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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٣٦(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بِريَل فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن قُْل من كَان عدوا لِِّج{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

ْؤِمِنينى ِللْمشْربى ودهِه ويدي نيا بقاً لِّمدصاللِّه م * ِميكَاَل فَِإنِريَل وِجبِلِه وسرآلِئكَِتِه وما لِّلِّه وودع ن كَانم
لِّلْكَاِفِرين ودع ة البقرةسور) ٩٨- ٩٧([ }اللّه[.  

أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه اآلية  :-رحمه اهللا تعالى-قال اإلمام أبو جعفر بن جرير الطبري "
  ".نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
عدو لهم كما نقل عليه  -عليه الصالة والسالم-فسبب نزول هذه اآلية هو أن اليهود ذكروا أن جبريل 

والروايات الواردة في هذا كثيرة، وكثير منها ال يصح من جهة  -رحمه اهللا تعالى-اإلجماع ابن جرير 
لنـزول من جهة العبارة واللفظ، اإلسناد، ولكن بعضها صحيح وهذا الصحيح منه ما ليس بصريح في سبب ا

 وتجد في }من كَان عدوا لِِّجبِريَل{: -صلى اهللا عليه وسلم- فقرأ رسول اهللا : في الرواية مثالًيعني تجد
وقد عرفنا في بعض المناسبات أن العبارة الصريحة في سبب النـزول هي ، بعضها عبارات ليست بصريحة

 سبب نزول هذه اآلية:  كذا، أو يصرح ويقول اهللافأنزل اهللا اآلية، فأنزل: ل ثم يقوأن يذكر حادثة أو سؤاالً
  .كذا

من كَان {: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا  أو-صلى اهللا عليه وسلم- فقرأ رسول اهللا :أما إذا قال
 ويحتمل ، قبيل سبب النـزول مثالً، أو نزلت هذه اآلية في كذا، فإن هذا يحتمل أن يكون من}عدوا لِِّجبِريَل

أن يكون من قبيل التفسير، فالروايات الصحيحة منها ما ليس بصريح في أنه سبب نزول، ولكنك إذا تتبعت 
اإلنسان ال يستعجل في مثل هذه القضايا، فالروايات الواردة وجمعتها تجد فيها ما يصرح بذلك، ولذلك 

ي روايات أخرى أحياناً للحديث عبارة صريحة، فيكون ذلك  تجد ف؛ ألنك هذه الرواية ليست بصريحة،:ويقول
إنما يرجع إلى نقل الرواة، وقد تجد في الحديث الواحد في أوله ما هو غير صريح، وفي آخر الحديث ما 

  . وهذا موجود،يصرح بأنه سبب النزول
ن أولئك النفر من فالمقصود أن سبب نزول هذه اآلية هو قول اليهود هذا، ولعل من أصح ما ورد فيه هو أ

 وهم يعلمون -صلى اهللا عليه وسلم-، فأجابهم  عن مسائل متعددة-صلى اهللا عليه وسلم-اليهود سألوا النبي 
 عن تلك المسائل، وبعد ذلك سألوه عمن -صلى اهللا عليه وسلم-أنه ال يعرف الجواب إال نبي، فأجابهم النبي 

، وكان ذلك في هم أخبروه بأن جبريل عدو-صالة والسالمعليه ال-يأتيه بالوحي؟ فلما أخبرهم أنه جبريل 
صلى اهللا عليه -ن جبريل إ:  ميكائيل التبعناك، فهم يقولونلو كان : قالواحيثزعمهم سبباً لتكذيبهم وكفرهم، 



 ٢

إفكهم وكذبهم ومعروف  هو الذي يأتي بالعذاب والقحط وأن ميكال هو الذي يأتي بالخصب واألرزاق، -وسلم
  .ليس بمستبعد منهم فهم من معادن الشر، والكفر كما هو معلوم وعلى رسله وذلك -عز وجل-على اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم- لما قدم النبي -رضي اهللا عنه-وجاء في بعض الروايات أن عبد اهللا بن سالم 
د اهللا بن سالم  ثم سأله عن صاحبه، فأخبره أنه جبريل فأخبر عب،مهاجراً إلى المدينة أتاه فسأله عن مسائل

