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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  إلى آخر السورة) ١٢(سورة المجادلة من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

  .بعد و، وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  .ع المسلميناللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجمي

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا نَاجيتُم الرسوَل فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَةً ذَِلك خَير لَكُم وَأطْهر فَِإن لَم تَِجدوا {

 ِحيمر غَفُور اللَّه فَِإن* َأن وا  َأَأشْفَقْتُمفََأِقيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع قَاٍت فَِإذْ لَمدص اكُمونَج يدي نيوا بمتُقَد
 .]١٣-١٢:سورة المجادلة[ }لَّه خَِبير ِبما تَعملُونالصالةَ وآتُوا الزكَاةَ وَأِطيعوا اللَّه ورسولَه وال

ه يسار:  أي-صلى اهللا عليه وسلم-مؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول اهللا  عباده اليقول تعالى آمراً
:  أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله ألن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال-فيما بينه وبينه

 .}ِلك خَير لَكُم وَأطْهرذَ{

 فما أمر بها إال من }فَِإن اللَّه غَفُور رِحيم{ه رن ذلك لفقإال من عجز ع:  أي}فَِإن لَم تَِجدوا{:  تعالىثم قال
 .قدر عليها

أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من :  أي}َأَأشْفَقْتُم َأن تُقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَاٍت{:  تعالىثم قال
وتَاب اللَّه علَيكُم فََأِقيموا الصالةَ وآتُوا الزكَاةَ وَأِطيعوا فَِإذْ لَم تَفْعلُوا {، ؟وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول

 .فنسخ وجوب ذلك عنهم }ر ِبما تَعملُوناللَّه ورسولَه واللَّه خَِبي

 .رضي اهللا عنه- إنه لم يعمل بهذه اآلية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب: وقد قيل

 وذلك أن المسلمين }فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَةً{:  قوله:عن ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة، 
    ليه، فأراد اهللا أن يخفف عن نبيه حتى شقوا ع-صلى اهللا عليه وسلم-أكثروا المسائل على رسول اهللا 

َأَأشْفَقْتُم َأن {:  بعد هذا وكفوا عن المسألة، فأنزل اهللالمسلمين فلما قال ذلك صبر كثير من ،-عليه السالم-
اهللا فوسع  }تُقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَاٍت فَِإذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اللَّه علَيكُم فََأِقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ

 .عليهم ولم يضيق

 نسختها اآلية التي بعدها } يدي نَجواكُم صدقَةًفَقَدموا بين{:  تعالىوقال عكرمة والحسن البصري في قوله
 . إلى آخرها}َأَأشْفَقْتُم َأن تُقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَاٍت{

 حتى -صلى اهللا عليه وسلم-ناس رسول اهللا سأل ال:  ومقاتل بن حيانةوقال سعيد بن أبي عروبة عن قتاد
فَأحصلى اهللا - اهللا بهذه اآلية، فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي اهللا هممطَفَه بالمسألة، فَو

 فال يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل اهللا الرخصة بعد -عليه وسلم
 .}فَِإن لَم تَِجدوا فَِإن اللَّه غَفُور رِحيم{: ذلك
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 ما كانت إال ساعة ، إنها منسوخة}ِإذَا نَاجيتُم الرسوَل فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَةً{: وقال معمر عن قتادة
ما عمل بها أحد غيري : أخبرنا معمر، عن أيوب، عن مجاهد قال علي:  وهكذا روى عبد الرزاق،من نهار

 .وما كانت إال ساعة: حتى نسخت وأحسبه قال

  : أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة،الحمد هللا
 هذا تعليم ،}يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا نَاجيتُم الرسوَل فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَةً{: -تبارك وتعالى-فقوله 

صلى اهللا عليه -ي  بين يدي نجواهم للنب أدب من اآلداب التي أدبهم بها، للمؤمنين-تبارك وتعالى-من اهللا 
 ، وما يتعلق بالنجوى،ي اآليات التي مضت من هذه السورة مما يتصل بآداب المجالس كما سبق ف،-وسلم

تبارك - وقد مضى قوله ،-صلى اهللا عليه وسلم-فهذا شروع في الكالم أيضاً على أدب من آداب مجالسه 
 وقول من قال ،]١١:سورة المجادلة[ }م تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس فَافْسحوايا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا ِقيَل لَكُ{: -وتعالى

 إذا قيل ،}وِإذَا ِقيَل انشُزوا فَانشُزوا{:  وهكذا في قوله،-صلى اهللا عليه وسلم-ن المراد بذلك مجالس النبي بأ
ما هو أحد األقوال الداخلة في  ك، من أجل أن ال تثقلوا عليه-عليه الصالة والسالم-قوموا عن مجلسه : لكم

 وسبب ذلك ما جاء في سبب النزول هنا عن ، فهذا أيضاً من جملة اآلداب، وأن اآلية أعم من ذلك،معنى اآلية
 -صلى اهللا عليه وسلم- أكثروا على النبي ، من طريق ابن أبي طلحة-مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس 
 له الحاجة لدى البعض إلى المناجاة في أمور ال يصلح إفشاؤها  هذا اإلكثار قد يكون الباعث،في النجوى

 ولكن لربما ال يكون التقدير صحيحاً فقد ، فهو يحتاج إلى هذه النجوى، وهذا ال إشكال فيه،وذكرها في المأل
صلى - ولربما طلب مناجاة النبي ، واألمر ال يستحق ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-يطلب آخرون مناجاة النبي 

 ، فكثر ذلك عليه وشق، والقرب منه-عليه الصالة والسالم- من يريد بذلك التلذذ بمناجاته - عليه وسلماهللا
 ، وموضوع خاص مع هذا، وحديث خاص مع هذا،يعني تكون األوقات مصروفة في حديث خاص مع هذا

 ،-ة والسالمعليه الصال- وهذا يحتاج إلى تقطيع وتشتيت لوقته ، وتتفرق األوقات،ومجلس خاص مع هذا
 أنه يخفف  العلة األصلية أن:  وهذا فيه فوائد منها، أن يقدموا صدقة بين يدي النجوى،فأدبهم اهللا بهذا األدب

 في أمر -عليه الصالة والسالم- التخفيف عنه ، وهذا قد تحقق،-صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا 
 ولهذا بعض السلف جعل على نفسه أنه إذا  والمال عزيز على النفوس؛، فصارت النجوى بصدقة،النجوى

  فجعل على نفسه أنه إذا اغتاب أحداً، فلم يقطعه ذلك عن الغيبة، ويسهل عليه الصوم،اغتاب أحداً صام يوماً
 وإن ، يعني مثل الغرامة المالية، فهذه طريقة في المعالجة، ذلك عليه فترك الغيبةق فش،تصدق بشيء معين

 فالناس مثالً إذا قيل ،-التقريب- لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر ،ذه صدقة ه،كانت هنا ليست غرامة
 يتصدق ،-عز وجل- هنا هذا األمر بينهم وبين اهللا  فتجد الناس ينكفون،،من فعل كذا فعليه أن يدفع كذا: لهم

عز -ل اهللا  من جملة األمانات؛ ولهذا قا، هذا بينهم وبين اهللا،؟مستطيع أو غير مستطيعهو  هل ،بصدقة
 ما عنده شيء فيستطيع أن يناجي دون أن يقدم ، ال يستطيع،}فَِإن لَّم تَِجدوا فَِإن اللَّه غَفُور رِحيم{: -وجل
لقد تصدقت وأريد أن :  إذا أراد أن يناجيه فيقول-صلى اهللا عليه وسلم- وال يحتاج أن يأتي للنبي ،صدقة
 ، وفيه مصلحة ونفع للفقراء، فالشاهد أن هذا تحقق فيه هذا المعنى،ام هذا حكم شرعي من جملة األحك،أناجيك
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 فهو يريد ،-صلى اهللا عليه وسلم- ويؤهله لمناجاة النبي ، فإن ذلك يطهره،وفيه أمر ثالث يرجع إلى المناجي
  .االختصاص به والقرب منه

ق على د فيص، هنا لم يحدد ذلك بقدر معين،}دقَةًفَقَدموا بين يدي نَجواكُم ص{: -تبارك وتعالى-ثم قال اهللا 
وظاهره أنه لو تصدق ،ق على القليل والكثيرأي صدقة كانت؛ ألن صدقة هنا نكرة في سياق اإلثبات فيصد 

  .قد حقق ما أمر بهبتمرة فإنه يكون 
 عدد ، هذه الصدقات جمعت ربما باعتبار العدد،}اٍتَأَأشْفَقْتُم َأن تُقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَ{: قال اهللا بعدها

 وهذا ، فهذا يناجي وهذا يناجي وهذا يريد المناجاة،}صدقَاٍت{ ، كثرة الناس، يعني باعتبار الكثرة،الناس
 ويمكن للواحد أن يقدم صدقات متعددة بين يدي ، مجموع الناس، فذكر الجمع باعتبار المجموع،يتصدق

:  يعني}فَِإذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اللَّه علَيكُم{:  قال، فهذا األمر متروك إليهم،-اهللا عليه وسلمصلى -مناجاة النبي 
فََأِقيموا { وخفف عنكم هذا الحكم ، رجع عليكم، تاب عليكم، فإن التوبة تعني الرجوع،رجع عليكم بالتخفيف

رو وا اللَّهَأِطيعكَاةَ وآتُوا الزلَاةَ والصلُونما تَعِبم خَِبير اللَّهو ولَهبمعنى أنه أسقط عنهم هذا الفرض،}س ، 
 ومسألة النسخ إلى غير بدل فيها خالف األصوليين على النسخ إلى غير بدل،وهذا مثال من أشهر األمثلة عند 

ا{: -تبارك وتعالى-على قوله  معروف عندهم بناءنُنِسه ٍة َأوآي خْ ِمنا نَنسامِمثِْله ا َأونْهٍر منَْأِت ِبخَي { 
 ،هذا وعد من اهللا أنه ما ينسخ من آية إال ويأتي ببدل منها: البد من البدل قالوا:  فالقائلون،]١٠٦:سورة البقرة[

 فكيف يكون النسخ إلى غير ،وعد ال يتخلففهذا :  قالوا، لها وقد يكون مماثالً،قد يكون هذا البدل خيراً منها
 ،البد من البدل:  قال-رحمه اهللا- ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم،؟بدل

 الصدقة مستحبة ، ولم ترفع بالكلية، فبقيت على االستحباب، الصدقة كانت واجبة،البدل موجود وهذا المثال
 يصح النسخ إلى :الذين قالواو ،مكلفين إال أن ذلك لم يعد فرضاً على ال-صلى اهللا عليه وسلم-بين يدي النبي 

البدل هو التخفيف :  قالوا}نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها{: -تبارك وتعالى-غير بدل قالوا جواباً عن قوله 
 واضح؟ لم يترك ، ومن جهة أخرى فإن اهللا لم يترك المكلف بال حكم، هذا من جهة،والتوسعة على المكلفين

 يعني هذه األشياء إما أن تكون مباحة أو مستحبة أو واجبة ، فذلك دائر بين األحكام الخمسة،المكلف بال حكم
 واإلباحة إما إباحة أصلية أو إباحة ،المكلف حكم الشارع متوجه إليه في كل حال:  فقالوا،أو غير ذلك

