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

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اْ رسولَكُم كَما سِئَل موسى ِمن َأم تُِريدون َأن تَسَألُو{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

 فيالمؤمنين  تعالى اهللا نهى" :]سورة البقرة) ١٠٨([} قَبُل ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل
يا { :عالىت قال كما كونها قبل األشياء عن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي سؤال كثرة عن الكريمة اآلية هذه

لَكُم دتُب آنُل الْقُرنَزي ا ِحيننْهَألُواْ عِإن تَسو ْؤكُمتَس لَكُم داء ِإن تُبَأشْي نَألُواْ عنُواْ الَ تَسآم ا الَِّذينهَأي{ 
 كونه؛ لقب الشيء عن تسألوا وال لكم، تبين نزولها بعد تفصيلها عن تسألوا وإن: أي ]سورة المائدة) ١٠١([

 عن سأل من جرما المسلمين أعظم إن((: الصحيح في جاء ولهذا ،المسألة تلك أجل من يحرم أن فلعله
  .)١())مسألته أجل من فحرم يحرم، لم شيء
 عظيم، بأمر تكلم تكلم فإن رجالً امرأته مع يجد الرجل عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سِئل ولما
 حكم اهللا أنزل ثم. وعابها المسائل -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فكره ذلك؛ مثل على سكتَ سكتَ وإن

   اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- شعبة بن المغيرة حديث من الصحيحين في ثبت ولهذا ،المالعنة
  .)٢(السؤال وكثرة المال وإضاعة وقال، قيل عن ينهى كان -صلى اهللا عليه وسلم-

 أنبيائهم، على واختالفهم سؤالهم بكثرة قبلكمكان  من هلك فإنما تركتكم، ما ذروني((: مسلم صحيح وفي
 أن أخبرهم ما بعد قاله إنما وهذا ،))فاجتنبوه شيء عن نهيتكم وإن استطعتم، ما منه فأتوا بأمر أمرتكم فإذا
 -اهللا عليه وسلمصلى - اهللا رسول عنه فسكت اهللا؟ رسول يا عام أكُل: رجل فقال ،الحج عليهم كتب اهللا
 ما ذروني((: قال ثم )٣())استطعتم لما وجبتْ ولو لوجبتْ، نعم: قلت ولو ،ال((: -عليه السالم- قال ثم ،ثالثًا

صلى - اهللا رسول نسأل أن نُهينا": -رضي اهللا تعالى عنه- مالك بن أنس قال هذالو، الحديث ))..تركتكم
  "."نسمع ونحن فيسأله البادية أهل من الرجل يأتي أن يعجبنا فكان شيء، عن -اهللا عليه وسلم

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
 السؤال ]سورة البقرة) ١٠٨[ }َأم تُِريدون َأن تَسَألُواْ رسولَكُم كَما سِئَل موسى ِمن قَبُل{: -تبارك وتعالى-فقوله 

صلى - على النبي ن يقترحوي أنهم هو طلب اآليات، أ-أعلم تبارك وتعالىاهللا و- لى ما يدخل فيههنا لعل أو
إلى  ]سورة اإلسراء) ٩٠([ }لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا ِمن اَألرِض ينبوعا{ : اآليات كقولهم-اهللا عليه وسلم

                                                
 /  ٦ج ) (٦٨٥٩(ه م ن كث رة ال سؤال وتكل ف م ا ال یعنی ھ       م ا یك ر  :   ب اب - بالكت اب وال سنة   االعتصام:  أخرجھ البخاري في كتاب    - 1

 صلى اهللا علیھ وسلم وت رك إكث ار س ؤالھ عم ا ال ض رورة إلی ھ أو ال یتعل ق ب ھ          یرهقتو:  باب -الفضائل  : ومسلم في كتاب  ) ٢٦٥٨ص
 ).١٨٣١ص  / ٤ج ) (٢٣٥٨(تكلیف وما ال یقع ونحو ذلك

