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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  ٥٧ إلى اآلية ٤١سورة النور من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .بعدو وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً، ،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد
 ِفي من لَه يسبح اللَّه َأن تَر َألَم{ :سير سورة النور قوله تعالى في تف- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

 السمواِت ملْك وِللَِّه * يفْعلُون ِبما عِليم واللَّه وتَسِبيحه صالتَه عِلم قَد كُلٌّ صافَّاٍت والطَّير واألرِض السمواِت
  .]٤٢-٤١:النور سورة[ }الْمِصير اللَِّه وِإلَى واألرِض

 حتى والحيوان، والجان واألناسي، المالئكة من: أي واألرض، السموات في من يسبحه أنه تعالى يخبر
  .]٤٤: اإلسراءسورة [ اآلية }...ِفيِهن ومن واألرض السبع السماواتُ لَه تُسبح{: تعالى قال كما الجماد،
 يعلم وهو إليه، وأرشدها ألهمها بتسبيح وتعبده ربها تسبح طيرانها حال في: أي }صافَّاٍت الطَّيرو{: وقوله

 عبادة في ومسلكه طريقته إلى أرشده قد كل: أي }وتَسِبيحه صالتَه عِلم قَد كُلٌّ{: قال ولهذا فاعلة؛ هي ما
  .عز وجل- اهللا،
  .}يفْعلُون ِبما عِليم واللَّه{: تعالى قال ولهذا شيء؛ ذلك من عليه يخفى ال ذلك، بجميع عالم أنه أخبر ثم
 تنبغي ال الذي المعبود اإلله وهو المتصرف، الحاكم فهو واألرض، السموات ملك له أن تعالى أخبر ثم

 الَِّذين ِليجِزي{ يشاء؛ بما فيه فيحكم القيامة، يوم: أي }الْمِصير اللَِّه وِإلَى{ ،لحكمه معقب وال له، إال العبادة
 وله واألخرى، الدنيا في الحكم له أال المالك، الخالق فهو ،]٣١:النجمسورة [ اآلية }...عِملُوا ِبما َأساءوا
  .واآلخرة األولى في الحمد

  : الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
 وليس المراد ، بمعنى ألم تعلم}واألرِض السمواِت ِفي من لَه يسبح لَّهال َأن تَر َألَم{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

 ولكن كما ، والتسبيح على ظاهره تسبيح حقيقي،رصب ألن ذلك ال ي؛ أن الرؤية هنا بصرية-واهللا تعالى أعلم-
 ،]٤٤:اإلسراء سورة[ }تَسِبيحهم تَفْقَهون الَّ لَِكنو ِبحمدِه يسبح ِإالَّ شَيٍء من وِإن{ :-تبارك وتعالى-قال اهللا 

 :كما في الصحيح قال -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ، ال نفقه هذا التسبيح:في بيان المرادفهذه اآلية نص 
 :-عليه الصالة والسالم-واهللا قال في حق داود ، )١())أبعث أن قبل علي يسلم كان بمكة حجرا ألعرف إني((
}اُل ايِبي ِجبَأو هعم رالطَّيصلى اهللا عليه وسلم- وسليمان ، وكذلك الطير،يعني تردد معه ،]١٠:سبأ سورة[ }و- 

 النَّمُل َأيها يا نَملَةٌ قَالَتْ{ -عليه الصالة والسالم-ا خرج لمو ،]١٦:النمل سورة[} الطَّيِر منِطقَ علِّمنَا{ :قال
   وهكذا ما جاء عن النبي ،]١٨:النمل سورة[  }يشْعرون لَا وهم وجنُوده سلَيمان يحِطمنَّكُم لَا كُممساِكنَ ادخُلُوا

                                                             

 ).٢٢٧٧ (برقم النبوة، قبل عليه الحجر وتسليم -وسلم عليه اهللا صلى-  النبي نسب فضل باب الفضائل، كتاب مسلم، رواه - ١
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 كل هذا يدل على أن هذه  الحديث،)٢())فوجد نملةقي تسخرج نبي من األنبياء يس(( :-صلى اهللا عليه وسلم-
 ، وأيضاً ما جاء في الحديث من تسبيح الطعام،ا تعرف ربها وأنه،المخلوقات من الجمادات والحيوان تسبح هللا

 قَد كُلٌّ صافَّاٍت والطَّير والَْأرِض السماواِت ِفي من لَه يسبح اللَّه َأن تَر َألَم{ :وقوله تعالى ،وتسبيح الحصى
ِلمع لَاتَهص هِبيحتَسو اللَّهو ِليما عِبم لُونفْعومعلوم أن الفعل،فعل المضارع في التسبيحال وذكر هنا ،}ي  

 سبح{ذكر فيها الفعل الماضي  وفي المواضع التي ،والحدوث فهذا يتكرر منهاالمضارع يدل على التجدد 
    ى أن اهللا  يدل عل كل ذلك]١:األعلى سورة [}الَْأعلَى ربك اسم سبِح{ :في قولهاألمر  و،]١:الحديد سورة[ }ِللَِّه
 لَه تُسبح{ : كما قال تعالى،والمستقبلضر ا والح،مستحق للتسبيح في األزمنة الثالثة الماضي -جل جالله-

 من لَه يسبح اللَّه َأن تَر َألَم{عِقب  }صافَّاٍت والطَّير{ : وقوله،]٤٤:اإلسراء سورة[ }واَألرض السبع السماواتُ
 أو بعضهم يعبر أو ، يعلم منن التي تستعمل فيالتعبير بمو ،يشمل الطيرمع أنه  }والَْأرِض السماواِت ِفي

هذا من وهنا خص الطير بعد ذكر العموم و ،يفلنه محل التكأ أو ، باعتبار أنه األشرف مثالً، العاقل:يقول
 :-تبارك وتعالى-بمعنى كقوله  -العامبعد يعني ذكر الخاص - وإنما يكون هذا ،قبيل ذكر الخاص بعد العام

تبارك - فخصهما لمنزلتهما عند اهللا ،]٩٨:البقرة سورة[ }وِميكَاَل وِجبِريَل ورسِلِه ومآلِئكَِتِه لِّلِّه عدوا كَان من{
لحالها طير ذكر ال : بعض أهل العلم يقول}صافَّاٍت{ هذه الحال ، وهنا الطير وذكر هذه الصفة لها،-وتعالى
وات انها ليست في السمإ : وهكذا قول من قال، وتمشي أيضاً على رجلين، فهي تطير في الهواء،العجيبة

 ذكر الطير وهي داخلة في العموم -تبارك وتعالى-المقصود أن اهللا و ، وإنما في الهواء،وليست على األرض
واهللا تعالى - ولكنها داخلة ،ة في العموم قبله يعني على هذا القول األخير ليست داخلة ال تكون داخل،السابق
التي  وأنه خصها لما لها من األحوال العجيبة من الطيران السيما في هذه الصفة ،هذا هو األقربو ،-أعلم

 صافَّاٍت{ :-عز وجل-كما قال اهللا  أجنحتها في الهواء بمعنى أنها تصفّ ،"صافات" -عز وجل-ذكرها اهللا 
نقِْبضيولهذا ،-تبارك وتعالى- وهذا من أدل الدالئل على قدرة اهللا ، يعني تقبض أجنحتها]١٩:الملك سورة[ }و 
وإنما  ، إال الرحمنقبضها ويأخذهاي معناه أنه ما وليس} الرحمن ِإلَّا يمِسكُهن ما{: في الموضع اآلخر قال اهللا

 سورة[ }تَزولَا َأن والَْأرض السماواِت يمِسك اللَّه ِإن{ ،وال تقع المعنى ما يقيمها بهذه الحال بحيث ال تسقط
 : قال،-جل جالله-ال اهللا إال تسقط مع وجود الجاذبية  فالطير ما يمسكها في الهواء فيقيمها فيه ]٤١:فاطر

}رالطَّيافَّاٍت وة، فاعليا ه وهو يعلم م،وأرشدها إليهبتسبيح ألهمها   في حال طيرانها تسبح ربها: أي}ص 
تبارك - أي كل أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة اهللا }وتَسِبيحه صلَاتَه عِلم قَد كُلٌّ{ :ولهذا قال تعالى

  فهو ضمير لكن هل يعود على اهللا ،الفاعل هنا مستتر "علم" }وتَسِبيحه صلَاتَه عِلم قَد كُلٌّ{:  قوله،-وتعالى
تبارك -اهللا   إلىاًن يحتمل أن يكون عائداحتمل االثني ،حةعلى هذه األشياء المسب أو يعود ،-عز وجل-

 ِبما عِليم واللَّه{لك  هي قوله بعد ذ والقرينة الدالة على هذا،أي اهللا، }وتَسِبيحه صلَاتَه عِلم قَد كُلٌّ{ -وتعالى
لُونفْعكُلٌّ{ ،مسبِحنه يعود على الإ : ومن أهل العلم من يقول،}ي قَد ِلميعني ،أي هو صالة نفسه وتسبيحه }ع 
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 من الطير  من هذه المخلوقات المسبحة}عِلم قَد كُلٌّ{ا وأرشدها إلى ما تسبح به ربها هأن اهللا قد علمها وألهم
   :نمرييحتج بأوصاحب هذا القول  ،صالة نفسه وتسبيحه ،علم صالته  كل قدوغيرها

 والَْأرِض السماواِت ِفي من لَه يسبح اللَّه َأن تَر َألَم{ ،مير يعود إلى أقرب مذكور أن الض:األمر األول
رالطَّيافَّاٍت وأقرب مذكور من في السموات واألرض والطيرف }ص.   

 والقاعدة أن التأسيس مقدم }يفْعلُون ِبما عِليم واللَّه{ مذكور بعده -تبارك وتعالى- علم اهللا أن :األمر الثاني
 ال يكون نشئ معنى جديداً ألنه ي؛فالمقدم هو التأسيسإظهار الكالم بين التأسيس أو التوكيد و ،على التوكيد

   :قال حيث هنا -رحمه اهللا- وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير ، وهذا أولى،اًتكرار
 عِلم قَد كُلٌّ{ هذا تلخيص المعنى يعني ،فاعلة هي ما يعلم وهو إليه، وأرشدها ألهمها بتسبيح وتعبده 

التَهكُلٌّ{ ، بأحوالها-تبارك وتعالى-لمه ثم ذكر ِع ،مه وعلّ-عز وجل-أي صالة نفسه بما أرشده اهللا  }ص قَد 
ِلمع التَهص هِبيحتَسبمعنى الدعاء :في اللغةالصالة  :بالصالة والتسبيح، والمراد هنا }و.  

