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  .بعدو ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
}ِإن ذَا الْفَتْحتَى هم قُولُونيو اِدِقينص كُنْتُم * وننْظَري ملَا هو مانُهوا ِإيمكَفَر الَِّذين نْفَعالْفَتِْح لَا ي موقُْل ي * 

  .]٣٠-٢٨:سورة السجدة[ }تَِظر ِإنَّهم منْتَِظرونفََأعِرض عنْهم وانْ

 اً وتكذيباً غضبه ونقمته عليهم، استبعادحلول عن استعجال الكفار وقوع بأس اهللا بهم، واًيقول تعالى مخبر
نصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن لك وقتًا تُدال علينا، متى تُ: ؟ أي}حويقُولُون متَى هذَا الْفَتْ{: وعناداً

 !وينْتَقم لك منا، فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إال مختفين خائفين ذليلين

 ينْفَع لَا{، ةخره وغضبه في الدنيا وفي اآلطإذا حلَّ بكم بأس اهللا وسخُ:  أي} الْفَتِْحقُْل يوم{: قال اهللا تعالى
وا ِإيمكَفَر الَِّذينوننْظَري مال هو م{: ، كما قال تعالى}انُه ِمن مها ِعنْدوا ِبمنَاِت فَِرحيِبالْب ملُهسر متْهاءا جفَلَم

، ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النّجعة، وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح ين اآليت}الِْعلِْم
 من ألفين، ولو كان المراد فتح اً إسالم الطلقاء، وقد كانوا قريب-صلى اهللا عليه وسلم-قد قَِبل رسوُل اهللا 

، وإنما }انُهم وال هم ينْظَروننْفَع الَِّذين كَفَروا ِإيمقُْل يوم الْفَتِْح ال ي{:  تعالىمكة لما قبل إسالمهم؛ لقوله
 ،اآلية ]١١٨:سورة الشعراء[ }فَافْتَح بيِني وبينَهم فَتْحا{: المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل، كقوله

 }خَاب كُلُّ جباٍر عِنيٍدواستَفْتَحوا و{: ، وقال تعالىاآلية }قُْل يجمع بينَنَا ربنَا ثُم يفْتَح بينَنَا ِبالْحقِّ{: وكقوله
ِإن تَستَفِْتحوا فَقَد جاءكُم {: ، وقال}حون علَى الَِّذين كَفَرواوكَانُوا ِمن قَبُل يستَفِْت{ :، وقال]١٥:سورة إبراهيم[

١٩:سورة األنفال[ }الْفَتْح[.  
  : أما بعد،سالم على رسول اهللالحمد هللا والصالة وال

 قُْل يوم الْفَتِْح لَا ينْفَع الَِّذين كَفَروا *ويقُولُون متَى هذَا الْفَتْح ِإن كُنْتُم صاِدِقين { :-تبارك وتعالى-فقوله 
وننْظَري ملَا هو مانُهِإيم{،ولهذا يقال ،الفصلكم و الفتح مضى في بعض المناسبات أنه يأتي بمعنى الح 

  : ومنه قول الشاعر،تاحةفُ: كم ويقال للح، وفتاح،فاتح: للحاكم
  يِنتاحتكم غَفإني عن فُ*** 

إلى آخر ما ... اللهم من كان منا أقطع للرحم:  وقالوا، وهؤالء طلبوا الفصل بين الفريقين، عن حكمكم: يعني
 أيضاً طلبوا الفتح بينهم -عليهم الصالة والسالم-رسل  وال، لما خرجوا إلى بدر،فأحنه الغداة:  قالوا،ذكروا

احكم بيننا وبين :  يعني]٨٩:سورة األعراف[ }ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَوِمنَا ِبالْحقِّ{ ،وبين أقوامهم من المكذبين
لُون متَى هذَا الْفَتْح ِإن كُنْتُم ويقُو{ ؟ فهذا الفتح هنا في هذه السورة أو في هذه اآلية ما المراد به،قومنا بالحق

