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

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  
  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،لحمد هللا رب العالمينا

واْ الَ تَقُولُواْ راِعنَا وقُولُواْ انظُرنَا يا َأيها الَِّذين آمنُ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
َأِليم ذَابع ِللكَاِفِرينواْ وعماسسورة البقرة) ١٠٤([} و[.  

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا
  ثم قال ]سورة البقرة) ١٠٢([ }لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَقولَقَد عِلمواْ لَمِن اشْتَراه ما { :-عز وجل-فقد قال اهللا 

ولَو { :قالو ،]سورة البقرة) ١٠٢([ }ولَِبْئس ما شَرواْ ِبِه َأنفُسهم لَو كَانُواْ يعلَمون{ : بعد ذلك-تبارك وتعالى-
رِعنِد اللَّه خَي نةٌ مثُوبا لَمنُواْ واتَّقَوآم مَأنَّهونلَمعكَانُواْ ي سورة البقرة) ١٠٣([ } لَّو[.  

 فأثبت لهم العلم ثم }ولَقَد عِلمواْ لَمِن اشْتَراه ما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَق{: -تبارك وتعالى-تأمل في قوله 
سورة ) ١٠٢([ }و كَانُواْ يعلَمونولَِبْئس ما شَرواْ ِبِه َأنفُسهم لَ{ :ذكر ما يدل على نفيه عنهم وذلك في قوله

  ؟}لَو كَانُواْ يعلَمون{ :ة والثاني}ولَقَد عِلمواْ{ :ىفكيف تجمع بين األولمعناها أنهم ال يعلمون،  ]البقرة
  .بمعنى لو كانوا يعقلونالجواب هو أن الثانية تكون 

م عرفوا حكم السحر، وأنه كفر المعنى أنه }ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَقولَقَد عِلمواْ لَمِن اشْتَراه ما لَه { :قولهففي 
  . السحرى وال نصيب من الثواب واألجر لمن تعاطوال حظَّ

واْ لَمثُوبةٌ من ِعنِد اللَّه خَير لَّو كَانُ{: في قولهو }ولَِبْئس ما شَرواْ ِبِه َأنفُسهم لَو كَانُواْ يعلَمون{: وفي قوله
ونلَمعهؤالء يمكن أن يكون المراد بهم علماء اليهود باعتبار أن الحديث عن اليهود وعن اتباعهم للسحر،  }ي

 فالعلم الذي أثبته لهم أوالً هو المعرفة، لكن العلم قد ال ، لو كانوا يعلمون علماً ينفعهمممعناه أنهفوعلى هذا 
لو كنت : يراً من األحكام لكنه ال يمتثل، ولذلك تقول لإلنسانكثير من الناس يعلم كثحيث ينتفع به صاحبه، 

  . لو تدري لما فعلت كذا، وهو يعلم بالحكم أوتعلم،
اإلنس،  :}ولَو َأنَّهم آمنُواْ واتَّقَوا لَمثُوبةٌ من ِعنِد اللَّه خَير لَّو كَانُواْ يعلَمون{ :قوله المراد بويمكن أن يكون

فالسياق إن المراد بهم اليهود مثالً، : لمن اشتراه ما له في اآلخرة من خالق يمكن أن يقالوا علم ذينوال
وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن َأحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه ويتَعلَّمون ما يضرهم والَ ينفَعهم ولَقَد عِلمواْ {، يتحدث عن اليهود

 اهِن اشْتَرلَملَِبْئسخَالٍَق و ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهمونلَمعكَانُواْ ي لَو مهاْ ِبِه َأنفُسوا شَرسورة البقرة) ١٠٢([}  م[ 
في اليهود الذين تعلموا من الملكين ما إلنس، وتلك ا }لَمثُوبةٌ من ِعنِد اللَّه خَير{: فيمكن أن يكون المراد بقوله

ومن أوضح ما يذكر في هذا  -عز وجل-والعلم عند اهللا - لمرء وزوجه، وقد يقال غير ذلكيفرقون به بين ا
  .و كانوا يعلمون علماً ينتفعون به أنهم ل منهو ما ذكرته



 ٢

"}َأِليم ذَابع ِللكَاِفِرينواْ وعماسنَا وقُولُواْ انظُراِعنَا ونُواْ الَ تَقُولُواْ رآم ا الَِّذينها َأيي * واْ ِمنكَفَر الَِّذين دوا يم
َأهِل الِْكتَاِب والَ الْمشِْرِكين َأن ينَزَل علَيكُم من خَيٍر من ربكُم واللّه يخْتَص ِبرحمِتِه من يشَاء واللّه ذُو الْفَضِل 

  .]سورة البقرة) ١٠٥-١٠٤([ }الْعِظيِم
 من يعانُون كانوا اليهود أن وذلك وفعالهم هملمقا في بالكافرين يتشبهوا أن المؤمنينعباده  تعالى اهللا نهى

: ايقولو لنا اسمع: يقولوا أن أرادوا فإذا -اهللا لعائن عليهم- التنقيص من يقصدونه لما تورية فيه ما الكالم
فُون الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُون سِمعنَا من الَِّذين هادواْ يحر{ :تعالى قال كما بالرعونة، يورونو ،راعنا

