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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  آخر السورة إلى ٤٧سورة العنكبوت من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .بعدو ،السالم على رسول اهللالحمد هللا والصالة و

نَاهم الِْكتَاب يْؤِمنُون ِبِه وِمن هُؤلَاء من يـْؤِمن ِبـِه     وكَذَِلك َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب فَالَِّذين آتَي     { :تبارك وتعالى قال  
    وناِتنَا ِإلَّا الْكَاِفرِبآي دحجا يمو *  ِطلُـونبالْم تَابِإذًا لَّار ِميِنكِبي لَا تَخُطُّهِلِه ِمن ِكتَاٍب وا كُنتَ تَتْلُو ِمن قَبمو * 

  .])٤٩-٤٧(: سورة العنكبوت[ }ِفي صدوِر الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم وما يجحد ِبآياِتنَا ِإلَّا الظَّاِلمونبْل هو آياتٌ بينَاتٌ 
، كذلك أنزلنا إليك هـذا      الرسل منن قبلك يا محمد     ب على م  كما أنزلنا الكتا   : يقول اهللا تعالى   :قال ابن جرير  

  . جيدباطهوارت وهذا الذي قاله حسن ومناسبته ،الكتاب
 } َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَـاب وكَذَِلك{ :المقصود أن قوله  و،  ا قاله ابن جرير    يؤيد م  -رحمه اهللا -كالم الحافظ ابن كثير     

َأنزلْنَا ِإلَيـك  { : أو، هذا كالم ابن جرير وابن كثير      ،كذلك أنزلنا الكتاب  ،  كما أنزلنا الكتاب على من قبلك      :يعني
بين   فالفرق ، بإنزال الكتب على من قبله     ا وبهذا االعتبار ال يكون ذلك مرتبط      ،لك اإلنزال البديع  مثل ذ  }الِْكتَاب

تبـارك  -  ألن اهللا  ؛رتبـاط  حسن المناسبة واال    أجل ختار األول من  ا -رحمه اهللا -المعنيين واضح، وابن كثير     
 ابـن   طريقةه وهذ،ا مضى أولى وإلحاق هذا بم،بله ق-عليهم الصالة والسالم - ذكر من خبر األنبياء      -وتعالى
كمـا   و،قطعه عنه أو تفريقه   إلحاق الكالم بما يليه أولى من        ا بقاعدة أن  اعتبار في التفسير    -رحمه اهللا -جرير  

   . واهللا تعالى أعلم،ورة في أولهاس ربط أجزاء هذه ال-رحمه اهللا- من أن الحافظ ابن القيم سبق
وتـه   الذين أخذوه فتلوه حـق تال : أي)]٤٧: (سورة العنكبوت[ }الِْكتَاب يْؤِمنُون ِبهِ فَالَِّذين آتَينَاهم   { : تعالى وقوله

 أن  :يعنـي  }يْؤِمنُـون ِبـهِ   { شـباههما  وأ ، الفارسي وسلمان ،، كعبد اهللا بن سالم    من أحبارهم العلماء األذكياء   
 والمقـصود  ،ال يؤمنون بهفك  ألن الكافرين ليسوا كذل   ؛من أهل الكتاب والبد   من أسلم   هم  المقصود من هؤالء    

 فإنه كما    أما مجرد التصديق   ،االنقياديقرار واإلذعان والتصديق    و بمعنى اإل  باإليمان اإليمان الصحيح الذي ه    
 لَيكْتُمون الْحقَّ   الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يعِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهم وِإن فَِريقاً منْهم         { -تبارك وتعالى -قال اهللا   

 ونلَمعي مهومن أهل العلم كابن جرير      ؛االعتبار فهذا توجيه بهذا     ، لكن ذلك ال ينفعهم    ،])١٤٦(: سورة البقرة [ }و 
 وِمـن هُؤلَـاء  {: وأن قوله  }فَالَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يْؤِمنُون ِبهِ    {من يحمل ذلك على من قبله من بني إسرائيل          

 ،من به منهم كعبد اهللا بن سـالم       آ ممن   -صلى اهللا عليه وسلم   - من كانوا في زمن النبي       : يعني }من يْؤِمن ِبهِ  
ش  يعني العرب من قري    : قال ،}وِمن هُؤلَاء من يْؤِمن ِبهِ    {:  حينما فسر قوله تعالى    -رحمه اهللا –  ابن كثير  لكن

  . وهذا الفرق بين القولين،وغيرهم
سـورة  [ }وكَذَِلك َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب فَالَِّذين آتَينَاهم الِْكتَـاب يْؤِمنُـون ِبـهِ         {:  قوله تعالى  حمل ي يمكن أن  لكنو

 أو يؤمنون بجنسه مما نزل عليهم من الكتب ومن هؤالء مـن     ، أن خبره كان عندهم مثالً     على ])٤٧(: العنكبوت



 ٢

-  إلى الكتاب الذي أنزل علـى النبـي  ةمثل هذه الضمائر كلها عائد   ألن   ؛يؤمن به لكن كأن الكالم فيه إشكال      
  .صلى اهللا عليه وسلم

يمكن أن يوجه كالم ابن     ف }فَالَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يْؤِمنُون ِبهِ    {أو أن الضمير يرجع إلى الكتاب المذكور أخيراً         
نـه مـن    إ إذا قلنا أيضاً     }وِمن هُؤلَاء { : سنقول  ولكن إذا أردنا أن نوحد مرجع الضمائر       ،جرير بهذا االعتبار  

المذكور أخيراً وهو الكتـاب المنـزل        }من يْؤِمن ِبهِ  { -صلى اهللا عليه وسلم   -لنبي  ل ينمعاصرالأهل الكتاب   
 وحتى من ناحية اللغة فإن األصل في عود الضمير أنه يعود            ، وهذا ال يخلو من إشكال من جهة المعنى        ،عليه

 -واهللا أعلـم  -، والذي يظهر    -أهل الكتاب -المضاف هو المحدث عنه      ألن   ؛يعود للمضاف إليه  للمضاف وال   
  .صلى اهللا عليه وسلم-زل على النبي أن ذلك جميعاً يرجع إلى الكتاب الذي أن

  وهـذا  ،ن قريش وغيرهم  م رب الع : يعني }وِمن هُؤلَاء من يْؤِمن ِبهِ    { : في قوله   يقول -رحمه اهللا -ابن كثير   و
وهذا قول حسن،اإلسالمحمل على من دخل في ي .  

 قد لبثت فـي     : أي )]٤٨: (سورة العنكبوت [ }وما كُنتَ تَتْلُو ِمن قَبِلِه ِمن ِكتَاٍب ولَا تَخُطُّه ِبيِميِنك         {: ثم قال تعالى  
ـ                د مـن قومـك   قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمراً ال تقرأ كتاباً وال تحسن الكتابة بل كل أح

الَّـِذين  {:  كما قال تعـالى    ، وهكذا صفته في الكتب المتقدمة     ،وغيرهم يعرف أنك رجل أمي ال تقرأ وال تكتب        
        يوِف ورعم ِبـالْمهرْأماِإلنِْجيِل ياِة ورِفي التَّو مها ِعندكْتُوبم ونَهِجدالَِّذي ي ياُألم وَل النَِّبيسالر ونتَِّبعي  مـاهنْه

 دائماً إلـى يـوم      -صلى اهللا عليه وسلم   - وهكذا كان رسول اهللا      ،اآلية ])١٥٧(: سورة األعراف [ }عِن الْمنكَرِ 
اب يكتبون بين يديه الوحي والرسـائل        بل كان له كتّ    ، ال يحسن الكتابة وال يخط سطراً وال حرفاً بيده         ،الدين

  .إلى األقاليم
ال  لم يكن يحسن الكتابـة و      -صلي اهللا عليه وسلم   -، فالنبي   اع بين العلماء  جمإهذه قضية تشبه أن تكون محل       

: سـورة الجمعـة   [ }هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم      {مي   باأل -تبارك وتعالى - ولهذا وصفه اهللا     ،القراءة
ب ينـزل عليـه هـذا الكتـاب       رجل ال يقرأ وال يكت     -صلى اهللا عليه وسلم   - وذلك معجزة من معجزاته      )]٢(

وذلك رد بليغ على      مما ال يمكن أن يصدر عن رجل أمي        ،التشريع والهدايات  منالمعجز بألفاظه وما تضمنه     
 قال من شذ بـأن    كان نإ و ،ما يعلمه بشر  إن : أو قالوا  )]٥: (سورة الفرقان [ }َأساِطير الَْأوِلين اكْتَتَبها  { :الذين قالوا 

 وقـد قـال     ،لإلجماع ثم عرف القراءة بعدها فهذا خرق        ، تحققت معجزته بذلك   -ليه وسلم صلى اهللا ع  -النبي  
 ، ذلك تكذيباً للقـرآن     بل كفره بعضهم وعد    ،شنيعاً عظيماً بذلك أحد المغاربة وشنع عليه أهل العلم في زمانه ت         

ـ       ولعل ، ال يلتفت إليه   القول  فهذا  ذمه الشعر والنثر، وهذا معروف في محله،       وقالوا في   ،هه التـبس علـى قائل
صلى اهللا عليـه    - فالنبي   ،بعض الروايات الضعيفة التي ال تصح بقصة الحديبية       في  باعتبار ما ورد أو روي      

وصـفهم   -صلى اهللا عليه وسلم   - ولذلك لما طلب المشركون أن يمحو        ،لم يكن يقرأ   في قصة الحديبية     -وسلم
صلي  -النبي طلب منه    ، أن يمحو ذلك   -رضي اهللا عنه  -  فلما أبى علي   ،نحن ال نقر لك بهذا    قالوا  و ،بالرسالة

الحاصل أنـه جـاء فـي      و ، بيده -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي   محاه ف ،أن يريه ذلك الموضع    -اهللا عليه وسلم  
 ، ال يصح فيه شيء    هذاو ، عرف ذلك من عند نفسه     -صلي اهللا عليه وسلم   -بعض الروايات الضعيفة أن النبي      



 ٣

 واألدلـة   ، الكتابة ال لم يكن يحسن القراءة و     -تبارك وتعالى - إلى أن توفاه اهللا      - وسلم صلى اهللا عليه  -فالنبي  
  .على هذا معروفة

