
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٤٦(إلى اآلية ) ٣٨(سورة العنكبوت من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
 وعلى آله وصبحه ومن تبعهم بإحسان ، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

  .إلى يوم الدين
  . ولشيخنا وللحاضرين والمستمعيناللهم اغفر لنا
  : في تفسير قوله تعالى-رحمنا اهللا تعالى وإياه-قال المصنف 

وعادا وثَمود وقَد تَبين لَكُم ِمن مساِكِنِهم وزين لَهم الشَّيطَان َأعمالَهم فَصدهم عِن السِبيِل وكَانُوا {
 ِصِرينتَبسقَا*ما كَانُوا  ومِض ووا ِفي األررتَكْبنَاِت فَاسيى ِبالْبوسم مهاءج لَقَدو انامهو نوعِفرو ونر

 اِبِقينس* نم مِمنْهةُ وحيالص َأخَذَتْه نم مِمنْها واِصبِه حلَيلْنَا عسَأر نم مفْنَا ِبِه  فَكُال َأخَذْنَا ِبذَنِْبِه فَِمنْهخَس
  .]٤٠-٣٨:سورة العنكبوت[ }انُوا َأنْفُسهم يظِْلموناألرض وِمنْهم من َأغْرقْنَا وما كَان اللَّه ِليظِْلمهم ولَِكن كَ

 باالنتقام منهم، فعاد قوم  أبادهم وتنوع في عذابهم، فأخذهميخبر تعالى عن هؤالء األمم المكذبة للرسل كيف
وكانوا يسكنون األحقاف وهي قريبة من حضرموت بالد اليمن، وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون هود 
 وقارون صاحب ، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا، وتمر عليها كثيرا،جر قريبا من وادي القرىالِح

القبطيان  وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان ،األموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة
  .صلى اهللا عليه وسلم-الكافران باهللا ورسوله 

 وهم عاد، وذلك أنهم ،}فَِمنْهم من َأرسلْنَا علَيِه حاِصبا{ ،كانت عقوبته بما يناسبه:  أي}فَكُال َأخَذْنَا ِبذَنِْبِه{
، تحمل عليهم بوب جداًمن أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد، عاتية شديدة اله: قالوا

حصباء األرض فتقلبها عليهم، وتقتلعهم من األرض فترفع الرجل منهم إلى عنَان السماء، ثم تنكسه على أم 
   . بال رأس، كأنهم أعجاز نخل منقعراًرأسه فتشدخه فيبقى بدن

داللة من تلك الناقة التي انفلقت  المود، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم وهم ث،}وِمنْهم من َأخَذَتْه الصيحةُ{
عنها الصخرة، مثل ما سألوا سواء بسواء، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم، وتهددوا 

آمن معه، وتوع نم بأن يخرجوهم ويرجموهم، فجاءتهم صيحة أخمدت األصوات نبي اهللا صالحا ومدوه
  . منهم والحركات

 وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا، وعصى الرب األعلى، ومشى في ،}نَا ِبِه األرضوِمنْهم من خَسفْ{
األرض مرحا، وفرح ومرح وتاه بنفسه، واعتقد أنه أفضل من غيره، واختال في مشيته، فخسف اهللا به 

يره هامان، ، وهم فرعون ووز}وِمنْهم من َأغْرقْنَا{ ،وبداره األرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة
فيما :  أي}وما كَان اللَّه ِليظِْلمهم{ر، خب عن آخرهم، أغرقوا في صبيحة واحدة، فلم ينج منهم مماوجنوده

  . بما كسبت أيديهمبهم جزاء وفاقاً إنما فعل ذلك:  أي}ولَِكن كَانُوا َأنْفُسهم يظِْلمون{فعل بهم، 



  : أما بعد،ول اهللا والصالة والسالم على رس، هللالحمد
 يحتمل أن يكون منصوباً بمقدر }وعادا وثَمود وقَد تَّبين لَكُم من مساِكِنِهم{:  هنا-تبارك وتعالى-فقوله 

 كما سبق في الذي قبله؛ ألن ،إنه عائد إلى أول السورة:  ومن أهل العلم من يقول،واذكر عاداً: محذوف أي
 كما سبق ،ا عاداًوفتنّ:  أي]٣:سورة العنكبوت[ }ولَقَد فَتَنَّا الَِّذين ِمن قَبِلِهم{:  في أولها قال-تبارك وتعالى-اهللا 

 ةن هذه أمثلإ:  يعني كأنه يقول، من أنه ربط أجزاء هذه السورة بأولها-رحمه اهللا-من كالم الحافظ ابن القيم 
فَتَنَّا الَِّذين ِمن { ،ن الخلق وابتالئهم وامتحانهم في أولها من فتْ-تبارك وتعالى-ونماذج على ما ذكره اهللا 

ِلِهما{:  قال، من هؤالء؟ فذكر هؤالء األمم}قَبادعإنه عائد إلى ما قبله :  وبعضهم يقول،وفتنا عاداً:  أي}و
عبدوا اللَّه وارجوا الْيوم وِإلَى مدين َأخَاهم شُعيبا فَقَاَل يا قَوِم ا{ ، قوم شعيب-تبارك وتعالى-حيث ذكر اهللا 

 فِْسِدينِض ما ِفي الَْأرثَولَا تَعو الْآِخر *اِثِمينج اِرِهموا ِفي دحبفَةُ فََأصجالر مفََأخَذَتْه وها * فَكَذَّبادعأي }و :
ن ذلك يرجع إلى إ: م يقول وبعضه،-رحمه اهللا- وهذا قال به بعض األئمة كالكسائي ، عاداً الرجفةُوأخذتْ

 هذا الذي اختاره الشيخ محمد األمين ،وأهلكنا عاداً وثمود:  يعني}وعادا وثَمود{ ، وأهلكنا عاداً:مقدر وهو
  . واهللا تعالى أعلم، وقريبة، وهذه األقوال محتملة،-رحمه اهللا-الشنقيطي 

عز - أي أن اهللا :كانوا مستبصرين: هل العلم يقول بعض أ،}وكَانُوا مستَبِصِرين{: -تبارك وتعالى-وقوله 
 قد أعطاهم من العقول بحيث إنهم أصحاب بصائر يتمكنون معها من التمييز بين الحق والباطل -وجل

عليهم الصالة والسالم-ة ما جاءت به الرسل ومعرفة حقي- }ِصِرينتَبسكَانُوا مما كانوا يجهلون صدق }و 
 فكانوا ،-تبارك وتعالى-وا به من اهللا ء وال صدق ما جا، الذين أرسلوا إليهم-السالمعليهم الصالة و-الرسل 

 وبعض أهل العلم ،ا حصل منهم الكفر مع استبصارهم وعاقبهم لم-عز وجل-  فعذبهم اهللا،أصحاب بصائر
 ،الذي قبله بين هذا و فرقٌ، يعني لم يربط هذا بمعرفتهم الحق،لهم بصائر فلم تنفعهمكانوا عقالء : يقول

}ِصِرينتَبسكَانُوا مأي}و  :كانوا يدركون ،-عليهم الصالة والسالم-ة ما جاءت به الرسل يعرفون حقي 
 }وكَانُوا مستَبِصِرين{:  واآلخرون يقولون،اً وأن هذا ليس افتراء على اهللا وال كذب،وا بالحقءويعلمون أنهم جا

لَهم قُلُوب {: -تبارك وتعالى- وكما قال اهللا ، عنهم ولم تنفعهم تغِن لكنها لمكانوا أصحاب بصائر وعقول: أي
 فقد ،فعهم عقولهمتن فكما لم تنفعهم أسماعهم وال أبصارهم كذلك أيضاً لم ،]١٧٩:سورة األعراف[ }الَّ يفْقَهون ِبها

 بل ال ، يقربه إليه وال،-لىتبارك وتعا- حاد الذكاء ولكنه ال ينفعه ذلك عند اهللا ،يكون اإلنسان كثير العقل
 يوفق إليها من شاء من -جل جالله- وإنما الهداية من اهللا ، فالعقل ليس كل شيء،يزيده من اهللا إال بعداً

 يعني أنهم معجبون بذلك ، في ضاللهم وكفرهم}وكَانُوا مستَبِصِرين{ وبعضهم يقيد ذلك بكفرهم ،عباده
 - أنهم على هدىيعني أنهم على معرفة ودراية بما هم عليه ظناً منهم - وهذا القول ،ويحسبون أنهم على هدى

واهللا تعالى - مع أنه ال يخلو من إشكال ،-رحمه اهللا-الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير  هو
شَّيطَان وزين لَهم ال{:  يقول، يذكر هؤالء األقوام واألمم أو يذكر قوم عاد-تبارك وتعالى- اهللا ،-أعلم

ِصِرينتَبسكَانُوا مِبيِل وِن السع مهدفَص مالَهمهل معناه أنهم كانوا على معرفة بكفرهم ال على أنه كفرف }َأع، 
 أن يبين هذا -عز وجل- هل هذا هو المراد؟ هل أراد اهللا ،وإنما كان لهم معرفة المعتقد المعجب بما هو عليه

 إنما -تبارك وتعالى- وأن اهللا ، أبعد من سابقيه-واهللا تعالى أعلم- وأظنه ، إشكالالمعنى؟ هذا ال يخلو من



 حقية واإنهم عرف: أراد أن يبين أن هؤالء حينما وقعوا في الضاللة لم يكن ينقصهم العقل والبصر سواء قلنا
فون حقية ما جاءت  فإن ذلك مقارب؛ ألن هؤالء إن كانوا يعر، أو أن العقول لم تنفعهم،ما جاءت به الرسل

 عن  أخبر-تبارك وتعالى- واهللا ،وا بهء فلم يهتدوا بما جا،به الرسل فهم في الواقع لم ينفعهم ذلك العقل
 أخبر عن اليهود بأنهم ، أنهم كانوا يعرفون الحق-صلى اهللا عليه وسلم-الكافرين الذين بعث فيهم النبي 

 ومع ذلك ما ، لهم معرفة وعلم وعقل، كانوا يعرفون،بصرين واليهود كانوا مست،يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
 كانوا أصحاب بصائر وعقول فلم تنفعهم ،ن هؤالء كانوا مستبصرينإ : أو قلنا بإطالق،نفعهم هذا العلم والعقل

 إن المراد بذلك كانوا مستبصرين أي : ومن أهل العلم من يقول، فذلك غير مناٍف لما قبله،تلك العقول
فرحوا بما عندهم من ":  من قوله-تبارك وتعالى- ومعارف ويرجع ذلك إلى ما ذكره اهللا أصحاب علوم