رضي -  بأن جبريل عدو اليهود، وفي بعض الروايات أن ذلك أيضاً وقع لعمر-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
صلى اهللا عليه - فسألهم عن النبي ، وعبادتهم لما دخل على بعض اليهود في مكان دراستهم-اهللا تعالى عنه

 أن -عليه الصالة والسالم-منعهم من اتباعه  أن الذي يخبروه وأ، ثم بعد ذلك جرى بينهم محادثة-وسلم
 : بقوله تعالى فوجد الوحي قد سبقه-صلى اهللا عليه وسلم-جبريل هو الذي يأتيه بالوحي، فجاء ليخبر النبي 

  .]سورة البقرة) ٩٧([ }قُْل من كَان عدوا{
واية أولئك النفر الذين  را جاء في ذلك هيهذه خالصة ألشهر الروايات الواردة في هذا المعنى، وأصح م

إنه جبريل، فكان :  فسألوه عن مسائل، فأخبرهم فسألوه عن صاحبه فقال-صلى اهللا عليه وسلم-وا للنبي ءجا
  .منهم ما كان
رجع إلى القاعدة أن الضمير ي ]سورة البقرة) ٩٧([ }قُْل من كَان عدوا لِِّجبِريَل فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلِْبك{ :قوله تعالى

 القرآن، وهل جرى  يعني نزل}نَزلَه{و -صلى اهللا عليه وسلم- يعني جبريل }فَِإنَّه{  وعلى هذاأقرب مذكور،
هذا مثال على ما ذكرنا مراراً من عود الضمير إلى غير مذكور لكنه يفهم من ولم يجر له ذكر،  للقرآن ذكر؟

 يفهم من السياق، وهذا أسلوب عربي معروف، وقد سبق ذان هكر، فعاد الضمير إليه ألالقرآن ما ذُ، فالسياق
  .ذكره مراراً

 قل من كان عدوا لجبريل فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، وأما ما قيل : وهو المتبادريكون معنى اآليةو
  فإن اهللا نزله يعني جبريل على قلبك ففيه بعد، وفي اآلية قرينة تردهمن كان عدواً لجبريلمن أن المراد 

القرآن كما  هو مصدق لما بين يديهالو، ]سورة البقرة) ٩٧([ }مصدقاً لِّما بين يديِه{: -تبارك وتعالى-وهي قوله 
  .-عز وجل-جاء وصفه في مواضع من كتاب اهللا 

  واهللا تعالى أعلم،}ين يديِهمصدقاً لِّما ب علَى قَلِْبك{ يعني القرآن، }نَزلَه{ي جبريل  أ}فَِإنَّه{ يكون المعنى :إذن
وهذه طريقة في الترجيح بين األقوال يذكرها المفسرون وهي أن يوجد في اآلية قرينة تدل على رجحان قول 

  .أو ضعف آخر، وهذا مثال عليها
   ". اهللا"لإي"يك وإسراف عبد، و  جبر، وم: قال عكرمة}من كَان عدوا لِِّجبِريَل{: قوله تعالى: قال البخاري"

، يعني أن هذه الكلمات األعجمية مركبة تركيباً إضافياً كما ؟ جبر وميك وإسراف بمعنى عبد: بقولهيعني ماذا 
ن اللفظة الثانية هي بمعنى إ: إذا قلناوعبد الرحمن، عبد اهللا، عبد العزيز، فتكون جبر كلمة وإيل كلمة، : تقول
 متساو، بمعنى أن جبرائيل ذلك يجعلها ذات معنىفإن  -علمعند كثير من أهل ال وهذا هو المشهور- اهللا

لك جميعاً بمعنى عبد اهللا، وهذا أمر فيه إشكال ألن هذه األلفاظ مختلفة، ولذ وميكائيل وإسرافيل وكل هؤالء
 :اللفظ الموحد هو بمعنى عبد، واللفظ الموحد فيها كلها إيل، قالوا: قالفإن بعض أهل العلم عكس القضية ف