}  ِطلُونبالْم تَابفيقـول   ، بعض الجهلة من النـاس     رتاب كنت تحسنها ال    لو :أي ])٤٨(: سورة العنكبوت [ }ِإذًا لَّار 
وقَالُوا {لكتابة  نهم قالوا ذلك مع علمهم أنه أمي ال يحسن ا          مع أ  ،إنما تعلم هذا من كتاب قبله مأثور عن األنبياء        

قُْل َأنزلَه الَِّذي يعلَم السر ِفي السماواِت والَْأرِض ِإنَّه         * َأساِطير الَْأوِلين اكْتَتَبها فَِهي تُملَى علَيِه بكْرةً وَأِصيلًا       
  }بْل هو آياتٌ بينَاتٌ ِفي صدوِر الَِّذين ُأوتُـوا الِْعلْـم          {:  هاهنا  وقال ،])٦-٥(: رقانسورة الف [ }كَان غَفُورا رِحيما  

 يحفظـه   ،ية بينة واضحة في الداللة على الحق أمراً ونهيـاً وخبـرا           آ هذا القرآن    :أي ،])٤٩(: سورة العنكبوت [
  }ولَقَد يسرنَا الْقُرآن ِللذِّكِْر فَهـْل ِمـن مـدِكرٍ   { :ىره اهللا عليهم حفظاً وتالوة وتفسيراً كما قال تعال     يس ،العلماء

صلى - قال النبي :  قال -رضي اهللا عنه  -أبي هريرة    وقد روى البخاري ومسلم من حديث      ،])١٧(: سورة القمر [
ه وحيا أوحـاه   وإنما كان الذي أوتيت،ما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن عليه البشر          ((: -اهللا عليه وسلم  

١()) فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة،اهللا إلي( .  
 }بْل هو آياتٌ بينَاتٌ ِفي صدوِر الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم وما يجحد ِبآياِتنَا ِإلَّـا الظَّـاِلمون               {: -تبارك وتعالى -قوله  

 والضمير في   ، أناجيلهم في صدورهم   :مة في صفة هذه األمة     ولهذا جاء في الكتب المتقد     )]٤٩: (سورة العنكبوت [
، -رحمـه اهللا  –، وهذا ظاهر كالم ابن كثيـر         إلى القرآن   يرجع }بْل هو آياتٌ بينَاتٌ   { :-تبارك وتعالى –قوله  

  ابـن جريـر    واختار هذا القول،-صلى اهللا عليه وسلم-ن الضمير يرجع إلى النبي     إ :وبعض أهل العلم يقول   
 توحيد  :فقال -صلى اهللا عليه وسلم   -بين خبرين عن النبي     علله بأنه واقع    و  وجماعة من السلف،   -ه اهللا رحم-

 بأنـه ال   -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي   :أي }بْل هو {على كالم ابن جرير     ، و مرجع الضمائر أولى من تفريقها    
رحمـه  - وإنما ما ذكره ابن كثيـر        ،يه كأن ظاهر السياق ال يساعد عل      -واهللا أعلم - لكن هذا    ،يقرأ وال يكتب  

  .عليه الصالة والسالم-يرجع إلى الكتاب الذي أنزل عليه الضمير أن هو  و، أليق بالسياق-اهللا
 ما يكذب بها ويبخس     : أي )]٤٩: (سورة العنكبوت [ }وما يجحد ِبآياِتنَا ِإلَّا الظَّاِلمون    { :-تبارك وتعالى -وأما قوله   

ِإن الَّـِذين  { : كما قال تعالى،الظالمون المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه  حقها ويردها إال    
 ْؤِمنُونالَ ي كبتُ ركَِلم ِهملَيقَّتْ عح *اَألِليم ذَاباْ الْعورتَّى يٍة حكُلُّ آي ماءتْهج لَو٩٧-٩٦(: سورة يونس[ }و([.  

، أو كانت اآليـات  - وسلمصلى اهللا عليه–اآليات المطلقة، سواء ما تتعلق بإثبات نبوته       باآليات هنا   والمقصود  
ه ئ وربوبيتـه وعظمتـه وأسـما   لهيتهإ  والدالئل على،على الخلق  -تبارك وتعالى –، أو دالئل قدرة اهللا      المتلوة

رحمـه  - بن جريـر  حملها ا -صلى اهللا عليه وسلم   - على النبي    أنزللما كانت اآليات تتحدث عما      و ،وصفاته
 واهللا  ،-صلى اهللا عليه وسلم   -اآليات الدالة على نبوة محمد      ب وهو ما يختص     ، على جحد نوع من اآليات     -اهللا

  .تعالى أعلم
                                     

، ومسلم، كتاب )٤٦٩٦: (، برقم)٤/١٩٠٥(رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل  -  ١
: ، برقم)١/١٣٤( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة -صلى اهللا عليه وسلم- جوب اإليمان برسالة نبينا محمد اإليمان، باب و

)١٥٢(.   



 ٤

ن جعل كتابه آيات بينـات فـي   أ عليهم وشرفهم بوأثنى العلم أهلنه سبحانه مدح إ" -رحمه اهللا-قال ابن القيم  
وكَذَِلك َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَـاب فَالَّـِذين آتَينَـاهم         {:  فقال تعالى  ،غيرهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون       ،صدورهم

            وناِتنَا ِإلَّا الْكَاِفرِبآي دحجا يمِبِه و ْؤِمنن يُؤلَاء مه ِمنِبِه و ْؤِمنُوني ِلـِه ِمـن         * الِْكتَابا كُنتَ تَتْلُو ِمن قَبمو
بْل هو آياتٌ بينَاتٌ ِفي صدوِر الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم ومـا يجحـد    * ه ِبيِميِنك ِإذًا لَّارتَاب الْمبِطلُون  ِكتَاٍب ولَا تَخُطُّ  

  وناِتنَا ِإلَّا الظَّاِلمأوتـوا  القرآن مستقر في صدور الذين       أن وسواء كان المعنى     ])٤٩-٤٧(: سورة العنكبوت [ }ِبآي 
نـه  أنه آيات بينات الثاني أحدهما أخبر عنه بخبرين    أ فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيكون          العلم ثابت 

 كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أي كونه آيات           أو ، العلم أوتوامحفوظ مستقر ثابت في صدور الذين       
التقديرين فهو مدح لهم وثنـاء       وعلى   ، والقوالن متالزمان ليسا بمختلفين    ،بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم     

  ...عليهم في ضمنه االستشهاد بهم فتأمله
َأولَم يكِْفِهم َأنَّا َأنزلْنَا علَيك الِْكتَاب يتْلَى علَيِهم ِإن ِفي ذَِلك           { : وأنكر على من لم يكتف بالوحي عن غيره فقال        

ْؤِمنُونٍم يى ِلقَوِذكْرةً ومح٥١: (نكبوتسورة الع[ }لَر[(.  
 فلو كان ما تضمنه من اإلخبار عنه        ، فأخبر أنه يكفيهم من كل آية      ،ذكر هذا جوابا لطلبهم آية تدل على صدقه       

 وسـيأتي   ،وعن صفاته وأفعاله واليوم اآلخر يناقض العقل لم يكن دليال على صدقه فضال عن أن يكون كافيا                
  .)٢(نقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوةفي الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقديم العقل على ال

 }بْل هو آياتٌ بينَاتٌ ِفي صدوِر الَِّذين ُأوتُـوا الِْعلْـم        {  -تبارك وتعالى – ذكر في قوله     –رحمه اهللا –فابن القيم   
  : الوجهين وما بينهما من المالزمة )]٤٩: (سورة العنكبوت[

وصفه بهذا الوصف أنه آيات بينـات وأنـه          } بينَاتٌ ِفي صدوِر الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم      بْل هو آياتٌ  { :الوجه األول 
 وإنما نزلت هذه اآليـات  ،قرأ كما نزل على األنبياء قبلهي بمعنى أنه لم ينزل عليه كتاب ،محفوظ في صدورهم 

  . أصحابه وحفظها -صلى اهللا عليه وسلم- في قلب نبيه -عز وجل-التي أودعها اهللا 
 آيـات  ، وأنـه  في صدورهميعني هذا موقعه }بْل هو آياتٌ بينَاتٌ ِفي صدوِر الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم     { :الوجه الثاني 

 د أن ألفاظه محفوظة في صدورهم، ولكـن       ليس المقصو ف ا،لداللة على الحق ال تترك فيه لبس      بينات واضحة ا  
هذا و ،، وأثره ووقعه كبير في نفوسهم      في صدورهم  العلم يحفظونه هل  المقصود أن ذلك موقعه في نفوسهم، فأ      

ن إ  إذ؛ وقد يكون في العبـارة شـيء مـن التوسـع    ، من أن بين القولين مالزمة-رحمه اهللا-مراد ابن القيم    
-  كما فـي قولـه    ،المالزمة بين القولين قد تكون ظاهرة باعتبار ما يعرف من معنى التالزم عند األصوليين             

: سـورة البقـرة   [ }يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهم والَ يِحيطُون ِبشَيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شَـاء              { -وتعالىتبارك  
يعلَم ما بـين َأيـِديِهم   {خر أنه يرجع إلى ما ذكر قبله القول اآلو،  الضمير يرجع إلى علم اهللا   : فإذا قيل  )]٢٥٥(

بعض علـم اهللا  هو ن علم ما بين أيديهم وما خلفهم    إ إذ   ؛فبين القولين مالزمة   )]٢٥٥: (سورة البقرة [} فَهموما خَلْ 
 ذلك أنهـم ال يحيطـون        من  فيلزم ،إذا كانوا ال يعلمون ما عندهم علم ما بين أيديهم وما خلفهم           ف -عز وجل -
وقَـاَل ربكُـم   { :-تبـارك وتعـالي  -له ، وكما في قو مالزمة ظاهرةه هذ -تبارك وتعالى -شيء من علم اهللا     ب

                                     
  .)٨٢٧ -٨٢٦/ ٣(الصواعق المرسلة ، و)١/٥٠(مفتاح دار السعادة  - ٢



 ٥

  لَكُم تَِجبوِني َأسعالقبـول   : يعنـي  ،عبدوني أستجب لكـم   ا أو   ،أعطكم اسألوني   :يعني ])٦٠(: سورة غافر [} اد 
 ؛يفسر بدعاء المسألة، ويمكن أن يفسر بدعاء العبادة، وبين القولين مالزمة          أن  مكن  ي، فالدعاء   والثواب واألجر 

ن العابـد  إ كمـا  -عـز وجـل  -هللا ن السائل بلسانه عابـد  إو ، أنواع العبادة  مسألة هو من أجلّ   ن دعاء ال  إذ  إ
  . بهذه العبادة-تبارك وتعالى-نه يطلب ما عند اهللا إ إذ ؛ سائل بفعلههبجوارح

َأولَم يكِْفِهم َأنَّـا َأنزلْنَـا   * ما َأنَا نَِذير مِبين وقَالُوا لَولَا ُأنِزَل علَيِه آياتٌ من ربِه قُْل ِإنَّما الْآياتُ ِعند اللَِّه وِإنَّ {
            ْؤِمنُونٍم يى ِلقَوِذكْرةً ومحلَر ِفي ذَِلك ِإن ِهملَيتْلَى عي الِْكتَاب كلَيع *        لَـمعا يشَِهيد نَكُميبِني ويقُْل كَفَى ِباللَِّه ب

-٥٠: (سورة العنكبـوت  [ }رِض والَِّذين آمنُوا ِبالْباِطِل وكَفَروا ِباللَِّه ُأولَِئك هم الْخَاِسرون        ما ِفي السماواِت والْأَ   
٥٢[(.  