 فهذا الذي ذهب إليه ، ما نفعتهم علومهم، لكن هذه العلوم لم تزدهم من اهللا إال بعداً، كان عندهم علوم،"العلم
واهللا تعالى - اإلشكال فيما أظن  ولكن، وهذا أيضاً ال ينافي القول األول والثاني،الشيخ محمد األمين الشنقيطي

 لقول األول والثاني والرابع معنى فيمكن أن نؤلف من ا،-رحمه اهللا- فيما ذكره أبو جعفر بن جرير -أعلم
عقل ومعرفة وبصر ولكن ذلك أن هؤالء الذين كذبوا الرسل وأخذتهم هذه العقوبات لم يكن ينقصهم : وهو

 ، هكذا يبدو المعنى، فبقوا على كفرهم وعنادهم،هتدوا به إلى اإليمانالعقل والمعرفة والبصر لم ينفعهم ولم ي
  .-واهللا تعالى أعلم

:  إذا قلنا}وعادا{:  كذلك أيضاً يحتمل أن يعود على ما قبله من قوله}وقَارون{: -تبارك وتعالى-إن قوله ثم 
 أن يكون عائداً إلى ما ذكر أيضاً من قوله  ويمكن، يعني وقارون، أو فتنا عاداً،ن هنا يعني أهلكنا عاداً مثالًإ

فَصدهم عِن السِبيِل { ، وصد قارون}م فَصدهم عِن السِبيِلوزين لَهم الشَّيطَان َأعمالَه{: -تبارك وتعالى-
ِصِرينتَبسكَانُوا مو  *انامهو نوعِفرو ونقَارويحتمل أن يكون ذلك يتعلق ،نوصد قارون وفرعو:  يعني}و 

إنه عائد إلى ما سبق من ذكر عقوبة :  وبعضهم يقول،واذكر قارون وفرعون وهامان: بمقدر محذوف يعني
 لكن هل هؤالء أخذتهم الرجفة فعالً؟ هذا غير ،هؤالء أيضاًوأخذت :  يعني}فََأخَذَتْهم الرجفَةُ{قوم شعيب 

  . واهللا تعالى أعلم،صحيح
 وفرعون ملك مصر ووزيره هامان القبطيان الكافران باهللا تعالى ،حب األموال الجزيلةاارون صوق: يقول

:  أي،}فَاستَكْبروا ِفي الَْأرِض وما كَانُوا ساِبِقين{: -تبارك وتعالى- قال اهللا ،-صلى اهللا عليه وسلم-ورسوله 
 ،-تبارك وتعالى-ل لهم نجاة وفوت من عذاب اهللا  ال يحص، ال يسبقون، يعني أنهم ال يفوتون،ما كانوا فائتين

 }وما كَانُوا ساِبِقين{: إن قوله:  وبعض أهل العلم يقول، ومجازيهم على كفرهم وضاللهم،فإن اهللا قادر عليهم
 وليس المراد ، واألول أرجح، يعني ليسوا أول من كفر،بقوا إلى ذلك فقد س،وما كانوا سابقين في الكفر: أي
تبارك -أخذه لما ذكر  }وما كَانُوا ساِبِقين{ ، أن اهللا يذكر أن هؤالء ليسوا أول من كفر- تعالى أعلمواهللا-

 ،-تبارك وتعالى-أنهم ال يفوتون اهللا :  أي}وما كَانُوا ساِبِقين{:  قال، لهؤالء المكذبين واقتداره-وتعالى
  .فيتخلصون من العذاب

فَكُلا َأخَذْنَا { ،}فَِمنْهم من َأرسلْنَا علَيِه حاِصبا{ ،أي كانت عقوبته بما يناسبه: قال }ِبِهفَكُلا َأخَذْنَا ِبذَن{: قال
 -رحمه اهللا-ابن كثير ف ، أو لوط}فَِمنْهم من َأرسلْنَا علَيِه حاِصبا{ ،كر عاد الحظ اآلن أول من ذُ،}ِبذَنِبِه



 ،دة عاتية إلى آخر ما ذكر فجاءتهم ريح صرصر بار،}من َأشَد ِمنَّا قُوةً{:  وذلك أنهم قالوا،وهم عاد: يقول
 -تبارك وتعالى- هل هم فقط قوم عاد؟ قوم لوط ألم ينزل عليهم اهللا ،وهؤالء الذين أرسل اهللا عليهم حاصباً

فَِمنْهم من {: ه بقول-تبارك وتعالى-حجارة من السماء؟ ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الذين أرادهم اهللا 
 وذكر ، قوم لوط أوالً-تبارك وتعالى- فهنا ذكر اهللا ،يعني قوم عاد وقوم لوط:  قالوا}َأرسلْنَا علَيِه حاِصبا

 يقال ،هي الريح:  والحاصب،وقوم عاد وقوم لوط يصدق عليهم أن اهللا أرسل عليهم حاصباً ،بعده قوم عاد
 فقوم ،إنه حصب:  ومن رمي بالحجارة يقال أيضاً،حجارة أو نحو ذلك تحمل ال،للريح التي تحمل الحصباء

لوط لم يرحمه - ولهذا قال ابن جرير ،ل عليهم ريح فيها حجارة ولكن نزلت عليهم حجارة من السماءرس
:  قال، فيصدق على هؤالء وهؤالء،أن اهللا أرسل عليهم حاصباً ،ن قوم لوط داخلون في هذه اآليةإ: -اهللا
 عليه الصالة - وكذلك أيضاً أصحاب مدين قوم شعيب ،وهم ثمود:  قال}هم من َأخَذَتْه الصيحةُوِمنْ{

 ،إن هذا يصدق على هؤالء وهؤالء:  قالوا، ولهذا جمع بين هؤالء بعض المحققين من المفسرين،-والسالم
وهم ثمود قامت عليهم الحجة وظهر :  قال}حةُوِمنْهم من َأخَذَتْه الصي{:  وهنا قال،-رحمه اهللا-كابن جرير 

 هو يريد أن يبين أن كل عقوبة ،سواء بسواءسألوا  مثلما ،لهم الداللة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة
تبارك - واهللا ، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم،كانت تتناسب مع القوم الذين نزلت بهم

  .]٦٧:سورة هود[ }وَأخَذَ الَِّذين ظَلَمواْ الصيحةُ{:  قال أيضاً-وتعالى
 وممن أغرق أيضاً من األمم ،ليمافي  أغرقوا ،هو فرعون ووزيره هامان:  قال}وِمنْهم من َأغْرقْنَا{: قال

 يذكر على هذا الترتيب إذا صرفنا النظر عمن لمو ،-عليه السالم-المكذبة من يصدق عليهم هذا قوم نوح 
 ذكر هذه األمم ثم ذكر هذه العقوبات مرتبة بحسب ما -تبارك وتعالى- اهللا ،يكون في اآلية لف ونشر مرتب

  . واهللا تعالى أعلم، ثم بعد ذلك جاءت هذه العقوبات مرتبة حسب ما ذكر قبله ذكرها بترتيب معين،ذكر قبله
}ِليوِن اللَِّه َأود اتَّخَذُوا ِمن ثَُل الَِّذينم وِت لَونْكَبتُ الْعيوِت لَبيالْب نهَأو ِإنتًا ويوِت اتَّخَذَتْ بنْكَبثَِل الْعكَم اء

 ونلَمعكَانُوا ي* ِكيمالْح ِزيزالْع وهٍء وشَي وِنِه ِمند ِمن ونعدا يم لَمعي اللَّه ا * ِإنهِربثَاُل نَضاألم ِتلْكو 
  .]٤٣-٤١:سورة العنكبوت[ }ال الْعاِلموناِس وما يعِقلُها ِإِللنَّ

هذا مثل ضربه اهللا تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون اهللا، يرجون نصرهم ورزقهم، ويتمسكون 
 فليس في أيدي هؤالء من آلهتهم إال كمن ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنهبهم في الشدائد، فهم في 

 ببيت العنكبوت، فإنه ال يجدي عنه شيئا، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون اهللا أولياء، وهذا يتمسك
بخالف المسلم المؤمن قلبه هللا، وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقى 

  .ال انفصام لها، لقوتها وثباتها
كَمثَِل { ،}ين اتَّخَذُوا ِمن دوِن اللَِّه َأوِلياء كَمثَِل الْعنْكَبوِت اتَّخَذَتْ بيتًامثَُل الَِّذ{: -تبارك وتعالى-قوله 

 ن هذا المثل بمعنى مثل هؤالء في اتخاذهم اآللهة كمثل العنكبوت اتخذتإ:  بعض أهل العلم يقول}الْعنْكَبوِت
مثَُل الَِّذين اتَّخَذُوا ِمن دوِن اللَِّه {:  يقول-بارك وتعالىت- واهللا ، فهو تمثيل لحال هؤالء الكفار،هابيتاً ليكنّ

وِتَأونْكَبثَِل الْعكَم اءِلي{،وعبادة هذه ،أ إلى هذه األوثان والمعبودات من دون اهللا مثل هؤالء الكافرين في اللج 
وبعض  ، من هذا وال هذابة ال يكن وهو بتلك المثا،ها من الحر والقراألصنام كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً ليكنّ



 هم ضعفاء فأرادوا أن يستقووا وأن يلجئوا إلى ركن ،ن المراد بذلك بيان ضعف هؤالءإ: أهل العلم يقول
 فهؤالء ، كالعنكبوت اتخذت بيتاً بهذه الصفة من الوهن، فكانوا بهذه المثابة اتخذوا أولياء أضعف منهم،منيع

 فهذا تمثيل لحال العابدين ، وما أشبه ذلكاً وقبوراً وأشجاراً أحجار، منهمعلى ضعفهم اتخذوا معبودات أضعف
 ،همأن ذلك في بيان ضعفهم وضعف معبودات: -رحمه اهللا-ذكره الحافظ ابن القيم  فهذا المعنى ،والمعبودين

ت بيتاً  أن هذا يمثل حالهم في اتخاذهم اآللهة فهم كالعنكبوت اتخذ: واألول الذي ذكرتوأنها أضعف منهم،
 وإن اختلفت ، والمعنى يرجع إلى شيء واحد،-رحمه اهللا-ليكنها لكنه بهذه المثابة كما يقول ابن جرير 

 ،ال نفع فهو تمثيل لحال العابدين والمعبودين بالضعف والعجز واللجوء إلى ما ال غناء فيه و،عباراتهم فيه
العنكبوت ويتحدثون عن تلك األسالك التي والعجيب أن بعض من يتكلمون في التفسير العلمي يهولون بيت 

 ويذكرون أشياء لربما من يقرأ ما يكتبون يتوهم أن ما ذكروا ،يتكون منها هذا البيت كأنها قضبان من الفوالذ
   اهللا ،-مرضي اهللا تعالى عنه- قد ذكر ذلك لمعنى غير ما فهمه السلف -تبارك وتعالى-له حقيقة وأن اهللا 

