
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 482 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

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

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
تبارك -أو ُيفيم عمى غير معناه من سورة البقرة ىو قولو  ،الموضع األخير مما قد ُيحمل عمى غير وجيو

ْن ُتْبُدوا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِو المَّوُ }في أواخرىا:  -وتعالى  ِلمَِّو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َواِ 
أنزل ىذه اآلية وظاىرىا أن  -عز وجل-، فالحاصل أن اهلل [482البقرة:] {َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاءُ 

وسكناتيا، وال ريب أن ىذا األمر ال يطيقو  ،وحركاتيا ،ب عمى كل شيء حتى عمى خطرات النفساإلنسان ُيحاس  
و فيو اإلنسان فيو خارج فوق طوقو، وال يستطيع اإلنسان أن يحبس فكره وحركات القمب والواردات التي ترد عمي

وتحركو بالواردات والخواطر، لكن ىل  وتقمبو الفؤاد لكثرة تفّؤده :دائم التحرك باألفكار والخواطر، ولذلك قيل لو
  .حاسبنا عمى حركات النفوس فضاًل عن حركات الجوارح والمسان؟اىرىا أن اهلل يظىذه اآلية عمى 
رضي اهلل -في حديثين اثنين حديث أبي ىريرة ىذه اآلية كما أخرج مسمم في صحيحو  -عز وجل-لما أنزل اهلل 

-وسمم  صمى اهلل عميو -فشق ذلك عمى أصحاب النبي "، -رضي اهلل عنيما-، وحديث ابن عباس (1)-عنو
"(4). 

وقد أنزل اهلل عميك ما ال  ،كب، وقالوا: ُكمفنا من العمل ما ُنطيقأنيم بركوا عمى الر  "وجاء في بعض الروايات: 
حتى  !لكن القمب ،ذنيووأن يسد أ ،يستطيع أن ُيغمض عينيو قد ،ىذه اآلية، ال يستطيع اإلنسان ، وىي(3)"ُنطيق

ولربما استعاد  ،إذا كان اإلنسان عمى فراشو في غرفة ظمماء يبدأ القمب يستعيد الشريط الذي كان في سائر اليوم
فال يستطيع اإلنسان ىذا  ،لمستقبلأشياء منذ سنوات، ولربما تحدث قمبو أو حدثتو نفسو بأمور سيفعميا في ا

 وحذرىم أن يقولوا كما قال بنو ،عمميم كيف يقولون -صمى اهلل عميو وسمم-األمر، فمما قالوا ذلك لمنبي 
َلْيَك اْلَمِصيرُ }سمعنا وعصينا، فعمميم أن يقولوا:  :إسرائيل قالوا ، فمما [482البقرة:] {َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربََّنا َواِ 

آَمَن }: -تبارك وتعالى-ما ُيبين ذلك بعده، وىو قولو  -عز وجل-وأذعنت قموبيم وألسنتيم أنزل اهلل  ،ذلك
ُق َبْيَن َأَحٍد مِ  الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِو ِمْن َربِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِبالمَِّو َوَمالِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو ال ْن ُرُسِمِو ُنَفرِّ

َلْيَك اْلَمِصيرُ   .[482البقرة:] {َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربََّنا َواِ 
َلْيَك اْلَمِصيرُ }نحن ال نعترض عمى شيء من أحكامك الشرعية وال القدرية،  ال  * َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربََّنا َواِ 

، يعني: مما يدخل في طوقيا، [482-482البقرة:] {ِإالَّ ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَسَبتْ ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا 
                                                           

نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 1  (.142) برقم ،[482:البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 
نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 4  (.142) برقم ،[482:البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 
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مكانيا،  أن اهلل قد ))دسي: ، وقد جاء في الحديث الق[482البقرة:] {َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا}وقدرتيا وا 
َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن }، (2)((نعم))ي الرواية األخرى عند مسمم قال: وف ،وىي في صحيح مسمم، (2)((قال: قد فعمت

واإلصر ىو  ،{َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَمْيَنا ِإْصرًا َكَما َحَمْمَتُو َعَمى الَِّذيَن ِمْن َقْبِمَنا َربََّنا}، ))نعم((قال:  {َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا
فمما أذنبوا ذلك الذنب  ،التكاليف الشاقة التي ال ُتطيقيا النفوس، بنو إسرائيل كانت عمييم اآلصار واألغالل

َفاْقُتُموا } ،، وعبدوا العجل كانت توبتيم أن يقتموا أنفسيم-عز وجل-المعروف، ووقع منيم ذلك التمرد عمى اهلل 
بعون ألفًا، صار ، قيل: ُألقي فييم الغمام فُقتل فييم في يوم واحد س[22البقرة:] {َد َباِرِئُكمْ َأنُفَسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِعنْ 