 كما اهللا رسول محمداً أن إلى ترشدهم -يعنون- ،آيات وطلبهم تعنتهم في المشركين عن مخبراً تعالى يقول
  ...محمد يا} قُْل{: تعالى اهللا قال ،بناقته صالح أتى

  ،هي المعجزاتو المشهودة  المعاينة وإنما قصدوا بذلك اآليات،ةاآليات التي طلبوها هنا ليست اآليات المتلو
سواء كـان ذلـك    ه آيات في لغة الكتاب والسنة، ل يقال –عليهم الصالة والسالم–فما يدل على صدق األنبياء     

 مما يدل   ، أو كان من غير خوارق العادات      ،معجزاتمن خوارق العادات التي سميت أخيراً عند المتأخرين بال        
 وإنما سأله عـن     ، فإنه ما سأله عن شيء من خوارق العادات        ،بي سفيان ألعلى صدقه كما في سؤاالت هرقل       

 ؟بائه هل كان فيهم من ملـك      آ وما يتصل ب   ،-صلى اهللا عليه وسلم   - وعن صدقه    ،قضايا تتصل بما يدعو إليه    
 بأمور كثيرة ال تكـون  -عليه الصالة والسالم-كذا يعرف ما جاء به الرسول     وه ،كل هذا ليس من المعجزات    

ـ أ وما كان علـى يـد   زات،نها معجإ :قالوا عن هذه الخوارق ولكن المتأخرين ،معجزة وال تكون خارقة    اع تب
 ،حاالصطال وال مشاحة في     ، كرامات األولياء  :ا من هذه الخوارق قالوا عنه     -معليهم الصالة والسال  -األنبياء  

  .وكل ذلك في لغة القرآن
 بألوان من اآليات على سبيل التعنت، فتارة يطلبون تنزيل          –صلى اهللا عليه وسلم   –فالكفار كانوا يطالبون النبي     

 كان له آيات وخـوراق،  –صلى اهللا عليه وسلم   –، مع أن النبي     المالئكة، وتارة يطلبون تحول الصفا إلى ذهب      
  .، وغيرها من اآليات)]١: (سورة القمر[ }اعةُ وانشَقَّ الْقَمراقْتَربِت الس{ كانشقاق القمر

وما منَعنَا َأن نُّرِسَل ِباآلياِت ِإالَّ َأن كَذَّب ِبهـا          {:  واهللا يقول  ،ومع ذلك كابروا وأعرضوا وقالوا بأن ذلك سحر       
لُونلـم   أنه ليس معنى ذلك  و ،يقترحها الكفار  المقصود هذا النوع من اآليات التي        ،)]٥٩: (سورة اإلسراء [ }اَألو  

  .  معجزات-صلى اهللا عليه وسلم-يكن للنبي 
 تهتـدون  أنكم علم لو فإنه ،اهللا إلى ذلك أمر إنما :أي }اللَِّه ِعنْد الْآياتُ ِإنَّما{ محمد يا }قُْل{: تعالى اهللا قال 

 ،واالمتحـان  التعنـت  قصدتم إنما أنكم كممن يعلم ولكنه ،لديه يسير عليه سهل هذا ألن ،سؤالكم إلى ألجابكم
وما منَعنَا َأن نُّرِسَل ِباآلياِت ِإالَّ َأن كَذَّب ِبها اَألولُون وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ             {: تعالى قال كما ،ذلك إلى يجيبكم فال

  .)]٥٩: (سورة اإلسراء[ }مبِصرةً فَظَلَمواْ ِبها
مـن  { تعالى اهللا رسالة أبلغكم أن فعلي ،النذارة نبي لكم نذيراً بعثت إنما :أي }مِبين نَِذير اَأنَ وِإنَّما{: وقوله

لَّـيس علَيـك    {: تعالى وقال ،)]١٧: (سورة الكهف [ }يهِد اللَّه فَهو الْمهتَِد ومن يضِلْل فَلَن تَِجد لَه وِليا مرِشدا          



 ٦

 عقلهـم  وسـخافة  جهلهم كثرة مبيناً تعالى قال ثم ،)]٢٧٢: (سورة البقرة [ }للّه يهِدي من يشَاء   هداهم ولَِكن ا  
 العزيـز  بالكتاب جاءهم وقد ،جاءهم فيما -صلى اهللا عليه وسلم   - محمد صدق على تدلهم آيات طلبوا حيث
 الفـصحاء  عجـزت  إذ ،معجـزة  كـل  من أعظم هو الذي ،خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال الذي

: تعـالى  فقـال  ،منـه  سورة معارضة عن بل ،مثله من سور عشر معارضة عن بل معارضته عن والبلغاء
}       ِهملَيتْلَى عي الِْكتَاب كلَيلْنَا عَأنَّا َأنز كِْفِهمي لَمعليك أنزلنا أنا آية يكفهم لم أو :أي )]٥١: (سورة العنكبوت [ }َأو 

 ،تكتـب  وال تقـرأ  ال أمي رجل وأنت ،بينهم ما وحكم ،بعدهم ما ونبأ ،قبلهم ما خبر فيه الذي العظيم الكتاب
 فيـه  اختلفـوا  ممـا  الصواب ببيان األولى الصحف في ما بأخبار فجئتهم ،الكتاب أهل من أحداً تخالط ولم

سـورة  [} ه علَماء بِنـي ِإسـراِئيلَ     َأولَم يكُن لَّهم آيةً َأن يعلَم     {: تعالى قال كما ،الجلي البين الواضح وبالحق
  }وقَالُوا لَولَا يْأِتينَا ِبآيٍة من ربِه َأولَم تَْأِتِهم بينَةُ ما ِفـي الـصحِف الْـُأولَى               {: تعالى وقال ،])١٩٧(: الشعراء

  .])١٣٣(: سورة طـه[
 مـا ((: -صلى اهللا عليه وسـلم    - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه  -وروى اإلمام أحمد عن أبي هريرة       

 أوحـاه  وحياً أوتيته الذي كان وإنما ،البشر عليه آمن مثله ما اآليات من أعطي قد إال نبي من األنبياء من
  .)٣())القيامة يوم تابعاً أكثرهم أكون أن فأرجو ،إلي اهللا
 هـذا  فـي  إن :أي ،)]٥١: (سـورة العنكبـوت  [ }يْؤِمنُونِإن ِفي ذَِلك لَرحمةً وِذكْرى ِلقَوٍم      {: تعالى اهللا قال وقد

 بالمكـذبين  العقـاب  ونـزول  النقمـات  حلول فيه بما وذكرى ،للباطل وإزاحة للحق بياناً أي لرحمة القرآن
  .يؤمنون لقوم والعاصين

ـ  ن أوجه كون   وم ،ة للباطل زاحإ للحق و  اً بيان :يأ ])٥١(: سورة العنكبوت [ }ِإن ِفي ذَِلك لَرحمةً   {: قوله  أن  ةه رحم
 ،رسـل  وأنزل عليه هذا الكتاب على حين فتـرة مـن ال     -عليه الصالة والسالم  - بعث هذا النبي     -تعالى–اهللا  

 واختلف الـذين أنـزل      ، ومعالمها ، كثير من أعالمها   محالل واض ،ثار النبوة آ اندراس بعد   ،وانقطاع من السبل  
 وكان آخر ما وقع في ذلـك        ،هم اختالفاً كثيراً  ئفي أنبيا و -تبارك وتعالى - وفي ربهم    ،عليهم الكتاب في كتبهم   

 ،الكتاب الذي أنزل عليـه    في  ، وما حصل من التحريف والتبديل والتغيير        -عليه الصالة والسالم  -بعد عيسى   
 فبدلوا االعتقاد بما أسموه باألمانـة  ،ا بل إنهم أعرضوا عن ذلك كلي   ، وفروعه ،وللدين الذي جاء به في أصوله     

 من نـسخ  -صلى اهللا عليه وسلم- عيسى   جاء به   ما ا، بدلوا  كانوا متعبدين به   التي ات وبدلوا التشريع  العظمى،
 ، وال على تـشريع منـزل    ،فما عادوا على اعتقاد صحيح    ،   بني إسرائيل من اآلصار واألغالل     ما فرض على  
م قانون يـضبط حيـاتهم     فلم يكن عنده   ، وتركوها ، من شدة بغضهم لليهود لم يعملوا بالتوراة       ،فهم أهل ضالل  

- حتى دخل قسطنطين بعد عيسى       -كما هو معلوم  -ي االعتقاد اختلفوا كثيراً     ، وف ويحكم بينهم ويرجعون إليه   
بعـد بدايـة   و ، بنحو ثالثمائة سنة حينما كان ملكا للرومان، وبعد ملكه بنحو سبع سنين            -صلى اهللا عليه وسلم   