 ،ثم هؤالء يذكرون أشياء عجيبة في هذا النسيج }وِإن َأوهن الْبيوِت لَبيتُ الْعنكَبوِت{:  يقول-تبارك وتعالى-
 وهو يتكلم ،وليس بحسي يتكلم عن وهاء معنوي ،وبعضهم يتكلم على هذا بطريقة أخرى أيضاً عجيبة وغريبة

 يعني أن الذكر ،ك وأنه غير ملتئم وكيف يحصل فيه من تنافر وفت،عما يجري داخل هذا البيت بيت العنكبوت
 فيجعلون الوهاء وهاء ، وما أشبه ذلك، وأن الحياة تقوم بينهما على الفتك،من العنكبوت األنثى على غير وئام

فالعرب الذين خوطبوا ، وهذا في غاية البعد، أنه بيت يتكون من هذا النوع من العالقة المتنافرة،امعنوي 
 ،ثل واألمثال الحسية إنما تضرب ليقرب بها المعاني التي قد تغيب عن األفهامبالقرآن وذكر لهم هذا الم

فيجعلونها بهذا المستوى والحال من الغموض والصعوبة التي قد ال يدركها إال بعض المختصين في علم 
 كيف العرب تفهم هذا المثل الذي ضرب مع أن العرب تفهم وتضرب المثل بهذا أن بيت العنكبوت ،الحشرات

 فكيف يذهب إلى هذه المعاني البعيدة التي هي ،!؟ ووهائه وضعفههو أضعف البيوت من حيث البناء في مادته
: -تبارك وتعالى- ومثل هذا لألسف أيضاً تجده في كالم بعضهم على قوله ،!؟خالف مقصود الشارع تماماً

 فإذا قرأت كالمهم على البعوضة ،]٢٦:سورة البقرة[ }فَما فَوقَهاِإن اللَّه الَ يستَحِيي َأن يضِرب مثَالً ما بعوضةً {
 يجعلون لهذه البعوضة من الخصائص ،يخيل إليك أنك تقرأ عن طائرة أباتشي مقاتلة ما هي بعوضة

 وكيف ، وكيف يمتص الدم، وكيف يدخل في جسم اإلنسان دون أن يشعر، وكيف هذا الخرطوم،واإلمكانات
 ما هي ، أبداً طائرة أباتشي هذه، وأشياء، واألشعة تحت الحمراء، والرؤية،م لها من عين وك،تتكون البعوضة

 مع أن اهللا ،بك الخوف من البعوضة التي تملك هذه الخصائص واإلمكانات الرهيبةي حتى إنك يص،ببعوضة
 كانت الدنيا لو((: -صلى اهللا عليه وسلم- كما قال النبي ،ذكر هذا على أن البعوضة ضعيفة صغيرة حقيرة

 صغيرة ضعيفة في غاية ، فالعرب تذكر البعوضة باعتبار أنها ال شيء،)١())تساوي عند اهللا جناح بعوضة

                                                
، -عز وجل-على اهللا ، باب ما جاء في هوان الدنيا -صلى اهللا عليه وسلم- رواه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول اهللا  - ١

هذا : "، وقال)٧٨٤٧(، والحاكم في المستدرك، برقم )٤١١٠(، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم )٢٣٢٠(برقم 
 ).٥٢٩٢(، وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم "حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه



 وقلب ، فهذا إفساد للمثل، فمن الخطأ قلب هذه المعاني واألمثال بعكس ما قصده الشارع تماماً،الضعف
  . واهللا تعالى أعلم،ىللمعن

ون م لو كانوا يعل،}ِإن َأوهن الْبيوِت لَبيتُ الْعنكَبوِت لَو كَانُوا يعلَمونو{: -تبارك وتعالى-وهنا في قوله 
 لو كانوا ،لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم األولياء من دونه كاتخاذ العنكبوت بيتاً: ماذا؟ من أهل العلم من يقول

 فهو ، التي لجأت أو صنعت هذا البيت كالعنكبوت، ضعيف يلجأ إلى من هو أضعف منه،يعلمون هذه الحقيقة
وِإن َأوهن الْبيوِت {:  هنا-تبارك وتعالى-قوله و ،لم بهذاعي أو لو كانوا يعلمون شيئاً من العلم ،ال يغني عنها

ونلَمعكَانُوا ي وِت لَونكَبتُ الْعيأو لو كانوا ،كون لو كانوا يعلمون ما عبدوا هؤالء من دون اهللا يمكن أن ي،}لَب 
 وال عبدوا ما ال يضر ،-تبارك وتعالى-يعلمون أن حالهم كحال هذه العنكبوت مع بيتها حينما عبدوا غيره 

  .عينف
 فهم ، وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم،نهم ضعفاءأفذكر سبحانه ": - تعالىرحمه اهللا- قال ابن القيم

 وتحت هذا ، وهو أوهن البيوت وأضعفهابوت اتخذت بيتاًفي ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ األولياء كالعنك
المثل أن هؤالء المشركين أضعف ما كانوا حيث اتخذوا من دون اهللا أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء 

فُرون ِبِعبادِتِهم ويكُونُون  كَالَّ سيكْ *واتَّخَذُوا ِمن دوِن اللَِّه آِلهةً ِليكُونُوا لَهم ِعزاً{ : كما قال تعالىإال ضعفاً
يستَِطيعون   ال *واتَّخَذُوا ِمن دوِن اللَِّه آِلهةً لَعلَّهم ينْصرون{:  وقال تعالى،]٨٢- ٨١:سورة مريم[ }علَيِهم ِضداً

ونرضحم نْدج ملَه مهو مهر{ :ألمم المشركين وقال بعد أن ذكر هالك ا]٧٥-٧٤:سورة يس[ }نَص منَاها ظَلَممو
ولَِكن ظَلَموا َأنْفُسهم فَما َأغْنَتْ عنْهم آِلهتُهم الَِّتي يدعون ِمن دوِن اللَِّه ِمن شَيٍء لَما جاء َأمر ربك وما 

 تدل على أن من اتخذ من دون اهللا وليا فهذه أربعة مواضع في القرآن ]١٠١:سورة هود[ }زادوهم غَير تَتِْبيٍب
 وهذا من ، وفي القرآن أكثر من ذلك،به لم يحصل له به إال ضد مقصوده يتعزز به ويتكثر به ويستنصر

 فهم يعلمون : فإن قيل،أحسن األمثال وأدلها على بطالن الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده
  .؟}لَو كَانُوا يعلَمون{ :عنهم علم ذلك بقولهأن أوهن البيوت بيت العنكبوت فكيف نفى 

 وإنما نفى علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه ، أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت:فالجواب
ولكن ظنوا أن اتخاذهم األولياء من دونه يفيدهم عزا وقوة  كالعنكبوت اتخذت بيتا فلو علموا ذلك لما فعلوه،

  .)٢("مر بخالف ما ظنوافكان األ
  هذه تحتمل أن تكون موصولة"ما" ،}ِإن اللَّه يعلَم ما يدعون ِمن دوِنِه ِمن شَيٍء{: -تبارك وتعالى-وقوله 

 ، يعني أنه باطل، إن اهللا يعلم الذي يدعون من دونه من شيء}ِإن اللَّه يعلَم ما يدعون ِمن دوِنِه ِمن شَيٍء{
 ، ويحتمل أن تكون مصدرية،}ِإن اللَّه يعلَم ما يدعون ِمن دوِنِه ِمن شَيٍء{يحتمل أن تكون استفهامية و

 وليس ،أن ما دونه ال حقيقة له:  يعني}ِإن اللَّه يعلَم ما يدعون ِمن دوِنِه ِمن شَيٍء{ويحتمل أن تكون نافية 
 ،}دعونتَِإن اللَّه يعلَم ما { ،"تدعون" يدعون هذه قرأها الجمهور }دعون يما{:  وقوله،بإله كما يزعمون

ي نقرأ بها قراءتنا الت و،فمن بعدهم -عليه وسلمصلى اهللا - لمن كانوا في زمن النبي اًفيكون الخطاب موجه

                                                
 ).١٢٠-١/١١٩ (، البن القيم إعالم الموقعين عن رب العالمين- ٢



 لمن "تدعون" هذه قراءة الجمهور ،}دعونيِإن اللَّه يعلَم ما { وكذا في قراءة أبي عمرو ،قراءة عاصم
 }دعونِإن اللَّه يعلَم ما ي{:  وقراءتنا التي نقرأ بها، فمن بعده-صلى اهللا عليه وسلم-خوطبوا في زمن النبي 

 قبله -تبارك وتعالى- لكن اهللا ، األمم السابقة، فيشمل السابقين،بالياء فيمكن أن يكون هذا يرجع إلى من ذكر
 ، فهو كالم عن الكافرين عموماً،}ثَُل الَِّذين اتَّخَذُوا ِمن دوِن اللَِّه َأوِلياء كَمثَِل الْعنكَبوِت اتَّخَذَتْ بيتًام{: قال

ِإن { ،الذين كانوا في وقت نزول القرآنأي  ، وجه الخطاب إليهم مباشرة}دعونتَِإن اللَّه يعلَم ما {فعلى قراءة 
عي اللَّها يم لَمونعسواء على الغيبة أو على - فكان الكالم  هؤالء المشركين في أي وقت كانوا، يعني}د
  . واهللا تعالى أعلم،}كَمثَِل الْعنكَبوِت اتَّخَذَتْ بيتًا{ للمشركين الذين وصف حالهم اً متوجه-الخطاب

لم ما هم عليه من األعمال، ويعلم ما يشركون إنه تعالى يع:  وأشرك بهثم قال تعالى متوعدا ِلمن عبد غيره
  .به من األنداد، وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم

وما يفهمها ويتدبرها إال :  أي}وِتلْك األمثَاُل نَضِربها ِللنَّاِس وما يعِقلُها ِإال الْعاِلمون{: ثم قال تعالى
  .الراسخون في العلم المتضلعون منه

ما مررت بآية من كتاب اهللا ال أعرفها إال أحزنني، ألني : عن عمرو بن مرة قالحاتم وروى ابن أبي 
  .}وِتلْك األمثَاُل نَضِربها ِللنَّاِس وما يعِقلُها ِإال الْعاِلمون{: سمعت اهللا تعالى يقول

إنه متعلق : بالياء لو قيل }دعون اللَّه يعلَم ما يِإن{أو   بالتاء}دعونتَِإن اللَّه يعلَم ما {: -وتعالىتبارك -قوله 
 يعني أن اهللا يعلم ما يدعون ،طنا المعنى بما سبقب لر-عز وجل-بمن ذكر من األمم السابقة التي أهلكها اهللا 