وم  سلم ف  ي ) ٥٣٧ص  / ٢ج ) (١٤٠٧(} ال ی  سألون الن  اس إلحاف  ا{اهللا تع  الى ق ول  :  ب  اب- الزك  اة:  أخرج ھ البخ  اري ف  ي كت  اب - 2
النھي عن كثرة المسائل من غیر حاجة والنھي عن منع وھات وھو االمتناع من أداء حق لزمھ أو طلب ما ال :  باب-األقضیة : كتاب

 ).١٣٤٠ص  / ٣ج ) (٥٩٣(یستحقھ 
 )٩٧٥ص  / ٢ج ) (١٣٣٧(مرة في العمر فرض الحج :  باب-الحج : مسلم في كتاب أخرجھ - 3



 ٢

أو يرقى في  أن يكون له بيت من زخرف من ذهب، غير ذلك مما كانوا يقترحونه من نزول المالئكة، أو
صلى اهللا عليه -السماء، أو نحو ذلك مما اقترحه عليه المشركون، وكذلك أيضاً اليهود طلبوا أشياء من النبي 

عز - وقرينة ذلك هي أن اهللا ،- أعلمتبارك وتعالى-واهللا - على سبيل التعنت، فكل هذا داخل فيه -وسلم
 غير أن ذلك ال يمنع }كَما سِئَل موسى ِمن قَبُل{ : حيث قال-اهللا عليه وسلمصلى - ذكر موسى -وجل

المعنى اآلخر، وهو الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا، وهو أن السؤال يدخل فيه أيضاً السؤال عن العلم 
َألُواْ عن الَ تَس{ :-تبارك وتعالى-والمسائل واألحكام، وذلك أوضح وأصرح في اآلية األخرى وهي قوله 

، ]سورة المائدة) ١٠١([ }َأشْياء ِإن تُبد لَكُم تَسْؤكُم وِإن تَسَألُواْ عنْها ِحين ينَزُل الْقُرآن تُبد لَكُم عفَا اللّه عنْها
يها عن أمور سكت عنها الشارع، وأما اآلية التي هنا فإن أولى ما يدخل ف سؤالالفهذا واضح بأن المراد هو 

) ١٠٨([ }ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل{ :هو اقتراح اآليات، ولذلك قال اهللا في آخرها
  .القرآن يعبر به باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرةفوعلى كل حال  ]سورة البقرة

 وذمه في  محرم، وقد دل القرآن على تحريمهبياء فهذا أمروالمسائل أنواع، أما اقتراح اآليات على األن
، والمعنى كثرة السؤال كما جاء في الحديث: منها :مواضع كثيرة، وأما المسائل العلمية فإن ذلك على أنواع

 هو السؤال عن األحكام والمسائل العلمية وما إلى ذلك مما يسأل عنه  في الحديثالمتبادر من كثرة السؤال
  . كثرة السؤال، يسأل عما ال يعنيه، فهذا مذموماإلنسان،

والنوع اآلخر أيضاً هو أن يسأل عن أمور نادرة ال تكاد تقع، فهذا أيضاً من المذموم، كالذي يسأل عن رجل 
وطأ على دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة ففقست عنده، هل هذه الدجاجة أو الفرخ الذي خرج منها هل هو 

جعلها تحت كأن يكون ن البيضة خرجت من دجاجة ميتة ففرخت هذه البيضة عنده، طاهر أو نجس، باعتبار أ
دجاجة أخرى أو في حاضنة أو غير ذلك، فهذا كان بعض الناس يسألون مثل هذه المسائل فعابهم السلف 

  يسألون ونحوها فإنهم أو النادرةالغريبة والمتكلفةسئلة وردوا عليهم مسائلهم، ولهذا كانوا إذا سمعوا بعض األ
   أعراقي أنت؟ أحرورية أنت؟:السائل

، وكذلك السؤال عن  السائلينقر عنها التي  تتبع صعاب المسائل، والمسائل الغامضة،من األسئلة المذمومةو
كما  تثير اإلشكاالت والشبهات وتحرك كوامن النفوساألمور التي ال يترتب عليها عمل، وإنما من شأنها أن 