نه إ :، وبعضهم يقول  -أنه دخل في النصرانية   أي  –أظهر ذلك    و ، فتأثر بها  ، فدعته ، قد تنصرت   أمه ملكه كانت 

                                     
  .)٤٦٩٦: (، برقم)٤/١٩٠٥(رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل  - ٣



 ٧

 قرت عقيدة الشرك رسـمياً      وحصل ما حصل، وأُ    ، النصرانية وأدخلها في وثنيته     وإنما جر  ،لم يعتقد ذلك فعالً   
   وعقيدة الصليب، وبذلت في ذلك جهوداً ال يقادر قدرها، واشتغلت أمه في نشر ذلك الباطل-عقيدة التثليث-

 : حتـى قيـل  ،بنهااها وبناء ئ ما من كنيسة في بالد مصر والشام وما واالها إال كان ذلك من بنا        : قيل نهإحتى  
 بعـدما   ، واضطهدوا في عهده   ، وعذبت اليهود  ،الكنائس في مصر  أمه   فبنت   ، ألف كنيسة  ة عشر تينه بنى اثن  إ

صـلى اهللا عليـه     - وامتحنتهم تبحث عن الصليب الذي صلب عليه عيـسى           ،كانوا يتسلطون على النصارى   
 أنه كان ذلـك فـي       -بعد امتحان وعذاب  - فدلها بعضهم    -تعتقد أنه صلب  -، والمكان الذي صلب فيه      -وسلم

 ، وأخرجت صليباً، وأزاحت ما فيـه مـن أذى         ، فأمرت بإزاحة ذلك   -أعزكم اهللا -قمامة  للمحل  ومكان كناسة   
كنيسة يقال لها كنيسة القمامة، وأقامت كنيـسة   وبنت في مكان القمامة  ،وألبسته الذهب واعتنت به غاية العناية     

ها إلى غير ذلك ممـا نـشروا مـن    ئنها من عجائب الدنيا في بناإفي بالد الشام أيضاً على أربعة أصول يقال    
 وفعلوا أموراً كثيرة عظيمة، وصار أهل التوحيد يستـضعفون          ،-تبارك وتعالى -الضالل والباطل والكفر باهللا     

كل هذه  أنه حدثت   ليلة، وأخفيت األناجيل التي تذكر التوحيد وتدل عليه صراحة، فالشاهد            قلة ق   ألنهم ويستذلون
 ويرشدهم إلـى عبـادة اهللا       ، أنزل هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه من الحق          -تبارك وتعالى - فاهللاألمور،  

على قوم أميين ال يقرءون     ن، وأنزله   ي ويقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه مختلف         ،وحده ال شريك له   
 فكـل   ، كانوا على حال من الجهالة والعماية أبعد ما يكونون عن شمس النبوة، وال عهد لهم بذلك                ،وال يكتبون 

 )]٥١: (سورة العنكبـوت  [ }ِإن ِفي ذَِلك لَرحمةً وِذكْرى ِلقَوٍم يْؤِمنُون      { -تبارك وتعالى -منه  ذلك كان رحمة لهم     
كيـف  ف وإال   -صلى اهللا عليه وسلم   - وبعث هذا النبي     ، لطف وجاء بهذا القرآن    -تبارك وتعالى -فلوال أن اهللا    

فعل بدينه وهذا ما وقع فيه من       هذا ما ُ   -عليهم الصالة والسالم  -خر ما بعث من الرسل      آعرف الحق إذا كان     ي
  التحريف، فكيف بمن قبله؟ 

 مـن أعظـم    القرآنكانف ؟لوجه الصحيح ووحدانيتهيعرفون عبادة اهللا على اوكيف يتوصل الناس إلى الحق  و
  . بها على عباده-عز وجل-الرحمة التي تفضل اهللا 

 مـن  فيه تفيضون بما أعلم هو أي،  ])٥٢(: سورة العنكبوت [ }قُْل كَفَى ِباللَِّه بيِني وبينَكُم شَِهيدا     {: تعالى قال ثم
: تعـالى  قال كما ،مني النتقم عليه كاذباً كنت فلو ،سلنيأر بأنه عنه إخباري من لكم أقول ما ويعلم ،التكذيب

فَما ِمنكُم من َأحـٍد عنْـه       * ثُم لَقَطَعنَا ِمنْه الْوِتين     * لََأخَذْنَا ِمنْه ِبالْيِميِن    * ولَو تَقَوَل علَينَا بعض الَْأقَاِويِل      {
اِجِزينبـالمعجزات  أيـدني  ولهـذا  ،بـه  أخبـرتكم  فيما عليه دقصا أنا وإنما )]٤٧-٤٤: (سورة الحاقة [ }ح 

آمنُـوا   والَّـِذين { خافية عليه تخفى ال :أي }والَْأرِض السماواِت ِفي ما يعلَم{ القاطعات والدالئل الواضحات
     ونالْخَاِسر مه لَِئكوا ِباللَِّه ُأوكَفَراِطِل وفعلوا ما على سيجزيهم القيامة ومي :أي ،)]٥٢: (سورة العنكبوت [ }ِبالْب 

 ،صـدقهم  على األدلة قيام مع اهللا برسل كذبوا ،الباطل واتباعهم بالحق تكذيبهم في صنعوا ما على ويقابلهم
  .عليم حكيم إنه ،ذلك على فسيجزيهم ،دليل بال واألوثان بالطواغيت وآمنوا

}    مسٌل ملَا َأجلَوذَاِب وِبالْع ِجلُونَكتَعسيو           ونرـشْعلَـا ي مهغْتَةً وم بنَّهْأِتيلَيو ذَابالْع ماءهى لَج *  ِجلُونَكتَعـسي
      ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم نَّمهج ِإنذَاِب وـا            * ِبالْعقُوُل ذُوقُوا ميو ِلِهمجِت َأرِمن تَحو ِقِهمِمن فَو ذَابالْع مغْشَاهي موي

  .)]٥٥-٥٣: (سورة العنكبوت[ }م تَعملُونكُنتُ



 ٨

 كمـا  ،عليهم يحل أن اهللا وبأس بهم يقع أن اهللا عذاب استعجالهم في المشركين جهل عن مخبراً تعالى يقول
 السماء َأِو اْئِتنَا ِبعـذَاٍب  وِإذْ قَالُواْ اللَّهم ِإن كَان هذَا هو الْحقَّ ِمن ِعنِدك فََأمِطر علَينَا ِحجارةً من         { :تعالى قال
سـورة  [} ويستَعِجلُونَك ِبالْعذَاِب ولَولَا َأجٌل مسمى لَجـاءهم الْعـذَاب    {: ههنا وقال )]٣٢: (سورة األنفـال  [ }َأِليٍم

 كمـا  سـريعاً  قريبـاً  العذاب لجاءهم القيامة يوم إلى العذاب تأخير من اهللا حتم ما لوال :أي )]٥٣: (العنكبوت
  .استعجلوه

لكـن ذلـك   ، لبوا ذلـك  هم ط، هو عذاب القيامةاستعجلوه أن العذاب الذي   -رحمه اهللا -ظاهر كالم ابن كثير     
 اً أنزل علينا عـذاب   ،لدنياعدوا به في ا    أو أن يكون المقصود العذاب الذي و       ،يحتمل أن يكون عذاب يوم القيامة     

  .في الدنيا
 األجـل  :ن المقصود عذاب يوم القيامة فمن أهل العلم من يقـول    إإذا قلنا    }لَجاءهم الْعذَاب ولَولَا َأجٌل مسمى    {

 فيعـذب أو  ، وعاين الحقائق وأبصر ما كان عليه  ، فإن اإلنسان إذا مات صار إلى ما وعد        ،المسمى هو الموت  
 هنا هو مدة أعمـارهم فـإذا       ويكون األجل  ، ثم يصير إلى عذاب النار أو إلى الجنة بعد ذلك          ،ينعم في البرزخ  

 حدد لها وقتاً فال تتقـدم       أن اهللا و ،جل هو القيامة  ويحتمل أن يكون األ   .  إلى ما وعدوا   انتقلواجاء أجلهم وماتوا    
  .عليه

ت محـدد    وق :أي،  ن ذلك في الدنيا   إ :- طلبوه الذيباعتبار أن العذاب المقصود به      -ومن أهل العلم من يقول      
  . جل ووقت ال يتقدم عليه وال يتأخر بأ-تبارك وتعالى-كل شيء عند اهللا فيقع به كما في يوم بدر، 

وِإذْ قَالُواْ اللَّهم ِإن كَان هذَا هو الْحقَّ ِمن ِعنِدك فََأمِطر علَينَا ِحجارةً من السماء               { :-تبارك وتعالى –وقد قال   
  . بالعذاباستعجالهم يقصدون في الدنيا فهذا من )]٣٢ (:سورة األنفال[ }َأِو اْئِتنَا ِبعذَاٍب َأِليٍم

يـستَعِجلُونَك ِبالْعـذَاِب   { :مع قوله )]٥٣: (سورة العنكبوت [ }ولَيْأِتينَّهم بغْتَةً وهم لَا يشْعرون    { :-سبحانه– هوقول
   ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم نَّمهج ِإنبه هو عذاب اآلخـرة     استعجلوا أن العذاب الذي      يشعر ])٥٤(: سورة العنكبوت [ }و  ،

يوم يغْـشَاهم الْعـذَاب ِمـن      { :-تبارك وتعالى –، وقوله    أما ما وقع يوم بدر فلم يكن بغتة        ،بغتةفالساعة تأتي   
   ِلِهمجِت َأرِمن تَحو ِقِهمـ  سـتعج االعذاب الذي   ب أن المقصود  تدل على    قرينة )]٥٥: (سورة العنكبوت  [}فَو  ولوه ه

   .عذاب اآلخرة
 وِإن ِبالْعـذَابِ  يـستَعِجلُونَك   *يـشْعرون  ال وهم{ فجأة :أي ])٥٣(: سورة العنكبوت [ }بغْتَةً ولَيْأِتينَّهم{: قال ثم

نَّمهِحيطَةٌ جلَم حالةم ال بهم واقع وهو العذاب يستعجلون :أي ])٥٤-٥٣(: سورة العنكبوت[ }ِبالْكَاِفِرين.  
 كقولـه  ،)]٥٥: (سـورة العنكبـوت   [ }يوم يغْشَاهم الْعذَاب ِمن فَوِقِهم وِمن تَحِت َأرجِلِهم       { :-عز وجل - قال ثم

