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

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
 :ع فقاليخبر عن الجمثم أ" :اآليتين األخيرتين من سورة البقرة في تفسير - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه ورسِلِه الَ نُفَرقُ بين َأحٍد من {
رب سواه، غيره وال د، ال إله  فرد صم،، فالمؤمنون يؤمنون بأن اهللا واحد أحد]سورة البقرة) ٢٨٥([ }رسِلِه

المرسلين واألنبياء، ال يفرقون ويصدقون بجميع األنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد اهللا 
 مهديون بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدونويكفرون ببعض، بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض 

    ن اهللا حتى نسخ الجميع بشرع محمد ذبعض بإ هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة
 خاتم األنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته، وال تزال طائفة من -صلى اهللا عليه وسلم-

  ."أمته على الحق ظاهرين
  : أما بعد،والسالم على رسول اهللالحمد هللا، والصالة ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن { من التفسير يجري على القراءتين في اآلية -مه اهللارح–ما ذكره ابن كثير ف
ذكر لما  -عز وجل-اهللا ، ف}وكتابه{ حمزة والكسائي ةاء وقر،}ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه

، مصدقاً لما بين يديهالذي أنزله إليه ، وهو الكتاب -صلى اهللا عليه وسلم-اإليمان أوالً بما أنزل إلى النبي 
كُلٌّ آمن ِباللِّه { :قال بعده -عليه الصالة والسالم- إلى رسوله -عز وجل-إضافةً إلى سائر ما أوحى اهللا 

  .والكثير، فالكتاب جنس يصدق على الواحد }كتابهو{على القراءة األخرى  و}ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه
  ." وامتثلنا العمل بمقتضاه،قمنا بهوأي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه،  }وقَالُواْ سِمعنَا وَأطَعنَا{: وقوله"

  :معنيينالمقطع من اآلية على هذا السماع في  -رحمه اهللا- ابن كثير حمل
  .السماع، أي سمعنا بآذاننا: األول
أنهم سمعوا بآذانهم  ، أرادواقالوا سمعنا وعصينالما اليهود ولذلك  حنا،قبول واالمتثال بقلوبنا وجوارال :الثاني

  . وجوارحهم بقلوبهميمتثلوا وأ لم ينقادواإال أنهم 
  ."والرحمة واللطفر فْللغَ سؤال }غُفْرانَك ربنَا{"

  .فال يؤاخذ اإلنسان بها غفران مصدر يأتي بمعنى ستر الذنوب، ويأتي بمعنى الوقاية من شؤمها
 أي ال يكلف أحداً فوق طاقته، وهذا من لطفه ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها{: وقوله"

رضي - الصحابة ها كان أشفق منتعالى بخلقه، ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لم
سورة ) ٢٨٤([ }دواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو تُخْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللّهوِإن تُب{:  أجمعين في قوله-م تعالى عنهاهللا

لكن ال يعذب إال بما يملك الشخص دفعه، فأما ما ال يمكن دفعه من  أي هو وإن حاسب وسأل ]البقرة
  ." فهذا ال يكلف به اإلنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من اإليمانس وحديثهاوسوسة النف



 ٢

به النسخ عند المتأخرين الذي يراد يقصد  بأن اآلية منسوخة، وهو -رحمه اهللا-يح من ابن كثير هذا تصر
النسخ عند المتقدمين كبيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق، ال رفع الحكم المتقدم بالحكم المتأخر، 

خفيه اإلنسان من الشرك والريب  ألن ما ي؛قطعاًكله  اًخونس مرفع التكليف فيما يتعلق بحديث النفسليس لكن و
 لو أمكن حمل اآليةمع هذا فو في اآلية، نسخيشمله ال ب عليه والونحو ذلك، يحاسوالنفاق أو كتمان الشهادة 

البد وثبت باالحتمال،  ال تدعوى النسخ  في هذا الموضع لكان حسناً؛ ألن صحيح من غير تكلفعلى معنى
  . واهللا أعلم،وال دليل، يجب الرجوع إليهمرجح من دليل فيه 

 أي من شر، وذلك في األعمال التي تدخل تحت }وعلَيها ما اكْتَسبتْ{ أي من خير، }لَها ما كَسبتْ{: وقوله"
: كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوااإلجابة، بالتكليف، ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم 