  . بمعنى التنزيه: يحوالتسب
 ومن ، يعني تنزيهه: وتسبيحه: أي دعاءه فهي تدعو ربها}صالتَه عِلم قَد كُلٌّ{ :ومن هنا قال بعض أهل العلم

  لو كنت مسبحاً، تسبيح:ها فالصالة يقال ل، كل قد علم صالته وتسبيحه، واحد هما بمعنى:أهل العلم من يقول
رها هي تصلي  الصالة هنا على ظاه: ومن أهل العلم من يقول،ى التوكيدكن التأسيس مقدم عل ول،)٣(ألتممت

 وهذا قال به بعض أهل العلم كالشنقيطي ، كما علمها-تبارك وتعالى-وتسبح ربها لكن بطريقة تختص بها، 
 ،ن المقصود الدعاء هو إجراء له أيضا على الظاهرإ : وقول من قال، على ظاهرهءجراإ - اهللا عليهةرحم-

 وذاك ، عمل الصالة على المعنى الشرعي- اهللاهأعني الشنقيطي رحم-نه حمل إ : غاية ما هنالك أن يقاللكن
 آل سورة[ }قَِدير شَيٍء كُلِّ علَى واللّه{ ، واألمر يحتمل،-واهللا تعالى أعلم- ،حمله على المعنى اللغوي

 : بعضهم يقول-جل جالله-بها وخالقها اآليات التي جاء فيها سجود المخلوقات جميعا لرو ،]١٨٩:عمران
 ولكن سجودها ،حمله على ظاهره من وال مانع ، سجود الظالل: ومنهم من يقول،السجود بمعنى الخضوع

كل شيء لإنما  ، على األرضجود في كل الحاالت هو وضع الجبهةن السإ : وال يحتاج أن يقال،يختص بها
ن لها صالة تليق بها إ: -أيضا-  فيمكن أن نقول هنا، يليق بهااًن لها سجودإ :فإذا قلنا هناك ،يختص بهسجود 

 لكن يبقى ، لهمخلوقات معظمة لربها مقدسةن هذه الإ : لكن القدر الذي البد منه هو أن يقال،فاألمر محتمل
 ،تفقه وال تفهم  هذه ال: ويقول،ليس ألحد أن يكذب بما جاء في القرآنو ،خالف في التفاصيل التي وراء ذلك

لفراق الجذع وقد حن  ،-جل جالله- وال تعرف العبادة هللا ،تعرف التسبيح م فهي الوليس لها إدراك ومن ثَ
 عليم بعبادتها  يعني هذه المذكورات قبُل}يفْعلُون ِبما عِليم واللَّه{ : قال،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي

 .}الْمِصير اللَِّه وِإلَى والَْأرِض السماواِت ملْك وِللَِّه{ : ال يخفى عليه من ذلك شيء ثم قالصالتها وبتسبيحها،ب
صلى اهللا عليه - إلى النبي مرفوعهذا و ،ن الطير لها صالة ال ركوع فيها وال سجودإ :سفيان الثوري يقولو

                                                             

 المسافرين صالة باب وقصرها، المسافرين صالة كتاب ،-عنه اهللا رضي- الخطاب بن عمر حديث من مسلم رواه - ٣
 ).٦٨٩ (برقم وقصرها،
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لك  يعني األصل أن ذ،عضوالتسبيح للبعتبار أن الصالة للبعض اب }وتَسِبيحه صالتَه عِلم قَد كُلٌّ{ ،-سلمو
  . يرجع إلى الجميع

}َألَم تَر َأن ِجي اللَّهزا يابحس َؤلِّفُ ثُمي نَهيب ثُم لُهعجا يكَامى رقَ فَتَردالْو جخْري ِخالِلِه ِمن نزيُلو اِء ِمنمالس 
اٍل ِمنا ِجبِفيه ٍد ِمنرب ِصيبِبِه فَي نم يشَاء ِرفُهصيو نع نم شَاءي كَادنَا يِقِه سرب بذْهاِر يصِباألب * قَلِّبي 
َل اللَّهاللَّي ارالنَّهو ِفي ِإن ةً ذَِلكراِر ألوِلي لَِعبص٤٤-٤٣:النور سورة[ }األب[.  
   .اإلزجاء وهو ،ضعيفة وهي ينشئها ما أول بقدرته السحاب يسوق أنه تعالى يذكر

  .مشاهدهذا و ،با أي يسوقه شيئا فشيئاايزجي سحومعنى  ،شيئا فشيئااإلزجاء هو السوق 
 }َؤلِّفُ ثُمي نَهي{ تفرقه، بعد يجمعه: أي }بثُم لُهعجا يكَامر{ ا،: أيا، بعضه يركب: أي متراكمبعض }ىفَتَر 

  .والضحاك عباس ابن قرأها وكذا ،خَلَله من: يأ }ِخالِلِه ِمن يخْرج{ المطر أي }الْودقَ
إذا تراكم هذا السحاب وتكثف عند ذلك يخرج من ف ، والودق هو المطر،توقه فتوق السحابخلله يعني من فُ
   .فتوقه هذا المطر

 ثم السحاب، فتنشئ الناشئة اهللا يبعث ، ثمقماً األرض فَتَقُم المثيرة اهللا يبعث: الليثي عمير بن عبيد قال
        جرير وابن حاتم، أبي ابن رواه. السحاب فتلقح اللواقح اهللا يبعث ثم بينه، فتؤلف المؤلفة اهللا يبعث

  .اهللا رحمهما-
: والثانية الغاية، البتداء: األولى" نِم: "النحاة بعض قال: }برٍد ِمن ِفيها ِجباٍل ِمن السماِء ِمن وينزُل{: وقوله

 ِمن{: قوله أن إلى المفسرين من ذهب من قول على يجيء إنما وهذا ،الجنس لبيان: والثالثة للتبعيض،
 كناية ههنا الجبال جعل من وأما ،البرد منها اهللا ينزل برد جباَل السماء في أن: معناه }برٍد ِمن ِفيها ِجباٍل
  .أعلم واهللا األولى، من بدل لكنها أيضا، الغاية البتداء هذا عند الثانية" من "فإن السحاب، عن

أحياناً تأتي رياح وتحمل و ،مطر بلحظاتال تثير التراب قبل أن يأتي ،المثيرة هي التي تسبق المطرالرياح 
  .  األرض تقم،معها

 فمن البتداء الغاية ،هو السحابي ذلامن السماء  ينزل ،ن األولى هي باالتفاق البتداء الغايةيعني اآلن ِم
 ،في الثانية والثالثةخالف  فال،}برٍد ِمن{  والثالثة،}ِجباٍل ِمن{ هذه الثانية ،}ِجباٍل ِمن لسماِءا ِمن وينزُل{

 ، وارتفع لكل ما عال: والسماء يقال، الماء ينزل هذا المطر ينزل من السماء األولى البتداء الغاية،خالف كثير
 بن كثير االحافظ  يقول ةن هذه الثاني فِم}ِجباٍل ِمن سماِءال ِمن{ ، ويقال للسقف المعروف،فيقال ذلك للسحاب

 من جبال في ،السحابن السماء ليس  بمعنى أ}ِجباٍل ِمن السماِء ِمن وينزُل{ ، للتبعيضالثانية :-رحمه اهللا-
 فيها ، الجبال هذهانزل منهن المطر ينزل من السماء التي هي السماء المعروفة فيها جبال فيالسماء بمعنى أ

  .نما ينزل منها فهي للتبعيض وإ، ينزل كل الجبال ما}ِجباٍل ِمن السماِء ِمن وينزُل{ :ن اهللا قالأل ؛من برد
 ، منهااًنزل بعض هذه الجبال جزءيوإنما ،  من السماءل جباالًنز ي: ما يقول، ينزل منها،ةضيي تبعفمن الجبال

 هذا ، لبيان الجنسوالثالثة :قال }برٍد ِمن ِفيها ِجباٍل ِمن السماِء ِمن وينزُل{ :ال ق هذا احتمال اآلن، منهااًبعض
على قول من ذهب  نما يجيء وهذا إ: ويقول هنا،الجنس هذا معنىلبيان  ،بردجبال فيها من الذي ينزل من ال

ما وأن في السماء جبال برد ينزل اهللا منها البرد  أ معناه}برٍد ِمن ِفيها ِجباٍل ِمن{ :لهن قوفسرين إلى أمن الم
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 وينزُل{ ،فتكون من قبيل البدل ،ن من الثانية عند هذا البتداء الغايةإا كناية عن السحاب فمن جعل الجبال هن
اِء ِمنم{ ،الذي هو السحاب }الساٍل ِمنا{ ، السحابي هفالجبال }ِجبِفيه ٍد ِمنرمن الً تكون الثانية بد}ب 
حد أ هذا ،-علمأهللا وا-ولى  لكنها بدل من األيضاًالبتداء الغاية أ : قال}ِجباٍل ِمن السماِء ِمن وينزُل{ ،ولىاأل
   .ن الثانيةفي ِمقوال األ

زيادة تدل على زيادة المبنى فال ، وإ زائدة إعراباًيعني ،السماء جباالً ينزل من نها زائدةإ :ن يقول وهناك م
فقول ، ، ولم يقل ينزلها جميعاً فيها من برد أي ينزل من السماء جباالً}ِجباٍل ِمن السماِء ِمن وينزُل{ى المعن

  .نها زائدةإ :وضح من قول من قالأ ةضيينها تبعإ :من قال
 أو ، أو أنها زائدةض، التبعي:في الثانية  فيها األقوال الثالثة الموجودة}برٍد ِمن ِفيها{  الثالثة كثيرةواألقوال في

، فليس المقصود عرابات للتوسع في هذه اإلة وال أرى حاج،اقوال على هذ من األ وزيادةٌ،سنها لبيان الجنأ
ي تخرجنا عن منهج المؤلف يعني اإلغراق في استنباط و استخراج المعاني الت أ،هو التوسع في األعاريب

جل أن نفهم ونوجه أ مامنا منناقشة النص الذي ألمقصود م ا، وإنما أو القضايا التربوية،األحكام الفقهية
   .به ذلكشاألقوال وما أ

 بما: أي }ِبِه فَيِصيب{: بقوله المراد يكون أن يحتمل }يشَاء من عن ويصِرفُه يشَاء من ِبِه فَيِصيب{: وقوله
 عن ويصِرفُه{ لهم، رحمة }يشَاء من ِبِه فَيِصيب{: قوله فيكون دوالبر المطر نوعي من السماء من ينزل
نم شَاءالغيث عنهم يؤخر: أي }ي.  