لَهم من فَوِقِهم ظُلَـٌل  {: تعالى وقال ،)]٤١: (سورة األعـراف [ }هاد وِمن فَوِقِهم غَواشٍ لَهم من جهنَّم مِ   {: تعالى
نظُلَلٌ  م ِتِهمِمن تَحـن     {: تعالى وقال ،)]١٦: (سورة الزمر[ } النَّاِر وع كُفُّـونلَـا ي وا ِحـينكَفَر الَِّذين لَمعي لَو

    وِرِهمن ظُهلَا عو النَّار وِهِهمجفي أبلغ وهذا ،جهاتهم سائر من تغشاهم فالنار ،اآلية )]٣٩: (سورة األنبياء [ }و 
 ،وتقريـع  ،تهديـد  )]٥٥: (سـورة العنكبـوت   [ }ويقُوُل ذُوقُوا ما كُنتُم تَعملُون    {: تعالى وقوله ،الحسي العذاب
يوم يسحبون ِفي النَّاِر علَى وجوِهِهم ذُوقُوا مـس    {: تعالى كقوله ،النفوس على معنوي عذاب وهذا ،وتوبيخ
  قَرس *    ِبقَد ٍء خَلَقْنَاهـا        {: تعالى وقال ،)]٤٩-٤٨: (سورة القمر [ }ٍرِإنَّا كُلَّ شَيعد نَّمهِإلَى نَاِر ج ونعدي موي *



 ٩

       ونا تُكَذِّبالَِّتي كُنتُم ِبه ِذِه النَّاره *   ونِصرلَا تُب َأنتُم ذَا َأمه راء  * َأفَِسحـووا سِبرلَا تَص وا َأوِبرا فَاصهلَواص
ِإنَّم كُملَيعلُونمتَع ا كُنتُمم نوز١٦-١٣: (سورة الطور[ }ا تُج[(.  

 ومع العذاب المعنـوي  ،يأتيهم من كل ناحيةو ، ومن تحت أرجلهم، أن العذاب الحسي يغشاهم من فوقهم      :يعني
 من كونهم يسحبون فـي  -عز وجل- وهكذا أيضاً ما ذكره اهللا ،وما يكون من التبكيت لهم كما في هذه اآليات       

هانة لهم إضافة إلـى العـذاب الحـسي    إدفعاً وما إلى ذلك مما يكون فيه  أو يدفعون فيها ،ار على وجوههم الن
 عذاب الكافرين فـي النـار   -تبارك وتعالى- ولهذا وصف اهللا ؛ والعذاب المعنوي  ،فيجتمع لهم العذاب الحسي   

 ، النفـوس  ىذالل تقع عل  اإلهانة واإل ، و وإذالل فيحصل فيه إهانة     ، وتارة أنه عذاب مهين    ،تارة بأنه عذاب أليم   
ذان مما يقال لهم من التبكيت ونحو ذلك ممـا           أو بما تسمعه اآل    ،كالسحب على الوجوه  ف لألبدانأما ما يحصل    

* رون َأفَِسحر هذَا َأم َأنتُم لَـا تُبـصِ  * هِذِه النَّار الَِّتي كُنتُم ِبها تُكَذِّبون { : قال لهم -تبارك وتعالى -قصه اهللا   
  لُونمتَع ا كُنتُمم نوزا تُجِإنَّم كُملَياء عووا سِبرلَا تَص وا َأوِبرا فَاصهلَوفالـذي  ،)]١٦-١٤: (سورة الطـور [ }اص 

، هـذا فـي     خرآيجمع عليه عذاباً    ف ، ثم يأتي من يبكته عندها     ،يقع في ورطة يكون في حال من األسى واأللم        
  .الدنيا

* كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْمـوِت ثُـم ِإلَينَـا تُرجعـون     * ِدي الَِّذين آمنُوا ِإن َأرِضي واِسعةٌ فَِإياي فَاعبدوِن  يا ِعبا {
ر خَاِلِدين ِفيها ِنعـم َأجـر       والَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَنُبوَئنَّهم من الْجنَِّة غُرفًا تَجِري ِمن تَحِتها الَْأنْها           

  اِمِلينالْع *      كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعوا وربص الَِّذين *         ـوهو ـاكُمِإيا وقُهزري ا اللَّهقَهِمُل ِرزٍة لَا تَحابن ِمن دكََأيو
ِليمالْع ِميع٦٠-٥٦: (سورة العنكبوت[ }الس[(.  

 أرض إلـى  الـدين  إقامة على فيه يقدرون ال الذي البلد من بالهجرة المؤمنينلعباده   تعالى اهللا من أمر هذا
 ِعبـاِدي  يـا {: تعـالى  قال ولهذا ،أمرهم كما ويعبدوه اهللا يوحدوا بأن ،الدين إقامة يمكن حيث الواسعة اهللا

نُوا الَِّذينآم ِضي ِإنةٌ َأراِسعو ايوِن فَِإيدبفَاع{.  
 دينهم على ليأمنوا الحبشة أرض إلى مهاجرين خرجوا ،بها مقامهم بمكة المستضعفين على ضاق لما ذاوله
 وأيـدهم  فـآواهم  ،-تعـالى  رحمه اهللا - الحبشة ملك النجاشي أصحمة: هناك المنزلين خير فوجدوا ،هناك

 إلى الباقون والصحابة -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسول هاجر ذلك بعد ثم ،ببالده يوماًس وجعلهم ،بنصره
  .المطهرة يثرب النبوية المدينة

يا ِعباِدي الَِّذين آمنُوا ِإن َأرِضي واِسعةٌ فَِإيـاي         { :-تبارك وتعالى – قوله   –رحمه اهللا –فسر الحافظ ابن كثير     
ع أن يعبد ربه فيه فإنه       أنه إذا ضاق موضع على اإلنسان فلم يستط        ،بالهجرة،  )]٥٦: (سورة العنكبوت [ }فَاعبدوِن

  . واهللا تعالى أعلم،وهذا هو الظاهر ، فأرض اهللا واسعة،ينتقل إلى غيره
 أجل تحـصيله    بتغاء الرزق والسعي في طلبه والضرب في األرض من        ان ذلك في    إ :ومن أهل العلم من قال    

   . واهللا تعالى أعلم،ولكن األول أولى ،كتساببألوان التجارات واال
 يحمـل   -رحمه اهللا -، وابن جرير     على أن المقصود بذلك الهجرة     -أعلمواهللا تعالى   -يات يدل   سياق هذه اآل  و

رحمه -نه يربط اآليات التي بعده به كما سبق من طريقة ابن جرير             إ بل أكثر من هذا حيث       ،المعنى على هذا  
سـورة  [ }موِت ثُـم ِإلَينَـا تُرجعـون      كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْ   {:  الكالم بما يليه فهو حتى في قوله تعالى        بإلحاق -اهللا



 ١٠

 ومراغمـة  بأن مفارقة األوطـان ومجاهـدة األعـداء          : يربط هذا بموضوع الهجرة والجهاد     ])٥٧(: العنكبوت
 ، فإذا جاء األجل مات سواء كان في أرضه أو كان خارجاً عنها            ،الكافرين كل ذلك ال ينقص من عمر اإلنسان       

الغربـة أو   إلنسان مـن    باما ينزل    إنف -تبارك وتعالى - اهللا   ألعداءأو مجاهداً   سواء كان مخلداً إلى األرض      
إذا جاء األجـل مـات      ف ،الم أو الجراح أو نحو ذلك ال يغير من األجل قليالً أو كثيراً            الكربة من األوجاع واآل   

   :، والجراح ال عالقة لها باألجل وكما قيل فالمرض ال عالقة له باألجل،نساناإل
   الرماح لناله مالعب*** الفالِحكداً مدِرلو أن عب

 ابـن   ،])٦٠(: سورة العنكبـوت  [ }وكََأين ِمن دابٍة لَا تَحِمُل ِرزقَها اللَّه يرزقُها وِإياكُم وهو السِميع الْعِليم           { :قوله
 فإذا ضـاق علـيكم مكـان     ،ن رزق اهللا آت ال يرده أحد      إيقول  و،  موضوع الهجرة والجهاد  بربط هذا   جرير ي 
 فـانطلقوا   ،وقت ال تتقدم عليه وال تتـأخر      ب محسومة مكتوبة ومؤجلة ومؤقتة      واآلجال ،خرآ إلى مكان    انتقلوا

 ،جـالكم آ يغير مـن  ن فإن ذلك ل   ،هء وراغموا أعدا  ،لقربات وتقربوا إليه بألوان ا    -تبارك وتعالى - اهللا   واعبدوا
  . في أرزاقكماولن يكون نقص

 يـدرككم  كنـتم  أينمـا  :أي ])٥٧(: سورة العنكبوت [ }كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت ثُم ِإلَينَا تُرجعون      {: ىتعال قال ثم 
 إلـى  ثم ،عنه محيد وال منه البد الموت فإن ،لكم خير فهو ،اهللا أمركم وحيث اهللا طاعة في فكونوا ،الموت

والَّـِذين  {: تعالى قال ولهذا ؛الثواب أتم ووافاه ،الجزاء أفضل جازاه له مطيعاً كان فمن ،والمآب المرجع اهللا
          ارا الَْأنْهِتهِري ِمن تَحفًا تَجنَِّة غُرالْج نم مَئنَّهواِت لَنُباِلحِملُوا الصعنُوا وأي ،)]٥٨: (سـورة العنكبـوت   [ }آم: 

 وعـسل  وخمـر  مـاء  من أصنافها فاختال على األنهار تحتها من تجري الجنة في عالية منازل لنسكننهم
  .واءشا حيث ويجرونها يصرفونها ،ولبن

 ])٩(: سورة الحشر [} وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلِهم    ءوالَِّذين تَبو {: -سبحانه– ومنه قوله    ،أي لنسكننهم  }لَنُبوَئنَّهم{
  . سكنوا المدينة:يعني
، يثـوون فيهـا   عالية فـي الجنـة   اًف لنعطينهم غر: يعني}ن الجنة غرفا  هم م ينَّلنثو{قرأ حمزة والكسائي    وقد  