كما سبق أن هذا كن  ل، هذا على الياء}يعلَم ما يدعون ِمن دوِنِه ِمن شَيٍء{ ،يعني هؤالء األمم الذين أهلكوا
هم اهللا وضرب لهم ف وصن فيه حقيقة وهي أن هؤالء ليسوا على شيء مم-تبارك وتعالى- يقرر اهللا كالم
 وإلحاق الكالم بما يليه فإن ، في ربط أجزاء الكالم ببعضه-رحمه اهللا- لكن على طريقة ابن جرير ،المثل

 فهو يرى أن الكالم ال زال ، ذكر من األمم مثل هذا على هذه القراءة يربطه بمن،يربطأن ذلك أولى 
 ،-ما نزل بهم من العقوبات-ئك الذين ذكر خبرهم ومآلهم وما صاروا إليه  وأن اهللا عنى به أوال،مترابطاً

  .على هذه القراءة
ت أن تحقق معناه فإنه قد يكون  إذا أرد المثل،}وِتلْك األمثَاُل نَضِربها ِللنَّاِس وما يعِقلُها ِإال الْعاِلمون{: وقوله

 يصدق عليه ما ذكر  العلم أن يتوصلوا إلى معنىفي حال من الغموض بحيث قد يعسر على كثير من طلبة
 ، مختلفة اختالفاً كثيراً- اهللامرحمه- ولذلك تجد عبارات العلماء ،في القرآن من المثل في جميع المواضع

ه المعاني أنه تقريب المعقول بصورة المحسوس لتجليته لألذهانظن أنه من أقرب هذوتجد أن ما يذكر مما ي، 
 ولكن عند التأمل ، إلى الذهن أن هذا هو معنى المثل في القرآن وقد يتبادر،مشهور الكالموهذا  ،هذا تصوير

ز ع- األمثال التي يبين اهللا ،والتتبع للمواضع التي ذكر فيها المثل في القرآن تجد أن ذلك يصدق على بعضها
 وذكرت ،صدق عليها هذا لكن المواضع األخرى ما ي، فيها القضايا المعقولة بصورة محسوسة فقط-وجل

 هو ما ذكره شيخ اإلسالم -مع أنه غير متداول عند طالب العلم-حينها أن أقرب ما يصدق على تفسير المثل 
فوسع معناه حيث أطلق  ،عني أصل المعنى اللغوي ي، وهو أن ذلك يرجع إلى الشبه،-رحمه اهللا-ابن تيمية 

 وغير ، قصص األمم المكذبة، فأدخل فيه قصص األنبياء،في القرآن ليشمل كل ما يحصل به االعتبار



 في القرآن فهو داخل في األمثال؛ ألن اهللا يذكر ذلك في بعض -عز وجل-ما قصه اهللا   وكل،المكذبة
نظر اإلنسان في حال -ظر في حالهم  فإذا نُكروا ذُن هؤالءإ:  وأيضاً يقول،المواضع أن هذا من قبيل األمثال

 فإن كانوا مكذبين قد نزلت بهم العقوبات فإنه يرجع إلى نفسه من أجل أن ال يعمل ، رجع إلى نفسه-هؤالء
هذا على وجه :  فيقول، فينزل به ما نزل بهم، ال يقع فيما وقعوا فيه، فال يعمل ما عملوا يتعظ،عملهم

 فعند شيخ اإلسالم ابن ،لشبه أو االرتباط فيرجع ذلك إلى أصل المعنى اللغوي وهو الشبه على وجه ا،االشتباه
 وإذا أردت أن تجمع ، واسع وهذا معنى، األمثال في القرآن تشمل القصص بجميع أنواعها-رحمه اهللا-تيمية 

صور بصورة  باإلضافة إلى المعاني المعقولة التي ت،تطبيقات هذا في القرآن تحتاج إلى جمع القصص
 من أهل اللغة ، هذا باإلضافة إلى قضية أخرى العلماء متنازعون فيها كثيراً، فهذا نوع من األمثال،محسوسة
 فهل هذا يدخل في ،]٣٥:سورة الرعد[ }مثَُل الْجنَِّة{ ،؟لمثل هل يأتي بمعنى الصفة أو ال أن اي وه،وغيرهم

 مع إن إنكاره ، وبعضهم ينكر هذا،؟ وهو الصفة، آخر لمعنىلق بها أو أنه جاء هنا هل له تع،قضية االعتبار
  . مع رجوعه إلى أصل المعنى الذي هو الشبه، ال يخلو من تكلف-واهللا أعلم-

 هذه األمثال اآلن هل ،}وِتلْك الَْأمثَاُل نَضِربها ِللنَّاِس وما يعِقلُها ِإلَّا الْعاِلمون{: -تبارك وتعالى-وقوله 
 أو أن ذلك يصدق أيضاً ،؟ أنهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتاًمود بها ما ذكر من حال هؤالء مع معبوداتهالمقص

وما يعِقلُها ِإلَّا { ، فكل ذلك من األمثال،على ما قبله من ذكر خبر المكذبين من هؤالء األمم واألقوام
وناِلم{ هل المقصود ،}الْعا يماوِقلُهولكن الفهم ،ا فقط؟ هل المراد الفهم؟ الفهم داخل فيهه يعني ما يفهم}ع 

 وهو أنه يدرك مغزى المثل اً زائد فإن عقله يتضمن معنى، عقل الشيء،وحده قد يتقاصر عن مرتبة العقل
 فالن يعقل أو ، فالن يعقل عن اهللا، بهذا المعنى،عقلت عنه:  تقول،طن العبرة والعظة فيه ومو،وما ضرب له
أو هناك أمر وراء هذه  ، ما هو مجرد فهم المعاني،هللا عنه من حال المكذبين مثالً أو نحو ذلكعقل ما أخبر ا

وراء هذه ما  يعني هذا المثل يرمي إلى ،ما بين السطورل الذي يقولون أو يعبرون عنه اليوم بالقراءة ،المعاني
 ماذا ؟ فماذا وراء هذه األلفاظ، الشيءر الشيء آخرب د،إلى أدبار وهذه حقيقة التدبر؛ ألن ذلك يرجع ،األلفاظ

 ، أن يرجع اإلنسان إلى نفسه وينظر في حاله؟-تبارك وتعالى-القصص التي ذكرها اهللا ووراء هذه األمثال 
 : يعني اآلن قد يقول اإلنسان، أو ما صوره في هذه األمور المحسوسة-تبارك وتعالى-سواء فيما قصه اهللا 

 لكن قلبه -عز وجل- ولكن حينما يتعلق قلبه بمخلوق مع أنه يعبد اهللا ،- وتعالىتبارك-نه ال يعبد غير اهللا إ
 وهو إن ، بيد هذا المخلوقيتعلق بمخلوق بحيث إنه لربما يتوهم أو تصير حاله حال من يظن أن النفع والضر

وبين ه حرم وقطع وحيل بينه لي وأنه إن سخط ع،ال من األمن وطيب العيش والسعادةرضي عنه فهو في ح
 ، آخراً ال يعبد إله،-عز وجل- هكذا أحياناً يتصور اإلنسان وهو يعبد اهللا ، وفضله-تبارك وتعالى-رزق اهللا 

كَمثَِل الْعنكَبوِت اتَّخَذَتْ بيتًا { في طلب النفع والضر ويعلق قلبه بهم فالذي يعلق قلبه بالمخلوقين ويلجأ إليهم
يوِت لَبيالْب نهَأو ِإنوِتونكَبالذهن فيه فقط إلى حال من يعبد  فهذا ال يذهب ، فهذا له تعلق بهذا المثل،}تُ الْع

 يتوصل إلى المعاني التي ال يتوصل إليها ، يقرأ ما وراء السطور،ل هذه األمثالن عقْ فهذا ِم،الصنم مثالً
 ،}عِقلُهاوما ي{ ،ه فينتفع به يعقل الكالم ويدرك مراميه ومغزا، يقرءون قراءة سطحيةنكثير من الناس الذي

  . واهللا تعالى أعلم، ولكنه ال يصل إلى تلك المراتب،كثير من الناس قد يفهم المعنى



} ْؤِمِنينةً ِللْمآلي ِفي ذَِلك قِّ ِإنِبالْح ضاألراِت وومالس َأِقِم *خَلَقَ اللَّهالِْكتَاِب و ِمن كِإلَي ا ُأوِحيالةَ  اتُْل مالص
  .]٤٥-٤٤:سورة العنكبوت[ }للَّه يعلَم ما تَصنَعونِإن الصالةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاِء والْمنْكَِر ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر وا

ال على وجه العبث : وات واألرض بالحق، يعنيا عن قدرته العظيمة أنه خلق السميقول تعالى مخبراً
ِليجِزي الَِّذين َأساءوا ِبما عِملُوا ويجِزي الَِّذين {، ]١٥:طهسورة [ }زى كُلُّ نَفٍْس ِبما تَسعىِلتُج{واللعب، 

  .]٣١:النجمسورة [ }َأحسنُوا ِبالْحسنَى
ق والتدبير لداللة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخل:  أي}ِإن ِفي ذَِلك آليةً ِللْمْؤِمِنين{:  تعالىوقوله

  .واإللهية
 خلقها ،يعني ال على وجه العبث واللعب:  قال،}خَلَقَ اللَّه السمواِت واألرض ِبالْحقِّ{: -تبارك وتعالى-قوله 

  .]٢٧:سورة ص[ }وما خَلَقْنَا السماء والَْأرض وما بينَهما باِطلًا{بالحق يعني خلقاً متلبساً بالحق 
وَأِقِم الصالةَ ِإن الصالةَ {:  رسوله والمؤمنين بتالوة القرآن، وهو قراءته وإبالغه للناسلى آمراًثم قال تعا

راللَِّه َأكْب لَِذكْرنْكَِر والْمشَاِء وِن الْفَحى ععلى ترك الفواحش : أن الصالة تشتمل على شيئين:  يعني}تَنْه
  .ترك ذلكإن مواظبتها تحمل على : والمنكرات، أي

 -صلى اهللا عليه وسلم-جاء رجل إلى النبي : قال -رضي اهللا عنه-عن أبي هريرة وروى اإلمام أحمد 
  .)٣())قولتإنه سينهاه ما ((: إن فالنا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق؟ فقال: فقال

:  أي}كْر اللَِّه َأكْبرولَِذ{: وتشتمل الصالة أيضا على ذكر اهللا تعالى، وهو المطلوب األكبر؛ ولهذا قال تعالى
  .يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم:  أي}للَّه يعلَم ما تَصنَعونوا{أعظم من األول، 

فكل  ،إن الصالة فيها ثالث خصال: ، قال}ِإن الصالةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاِء والْمنْكَِر{: وقال أبو العالية في قوله
 فاإلخالص يأمره ،اإلخالص، والخشية، وذكر اهللا: هذه الخالل فليست بصالةصالة ال يكون فيها شيء من 