 ثمارهم نثر من فيه لما يشاء من على نقمة بالبرد: أي }ِبِه فَيِصيب{: بقوله المراد يكون أن ويحتمل
  .بهم  رحمة:أي يشاء عمن ويصرفه. وأشجارهم زروعهم وإتالف
 ثم ،المطر }ِخلَاِلِه ِمن يخْرج الْودقَ فَتَرى ركَاما يجعلُه ثُم بينَه يَؤلِّفُ ثُم سحابا يزِجي اللَّه َأن تَر َألَم{ :قوله
 نم ِبِه فَيِصيب{ ،إذا أرجعناه إلى األخير فهو البرد }فَيِصيب برٍد ِمن ِفيها ِجباٍل ِمن السماِء ِمن وينزُل{ :قال

شَاء{ ويحصل له ما يحصل من الضرر ،فيتلف زروعه }يِرفُهصيو نع نم شَاءأو أن يكون المقصود ،}ي 
 وما يكون من جراء ذلك من نزول المطر ونزول البرد ،مجموع ما ذكر مما يحصل من إزجاء السحاب

}ِصيبِبِه فَي نم شَاءي ِرفُهصيو نع نم شَاءر أعم في المعنى كما هو ظاهوهذا }ي .  
  .وتراءته اتبعته إذا األبصار يخطف شدته من برقه ضوء يكاد: أي} ِباألبصاِر يذْهب برِقِه سنَا يكَاد{: وقوله
 يأخذ ثم يعتدال حتى هذا قصر في هذا طول من فيأخذ فيهما، يتصرف: أي }والنَّهار اللَّيَل اللَّه يقَلِّب{ :وقوله

   .طويال كان الذي ويقصر قصيرا، كان الذي فيطول هذا، في هذا من
 فيأخذ من طول هذا في قصر هذا : قال،مايتصرف فيه :الحافظ ابن كثير قال }والنَّهار اللَّيَل اللَّه يقَلِّب{ :قوله

 ومن أهل العلم من ،والقصرف الليل والنهار في الطول عني يصربم }اللَّه يقَلِّب{خره يعني آحتى يعتدل إلى 
 تُدِرك َأن لَها ينبِغي الشَّمس لَا{ ، يأتي الليل ويعقبه النهار وهكذا}والنَّهار اللَّيَل اللَّه يقَلِّب{ بالتعاقب :يقول
رلَا الْقَمُل واِبقُ اللَّياِر سوالنهار بما يجري يقلب اهللا الليل:  ومن أهل العلم من يقول،]٤٠:سي سورة[ }النَّه 

 اللَّه يقَلِّب{ :-تبارك وتعالى-ن قوله إ : ولو قال قائل، وهذا أبعد هذه المعاني،فيهما من الحوادث واألقدار
 يطول هذا ويقصر ، داخل في هذا التقليب،ن ذلك كله من التقليبفإ والتعاقب ،بالطول والقصر }والنَّهار اللَّيَل
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اللفظ أو الجملة أو و ، والقرآن يعبر باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة،وهكذا وهذا يأتي بعد هذا ،هذا
 فكل هذا داخل ،فإنها تحمل عليهاية إذا احتملت أكثر من معنى ولم يوجد مانع من حملها على هذه المعاني اآل

 ليس هذا هو الظاهر في من الحوادث واألقدار امن المقصود ما يجري فيهإ :في التقليب لكن قول من قال
  .حمل على هذه المعانيالاجة هنا إلى  وال ح،ال لدليلإ وإنما يحمل الكالم على ظاهره المتبادر ،القرآن
  .وعلمه وعزته وقهره بأمره ذلك في المتصرف هو واهللا

}ِفي ِإن ةً ذَِلكراِر ألوِلي لَِعبص{: تعالى اهللا قال كما تعالى، عظمته على لدليال: أي }األباِت خَلِْق ِفي ِإنومالس 
 اآليات من بعدها وما ،]١٩٠:عمران سورة آل[ }األلْباِب ألوِلي آلياٍت والنَّهاِر اللَّيِل واخِْتالِف واألرِض
  .الكريمات

 ،نتقاللمناسبات أن العبرة فيها معنى اال وأصل ذلك كما سبق في بعض ا،آية يعتبرون بها :بمعنى عبرة
حصل له وحل به ثم يرجعون إلى أنفسهم فيعتبرون   صار فالن عبرة بغيره فهم ينظرون إلى ما:ينما تقولحف

 هذا أصل العبرة من العبور ،عظ بنفسه والشقي من و،عظ بغيره يعني من اعتبر بغيره العاقل من و:ويقولون
لو كنت  :، فيقولل هذا إلى حال نفسه هذا ينتقل من حا،فيجتاز من شيء إلى آخر ،ارةعبو ، معبر:لهذا يقالو

 ، ألن فيها معنى العبور؛ ألن العبرة مقدمة البكاء استعبر فبكى؛برة ع:يقال لهاو ،برةلِعا : ولهذا قالوا،أنا لكان
باط بين العين وبين الخد  في العبرة االرت: وقالوا،تنتقل من الخد إلى العين أو العكس إذا استعبر بكىوالعبرة 
الصغير حينما يقال له شيء يبدأ يستعبر فأحيانا تدركه قبل أن يبكي وتنهي و ،استعبر ،أو نحو ذلك أو الشفة
به  إن تركته قليال عقّ،ه مثال فتتغير المالمحن مئاً يعني قد تأخذ شي، وال ينزل الدمع وال يحصل البكاء،المشكلة

  .تستدرك فهي مقدمة أنلعبرة هذه يمكن  لكن اة وقد ال تفلح في إسكاته بسهول،البكاءب
 }اللَّهٍة كُلَّ خَلَقَ وابد اٍء ِمنم مفَِمنْه نِشي مملَى يطِْنِه عب مِمنْهو نِشي مملَى يِن علَيِرج مِمنْهو نِشي ممي 

  .]٤٥:ورة النورس[ }قَِدير شَيٍء كُلِّ علَى اللَّه ِإن يشَاء ما اللَّه يخْلُقُ َأربٍع علَى
 وألوانها، أشكالها اختالف على المخلوقات أنواع خلقه في العظيم وسلطانه التامة قدرته تعالى يذكر

  .واحد ماء من وسكناتها، وحركاتها
دابة األصل أن الو }دابٍة كُلَّ{ ،قوى صيغة من صيغ العموم هذه أ"كل" }ماٍء ِمن دابٍة كُلَّ خَلَقَ واللَّه{ :في قوله

 :مفسرين يقولونال الجمهور من أهل العلم }ماٍء ِمن دابٍة كُلَّ خَلَقَ واللَّه{ ،ما يدب على األرض :هي
د على هذا أن  لكنه يِر،النطفة :-رحمه اهللا- ابن جرير  وهذا الذي اختاره أيضاًلك هو النطفة،المقصود في ذ

صلى - آدم وحواء وعيسى :ة سواء كان من اآلدميين مثلمن هذه الدواب أو المخلوقات ما لم يخلق من النطف
ش الذي أنزله  والكب،ناقة صالحو ،موسىآلدميين مثل الحية التي صارت لأو كان من غير ا ،-اهللا عليه وسلم

وهناك أشياء من المخلوقات من الدواب قد ال تخلق من لموت، ل يؤتى -عليه السالم-اهللا فداء إلسماعيل 
 المقصود : هذاعناألشياء الخارجة قالوا عن  و، النطفة المقصود من ماء أي من: يقولون والجمهور،النطفة

 حيث إن لك ابتداء خلق اإلنسانإن المقصود بذ:  ومن أهل العلم من يقول،الغالب أن اهللا خلق كل دابة من ماء
 :ولكن هنا اهللا يقول، ه من الطين الذي بل بالماء فصار طينا إلى آخر-السالمعليه الصالة و-اهللا خلق آدم 

عز -لك ما ذكره اهللا  ويحتمل أن يكون المراد بذ،-عليه الصالة والسالم- فهذا ال يختص بآدم }دابٍة كُلَّ{
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 أن ال ،خلق كل دابة من ماء ]٣٠:األنبياء سورة[ }حي شَيٍء كُلَّ الْماء ِمن وجعلْنَا{ : في اآلية األخرى-وجل
 وجعلْنَا{  ،}ماٍء ِمن دابٍة كُلَّ خَلَقَ{ ، وإنما المقصود أن قوامها على الماء،من الماء  الخلقيكون المراد ابتداء

اء ِمنٍء كُلَّ الْمشَي يٍة كُلَّ خَلَقَ{ :-تبارك وتعالى-لكن قوله  ،}حابد اٍء ِمنيشعر بأن أصل الخلق من }م 
 وقد ، وقد يخصصه العقل،ن العموم قد يخصصه الحسإ :ن يقولونواألصوليو ،هذا نص "كل" و،الماء

 بمعنى أنه ،الستعمالياعموم ال فإنه يعبر عن ذلك ب-وهي أحسن- وأما على طريقة الشاطبي ،يخصصه النقل
 هذهطريقة الشاطبي و ، وأن العرب تفهم ذلك عمن خاطبها بحسب المقام والسياق،يصدق على ما يصلح له

 سورة[ }شَيٍء كُلِّ ثَمراتُ ِإلَيِه يجبى{ مثالً عن المسجد الحرام أو عن الحرم -ىتبارك وتعال-جيدة فقوله 
 بالحس ما نشاهد ه ألن؛هنا الذي خصصه هو الحس: نواألصولييقول  ، العموميف  نص"كل" ـ ف]٥٧:القصص