 ،آن بين الصالة والزكاة وقد مضى الكالم على وجه الجمع كثيراً في القر،البدل هو التخفيف: قالواف ،شرعية
 فيدخل فيه جميع ما أمرهم اهللا ،}وَأِطيعوا اللَّه ورسولَه{ ، ثم عطف العام عليه،}فََأِقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ{
 قد يأمر -صلى اهللا عليه وسلم- فإن النبي ،-صلى اهللا عليه وسلم- أو أمرهم به رسوله ، به-تبارك وتعالى-

 وكذلك تحريم كل ، كتحريم الحمر األهلية،ليست في القرآن كما هو معلوم في أحوال السنة مع القرآنبأشياء 
 ، وإنما هي من األحكام الزائدة في السنة، هذا ليس في القرآن، وكل ذي مخلب من الطير،ذي ناب من السباع

 ، ناسخة-على الراجح- وقد تأتي ،حة ومفسرة أو مبينة وشار،السنة مع القرآن إما أن تأتي مؤكدة وموافقة له
 لكن من حيث ،ولكن هل يوجد مثال صحيح سالم عن المعارضة القوية في هذا أو ال؟ هذه مسألة أخرى

واللَّه خَِبير ِبما { فتعقيب اآلية بهذا ،آلخر وهو أنها تأتي بأحكام زائدة والقسم ا،النظر يمكن أن تأتي ناسخة
لُونمال يحتاج إلى إشهاد أو ،-تبارك وتعالى- فهو بينهم وبين اهللا ،ا متروك للمكلفين كما سبق أن هذ،}تَع 
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:  فيها-عز وجل- وإنما هي من جملة التكاليف التي هي في ضمن األمانات التي قال اهللا ،إعالن بهذه الصدقة
 يدخل فيها سائر  فهذه األمانات،]٧٢: األحزابسورة[ }ِإنَّا عرضنَا الَْأمانَةَ علَى السماواِت والَْأرِض والِْجباِل{

  .التكاليف
} ونلَمعي مهلَى الْكَِذِب وع ِلفُونحيو مال ِمنْهو ِمنْكُم ما هم ِهملَيع اللَّه ا غَِضبما قَولَّوتَو ِإلَى الَِّذين تَر َألَم* 

 اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه فَلَهم *هم ساء ما كَانُوا يعملُون َأعد اللَّه لَهم عذَابا شَِديدا ِإنَّ
 ِهينم ذَابع* ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص ًئا ُأولَِئكاللَِّه شَي ِمن مهالدال َأوو مالُهوَأم منْهع تُغِْني لَن * 

 ونالْكَاِذب مه مٍء َأال ِإنَّهلَى شَيع مَأنَّه ونبسحيو لَكُم ِلفُونحا يكَم لَه ِلفُونحا فَيِميعج اللَّه مثُهعبي موي* 
سورة [ }الشَّيطَاِن هم الْخَاِسرونِإن ِحزب استَحوذَ علَيِهم الشَّيطَان فََأنْساهم ِذكْر اللَِّه ُأولَِئك ِحزب الشَّيطَاِن َأال 

 .]١٩-١٤:المجادلة

 على المنافقين في مواالتهم الكفار في الباطن، وهم في نفس األمر ال معهم وال مع تعالى منكراًاهللا يقول 
ِء ومن يضِلِل اللَّه فَلَن تَِجد لَه مذَبذَِبين بين ذَِلك ال ِإلَى هُؤالِء وال ِإلَى هُؤال{: المؤمنين، كما قال تعالى

اليهود  : يعني}َألَم تَر ِإلَى الَِّذين تَولَّوا قَوما غَِضب اللَّه علَيِهم{:  وقال هاهنا،]١٤٣:النساءسورة [ }سِبيالً
هؤالء :  أي}م وال ِمنْهمما هم ِمنْكُ{:  تعالى ثم قال،الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن

  .وهم اليهوديوالونهم المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون، وال من الذين 
َألَم {:  ومن قبيح فعالهم، من حال هؤالء المنافقين-صلى اهللا عليه وسلم-ب نبيه عج ي-تبارك وتعالى-هنا اهللا 

{ ،!؟ إلى حال هؤالء}تَرتَر { هؤالء من أهل النفاق  إلى}َألَمِهملَيع اللَّه ا غَِضبما قَولَّوتَو فإن هذا ،!؟}الَِّذين 
     اليهود باعتبار أن اهللا : قلناو ، وذلك أن هؤالء المنافقين تولوا اليهود،الفعل ال شك أنه يبعث على التعجب

اشرة يتوجه أول ما يتوجه إلى وإذا ذكر الغضب فمب ،ن بالغضب وصف هؤالء المتولي-تبارك وتعالى-
 وذلك أن ، فاليهود أهل الغضب، وهم اليهود]٧:سورة الفاتحة[ }غَيِر المغضوِب علَيِهم والَ الضالِّين{ ،اليهود

 وما إلى ذلك من المعاني في مماألتهم ، والتولي يأتي بمعنى النصرة والركون إليهم،المنافقين تولوا اليهود
قَوما غَِضب اللَّه { ،تولوا اليهود:  هنا ما قال،} تَر ِإلَى الَِّذين تَولَّوا قَوما غَِضب اللَّه علَيِهمَألَم{ ،ومودتهم

ِهملَيومجافاتهم ومعاداتهم؛ لئال ، على هؤالء القوم مؤذن بمباعدتهم-تبارك وتعالى- بمعنى أن غضب اهللا ،}ع 
 غضب على هؤالء اليهود فإن من كان -تبارك وتعالى-إذا كان اهللا  ف،يلحق الغضب من قرب منهم وتوالهم

 فهذه ، ويصير إلى مثل حالهم، فيلحقه حكمهم،قريباً منهم محتفاً بهم متولياً لهم فإن هذا الغضب قد يتنزل عليه
 ،دينة هؤالء القوم الذين غضب اهللا عليهم هم اليهود الذين كانوا في الم،-تبارك وتعالى-جراءة على اهللا 

 وجه العجب اآلخر غير أن هؤالء من أهل الغضب ،كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن :يقول
 األمر العجيب أن هؤالء أيضاً الذين توالهم ، ومن توليهم، ومن القرب منهم،وماذا يريدون من أهل الغضب

 فهذا يرجع إلى اليهود أو يرجع إلى المنافقين؟ ،}نْهمما هم منكُم ولَا ِم{: هؤالء من أهل النفاق قال اهللا عنهم
َألَم تَر ِإلَى الَِّذين تَولَّوا قَوما غَِضب اللَّه { ، مشى هنا على أنه يرجع إلى المنافقين-رحمه اهللا-ابن كثير 

 ِهملَيعمال ِمنْهو ِمنْكُم ما هلعوراء كما جاء وصفهم في الحديث فهو كالشاة ا، أن هذا من صفة المنافقين،}م: 
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 فهؤالء ليسوا ،]١٤٣:سورة النساء[ }مذَبذَِبين بين ذَِلك الَ ِإلَى هُؤالء والَ ِإلَى هُؤالء{ ،)١()) بين الغنمينالعائرة((
 -رحمه اهللا-ن كثير  كأن الحافظ اب،}ويحِلفُون علَى الْكَِذِب وهم يعلَمون{ ،من المؤمنين وليسوا من اليهود

 الذي فعل ،}تَولَّوا قَوما غَِضب اللَّه علَيِهم{ ،ومن وافقه نظروا إلى أن الجمل الثالث هي في صفة المنافقين
الجملة التي في و ، هم من يفعلون هذاأهل النفاقف ،}ويحِلفُون علَى الْكَِذِب وهم يعلَمون{ ،هذا أهل النفاق

 فهذا اعتبره الحافظ ابن كثير من جملة أوصاف المنافقين؛ ألن اهللا يعدد ،}ا هم ِمنْكُم وال ِمنْهمم{الوسط 
  باعتبار}ما هم ِمنْكُم وال ِمنْهم{ ،إن هذا الوصف يرجع إلى اليهود:  ومن أهل العلم من قال،أوصافهم القبيحة

 القوم الذين غضب اهللا ،الذين غضب اهللا عليهم م هأقرب مذكورو ،أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور
 وهذا في التعجيب؛ ألن هذا مقام تعجيب ،صفة هؤالء القوم المغضوب عليهم ما هم منكم وال منهمو ،عليهم

 من أي جهة؟ من جهة أن هؤالء من المنافقين الذين ينتسبون إليكم في الظاهر تولوا قوماً غضب ،أبلغ وأشد
 ، ال غرابة،الطيور على أشكالها تقع: ن من اليهود لو كانوا من المنافقين لقيلالء المتولي لو كان هؤ،اهللا عليهم

 فمالوا إليهم ،هم ينتسبون إلى المسلمين في الظاهر:  ولو كانوا من المسلمين لقيل،يتولى المنافق منافقاً
اً من المسلمين الذين ينتسب  وليسوا أيض، لكن هؤالء اليهود ليسوا من المنافقين،وناصروهم بهذا االعتبار
 والمقام مقام ، يعني هذا الوجه وهذا المعنى أبلغ وأوضح،!؟ فما وجه هذه المواالة،إليهم أهل النفاق ظاهراً

 لو كانوا يمتون إليهم ، وال يمتون إليكم بصلة، ال يمتون إليهم بصلةاً تولوا أناس،تعجيب من حال المنافقين
 فهذا ، قسم ثالث بعيدا لكن هذ،لو كانوا يمتون إليكم بصلة لفهمنا وجه االرتباط و،بصلة لفهمنا وجه االرتباط

 فاألول له ما يؤيده باعتبار أن الجمل الثالث تكون على نسق واحد في صفة ، كأنه أقرب-واهللا أعلم-
 فكأن هذا ، وأن هذا أبلغ في التعجيب،عود الضمير إلى أقرب مذكور: يؤيده أمرانوأقرب  الثانيو ،المنافقين

ما هم { ،-عز وجل- والعلم عند اهللا ،له وجه ويؤيده ما ذكر الذي ذكره ابن كثيرف ، هو األقرب-واهللا أعلم-
مال ِمنْهو فهؤالء ،العداوة للمسلمين:  واألمر الثاني،األول الكفر في الباطن:  فالجامع المشترك أمران،}ِمنْكُم 
 ، فتارة مع النصراني،الطوائف إذا كان العدو المشترك هم أهل اإلسالم يمكن أن يتولى جميع ،من المنافقين

 كما ترون اآلن ، يمكن أن يتولى جميع الطوائف، وتارة مع الرافضة، وتارة مع المالحدة،وتارة مع اليهود
فعون  ويدا، ويمالئونهم، يثنون على الرافضة، هم مع كل عدو لإلسالم،براليين مثالًيفيمن يسمون أنفسهم بالل

 تجدهم أيضاً مع ، وإنما هم صنيعة من صنائعهم، كما هو معلوم، وهم أربابهم، كما أنهم مع النصارى،عنهم
 وإن تهيأ لهم إعطاء وعود إن كان المقام يقتضي ذلك كما في بعض ،اليهود حمائم ال يذكرونهم إال بكل خير