  .القرآن يأمره وينهاهاهللا بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر 
إذا كنت في صالة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي : وقال ابن عون األنصاري
  .أنت فيه من ذكر اهللا أكبر

   ما المراد به؟ ،أن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر: األول: شيئان ذا الموضوعفي ه
   أكبر من ماذا؟ ،}ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر{: -تبارك وتعالى-وهو قوله : واألمر الثاني

   فهنا ما يتصل بالصالة اهللا، ذكر اهللا أكبر من كل شيء، أو أن ذلك بإطالق،أكبر مما ذكر قبله من الصالة
 نحن ، هذا أمر بقراءة القرآن،}اتُْل ما ُأوِحي ِإلَيك ِمن الِْكتَاِب{ ،}وَأِقِم الصلَاةَ{:  قال-تبارك وتعالى-

رحمه - كالم الحافظ ابن كثير ،}وَأِقِم الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر{:  قال،مأمورون بهذا
 أن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر بمعنى أنها تحمل ،هو في المعنى المشهور المتداول ظاهر و-اهللا

 والخوف منه والحياء فيرعوي ويرتدع وينزجر عما ال -عز وجل-صاحبها على االمتثال ولزوم حدود اهللا 
 الذي قرره ابن  وهو، وهذا المعنى المشهور المتداول، أن الصالة تحمله على مجانبة الفحشاء والمنكر،يليق

                                                
، وصححه األلباني في "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين: "، وقال محققوه)٩٧٧٨(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٣

 ).١٢٣٧(تحقيق مشكاة المصابيح، برقم 



وَأِقِم الصلَاةَ ِإن {:  قال-تبارك وتعالى-ن اهللا إ :- صحيحوهو معنى- وعليه يقال ، هنا-رحمه اهللا-كثير 
 وحيث ذكر األمر بالصالة فإن ذلك يأتي معبراً ،أمر باإلقامة }وَأِقِم{ ،}الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر

 فالصالة ،]٤٣:سورة البقرة[ }وآتُواْ الزكَاةَ{:  وإنما يقول،أدوا الصالة: ول ما يق}وَأِقِم الصلَاةَ{عنه بهذا 
 وإقامة الصالة يعني أن يأتي بها مستوفية لشروطها ، انتبهوا لهذا،المطلوب فيها اإلقامة ال مجرد األداء

 ،شتملة على هذا تكون قد تحقق فيها هذا المعنىفهذه الصالة التي تأتي م ،وأركانها وواجباتها ومستحباتها
 والشخص الواحد يحصل ،الناس يتفاوتون فيه كثيراًو ، متفاوت في حقيقته يزيد وينقص وهو معنى،اإلقامة

دل  هنا ت"إن" فـ}ى عِن الْفَحشَاءوَأِقِم الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ تَنْه{:  فهنا قال،هذا التفاوت فيه من صالة ألخرى
 فهنا عندنا ، هو معروف أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه وكما،على التعليل

 الحكم المعلق على وصف اإلقامة يزيد ، والوصف اإلقامة،أن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر: الحكم
 كونها تنهى عن الفحشاء  يعني،هذا األثر للصالة الذي هو الحكم يزيد:  فنقول،بزيادته وينقص بنقصانه

 فعلى قدر إقامتنا للصالة على قدر ما ، يزيد بزيادة الوصف الذي علق عليه، يتفاوتون في هذاسوالمنكر النا
هم هذا عرف  فإذا فُ،-واهللا تعالى أعلم- هذا المعنى ،يكون من األثر لكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر

ذا نجد كثيراً من المصلين ال تنهاهم صالتهم عن الفحشاء  من السؤال وهو لماالجواب عما يرد كثيراً
  والمنكر؟ 

 فهذا اإلنسان ، ضعف األثرم أو أن إقامتهم لها كانت ضعيفة ومن ثَ،أنهم أدوا هذه الصالة وما أقاموها: السبب
     اهللا  في عمله وفي سلوكه وفي حاله مع ،الذي يأتي بالصالة بهذه الطريقة البد أن هذه الصالة تؤثر فيه

 ويأتي مسرعاً ، وهذا ال يتأتى لمن يأتي دائماً والناس قد شرعوا في الصالة أو بعد اإلقامة،-تبارك وتعالى-
اإلمام ولربما كان  ،! وال يدري ما صلى،مشوش الفكر والقلب ثم يدخل في الصالة ال يدري ماذا قرأ اإلمام

  تكبيرات اإلمام فإذا جلس في التشهد األول وغير ذلك في ركعة أو زاد أو نقص وهو يمشي معسها أو نحو
 أو ينظر إلى من ، فإن كان اإلمام ال يغير صوته قام إلى الثالثة مباشرة،صوته بالتكبير عرف أنه التشهد

ال يدري  ،إنه إن كان مسبوقاً فإنه ال يدري كيف يصلي:  ولهذا فإن بعضهم يقول،بجانبه هل يقوم أو يجلس
إنه إذا جاء إلى المسجد ووجد الناس قد :  وبعض الناس يقول، كم بقي عليه من صالته،كم فاته ومتى يجلس

 يعرف ، فهو ال يعرف أنه في الركعة الثانية إال أن عقاله قد سقط على األرض أو يصلي السنة الراتبة،صلوا
:  يقول،نية فحينما يرى أن العقال على األرض يعرف أن هذه هي الركعة الثا،أنه حصل له سجود وركوع

 فإن عقاله يكون من الركعة األولى على ، لكن إذا كان يصلي صالة رباعية فاتته مثالً صالة العشاء،هذا فقط
أنا أصلي السنة الراتبة ما أخطئ فيها؛ ألني أرى هذه العالمة الفارقة بين :  يقول، فبعد ذلك ال يعرف،األرض

 هذا ، ويشتكي من هذا،ات أو أربع فال أعرف ما صليت لكن إذا كانت ثالث ركع،الركعة األولى والثانية
وَأِقِم الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن { ، فهذه ال تعد إقامة،عمال مشغول قلبه ومشتت بالتجارات رجل أ،تاجر

بن عون قال ا ، هنا ذكر قوالً آخر وهو ما ذكره آخراً-رحمه اهللا- لكن ابن كثير ،}الْفَحشَاء والْمنكَِر
 والذي أنت فيه من ذكر ،إذا كنت في صالة فأنت في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر: األنصاري
:  يقول،}ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر{ هذا القول اآلخر في معنى :معنى هذا الكالمو ،اهللا أكبر



هذا :  يقول،-عز وجل-ك عما هو منكر وباطل ومعصية هللا فإن اشتغالك بهذه الصالة إشغال لوأنت تصلي 
 وهذا االشتغال بالطاعة صرفك في هذا الوقت نفسه عن ،الوقت المستغرق فيها قد اشتغلت فيه بطاعة

 اً يعني على هذا يكون الجواب عن اإلشكال الذي يرد لماذا ال تنهى كثير،الفرق كبير بين القولينو ،المعصية
 ،كر والفحشاء انشغل بها عن المن،الصالةهي تنهاه أثناء :  يقول لك، عن الفحشاء والمنكرهممن الناس صالتُ

 مع أن القول ، سترون وهذا قال به أئمة كبار كما،معنى هذا القولهذا  ، في صالةوه لكن إذا خرج ما عاد
قامتها واالشتغال ال شك أن ن الصالة أثناء إإ:  ويمكن الجمع بين القولين فيقال،-واهللا أعلم-الذي قبله أولى 

شغل بالطاعة شغلت صاحبها  والنفس إن لم تُ،اإلنسان منشغل بها عما هو منكر وفحشاء في هذا الوقت
      نها تجعل صاحبها مجانباً لمساخط اهللا إ وفي الوقت نفسه أيضاً فإن هذه الصالة تؤثر بحيث ،بالمعصية

 لو جرب الواحد ،حتاج إلى أن يأتي بها على الوجه المطلوبي:  لكن كما قلت، فيستحي منه-تبارك وتعالى-
 وهو يقرأ ،نه يحرص أن يكون عند األذان في المسجدإيصلي صالة أخرى بحيث أن منا مثالً من اليوم 
 لو استمر على هذا مدة ولهذا جاء في ، فإذا أقيمت الصالة يكون متهيئاً-عز وجل-القرآن ويذكر اهللا 

 أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة األولى كتبت له براءتان براءة من النار من صلى هللا(( :الحديث
 لو أن اإلنسان طبقه وجربه ومضى على هذا هذه - أعلم-تبارك وتعالى-واهللا - فهذا ،)٤())وبراءة من النفاق

 قرة عين يجد  وأنه إن طال ذلك عليه فإن الصالة ستتحول إلى، آخردة فإنه سيجد أن الصالة لها معنىالم
 أما هذه الطريقة التي نحن عليها دائماً في صراع وتآكل ونأتي ،فيها أنسه وراحته ولذته وانشراح الصدر

أن  لكن لو جربنا من اليوم ، بهذه الطريقة فهذه الصالة تكون قليلة التأثير،ائماًعلى اإلقامة أو بعد اإلقامة د
 ستجد أن الصالة لها معنى ، نخرج قبل األذان، على هذا ونستمر،نحرص إذا أذن المؤذن نكون في المسجد

 لكن هذا يحتاج ،)٥()) عيني في الصالةةوجعلت قر((: -صلى اهللا عليه وسلم- وتتذكر قول النبي ،آخر تماماً
 واستمتعت بها عشرين ،كابدت الصالة عشرين سنة:  كما قال بعض السلف،إلى شيء من الصبر والمكابدة

  .سنة
اختلف أهل التأويل في معنى الصالة التي ذُكرت في هذا الموضع، فقال  : "-رحمه اهللا-  ابن جريرقال

  .عنى بها القرآن الذي يقرأ في موضع الصالة، أو في الصالة: بعضهم
  .بل عنى بها الصالة: وقال آخرون

الصالة عن وكيف تنهى : فإن قال قائل والصواب من القول في ذلك أن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
 ؛تنهى من كان فيها، فتحول بينه وبين إتيان الفواحش:  بها ما يتلى فيها؟ قيلالفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً

                                                
 ، باب ما جاء في فضل التكبيرة األولى، برقم-صلى اهللا عليه وسلم-رواه الترمذي، أبواب الصالة عن رسول اهللا  -  ٤
 ). ٦٣٦٥(، وحسنه في صحيح الجامع برقم )٢٦٥٢(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم )٢٤١(

: ، وقال محققوه)١٢٢٩٣(، وأحمد في المسند برقم )٣٩٣٩(رواه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، برقم  - ٥
 ). ٣١٢٤(، وفي صحيح الجامع برقم )٣٢٩١(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم "إسناده حسن"



. طع صالته لم يزدد من اهللا إال بعداًمن لم ي:  قال ابن مسعودهذاألن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمنكر، ول
  .)٦(" وفي طاعته لها مزدجر عن الفحشاء والمنكروذلك أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها،

ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر ولَِذكْر اللَِّه {: -تعالى ذكره-قول اهللا : "-رحمه اهللا-وقال ابن القيم 
ر٧("م أكبر ولذكره تعالى إياك،رهكْن ِذنكم في الصالة تذكرون اهللا وهو ِمأالمعنى :  فقيل،}َأكْب(.  