 أي وإن تركنا فرضاً على جهة النسيان أو فعلنا حراماً كذلك، أو }ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَاربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا {
  .في العمل جهالً منا بوجهه الشرعيأخطأنا أي الصواب 

ولحديث ابن نعم، : قال اهللا:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-حديث أبي هريرة من تقدم في صحيح مسلم وقد 
  ."قد فعلت: قال اهللا: -مانهرضي اهللا تعالى ع-عباس 

وهو إذا كانت  }ربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا{ :قوله سبحانه على أورد بعض أهل العلم استشكاالً
فكيف يسألون ربهم ذلك، أال يعد صنيعهم هذا من صور االعتداء في المؤاخذة بالخطأ والنسيان مرفوعة، 

  ؟الدعاء
الخطأ تارةً إن : واوقالآخر، معنى على في اآلية والنسيان  الخطأ حملإلى أهل العلم مع من لذلك ذهب ج

به، اإلنسان ؤاخذ كونه يل ؛عمدحملوا المراد من اآلية على الخطأ اليكون بعمد، وتارةً يكون من غير عمد، و
زوال المعلوم، ول، بمعنى الذهويأتي وكذلك النسيان ، ئفالن مخطو فالن يخطئ: بين قولكهناك فرق و
فَلَما { : وقوله سبحانه،]سورة الحشر) ١٩([ }نَسوا اللَّه فََأنساهم َأنفُسهم{: كقوله سبحانهالترك يأتي بمعنى و

  .التركوحملوا المعنى في اآلية على ، ]سورة األنعام) ٤٤([ }نَسواْ ما ذُكِّرواْ ِبِه
عز -ن اهللا أ على ظاهرها المتبادر، وهوحملوها ، و اآليةتخريجي  ال حاجة إلي التكلف فهنإ:  قال بعضهمو

عدم ال يكون ذلك إال بو والتكاليف الشاقة، ،المراد به التخفيف، ورفع اآلصار هذا الدعاءب تعبدهم -وجل
هذا وا المكلف، ء التي ال يحتملهاألشياووضع بما ال يد لإلنسان فيه، ورفع ما ال يدخل تحت طوقه، المؤاخذة 

زوال المعلوم من النسيان هو الوقوع في المخالفة من غير قصد، والخطأ فيبقى  يتناسب مع السياق، الذي
  : يقول الناظم،الذهن

ــسيان    ــل ن ــم ق ــا عل   زوال م
  

  فــي الــسهو لــه اكتنــانوالعلــم   
  

  
  

 التامة ه الدعوةاللهم رب هذ((: -صلى اهللا عليه وسلم– علمهم نبيهم ا كان من دعاء أهل اإليمان كمولذا
صلى -أن النبيمعلوم و )١())ه الذي وعدتاً مقاماً محمودوالفضيلة، وابعثهمحمداً الوسيلة آت  والصالة القائمة
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هذا  ونظائر ؟ وقد أعطيهافلماذا الدعاء له،  الوسيلة والفضيلة، والمقام المحمودربهقد أعطاه  -اهللا عليه وسلم
  . كثيرةفي الكتاب والسنةالدعاء 

وقعوا فيها عن عمد؛ الجرائم التي  أال يؤاخذهم بالذنوب و-عز وجل- اهللا يسألونأنهم ويبعد أن يكون المراد 
على عدم المؤاخذة  الدعاء في اآليةيحمل كيف  فقد فعلت،:  عن ربه-اهللا عليه وسلمصلى – قوله ألنه جاء

  . واهللا أعلم،ن والمذنبين وخوفهمتوعد العاصي قد -عز وجل–اهللا مع أن  القبائحعلى ما تعمدوه من 
تكلفنا من األعمال الشاقة وإن أي ال  }ربنَا والَ تَحِمْل علَينَا ِإصرا كَما حملْتَه علَى الَِّذين ِمن قَبِلنَا{: وقوله"
   طقناها، كما شرعته لألمم الماضية قبلنا من األغالل واآلصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمداًأ

  .ه من الدين الحنيفي السهل السمح الذي أرسلته به في شرعه نبي الرحمة، بوضع-صلى اهللا عليه وسلم-
:  قال-هللا عليه وسلمصلى ا- عن رسول اهللا-رضي اهللا عنه-وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة

  .)٣())نعم: قال اهللا((
قد : قال اهللا((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن رسول اهللا -مارضي اهللا تعالى عنه-وعن ابن عباس 

  ".)٥())فعلت
لتكاليف ثم أطلق على ال الثقيل الذي يحبس صاحبه مكانه لثقله،  الحم:أصل اإلصر في كالم العرب هو

ومن أهل العلم من يفسر  وقد نعجز عن القيام به وحمله، ،تكليفاً شاقاً يثقلنا ويرهقناال تكلفنا والمعنى الشاقة، 
 أي ]سورة آل عمران) ٨١([ }وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم ِإصِري{: -تبارك وتعالى-اإلصر بالعهد، كما جاء في قوله 

  ها اهللاأخذألن العهود التي  ة بين المعنيين؛ال منافاوهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وعهدي، 
عهداً ثقيالً شاقاً نعجز عن القيام يكون المعنى ال تكلفنا ف بكثير منها، ومواقيلم  على بني إسرائيل -عز وجل–
  .واهللا أعلم ،به
  .)٦())بعثت بالحنيفية السمحة((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-وجاء الحديث من طرق عن رسول اهللا "

  .، ال تبتلينا بما ال قبل لنا بهوالمصائب والبالءأي من التكليف  }ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَةَ لَنَا ِبِه{ :وقوله
حاتم، قال  رواه ابن أبي ،ةملْالغربة والغُ:  قال}ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَةَ لَنَا ِبِه{: وقد قال مكحول في قوله

  ."قد فعلت: نعم، وفي الحديث اآلخر قال اهللا: اهللا
 بالمثال، التفسير قبيل من هذاو غايتها، الشهوة به بلغت من هو :والمغتلم ،واألنسب قرباأل هو بةزبالع تفسيره

 يقصدونو اآلية، تحت دخلت التي انيالمع بعض يذكرون أنهم -معنه اهللا رضي- السلف طريقة من عهد قدو

 ال أن ربهم إلى وائلتجا الءفهؤ ،جداً كثيرة شاقةال مورفاأل وإال ،الحصر ال فقط للسامعين والتقريب التوضيح بذلك
 قال للعجل، عبادتهم من التاريخ في المعروفة العظيمة توبتهم تابوا حينما فاليهود السابقة، األمم به كلف ما يكلفهم

 سورة )٥٤([ }الرِحيم التَّواب هو ِإنَّه علَيكُم فَتَاب باِرِئكُم ِعند لَّكُم خَير ذَِلكُم َأنفُسكُم فَاقْتُلُواْ{ :لهم -وجل عز- اهللا

                                                
 ).١/١١٦) (١٢٦( باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إال ما يطاق برقم –رواه مسلم في كتاب اإليمان  -5 
 ).٦٠٨٦(ضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم و، )٥/٢٦٦) (٢٢٣٤٥(رواه أحمد في مسنده برقم  - 6



 ٤

 غاية في هذا أن والشك ،وقريبه وأخاه أباه يقتل الواحد أن بمعنى ،النفوس بقتل -وجل عز– اهللا فأمرهم ]البقرة

  .هذا غير إلى بالغسل، ييكتف وال الموضع ذلك قرض النجاسة أصابته إذا منهم الواحد وكان ،المشقة
 يتكِّوِس فِتككَ يملِّوِغ مِلغَ وهو ،شهوةً لبغُ :لمواغتَ بالضم، ةًملْوغُ ماًلَغَ ،حِركفَ مِلغَ :القاموس في يقول

 شهوة :ةملْوالغُ :قال الشيء، وأغلمه يم،لِّوِغ يم،ِلغْوِم يمة،ِلغْوِم يمة،لِّوِغ مة،غتِلوم مة،ِلغَ وهي نديل،وِم

رابالض.  
 من المفسرين بعض ذكرها ولذلك الشهوة، غاية هي وإنما الشهوة، مطلق ليست لكنها ،..شهوة هي :ةملْالغُ