 ، ولهم عندهم من الحظوة والقرب والمكانة، فهم يعلنون أن اليهود سيكونون لهم،البالد كما في مصر مثالً
ون على حزب أو على طائفة أو على ئ ال يتمال،-صلى اهللا عليه وسلم-فهذا حال المنافقين في زمن النبي 

 ، وعندهم تشدد، لإلسالم خطأنحن نعيب أخالقهم أو أوصافهم أو عندهم فهم:  يقولون،مجموعة من الناس
 ، لم يكن يفهم اإلسالم-صلى اهللا عليه وسلم-النبي :  ال يمكن أن يقال-صلى اهللا عليه وسلم-هنا النبي و

 ، أفسر القرآنا وأن،أفهم اإلسالمأنا :  يأتي ويقول،بي بن أبي سلولفيأتي هذا الليبرالي الكبير عبد اهللا بن ُأ

                                                
 ).٢٧٨٤( أوائل كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، برقم رواه مسلم، في - ١
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 كل ذلك في ،نكم يتولون هؤالء الذين ليسوا منهم وال م-نسأل العافية- فهؤالء ،أقرؤه بطريقة بحسب ما أفهم
 ولهذا قال ، العدو المشترك، ومن جهة أخرى شدة العداوة للمسلمين،سبب أنهم يوافقونهم في الباطن من جهة

 فالراجح أن اآلية في ]١٤:سورة الحشر[ }تَحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شَتَّى{:  في توليهم لليهود قال-عز وجل-اهللا 
 وقالوا لهم ،منافقين؛ ألن السياق كان في المنافقين حينما تولوا بني النضير أو في ال،المنافقين واليهود

 }نُِطيع ِفيكُم َأحدا َأبداولَا {:  وكان فيما قالوا لهم،]١١:سورة الحشر[ }لَِئن ُأخِْرجتُم لَنَخْرجن معكُم{: ووعدوهم
 ، يعدونهم، يقولون لهم هذا،-صلى اهللا عليه وسلم- يعني وال النبي ،كائناً من كان: يعني ]١١:سورة الحشر[

 هم في ، وتحسبهم جميعاً، يتولون اليهود،}تَحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شَتَّى{:  فقال اهللا،فهذا من أعظم التولي
  وهم في غاية التفرق واالختالف، بهم األهواءف والواقع أنهم تعص، كأنهم على قلب رجل واحد،خندق واحد

 لكن الجامع ، فهذا حالهم،}بْأسهم بينَهم شَِديد تَحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شَتَّى{:  ولهذا قال،بينهمفيما والشر 
ون في سبيل ئ فإذا كان األشرار وحزب الشيطان يجتمعون ويتمال، العدو المشترك،المشترك هو هذه العداوة

 وأن يتجاوزوا ما بينهم من حظوظ النفس والخالفات ،يمان أن يجتمعوا فحري بأهل اإل،حرب اإلسالم وأهله
 . فهذا من قلة العقل،-فاهللا المستعان- ، فيتفرقون هذا التفرق الذي نشاهده، وأن ال يشمت بهم عدوهم،والشر

كذب وهم عالمون بأنهم  يعني المنافقين يحلفون على ال}ويحِلفُون علَى الْكَِذِب وهم يعلَمون{:  تعالىثم قال
فإنهم كانوا إذا  -عياذًا باهللا منه-سيما في مثل حالهم اللعين  كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس، وال

آمنا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا باهللا أنهم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أنهم : لقوا الذين آمنوا قالوا
ن صدق ما قالوه، وإن كان في نفس األمر مطابقًا؛ ولهذا شهد اهللا يكذبون فيما حلفوا به؛ ألنهم ال يعتقدو

  .وشهادتهم لذلكبكذبهم في أيمانهم 
عز - بل السورة التي خصهم اهللا ، اقرأ سورة التوبة،حق المنافقينفي كثرة الحلف لم تذكر في القرآن إال 

هنا معلق على ف ،]١:سورة المنافقون[ }اِفقُونِإذَا جاءك الْمنَ{: سميت باسمهم سورة المنافقون أولهاو بها -وجل
 عليه الصالة -يشهدون بأنه رسول اهللا  }قَالُوا نَشْهد{ ، كلما دخلوا،واء كلما جا،شرط يتكرر بتكرره

 ،"نإ"ـ بل جاء معه التوكيد ب، والدليل دخول الم القسم، ولفظ الشهادة هنا هو بمعنى اليمين والحلف،-والسالم
}لَر وُل اللَِّهِإنَّكوا بلفظ الشهادةء بل جا، نشهد، واهللا،وا حلفواء إذا جا، فالمقام مقام قسم، فهذه الم القسم،}س، 

 كلما ،}لَرسوُل اللَِّه{ جواب القسم ،والمقام مقام قسم في موضع ذكر اهللا هنا الم القسم الداخلة على الجواب
 ، رد عليهم بنفس الصيغة،} يعلَم ِإنَّك لَرسولُه واللَّه يشْهدواللَّه{ : عليهم-عز وجل- فرد اهللا ،دخلوا حلفوا

 لكاذبون في قولهم ، قسم،}ِإن الْمنَاِفِقين لَكَاِذبون{ ، المؤكد بمنزلة تكرار الجملة مرتين"إن"ـ وجاء ب،يشهد
برسول اهللا وأن ما قالوه في ذلك ال  ليس -صلى اهللا عليه وسلم- لكن لئال يتوهم أن النبي ،هذا بأنه رسول اهللا

 تأتي في كل موضع  فالمحترزات في القرآن،}واللَّه يعلَم ِإنَّك لَرسولُه{:  فقال،يصح جاء بالجملة المعترضة
واللَّه يعلَم ِإنَّك { ، وجاء بهذه الجملة المعترضة؛ لئال يتوهم المعنى الباطل، بحسب الحاجة إليه،بحسبه
سلَرفهذه ،-مارضي اهللا عنه- وما كان يفعل ذلك أبو بكر وال عمر ، فهم يحلفون كلما دخلوا عليه،}ولُه 

 هو يعلم أن أصابع االتهام موجهة ، هي بسبب أنه مهزوز من الداخل}اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً{األيمان الكثيرة 
مؤكدات في الكالم بحسب الحاجة إلى ذلك كما هو العرب تأتي بالو ، وأن الناس ال يصدقونه،إليه أنه كذاب
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 فإذا كان عنده نوع تردد جيء ،جاء زيد:  تقول، باليمين والحلفؤتَ فإذا كان المخاطب واثقاً لم ي،معروف
 إن زيداً قد ، إن زيداً لمسافر، فإذا كان التردد عنده أكثر جيء بمؤكد آخر،إن زيداً مسافر:  فقيل،بمؤكد
 يواجهونهم سواء ن فهؤالء يشعرون أن الذي، واهللا إن زيداً لمسافر،ج إلى أكثر جيء باليمين فإذا احتي،سافر
 ،ه أو غيره أنهم ال يثقون بهم وال يصدقونهم؛ ألن الكذاب يظهر الكذب من عيني-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 اللسان ليس ،"تات لسانهما أسر أحد سريرة إال أظهرها اهللا على صفحة وجهه وفل "،ويظهر من مالمح وجهه
 طريقة حركة اللسان يعرف منها ، فلتات اللسان، وإنما أكثر من هذا،فقط أنه ينسى الكذب ثم يأتي بما يفضحه

 أهل الفراسة يعرفون الكذاب من ،إن الحمد هللا:  لو قام يخطب ويتكلم يقول،الكذاب من أول كلمة ينطق بها
 ، يعرف حال الكاذب، فهذا ال يخفى،في الخطبة أن هذا اللسان كذاب ما يبدأ في أول جملة ل أو،أول ما يقول

  فقال،القاضي إياس المعروف بذكائه وحذقه تداعى رجالن في مالف ،كيف كان القضاة يعرفون الكذابينيعني 
ني  الثا،دفعت إليه في المكان الفالني عند شجرة: أين دفعت إليه؟ قال:  قال،لإنه دفع إليه هذا الما: أحدهما

 لعلك ،اذهب إلى الشجرة لعلك تتذكر:  وقال للثاني، اجلس،اجلس:  فقال للمدعى عليه،ئاًما أخذت منه شي: قال
 واشتغل بأمور ، والقاضي غفل عن المدعى عليه وتركه،فذهب ،أعطيته رجالً آخر إذا أتيت ذلك المكان

: أتراه قد بلغ الشجرة؟ قال: أه وقال له فلما طال جلوسه فاج، وكان يرمقه حيناً بعد حين دون أن يشعر،أخرى
 وأن ، طيب كيف عرفت أنه ما وصل إلى الشجرة،أنا ما أعرفه: يقولكان   قبُل،ا وصل إلى اآلنم:  يقول،ال

 يا خائن،:  فقال له، إذاً تعرف الشجرة،؟ وأن الرجل لم يصل إليها بعد،الشجرة تبعد عن المكان هذا بقدر كذا
  .رالكاذب يظهر كذبه بأمو

أنهم يحلفون على الكذب، الكذب قد يحلف عليه :  يعني}ويحِلفُون علَى الْكَِذِب وهم يعلَمون{: وقوله: قال
 ،ى خاصفسر الكذب بمعنياإلنسان وال يعلم، فالكذب يأتي لمعنيين، معنى مذموم شرعاً، ومعنى ال يذم، 

ص الذي ورد فيه الذم شرعاً هو المخالفة بين اللسان  أعم، الكذب بالمعنى الخاويفسر أيضاً أو يعرف بمعنى
حق به التخالف بين الظاهر لوما في القلب، سواء وافق الواقع أو خالفه، هذا الكذب المذموم شرعاً، وي

والباطن مطلقاً، يعني مثل حال المنافق أو من يظهر شيئاً معيناً وليس في باطنه، يعني الكذب في الفعل 
ذا تخالف بين ما يجري على لسان اإلنسان ما يقوله وما يقر في قلبه، هذا هو الكذب والعمل والحال، فه
زيد مسافر، وهو يعلم أنه موجود، والواقع أنه موجود، فهذا كذب أصلع، ال مرية فيه، : المذموم، فإذا قال

لكن هذا القائل لم زيد مسافر، ويعتقد أنه موجود، وتبين في الحال أنه فعالً مسافر، : هنا صورة أخرى، قالو
، هذا موافق ؟مسافر، وفي اعتقاده أنه موجود، والواقع أنه فعالً مسافر، فهذا ماذا يعتبر: يكن يعلم، فقال

، وهو كذب ومذموم، هذه الصورة التي ورد فيها الذم شرعاً بفرعيها، هناك إطالق اًللواقع، هذا يسمى كذب
      قول النبي  منها،-مرضي اهللا عنه- لسان الصحابة أوسع في الكذب جاء في بعض األحاديث، وجاء على

: ، لم يوافقه العسل، وكذلك تجد في كالم الصحابة)٢())صدق اهللا وكذب بطن أخيك((: -صلى اهللا عليه وسلم-
قصد، يعني لو جاء أحد أخطأ، فالتخالف بين القول وما في الخارج يسمونه كذباً وإن لم ي: كذب فالن، يعني

                                                
، ومسلم، كتاب السالم، باب التداوي بسقي العسل، برقم )٥٦٨٤(رواه البخاري، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، برقم  - ٢
)٢٢١٧.( 
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بمعنى أخطأ،  وإنما، هو لم يقصد الكذب، كذَب: ألف، يقال:  ضرب عشرة، فقال وهو يعتقد هذاعشرة: وسئل
ال تقضى؛ ألن ذلك واقع في غير محل، يعني : ما حكم الصالة إذا خرج وقتها بسبب عذر؟ فقال: لو قيل مثالً