مالي بمعنى أن العرب الستعا هذا العموم : طريقة الشاطبي يقوللى ولكن ع،كل الثمرات في الدنيا تأتي للحرم
عترض لم ي ولهذا ، إليه أو إلى مثلهى يعني مما جرت العادة يجب}شَيٍء كُلِّ ثَمراتُ ِإلَيِه يجبى{تفهم مثل هذا 

 وهكذا ،إلى الحرمبها  لم يؤتندونيسيا إثمرات في كوريا وفي األرجنتين وفي  هناك : ولم يقولواالمشركون
عليه الصالة -ما أوتيت ملك سليمان :  يقولون]٢٣:النمل سورة[ }شَيٍء كُلِّ ِمن وِتيتْوُأ{: في قوله عن ملكة سبأ

لكها ويصلح لمثلها، نها أوتيت من كل شيء مما يقوم به مإ:  وإنما المقصود كما يقول الشاطبي،-والسالم
الريح  ،]٢٥:األحقاف سورة[ }بهار ِبَأمِر شَيٍء كُلَّ تُدمر{: هكذا في قولهوخصصها الحس، : ونئك يقولوأوال

 ال وافأصبح" ،وات وال األرض بل وال المساكنا ما دمرت السم:أرسلها اهللا على عاد، تدمر كل شيء، قالوا
لحس، باعتبار أن اخصصها :  وال حاجة أن نقول،تدميرهل تدمر كل شيء مما جاءت : قالوا"يرى إال مساكنهم

 وال ،، وبعضهم يعتبر أن بعض هذه األمثلة من قبيل تخصيص العقل تدمرمد أنها لشاهالموات واألرض االسم
 على قول الجمهور باعتبار }ماٍء ِمن دابٍة كُلَّ خَلَقَ{فـ ،الستعماليا هذا العموم :حاجة لهذا كله حينما يقال
  .األغلب والعموم، واهللا أعلم

}مفَِمنْه نِشي مملَى يطِْنِه ع{ اكلها،ش وما كالحية }بمِمنْهو نِشي مملَى يِن علَيوالطير، كاإلنسان }ِرج 
}مِمنْهو نِشي مملَى يٍع عبالحيوانات وسائر كاألنعام }َأر.  

، ثم الذي يمشي على رجلين،  عليهماله رجلين يمشي، ليس أدل على القدرة، وهذا بدأ بالذي يمشي على بطنه
  ولم يذكر الزيادة على األربع هنا ذكر هذه الثالثة-تبارك وتعالى-اهللا إن ثم ثم الذي يمشي على أربع، 

من ن هذه اآلية ليس فيها حصر، وال يمنع إ: ، فيقالالعناكب وبعض الديدان، وبعض المخلوقات في البحرك
 :قالمن  العلم ، ومن أهل فيدخل فيه ما زاد على ذلك}يشَاء ما اللَّه يخْلُقُ{:  ثم قال بعده،وجود صور أخرى

؛  هذا الكالم غير صحيح لكن،ةن التي تمشي على أربع الواقع أن التي تعتمد عليها هي أربع، والباقي زائدإ
 وفي بعض البلدان بهذا ،لربما أكثر توجد في بالد شرق أسياكأم أربع وأربعين و بعض الديدان الطويلة ألن

  . }يشَاء ما اللَّه يخْلُقُ{ال إشكال و ،ها حصر أصالًاآلية ليس فيف ،الحجم تقريباً واألرجل المتساوية
 اللَّه ِإن{: قال ولهذا يكن؛ لم يشأ لم وما كان، شاء ما ألنه بقدرته؛: أي }يشَاء ما اللَّه يخْلُقُ{: قال ولهذا
  . }قَِدير شَيٍء كُلِّ علَى
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ن  وم}... ِرجلَيِن علَى يمِشي من وِمنْهم بطِْنِه علَى يمِشي من فَِمنْهم ماء ِمن دابٍة كُلَّ خَلَقَ{ :هنا قوله
 :قال ي، والمالئكةيدخل فيها المالئكةل ؛ تستعمل للعالم:علم يقولوني يعبرون بنالذيو ،تستعمل لمن يعلم أو يعقل

شرف من هذه وهو ر باأل عب:من أهل العلم من يقول ن وهي تستعمل لمن يعقل ويعلمعبر بموتوصف بالعلم، 
في و ،}ماء ِمن دابٍة كُلَّ خَلَقَ واللَّه{ منهم من يمشي على كذا ، فجيء بمن في هذه المخلوقات،من يعقل

 باعتبار أن -واهللا أعلم- هو تقرير للمعنى }يشَاء ما اللَّه يخْلُقُ{، }خالق كل دابة من ماء{ :القراءة األخرى
 ما اللَّه يخْلُقُ{:  ثم قال، ومنهم كذا، ومنهم كذا، خلق كل دابة فمنهم كذا،ن الخلق السابقخبار عإ "واهللا خلق"

شَاءفهو يقرر تفرده بالخلق}ي  .  
}اٍت َأنزلْنَا لَقَدنَاٍت آييبم اللَّهِدي وهي نم شَاءاٍط ِإلَى يتَِقيٍم ِصرس٤٦:سورة النور[ }م[.  

 تفهمها إلى يرشد وأنه جدا، كثيرا المحكمة البينة واألمثال الحكم من القرآن هذا في أنزل أنه تعالى يقرر
   .}مستَِقيٍم ِصراٍط ِإلَى يشَاء من يهِدي واللَّه{: قال ولهذا والنهى؛ والبصائر األلباب أولي وتعقلها
 لكن قد تعمى عنها أعين ، تترك فيه لبساًمجلية له ال أي أنها موضحة للحق }مبينَاٍت آياٍت َأنزلْنَا لَقَد{: قوله

  : الخفافيش
   من الليل مظلمطع ِقووافقها  ***ئِه النهار بضو أعشاهاخفافيشُ
هذه اآليات مع وضوحها وبيانها و ، النهارش ضوءفي الخفاعشي أعين ولكن ي،فالنهار ال يخفى على ذي عينين

  .  وال يهتدون إلى الحق،مي البصائر ال ينتفعون بهاعف ،ال أنها تعمى عنها بعض النفوسإ
}قُولُونينَّا ووِل ِباللَِّه آمسِبالرنَا وَأطَعو لَّى ثُمتَوفَِريقٌ ي مِمنْه ِد ِمنعب ا ذَِلكمو ُأولَِئك ْؤِمِنينِإذَا * ِبالْموا وعد 

 َأِفي * مذِْعِنين ِإلَيِه يْأتُوا الْحقُّ لَهم يكُن وِإن * معِرضون ِمنْهم فَِريقٌ ِإذَا مبينَه ِليحكُم ورسوِلِه اللَِّه ِإلَى
قُلُوِبِهم ضروا َأِم متَابار َأم خَافُوني ِحيفَ َأني اللَّه ِهملَيع ولُهسرْل وب ُأولَِئك مه ونا * الظَّاِلمِإنَّم َلقَ كَانو 

ْؤِمِنينوا ِإذَا الْمعوِلِه اللَِّه ِإلَى دسرو كُمحِلي منَهيب قُولُوا َأننَا يِمعنَا سَأطَعو ُأولَِئكو مه ونفِْلحالْم * نمِطِع وي 
اللَّه ولَهسرخْشَ ويو تَّقِْه اللَّهيو فَُأولَِئك مه ون٥٢-٤٧:نورال سورة[ }الْفَاِئز[.  

 ِباللَِّه آمنَّا{: بألسنتهم قوال يقولون يبطنون، ما خالف يظهرون الذين المنافقين، صفات عن تعالى يخبر
 ال ما فيقولون بأعمالهم، أقوالهم يخالفون: أي }ذَِلك بعِد ِمن ِمنْهم فَِريقٌ يتَولَّى ثُم وَأطَعنَا وِبالرسوِل
  .}ِبالْمْؤِمِنين ُأولَِئك وما{: عالىت قال ولهذا يفعلون؛
 على اهللا أنزل فيما الهدى اتباع إلى لبواطُ إذا: أي }بينَهم ِليحكُم ورسوِلِه اللَِّه ِإلَى دعوا وِإذَا{: وقوله
 َأنَّهم عمونيز الَِّذين ِإلَى تَر َألَم{: كقوله وهذه اتباعه، عن أنفسهم في واستكبروا عنه أعرضوا رسوله
 سورة[ }صدودا عنْك يصدون الْمنَاِفِقين رَأيتَ{: قوله إلى }...قَبِلك ِمن ُأنزَل وما ِإلَيك ُأنزَل ِبما آمنُوا
  .]٦١-٦٠:النساء
 سامعين واءجا عليهم، ال لهم الحكومة كانت وإذا: أي ،}مذِْعِنين ِإلَيِه يْأتُوا الْحقُّ لَهم يكُن وِإن{: وقوله

 أن وأحب الحق، غير إلى ودعا أعرض عليه الحكومة كانت وإذا }مذِْعِنين{: قوله معنى وهو مطيعين
 أن منه اعتقاد عن يكن لم أوال فإذعانه ،ثَم باطله ليروج -صلى اهللا عليه وسلم- النبي غير إلى يتحاكم

: تعالى قال ولهذا غيره؛ إلى عنه عدل قصده الحق خالف لما ولهذا لهواه؛ موافق ألنه بل الحق، هو ذلك
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 شك لها عرض قد أو لها، الزم مرض القلوب في يكون أن عن أمرهم يخرج ال: يعني }مرض قُلُوِبِهم َأِفي{
 بكل عليم واهللا محض، كفر فهو كان ما وأيا الحكم، في عليهم ورسوله اهللا يجور أن يخافون أو الدين، في

   .الصفات هذه من منطٍو عليه هو وما ،منهم
  . اية االنقياد والخضوع واالستجابة يعني في غ}مذِْعِنين ِإلَيِه يْأتُوا{

 :أي }ارتَابوا َأِم{عراض  االنصراف واإل ويكون ذلك سبب،الذي هو النفاق }مرض قُلُوِبِهم َأِفي{ :وقوله
تبارك -بحكم اهللا  يخافون أن يحصل لهم ظلم }علَيِهم اللَّه يِحيفَ َأن يخَافُون َأم{ ،عرض لهم ارتياب ألمر ما

  . الظلم والجور وه الحيف ،-وتعالى
 ، شك خاص حصل لهم ريب،شك مع قلق أي ، والريب هو الشك المقلق،يعني حصل لهم شك }ارتَابوا{

 فذلك دعاهم إلى ، وهو مرض القلوب بالنفاقاً متجذراًن ذلك أمروقد يكعرض لهم ريب في أنفسهم يعني 
  . عرضواأ لهم شيء من الريب حينها فعراض أو يكون قد عرضاإل

 يظنون مما مبرآن ورسوله واهللا الفاجرون، الظالمون هم بل: أي }الظَّاِلمون هم ُأولَِئك بْل{: وقوله
  .ذلك عن ورسوله اهللا تعالى والجور، الحيف من ويتوهمون

 وسنة اهللا كتاب سوى دينا يبغون ال الذين ولرسوله، هللا المستجيبين المؤمنين صفة عن تعالى أخبر ثم
 }وَأطَعنَا سِمعنَا يقُولُوا َأن بينَهم ِليحكُم ورسوِلِه اللَِّه ِإلَى دعوا ِإذَا الْمْؤِمِنين قَوَل كَان ِإنَّما{: فقال رسوله،

 وُأولَِئك{: فقال المرهوب، من والسالمة المطلوب نيل وهو فالح،الب تعالى وصفهم ذاوله وطاعة؛ سمعا: أي
مه ونفِْلحالْم{.  