اللهم أظفرني به، فدخل الناس يتغدون على عمر، : -رضي اهللا عنه-فقال عمر كان يسأل صبيغ الناس، 
: ، فقال]سورة الذاريات) ١([ }والذَّاِرياِت ذَروا{ يا أمير المؤمنين:  سأل عمر، قالفدخل معهم رجل، فلما فرغ

امته وأدمى رأسه وأنا عبد اهللا عمر، فضربه بالعراجين حتى سقطت عم: عبد اهللا صبيغ، قال: من أنت؟ قال
يا أمير المؤمنين إن كنت تريد ما بي فقد ذهب، يعني ذهب الذي في رأسه لما : مرة بعد مرة، حتى قال

فأحياناً ما ينفع الرد على بعض الناس وال المناقشة وال الحوار، وإنما ، ضربه بهذه العراجين التي أعدها له
يترك بدالً من أن يقابل بالقنوات و، هب ما في رأسه حتى يذبالعراجينسه أأن يضرب على رمعه ينفع الذي 

  لكن أين عمر؟ سف ويتكلم في األمور العظام، وهو أجهل من حمار أهلهليتف



 ٣

ما ال مثل ذلك وال ينبغي لإلنسان أن يتشاغل به، وإليه،  مذموم، وال يلتفت ئلةساألالمقصود أن هذا النوع من 
سورة ) ٣١([ }وفَاِكهةً وَأبا{ : في قوله تعالىوما األب: أو سئل سأل  لما معروفةعمروقصة يبنى عليه عمل، 

  . معرفته فائدة منبت، لكن تحديد هذا النبت بالذات الأنه نيكفي : قال كالماً معناهف، ]عبس
نزول  ها من أمور الحالل والحرام في زمنلسكت عنها الشارع ولم يتعرض  وكذلك أيضاً السؤال عن أمور

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَسَألُواْ عن َأشْياء ِإن تُبد لَكُم تَسْؤكُم وِإن تَسَألُواْ عنْها ِحين { :قال تعالى  كماالوحي،
صلى اهللا عليه -، وكسؤال بني إسرائيل لموسى ]سورة المائدة) ١٠١([ }ينَزُل الْقُرآن تُبد لَكُم عفَا اللّه عنْها

فتعنتوا في السؤال  ]سورة البقرة) ٦٧([ }ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةًَ{ : موسى قال لهم لما عن البقرة-لموس
 فإن ؛بإطالق السؤال مذموم ليسلكن فشدد اهللا عليهم، فهذا كله مذموم وال ينبغي لإلنسان أن يتشاغل به، 

 سأله عن ماء لذي كا عن أشياء منها ما وقع-صلى اهللا عليه وسلم-  سألوا النبي-مرضي اهللا عنه-الصحابة 
كان الناس " في الفتن، -رضي اهللا تعالى عنه-حذيفة  وسألوه عن أمور لم تقع لكنها ستقع، مثل أسئلة البحر،

  .)٤(" عن الخير، وكنت أسأله عن الشر-صلى اهللا عليه وسلم-يسألون رسول اهللا 
كلف والتمحل، يكون ذلك من قبيل التأن فيما يترتب عليه نفع وعمل، ال  تكوني أن ينبغفالمقصود أن األسئلة 

واتباع صعاب المسائل واألغاليط والتكلف، فيترك الناس ما هم بصدده ويشتغلون بافتراض وتوليد المسائل، 
  .هذه خالصة فيما يتعلق بالسؤال، واهللا أعلم، ففإن هذا أمر مذموم

 امرأته مع يجد الرجل عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سِئل ولما: في الحديث الذي ذكر هنا قالو
 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فكره ذلك؛ مثل على سكتَ سكتَ وإن عظيم، بأمر تكلم تكلم فإن رجالً

 لعجالني لما رأى رجالً مع ااً هذا في قصة عويمر العجالني وعاصم بن عدي، فإن عويمر،وعابها المسائل
 -صلى اهللا عليه وسلم- ليسأله، فكره النبي -صلى اهللا عليه وسلم-أرسل عاصم بن عدي إلى النبي  امرأته