عبد، بمعنى عبد الجبار، عبد العزيز، عبد الرحمن، فتكون إيل :  اسم، كما تقولواللفظة الثانيةهو عبد، إيل 
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 عكس ، يعنيافيها مؤخر المضاف يكونوهذا ليس بمستغرب، وعللوا ذلك بأن األسماء األعجمية في اإلضافة 
  ؟بادأما معنى فباد، أ، فيصل باد إسالم أباد، حيدر أ: األعجمية المركبة عندهم مثلاألسماءفما عندنا، 

  .وهكذا فيصل  بالد والثالثة،حيدر  بالد والثانية اإلسالم،بالد: ، فاألولىكأنها بمعنى بالد
فبعض أهل   كأن كلمة ستان معناها أرض،أوزبكستان،وباكستان، ون، تاتركس  في)ستان(كلمة : مثل ذلكو

 ومثل ذلك باألعجمية، -عز وجل-أسماء هللا  ى عبد، وتلك هذا بمعن)إيل (ي هوذ الموحد الاللفظ: العلم يقول
  .-عز وجل-والعلم عند اهللا ،  عبد اهللامعناه: إسرائيل قالوا
، فيها لغات كثيرة ]سورة البقرة) ٩٨([ }من كَان عدوا لِّلِّه ومآلِئكَِتِه ورسِلِه وِجبِريَل وِميكَاَل{ :وقوله تعالى

إلى ذلك في  ولسنا بصدد ذكرها، وال حاجة ، وميكائيل يذكرون فيه ست لغاتفجبرائيل فيه عشر لغات
 فعلى كل حال ليس مقصودنا هو التوسع ، يذكرونها فإنهم ومن شاء راجعها في بعض كتب التفسير،نظري

  . والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق-رحمه اهللا-في ذكر شيء من ذلك، وإنما بيان وجه ما يذكره ابن كثير 
صلى -رسول اهللا سمع عبد اهللا بن سالم بمقدم : ال ق-رضي اهللا تعالى عنه-ثم روى عن أنس بن مالك "

  ". وهو في أرض يخترف-اهللا عليه وسلم
  .يجني الثمر  معناهيخترف

إني سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نبي، ما أول أشراط الساعة؟ :  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-فأتى النبي "
:  قال))بهن جبريل آنفاًأخبرني ((: قال إلى أمه؟ ام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أووما أول طع
من كَان عدوا لِِّجبِريَل فَِإنَّه نَزلَه { : فقرأ هذه اآلية)١(ذاك عدو اليهود من المالئكة:  قال))نعم((: جبريل؟ قال

  ".]سورة البقرة) ٩٧([ }قَلِْبكعلَى 
بمعنى أنها قد   هذه اآلية،-صلى اهللا عليه وسلم-فقرأ رسول اهللا : قال فيهاحيث اية غير صريحة هذه الرو

 فلو بقينا مع هذه الرواية فقط لم نحكم بحال  عليه،-صلى اهللا عليه وسلم-تكون نزلت قبل ذلك فقرأها النبي 
صلى اهللا عليه -ك قاله رسول ألنه يحتمل أن يكون ذلومن األحوال أنها سبب النزول؛ ألنها غير صريحة، 

 في هذه المناسبة وإن لم يكن نزل بسببها، ولكن إذا نظرنا إلى الروايات األخرى نجد منها ما هو -وسلم
صريح في اللفظ، بأنه سبب النـزول، ولذلك هذه الرواية ثابتة صحيحة ولكنها غير صريحة، ولذلك إذا أردنا 

 ما وقع من اليهود من قولهم وزعمهم إنه: تطيع أن نقول بإجمال نس فإننا ما هو سبب نزول اآليةأن نرجح
رضي اهللا -سبب المعين، هل هو قول عبد اهللا بن سالم البأن جبريل عدوهم، لكن إذا أردنا أن نرجح ما هو 

 أو الذين حاورهم عمر، مثالً؟ -صلى اهللا عليه وسلم-سألهم النبي أو قول أولئك النفر من اليهود الذين  -عنه
صريحة، فمثل هذه الرواية صحيحة لكنها غير ال غير  الروايات هما أوالًهنا نستعبد نوعين من هذه الرواياتف