 أحد بدريا، اعقَبي وكان- الصامت بن عبادة أن لنا ذُكر }وَأطَعنَا سِمعنَا يقُولُوا َأن{: اآلية هذه في قتادة وقال
 لك؟ وماذا عليك بماذا أنبئك أال: أمية أبي بن جنادة أخيه البن قال الموت حضره لما أنه -األنصار نقباء
 أن وعليك ،عليك وأثرةً ومكرهك، ومنْشَطك ويسرك، عسرك في والطاعة، السمع عليك فإن: قال ،بلى: قال
 يخالف شيء من به مرتُأ فما بواحا، اهللا بمعصية يأمروك أن إال أهله، األمر تنازع وأال بالعدل، لسانك تقيم
  .اهللا كتاب فاتبع اهللا كتاب
 هللا والنصيحة جماعة، في إال خير وال اهللا، بطاعة إال إسالم ال: قال الدرداء أبا أن لنا وذُكر: قتادة وقال

  .عامة وللمؤمنين وللخليفة ولرسوله،
 اهللا، إال إله ال أن شهادةُ اإلسالم عروة: يقول كان ،-رضي اهللا عنه- الخطاب بن عمر أن لنا ذُكر وقد: قال

المسلمين أمر اهللا واله لمن والطاعة الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام.  
 الراشدين، وللخلفاء رسوله، وسنة اهللا لكتاب الطاعة وجوب في واآلثار واألحاديث حاتم، أبي ابن رواه

  .المكان هذا في تحصر أن من أكثر جدا، كثيرة اهللا بطاعة أمروا إذا واألئمة
 من مضى فيما }اللَّه ويخْشَ{ عنه، نهياه ما وترك به أمراه فيما: أي }ورسولَه اللَّه يِطِع ومن{ :وقوله
  .يستقبل فيما }ويتَِقِه{ ذنوبه،
  .واآلخرة الدنيا في شر كل من نُواوأِم خير، بكل فازوا الذين: يعني }الْفَاِئزون هم فَُأولَِئك{: وقوله
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 * تَعملُون ِبما خَِبير اللَّه ِإن معروفَةٌ طَاعةٌ تُقِْسموا ال قُْل لَيخْرجن َأمرتَهم لَِئن َأيماِنِهم جهد اللَِّهِب وَأقْسموا{
 وما تَهتَدوا تُِطيعوه وِإن حملْتُم ام وعلَيكُم حمَل ما علَيِه فَِإنَّما تَولَّوا فَِإن الرسوَل وَأِطيعوا اللَّه َأِطيعوا قُْل

  .]٥٤- ٥٣:النور سورة[ }الْمِبين الْبالغُ ِإال الرسوِل علَى
 أمرتهم لئن -صلى اهللا عليه وسلم- للرسول يحلفون كانوا الذين النفاق أهل عن مخبرا تعالى يقول

   .ليخرجن الغزو في بالخروج
 ،يمانهم يعني بذلوا في ذلك غاية الوسعأ مجتهدين في ،يمانهمأ يعني جاهدين في }َأيماِنِهم دجه ِباللَِّه وَأقْسموا{

رحمه -ر  وهو اختيار ابن جري، وهذا الذي عليه كثير من المفسرين،يمان واشتطوا بهااجتهدوا في هذه األ
قل عنه من السلف أن جهد  نُن وم،-واهللا تعالى أعلم-هذا هو األقرب  لكن ،وبعضهم يقول غير هذا ،-اهللا

معنى بيمانهم أ مجتهدين في ،فهو ال يخالف ما سبق غيرهب يعني ال يحلف ،اليمين هو أن يحلف باهللا وال يزيد
 وإنما الحلف باهللا هو أعظم ،غيرهبأن اإلنسان إذا اجتهد واشتط في اليمين فإن ذلك ال يسوغ له أن يحلف 

  . ز ذلكشيء يحلف به وال يسوغ ألحد أن يتجاو
  .تحلفوا ال: أي }تُقِْسموا ال قُْل{: تعالى اهللا قال

 فعل ال قول هي إنما طاعتكم، علمت قد: أي معروفة، طاعة طاعتكم معناه: قيل }معروفَةٌ طَاعةٌ{: وقوله
  . معه
 ، أنها كاذبة،قية أنها غير حقي: أي، يعني طاعتكم طاعة معروفة}معروفَةٌ طَاعةٌ تُقِْسموا لَّا قُل{ :قوله
التي لحلف، نعرف الطاعة هذه ل فال يحتاج ى وأنها مجرد دعو، ال حقيقة لها،كاذبةوهي طاعتكم معلومة، ف

 واآليات تحتمل غير هذا، تحتمل }معروفَةٌ طَاعةٌ{ :-رحمه اهللا-ختاره ابن جرير يتكلمون عليها، وهذا الذي ا
 يعني طاعة }معروفَةٌ طَاعةٌ تُقِْسموا لَّا قُل لَيخْرجن َأمرتَهم لَِئن َأيماِنِهم جهد ِباللَِّه وَأقْسموا{: يكون قولهأن 

 أو ،الثاني طاعة معروفة أولى بكمواألول على سبيل التكذيب، ف ،المعنى انتقل تماماًفمعروفة أولى بكم، 
 ِإذَا{ : كما حكى اهللا عنهمالمنافقونف ،ل اإليمانغير حلف، كما يطيع أهمن ليكون أمركم طاعة معروفة يعني 

اءكج نَاِفقُونقَالُوا الْم دنَشْه وُل ِإنَّكساللَِّه لَر اللَّهو لَمعي ِإنَّك ولُهسلَر اللَّهو دشْهي ِإن نَاِفِقينالْم ونلَكَاِذب{ 
 كلما دخلوا قالوا هذا، أهل اإليمان ،تكرر بتكرر مقام الشرط فهنا ي"إذا جاءك" ، كلما دخلوا]١:المنافقون سورة[
 ، وهذا بمنزلة الحلف، ولهذا كذبهم اهللا }اللَِّه لَرسوُل ِإنَّك نَشْهد{ :كلما دخلوا قالوالكن هم  ون ذلك، يحتاجال
، أو لتوجد التقدير لتكن منكم طاعة: ، ورد عليهم بنفس الصيغة التي استعملوها، وبعضهم يقول-عز وجل-

 أو أمركم الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة، لكن كل هذه التقديرات غير المعنى ،منكم طاعة معروفة
  . األول تماماً، واآلية تحتمل هذا وهذا، واهللا أعلم

 فعل ال قول هي إنما طاعتكم، علمت قد: أي معروفة، طاعة طاعتكم معناه: قيل }معروفَةٌ طَاعةٌ{: وقوله
: تعالى وقال ،]٩٦:التوبة سورة[ اآلية }عنْهم ِلتَرضوا لَكُم يحِلفُون{: تعالى قال كما كذبتم، حلفتم وكلما عه،م
: تعالى قال كما يختارونه، فيما حتى الكذب سجيتهم من فهم ،]٢:المنافقون سورة[ اآلية }جنَّةً َأيمانَهم اتَّخَذُوا{
}َألَم الَِّذ ِإلَى تَرنَافَقُوا ين قُولُوني اِنِهمإلخْو وا الَِّذينكَفَر ِل ِمنالِْكتَاِب َأه لَِئن تُمُأخِْرج نجلَنَخْر كُمعال مو نُِطيع 
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ا ِفيكُمدا َأحدَأب ِإنو قُوِتلْتُم نَّكُمرلَنَنْص اللَّهو دشْهي مِإنَّه ونلَكَاِذب و لَِئنال اُأخِْرج ونجخْري مهعم لَِئنال قُوِتلُوا و 
مونَهرنْصي لَِئنو موهرنَص لُّنولَي ارباألد ال ثُم ونرنْص١٢-١١:الحشر سورة[ }ي[ .  