  ".]سورة النساء) ٤٦([ }وعصينَا واسمع غَير مسمٍع وراِعنَا لَيا ِبَألِْسنَِتِهم وطَعنًا ِفي الديِن
  وإلى أي شيء ترجع؟ }راِعنَا{ بـما المراد }الَ تَقُولُواْ راِعنَا وقُولُواْ انظُرنَا{ :قوله تعالى
راعنا والرفق،  ومن الرعونة،، ومن الرعايةمن مأخوذة أنها  تجدأقوال وعبارات المفسرين،  إذا جمعت

  .نا سمعكِعروبمعنى أَََََََ  وبمعنى ارقبناراعنا، بمعنى تكلم بكالم نفهمه عنك،:  بعضهمقالوأمهلنا، بمعنى 
إذا ففي الكالم وجذر  ترجع إلى أصل فإنهاأن يفسر به راعنا إلى ما يمكن ناها في المعاني وأرجعفلو نظرنا 

  هل هي مثل الرعونة؟ف الرفق، أنها من الرعاية، أو  مننا سمعك أو ارقبنا، أوِعنها بمعنى أرإ: قلنا
 يرعن نها من رعنإ: إذا قلنا ورعى،وهذه المعاني ترجع إلى  مأخوذة من رعن الرعونة وإنماال، : الجواب
 أرعن يعني أهوجفالن : يقولون الهوج، والطيشأرعن تدل على راعن وكلمة و وأرعن، نراع فهو رعونةً

،  يرعن رعونة فهو راعن وأرعنرعنحمق، أََ هوإذ  تدري ما الذي يصيبك من مقاربته الفتقترب منه ال 
 أن: لمعنى األولا، تعود إلى شيئينهذه اللفظة  أن فمعنى ذلكالذين فسروها بأن اليهود كانت تلوي ألسنتها، ف

كيف استعملوا لغة أعجمية في : فإن قيل يعني في غير العربية،  في لغتهمسبلفظة عند اليهود  اللفظة هذه
   وهو عربي؟-صلى اهللا عليه وسلم-مخاطبة النبي 

وا يطلقون اليهود  الفرصة وصار استغل  في المعنى اآلخر-مرضي اهللا عنه-لما استعملها الصحابة : يقال
صاروا يستعملونها يقصدون بها المعنى بحيث  باللغة العبرية  سبهذه اللفظة األعجمية التي هي عبارة عن

 اتفقت لفظة  حيث من أقبح السب وأبشعه، والسامع يظن أنهم يتكلمون بلفظة عربية والذي هوالذي في لغتهم
فالمقصود  يطلقونها ويتضاحكون فيما بينهم، مع لفظة، لكنها في معناها عند العبرانيين سب قبيح، فصاروا

  .استغلوا التوافق في اللغةأنهم 
 قد يستعملها اليهودي مريض أنها عربية من الرعونة، والمعنى أنهم يعبرون بلفظة ظاهرها: الثانيالمعنى 

يا أرعن، : ه كأنه يقول ليستغلهالكن هذا   يقصد ارقبنا وانظرنا،راعنا: فالمسلم يقولالقلب في معنى سيء، 
المتكلم هم ينسبونه إلى الرعونة، ف بمعنى أن)راعناً: (هي شاذة البصري وولهذا جاء في قراءة تنسب للحسن

نسان ال يتكلم باأللفاظ بها يحتمل أن يقصد بها ارقبنا وانظرنا، ويحتمل أن يقصد بها نسبته إلى الرعونة، واإل
وهي علم وأهل السنة سواء في قضايا االعتقاد أو في غيره، المجملة، وهذا أصل كبير يذكره أهل الالمحتملة 
  . يتكلم بالكالم البين الواضح الذي ال يحتمل الحق والباطل؛ لئال يفهم عنه غير المرادأن اإلنسان

وهذه اآلية أصل في هذا الباب، وهي أصل أيضاً في باب التشبه، فال تتشبه بهؤالء اليهود الذين يطلقونها 
  .معنى حسناًلمعنى السيئ وإن قصدت ويقصدون بها ا
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 -وما أشبه ذلكارقبنا وانظرنا وأمهلنا - جد المعاني التي ذكرتن بأنها من رعى  هذه اللفظةإذا فسرتو
راعي؛ ألنه يالحظ هذه :  من الرعاية ولهذا يقال لراعي الغنم وارقبنا وانظرناراعناف، ال تعجل علينابمعنى 

 :في الحديثراعي، و  الخليفة أوللحاكم أو األمير أو الوالي أو الملكويقال الدواب ويرقبها وما إلى ذلك، 
  .ارقبنا واحفظنا وما أشبه ذلكذلك يرجع إلى معنى  ف)١())ول عن رعيتهئكلكم راع وكلكم مس((

د  استعملتها اليهو أنهم عبروا بلفظة محتملة-"رعى"وهو أنها من - تفسير الكلمة بالمعنى الثاني فاإلشكال على
 حينما يقولها "راعنا"فـ في معنى حسن، صحابةالالمسلمون من  واستعملها السيئعلى وجه قصدوا به المعنى 