 .الرجل يقتل أخاه وأباه وأقرب الناس إليو وىو ال يراه، فكانت تمك توبتيم المعروفة في التاريخ
ِإْصرًا َكَما َحَمْمَتُو َعَمى الَِّذيَن ِمْن َقْبِمَنا َربََّنا َوال َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَمْيَنا }عمميم قال:  -عز وجل-فالمقصود أن اهلل 

ْمَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َفانُصْرَنا َعَمى اْلَقوْ   .[482البقرة:] {ِم اْلَكاِفِرينَ ُتَحمِّ
 "آمن الرسول"، وقد جاء في ىذه الروايات أن ىذه اآلية ناسخة لمتي قبميا، -وجلعز -طف اهلل ىذا من ل :فأقول

أو ُيغير  ،د عمى النص العامناسخة لمتي قبميا، ولكن ذلك عمى وجو من التوسع في إطالق النسخ لكل ما ير  
فسكم أو تخفوه فإن اهلل وا ما في أنبدأنكم إن ت أيىو أنيا بينتيا،  -واهلل تعالى أعمم-والمقصود بذلك ىنا  ،ظاىره

 ،يحاسبكم عميو مما يدخل في طوقكم، أما خطرات النفوس فإن اهلل ال يؤاخذ بيا؛ ألنيا ليست في طاقة اإلنسان
 تعمل لم ما أنفسيا، بو حدثت أو وسوست عما ألمتي تجاوز اهلل ))إن: -صمى اهلل عميو وسمم-وقد قال النبي 

إن "وقال لو القائل:  -صمى اهلل عميو وسمم-، حديث النفس ولذلك لما جاء الصحابة إلى النبي (2)تكمم(( أو بو،
ى من شاىق جبل ، يعني: يتمنى أن ُيمق  "لُيحدث نفسو بالشيء يتعاظم أن يتكمم بو ،أحدنا ليقع في نفسو الشيء
ذاك صريح  ؟،تموهدقد وجأو  )): -صمى اهلل عميو وسمم-أمر عظيم، فقال النبي ىو عمى أن ينطق بو، يعني: 

، يعني القمق بسبب ىذه الخواطر فيدل عمى ((ذاك صريح اإليمان))، بعضيم قال: المقصود بقولو: (7)((اإليمان
، ((ذاك صريح اإليمان))أن اإليمان يعمر القمب، فيطرد مثل ىذه الخواطر ويضيق ذرعًا بيا، وبعضيم قال: 

أي: تمك الخواطر حينما ُتمقى في القمب فإن ذلك يدل عمى أن إبميس يحرص عمى التشويش عمى ىذا اإلنسان؛ 
الحمد هلل الذي رد )): -صمى اهلل عميو وسمم-، فمذلك قال النبي "ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب"ألنو كما جاء 

عز -ستطاع أن يحممكم عمى الكفر والشرك باهلل ، يعني: ما عنده شيء آخر معكم، ما ا(8)((كيده إلى الوسوسة
فالمقصود أن كثيرًا من الناس يسألون، وبعضيم ُيبتمى بالوسوسة،  ،فصار يشوش عميكم بيذه الخواطر -وجل

-الرب  ،أنيا طالق، كأني تكممت في سب الذات ،بعضيم يقول: وأنا أقود السيارة كأني تكممت أن زوجتي حرام

                                                           

نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 2  (.142) برقم ،[482:البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 
نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 2  (.142) برقم ،[482:البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 
 ،-عنو اهلل رضي- ىريرة أبي عن ،(2222) برقم األيمان، في ناسيا حنث إذا باب والنذور، األيمان كتاب البخاري، أخرجو - 2

 (.147) برقم تستقر، لم إذا بالقمب، والخواطر النفس حديث عن اهلل تجاوز باب اإليمان، كتاب ومسمم،
 (.134) برقم وجدىا، من يقولو وما اإليمان في الوسوسة بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 7
 إسناده: "محققوه وقال ،(4997) برقم المسند، في وأحمد ،(2114) برقم الوسوسة، رد في باب النوم، أبواب داود، أبو أخرجو - 8
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وال يمتفت إليو، ولربما يقع في نفسو أشياء ىل ىذا القرآن  ،كذا، ىذا ال يؤاخذ فيو اإلنسان، كأنو -تبارك وتعالى
، ىذا من الشيطان فال يمتفت إليو وال داعي لمقمق منو، لكن ال يسترسل اإلنسان مع ؟، ىل ىذا الرسول حق؟حق

، من خمق ؟ن ويقول: من خمق كذاأن الشيطان يأتي لإلنسا -صمى اهلل عميو وسمم-التفكير، ولذلك أخبرنا النبي 
   .ويترك ذلك ،، فينبغي أن يستعيذ؟، من خمق كذا؟كذا