نها واجبة ومفروضة فإرض عليهم بخالف الطاعة  ما فُ، هذاابتدءواي ذلا همف ،يعني حتى فيما يختارونه
  . ي نصرة اليهود ومع ذلك لم يصدقواهذه مبادرة منهم ف لكن ،عليهم

  .رسوله وسنة اهللا كتاب اتبعوا: أي }الرسوَل وَأِطيعوا اللَّه َأِطيعوا قُْل{: تعالى قال ثم
 وأداء سالةالر إبالغ: أي }حمَل ما علَيِه فَِإنَّما{ به، جاءكم ما وتتركوا عنه تتولوا: أي }تَولَّوا فَِإن{: وقوله

  .بمقتضاه والقيام وتعظيمه ذلك من: أي }حملْتُم ما وعلَيكُم{ األمانة،
د لهم ووعيد ي كأنه فيه تهد، والتنفيذ واالستجابة، من العمل وعليكم ما حملتم، عليه ما حمل من البالغيعني

}كُملَيعا وم لْتُممالحمل الثقيل وستحاسبون على ذلك}ح  .  
 ِفي وما السمواِت ِفي ما لَه الَِّذي اللَِّه ِصراِط{ مستقيم صراط إلى يدعو ألنه وذلك ،}تَهتَدوا تُِطيعوه نوِإ{

  .]٥٣:الشورىسورة [ }األرِض
 ،]٤٠:الرعدسورة [ }لِْحسابا وعلَينَا الْبالغُ علَيك فَِإنَّما{: كقوله ،}الْمِبين الْبالغُ ِإال الرسوِل علَى وما{: وقوله
  . ]٢٢-٢١:الغاشيةسورة [ }ِبمسيِطٍر علَيِهم لَستَ  *مذَكِّر َأنْتَ ِإنَّما فَذَكِّر{ وقوله

عليهم - للجنس يعني جنس الرسل "لا" الرسول هنا يحتمل أن تكون }الْمِبين الْبالغُ ِإال الرسوِل علَى وما{
 اآليات تتحدث عن  باعتبار أن-صلى اهللا عليه وسلم-حتمل أن يكون المراد بذلك النبي  وي،-الصالة والسالم

 الرسول الذي أرسل ،ة وتكون عهدي،ال البالغ المبينإ -صلى اهللا عليه وسلم- ما على الرسول ،المنافقين
  . عليه الصالة والسالم-محمد إليكم هو 

}دعو اللَّه نُوا الَِّذينآم ِمنْكُم ِملُواواِت عاِلحالص متَخِْلفَنَّهسِض ِفي لَيا األرتَخْلَفَ كَماس الَِّذين ِمن ِلِهمقَب 
كِّنَنملَيو ملَه مى الَِّذي ِدينَهتَضار ملَه ملَنَّهدبلَيو ِد ِمنعب ِفِهمنًا خَوونَِني َأمدبعال ي شِْركُونًئا ِبي يشَي مون كَفَر 

دعب ذَِلك فَُأولَِئك مه ٥٥:سورة النور[ }الْفَاِسقُون[.  
 والوالةَ الناس أئمةَ: أي األرض، خلفاء أمته سيجعل بأنه -صلى اهللا عليه وسلم- لرسوله اهللا من وعد هذا

  فعل وقد فيهم، ماوحك أمنا الناس من خوفهم بعد همولَيبدلَنّ العباد، لهم وتخضع البالد، تصلح وبهم عليهم،
 اهللا فتح حتى -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول يمت لم فإنه والمنة، الحمد وله ،ذلك -تبارك وتعالى-

 هجر، مجوس من الجزية وأخذ ،بكمالها اليمن وأرض العرب جزيرة وسائر والبحرين، وخيبر مكة عليه
 وملوك -المقوقس وهو- واإلسكندرية مصر وصاحب الروم ملك هرقل وهاداه الشام، أطراف بعض ومن
   .وأكرمه رحمه اهللا- أصحمة بعد تَملَّك الذي الحبشة ملك والنجاشي ،عمان
 ويحتمل أن ،ن هذه تحتمل أن تكون بيانية فيكون ذلك شامالً للجميع ِم}ِمنْكُم آمنُوا الَِّذين اللَّه وعد{ :قوله

 :-تبارك وتعالى-خالف أيضاً هو في قوله ال وهذا ،األقرب أنها بيانيةو }مِمنْكُ آمنُوا الَِّذين{ ،ةضييتكون تبع
 نريد ، أريد منكم طلبة علم نجباء:تقول ، هذه بيانية]١٠٤:عمران آل سورة[ }الْخَيِر ِإلَى يدعون ُأمةٌ منكُم ولْتَكُن{

 الَِّذين اللَّه وعد{ ،منكم يعني بعضكمريد ن ويحتمل أن يكون ذلك للتبعيض يعني ،ةضييمنكم يعني ليست تبع
هنا قسم محذوف ف ، الالم هذه يمكن أن تكون للقسم،}األرِض ِفي لَيستَخِْلفَنَّهم الصاِلحاِت وعِملُوا ِمنْكُم آمنُوا
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يلة تأكيد أيضاً بالنون الثقال وجاء }خِْلفَنَّهملَيستَ الصاِلحاِت وعِملُوا ِمنْكُم آمنُوا الَِّذين اللَّه وعد{يدل عليه الوعد 
  . ويحتمل غير هذا ،ليستخلفنهم

 خليفته بعده باألمر قام الكرامة، من عنده ما له اهللا واختار -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول مات لما ثم
 وبعث ومهدها، العرب جزيرة وأطَّد -عليه الصالة والسالم- موته عند وهى ما شَعث فَلَم الصديق، بكر أبو

 وقتلوا منها، طرفا ففتحوا ،-رضي اهللا عنه- الوليد بن خالد صحبة فارس بالد إلى اإلسالمية الجيوش
 الشام، أرض إلى األمراء من معه ومن ،-رضي اهللا عنه- عبيدة، أبي صحبة آخر وجيشا ،أهلها من خلقا

 أيامه في الشامي للجيش اهللا ففتح مصر، الدب إلى ،-رضي اهللا عنه- العاص بن عمرو صحبة وثالثًا
 من عنده ما له واختار ،-عز وجل- اهللا وتوفاه واالها، وما حوران بالد من ومخَاليفهما ودمشق بصرى
 قياما بعده األمر في فقام الفاروق، عمر استخلف أن الصديق ألهم بأن وأهله اإلسالم على ومن ،الكرامة

 الشامية البالد فتح أيامه في وتم ،عدله وكمال سيرته قوة في مثله، على األنبياء دبع الفلك يدر لم تاما،
 أقصى إلى وتقهقر الهوان، غاية وأهانه كسرى روكَس فارس، إقليم وأكثر آخرها، إلى مصر وديار بكمالها،
 كما اهللا، سبيل في أموالهما وأنفق قسطنطينة، إلى فانحاز الشام بالد عن يده وانتزع قيصر، روقَص مملكته،

   .صالة وأزكى سالم أتم ربه من عليه- اهللا رسول به ووعد بذلك أخبر
 أراد أن يأتي بعبارة ،-رضي اهللا عنه-ن ذلك تم في عهد عمر  أل؛ قضى على ملكه: ما قال،كسره وأهانه

   .قيصر رصقَو ، كسره: قال،موافقة لالسم كسرى
 بالد ففتحت ومغاربها، األرض مشارق أقصى إلى اإلسالمية ماليكالم امتدت العثمانية الدولة كانت لما ثم

 ومن المحيط، البحر يلي مما سبتَة وبالد القيروان، وبالد وقبرص، األندلس،: هنالك ما أقصى إلى المغرب
 وخراسان، العراق، مدائن وفتحت ،بالكلية ملكه وباد كسرى، تلوقُ الصين، بالد أقصى إلى المشرق ناحية
 من الخراج وجبي خاقان، األعظم ملكهم اهللا وخذل جدا، عظيمة مقتلة الترك من المسلمون تلوقَ از،واألهو

 تالوته ببركة وذلك ،-رضي اهللا عنه- عفان بن عثمان المؤمنين أمير حضرة إلى والمغارب المشارق
  .القرآن حفظ على األمة وجمعه ودراسته

 فرأيت األرض، لي زوى اهللا إن((: قال أنه - عليه وسلمصلى اهللا- اهللا رسول عن الصحيح في ثبت ولهذا
 ورسوله، اهللا وعدنا فيما نتقلب نحن فها )٤())منها لي زوي ما أمتي ملك وسيبلغ ومغاربها، مشارقها
  .عنا يرضيه الذي الوجه على بشكره والقيام وبرسوله، به، اإليمان اهللا ونسأل ورسوله، اهللا وصدق

 لَيستَخِْلفَنَّهم الصاِلحاِت وعِملُوا ِمنْكُم آمنُوا الَِّذين اللَّه وعد{: قوله في العالية أبي عن أنس، بن الربيع وقال
 خَوِفِهم عِدب ِمن ولَيبدلَنَّهم لَهم ارتَضى الَِّذي ِدينَهم لَهم ولَيمكِّنَن قَبِلِهم ِمن الَِّذين استَخْلَفَ كَما األرِض ِفي
 اهللا إلى يدعون سنين عشر من نحوا بمكة وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي كان: قال اآلية، }َأمنًا

 إلى بالهجرة بعد مرواُأ حتى بالقتال، يؤمرون ال خائفون، وهم سرا له شريك ال وحده وعبادته وحده،
 السالح، في ويصبحون السالح في يمسون خائفين بها انوافك بالقتال، اهللا فأمرهم المدينة، فقدموا المدينة،

                                                             

 ).٢٨٨٩ (برقم ببعض، بعضهم األمة هذه هالك باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب مسلم، رواه - ٤
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 يأتي أما هكذا؟ خائفون نحن الدهر أبد اهللا، رسول يا: قال أصحابه من رجال إن ثم ،اهللا شاء ما بذلك رواغَيف
 إال رواتَغْب لن((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال فيه السالح؟ عنا ونضع فيه نأمن يوم علينا
 فأظهر اآلية، هذه اهللا ، وأنزل)٥())حديدة فيهم ليست محتَِبيا العظيم المأل في منكم الرجل يجلس حتى يرايس
صلى اهللا عليه - نبيه قبض ،-عز وجل- اهللا إن ثم السالح، ووضعوا نوافأِم العرب، جزيرة على نبيه اهللا

 عليهم اهللا فأدخل وقعوا، فيما عواوق حتى وعثمان وعمر بكر أبي إمارة في آمنين كذلك فكانوا -وسلم
  .بهم فَغُير وغَيروا، طروالشُّ الحجزةَ فاتخذوا الخوف

  .اآلية هذه تال ثم كتابه، في حق -مارضي اهللا عنه- روعم بكر أبي خالفة: السلف بعض وقال
  .شديد خوف في ونحن اآلية، هذه نزلت: عازب بن البراء وقال
  .]٢٦:األنفالسورة [ اآلية }...األرِض ِفي مستَضعفُون قَِليٌل َأنْتُم ِإذْ واذْكُروا{: عالىت كقوله الكريمة اآلية وهذه
 عسى{: لقومه قال أنه ،-عليه السالم- موسى عن تعالى قال كما }قَبِلِهم ِمن الَِّذين استَخْلَفَ كَما{: وقوله
كُمبر َأن ِلكهي كُمودتَخْ عسيوِض ِفي ِلفَكُم{: تعالى وقال ،]١٢٩:األعرافسورة [ }األرنُِريدو َأن نلَى نَمع الَِّذين 