، اهللا وقَّتَ وقت الصالة وهذا ]١٠٣:سورة النساء[ }قُوتًاِإن الصالَةَ كَانَتْ علَى الْمْؤِمِنين ِكتَابا مو{في غير الوقت 
، بمعنى أخطأ، وهو لم يتعمد هذا، فالكذب يقال كذَب: لم يوقعها في الوقت الذي شرعه اهللا، فال يقضي، فيقال

قصد، ويقال لكل ما يخالف الباطن وافق الواقع أو خالفه، وهذا هو الذي ورد لكل ما يخالف الواقع وإن لم ي
عز - أنه كذب، فيجترئون على اهللا }وهم يعلَمون{ منهم، وإنما  ال خطًأ}ويحِلفُون علَى الْكَِذِب{يه الذم، فهنا ف

، فكيف -سبحانه وتعالى-، فإذا كان كثرة الحلف مع الصدق يدل على ضعف في تعظيم المعبود -وجل
، -تبارك وتعالى-فاف عظيم وجراءة على اهللا ، هذا استخ!؟باليمين الغموس، الحلف على الكذب وهو يعلم

، تعرفون باب ما جاء في  مذمومصادق إذا كثر صاحبهواليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، الحلف 
 في كتاب التوحيد؟ -رحمه اهللا-كثرة الحلف في كتاب التوحيد، لماذا جعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

و كان معظماً هللا ألمسك، فال يحلف إال على أمور تستحق، فهذا المنافق باعتبار أن هذا الذي يكثر الحلف ل
  .يدخل ويخرج والحلف على طرف لسانه

أرصد اهللا لهم على هذا الصنيع :  أي}َأعد اللَّه لَهم عذَابا شَِديدا ِإنَّهم ساء ما كَانُوا يعملُون{:  تعالىثم قال
  .لسيئة، وهي مواالة الكافرين ونصحهم، ومعاداة المؤمنين وغشهمالعذاب األليم على أعمالهم ا

؛ ألنها  مثالً، كلمة أعد هي أخص من كلمة جعل اهللا لهم عذاباًلهم اهللاأي أرصد : يعني كلمة أعد هنا يقول
تدل على عناية بالمتَّكًَأ{أعددت لك كذا، : د، عناية، تقولعم نتْ لَهتَدَأع٣١:سورة يوسف[ }و[.  

أظهروا اإليمان وأبطنوا الكفر، واتقوا :  أي}اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{: ولهذا قال تعالى
باأليمان الكاذبة، فظن كثير ممن ال يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم، فحصل بهذا صد عن سبيل اهللا 

في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم اهللا العظيم في األيمان الكاذبة :  أي}فَلَهم عذَاب مِهين{لبعض الناس 
  .الحانثة
، االتخاذ أيضاً يدل على مزيد عناية }اتَّخَذُوا َأيمانَهم{، }اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{: قوله

يقاً جليساً، اتخذت الكتاب جليساً فهذا يدل على عناية خاصة بهذا اتخذت زيداً صد: ذ، تقولتخَبهذا الشيء الم
الشيء المتخذ، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني الحلف، واليمين والحلف بمعنى واحد، إال أن أصل ذلك أن الرجل 

 }جنَّةً{نوسي هذا فصار يقال اليمين لكل حلف، كان إذا حلف أخذ بيمين صاحبه توكيداً للقول بالفعل، ثم تُ
: يقالون، الستتارهم، الِج: والجنة هي الوقاية والستر، وأصل هذه المادة يرجع إلى معنى الستر، ولهذا يقال

ة الترس؛ كل أنواع االستعمال في هذا، الجنّلة؛ ألنها تستر من دخلها، لكثرة أشجارها، ويقال كذلك أيضاً الجنّ
نة، مثل الترس، فإذا لك، فهؤالء اتخذوا األيمان جألنه يستر حامله من النبال وضرب السالح وما إلى ذ

أن هذا ما حصل، وما قلنا هذا الكالم، ولم يصدر منا شيء من ذلك، ووجهت إليهم التهمة سارعوا بالحلف 
، فالفاء تدل على التعليل، }فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{ أدى بهم إلى النتيجة التي بعدها -نسأل اهللا العافية-فهذا 

 أن يقرن الحكم :داللة اإليماء والتنبيهيسميه األصوليون وهي تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، وهذا 
اتَّخَذُوا َأيمانَهم {بوصف لو لم يكن علة له لكان معيباً عند العقالء، ما الذي جعلهم يصدون عن سبيل اهللا؟ 
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يهم تهمة حلفوا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وا هذا األمر أنه كلما وجه إلءاستمر:  يعني}جنَّةً
سورة [ }يحِلفُون ِباللِّه ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ كَِلمةَ الْكُفِْر وكَفَرواْ بعد ِإسالَِمِهم{ال، هو ينكر ويحلف أنه ما قال، 

 كلمة }فَصدوا{د وسهل، وال يتوقفون دونه،  الحلف عندهم شيء معتا-نسأل اهللا العافية-، فهؤالء ]٧٤:التوبة
 هذه تأتي الزمة، وتأتي متعدية، تأتي الزمة بمعنى أنها ال تحتاج إلى مفعول، يعني صدوا أنفسهم، بقوا "صد"

 فقد تقصد بها أنه منطٍو على ،فالن صاد:  تقولعلى الكفر منطوين، بقوا على النفاق، بقوا على الضالل،
، بقوا على الكفر، ارتضوا هذه الحال، وإذا وجه إليهم تهمة }فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{ه، نفسه، وصد في نفس

، صد زيداً عن اإلسالم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم حملوها على "صد"حلفوا، هذا معناها، وتأتى متعدية 
 }فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{: هم يقولهذا المعنى، أنها متعدية، وإن اختلفت عباراتهم في تفسيرها، يعني بعض

 -صلى اهللا عليه وسلم-معنى أنهم حينما يحلفون ال يقام حكم اهللا فيهم، يعني مثالً الذي يستهزئ بالنبي ب
ك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها ك يأكلْ كلبنمس: يسخر منه، هذا الذي يقول كعبد اهللا بن أبي

، }فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{كمه القتل، فيحلف كما حلف في بني المصطلق أنه ما حلف وما قال،  هذا ح،األذل
: المعنى صدوا المسلمين عن إقامة حكم اهللا فيهم بسبب هذه األيمان، وبعضهم يقول: بعض العلماء يقول

ِإن الَِّذين {دوه ومنعوه، وخوفوه، ونفروه،  إذا جاء أحد يسلم ص،، صدوا عن اإلسالم}فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{
إنه : ، فهنا أيضاً تحتمل المعنيين، وبعض أهل العلم يقول]٢٥:جسورة الح[ }كَفَروا ويصدون عن سِبيِل اللَِّه
ي قبله صدوا الناس عن الدخول في اإلسالم، أنهم صدوا عن طاعة  الذبمعنى أنهم صدوا أهل اإليمان،

 ومتابعته والجهاد في سبيل اهللا، واإلنفاق في سبيل اهللا، وبعضهم يخصه -ى اهللا عليه وسلمصل-الرسول 
، وهذا المعنى }فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{الجهاد باعتبار أن سبيل اهللا إذا أطلق في القرآن فالمقصود به الجهاد، ب

 اللَّه الْمعوِقين ِمنكُم والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا قَد يعلَم{:  كقوله-عز وجل-يدل عليه مواضع من كتاب اهللا 
ال ينفقون وال يتصدقون في سبيل :  يعني]١٩-١٨:سورة األحزاب[ }َأِشحةً علَيكُم* ولَا يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا 

لَو خَرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خَباالً وَألوضعواْ {: ولاهللا، فهؤالء صدوا عن سبيل اهللا، يعوقون ويثبطون، يق
لَو {: -تبارك وتعالى-، يثيرون بينكم األراجيف، وهكذا في قوله ]٤٧:سورة التوبة[ }ِخالَلَكُم يبغُونَكُم الِْفتْنَةَ

، فهم ]١٥٦:سورة آل عمران[ }نَا ما ماتُواْ وما قُِتلُواْلَّو كَانُواْ ِعند{، ]١٦٨:سورة آل عمران[ }َأطَاعونَا ما قُِتلُوا
سورة [ }لَا تُنِفقُوا علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا{: يصدون ويثبطون الناس، وهم الذين قالوا أيضاً

نعوا من الصدقة، فهذا كله حتى يتفرقوا عنكم، يذهبون يطلبون بلداً آخر غير المدينة إذا م:  يعني]٧:المنافقون
، هذا كله باعتبار أنها متعدية، ولو حمل ذلك على }اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{من هذا الصد، 

وا البقاء على النفاق والكفر، وصدوا أيضاً ء، فهم صدوا في أنفسهم، استمر-واهللا أعلم-الجميع لكان أحسن 
وا عن اإلسالم، وصدوا عن الجهاد، وصدوا عن النفقة في سبيل اهللا، وطاعة الرسول ومتابعته، غيرهم، صد

  .هذا حال المنافقين
   هم عذاب اهللا ل، فجمع لهم بين اإليالم واإلهانة، ف شديد، وقبلها}فَلَهم عذَاب مِهين{: -تبارك وتعالى- هقول
َأعد اللَّه لَهم عذَابا { ومع ذلك يحصل لهم الهوان، ،يالميحصل بها اإلو بالنار التي تحرقهم -عز وجل-

يوم يسحبون ِفي النَّاِر {، فهذا في صفة هذا العذاب، يحصل به إيالم األجساد ويحصل به اإلهانة، }شَِديدا
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قَرس سذُوقُوا م وِهِهمجلَى وِز{، ]٤٨:سورة القمر[ }عَأنتَ الْع ذُقْ ِإنَّكالْكَِريم قَاَل {، ]٤٩:سورة الدخان[ }يز
وِنئُُاخْسلَا تُكَلِّما ووما أشبه ذلك، فيحصل إهانات شديدة لهم مع العذاب، فهذا ]١٠٨:سورة المؤمنون[ }وا ِفيه ،

  .عذاب آخر
 إذا جاءهم، لن يدفع ذلك عنهم بأساً: أي }لَن تُغِْني عنْهم َأموالُهم وال َأوالدهم ِمن اللَِّه شَيًئا{:  تعالىثم قال

}ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص ُأولَِئك{. 

يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فال يغادر منهم أحدا، :  أي}يوم يبعثُهم اللَّه جِميعا{:  تعالىثم قال
، أنهم كانوا على -عز وجل-يحلفون باهللا :  أي}ن َأنَّهم علَى شَيٍءفَيحِلفُون لَه كَما يحِلفُون لَكُم ويحسبو{

الهدى واالستقامة، كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ ألن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، 
  .ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند اهللا كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم األحكام الظاهرة

 وجه االرتباط مع ما قبلها أن }لَن تُغِْني عنْهم َأموالُهم وال َأوالدهم ِمن اللَِّه شَيًئا{: -رك وتعالىتبا-قوله 
أجل دنياهم، من أجل إحراز األموال، وحفظ وحقن الدماء، أن يحقنوا دماءهم من الذي أوقعهم في النفاق هو 

ولَو {: -عز وجل- الدنيا، ولهذا قال اهللا ي ه،وما تحت أيديهم من األوالد واألهل، هذا مرادهم، هذا غايتهم
ولَو دِخلَتْ {احيها المختلفة، من نو:  يعني}من َأقْطَاِرها{المدينة، :  يعني]١٤:سورة األحزاب[ }تْ علَيِهمدِخلَ

، يعني }تَوها وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسيراألَ{، وفي القراءة األخرى }علَيِهم من َأقْطَاِرها ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ لَآتَوها
ألحزاب، ثم سئلوا الكفر فهم  دخلها العدو يوم ا،خلت المدينة من أقطارها من نواحيها المختلفةبمعنى أنه لو د

ال يحتاج أن يتأنى، وال  و،يتروىأن ، ال يحتاج }وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسيرا{مباشرة يبادرون، وال ينتظرون، 
يفكر، مباشرة مع من غلب؛ ولذلك ترونهم لما دخل الصليبيون العراق كانوا معهم، ولما دخلوا في أن يحتاج 

كان وعهم، هم مع من غلب، وكتب بعضهم في بعض صحفنا إبان دخول الغزاة إلى العراق أفغانستان كانوا م
يستبشر بمجيء هؤالء وبنزولهم في ساحة المسلمين في العراق بأنهم قد اقتربوا، وأن هؤالء سيعمرون 

عرف العراق، وسيقيمون فيها الديمقراطية، وسيكون لها مستقبل، وللمنطقة مستقبل مشرق وواعد بسبب ما 
األمريكان ليسوا كاإلنجليز، يعني : عن هؤالء من رعاية الديمقراطية والحرية، وكما ترون، ويتفلسف يقول

 يمدح هؤالء ويظهر الفرح بكاتب كتَوا أشاعوا الحريات والديمقراطية، وعمروا البالد، هذا ءنهم إذا جاأ
ك النظم من الديمقراطية والحرية وغيرها، والسرور واالستبشار للمنطقة بأسرها أنها ستتغير وتتحول إلى تل

  . كذاالنصراني ومرة معالمنافق ليس له مبدأ ودين إطالقاً، مرة مع اليهودي ومرة مع ف
ُأولَِئك {: المناسبة، قالو، هذا وجه االرتباط }لَن تُغِْني عنْهم َأموالُهم ولَا َأولَادهم من اللَِّه شَيًئا{: هنا قالو
وإذا ذكر أصحاب النار دائماً فالمقصود بهم هم أهل الخلود فيها، يعني أن  }صحاب النَّاِر هم ِفيها خَاِلدونَأ

يوم يبعثُهم {: أهل اإليمان الذين يدخلون ويعذبون في النار ثم يخرجون منها ال يقال لهم أصحاب النار، قال
يحتمل معنى أنه : ، قلنا}يبعثُهم اللَّه جِميعا{ا سبق في بعض المناسبات، ، هذا يحتمل معنيين كم}اللَّه جِميعا

يبعث هؤالء جميعاً، فإن اهللا يبعث األولين واآلخرين، فيجمع هؤالء ال يغادر منهم أحداً، ويحتمل معنى آخر 
ن البعث الثاني يكون مما تفرق من ما تفرق من أجسادهم ال يفوته منهم شيء؛ أل:  يعني}يبعثُهم اللَّه جِميعا{

البعث لما تفرق من األجسام، ف ]٤:سورة ق[ }قَد عِلمنَا ما تَنقُص الَْأرض ِمنْهم{األجسام األجساد وتحلل في 
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آدم من تراب، والذرية من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة، حتى يتكون هذا الخلق : والنشأة األولى
النشأة الثانية ليست من تراب و،  األولىذا المخلوق ثم يكون الوالدة إلى آخره، هكذا النشأةوتنفخ فيه الروح، ه

نشأة جديدة مستقلة، وليست من نطفة، وإنما هي من حطام هذا الجسد، مما حصل له البالء وتحلل، إنما و
خلق خلقاً جديداً آخر،  يعيد هذه األجسام وال ي-تبارك وتعالى-وهذا هو الذي يحصل به البعث حقيقة، واهللا 

كَما بدْأنَا َأوَل خَلٍْق { الًرحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُي((: إنما نفس هذه األجسام يعيدها؛ ولهذا قال
هفيعيدهم كما هم، حتى األجزاء التي فقدوها في الدنيا ترجع إليهم، قال اهللا )٣())]١٠٤:سورة األنبياء[ }نُِّعيد ،    

إذا مت : ، الرجل الذي قال]٩٤:سورة األنعام[ }ولَقَد ِجْئتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم َأوَل مرٍة{: -جلعز و-
، فبعض }يوم يبعثُهم اللَّه جِميعا{:  فهنا قال فجمع اهللا ما تفرق منه،إلى آخره،.. فأحرقوني ثم أذروني

يجمع ما تفرق من أبعاضهم وأجسامهم، والمعنى األول هو الذي عليه :  يعني}جِميعا{: المفسرين قال
  .الجمهور، وهو المشهور أن اهللا يبعثهم جميعاً يعني ال يغادر منهم أحداً

 يظن فيحلفون له أيضاً، يعني هو يظن أنه لما راج ذلك في الدنيا، ودفع عنه العقوبات والحدود بهذا الحلف،
ع من القبر، ينفض التراب لالتعقيب المباشر، هذا يطعلى يا، فمباشرة الفاء تدل  في اآلخرة مثل الدنأن األمر

يوم { ،-نسأل اهللا العافية-عنه، وأيمان متتابعة، حتى في يوم القيامة يحلف، إذا رأيت أحداً يحلف يوم القيامة 
  .}فُون لَه كَما يحِلفُون لَكُميبعثُهم اللَّه جِميعا فَيحِل

، -تبارك وتعالى-يظن أن هذه األيمان تروج وتنفع وتدفع عنه عذاب اهللا :  يعني}ويحسبون َأنَّهم علَى شَيٍء{
 في ، ومثل هذا مضى}َألَا ِإنَّهم هم الْكَاِذبون{يظن أن الحكم هناك البينة على المدعي واليمين على من أنكر، 

 }هم الْكَاِذبون{، وجاء بضمير الفصل بين طرفي الكالم }َألَا ِإنَّهم{ "إن"ـمناسبات شتى، هنا جاء بالتأكيد ب
دل على ي "ال"، ودخول }هم الْكَاِذبون{يعني هذا فيه تقوية النسبة بين المبتدأ والخبر مثالً، بين طرفي الجملة، 

كذب، يعني يشبه الحصر، يعني كأنه ال كاذب إال هؤالء، هؤالء هم أنهم استحقوا الوصف الكامل من ال
  .}استَحوذَ علَيِهم الشَّيطَان{صف، المستحقون من الكذب أكمله، والكاذبون المستحقون لهذا ال

 .عز وجل-حلفهم ذلك لربهم :  أي}ويحسبون َأنَّهم علَى شَيٍء{

 . فأكد الخبر عنهم بالكذب} ِإنَّهم هم الْكَاِذبونَأال{ثم قال منكرا عليهم حسبانهم 

استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم :  أي}استَحوذَ علَيِهم الشَّيطَان فََأنْساهم ِذكْر اللَِّه{:  تعالىثم قال
:  قال الدرداءأبو داود عن أبيروى ، وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه؛ ولهذا -عز وجل-أن يذكروا اهللا 

ما من ثالثة في قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا 

                                                
، والترمذي واللفظ )٢٨٥٩(رقم رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، ب - ٣

 ).٢٤٢٣(، باب ما جاء في شأن الحشر، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-له، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا 
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يعني : قال السائب:  قال زائدة،)٤())استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية
 .الصالة في الجماعة

:  ثم قال تعالى،الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا:  يعني}ِحزب الشَّيطَاِنُأولَِئك {: ثم قال تعالى
}ونالْخَاِسر مطَاِن هالشَّي بِحز َأال ِإن{.  

فالن استحوذ على التركة، : ، استحوذ يعني استعلى وغلب، تقول}استَحوذَ علَيِهم الشَّيطَان{: هنا قوله تعالى
غلب عليهم :  يعني}استَحوذَ علَيِهم الشَّيطَان{: على المال، بمعنى أنه غلب عليه، وهكذا قول من قالاستحوذ 

 عليهم، فكل هذا يقِو:  وقول من قالأحاط بهم،:  وهكذا قول من قالوضمهم إليه، فصاروا من جنده وحزبه،
من جملة جنده وحزبه وأوليائه، يرجع إلى معنى واحد، بمعنى غلب عليهم وضمهم إليه حتى صاروا 

}طَانالشَّي ِهملَيذَ عوتَحتدل على ما سبق من التعليل وترتيب ما "الفاء"وكانت النتيجة فأنساهم ذكر اهللا، و، }اس 
ن استحوذ عليه الشيطان  م:بعدها على ما قبلها، وأن هذا ما يسمى بداللة اإليماء والتنبيه، فكانت النتيجة

ولَا {نسيت الكتاب، وإنما بمعنى الترك، : تقولكما سيان هنا ليس بمعنى الذهول عن المعلوم أنساه، والن
مهَأنفُس ماهفََأنس وا اللَّهنَس تركوا طاعته وتوحيده واإليمان به، :  يعني]١٩:سورة الحشر[ }تَكُونُوا كَالَِّذين

}مهَأنفُس ماهِه{، هنا }فََأنسلَيذَ عوتَحاللَِّهاس ِذكْر ماهفََأنس طَانالشَّي هنا الذكر مصدر، ويحتمل أن يكون }م ،
أنساهم ذكر اهللا يعني القرآن مثالً، القرآن وما فيه من : مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول، فيكون المعنى

و ذلك، والمعنى الثاني  ونح-صلى اهللا عليه وسلم-دالئل اإليمان والتوحيد واألمر بطاعة اهللا وطاعة رسوله 
، وهذا الذكر يشمل الذكر بالقلب -تبارك وتعالى-أن يذكروا اهللا :  يعني}فََأنساهم ِذكْر اللَِّه{هو المشهور 

والَ يذْكُرون اللّه {: ، ومراقبته، كما يشمل ذكر اللسان، فكما قال اهللا عنهم-عز وجل-واإليمان، وتعظيم اهللا 
ِإن { عنهم أيضاً -عز وجل-، وكذلك يشمل ذكره بالجوارح، كما قال اهللا ]١٤٢:سورة النساء[ }ِإالَّ قَِليالً

، فجوارحهم معطلة من ذكره ]١٤٢:سورة النساء[ }الْمنَاِفِقين يخَاِدعون اللّه وهو خَاِدعهم وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة
ا أن قلوبهم مظلمة، ليس فيها تعظيم وال مراقبة وال خوف، وال ، كمأيضاً وطاعته، وألسنتهم معطلة من ذكره

، -نسأل اهللا العافية-رجاء، وال توكل، وال إنابة، لو كانوا يعرفون هذه المعاني ما صاروا من المنافقين أصالً 
اذْكُروا {، ]٣٥:سورة األحزاب[ }والذَّاِكِرين اللَّه كَِثيرا والذَّاِكراِت{: قالفولهذا فإن اهللا ذكر أهل اإليمان ووصفهم 