اِدِقيننصر علينا يا محمد كما تزعمأي متى تُ:  هنا يقول،}ص،فهذا النصر الذي يكون عليهم ،؟نتقم لك منا وي 
إذا حل بكم بأس اهللا :  أي}قُْل يوم الْفَتِْح{:  ولهذا قال هنا،فتح؛ ألن اهللا فصل فيه بين الفريقين: يقال له



إن هذا : في الدنيا واآلخرة؛ ألن من أهل العلم من يقول:  فجمع المعنيين،خطه وغضبه في الدنيا واآلخرةوس
 فهذا قال به بعض ، ما يكون في اآلخرة،القيامة وهوالفتح المقصود به الذي يتساءلون عنه ويستبعدونه 

 فحصل النصر على ،}ح ِإن كُنْتُم صاِدِقينمتَى هذَا الْفَتْ{ ،ما حل بهم يوم بدر:  وبعضهم يقول،السلف كمجاهد
       وفسره ابن جرير ، بين الفريقين-تبارك وتعالى- فكان ذلك فصالً من اهللا ،هؤالء وقتلوا ورموا بالقليب

 هي -أن يقول العذاب- والذي حمله على ذلك ،هكذا من غير تحديد ، بالعذاب الذي ينزل بهم-رحمه اهللا-
قُْل يوم الْفَتِْح ال ينْفَع الَِّذين كَفَروا ِإيمانُهم وال هم {:  قال-تبارك وتعالى- أن اهللا ،القرينة التي بعده

وننْظَرالقضاء والفصل:  من أن المراد بالفتح يعني-رحمه اهللا-؛ ولهذا فإن ما ذكره الحافظ ابن كثير }ي، 
عز - واهللا ، أطلق فيه المشركين-صلى اهللا عليه وسلم-وأنه ليس المراد به فتح مكة؛ ألن فتح مكة النبي 

 إذا حل بكم بأس اهللا وسخطه وغضبه :أي : قال}انُهمقُْل يوم الْفَتِْح ال ينْفَع الَِّذين كَفَروا ِإيم{:  يقول-وجل
إن المراد بذلك ما :  فمن قال، إذاً هذا الفتح المقصود هنا في هذه اآلية ال ينفع بعده إيمان،ةخرفي الدنيا واآل

إذا حل بهم بأس اهللا في الدنيا :  وعبارة ابن كثير كما رأيتم،يكون في اآلخرة فهذا واضح ال إشكال فيه
 الذي عناه بذلك ؟ أو ما الذي قصده ابن كثير،؟ كيف نوجه كالم ابن كثير، كيف يكون هذا في الدنيا،واآلخرة

 وهو عند معاينة الموت كما ، فالمقصود به ما ال ينفع بعده إيمانهو أن هذا إن حمل على ما يقع لهم في الدنيا
 كان ذلك بقتلهم يوم بدر : الفتح، أو إذا قتلوا، يعني عند قتلهم-رحمه اهللا-األمين الشنقيطي يقول الشيخ محمد 

 }انُهم كَفَروا ِإيمال ينْفَع الَِّذين{:  إذا قيل ذلك أو أن ذلك مما يدخل فيه فكيف نوجه هذا القول؟ نقول،مثالً
 فعندئٍذ ال ينفعهم اإليمان وال تقبل منهم توبة وال يستطيعون ، ولقوا حتفهم،حينما عاينوا الموت: يعني

:  ما قال، الذي فسره بالعذاب وأطلقه-رحمه اهللا- فهذا أيضاً يمكن أن يحمل عليه كالم ابن جرير ،الرجوع
 إذن هو عذاب ال يمكن معه ،}انُهمال ينْفَع الَِّذين كَفَروا ِإيم{ذي بعده  لكنه احتج بال،في الدنيا وال في اآلخرة

 وبعده الشنقيطي يدور حول هذا ، فصار عندنا كالم ابن كثير وقبله ابن جرير، وال ينفع معه اإليمان،الخالص
  .تطيعون الرجوع وال يس،ال ينفع بعده إيمانو ال ينفع معه -تبارك وتعالى- أنه فصل من اهللا ،المعنى