  .]٦-٥:القصص سورة[ اآليتين }...األرِض ِفي استُضِعفُوا
  }ِهمقَبِل ِمن الَِّذين استَخْلَفَكَما {: على أن المقصود بقوله -رحمه اهللا-منهم ابن جرير ومفسرين كثير من ال

 }ومغَاِربها اَألرِض مشَاِرقَ يستَضعفُون كَانُواْ الَِّذين الْقَوم وَأورثْنَا{مثل هذه اآليات بويحتجون  إسرائيل وبن
 ِفي ويستَخِْلفَكُم عدوكُم يهِلك َأن ربكُم عسى{ :-صلى اهللا عليه وسلم-بقول موسى و ،]١٣٧:األعراف سورة[

 ناآلية ليس فيها ما يدل على التخصيص ببني إسرائيل وإنما كل مو ، ذلكغيرو ]١٢٩:األعراف سورة[ }اَألرِض
  .افين فيهمستخلَ يعني يجعلهم ،}الَْأرِض ِفي لَيستَخِْلفَنَّهم{مكن اهللا لهم في األرض 

 حاتم، بن لعدي -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال ماك ،}لَهم ارتَضى الَِّذي ِدينَهم لَهم ولَيمكِّنَن{: وقوله
 اهللا منليِت بيده، نفسي فوالذي: "قال ،بها سمعت قد ولكن أعرفها، لم: قال" الحيرة؟ أتعرف: "عليه وفد حين
 بن كسرى كنوز نفتحولتُ أحد، جوار غير في بالبيت تطوف حتى الِحيرة من الظعينة تخرج حتى األمر هذا

 بن عدي قال ،أحد يقبله ال حتى الماُل وليبذَلَن هرمز، بن كسرى نعم،: "قال هرمز؟ بن كسرى: قلت ،"هرمز
  كنوز افتتح فيمن كنت ولقد أحد، جوار غير في بالبيت فتطوف الحيرة من تخرج الظعينة فهذه: حاتم

  . قالها قد -ليه وسلمصلى اهللا ع- اهللا رسول ألن الثالثة؛ لتكونن بيده، نفسي والذي هرمز، بن كسرى
األولى  }لَهم ارتَضى الَِّذي ِدينَهم لَهم ولَيمكِّنَن قَبِلِهم ِمن الَِّذين استَخْلَفَ كَما الَْأرِض ِفي لَيستَخِْلفَنَّهم{ :قوله

 هذا الدين ،}لَهم ارتَضى الَِّذي ِدينَهم لَهم ولَيمكِّنَن{  والثانية التمكين،ءهم الخلفاءدلت على االستخالف جا
ن الشيطان قد يئس إ" ]٣٢:التوبة سورة[ }نُوره يِتم َأن ِإالَّ اللّه ويْأبى{ ،صل وهذا ما ح،يكون قد جاوز القنطرة

 الَِّذي نَهمِدي لَهم ولَيمكِّنَن{ :ن قولهإ :من يقول ومن أهل العلم ،كل هذا دال على التمكين "نوأن يعبده المصل
 ،، وإنما يكون لهم ولمن بعدهميدل على أن هذا االستخالف الذي وعدوا به ال يكون لهم فقط }لَهم ارتَضى

 ، يحصل لهم التمكين مع هذا االستخالف،نما هو شيء ثابت راسخإ و،فهو ليس باستخالف طارئ ثم يزول

                                                             

 .)٢١٥ / ٦ (السيوطي لإلمام المنثور، الدر - ٥



 ١٤

 خُلَفَاء ويجعلُكُم{  الصفة،من كانوا بهذه به االستخالف يكون قد وعد اهللاأن ولكن ظاهر اآلية يدل على 
 فال يمكن ألحد أن ،رتضى لهماخر وهو أن يمكن لهم دينهم الذي  بوعد آ ووعدهم،]٦٢:النمل سورة[ }الَْأرِض

يرة تبديل الدين وتغيير الدين جهود كبل وكل المحاوالت التي جرت في التاريخ ،يطمس معالمهم وأن يغيرهم
حمالت من التتار والصليبيين وغير الحروب والته أصالً من الوجود كما جاءت لزاإبطمسه بمحاولة ما إجداً 
رق أو المذاهب المنحرفة والجهود التي  أو كان هذا بمحاولة دس أو ما ظهر من الِف، ثم جاء االستعمار،ذلك

  :  يقول-رحمه اهللا-ابن القيم و ،للفش باءفكل هذا ينتهي ويبو وإفساد حقائقه ،تبذل اليوم لتغيير معالم الدين
  وى األركاِن لتهدمت منه قُ*** ِه ديِن حافظُلوال اُهللا واِهللا

 كثير من عبارات المستعمرين قبل قرن من إلى وإذا نظرت ، ولكن تتالشى،ذلتي بتلا أراد الجهود هكذا
من تغطية ا لهم من محاوالت  أعني المنصرين وم، وعبارات رواد االستعمار ومن هم طليعة لهالزمان وأكثر
  . كل هؤالء ينقشعون ويبقى دين اهللا ظاهراً، وما أشبه ذلك،تضليل األمة المرأة بحجاب

 جبل بن معاذ أن -رضي اهللا عنه- أنس عن أحمد اإلمام روى }شَيًئا ِبي يشِْركُون لَا يعبدونَِني{: وقوله
 يا: "قال الرحل، آخرة إال وبينه بيني ليس -ليه وسلمصلى اهللا ع- اهللا رسول رديف أنا بينا: قال حدثه
 يا لبيك: قلت ،))جبل بن معاذ يا((: قال ثم ساعة، سار ثم: قال ،وسعديك اهللا رسول يا لبيك: قلت ،"معاذ

: قال ،"وسعديك اهللا رسول يا لبيك: قلت ،))جبل بن معاذ يا((: قال ثم ساعة، سار ثم ،وسعديك اهللا رسول
 يعبدوه أن العباد على اهللا فإن حق((: قال ،أعلم ورسوله اهللا: قلت ،))العباد؟ على اهللا حق ما يتدر هل((
 ،وسعديك اهللا رسول يا لبيك: قلت ،))جبل بن معاذ يا((: قال ثم ،ساعة سار ثم: قال ،))شيًئا به يشركوا وال
 حق فإن((: قال ،أعلم ورسوله اهللا :قلت: قال ،))ذلك؟ فعلوا إذا اهللا على العباد حق ما تدري فهل((: قال

  .الصحيحين في أخرجاه، )٦())يعذبهم ال أن اهللا على العباد
 أمر عن فَسقَ فقد ذلك، بعد طاعتي عن خرج فمن: أي }الْفَاِسقُون هم فَُأولَِئك ذَِلك بعد كَفَر ومن{: وقوله

صلى اهللا - النبي بعد الناس أقوم كانوا لما ،-مرضي اهللا عنه- فالصحابة ،عظيما ذنبا بذلك وكفى ربه
 المشارق في اهللا كلمة وأظهروا بحسبهم، نصرهم كان هللا وأطوعهم ،-عز وجل- اهللا بأوامر -عليه وسلم
 بعض في بعدهم الناس قَصر ولما ،والبالد العباد سائر في وتحكموا عظيما، تأييدا وأيدهم والمغارب،

صلى اهللا - اهللا رسول عن وجه، غير من الصحيحين، في ثبت قد ولكن بحسبهم، ظهورهم نقص األوامر،
 خالفهم من وال خذلهم من يضرهم ال الحق، على ظاهرين أمتي من طائفة تزال ال((: قال أنه -عليه وسلم

 يقاتلوا حتى((: رواية وفي ،)٨())كذلك وهم اهللا، أمر يأتي حتى((: رواية وفي ،)٧())القيامة يوم إلى
                                                             

 أن على الدليل باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،)٥٦٢٢ (برقم الرجل، خلف رجلال إرداف باب اللباس، كتاب البخاري، رواه - ٦
 ).٣٠ (برقم قطعا، الجنة دخل التوحيد على مات من

 يأتي حتى خذلهم من يضرهم ال الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال ال(( : بلفظ مسلم عند وهو اللفظ، بهذا أجده لم -  ٧
 يضرهم ال الحق على ظاهرين أمتي من ائفةط تزال ال: (-وسلم عليه اهللا صلى-  قوله باب ة،اإلمار كتاب ،))كذلك وهم اهللا أمر
 من يضرهم ال اهللا بأمر قائمة أمتي من طائفة تزال ال((:  في نفس الكتاب والبابآخر بلفظ وروى ،)١٩٢٠ (برقم ،)خالفهم من

 ).١٠٣٧ (مبرق ،))الناس على ظاهرون وهم اهللا أمر يأتي حتى خالفهم أو خذلهم
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 صحيحة، الروايات هذه وكل ،)١٠())ظاهرون وهم مريم ابن عيسى ينزل حتى((: رواية وفي ،)٩())الدجال
  .بينها تعارض وال

 اللَّه وعد{ : قال-تبارك وتعالى-بمعنى أن اهللا  م بحسبهمكان نصره  هنا-رحمه اهللا-يعني قول ابن كثير 
نُوا الَِّذينآم ِملُوا ِمنكُمعاِت واِلحالص سملَيِض ِفي تَخِْلفَنَّها الَْأرتَخْلَفَ كَماس ِمن الَِّذين ِلِهمقَب كِّنَنملَيهذا  }و

معلق على وصف يزيد بزيادته وينقص البمعنى القاعدة التي ذكرتها في عدد من المناسبات وهي أن الحكم 
 الَْأرِض ِفي لَيستَخِْلفَنَّهم{ :والحكم المرتب عليه، }الصاِلحاِت وعِملُوا ِمنكُم آمنُوا الَِّذين{ : الوصف،بنقصانه

معلق على وصف هو اإليمان ال فاالستخالف والتمكين هذا الحكم }لَهم ولَيمكِّنَن قَبِلِهم ِمن الَِّذين استَخْلَفَ كَما
 من اللَّه ولَينصرن{ : مثل،ين فعلى قدر اإليمان والعمل الصالح يكون االستخالف والتمك،والعمل الصالح

هرنصتبارك - وهكذا في قوله ، النصر يكون-تبارك وتعالى- فعلى قدر نصرنا هللا ]٤٠:الحج سورة[ }ي
 فهذا ،]٨٢:األنعام سورة[ }مهتَدون وهم اَألمن لَهم ُأولَِئك ِبظُلٍْم ِإيمانَهم يلِْبسواْ ولَم آمنُواْ الَِّذين{ :-وتعالى

