رأينا الجنة في اآلخرة 
وأنت ما رأيتو فيذا عمم اليقين إذا  ،حينما ُأخبرك مثاًل أنو قد ُبني ىذا المسجدفإن ذلك يكون حق اليقين، أنا 

كنت تثق بخبري، فإذا أشرت إليو أقول: انظر ىذا المسجد الذي حدثتك عنو صار عين اليقين، فإذا دخمت كما 
 :يقول لك إنسانحينما ": -رحمو اهلل-نحن اآلن في وسطو ىذا حق اليقين، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ىذا ىو العسل، ىذا صار عين اليقين، فإذا فتحتو  :عمم اليقين، فإذا أراكو قالفيذا وأنت تثق بخبره  ،عندي عسل
 .(4)"وُذقتو صار ذلك حق اليقين

أراد أن ينتقل من عمم اليقين إلى  -صمى اهلل عميو وسمم-فيذه ىي المراتب الثالث من مراتب الكمال، فإبراىيم 
   يقين، ىذا ىو المراد، واهلل تعالى أعمم.عين ال

، فالمراد بو ((-صمى اهلل عميو وسمم-نحن أحق بالشك من إبراىيم )): -صمى اهلل عميو وسمم-وأما قول النبي 
عمى ما ذكره شيخ اإلسالم وتمميذه ابن القيم وجماعة من أىل العمم المراد بو أن ىذه المسافة بين عمم اليقين 

نما فقط من باب صح أن ُيعبر عنيا اليقين ي عينو  في كالم العرب بأنيا شك، ليس الشك بمعنى التردد، ال، وا 
نيا شك، وليس بمعنى التردد في إ :صح أن يقال عنيا تجوزاً يالتسمية، المساحة بين عمم اليقين وعين اليقين 

   فيذا ال يتأتى، ىذا المراد بو اآلية. ،اإليمان
بعض طالب العمم ُيشدد في النكير عمى من استدل بيا عمى معنى لربما ىو في آية أخرى أسمع أحيانًا 

 {المَّوُ  َواتَُّقوا المََّو َوُيَعمُِّمُكمُ }ن قال في آخرىا: بعد أن ذكر آية الدي   -تبارك وتعالى-الُمتبادر، وىي قولو 
َواتَُّقوا المََّو }االستدالل بيذه اآلية عمى أن التقوى ىي سبب العمم،  ون، أنتم تسمعون كثيرًا وتقرء[484البقرة:]

أمر بالتقوى،  "اتقوا اهلل"، فبعض طالب العمم يقولون: ال، ىذه ليست عمى ما تفيمون، [484البقرة:] {المَّوُ  َوُيَعمُِّمُكمُ 
الجزاء عمى الشرط، ليس ىنا ارتباط، ليس مترتبًا عمى ما قبمو ترتب  ،ثم أخبرىم خبرًا ما لو عالقة بالموضوع

نما أمرىم بالتقوى وأخبرىم أن اهلل ُيعمميم، ما فيو ُمالزمة، بعض طمبة العمم يقولون ىذا الزمة، بينيما مما  ،وا 
َواتَُّقوا }ى ىذه، إن ىذه مرتبة عم :عمم من المحققين قالوافإن جمعًا من أىل ال ،ولكن ىذا التشديد ال داعي لو

والمعارف ما ال يخطر لكم عمى بال، وىذا  ،، فتكون النتيجة أن اهلل يفتح لكم من الفيوم والعموم[484البقرة:] {المَّوَ 
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، وجمع (3)، وذكره أبو عبد اهلل الُقرطبي-رحمو اهلل-ذكره الحافظ ابن كثير، وذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
 .من ىؤالء الكبار

لما ذكروا  ،(2)اآلخر ذكروه عرضًا يعني الذين ذكروه مثل ابن جرير الطبري والضحاك وىو مروي عنو والقول
، خبر من اهلل أنو "ويعممكم اهلل"، أمر بالتقوى، "اتقوا اهلل"المعنى الثاني وىو أنيا ليست مرتبة عمييا، قالوا: 

ال يصح غير ىذا المعنى وال  :وقالوا ةعمييا بقو يعمميم ىذه األحكام المتعمقة بالدين وما أشبو ذلك، ما طرقوا 
 تحتمل إطالقًا.

 واهلل تعالى أعمم. ،فنبيت عمى ىذا ألنو ُيحتاج إليو
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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