مر العجالني، وسأل بنفسه، فجاء الحكم ويالمسائل وعابها، ثم جاء هالل بن أمية فسأل أيضاً، ورجع إليه ع
 التحدث  قضيةٌ وهي-صلى اهللا عليه وسلم-ية كرهها النبي وهو سؤال عن أمر واقع، لكن كان يتعلق بقض

صلى اهللا عليه -بها ليس باألمر السهل، ولم ينزل آنذاك شيء فيما يتعلق بقذف الرجل المرأته، فكره النبي 
والَِّذين يرمون { : وهو قوله تعالى المسائل وعابها، وإال فإن الحكم الذي نزل ال شك أنه رحمة،-وسلم
َأزمهاج{ : قال تعالىعلى أنه رحمة،قد جاء في اآليات ما يدل  ف]سورة النــور) ٦([ }و كُملَيُل اللَِّه علَا فَضلَوو

ِكيمح ابتَو اللَّه َأنو تُهمحرفهذا ال شك توسعة على الناس وإال لحقهم حرج عظيم ]سورة النــور) ١٠([ }و.  
 بل: أي ]سورة البقرة) ١٠٨([ }يدون َأن تَسَألُواْ رسولَكُم كَما سِئَل موسى ِمن قَبُلَأم تُِر{ :تعالى وقوله"

  ".إنكاري وهو االستفهام في بابها على هي أو. تريدون
 من قبيل االستفهام اإلنكاري  استفهامية على بابهاإما أن تكونهذه ) أم( ]سورة البقرة) ١٠٨([ }َأم تُِريدون{: قوله
أتريد أن تكون بمنزلة فالن، : التي تكون على سبيل التكلف، كأن تقول إلنسان مثالً ئلةساأل ينكر عليهم فهو

                                                
وج وب مالزم ة   : ب اب -ومسلم ف ي كت اب اإلم ارة    ) ٢٥٩٥٩ص  / ٦ج ) (٦٦٧٣(كیف األمر إذا لم تكن جماعة :  باب-أخرجھ البخاري في كتاب الفتن   - 4

 ).١٤٧٥ص  / ٣ج ) (١٨٤٧(جماعة المسلمین عند ظھور الفتن وفي كل حال وتحریم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
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على بابها فهي تكون بمعنى أو هي ليست ، ؟ وقع لفالن، أم تريد أن يقع لك ما وقع لفالنأتريد أن يقع لك ما
  .المشهور هنا أنها بمعنى بلوبل، يعني بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، 

يسَألُك َأهُل { :تعالى قال كما الجميع، إلى اهللا رسول -عليه السالم- فإنه والكافرين المؤمنين يعم وهو"
للِّه جهرةً فََأخَذَتْهم الِْكتَاِب َأن تُنَزَل علَيِهم ِكتَابا من السماء فَقَد سَألُواْ موسى َأكْبر ِمن ذَِلك فَقَالُواْ َأِرنَا ا

اِعقَةُ ِبظُلِْمِهمسورة النساء) ١٥٣([ }الص[.  
  .واهللا أعلم النوع األول من األسئلة الذي هو سؤال اآليات، هذا من

  ".جبير بن سعيد أو عكرمة عن محمد أبي بن محمد حدثني: إسحاق بن محمد قال"
  .نه مجهولإ :ي محمد الحافظ يقول عنه محمد بن أبن يضر، لكالعلى كل حال الشك في هذا 

  ".زيد بن وهبو- حريملة بن رافع قال: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-س عبا ابن عن"
 زيد بن وهب هذا هو وحريملة بن رافعوالشك، ليس على سبيل فهنا ، زيد بن ووهب حريملة بن رافع قال

  .يهوديان
 : قولهم من اهللا فأنزل ،ونصدقك نتبعك أنهاراً لنا وفجر ه،أنقر السماء من اعلين تُنزلُه بكتاب ائتنا محمد، يا"
 }َأم تُِريدون َأن تَسَألُواْ رسولَكُم كَما سِئَل موسى ِمن قَبُل ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل{
  ".]سورة البقرة) ١٠٨([