ـ  على تضمين نبوئنهم معنى ننزلنهم، فهو يتعدى إلى مفعولين        والغرف هنا جاءت منصوبة      هم ال ن لنبـوئنّ ، لك
ـ  هذا المفعول األول، أل    ، زيداً ألنزلن، كما تقول مثالً      الهاء الضمير، فالمفعول األول    يتعدى إلى مفعولين    زلنن

 واهللا ، أو الظرفيـة   ، على نزع الخـافض    اً منصوب "اغرف" وقد يكون    ،لمفعول الثاني ا فيكون هذا    ،المؤمن غرفاً 
   .أعلم

}ا خَاِلِدين{ حوال عنها يبغون ال أبداً فيها ماكثين :أي ،}ِفيهمِنع رَأج اِمِلينعلـى  أجراً الغرف هذه نعمت }الْع 
 األهـل  وفـارقوا  ،األعـداء  ونابـذوا  اهللا إلـى  وهاجروا ،دينهم على :أي }رواصب الَِّذين{ المؤمنين أعمال

  .موعده وتصديق عنده ما ورجاء اهللا وجه ابتغاء واألقرباء
 طاعـة اهللا    نهم صبروا علـى   إ ما قال  }صبروا الَِّذين{ يربطها بموضوع الهجرة والجهاد      ر هنا ظ ابن كثي  الِح

   . وإنما ربط ذلك بما قبله،وعلى معصيته وعلى أقداره المؤلمة
صلى اهللا عليـه    - أبا مالك األشعري حدثه أن رسول اهللا         حاتم عن أبي معاوية األشعري أن     وروى ابن أبي    

 أعدها اهللا تعالى لمن أطعم      ، وباطنها من ظاهرها   ، حدثه أن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها         ،-وسلم
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 في أحـوالهم  }وعلَى ربِهم يتَوكَّلُون{ وقام بالليل والناس نيام ،ام وتابع الصالة والصي ، وأطاب الكالم  ،الطعام
 بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كـانوا  ، ثم أخبرهم تعالى أن الرزق ال يختص ببقعة،كلها في دينهم ودنياهم  

  . بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع،وأين كانوا
هـذا يتـصل بموضـوع      و ،يربط هذا المعنى بما قبله وهو موضوع الهجرة        -رحمه اهللا –ال يزال ابن كثير     

ن أرضي  إ  لهم  ويقول ، اآليات مترابطة بينها معنى متحد     أن االرتباطوجه  ف ،المناسبة بين اآلية واآلية األخرى    
 فـال داعـي     -سبحانه وتعالى -أن الرزق من عنده     ب ويخبرهم   ، ويعدهم باألجر ويثني عليهم بالصبر     ،واسعة
   :-أقصد من أمور الدنيا-ثنين فقط هما رأس المخاوف ان الناس يقلقون على شيئين  أل؛للقلق
 الخـوف مـن     ،الخوف من الناس  ،  لوان من المخاطر المتعلقة بالنفس    بذلك أ  رتبطيو ،ما يتصل باألجل  : األول

باألجل، يخـشى   هذه األشياء تتصل   كل ،، الخوف من الهوام   سبعالالسلطان، الخوف من المرض، الخوف من       
   . أو يحصل له مكروه،، أو أن ينهشه هذاأن يقتله هذا

 ؟ هل سيعمل  ؟ كيف ستكون األوضاع   ،مستقبلفي ال ر  يفكالمرتبط بالت  هذا القلق الدائم     ، ما يتصل بالرزق   :الثاني
   ؟ هل سيجد عمال

 منها  ، بأربع كلمات  مرؤ، وي ك يرسل إليه وهو في بطن أمه       فالملَ -تبارك وتعالى -هاتان قضيتان حسمهما اهللا     ف
 فلـو أن النـاس      ،لسموات واألرض بخمسين ألف سنة    ا ، وقدر اهللا مقادير الخلق قبل أن يخلق       لالرزق واألج 

نصاب التي يعاني منها أكثـر       ذلك ووقر في قلوبهم وثبت الرتفعت عنهم كثير من الهموم والعلل واأل            استيقنوا
  .الخلق
 الدواب   ])٦٠(: سورة العنكبوت [ }حِمُل ِرزقَها اللَّه يرزقُها وِإياكُم وهو السِميع الْعِليم       وكََأين ِمن دابٍة لَا تَ    { :قوله

 وما حـصل    ، إنما تأكل ما لقيته    ،ال تدخر شيئاً من الرزق    و ،خر ال تدخر رزق يومها اآل     :أي،  ال تحمل رزقها  
  .يوم ورزق الغد يأتي به اهللا الذي قدر رزق ال،في ساعته

 كانـت  بـل  ،كانوا وأين كانوا حيث لخلقه عام تعالى رزقه بل ،ببقعة يختص ال الرزق أن تعالى أخبرهم ثم
 األقطـار  سائر في البالد حكام صاروا قليل بعد فإنهم ،وأطيب ،وأوسع أكثر هاجروا حيث المهاجرين أرزاق

 شـيئاً  تدخر وال وتحصيله جمعه تطيق ال :أي }ِرزقَها ُلتَحِم ال دابٍة ِمن وكََأين{: تعالى قال ولهذا ،واألمصار
  .لغد
}نكََأيو ٍة ِمنابعليها كاف التـشبيه     دخلت "أي"ن أصل كأين    إ و ،ن الكاف هذه كاف التشبيه    إ :بعضهم يقول  }د 

  يـسهل  ، وبعـضهم  بن أحمد، وسيبويه   الخليل   هذا الذي يذهب إليه   ،  ثير تكون للتك   التي "كم"وصار فيها معنى    
 ال : أي،المقصود بـذلك التكثيـر  و ، وكم من دابة: أي }دابٍة ِمن وكََأين{ : في معنى قوله   ذلك ويختصر ويقول  

  . ال تطيق جمعه وتحصيله لضعفها: ال تحمل رزقها:ظْ الِح،تطيق جمعه وتحصيله
 ال تقدر علـى جمعـه   : أي}تَحِمُل ِرزقَهاوكََأين ِمن دابٍة لَا  {: -تبارك وتعالى –وقد قال أهل التفسير في قوله       

وال يوجد بـين  ، ال تدخر لغدها كما يقول ابن جرير : أي }لَا تَحِمُل ِرزقَها  { : وبعضهم يقول  ،وتحصيله لضعفها 
 ال تطيـق   أي:قـال ف ، واحـدة ن هذين المعنيين بعبارة بي-رحمه اهللا-ابن كثير هذه المعاني منافاة، وقد جمع  

  . اً لغدال تدخر شيئو ،جمعه وتحصيله
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}ا اللَّهقُهزري اكُمِإيمـن  مخلـوق  كـل  إلى فيبعث ،عليها وييسره ضعفها على رزقها لها يقيض اهللا :أي }و 
وما ِمـن   {: تعالى قال. الماء في والحيتان الهواء في والطير ،األرض قرار في الذر حتى يصلحه ما الرزق

ِض ِإلَّا عٍة ِفي الَْأرابِبيٍندا كُلٌّ ِفي ِكتَاٍب مهعدتَوسما وهتَقَرسم لَمعيا وقُه٦: هود[ }لَى اللَِّه ِرز[.  
هذا الدرس في التفسير ذكر الهـدايات والمعـاني الزائـدة    من  وليس المقصود  ،مضى الكالم على هذا طويالً    

  .الجمع بين األقوال أو الترجيح و، وبيان مأخذ القول؛ وإنما هو توجيه أقوال المفسرين،ونحو ذلك
مضى الكالم عليه مطوالً فـي       }اللَّه يرزقُها وِإياكُم  { :-تبارك وتعالى -لكن هذا المعنى الكبير الذي ذكره اهللا        
 والكـالم  ، كما مضى الكالم على ذلك في األسماء الحسنى في مناسبات،األعمال القلبية في الكالم على التوكل    

   . واهللا المستعان، الرزاق-تبارك وتعالى-سمه ا من البسط في الكالم على  مع شيءعليه
}              ْؤفَكُونفََأنَّى ي اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو ضالَْأراِت واومخَلَقَ الس نم مَألْتَهلَِئن سطُ   * وـسبي اللَّه

ولَِئن سَألْتَهم من نَّزَل ِمن السماء ماء فََأحيا       * ِه ويقِْدر لَه ِإن اللَّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليم         الرزقَ ِلمن يشَاء ِمن ِعبادِ    
   ِقلُونعلَا ي مهْل َأكْثَرِللَِّه ب دمقُِل الْح اللَّه قُولُنا لَيِتهوِد معِمن ب ضيقـول ، )]٦٣-٦١: (سورة العنكبوت[ }ِبِه الَْأر 

 بخلـق  المـستقل  بأنـه  معترفـون  غيره معه يعبدون الذين المشركين ألن هو، إال إله ال أنه مقررا تعالى
 آجـالهم،  ومقـدر  لعبـاده  الرازق الخالق وأنه والنهار، الليل وتسخير والقمر والشمس واألرض السموات
 ومـن  مـنهم،  كـال  يصلح بما العليم وهو والفقير الغني فمنهم بينهم، ففاوت أرزاقهم، واختالف واختالفها
 كـذلك،  األمر كان فإذا بتدبيرها، المتفرد األشياء بخلق المستقل أنه فذكر الفقر، يستحق ممن الغنى يستحق

فلم غيره؟ عبدي ولم يقـرر  ما وكثيرا عبادته، في الواحد فليكن ملكه في الواحد أنه فكما غيره؟ على توكلي 
 فـي  يقولـون  كانوا كما بذلك، يعترفون المشركون كان وقد ،الربوبية بتوحيد عترافباال اإللهية مقام تعالى

  .ملك وما تملكه لك، هو شريكا إال لك، شريك ال لبيك: تلبيتهم
 وهـو الـذي يخلـق       ، هو الذي خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر        -تبارك وتعالى -إذا كان اهللا    

 فإن توحيـد الربوبيـة    ؟ كيف تكون الرغبة إلى غيره   ؟ بادة إلى غيره  ه الع وج فكيف تُ  ،ويرزق ويعطي ويمنع  
  . وحده ال شريك لهفاعبدوه  بتوحيد الربوبيةإذا كنتم تقرون، فيستلزم توحيد اإللهية