   ما تكلم عليها؟}ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء{ لكن ،}ولَِذكْر اللَِّه{ : هذا،ال
 فاالشتغال بها اشتغال عن الفحشاء ، تبين وجه المعنى األول والمعنى الثاني وأنه يمكن أن نجمع بينهمافبهذا

 ، قاله بعض أهل العلم،؟خص هذا بالصالة المكتوبة وهل ي،والمنكر وهي أيضاً تحمل صاحبها على االمتثال
 فالصالة حينما يناجي العبد ربه ويقرأ ، ولكن هذا ال يختص بها،}وَأِقِم الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء{

 وإنما ،توبة مثالً يعني الصلوات المك، هذه عهدية"ال"ن إ:  وال يقال،كالمه فيها فإن ذلك يؤثر فيه هذا التأثير
 ، فهذا ظاهر،االشتغال بها هو اشتغال عن الفحشاء والمنكر:  سواء قلنا،عموم الصالة يحصل منها هذا األثر

ومن الفحشاء والمنكر ، اشتغال بقيام الليل عن االشتغال بالفحشاء والمنكر، صالة يصليها نافلة أو فريضةأي 
 ، وقد كثرت الشكوى من هذا، على مواقع إباحية ونحو ذلكلهي مطاولة الليل أوقات التنزل اإلهذه األيام

 ولو أنه اشتغل بصالة الليل لكان ، إلى أن يصابح اإلنسان الصبح، وما إلى ذلك،ن أزواجهنيزوجات يشك
جل -  ثم إن هذه الصالة أيضاً تجعل هذا اإلنسان يخاف ويستحي من اهللا ، عن الفحشاء والمنكرذلك اشتغاالً

 فكل ما فحش وعظم من ، وفاحشة،فحشاء:  يقال له، يعني الذنب العظيم الشنيع الكبير:الفحشاء و،-جالله
 فيكون ، فهي منكر-تبارك وتعالى- فكل معصية هللا ، والمنكر خالف المعروف،الذنوب والجرائم فهو فحشاء

كون لما تحشاء  والف،ذلك من قبيل عطف العام على الخاص؛ ألن المنكر يشمل المعاصي الصغار والكبار
 ،صدق في عرف االستعمال غالباً على لون من المنكرات الكبار وهو ما يتصل بالزنا وما في معناهت و،عظم

  .فالصالة تنهى عن هذا كله ، والفاحشة،الفحشاء
 ذكر ي أن يعن،األول الصالةف ،أي أعظم من األول:  هنا يقول-رحمه اهللا- ابن كثير ،}ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر{: قال
 وذكر اهللا ، الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أبلغ من أثر الصالة، أعظم في هذا األثر-تبارك وتعالى-اهللا 

  .رحمه اهللا-ي ذكره ابن كثير  هذا الذ،أبلغ أثراً في ذلك
:  تأويله، فقال بعضهماختلف أهل التأويل في }ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر{ :وقوله: "-رحمه اهللا-قال ابن جرير الطبري 

  .)٨("ولذكر اهللا إياكم أفضل من ذكركم: معناه
من ذكرني في نفسه ذكرته في (( ،-سبحانه وتعالى-أن ذكر اهللا إياكم أبلغ من ذكركم له : المعنى األولف

بر من ذكركم  ذكره إياكم أك،}ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر{ ،)٩())ئه من ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير من مل،نفسي

                                                
 .، منقول بتصرف)٤٢- ٢٠/٤٠( جامع البيان في تأويل القرآن، ألبي جعفر الطبري - ٦

 ).٧٥-٧٤: ص( الوابل الصيب من الكلم الطيب، البن القيم - ٧

 ).٢٠/٤٢( جامع البيان في تأويل القرآن، البن جرير الطبري - ٨



 لكن المعنى الذي ذكره ابن كثير هو يرجع إلى ما ،على هذا المعنى ليس فيه نهي عن الفحشاء والمنكرو ،إياه
 المعنى ، في النهي عن الفحشاء والمنكر، الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر اهللا أبلغ في ذلك:سبق
  . أكبر من ذكركم إياهاهللا ذكر :ي هناالذ

  .)١٠("بل معنى ذلك ولذكركم اهللا أفضل من كل شيء: وقال آخرون: "-اهللارحمه -وقال 
ولَِذكْر {:  وإنما قال،يعني هنا أكبر من كل شيء حمله على العموم واإلطالق بحيث لم يقيده بذكر العبد ربه

رحذف المتعلق؛  وهذا مقتضى، فاالشتغال بهذا الذكر خير من االشتغال بغيره، أكبر من كل شيء،}اللَِّه َأكْب 
  . أكبر من كل شيء، فيحمل على العموم،أكبر من كذا:  ما قال،ألنه يفيد العموم النسبي

 يعنون القول األول الذي ذكرناه ،هو محتمل للوجهين جميعاً: وقال آخرون: "-رحمه اهللا-وقال ابن جرير 
  .والثاني

  . الصالة لذكر اهللا العبد في الصالة أكبر من:بل معنى ذلك: وقال آخرون
لصالة التي أتيت أنت بها وذكرك اهللا فيها أكبر مما نهتك الصالة عن الفحشاء  ولَ:بل معنى ذلك: وقال آخرون

  .والمنكر
  .)١١(" أفضل من ذكركم إياهمولذكر اهللا إياك: وأشبه هذه األقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال

  .  ذكركم إياهه إياكم أفضل من أن ذكر،هذا اختيار ابن جرير
 ولذكره تعالى إياكم ، المعنى أنكم في الصالة تذكرون اهللا وهو من ذكره:فقيل: -رحمه اهللا-وقال ابن القيم 

 ،-مرضي اهللا عنه- وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود ،أكبر من ذكركم إياه
فَاذْكُروِني { : وهو قوله تعالى:قال }كْر اللَِّه َأكْبرولَِذ{ وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية

كُمفذكر اهللا تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه]١٥٢:سورة البقرة[ }َأذْكُر .  
ا تقرأ مأ: قال ؟ أي األعمال أفضل: وقيل لسلمان، ولذكر اهللا أكبر من كل شيء: معناه:وقال ابن زيد وقتادة

أال أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ((ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم  } َأكْبرولَِذكْر اللَِّه{ القرآن
  . الحديث،)١٢())..مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق

الصحيح أن معنى اآلية أن الصالة فيها مقصودان عظيمان : -قدس اهللا روحه-م أبو العباس  شيخ اإلسالوقال
ا فيها من م ولَ، وهي مشتملة على ذكر اهللا تعالى، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر:روأحدهما أعظم من اآلخ

  . أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر تعالىذكر اهللا

                                                                                                                                                            
أما اِلإسناد األول فحسن، حماد بن : حديث صحيح، وله إسنادان: "، وقال محققوه)٨٦٥٠(م رواه اإلمام أحمد في المسند برق - ٩

وهو حماد بن سلمة عن حميد - سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل االختالط في رأي بعض أهل العلم، وأما اِلإسناد الثاني 
 ".يرة لم يسمع من أبي هر- وهو البصري- ففيه انقطاع، ألن الحسن -وثابت وصالح

 ).٢٠/٤٤( جامع البيان في تأويل القرآن، البن جرير الطبري - ١٠

 .، بتصرف)٤٦-٢٠/٤٥( جامع البيان في تأويل القرآن، البن جرير الطبري - ١١

، وصححه األلباني في )٣٣٧٧(، باب منه، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-رواه الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول اهللا  - ١٢
  ).٢٢٦٩(ابيح، برقم تحقيق مشكاة المص



   . ذكر اهللا أكبر: قال؟ أي العمل أفضل:ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل وذكر
إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا (( :ال ق- عليه وسلمصلى اهللا-وفي السنن عن عائشة عن النبي 

  .)١٤(")١٣())مي الجمار إلقامة ذكر اهللا تعالىوروالمروة 
  :فيها أربعة أقوال" :-رحمه اهللا-وقال 
 فهو ، فهي أفضل الطاعات؛ ألن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره،أن ذكر اهللا أكبر من كل شيء: أحدها

  .سر الطاعات وروحها
 فعلى هذا المصدر مضاف ، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له،كمرمعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكَأن ال: الثاني
  . وعلى األول مضاف إلى المذكور،فاعلإلى ال
  . بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية،أن المعنى ولذكر اهللا أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر: الثالث

 : أن في الصالة فائدتين عظيمتينمعنى اآلية:  اإلسالم ابن تيمية يقول وسمعت شيخ،وهذا ما ذكره المفسرون
  .نهيها عن الفحشاء والمنكر: أحدهما
ا تضمنته من ذكر اهللا أعظم من نهيها عن الفحشاء م ولَ،اشتمالها على ذكر اهللا وتضمنها له: والثانية
  .)١٥("والمنكر

إن ذكر اهللا أكبر :  فإذا قيل،-واهللا تعالى أعلم-ي مقاربة  وإنما ه، منها قول بعيدال يوجد مع أن هذه األقوال
 شيخ اإلسالم هإذا قيل بما ذكر و، أن حذف المتعلق يحمل على أعم معانيه، فهذا مقتضى القاعدة،من كل شيء

 العباداتن المقصود من إ:  وهذا قريب من قول من قال أيضاً،أنها مشتملة على هذا وهذا فذكر اهللا فيها أكبر
ن ذكره لكم أبلغ من ذكركم إ:  وهكذا قول من قال، فهو أكبر من كل شيء،-تبارك وتعالى-ذكر اهللا هو 

  .واألصل عدم التقدير ، لكن هذا كأنه يحتاج إلى تقدير،وأعظم من ذكركم إياه
 أي ،كل شيءأكبر من :  أي}ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر{:  ذكر هذه األقوال وغيرها يقول-رحمه اهللا-هنا الشوكاني 

 على }ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر{وعندي أن المعنى : قال ابن عطية: ويقول ،ها بغير ذكرأفضل من العبادات كلِّ
 فالجزء الذي منه في الصالة يفعل ،هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر:  أي-نفس كالم الشوكاني-اإلطالق 