ى أساس أنه سبب النزول، وهذا األثر بعض أهل العلم يحسن هذا اإلسناد من طريق محمد بن هو ذكر هذا عل
  .أبي محمد، والحافظ ابن حجر حسن هذه الرواية، ومحمد بن أبي محمد مجهول على كل حال

ع لو كان هذا هو سبب النزول فإن ذلك يكون قاطعاً بأن المراد بالسؤاالت التكلف في طلب اآليات، وال يمنو
، لكن ذلك أصرح في اآلية األخرى، سبيل التكلف  ضمنذلك من دخول السؤاالت عن األحكام وما أشبه ذلك

}ْؤكُمتَس لَكُم داء ِإن تُبَأشْي نَألُواْ عسورة المائدة) ١٠١([ }الَ تَس[.  
سواء السبيل يعني الوسط من كل  ]سورة البقرة) ١٠٨([ }فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل{ : هنا-تبارك وتعالى-وقوله 
 إلى الموصوف -سواء–من باب إضافة الصفة   وهذايعني السبيل المستوية،، بأنه سواء فهو يوصف شيء،

ذهب عن و، أي االعتدالعن سبيل القصد ضل المعنى أنه  و، السبيل المعتدلة المستوية أي-وهو السبيل-
  .نهج االعتدال والقصد

 كما واالقتراح التعنُّت وجه على شَيء عن -صلى اهللا عليه وسلم- الرسوَل سأل من ذم اهللا أن والمراد"
  ".وعنادا وتكذيبا تعنتًا ،-عليه السالم- موسى إسرائيل بنو سألت

أول تفسيره لآلية ذكر ما يدل على كراهة السؤال عن األحكام على سبيل التكلف، أو األمور التي سكت  في
  .عنى اآلخرعنها الشارع، وهنا ذكر الم

فَقَد ضلَّ {  باإليمانالكفر يشْتَر منو :أي ]سورة البقرة) ١٠٨([ }ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن{ :تعالى اهللا قال "
 عن عدلوا الذين حال وهكذا ،والضالل الجهل إلى المستقيم الطريق عن خرج فقد: أي }سواء السِبيِل

 يحتاجون ال التي باألسئلة عليهم واالقتراح وتكذيبهم مخالفتهم إلى لهم االنقيادو واتباعهم األنبياء تصديق



 ٥

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين بدلُواْ ِنعمةَ اللِّه كُفْرا وَأحلُّواْ قَومهم دار { :تعالى قال كما والكفر، التعنت وجه على إليها
  ".بالرخاء الشدة يتبدل: العالية أبو وقال ]سورة إبراهيم) ٢٩-٢٨([ }س الْقَرارجهنَّم يصلَونَها وِبْئ* الْبواِر

الشدة بالرخاء هذا : قال }ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل{ : تعالىقوله قول أبي العالية في
الصراط ، ف انحرف عن نهج القصد واالعتدالناهمع ضل سواء السبيل  وإنما يبعد أن تفسر به اآلية،قول

هذا بعيد، والكفر فليس فيه اعوجاج، وحينما يفسر بالرخاء والشدة  وسط بين طرفي اإلفراط والتفريط المستقيم
على أن الرخاء والشدة بعيد وقد استبعده ابن جرير إال أنه وجهه : ، فقولهمعروف، ومن يتبدل الكفر باإليمان

 والعذاب ،م رخاء، والكفر يؤدي إلى العذابلنعي وا،أي أن اإليمان يؤدي إلى النعيمآلخرة، ذلك يحمل على ا
هذا هو شدة، فمن استبدل الكفر باإليمان فمعنى ذلك أنه استبدل جزاء هذا بجزاء هذا، استبدل النعيم بالعذاب، 

  . لكنه مستبعدتوجيه هذا القول
لذي  ا]سورة البقرة) ١٦([ }اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى{ :بمعنى قوله } ِباِإليماِنومن يتَبدِل الْكُفْر{ : تعالىقولهو

  .سبق الحديث عنه، واهللا أعلم
  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين

  
  