  .يمكن في الدنيا وفي اآلخرة
أعرض عن هؤالء المشركين وبلغ ما أنزل إليك :  أي}فََأعِرض عنْهم وانْتَِظر ِإنَّهم منْتَِظرون{:  تعالىثم قال

، وانتظر فإن اهللا  اآلية]١٠٦:سورة األنعام[ }اتَِّبع ما ُأوِحي ِإلَيك ِمن ربك ال ِإلَه ِإال هو{: من ربك، كقوله
 .سينجز لك ما وعدك، وسينصرك على من خالفك، إنه ال يخلف الميعاد

َأم يقُولُون شَاِعر {أنت منتظر، وهم منتظرون، ويتربصون بكم الدوائر، :  أي}ِإنَّهم منْتَِظرون{: وقوله
 عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة اهللا في ، وسترى أنت]٣٠:سورة الطور[ }نَتَربص ِبِه ريب الْمنُوِن

ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب اهللا لهم، وحلول عذابه نصرتك وتأييدك، وسيجدون غب 
  .بهم، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

اآلية نسختها ن هذه إ:  بعضهم يقول}وانْتَِظر{ ، أمره باإلعراض}فََأعِرض عنْهم{:  هنا-تبارك وتعالى-قوله 
 يعني كل آية فيها ، وعشرين آيةاًن آية السيف نسخت مائة وأربعإ:  يقولون، كما هو معلوم،آية السيف

 والمقصود بها اآلية الخامسة من سورة ،منسوخة بآية السيف: إعراض عن المشركين أو صفح وغفر فيقولون



سورة [ }ر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُّموهمفَِإذَا انسلَخَ اَألشْه{: -تبارك وتعالى- وهي قوله ،براءة
فََأعِرض عن من تَولَّى عن ِذكِْرنَا {: -عز وجل-  وإنما المقصود بذلك كما قال اهللا، وهذا فيه نظر،]٥:التوبة

 ، هذا هو المراد،ل نفسك بهم وال تحزن لعدم إيمانهم بمعنى ال تشغ،]٢٩:سورة النجم[ }ولَم يِرد ِإلَّا الْحياةَ الدنْيا
  . واهللا تعالى أعلم،آية السيف لم تنسخ هذا القدر الذي يذكرونهو
}انْتَِظر{ ،لك ما وعدك وينصرك على من خالفكانتظر فإن اهللا سينجز :  قال}وانْتَِظرانتظر نصر اهللا،}و ، 

 وهم منتظرون لماذا؟ الحافظ ،}ِإنَّهم منْتَِظرون{:  قال،تكذيبهموانتظر أيضاً ما ينزل بهؤالء من العذاب بسبب 
 ،أنت تنتظر نصر اهللا:  يعني،-عليه الصالة والسالم-ابن كثير هنا حمله في أول كالمه على تربصهم به 

 هذا ، يقع بهم بسبب التكذيب، وهم منتظرون ما ينزل بك، يتربصون بك الدوائر تنتظر ما:ويمكن أن نزيد
 -رحمه اهللا- يمكن أن يحمل على معنى آخر ذكره ابن جرير }ِإنَّهم منْتَِظرون{لمعنى صحيح، ولكن ا

، وعبارة ابن }وانْتَِظر ِإنَّهم منْتَِظرون{ورجحه، وهو أنهم منتظرون ما تعدهم من العذاب، ومجيء الساعة، 
ل عقاب اهللا لهم وحلول وفي أصحابك من وبيوسيجدون غب ما ينتظرونه فيك :  األخيرة-رحمه اهللا-كثير 

 منتظرون ما }وانْتَِظر ِإنَّهم منْتَِظرون{ العبارة تشير إلى المعنى الثاني الذي ذكره ابن جرير، ه فهذ،عذابه بهم
 . في الدنيا واآلخرة-عز وجل-يقع لك من المكروه، أو منتظرون ما ينزل بهم من عذاب اهللا 