ـ   -تبارك وتعالى -ه العبادة إلى اهللا     وج فإنه حينما تُ   ،كما أن توحيد اإللهية متضمن توحيد الربوبية        :لا حينما يق
 ، السيد ، المتصرف ، فهو الرب المدبر   ، هو اإلله فإن هذا يتضمن أنه الكامل من كل وجه          :هو المعبود  :هو اهللا 
جمـع األوصـاف علـى      أ ولهذا كان    ،تصف بجميع صفات الكمال   ا الذي   ، المميت ، المحيي ، الرازق ،الخالق

لوه المعبـود الـذي      المـأ  ه فإن ، فهي مضمنة فيها   ، ألنها تدل على جميع صفات الكمال      ؛ صفة اإللهية  اإلطالق
ـ  ])٢(: سورة الفاتحـة  [}الْحمد للِّه رب الْعالَِمين   {:  ولهذا قال اهللا تعالى    ،تصف بكل كمال  ا   لالسـتغراق،  "لا"ـ  ف
 من  من كان كامال  لال  إ -كل المحامد مستحقة  أي  - وال يكون ذلك     -تبارك وتعالى -جميع المحامد مستحقة هللا     ف

   . واهللا تعالى أعلم،الوجوه فاستحق الحمد الكامل المطلقليس فيه نقص بوجه من و ،كل وجه
}                ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالْح ةَ لَِهيالْآِخر ارالد ِإنو لَِعبو وا ِإلَّا لَهنْياةُ الديِذِه الْحا هموا ِفي الْفُلِْك  * وِكبفَِإذَا ر

    الد لَه خِْلِصينم ا اللَّهوعد         شِْركُوني مِإذَا ه رِإلَى الْب ماها نَجفَلَم فَ      * ينووا فَـستَّعتَمِليو منَاها آتَيوا ِبمكْفُرِلي
ونلَمعدوام ال وأنها وانقضائها، وزوالها الدنيا حقارة عن مخبرا تعالى يقول،  )]٦٦-٦٤: (سورة العنكبوت [ }ي 
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 لـه  زوال ال الذي الحق :الدائمة الحياة أي :الحيوان لهي اآلخرة الدار وإن ،ولعب لهو فيها ما وغاية ،لها
  .اآلباد أبد مستمرة هي بل انقضاء، وال
}  انويالْح ةَ لَِهيالْآِخر ارالد ِإنلكن ما كان على هذه الزنة فإنه ،الحيوان يقال للحياة )]٦٤: (سورة العنكبـوت [ }و 

 ،به عن نظائره، والمقصود بذلك الحياة التي ال يعتورها نقص بوجه من الوجـوه             أبلغ في الوصف؛ ألنه عدل      
منغصة بألوان المكدرات، ثم بعد ذلك يعقبها المـوت،         هي الحياة الحقيقية؛ ألن الحياة الدنيا       وفهي حياة كاملة،    

نهـا  إ : يقال عنها  وأما اآلخرة فهي حياة كاملة، ال نقص فيها وال موت فهم خالدون، هذه الحياة التي يصح أن                
  .حقيقة لكمالهاحياة 

ن إ و: والمراد الجنة عند أهـل التفـسير قـالوا   }وِإن الدار اآلِخرةَ لَِهي الْحيوان{": -رحمه اهللا–قال ابن القيم  
 : فقال الكلبي هي حياة ال موت فيهـا قـال  ،اآلخرة يعني الجنة لهي الحيوان لهي دار الحياة التي ال موت فيها        

 وقال أبو عبيدة وابن قتيبـة       ، وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى الحياة       ، هي دار الحياة الدائمة    :قال الزجاج و
  .)٤(" بكسر الحاء واحديالحياة الحيوان قال أبو عبيدة الحياة والحيوان والِح

وبعضهم يقول ذلـك     ، وحيوان بمعنى واحد   ي يقال حِ  ،الحياة والحيوان هما بمعنى واحد    : من العلماء من يقول   
 عنـد الفقهـاء      والمقصود بالحياة  ، فيه من الحياة والجماد     ما ال حياة    يعني ما يقابل   ،ةلما كان فيه حياة واضح    
هـم يعتبـرون   ف ،صطلح عليه الناس اليوم من أن النبات والنطفة فيها حيوانات منويةاوعند أهل العلم ليس ما     

  .هذا كله من قبيل ماال حياة فيه
ن اإلنسان حيوان نـاطق     إ : ولهذا فإن أهل المنطق يقولون     ،ان فيه روح سارية فإنه يقال له حيوان       ا ك موإنما  

  .بهذا االعتبار
ـ ،يـان وان والغلَ والحيوان كالنز،بةلَلة كالحع يعني أنها مصادر فالحياة فَ   :قال أبو علي  : "يقول ابن القيم   ي  والِح

  : قال العجاج،يكالِع
  .يكنا بها إذا الحياة ِح

 . الحيوان ما فيه روح والموتان والمـوات مـا ال روح فيـه         : وأما أبو زيد فخالفهم وقال     ،إذا الحياة حياة  : أي
 والثاني وصف كما حكاه أبو زيد       ،والصواب أن الحيوان يقع على ضربين أحدهما مصدر كما حكاه أبو عبيدة           

الن بابه المصادر كالنزوان    عبأن الفَ  ورجح القول األول     ،وعلى قول أبي زيد الحيوان مثل الحي خالف الميت        
ـ ن فَ أ وأجاب من رجح القول الثاني ب      ،الن كسكران وغضبان  عوالغليان بخالف الصفات فإن بابها فَ      الن قـد   ع
      جاء في الصفات أيضا قالوا رجل ضيان للسريع الخفيف  م، يان قال في الصحاح ناقة زفيان سريعة وقوس        فَ وز

  :معنيين }وِإن الدار اآلِخرةَ لَِهي الْحيوان{: فيحتمل قوله تعالى ، للسهماإلرسالزفيان سريعة 
 ال تنغيص فيها وال نفاد لها أي ال يشوبها ما يشوب الحياة في هـذه          ألنها أن الحياة اآلخرة هي الحياة       :أحدهما

  .الدار فيكون الحيوان مصدرا على هذا

                                     
 .)٩٨: ص(حادي األرواح إلى بالد األفراح  - ٤
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تفنى وال تنقطع وال تبيد كما يفنى األحياء في هذه الدنيا فهي أحق              ال أن يكون المعنى أنها الدار التي        :والثاني
  .)٥("بهذا االسم من الحيوان الذي يفنى ويموت

حق أن يقال عنها حياة ال فيهـا        ستتهي التي   و ،حياة الحقيقية ل هي الحيوان يعني ا    اآلخرة الدار   :فالمعنى األول 
 الحيـاة  ، الحياة التـي يقابلهـا المـوت   :ا الوصف يعني أنها أحق بهذ: والمعنى الثاني ،صات وال مكدرات  غمن

ما و ، سواء  يقع على الروح والجسد على حد      فيهاالنعيم   و ،أن يقال لها ذلك فهي أكمل      هي التي تستحق     اآلخرة
ي الدنيا فهـي قـصيرة    أما الحياة ف   ،يحصل فيها من اللذات والمتع وما إلى ذلك أكمل بكثير مما يقع في الدنيا             

   .وتيعقبها الم
 تعـالى  أخبـر  ثم يفنى، ما على يبقى ما آلثروا :أي ])٦٤(: سورة العنكبوت [ }لَو كَانُوا يعلَمون  {: تعالى وقوله
فَِإذَا رِكبوا ِفـي    { ،دائما منهم هذا يكون فهال له، شريك ال وحده يدعونه االضطرار عند أنهم المشركين عن

وِإذَا مسكُم الْضر ِفي الْبحِر ضلَّ من تَدعون ِإالَّ ِإياه فَلَمـا   {: تعالى كقوله } الدين دعوا اللَّه مخِْلِصين لَه   الْفُلِْك  
   تُمضرَأع رِإلَى الْب اكُمـوا    {: تعالى وقوله اآلية، )]٦٧: (سورة اإلسراء [ }نَجتَّعتَمِليو منَاها آتَيوا ِبمكْفُرهـذه  }ِلي 

 والشـك  ذلـك،  يقصدون ال ألنهم العاقبة، الم األصول وعلماء والتفسير العربية أهل من كثير يسميها الالم
 وقـد  التعليل، الم فهي لذلك إياهم وتقييضه ذلك عليهم اهللا تقدير إلى بالنسبة وأما إليهم، بالنسبة كذلك أنها
  .)]٨: (سورة القصص[ }ِليكُون لَهم عدوا وحزنًا{ : قوله في ذلك تقرير قدمنا

ما فعلـوا  و ، أنهم ما قصدوا الوصول إلى هذا:نها الم عاقبة يعنيإ : يقولون في مثل هذا-رحمهم اهللا -العلماء  
  . وإنما الم العاقبة، يعني ليست الم التعليل،هذا من أجل هذا
 التقطـوه هل ف ])٨(: سورة القصص[ }ا وحزنًاكُون لَهم عدو فَالْتَقَطَه آُل ِفرعون ِلي   {: -عز وجل -مثال ذلك قوله    

  .فالالم هنا للعاقبةال، :  أن يكون لهم عدوا ؟ الجوابمن أجل
 الم -ك وتعـالى تبار- فيقول هي بالنسبة هللا -أيضاًكما ذكره في ذلك الموضع - يفصل هذا التفصيل ابن كثير   

  . ألنهم لم يقصدوا الوصول إلى ذلك؛اقبةهي الم الع  وبالنسبة لفعلهم هم، وليست الم العاقبة،التعليل
 بالنسبة إليهم هي الم     :ابن كثير يقول   )]٦٦: (سورة العنكبوت [ }ِليكْفُروا ِبما آتَينَاهم وِليتَمتَّعوا   { :في قوله تعالى  و

  .  وتدبيره هي الم التعليل-عز وجل- وبالنسبة هللا ،العاقبة
 فـالالم   ،كسر الـالم  بورش   وعاصم وابن عامر و    وقراءة أبي عمر  على  ف ، فيها قراءتان متواترتان   وهذه اآلية 