سورة [ }فَاذْكُرواْ اللّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنُوِبكُم{، أمرهم بهذا، ]٤١:سورة األحزاب[ }اللَّه ِذكْرا كَِثيرا
الَ و{، فهكذا يكون المؤمن، أما المنافق فقلة الذكر بالقلب واللسان والجوارح من صفات المنافقين، ]١٠٣:النساء

والمشكلة أن ذلك يورث قضايا متتابعة، يعني ينبني عليه أشياء،  ،]١٤٢:سورة النساء[ }يذْكُرون اللّه ِإالَّ قَِليالً
الجفاف، تصحر القلب، يعني قضايا تدور، هي صفة من صفات المنافقين يحصل من جراء ذلك جفاف 

ي القلب، فيتالشى، فقد تراه في حال في وتصحر، فتموت األوراق الخضراء أو الفروع الخضراء التي ف
ظاهره يدل على االستقامة، ولكنك إذا عاشرته أو عاملته ترى حاالً أخرى تماماً، إذا نام فهو جيفة، ال يصلي 

                                                
، والنسائي، كتاب اإلمامة، باب التشديد في )٥٤٧(رواه أبو داود، كتاب الصالة، باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم  -  ٤

إسناده حسن من أجل السائب بن : "محققوه ل، وقا)٢٧٥١٤(، واإلمام أحمد في المسند، برقم )٨٤٧( الجماعة، برقم ترك
 ). ٥٧٠١(، وحسنه األلباني في صحيح الجامع، برقم )١٤٨٦(، وابن خزيمة في صحيحه، برقم "حبيش
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، إذا عامل الناس باألموال فالحالل ما حل باليد، وإذا -عز وجل-وال يقوم للصالة، ال تسمع منه ذكر اهللا 
فََأنساهم ِذكْر {: عد وجفاف، هذه حال المنافق، فهنا، وأحوال تنبئ عن با وعدهم لم يِفحدثهم لم يصدقهم، وإذ

القلب مع و، على المؤمن أن يكون في حال مغايرة لهؤالء المنافقين، وكيف يعيش اإلنسان بال ذكر، }اللَِّه
  . بمعنى الذهول عن المعلومالذكر كالسمك في الماء، فإذا أخرج منه مات، فالنسيان هنا بمعنى الترك وليس

 الحزب :معنى حزب الشيطانو، }ُأولَِئك ِحزب الشَّيطَاِن{ هنا ما فسر الحزب، }ُأولَِئك ِحزب الشَّيطَاِن{: وقوله
 لما ذهب -صلى اهللا عليه وسلم-ظ، يعني ليس كل جماعة، مثالً موسى لَفي األصل في اللغة جماعة فيها ِغ

سورة [ }ولَما ورد ماء مدين وجد علَيِه ُأمةً من النَّاِس يسقُون{ على ماء مدين، إلى مدين ووجد هناك
ليس كل جماعة يقال لها حزب، إذ  يقال لهم حزب،  الهؤالء الجماعة من الرعاةفجماعة، : ، أمة]٢٣:القصص

لحمة بينهم واجتماع مقصود على أمر من ظ، يعني قوة وشدة، وهذا يحصل بسبب لَإنما الحزب جماعة فيها ِغ
حزب معناها أنه طائفة لها : األمور، هذا أصل الحزب في لغة العرب، وفي العرف المعاصر حينما يقال

ي أتباع، رأس وأتباع، هذا يقال له حزب، هذا في العرف المعاصر، فهؤالء حزب الشيطان، أ، ةرأس وقاعد
 رتب في هذا الحزب، فبعضهم رتبه عالية، وبعضهم رتبه أدنى، فرئيس الحزب رسمياً هو إبليس، وهم على

وبعضهم قيادات، وبعضهم من الصحفيين، وبعضهم من المثقفين، وبعضهم لربما يتحول الشيطان إلى أنه 
جندي من جنده كما ذكر بعض أهل العلم، يعني صار من األساتيذ في فنون الشيطنة، صار أستاذاً كبيراً، 

ير في الصد عن سبيل اهللا وإضالل الناس، حتى صار الشيطان لربما من جملة تالمذته يعني أنه مدرب كب
شَياِطين اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض { :-عز وجل-هذا الحزب كما ذكر اهللا وومن جنوده، 

ن الجن واإلنس، ونفس ما سبق ، فهذا الحزب مكون من كتلتي]١١٢:سورة األنعام[ }زخْرفَ الْقَوِل غُرورا
}ونالْكَاِذب مه مٍء َألَا ِإنَّهلَى شَيع مَأنَّه ونبسحي{، وهنا }وونالْخَاِسر مطَاِن هالشَّي بِحز َألَا {، ويأتي }َألَا ِإن

ونفِْلحالْم ماللَِّه ه بِحز ِإن{ ،}ونالْخَاِسر مطَاِن هالشَّي بيعني كأنه ال خاسر إال هم، هؤالء أصحاب }ِحز 
قُْل ِإن الْخَاِسِرين الَِّذين خَِسروا َأنفُسهم وَأهِليِهم يوم الِْقيامِة َألَا {: -عز وجل-الخسارة الكبرى، كما قال اهللا 

ِبينالْم انرالْخُس وه خسارة في تجارة ومال ونحو هذا، هذه الخسارة الحقيقية ال ال]١٥:سورة الزمر[ }ذَِلك.  
} ِفي األذَلِّين ُأولَِئك ولَهسرو اللَّه ونادحي الَِّذين ِإن* ِزيزع قَِوي اللَّه ِلي ِإنسرَأنَا و نألغِْلب اللَّه لَا * كَتَب 

 ونادوِم الْآِخِر يوالْيِباللَِّه و ْؤِمنُونا يمقَو تَِجد مانَهِإخْو َأو مهنَاءَأب َأو مهاءكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم
 ارا الَْأنْهِتهتَح ِري ِمننَّاٍت تَجج مِخلُهديو وٍح ِمنْهِبر مهدَأيو انالِْإيم ِفي قُلُوِبِهم كَتَب ُأولَِئك متَهِشيرع َأو

سورة [ } ُأولَِئك ِحزب اللَِّه َألَا ِإن ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونرِضي اللَّه عنْهم ورضوا عنْهين ِفيها خَاِلِد
الذين هم في حد : يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين هللا ورسوله، يعني، ]٢٢-٢٠:المجادلة

  .ون للحق مشاقون له، هم في ناحية والهدى في ناحيةمجانب: والشرع في حد، أي
}ِفي األذَلِّين في األشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب، األذلين في الدنيا واآلخرة:  أي}ُأولَِئك. 

}ِفي األذَلِّين عليهم، كل -عز وجل- يعني في جملة األذلين، فإن المحادين هللا ورسوله هكذا حكم اهللا }ُأولَِئك 
وكما سبق أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فبقدر المحادة يكون لإلنسان محاد ،

 له كالم -رحمه اهللا-الحافظ ابن القيم و، }ُأولَِئك ِفي األذَلِّين{من الذل، فأهل المحادة الكاملة هم أذل الناس، 
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م يعلَمواْ َأنَّه من يحاِدِد اللّه ورسولَه فََأن لَه نَار جهنَّم َألَ{: -تبارك وتعالى-في تفسير سورة التوبة في قوله 
ِظيمالْع يالِْخز ا ذَِلكا ِفيه{: ، من قوله تعالى]٦٣:سورة التوبة[ }خَاِلد وه ِيقُولُونو النَِّبي ْؤذُوني الَِّذين مِمنْهو

ن األذل أبلغ من إ:  يقول-رحمه اهللا- بعدها، ابن القيم -عز وجل-كر اهللا ، وما ذ]٦١:سورة التوبة[ }ُأذُن
ُأولَِئك ِفي {، ]١١٢:سورة آل عمران[ }ضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ{،  والذليلالذليل، يعني يفرق يقارن بين األذل

إال إذا -أذل عنيي-ال يكون كذلك إنه : ن األذل أبلغ من الذليل، يقولإ: ، هذه أبلغ، يقول ابن القيم}األذَلِّين 
َأِشحةً علَيكُم فَِإذَا جاء {، ]٤:سورة المنافقون[ }يحسبون كُلَّ صيحٍة علَيِهم{ ونخاف على نفسه وماله، والمنافق

، في حال من ]١٩:سورة األحزاب[ }موِتالْخَوفُ رَأيتَهم ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْ
ال يكون أذل إال إذا كان يخاف على نفسه وماله؛ ألن من كان دمه وماله : الهلع والفزع، فيقول ابن القيم

ٍل من ضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ َأين ما ثُِقفُواْ ِإالَّ ِبحب{: يدل عليه قوله تعالى: معصوماً ال يستباح فليس بأذل، يقول
، هذا باعتبار أن االستثناء من قبيل المتصل، وليس بمعنى بل، ]١١٢:سورة آل عمران[ }اللِّه وحبٍل من النَّاِس

ولكن بحبل من اهللا وحبل من الناس يأمنون على : إن الذل ال يفارقهم، يعني: إنه منقطع يقولون: الذين يقولون
 العهد الذي يعطيه أهل اإليمان؛ ألن ذلك عن أمر اهللا وموافق لحكمه وشرعه، }ِبحبٍل من اللِّه{أنفسهم مثالً، 

 أينما مفبين سبحانه أنه: ، يقول}ِإالَّ ِبحبٍل من اللِّه وحبٍل من النَّاِس{ الذي يعطيهم الكفار، :والحبل من الناس
 به على نفسه وماله ال ذلة عليه وإن كانت  فعلم أن من معه عهد وحبل يأمن،ثقفوا فعليهم الذلة، إال مع العهد

، فإن المسكنة قد تكون مع عدم الذلة وقد جعل سبحانه الحادين في }وضِربتْ علَيِهم الْمسكَنَةُ{عليه المسكنة، 
 إذ العهد ينافي الذلة، كما دلت عليه اآلية، وهذا ظاهر، فإن األذل ليس له قوة ،األذلين، فال يكون لهم عهد

نع بها ممن أراده بسوء، فإذا كان من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس بأذل، فثبت أن يمت
  .}ُأولَِئك ِفي األذَلِّين{المحاد هللا ورسوله ال يكون له عهد يعصمه، 

لَف وال يمانع، وال قد حكم وكتب في كتابه األول وقَدره الذي ال يخا:  أي}كَتَب اللَّه ألغِْلبن َأنَا ورسِلي{
قضى، حكم، كتب ذلك في :  بعضهم يقول،}كَتَب اللَّه ألغِْلبن َأنَا ورسِلي{عبارات السلف متقاربة،  ...يبدل

، جمع حكم وكتب في كتابه األولعبارة ابن كثير هنا واضحة  ،}ألغِْلبن َأنَا ورسِلي{: اللوح المحفوظ، قال اهللا
  .اظ التي ذكرها السلفبين بعض هذه األلف

قد حكم وكتب في كتابه األول وقَدره الذي ال يخالَف وال يمانع، وال يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله : أي
ِإنَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَِّذين آمنُوا {: للمتقين، كما قال تعالى وعباده المؤمنين في الدنيا واآلخرة، وأن العاقبة