 لو كتبت يعمميا فمم بحسنة ىم من)): -صمى اهلل عميو وسمم-فالمقصود أنو ال يؤاخذ عميو، كذلك قول النبي 
ن تكتب، لم يعمميا فمم بسيئة ىم ومن ضعف، سبعمائة إلى اعشرً  لو كتبت فعمميا بحسنة ىم ومن حسنة،  وا 
بيا فمم يعمميا تكتب حسنة، فيذه الخواطر ال يؤاخذ  ، ىمّ -عز وجل-، وىذا من فضل اهلل (9)((كتبت عمميا

    اإلنسان عمييا.
{ َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا}: -تبارك وتعالى-ثم انظر إلى نقطة تتعمق بيذه اآلية وىي قولو 

، فقد ُتحمل أيضًا عمى غير وجييا، إذ إن البعض لربما احتج بيا عمى أنو يفعل ما شاء من [482البقرة:]
، ؟تترك التدخينأن ، طيب ىذا في وسعك، أنت ما تستطيع {ال ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا} :ويقول ،المحرمات

ذا قيل لو شيء قال؟تترك تعاطي الرباأن ، ما تستطيع ؟ما تستطيع أن تترك سماع الموسيقى ال يكمف اهلل " :، وا 
رادتك، تجد اإلنسان يذىب إلى الساحر ليفك عنو السحر، أو "نفسًا إال وسعيا ، ىذا ليس بخارج عن قدرتك وا 

مضطرًا؛  أنا مضطر، لست   :يذىب إلى الكاىن والعراف لُيخبره عن مكان الشيء الضائع أو المسروق ويقول
والمال عمى خالف في الترتيب،  ،أتي العرضيوق، ثم النفس، ثم بعد ذلك يأتي العقل، ثم بعد ذلك ألن الدين ف
قامتو الُميج، وال يذىب الدين في سبيل حفظ الُميجة  ،الدين ُيفدى بالنفوس ،فالدين أوالً  وتُبذل في سبيل حفظو وا 

نما يكون ذلك فيما تحتو، بمعنى أن اإلنسان يبذل المال  والنفس، ىذا غمط، ولم يقل بذلك أحد من أىل العمم، وا 
س عمى رأسيا من أجل حفظ النفس، بل لربما بذل العرض بسبب حفظ النفس، لو أن امرأة ُأكرىت ووضع المسد

من ُقتل دون عرضو فيو ))لكن لو صبرت فيي شييدة،  ،ال تؤاخذ ،يجوز ليا ،تفجرين أو تقتمين :قيل ليا
، أن اإلنسان [482البقرة:] {ال ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا}، فيذا من رحمة اهلل ولطفو، فميس معنى (19)((شييد

ذا قيل لو: يايفعل ما ي ال يكمف اهلل نفسًا إال وسعيا، يا  ماذا أفعل؟ يجوز، قال: الىذا  ،اهلل أخي اتق   حمو لو، وا 
وُمحاسب وعميك  ،فكل من نظر إلييا فأنت مؤاخذ ،أخي ال تبيع المجالت التي عمييا صور النساء الفاتنات

إلسالمي لك نصيب وزره، وكل من ُفتن بيا فعميك وزره، وتسويق المنكر والباطل والشر والرذيمة في المجتمع ا
، [19النور:] {ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُيْم َعَذاٌب أَِليٌم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرةِ } ،منو

في ىذه اآلية،  أنيا تنتشر يكون داخال فقط، ىو وده ةالعمماء تكمموا كشيخ اإلسالم وغيره قالوا: فقط مجرد المحب

                                                           

 بحسنة العبد ىم إذا باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(2291) برقم بسيئة، أو بحسنة ىم من باب الرقائق، كتاب البخاري، أخرجو - 9
ذا كتبت،  .لو والمفظ ،(139) برقم تكتب، لم بسيئة ىم وا 
 اهلل صمى- اهلل رسول عن الديات أبواب الترمذي،(، و 2774، برقم )المصوص قتال في باب، السنة كتابأخرجو أبو داود،  - 19
 برقم دينو، دون قاتل من الدم، تحريم كتاب والنسائي، ،(1241) برقم شييد، فيو مالو دون قتل فيمن جاء ما باب ،-وسمم عميو

 وصححو، شييد(( فيو دينو دون أو دمو، دون أو أىمو، دون قتل ومن شييد، فيو مالو دون قتل ))منكميم بمفظ:  ،(2992)
 ،  (.2222) برقم الجامع، صحيح في األلباني



، أو األفالم الخميعة، أو البرامج يابطةفما بالك باإلنسان اآلخر الذي يروجيا وينشر الصور أو المجالت ال
 .ماذا أفعل؟ :قال ،يا أخي اتق  اهلل :السيئة، أو يروجيا في المجتمع بالكالم أو غير ذلك، ثم إذا قمت لو

ياكم بحاللو -عز وجل-فنسأل اهلل  ياكم عمى ذكره وشكره  ،وأن يقينا شر أنفسنا ،عن حرامو أن يغنينا وا  ويعيننا وا 
  وحسن عبادتو، ونسأل اهلل لنا ولكم القبول، وأن يختم لنا ولكم بخير.