 تطلب قد اإلنسان كان إذا فكيف ،بها اهللا هابتال لمن الشديد بالءال على يدل وهذا ،المرء يطيقها ال التي األمور

 إال آخراً منها ينج لم أوالً للفتنة نفسه عرض من :قيل وقد ذلك، إلى به ضىأف حتى وخلطته، وسمعه بنظره البالء

  .أعلم واهللا ،اهللا يشاء أن
 وبين بيننا فيما أي }لَنَا واغِْفر{ وزللنا، تقصيرنا من تعلمه مما نكيوب بيننا فيما أي }عنَّا واعفُ{ :وقوله"

 ذنب في بتوفيقك توقعنا فال يستقبل، فيما أي }وارحمنَآ{ القبيحة، وأعمالنا مساوينا على تظهرهم فال عبادك،

 عباده عن يستره وأن وبينه، بينه فيما عنه اهللا يعفو أن :أشياء ثالثة إلى محتاج المذنب إن :قالوا ولهذا آخر،

 ديثالح وفي نعم، :قال اهللا أن الحديث في تقدم وقد نظيره، في يوقعه فال يعصمه وأن بينهم، به يفضحه فال

  ."فعلت قد :اهللا قال اآلخر
 على مقدم التأسيس أن وهو ،-اهللا رحمه- كثير ابن قصده أصٍل على بناء الثالث، الدعوات لهذه التفسير هذا

 والوقاية، الستر هو رفْالغَو الذنب، أثر محو معناه العفو ولكن جديد، معنى على دعوة كل يحمل أن فأراد التوكيد،

 الذي في مضى قد منها الثاني المعنى ألن بالستر الثانية فسرف قبله، الذي العفو بمعنى هو بالذن شؤم من والوقاية

  .التفسير في صحيحة طريقة وهذه له،قب
 أن والحقيقة بالتجاوز، مضى فيما الرحمة أن ىعل بناء لبيستق فيما :قال لكنه يستقبل، فيما فقط ليست والرحمة

 من وزادهم أجورهم، اهموفّ وعجزهم ضعفهم -وجل عز- اهللا رحم فإذا ،اهذ من أكثر تحتاج بالتجاوز الرحمة

 تقتصر ال فالرحمة ،-وتعالى سبحانه- هترحم من هذا وكل عليهم، يشق تكليفاً يكلفهم ولم درجاتهم، ورفع فضله،

  ر،مواأل سائر من اإلحسان جانب في يكون ما كل شملت بل والتجاوز، والستر رفْبالغَ اإلساءة جانب على

  .أعلم واهللا ،جميعاً المعاني هذه يشمل بالرحمة فالدعاء
 وال حول وال الن،التك وعليك ،المستعان وأنت ،لناوكُّتَ وعليك ،وناصرنا ولينا أنت أي }موالَنَا َأنتَ{ :وقوله"

   .بك إال لنا قوة
 غيرك، بدواوع نبيك، ورسالة ،دانيتكحو وأنكروا دينك، جحدوا الذين أي }الْكَاِفِرين الْقَوِم علَى فَانصرنَا{

  .واآلخرة الدنيا في عليهم العاقبة نال واجعل ،عليهم فانصرنا عبادك، من معك وأشركوا
  .فعلت قد :اهللا قال :-ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن عن مسلم رواه الذي الحديث وفي نعم، :اهللا قال
 فَانصرنَا{ السورة هذه من فرغ إذا كان -عنه تعالى اهللا رضي- اًمعاذ أن :إسحاق أبي عن جرير ابن ىورو

  ."آمين :قال }الْكَاِفِرين الْقَوِم علَى



 ٥

 ابنو الملة، من الخروج توجب التي األعمال مقارفة وكذا والشك، راض،اإلعك عموماً، الكفر أنواع تشمل اآلية

 من اللفظة هذه أصل إذ معانيه، أشهر من أنه إلى ذلك مرد ولعل اآلية؛ في ودحبالج الكفر ريفست في اقتصر كثير

   .شرعاً به صتيخ ال لكنه أولية، أو أصلية داللة الجحود على يدل أنه الشك وذلك والتغطية، الستر
  .وصحبه وآله نبيه على وبارك وسلم اهللا وصلى أعلم، واهللا