يِفي الْحاداألشْه قُومي مويا ونْياِر *اِة الدالد وءس ملَهنَةُ واللَّع ملَهو متُهِذرعم الظَّاِلِمين نْفَعال ي موسورة [ } ي
وي العزيز أنه كتب الق:  أي}كَتَب اللَّه ألغِْلبن َأنَا ورسِلي ِإن اللَّه قَِوي عِزيز{ : وقال هاهنا،]٥٢-٥١:غافر

 . وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا واآلخرة،الغالب ألعدائه

 من أهل العلم التي ذكر اهللا فيها الغلبةالمواضع  أن الغلبة له ولرسله، و}كَتَب اللَّه ألغِْلبن َأنَا ورسِلي{: قوله
ن، ومنهم من حمله على الغلبة بالسيف والسنان، وهؤالء الذين حملوه من حمل ذلك على الغلبة بالحجة والبيا

  على الحجة كأنهم نظروا إلى بعض المواضع أو بعض المقامات التي لم يحصل فيها نصر بالسيف، فيحيى 
 على هذه ]١٤٦:سورة آل عمران[ }وكََأين من نَِّبي قُِتَل{:  يقول-عز وجل-تل، واهللا  قُ-عليه الصالة والسالم-
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 أراد اليهود قتله فرفعه اهللا ولم -صلى اهللا عليه وسلم- قتلوا، وعيسى ينالقراءة إذا وقفت هنا؛ ألن أنبياء كثير
المقصود بالحجة والبيان، الحجة والبيان ال شك : يحصل غلبة بالسيف وميدان المعركة، فبعض أهل العلم قال

   في بعض المناسبات، هذا اللفظ -رحمه اهللا-ا يقول الشنقيطي أنها داخلة في الغلبة، ولكن هذا االستعمال كم
ومن يقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتَْل َأو { : يأتي غالباً في القرآن مراداً به الغلبة في ميدان المعركة، مثل-الغلبة–

غِْلبانقَ{  وأيضاًينتصر،: يعني ]٧٤:سورة النساء[ }يو نَاِلكواْ هفَغُِلباِغِرينواْ ص١١٩:سورة األعراف[ }لَب[.   
 تكلم على هذه -رحمه اهللا-، الشنقيطي }من يقاتل في سبيل اهللا فيقتل أو يغلبو{: -تبارك وتعالى-قوله و

 ألن الذي يقابله غالب، يعني هذا مستند للذين ؛إنه قابل القتل بالغلبة، فدل على أن المقتول مغلوب: اآلية قال
، ]٧٤:سورة النساء[ }فَيقْتَْل َأو يغِْلب{تل، والمقتول مغلوب، إن بعض األنبياء قُ: بة بالحجة، قالوان الغلإ: يقولون

وأجاب عن هذا وحاصل ذلك أن الغلبة قد ال تكون على يده هو، وإنما تكون باعتبار العاقبة، وأن العبرة 
 دعوتهم واحدة، والظهور الذي - والسالمعليهم الصالة-ليست بنقص البدايات وإنما بكمال النهايات، والرسل 

وجاِعُل الَِّذين اتَّبعوك فَوقَ الَِّذين { ودينه وأتباعه، -عليه الصالة والسالم- به المسيح -عز وجل-وعد اهللا 
سورة [ }م فََأصبحوا ظَاِهِرينفََأيدنَا الَِّذين َآمنُوا علَى عدوِه{، ]٥٥:سورة آل عمران[ }كَفَرواْ ِإلَى يوِم الِْقيامِة

 وأتباعه من أهل التوحيد من النصارى كانوا ،-عليه الصالة والسالم-عيسى ل، فإن هذا التأييد ]١٤:الصف
بل اليهود، ثم بعد ذلك لما جاء قسطنطين وأظهر الدخول في النصرانية وأقر عقيدة مستضعفين مقهورين من ِق

وجاِعُل الَِّذين اتَّبعوك فَوقَ الَِّذين ل التوحيد وهم قلة، فأين كان هذا الظهور، التثليث صاروا يستضعفون أه
، هذا على -صلى اهللا عليه وسلم- ببعث محمد ؟}فََأيدنَا الَِّذين َآمنُوا علَى عدوِهم فََأصبحوا ظَاِهِرين{، }رواْكَفَ

 من أن المراد لما كان لهم -رحمه اهللا- الذي مال إليه ابن القيم ، وفيها قول آخر وهو-واهللا أعلم-األقرب 
شائبة من اتباع المسيح كانوا أقرب إليه من اليهود وإن كانوا على انحراف، فصار النصارى ومن ينتسبون 

  .للمسيح قاهرين لليهود، وينادون عليهم في ممالكهم حيناً بعد حين بالقتل، كما هو معروف في التاريخ
  . ألنه مقام غلبة، وهذا يؤيد أن تكون هذه الغلبة أيضاً في ميدان المعركة؛}ِإن اللَّه قَِوي عِزيز{: التعقيبوهذا 

َأو ال تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم {: ثم قال تعالى
متَهِشيرع َأو مانَهِإخْو َأو مهنَاءتَِّخِذ {: ال يوادون المحادين ولو كانوا من األقربين، كما قال تعالى:  أي}َأبال ي

ِإال َأن تَتَّقُوا ِمنْهم تُقَاةً الْمْؤِمنُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اللَِّه ِفي شَيٍء 
هنَفْس اللَّه كُمذِّرحي{: تعالىاهللا  اآلية، وقال ]٢٨:آل عمرانسورة [ }و انُكُمِإخْوو نَاُؤكُمَأبو اُؤكُمآب كَان قُْل ِإن

ةٌ تَخْشَوارِتجا ووهفْتُماٌل اقْتَروَأمو تُكُمِشيرعو كُماجوَأزاللَِّه و ِمن كُمِإلَي با َأحنَهوضتَر اِكنسما وهادكَس ن
الْفَاِسِقين مِدي الْقَوهال ي اللَّهِرِه وِبَأم اللَّه ْأِتيتَّى يوا حصبِبيِلِه فَتَراٍد ِفي سِجهوِلِه وسر٢٤:التوبةسورة [ }و[. 

 إلى آخرها }ال تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر{نزلت هذه اآلية أ: قد قال سعيد بن عبد العزيز وغيرهو
رضي اهللا -وم بدر؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب ل أباه يفي أبي عبيدة عامر بن عبد اهللا بن الجراح، حين قتَ

أبو عبيدة حيا ولو كان : "-مرضي اهللا عنه-ئك الستة  حين جعل األمر شورى بعده في أوال-عنه
 ".الستخلفته
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 في الصديق }َأو َأبنَاءهم{ نزلت في أبي عبيده قتل أباه يوم بدر :}ولَو كَانُوا آباءهم{:  تعالىوقيل في قوله
َأو { في مصعب بن عمير، قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ }َأو ِإخْوانَهم{هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، 

ِشيرعما، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة }تَهفي عمر قتل قريبا له يومئذ أيض 
 .اهللا أعلمفوالوليد بن عتبة يومئذ، 

 المسلمين في أسارى بدر، فأشار -صلى اهللا عليه وسلم-ومن هذا القبيل حين استشار رسول اهللا : قلت
 أن  تعالى للمسلمين، وهم بنو العم والعشيرة، ولعل اهللالصديق بأن يفادوا، فيكون ما يؤخذ منهم قوة

فأقتله، وتمكن عليا  -قريب لعمر- ي من فالنن تمكنرسول اهللا، هلال أرى ما رأى يا :  وقال عمر،يهديهم
 .القصة بكاملها... للمشركين، ليعلم اهللا أنه ليست في قلوبنا هوادة ؟من عقيل، وتمكن فالنًا من فالن

 كما ، مثل هذا األسلوب يدل على التحريم،}لَا تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر{: -وتعالىتبارك -قوله 
 والصيغ الدالة على ، وصيغ التحريم، في بدائع الفوائد في صيغ اإليجاب-رحمه اهللا-ذكر الحافظ ابن القيم 

ْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا لَا تَِجد قَوما ي{مثل هذا ال يكون  ،اإلباحة
منَاءهَأب َأو ماءهظهر جلياً أن و لما تجلى مما سبق : فهنا وجه االرتباط بين هذه اآلية وما قبلها، إلى آخره}آب

 وأن من عداه كان خاسراً كان نتيجة ذلك التحذير من ،ونحفل وهم الم، وهم الفائزون،حزب اهللا هم الغالبون
يوادون من حاد اللَّه { ، مبالغة في النهي عنه}لَا تَِجد قَوما{ وجاء ذلك في سياق النفي ،مواالة أعداء اهللا

ولَهسرى هذا المحبوبخاصة فيها ميل إل محبة:  يعني، يوادون الود والمودة هي أخذ من مطلق المحبة،}و، 
 -عز وجل- كما قال اهللا }يوادون من حاد اللَّه ورسولَه{ ، فيها تقديم له على غيره،فيها إيثار له على غيره

 هو من المحبة بمنزلة ، فالود خالص المحبة،]١:سورة الممتحنة[ }تُلْقُون ِإلَيِهم ِبالْمودِة{: في سورة الممتحنة
 لكن ،خالص المحبة هذا ال يعطى للكافرينو ، والود خالص المحبة،ة الرأفة رحمة رقيق،رحمةالرأفة من ال

 بعض أهل ، محبة وليست مودة؟ هل يسوغ هذا أو ال يسوغ،؟يبقى هل للكفار من مطلق المحبة من غير مودة
وليست المحبة -حبة  وأما مطلق الم،إن المودة هي المواالة وهي المحرمة:  وقيل،العلم يمنع من هذا مطلقاً

 المحبة ، المحبة العادية، باعتبار أن المحبة تكون طبيعية بين األب والولد، فهذا ال إشكال فيه-المطلقة
ي يتزوجها يحبها أو ما يحبها؟ وهذه الت ،؟ يعني اآلن يجوز أن يتزوج اإلنسان بالكتابية أليس كذلك،الطبيعية
 يطلعها على ،لكن إن كان يؤثرها على غيرها!  يمكن هذا؟،جوز ما ي، انتبه،جها وال تحبهاتزو: نقول له

 :قال هنا ، هذا ال يجوز، هذه مودة، والتقدم وما إلى ذلك،لها الظهور يحب ، يؤثرها عليهم،أسرار المسلمين
}مانَهِإخْو َأو منَاءهَأب َأو ماءهكَانُوا آب لَوثم ،م هم سبب وجودهم فهنا ابتدأ باآلباء األصول ث، إلى آخره}و 

 ، محبة اآلباء فيها شيء من اإلجالل والتعظيم، وهم أعلق بالقلب، وفرع عنهم،األبناء الذين هم امتداد لهم
 ع ثم بعد ذلك رب، باإلخوان؛ ألنهم بمنزلة العضد والناصرثَ ثم ثلّ، فهم يعلقون بالقلب،محبة األبناء شفقة

 لكن في اليوم ، والحظ هذا الترتيب بهذه الطريقة،ث بهم ويستنصر بهمبالعشيرة؛ ألنه جرت العادة أنه يستغا
 األب واألم في سورة  قبل فذكر األخ،]٣٥-٣٤:سورة عبس[ }وُأمِه وَأِبيِه* يوم يِفر الْمرء ِمن َأِخيِه {اآلخر 
أنه لو باعتبار  ؟ بأي باعتبارنه ذكر األخ قبل األم واألبإ:  يقول-رحمه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية و ،عبس