 أكبر -عز وجل- وذكر اهللا ،الة تنهى عن الفحشاء والمنكر الص، وكذلك يفعل ما لم يكن منه في الصالة،ذلك
ألن االنتهاء ال يكون إال من ذاكر هللا مراقب :  قال، وله هذا األثر في الصالة وخارج الصالة،من كل شيء

  .ذكر اهللا أكبر من الصالة في النهي عن الفحشاء والمنكر مع المداومة عليه:  وقيل،له
هو أكبر وأحرى بأن ينهى عن الفحشاء :  يقول،راد بالذكر في اآلية التسبيح والتهليلالم: قال الفراء وابن قتيبة

 وعبر هنا عنها بالذكر كما ،لصالة أكبر من سائر الطاعاتولَ:  أي،ذكر هنا الصالة المراد بال: وقيل،والمنكر

                                                
إسناده : "، وقال محققوه)٢٤٣٥١(، وأحمد في المسند برقم )١٨٨٨(رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب في الرمل، برقم  -  ١٣

، وضعف إسناده "إسناده حسن: "، وقال محققوه)٢٤٤٦٨(، ورواه برقم "ضعيف، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، والصحيح وقفُه
  ).٣٢٨(ي داود، برقم األلباني في ضعيف أب

 ).٧٥-٧٤: ص( الوابل الصيب من الكلم الطيب، البن القيم - ١٤

 ).٣٩٨/ ٢( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، البن القيم - ١٥



 فيها من الذكر هو العمدة في تفضيلها  للداللة على أن ما،]٩:سورة الجمعة[ }فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه{: في قوله
المعنى ولذكر اهللا لكم في :  وقيل،في الصالة:  يعني}ولَِذكْر اللَِّه{:  يعني يقول هؤالء،على سائر الطاعات

 والثناء عليكم منه أكبر من ذكركم ، ال بالثواب،)١٦())من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي(( ما هو ،الثواب
 ، كأنها فيها بعض المغايرةعبارته مع أن ابن جرير ،واختار هذا ابن جرير:  قال،كمله في عبادتكم وصالت

 :ويؤيده حديث: وذكر الحديث قال!  هل معناه ذكرته بالثواب؟،))ذكرته في مأل((فإنه لم يقيد ذلك بالثواب 
   .))أل خير منهومن ذكرني في مأل ذكرته في م(( هل هذا بالثواب؟ ،))من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي((

 إذا قلنا بهذا فيكون أكبر من الصالة ، فهو أكبر من كل شيء،}ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر{: في قوله  كماهذه األقوال
 -تبارك وتعالى- واهللا ، فإنه ال يوجد فيما نعلم دليل على تحديد واحد من هذه المعاني،وأكبر من ذكركم إياه

 وهو أكبر ، وهو أكبر من كل األعمال التي يزاولها العباد، من ذكر العبد له}ِه َأكْبرولَِذكْر اللَّ{ ،قد أطلق ذلك
بق س(( وهو أكبر في بلوغ العبد المراتب العالية ، في النهي عن الفحشاء والمنكرتأثيراًوأعظم 

المواهللا ،تظم ما سبق فإذا حمل على هذا المعنى ان، وفسره بالذاكرين اهللا كثيراً والذاكرات،)١٧())دونفر        
 من ، أكبر من كل شيء، من غير دليل- أعلمواهللا- منها  فال يقيد بمعنى، قد أطلق ذلك-تبارك وتعالى-

 في الوابل -رحمه اهللا-كالم الحافظ ابن القيم مثل  وإذا نظرت في ، وهذا أمر ال يخفى، من عبادتنا،ذكرنا له
 فإذا نظرت في هذه الفوائد التي ذكرها للذكر تجد منها ، مائة فائدةالصيب مثالً في فوائد الذكر ذكر له نحو

 يحصل له من اإلخبات -تبارك وتعالى- واإلنسان الذي ال يزال لسانه رطباً من ذكر اهللا ،هذا األثر
 ولذلك ،مقارفة ما ال يليق شيء كثيرو ، وما يزجره عن المعصية،واالنكسار واالنقياد والدوام على الطاعة

اذْكُروا { ، بل ال يكاد يذكر إال مع هذا القيد،كثيراً ما يأتي حث الشارع على الذكر واألمر به مقيداً بالكثرةتجد 
سورة [ }والذَّاِكِرين اللَّه كَِثيرا والذَّاِكراِت{ ،]٤٢-٤١:سورة األحزاب[ }وسبحوه بكْرةً وَأِصيلًا *اللَّه ِذكْرا كَِثيرا 

  فإذا أكثر اإلنسان من هذا الذكر بلسانه وقام ذلك بقلبه،]٢٢٧:سورة الشعراء[ }وذَكَروا اللَّه كَِثيرا{ ،]٣٥:األحزاب
 فإن ،فكان قلبه ذاكراً مع ذكر اللسان فإنه يكون في حال من القرب وصالح الظاهر والباطن وتحقيق العبودية

 هذا أمر ،أحواله كلها في ،يم في أقواله وأفعالهذكر اهللا يقربه ويقوده ويسوقه حتى يلزم الصراط المستق
تبارك - حاصل في الصالة كما إن ذكره -تبارك وتعالى- وال يخفى أن ذكر اهللا ، وهو بالغ التأثير،مشاهد
 فإذا حصلت هذه المواطأة بين ، لكن البد من مواطأة القلب مع هذا كله، حاصل في قراءة كالمه-وتعالى

عز - ونسأل اهللا ، واستقام ظاهره وباطنه، صارت له حال الذاكرين،اً في الحالالقلب واللسان صار ذاكر
 أن -رحمه اهللا- ولهذا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ،متثالما نتعلمه قائداً لنا إلى العمل واال أن يجعل -وجل

 فإذا ،المعنىوا ما ذكر في هذا ء واقر،"اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"من أفضل الدعاء هذا 
  . واهللا أعلم، فيكثر اإلنسان من هذا،خير الدنيا واآلخرةأعين اإلنسان على هذه األمور الثالثة حصل له 

                                                
، ومسلم، كتاب )٧٤٠٥ (، برقم]٢٨:آل عمران[ }ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه{: رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالى - ١٦

  ).٢٦٧٥(الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب الحث على ذكر اهللا تعالى، برقم 
  ).٢٦٧٦(رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب الحث على ذكر اهللا تعالى، برقم  - ١٧



نزَل ِإلَيكُم وال تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي َأحسن ِإال الَِّذين ظَلَموا ِمنْهم وقُولُوا آمنَّا ِبالَِّذي ُأنزَل ِإلَينَا وُأ{
و كُمِإلَهنَا وِإلَهوونِلمسم لَه ننَحو ٤٦:سورة العنكبوت[ }اِحد[.  

ادع {: يكون أنجع فيه، كما قال تعالىل بالتي هي أحسن، لمن أراد االستبصار منهم في الدين فيجاد: المعنى
ِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى سِعظَِة الْحوالْمنَِةِة ووقال تعالى لموسى وهارون حين ]١٢٥:النحلسورة [اآلية  }س ،

ِإال الَِّذين ظَلَموا { :ولهذا قال ،]٤٤:طهسورة [ }فَقُوال لَه قَوال لَينًا لَعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى{: بعثهما إلى فرعون
موا عن واضح المحجة، وعان،حادوا عن وجه الحق:  أي}ِمنْهمدوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال  وع

لَقَد َأرسلْنَا رسلَنَا ِبالْبينَاِت وَأنزلْنَا معهم {: -عز وجل-الد، ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم، قال اهللا إلى الِج
سورة [ }ِإن اللَّه قَِوي عِزيز{:  إلى قوله}شَِديدالْحِديد ِفيِه بْأس الِْكتَاب والِْميزان ِليقُوم النَّاس ِبالِْقسِط وَأنزلْنَا 

  .]٢٥:الحديد
  .مرنَا من خالف كتاب اهللا أن نضربه بالسيفُأ: قال جابر

علم صدقه وال كذبه فهذا ال نُقدم خبروا بما ال يإذا َأ:  يعني}لَينَا وُأنزَل ِإلَيكُموقُولُوا آمنَّا ِبالَِّذي ُأنزَل ِإ{: وقوله
 ولكن نؤمن به إيمانا مجمال معلقاً ،، وال على تصديقه فلعله أن يكون باطالًعلى تكذيبه ألنه قد يكون حقاً
وال مؤوالًال ال مبدالًعلى شرط وهو أن يكون منز .  

ون التوراة ءكان أهل الكتاب يقر:  قال-رضي اهللا عنه-عن أبي هريرة  -رحمه اهللا-روى البخاري 
ال تصدقوا أهل ((: -صلى اهللا عليه وسلم-ا بالعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول اهللا بالعبرانية، ويفسرونه

 وهذا الحديث تفرد به ،)١٨())]٥٩:المائدة سورة[ }آمنَّا ِباللِّه وما ُأنِزَل ِإلَينَا{: الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا
  .البخاري

   ن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله كيف تسألون أهل الكتاب ع: عن ابن عباس قالوروى البخاري 
لوا كتاب اهللا، ثَكم أن أهل الكتاب بدونه محضا لم يشَب، وقد حدء أحدث تقر-صلى اهللا عليه وسلم-

أال ينهاكم ما جاءكم من هو من عند اهللا، ليشتروا به ثمنا قليال؟ : وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا
  .إليكم ما رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل  مسألتهم؟ ال واهللالعلم عن

أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب : حميد بن عبد الرحمنوروى البخاري عن 
 كان من أصدق هؤالء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو إن: فقال األحبار

  .عليه الكذب
حدث عن صحف هو يحسن بها الظن، وفيها أشياء أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ ألنه يمعناه : قلت

   .موضوعة ومكذوبة؛ ألنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه األمة العظيمة
:  فمن لم يقع على الصواب يقال، الكذب في اللغة يقال للخطأ،يقع منه الكذب لغةً: في المقصود بالكذب يقول

 فبعضهم يطلقه على كل تخالف بين الواقع ، إطالقاته في لغة العرب يقال على الخطأىحدإ والكذب في ،بكذَ
 ،بذَكَ:  فمن أخطأ يقال، كذب: ذلك أو لم يقصد فإنه يقال له فما خالف الواقع سواء قصد به القائل،والقول

                                                
، برقم ]١٣٦:البقرة[ }وا آمنَّا ِباللَِّه وما ُأنِْزَل ِإلَينَاقُولُ{رواه البخاري في مواضع منها في كتاب تفسير القرآن، باب  - ١٨

)٤٤٨٥.( 



إن أخي قد استطلق :  لما قال رجل،ل في قصة العس))صدق اهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا قال النبي 
اسقه ((:  فقال،ما زاده إال استطالقاً:  فقال،))اسقه عسالً((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ، يشكو،بطنه
في  فالكذب يقال للمخالفة التي تكون بين القول والواقع ،))صدق اهللا وكذب بطن أخيك((:  إلى أن قال،))عسالً