تَمتَّع ِبكُفِْرك قَِليلًا ِإنَّك ِمن َأصحاِب      { :كما قال   األمر على سبيل التهديد    المالكسر  ب هي   : وبعضهم يقول  ،للتعليل
  . )]٨: (سورة الزمر[ }النَّاِر

نها الم األمـر أو  إ : ومن ثم يقال في هذه الالم،م أمرنها ال ال خالف أههذف الالم بسكونوعلى قراءة الجمهور  
  .  واهللا تعالى أعلم،الم التعليل

}                ونكْفُرِة اللَِّه يمِبِنعو ْؤِمنُوناِطِل يَأفَِبالْب ِلِهموح ِمن تَخَطَّفُ النَّاسيا آِمنًا ومرلْنَا حعا َأنَّا جوري لَمَأو *  ـنمو
َأظْلَم                 ى لِّلْكَاِفِرينثْوم نَّمهِفي ج سَألَي اءها جقِّ لَمِبالْح كَذَّب ا َأولَى اللَِّه كَِذبى عِن افْتَروا   *  ِممـداهج الَِّذينو

                                     
  .)٩٩- ٩٨: ص( حادي األرواح إلى بالد األفراح  -٥



 ١٥

      ِسِنينحالْم علَم اللَّه ِإنلَنَا وبس منَّهِديفيما قريش على ممتنا عالىت يقول،  )]٦٩-٦٧: (سورة العنكبوت [ }ِفينَا لَنَه 
 عظـيم،  أمـن  فـي  فهم آمنا كان دخله ومن والباد، فيه العاكف سواء للناس جعله الذي حرمه من أحلهم

ِإيلَاِفِهم ِرحلَـةَ   * ِلِإيلَاِف قُريٍش   {: تعالى قال كما بعضا، بعضهم ويقتل بعضا، بعضهم ينهب حوله واألعراب
-١: (سورة قـريش  [ }الَِّذي َأطْعمهم من جوٍع وآمنَهم من خَوفٍ      * دوا رب هذَا الْبيِت     فَلْيعب* الشِّتَاء والصيِف   

 علـى  شكرهم أفكان أي،  )]٦٧: (سورة العنكبوت [ }َأفَِبالْباِطِل يْؤِمنُون وِبِنعمِة اللَِّه يكْفُرون    {: تعالى وقوله،  )]٤
 وأحلـوا  كفـرا  اهللا نعمت وبدلوا واألنداد األصنام من غيره معه وعبدوا به أشركوا أن العظيمة النعمة هذه

 يـشركوا  ال وأن هللا، العبادة إخالص بهم الالئق فكان ،!؟ورسوله وعبده اهللا بنبي وكفروا البوار دار قومهم
 اهللا سـلبهم  ولهـذا  ظهـرهم،  بين من وأخرجوه وقاتلوه، فكذبوه وتوقيره، وتعظيمه الرسول وتصديق به،
 اهللا ففـتح  وللمؤمنين، ولرسوله هللا الدولة صارت ثم ببدر، منهم قتل من وقتل عليهم، به أنعم كان ما عالىت

  .رقابهم وأذل آنافهم وأرغم مكة، رسوله على
 :أي ،)]٦٨: (عنكبـوت سورة ال [ }ومن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللَِّه كَِذبا َأو كَذَّب ِبالْحقِّ لَما جاءه           { :تعالى قال ثم
 مثل سأنزل: قال ومن. شيء إليه يوح ولم ،إليه أوحى اهللا إن: فقال اهللا، على كذب ممن عقوبة أشد أحد ال
  .مكذب والثاني ،مفتٍر فاألول جاءه، لما بالحق كذب ممن عقوبة أشد أحد ال وهكذا اهللا، أنزل ما
} َأظْلَم نماللّـهِ      {،   كذبا حد أظلم ممن افترى على اهللا      ال أ  :أي }و اِجدسم نَعن مِمم َأظْلَم نمسـورة البقـرة   [ }و :
أن يقال ذلك على سـبيل اإلطـالق        : ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللا، فهذا على أحد وجهين، األول            )]١١٤(

لغ الغاية، فال   بأنه   وإنما تمنع أن يزيد أحد على هذا المذكور، يعني           ،بمعنى أن أفعل التفضيل ال تمنع التساوي      
كـر بآيـات   ، وال أحد يزيد على ظلم من افترى على اهللا كذبا، أو من ذُ اهللاأحد يزيد على ظلم من منع مساجد 

 ، التساوي ولكنها تمنع الزيـادة أفعل التفضيل ال تمنعفربه ثم أعرض عنها، فكل هؤالء بلغوا في الظلم غايته،    
  .ء بلغوا الغاية في الظلمفكل هؤالليس هناك تعارض، و ،فال يشكل بعد ذلك

 ففي المانعين ال أحد أظلم ممن منع مـساجد اهللا، وفـي             ،أن يكون كل واحد يختص بموضعه     : والوجه الثاني 
د أظلم ممن افترى على اهللا     أحالمعرضين ال أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وفي المفترين ال               

  .كذبا
والَِّذين جاهـدوا   {: تعالى قال ثم،  )]٦٨: (سورة العنكبوت [ }نَّم مثْوى لِّلْكَاِفِرين  َألَيس ِفي جه  {: تعالى قال ولهذا
 الـدين  يـوم  إلـى  وأتباعه وأصحابه -وسلم عليه اهللا صلى- الرسول :يعني ،)]٦٩: (سورة العنكبوت [ }ِفينَا

  .واآلخرة الدنيا في طرقنا أي سبلنا، لنبصرنهم أي سبلنا لنهدينهم
قتـال  وهل المقصود به الجهاد بالمعنى الخـاص     ])٦٩(: سورة العنكبوت [ }ِذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا    والَّ{

  .، أو المقصود بالمجاهدة المعنى العام؟ ألن هذه السورة مكية ونزلت قبل فرض الجهادءاألعدا
  والـشيطان،  جهاد النفس والهوى  ك ،جهاد العام  في ال  ن هذه اآلية  إ :-كابن عطية -ل بعض المفسرين    ولهذا يقو 

لجهاد الذي هو القتـال  نازلة في مكة ولم يفرض ا؛ ألن اآلية  وبيان الحق والرد علي المبطلينوالدعوة إلى اهللا  
 -عـز وجـل   - نفسه ليردها عن الباطل ويجاهد هواه ويبذل وسعه في طلب الحق فإن اهللا               يجاهد فالذي   ،بعد
  .يهديهده ويوفقه ويبصره ويسد



 ١٦

العمـل يجاهـد نفـسه       لكنه في    ،معنى القريب من هذا   هذه اآلية على ال    -كابن أدهم -وحمل بعض أهل العلم     
  . لكن ال حاجة لهذا التقييد،بالعمل بما علم

: قال وبعض أهل العلم     ، على الجهاد عموماً   -رحمه اهللا -كما هو ظاهر كالم ابن كثير       - يحمل اآلية  وبعضهم
 فإنه ينظر ما كان عليه أهل الجهـاد  ، في شيءاختلفوان الناس إذا   إ و ،قتال الكفار  ذي هو ن ذلك في الجهاد ال    إ

هو  وأن المقصود بالجهاد     ، ولكن إذا قيل بأن اآلية مكية      ،}سبلَنَاوالَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم     {: فإن اهللا يقول  
  . ويوفقه، وهواه فإن اهللا يسدده، وجاهد نفسه،ي تلمسه وبذل وسعه ف، فمن جاهد في طلب الحق،المعنى العام

والَِّذين جاهدوا ِفينَا   {: تعالى اهللا قول في -عكا أهل من- أحمد يأب الهمداني عباس عن   حاتم أبي ابنروى  
 قـال . يعلمـون  ال لما اهللا يهميهد ونميعل بما يعملون الذين: قال ،}الْمحِسِنين لَمع اللَّه  وِإن لَنَهِدينَّهم سبلَنَا 

 الخير من شيئا ألهم لمن ينبغي ليس: وقال فأعجبه الداراني، سليمان أبا به فحدثت: الحواري أبي بن أحمد
  .نفسه في ما وافق ينح اهللا وحمد به، عمل األثر في سمعه فإذا األثر، في يسمعه حتى به يعمل أن

: -السالم عليه- مريم ابن عيسى قال: قال الشعبي عن حاتم أبي ابن قال }ينالْمحِسِن لَمع اللَّه وِإن{ :وقوله
  .أعلم واهللا إليك، أحسن من إلى تحسن أن اإلحسان ليس إليك، أساء من إلى تحسن أن اإلحسان إنما

ـ اإلحسانو ، أن تحسن إلى من أحسن إليك  اإلحسان أن   -صلى اهللا عليه وسلم   -نقل عن عيسى     م مـن   هنا أع
 فهـذه   ، أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنـه يـراك             -تبارك وتعالى -مع اهللا   ، فاإلحسان   عنىهذا الم 

 المعروف وبذل النفـع وألـوان البـر    بإسداء مع الخلق اإلحسان ثم بعد ذلك ،المرتبة العالية من مراتب الدين    
  .اإلحسان فهذا كله من ،للخلق

علـق  ،  )]٦٩: (سورة العنكبـوت  [} والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا    { :الَىقَاَل تَع : "-رحمه اهللا -قال ابن القيم    
ِبالِْجهاِد فأكمل النَّاس ِهداية أعظمهم جهادا وأفرض الِْجهاد ِجهاد النَّفس وِجهاد الْهوى وِجهـاد               سبحانَه الِْهداية 

ن جاهد هِذه الَْأربعة ِفي اهللا هداه اهللا سبل ِرضاه الموصلة ِإلَى جنته ومن ترك الِْجهاد                الشَّيطَان وِجهاد الدنْيا فَم   
 والَّذين جاهدوا أهواءهم ِفينَا ِبالتَّوبـِة لنهـدينهم سـبل    : قَاَل الْجنَيد،فَاتَه من الْهدى ِبحسب ما عطل من الِْجهاد    

صر علَيها نـصر علـى   د عدوه ِفي الظَّاِهر ِإلَّا من جاهد هِذه الَْأعداء باِطنا فَمن نُ       الِْإخْلَاص ولَا يتَمكَّن من ِجها    
  .)٦("عدوه ومن نصرت علَيِه نصر علَيِه عدوه

                                     
  .)٥٩: ص( الفوائد البن القيم ٦
 