 من اإلخوان وأبناء العم والعشيرة ، عرف أنه سيفر من البقية"أخيهيوم يفر المرء من "ذكر األم واألب قبل 
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 لكن مثل هذه المالحظ أو ،}ولَو كَانُوا آباءهم َأو َأبنَاءهم َأو ِإخْوانَهم َأو عِشيرتَهم{هنا ف ،من باب أولى
 وإال لو تأملتها من موضع آلخر لربما ، وال يقطع بها،كات البالغية لماذا قدم هذا على هذا هي احتماالتالن

 هكذا يقول بعض ، واهللا تعالى أعلم،يطرأ بعض اإلشكال على ما يذكر أو ما قد يذكر من التعليل والتوجيه
  . وما لم يظهر لم يقبل،بل ما ظهر وجهه من هذا قُ،أهل العلم

 يعني كأنهم يصيرون بالنسبة إليه ، الذين يتكثر بهمه العشيرة هم جماعة الرجل وأهل،}َأو عِشيرتَهم{رة العشي
 وأصل هذه المادة تدل ، فتقال العشيرة لكل قرابة الرجل الذين يتكثر بهم، فالعشرة عدد كامل،كالعدد الكامل
 لكن العشيرة أدنى وأقرب إليه من ،ما يخالطهم القبيلة ، فالقبيلة أوسع من العشيرة،مخالطةوعلى معاشرة 

 يقال لهم ، يعاشر بعضهم بعضاً، فهؤالء الذين يحصل بينهم مخالطة ومعاشرة، هم جزء من القبيلة،القبيلة
 فهي ،تجيء العشيرة  ذلكوبعد ، الفخذ، والبطن، العمائر،شعب وقبيلة وعمارة:  يعني عندنا التقسيم مثالً،ذلك

  .}َأو عِشيرتَهم{ ، وقد تقال العشيرة لمن أمرهم واحد،داخلة ومعاشرة لم،بهذا الترتيب
من اتصف بأنه ال يواد من حاد اهللا :  أي}ُأولَِئك كَتَب ِفي قُلُوِبِهم اإليمان وَأيدهم ِبروٍح ِمنْه{:  تعالىوقوله

كتب له السعادة وقررها في قلبه :  أيورسوله ولو كان أباه أو أخاه فهذا ممن كتب اهللا في قلبه اإليمان،
 .وزين اإليمان في بصيرته

 . جعل في قلوبهم اإليمان}كَتَب ِفي قُلُوِبِهم اإليمان{: وقال السدي

مقاطعة األهل والعشيرة والقرابات واألب أي حمل على هذا  لما كان ال ي}ُأولَِئك كَتَب ِفي قُلُوِبِهم اإليمان{هنا 
ُأولَِئك {: ره هللا وفي اهللا إذا كانوا على غير دينه، ال يحمل على هذا إال اإليمان الثابت القوي، قالواألم إلى آخ

اناإليم ِفي قُلُوِبِهم {جعله، : في قلوبهم ، وبعضهم يقولاإليمان  أثبت: ، بعضهم يقول}كَتَب عنَا مفَاكْتُب
{اجعلنا، :  يعني]٥٣:سورة آل عمران[ }الشَّاِهِدينتَّقُوني ا ِللَِّذينهَأكْتُبسأجعلها :  يعني]١٥٩:سورة األعراف[ }فَس

جمع في قلوبهم اإليمان : يعني ]٢٢:سورة المجادلة[ }ُأولَِئك كَتَب ِفي قُلُوِبِهم الِْإيمان{: مثالً، وبعضهم يقول
ن الجند ينضم بعضهم إلى  تدل على جمع، أنهم كتيبة في الجيش، مجموعة م"كتب"باعتبار أن أصل مادة 

  .كُتبة: بعض، والكُتبة التي يربط بها في السقاء، يعني رأس القربة يقال لها
 ِكبنْسي اءا الْمِمنْه ِنكياُل عا بم ***ِربةٍ  سّفِْريكُلىً  م ِمن كََأنَّه  

  :يعني اآلن ألنها تضم أطراف السقاء، ولهذا يقال في الخياطين لغز
  وا ما خُطّ في الكُتُِبءحرفاً وال قر*** بين وما خطّتْ أناِملُهم وكاِت

هم؟  نيعني م  
ي  من هو الكاتب الذيعني الخياطين يجمعون أطراف الثوب يخيطونه، وهم ما يعرفون القراءة والكتابة مثالً،

كَتَب ِفي قُلُوِبِهم {، مض:  ويقال له كاتب؟ الخياط، فبعضهم يقولاًما يعرف يقرأ وال يكتب وما خط حرف
ان{ فسرها بآية الحجرات -رحمه اهللا-جمعه في قلوبهم، والشيخ محمد األمين الشنقيطي  }الِْإيم اللَّه لَِكنو

انيالِْعصوقَ والْفُسو الْكُفْر كُمِإلَي هكَرو ِفي قُلُوِبكُم نَهيزو انالِْإيم كُمِإلَي ببِفي {، ]٧:رة الحجراتسو[ }ح كَتَب
انالِْإيم حبب إليهم اإليمان وزينه في قلوبهم:  يعني}قُلُوِبِهم.  

 .قواهم:  أي}وَأيدهم ِبروٍح ِمنْه{: وقال ابن عباس
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}وٍح ِمنْهِبر مهدَأيقواهم بروح منه، وبعضهم فسره بالنصر كما يقول الحسن البصري، وبعضهم قال }و 
هدى كما يقول ابن وبنور وإيمان وبرهان : ن وحجج القرآن كما يقول الربيع بن أنس، وبعضهم يقولبالقرآ

 هو روح اهللا، روح القدس، ، الذي هو جبريل}ِبروٍح ِمنْه{: برحمة، وبعضهم يقول: جرير، وبعضهم يقول
}وٍح ِمنْهِبر مهدَأييحصل به الثبات واليقين، فربط على  قواهم بنصره وتأييده وأنزل عليهم ألطافه مما}و 

  .قلوبهم وثبت إيمانهم
 كل هذا }رِضي اللَّه عنْهم ورضوا عنْهويدِخلُهم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها األنْهار خَاِلِدين ِفيها {:  تعالىوقوله

  .تقدم تفسيره غير مرة
 هذا }كَتَب ِفي قُلُوِبِهم الِْإيمان وَأيدهم ِبروٍح منْه{ أخبر ما لهم في الدنيا  لما}ويدِخلُهم جنَّاٍت{إي نعم، يعني 

، }خَاِلِدين ِفيها{، وذكر الخلود، }ويدِخلُهم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها األنْهار{: في الدنيا، ذكر ما لهم في اآلخرة
؛ ألن }خَاِلِدين ِفيها{نه ال يفارقه كان ذلك مذكوراً هنا إء الدائم بحيث فلما كان النعيم ال يكتمل إال بالبقا

 النعيم، فهذا ينغص على أهل النعيم ذااإلنسان إذا تذكر أنه يفارق النعيم تبددت سعادته وراحته، ولم يهنأ به
  : نعيمهم، كما قال الشاعر

  انى والفقير ذا الِغص الموتُنغّ ***  شيء الموتَسبقُ يال أرى الموتَ
فإذا تذكر الغني وهو يعيش في القصور والنعيم والمالذ أنه سيفارقه وأن الموت سيأتي تنغص، وإذا كان 

وا فاجتمعوا، فإذا تذكروا اللحظة التي ءالناس يهنئون باالجتماع، اجتماع شمل األسرة من كل مكان جا
تتبدد هذه السعادة والراحة واللذة، ولهذا وب ا ويسافر هذا يحزنون، وتذهذسيفارقون فيها ويتفرقون، ويذهب ه

بالتالقي، ويكره أيام وجتماع ال اهللا أن يأذن بعدها باكان بعض الشعراء يذكر أنه يحب أيام الفراق عّل
رِضي اللَّه {: االجتماع واللقاء لما يعقبها من االفتراق، فهنا الخلود، ولما كان هذا ال يكتمل إال بالرضا قال

 منْهعنْهوا عضرفهذا النعيم ال يكتمل لهم حقيقة إال برضا مالكها، اإلنسان قد يقيم في أحسن األماكن، }و ،
وأعظم النعيم، ولكن إذا لم يكن ذلك برضا واضح من مالكها يبقى قلقاً، اآلن لو أن اإلنسان ذهب وجلس في 

، خاوية ، فارغة، ودخلاً الباب مفتوحمكان، جلس في استراحة، في شاليه، في كذا، ولم يؤذن له فيه، وجد
هذا : ودخل فيها، يجلس وهو قلق أو يجلس وهو قرير العين؟ قلق، يشعر أنه كل لحظة سيأتيه من يقول له

لو أنه دخل في مزرعة وفرش البسط وجلس ووضع المراكي، والمزرعة ليست له، وجد والمكان ليس لك، 
هذا ن ؛ ألاًه األماكن الجميلة وجلس فيها في يوم غائم، يجلس قلق وهذ،ضارهذا الخَ رأىو ودخل اًالباب مفتوح

، }رِضي اللَّه عنْهم ورضوا عنْه{، ثم أيضاً  كذلكالمكان ليس له إذن فيه، وال رضا من مالكه، فيقلق، فهنا
  .فيه سر بديع: الحظ كالم ابن كثير قال

 سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر }وا عنْهرِضي اللَّه عنْهم ورض{:  تعالىوفي قوله
في اهللا عوضهم اهللا بالرضا عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم، والفوز العظيم، والفضل 

 .العميم

ة  لما هجر األهل والوطن والعشير، لما هجر قومه وما يعبدون من دون اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم 
 بالذرية الطيبة الصالحة الذين ينسونه ما ترك هللا من أهل ووطن وعشيرة، وهذا له -عز وجل-عوضه اهللا 
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أن من :  في القواعد الحسان عقد بهذا العنوان ترجمة-رحمه اهللا-نظائر، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
  .راجعته، هو معنى لطيف جيدترك شيئاً هللا عوضه اهللا خيراً منه، وذكر شواهد من هذا القرآن، يحسن م

عباد اهللا وأهل : هؤالء حزب اهللا، أي:  أي}ُأولَِئك ِحزب اللَِّه َأال ِإن ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحون{:  تعالىوقوله
 .كرامته

دنيا واآلخرة، في في ال  تنويه بفالحهم وسعادتهم ونصرهم}َأال ِإن ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحون{:  تعالىوقوله
 .}َأال ِإن ِحزب الشَّيطَاِن هم الْخَاِسرون{:  ثم قال،ئك بأنهم حزب الشيطانمقابلة ما أخبر عن أوال

  . وهللا الحمد والمنة،آخر تفسير سورة المجادلة
ؤالء مفلحون، ئك خاسرون، وه أوال}ِهَأال ِإن ِحزب اللَّ{والفالح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، 

 يعني كأنه ال مفلح إال هم، أو أن "ال" وأدخل "هم" جاء بـ،}َأال ِإن ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحون{ونفس التركيب 
لوا الوصف الكامل، هم المستحقون للفالح الحقيقي الكامل وهم حزب اهللا تعالى، وهم أهل طاعته هؤالء حص
  .واإليمان به

 


