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اهلل وحده ال شريك إال الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة لممتقين، وال عدوان إال عمى الظالمين، وأشيد أن ال إلو 

 لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو، أما بعد: 
 ِمن   م َعقَِّبات   َلو  }: -تبارك وتعالى-قول اهلل ويكون االستدالل في غير موضعو  من اآليات التي قد ُيستدل بياف

َفظ وَنو   َخم ِفوِ  َوِمن   َيَدي وِ  َبي نِ  رِ  ِمن   َيح  م   َما ي َغيِّر   َل  المَّوَ  ِإنَّ  المَّوِ  َأم  وا َحتَّى ِبَقو  َذا ِبَأن ف ِسِيم   َما ي َغيِّر  م   المَّو   َأرَادَ  َواِ   ِبَقو 
غير  فيذه اآلية كثير من الناس يستدلون بيا لربما في، [11الرعد:] {َوال   ِمن   د وِنوِ  ِمن   َلي م   َوَما َلو   َمَردَّ  َفَل  س وًءا

وذاك  ،د منيم يقول مخاطبًا لغيره حينما يعظو ويحثو عمى إصالح حالو ونفسوموضعيا، وذلك أنك تسمع الواح
، -عز وجل-دون أن يتخذ األسباب التي يتوصل بيا إلى ىداية اهلل  -جل جاللو-يتعمل بطمب اليداية من اهلل 

وا َما ِبَأنف ِسِيم  }بدأ بنفسك ا :فيقول لو اآلخر م  َحتَّى ي َغيِّر  ، وىكذا يقال في [11الرعد:] {ِإنَّ المََّو ل ي َغيِّر  َما ِبَقو 
صالحيا وتقويمياالمجتمعات حينما  وا َما ِبَأنف ِسِيم  }يقال:  ،ُيراد إنياضيا وا  م  َحتَّى ي َغيِّر  ، {ِإنَّ المََّو ل ي َغيِّر  َما ِبَقو 

وا بإصالح أنفسيم حتى يوض من ىذه الكبوة فعمييم أن يبدءفعمى المسممين إذا أرادوا األخذ بأسباب القوة والن
كثيرًا، والذي يذكره السمف فمن بعدىم في معنى ىذه اآلية ىو غير ما  ما بيم، ىكذا يقال -عز وجل-يغير اهلل 

وا َما ِبَأنف ِسِيم  }ُذكر، وذلك أنيم يقولون:  م  َحتَّى ي َغيِّر  ، وذلك أن الناس إذا غيروا من {ِإنَّ المََّو ل ي َغيِّر  َما ِبَقو 
ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة  ،لى النقمةحاليم وقمبيا من النعمة إ -عز وجل-اإليمان إلى الكفر غير اهلل 

 .إلى الضعف، ومن الكثرة إلى القمة
وال يسمب ذلك عنيم فيرفع عنيم عافيتو حتى يكون  ،ال يغير ما بقوم من نعمة أنعميا عمييم -عز وجل-فاهلل 

، يحصل منيم -عز وجل-فيكفرون باهلل  ،، ُيبدل اإليمان بالكفر"حتى يغيروا ما بأنفسيم" ،منيم مبتَدأً التغيير 
فيذىب ما عندىم من األموال، وييمك ما  ،فتتبدل أحواليم -جل جاللو-واإلعراض عن اهلل  ،البطر، وكفر النعمة

عندىم من الحروث والثمار وما شابو ذلك، وىذا قال بو جميع من وقفت عميو من المفسرين من السمف والخمف، 
مع أن المعنى األول الذي ذكرتو  ،وكذا ابن كثير ،-رحمو اهلل- ومن ىؤالء كبير المفسرين ابن جرير الطبري

، -واهلل تبارك وتعالى أعمم-ذائع عمى ألسنة الناس، وكثيرًا ما يردده الدعاة وغيرىم، ومعنى اآلية ىو ما ذكرت 
م  س وًءا َفل َمَردَّ َلو  }بعد ذلك:  -عز وجل-وليذا قال اهلل  َذا َأرَاَد المَّو  ِبَقو   {َوَما َلي م  ِمن  د وِنِو ِمن  َوال  َواِ 

م  }، وفي سورة األنفال: [11الرعد:] ، ىو المعنى الذي [35األنفال:] {َذِلَك ِبَأنَّ المََّو َلم  َيك  م َغيِّرًا ِنع َمًة َأن َعَمَيا َعَمى َقو 
م  َحتَّى ي َغيِّر  }ذكرناه،  ، ال يسمبيم عافيتو حتى يكون [35األنفال:] {وا َما ِبَأنف ِسِيم  َلم  َيك  م َغيِّرًا ِنع َمًة َأن َعَمَيا َعَمى َقو 

، ىذا ىو المقصود الذي ذكرنا -جل جاللو-واإلعراض عن دين اهلل  ،منيم باإلفساد في األرض أً التغيير مبتدَ 
   اآلية من أجمو.



-وموضع آخر في ىذه السورة الكريمة في سورة الرعد مما قد يفيمو الناس أو بعض الناس عمى غير مراد اهلل 
ك م  ل م َعقَِّب }: -جل جاللو-، وذلك قولو -عز وجل َيا ِمن  َأط رَاِفَيا َوالمَّو  َيح  ا َأنَّا َنأ ِتي اأَلر َض َنن ق ص  َأَوَلم  َيَرو 

ِمِو َوى َو َسِريع   ك  َيا ِمن  }ن المخاطب بيذه اآلية ، مَ [11الرعد:] {ال ِحَسابِ  ِلح  ا َأنَّا َنأ ِتي اأَلر َض َنن ق ص  َأَوَلم  َيَرو 
 ...وىو اختيار ابن جرير ،الذي عميو عامة السمف فمن بعدىم ،[11الرعد:] ؟{َأط رَاِفَيا

 
 مالحظة:

 والشيخ بدأ في آية جديدة. ألن الممف انتيى ؛مقطوعةفيو الصوتية  ىذا الممف المادة
 
 
 
 
 
 
 
 