 فعلى قدر ،}مهتَدون وهم اَألمن لَهم ُأولَِئك{يه  الحكم المرتب عل،}ِبظُلٍْم ِإيمانَهم يلِْبسواْ ولَم آمنُواْ{الوصف 
 ولَيبدلَنَّهم{ :-تبارك وتعالى- وقوله ،ما يتحقق من الوصف على قدر ما ينتج عن ذلك ويحصل من الحكم

 من أهل ، من غير تشديد)لنهموليبِد( }ولَيبدلَنَّهم{  فيه قراءتان متواترتان]٥٥:النور سورة[ }َأمنًا ِفِهمخَو بعِد من
 أن هذا فيه تجذير )لهم ليبدلن( بمعنى ، وزيادة المبنى لزيادة المعنى هما بمعنى واحد،:العلم من يقول

تبارك - فاهللا ،لهلنه غير أبدله يبدن بدإ :اس يقول والنح، وفي معنى التبديل وبعضهم يفرق كثعلب،وتعميق
 ولكن  أنه أزال عنهم أسباب الخوف، وأما أبدل فيقولون بمعنى،ل يجعل لهم مكان الخوف أمناً هذا بد-وتعالى

  .  في أصل المعنى واحد:ون يقول،الف هذاالجمهور على خ
 األرِض ِفي معِجِزين كَفَروا الَِّذين تَحسبن ال * تُرحمون لَعلَّكُم الرسوَل وَأِطيعوا الزكَاةَ وآتُوا الصالةَ وَأِقيموا{

ماهْأومو النَّار لَِبْئسو ِصير٥٧-٥٦:سورة النور[ }الْم[.  
: يوه الزكاة، وإيتاء له، شريك ال وحده اهللا عبادة وهي الصالة، بإقام المؤمنين عباده آمرا تعالى يقول

 ،-صلى اهللا عليه وسلم- للرسول مطيعين ذلك في يكونوا وأن وفقرائهم، ضعفائهم المخلوقين إلى اإلحسان
 فعل من أن شك وال ،بذلك يرحمهم اهللا لعل زجرهم، عنه ما وتاركين هم،أمر به فيما وراءه سالكين: أي
  .]٧١:التوبةسورة [ }اللَّه يرحمهمس ُأولَِئك{: األخرى اآلية في تعالى قال كما سيرحمهم، اهللا أن ذلك

: أي }األرِض ِفي معِجِزين{ وكذبوك، خالفوك: أي }كَفَروا الَِّذين{ محمد يا تظن ال: أي }تَحسبن ال{ :وقوله
 رالدا في: أي }ومْأواهم{: قال ولهذا العذاب؛ أشد ذلك على وسيعذبهم عليهم، قادر اهللا بل اهللا، يعجزون ال

   .المهاد وبئس القرار وبئس الكافرين، مآُل المآل بئس: أي }الْمِصير ولَِبْئس النَّار{ اآلخرة
                                                                                                                                                                                                          

 من يضرهم ال الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال ال(: -وسلم عليه اهللا صلى- قوله باب اإلمارة، كتاب مسلم، رواه -  ٨
 ).١٩٢٠ (برقم ،)خالفهم

 في األلباني وصححه ،"نالشيخي شرط على صحيح إسناده: "محققوه وقال ،)١٩٨٩٥ (برقم المسند، في أحمد اإلمام رواه -  ٩
 ).١٥٨٤ (برقم الصحيحة لةالسلس

 ).١٩٠٨٣ (برقم الكبرى، السنن في -اهللا رحمه- البيهقي بنحوه اهرو - ١٠



 ١٦

 فمن : يقول-رحمه اهللا- ابن كثير ،}الْفَاِسقُون هم فَُأولَِئك ذَِلك بعد كَفَر ومن{ :-تبارك وتعالى-في قوله 
ن أصل إ :من أهل العلم من قالو ،}ذَِلك بعد كَفَر منو{خرج عن أمر ربه خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد 

 ، كذا}لَيستَخِْلفَنَّهم{ ،}َأمنًا خَوِفِهم بعِد من ولَيبدلَنَّهم{ يعني ، كفر النعمة:الكفر هنا منقول عن بعض السلف
 فإن الفسق هو -تبارك وتعالى-اعة اهللا  هم الخارجون عن ط}الْفَاِسقُون هم فَُأولَِئك{فمن كفر بهذه النعمة 

 -علمواهللا أ- ،وال مانع }الْفَاِسقُون هم فَُأولَِئك{مطلق الخروج وكأن الذي حمل على هذا هو الوصف بالفسق 
 الَْأرِض ِفي نَّهملَيستَخِْلفَ الصاِلحاِت وعِملُوا ِمنكُم آمنُوا الَِّذين اللَّه وعد{ حمل اآلية على الكفر المعروف يف

 يعبدونَِني َأمنًا خَوِفِهم بعِد من ولَيبدلَنَّهم لَهم ارتَضى الَِّذي ِدينَهم لَهم ولَيمكِّنَن قَبِلِهم ِمن الَِّذين استَخْلَفَ كَما
 والفسق يصدق }الْفَاِسقُون هم فَُأولَِئك{يعمل الصالحات  لم ،لم يؤمن} ذَِلك بعد كَفَر ومن شَيًئا ِبي يشِْركُون لَا

 كان هذا ا فسق أي: يقال له،-عز وجل- والخروج عن طاعة اهللا ،والفسق األكبرق األصغر على الفس
ن في الكالم على مفهوم الموافقة األعلى و واألصولي،-تبارك وتعالى-وهذا له نظائر في كتاب اهللا  ،الخروج
 ولكن ذلك ليس ،ن جاءكم كافر هذا من باب أولىإف ]٦:الحجرات سورة[ }ِبنَبٍأ فَاِسقٌ جاءكُم ِإن{ :ولونالظني يق
فكون أنه  ؟هل نتثبت أو ال يعني يحرم عليه الكذب ، يكذبال ألن الكافر قد يكون عدالً في دينه هو ؛بقطعي

 وذكرت هناك في درس ،اللة الموافقةن كان يفهم بدإ و،ن هذا ليس بقطعيألالكفر من باب أولى نتثبت 
 وأن ،أنه غير دقيقال يكاد يخلو منه كتاب واألصول أن هذا الذي يتتابع كثير من األصوليين على التمثل به 

 وليس فقط العاصي من المسلمين حتى نقول الكافر من ، يشمل الفسق األصغر واألكبر}فَاِسقٌ جاءكُم{الفسق 
  ،]٤٧:المائدة سورة[ }الْفَاِسقُون هم فَُأولَِئك اللّه َأنزَل ِبما يحكُم لَّم ومن{ :هللا يقول وا،باب أولى فالكافر فاسق

 يحمل على كفر النعمة باعتبار }ذَِلك بعد كَفَر ومن{ فكون ذلك هنا ، هم الظالمون، هم الكافرون:بعدما قال
 اإلحسان إلى المخلوقين و إيتاء الزكاة ه: قالوا}الزكَاةَ وآتُوا لَاةَالص وَأِقيموا{وهنا ، ذكر الفسق ليس بالزم

اإلحسان فال  وإ، اكتفوا بهذا يعني هذا ال يبين حقيقة الزكاة لكن كأنها لما كانت معروفة،همئهم وفقرائمن ضعفا
: قال ،ةج منه األصناف المخصوص وإنما هو القدر الواجب في المال المخر،يكون بالصدقة وغير ذلك

ال في إ -عز وجل-ن لعل للتعليل في كل موضع في كتاب اهللا إ :إذا قلنا }تُرحمون لَعلَّكُم الرسوَل وَأِطيعوا{
 أي كأنكم تخلدون فيكون هنا لعل أي من أجل ،]١٢٩:الشعراء سورة[ }تَخْلُدون لَعلَّكُم{ : وهو قوله،موضع واحد
 علة للفالح وعلى -صلى اهللا عليه وسلم-طاعة الرسول وكون طاعة اهللا ت ف من أجل أن ترحموا،أن تفلحوا

كم فإنما يكون الترجي إذا كان ذلك مما يحصل به ئ على رجا: أي}تُرحمون لَعلَّكُم{تفسيرها أنها للترجي 
 لَا{في القراءة األخرى المتواترة  }الَْأرِض ِفي معِجِزين كَفَروا الَِّذين تَحسبن لَا{ ،الرجاء فهو سبب للرحمة

ينبستعدى إلى مفعولين يكون التقدير عند جماعة  ويكون هذا الفعل حسب له مفعوالن كما هو معروف }ح
 وبعضهم يقول غير ، وهذا توجيه ال تكلف فيه،}معِجِزين{ والثاني ،}أنفسهم{ المفعول األول ،من أهل العلم

صلى اهللا - ال يحسبن محمد }كَفَروا الَِّذين حسبني لَا{ : وهنا يقول، يا محمد}حسبنتَ لَا{ : وبعضهم يقول،هذا
 وهذا قد ال يكون }كَفَروا الَِّذين{المفعول األول  ،ال يحسبن المسلمون الذين كفروا معجزين ،-عليه وسلم

 َأن السيَئاِت يعملُون الَِّذين حِسب َأم{ :-تبارك وتعالى- معجزين بمعنى أنهم يفوتون اهللا و ،الظاهر المتبادر
 ،]٢١:الجاثية سورة[ }السيَئاِت اجتَرحوا الَِّذين حِسب ًأم{ :، وقال]٤:العنكبوت سورة[ }يحكُمون ما ساء يسِبقُونَا



 ١٧

 ِفي شَيٍء ِمن ِليعِجزه اللَّه كَان وما{ ،]٢٢:عنكبوتال سورة[ }السماء ِفي ولَا الَْأرِض ِفي ِبمعِجِزين َأنتُم وما{
 ويعاقبهم ، بمعنى أنهم ال يفوتون اهللا وال يعجزونه أن يأخذهم]٤٤:فاطر سورة[ }الَْأرِض ِفي ولَا السماواِت

   .}الْمِصير ولَِبْئس النَّار ومْأواهم الَْأرِض ِفي معِجِزين{وينتقم منهم 
 .تم بحمد اهللا وفضله