 فهم إنماحينما لووا بها ألسنتهم وأما اليهود فهي من الثاني قطعاً، بل قطعاً ليست من األول، فهي المسلمون 
  . وقصدوا الرعونةنها عربية أو نطقوا بها على أ-سب عندهم– نطقوا بها على أنها أعجمية

إلى المعنى أرجعها ا أرجعها إلى أصلها  لم-ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري- أهل العلم بعضو
راعنا المراعاة تدل على : عنها بما ال يرجع إلى المعنى األول، فقالخراً، وعلل سبب النهي آأوالً والثاني 

 وما أشبه ، والمبايعة،والمقاتلة،  والمناجزة، والمصانعة، والمبارزة، والمراقبة،المالحظةكمفاعلة بين شيئين 
  .ذلك
اسمع منا و، وارقبنا نرقبكمعناه افهم عنا نفهم عنك،  فراعنا: قالواإذا :  أيمعنى هذا الكالمإن : يقولهو ف

اهللا عليه صلى -في خطاب النبي نسمع منك، فصارت القضية على سبيل المشارطة والمقابلة، وهذا ال يليق 
 ال على سبيل المقابلة، فجاء لهم بلفظة بديلة ال تقتضي في ذلك ما كان على سبيل اإلفراد وإنما يليق -وسلم

صلى اهللا - النبي  فالمقصود النهي عن التكلم معانظرنا ننظرك،: انظرنا؛ ألنه ال يقال:  أن يقولواهذا وهي
  .مهسمعون منه حتى يسمع مني ال  بحيثكأنها مقايضة و بهذه الطريقة-عليه وسلم
ي من أجل أنها توهم يذهب بها إلى أن النه فهو لم -رحمه اهللا- ابن جرير  المعنى الذي ذهب إليههذا هو

من  م بمعنى أنهم جعلوه كأدنى الناس-صلى اهللا عليه وسلم- وإنما لقلة األدب فيها مع النبي معنى الرعونة
 وهذا ال يليق في الخطاب ني سمعك وأرعيك سمعي،ِعرقبك، أر، ارقبني وأ وأسمع منكاسمع مني: تقول له

  .-صلى اهللا عليه وسلم-مع النبي 
 "راعنا: "نعرف أن كلمةلت وتعرف إلى أي شيء ترجع، وبهذا مع األقوال التي قي تج تستطيع أنلقولبهذا او

 عنها لما -عز وجل- نهى اهللا  لكن،-من الرعونة-قصد المعنى األول بلم يطلقها من أطلقها من المسلمين 
، والشريعة جاءت بما يحسن ويجمل من -صلى اهللا عليه وسلم-فيها من سوء األدب في التعبير مع النبي 

 وإنما وضئ ربك: الال يقوفتاي وفتاتي، : ال لكن يقعبدي وأمتي: الاأللفاظ والتعابير والكالم، ولهذا ال يق
 ]سورة النــور) ٦٣([ }دعاء الرسوِل بينَكُم كَدعاء بعِضكُم بعضالَا تَجعلُوا { :قال تعالى، وضئ سيدك: يقال

ال ترفع صوتك وتتكلم معه كما لو تكلمت مع غيره من بمعنى سواء فسرت بأنها في المناداة والمخاطبة 
تَرفَعوا لَا { : كما قال في اآلية األخرى تكلم بأدب وخفض صوت، بلكما تتحدثون فيما بينكم،أو الناس، 

                                                
    ) ٦٧١٩( ]سـورة النـساء  ) ٥٩([} يعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمـنكُم َأِطيعواْ اللّه وَأِط{ :قول اهللا تعالى:  باب- األحكام   :أخرجه البخاري في كتاب     - 1
فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم              :  باب -اإلمارة  : ومسلم في كتاب  ) ٢٦١١ص   /٦ج  (
 ).١٤٥٩ص / ٣ج ) (١٨٢٩(



 ٤

ِت النَِّبيوقَ صفَو اتَكُموبعضكم كدعاء -مثالً-  ال تقل يا محمد : بهأو كان المراد ،]سورة الحجرات) ٢([ }َأص 
 تعليمهم األدب في األلفاظ، إما ألن هذه اللفظة  من ذلك هويا رسول اهللا، فإن المقصود: بل قلبعضاً، 

صلى اهللا -نه ال يليق مخاطبة النبي ألها استعماالً سيئاً، أو وستعملا  حيثاليهود كما فعلمحتملة، وقد تستغل 
 علمهم ولذلك  سواء كان هذا أو هذا فكل ذلك ال يليق،،وأياً كان، م معنى المفاعلةفِه بذلك؛ ألنها تُ-عليه وسلم

 ال -أيضاً–التي استبعد األلفاظ الموهمة للمعاني الباطلة وجاء باأللفاظ  بحيث  األدب في تعاملهم معهاهللا
  .-صلى اهللا عليه وسلم-رعونة فيها وال جفاء وال سوء أدب معه 

  ..واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
  