 بذَنه كَإ : يقول عن صحابي آخر-مرضي اهللا عنه-ا وجدت بعض اآلثار عن الصحابة  ولهذا إذ،لغة العرب
 وإن ، لما يحصل به التخالف بين ما في القلب وما في اللسان-وهو المذموم- ويقال أيضاً ،يقصد به أخطأف

 واللَّه يعلَم ِإنَّك لَرسولُه واللَّه يشْهد ِإن ِإذَا جاءك الْمنَاِفقُون قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه{ ،وافق الواقع
ونلَكَاِذب نَاِفِقينصلى اهللا عليه - النبي ، للواقع مع أن هذا القول الذي قالوه هو موافق،]١:سورة المنافقون[ }الْم

 عن فسئلإذا قصد الكذب نسان  ولهذا فإن اإل،ا خالف ما في نفوسهم كان كذباً لكن لم، هو رسول اهللا-وسلم
 فهذا ، مع أنه وافق الواقع، فتبين أنه مسافر فعالً فإنه يكون كاذباً،إنه مسافر وهو يعتقد أنه موجود: زيد فقال

  .هو الكذب الذي ذمه الشرع
 ،ا منسوخة بآية السيفإنه: من السلف من قال }ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن{: وقوله تعالى

فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ {والمقصود بآية السيف هي اآلية الخامسة من سورة براءة 
موهدتُّمجها نإ:  فهذه اآلية هكذا قيل فيها،هذه اآلية ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية:  وقالوا،]٥:سورة التوبة[ }و

 كل شيء ،ما في بالتي هي أحسن:  قالوا}ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن{ ،منسوخة بآية السيف
َألَيس اللَّه ِبَأحكَِم {: إن قوله تعالى:  حتى قالوا،فيه إعراض وعفو وصفح وتسامح منسوخ بآية السيف

اِكِمينهو أحكم الحاكمين هذا لم ينسخ؛ ألن األخبار ال يدخلها ،منسوخ بآية السيف: قالوا ]٨:سورة التين[ }الْح 
ما في بعد آية السيف ترك لهؤالء :  فقالوا،-عز وجل-م هللا دعه ،إن ذلك قيل في المتاركة:  لكن قالوا،نسخ

، ها اإلعراض كل اآليات التي في، فال عفو وال صفح وال إغضاء وال إعراض،وإنما أن يعمل السيف فيهم
}منْهع ِرض{ ،]٣٠:سورة السجدة[ }فََأعلَامقُْل سو منْهع فَحال سالم وال :  قالوا،]٨٩:سورة الزخرف[ }فَاص

إنها منسوخة بآية السيف بهذا :  واألقرب أن هذه اآليات ال يقال، وهذا فيه نظر، كل هذا منسوخ،مسامحة
 واألمة تمر ، فهذه اآليات لم تنسخ،-واهللا تعالى أعلم-و الصحيح التوسط في مثل هذه األمور ه و،اإلطالق

ل عليها اآليات المكية من الصفح واإلعراض نز فهناك أحوال تُ،بأحوال من القوة والضعف وما إلى ذلك
عز -ل آية السيف ألعداء اهللا عم وفي أوقات القوة والتمكن تُ،والمداراة والدفع بالتي هي أحسنوالصبر 

ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن ِإلَّا الَِّذين ظَلَموا { ،نها منسوخةإ:  فهذا بالنسبة للقول،-وجل
مِمنْه{،وقال، من أهل العلم من أطلق ذلك: فأهل الكتاب  :لون بالتي هي أحسن أهل الكتاب يجاد} ِإلَّا الَِّذين

موا ِمنْهفكما في اآلية السابقة من أن اهللا ، فهذا ليس له إال السيف،يعني كابر وعاند: ال بعضهم ق}ظَلَم      
لَقَد َأرسلْنَا رسلَنَا ِبالْبينَاِت وَأنزلْنَا معهم الِْكتَاب والِْميزان ِليقُوم النَّاس ِبالِْقسِط {:  قال-تبارك وتعالى-

ِديدلْنَا الْحَأنزوذكر األمر اآلخر وهو إنزال ، فذكر إنزال الكتاب الذي تحصل به الهداية،]٢٥:سورة الحديد[ }و 
 فمن لم ينفع معه الكتاب فإن الكتائب والحديد هي التي قد تفل عناده وحربه هللا ،}ِفيِه بْأس شَِديد{الحديد 

  .معه الحديدجِد معه الكتاب أجدى من لم ي:  قالوا،-صلى اهللا عليه وسلم-ولرسوله 



ِإلَّا الَِّذين ظَلَموا { ، بعضهم حمله على هذا اإلطالق}ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن{ ،اليهود والنصارىهم أهل الكتاب و
مفيعامل بما يستحق،من أساء األدب في المناظرة والمجادلة:  وبعضهم يقول،من عاند بعد بيان الحق }ِمنْه ، 

كل من بقي على كفره منهم فهو من هؤالء الذين :  قالوا،سلم من أهل الكتابوبعضهم حمل ذلك على من أ
ِإلَّا الَِّذين { ، كعبد اهللا بن سالم ومن آمن منهم}ا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِبولَ{: إن المراد بقوله:  وقالوا،ظلموا

موا ِمنْهولَ ومن عاند وكابر ،}ظَلَمية ا ففي البد،ه فهو من جملة الذين ظلموا في الخصومة بعد بيان الحق لج
إنه من أهل الكتاب كعبد اهللا بن :  يقال ومن أسلم منهم ال، المسلم منهم والكافر،لون بالتي هي أحسنيجاد

 أنهم يجادلون بالتي هي ، أن المراد أهل الكتاب بإطالق-واهللا أعلم- فالذي يظهر ،-رضي اهللا عنه-سالم 
 فإن مجادلتهم بالحسنى وذكر الحجج لهم أجدى ، ونزلت عليهم الكتب،لم والمعرفةأحسن؛ ألن عندهم من الع

ضع الرفق في شيء إال زانه  وما و،في جذبهم وهدايتهم وإصالح قلوبهم وكشف الشبهات العالقة في نفوسهم
أولى بذلك م فإن من نزل عليهم القرآن  وإذا كان هذا في أهل الكتاب في مجادلته،وما نزع من شيء إال شانه

 وما ، ونصر الباطل، إال من كان معانداً يقصد إبطال الحق،حينما يجادلون فإنهم يجادلون بالتي هي أحسن
ا أن تكون المجادلة بين الناس من طلبة العلم أو نحو ذلك بالتي هي  أم، فإنه يعامل بما يستحق،أشبه ذلك

 ،ون ذلك سبباً لصد الناس عن الحق ونفرتهم منه ويك،أخشن دائماً فإن مثل هذا ال يليق بحال من األحوال
ا ليوافق  يطول الكالم فيه أدى ببعضهم إلى ارتكاب أمور عظيمة جداً من تحريف القرآن خطوهذا باب واسع

 ولربما وصل ببعضهم الحال كما ذكر بعض أهل العلم إلى أن يقذف مناظره ،-نسأل اهللا العافية-ما قاله أوالً 
 ولما كانت المجادلة فيها من حضور النفوس ما ال يخفى كان ،ا يحتمي ويحتدو أنه ابن كذا لمفيرميه بالزنا أ

 حتى إن ،بالتي هي أحسن هو الطريق إلى تخفيف غلواء النفوس فيهاوالمجادلة  هذه المناظرة ُل وجعالتلطفُ
 ولهذا غالباً ما تذكر في ،الة وهي األرض الصلبةد مأخوذ من الج-هذه المجادلة-إن أصلها : بعضهم يقول

  . واهللا تعالى أعلم، فالبد فيها من مراعاة ما ذكر، غالباً،القرآن في مقام الذم
بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين فال :  يقول الشوكاني}ِإلَّا الَِّذين ظَلَموا ِمنْهم{: هنا في قوله

 بأن المراد بأهل الكتاب اليهود ، هكذا فسر اآلية أكثر المفسرين،مبأس باإلغالظ عليهم والتخشين في مجادلته
 في جإن أساء وكابر ولَ :ابهذ يقصد فسرها أكثر المفسرين ،}ا تُجاِدلُواولَ{معنى اآلية :  وقيل،والنصارى
آمن معنى اآلية ال تجادلوا من آمن بمحمد من أهل الكتاب كعبد اهللا بن سالم وسائر من :  وقيل،الخصومة

الَِّذين {  ويكون المراد بـ، يعني بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أهل الكتاب،منهم إال بالتي هي أحسن
 وبذلك قال قتادة ، القتالهذه اآلية منسوخة بآيات:  وقيل،ن على كفرهمي على هذا القول هم الباق}ظَلَموا
  .ومقاتل

 ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض وال طلب ،ية مكيةهي منسوخة احتج بأن اآل: من قال: قال النحاس
 القتال للمسلمين إن المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا:  قال سعيد بن جبير ومجاهد، وال غير ذلك،جزية

واهللا الحوار هو :  يعني من حاربوكم وقاتلوكم فهنا ال يقال،فجدالهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
 أي حوار ،القوة الحقيقية في الحوار:  يقاتلون ويحتلون بالد المسلمين ويأتي من يتفلسف ويقول،حقيقيةالقوة ال

 هذا الجهاد صار حماية المشروع ،ي الجهاد هو حماية المشروع اإلسالممع هؤالء وهم بهذه المثابة؟



القوة : بالد على أهلها ويقال يهدمون ال،ة هي الحواري والقوة الحقيق، هذا الجهاد في سبيل اهللا،اإلسالمي
، -عز وجل-القتال في سبيل اهللا : يقول أن يستحي ، والجهاد هو حماية المشروع اإلسالمي،!الحقيقية الحوار

دنك ربنَا الَ تُِزغْ قُلُوبنَا بعد ِإذْ هديتَنَا وهب لَنَا ِمن لَّ{ ،رور بعد الكَو نعوذ باهللا من الح-نسأل اهللا العافية-
ابهَأنتَ الْو ةً ِإنَّكمحما تدري إلى ، فتن يتقلب الناس ظهراً لبطن،-نسأل اهللا العافية- ،]٨:سورة آل عمران[ }ر 

ماذا؟ اهللا  يريد أن يقودهم ل، يريد أن يقود الناس بهذه األطروحات وبهذه الضالالت واالنحرافات،أين يتجه
  .يصلح الحال

ضعت أحاديث كثيرة  العهد ورِبومع ذلك وقُ .لتهم حفاظ متقنون كهذه األمة العظيمةألنهم لم يكن في م: قال
  . بحسبه، وهللا الحمد والمنةفي هذه األمة، ال يعلمها إال اهللا ومن منحه اهللا علما بذلك، كلٌّ