ال ففي مثل هذا المثال ،  وعامة هذه الروايات ضعيفة الضعيفةصريحة وبالتالي نستبعدها، ثم نستبعد الروايات
عن مسائل ثم سألوه عن  -لى اهللا عليه وسلمص-يكاد يبقى عندنا إال رواية أولئك النفر الذين سألوا النبي 

 -صلى اهللا عليه وسلم-وا للنبي ءصاحبه، فأخبرهم أنه جبريل فيكون ذلك هو السؤال، فربما كان أولئك قد جا
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    أول مقدم النبي -والوقت متقارب قبل عبد اهللا بن سالم، وإذا تعددت عندنا الروايات وصارت صحيحة، 
ن ذلك وقع في وقت متقارب فنـزلت اآلية بعد هذه إ: نقول عندئذ ف- المدينةىإل -صلى اهللا عليه وسلم-

  .األحداث جميعاً، فكلها سبب نزول
  ".))أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب(( :قال"  

  . قعر عدن النار التي تخرج من وهذه هيالمقصود أشراط الساعة الكبرى التي تكون قبل قيام القيامة،
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا (("

  ".))سبق ماء المرأة نزعت
 حتى أقروا بأن -صلى اهللا عليه وسلم- سألهم النبي -صلى اهللا عليه وسلم-وأولئك النفر الذين سألوا النبي 
نعم، وأقروا به، ففي تلك : تعلمون ذلك؟ قالوا: المرأة رقيق أصفر، قال لهمماء الرجل غليظ أبيض، وماء 

 إذا عال  ألبيهالرواية جاء ما يدل على أن الشبه أيضاً والذكورة واألنوثة تقع بسبب هذه القضية، فيكون شبهه
يكون لألم، فإن الشبه ، وإذا عال ماء المرأة ماء الرجل، ء المرأة، ويكون المولود ذكراً بإذن اهللاماء الرجل ما

، وهو يدل داللة واضحة وصريحة على أن اإلنسان يخلق من مجموع الماءين ويكون المولود أنثى بإذن اهللا
 : أي]سورة اإلنسان) ٢([ }ِإنَّا خَلَقْنَا الِْإنسان ِمن نُّطْفٍَة َأمشَاٍج نَّبتَِليِه{ :-تبارك وتعالى-وذلك أيضاً في قوله 

صلى اهللا -، فهذا غير صحيح، والنبي من أن المرأة ليس لها ماء أصالًما يذكره أهل الطب  خالفاً ل،أخالط
لما سئل عن  ))إذا رأت الماء((:  وقال))؟ الولديشبههام بف((: م المرأة؟ قاللأتحت:  لما قيل له-عليه وسلم

  .)٢(الغسل
هود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسالمي إن الي قال أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، يا رسول اهللا"

 أي رجل عبد اهللا(( :-صلى اهللا عليه وسلم-هوتني فجاءت اليهود فقال لهم رسول اهللا يبقبل أن تسألهم 
أعاذه اهللا :  قالوا))أرأيتم إن أسلم؟((: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال:  قالوا))بن سالم فيكم؟ا

هو شرنا وابن : أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمداً رسول اهللا، قالوا: فقالمن ذلك، فخرج عبد اهللا 
 انفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجه )٣("هذا الذي كنت أخاف يا رسول اهللا: شرنا، وانتقصوه فقال

  ".-رضي اهللا تعالى عنه-من وجه آخر عن أنس 
إذا وافقهم ف ويدعيه،  هذا حتى عند بعض من يتشبث بالعلموجد حيث،  هذه األمة به بعضهمهباهذا مما شو

عالمة الزمان النحرير، وإذا خالفهم ولو في قضية اجتهادية صار هالكاً وجاهالً وال يفهم شيئاً، اإلنسان صار 
 الكبائر  هذهتعن حتى في عرضه واتهم بكل رزية، وال أدري هل كان بل ربما طُ،وما إلى ذلك من العبارات

فالمهم ، ؟وجدت عند المخالفة فقطأم  رمى بها الصالح هل كانت موجودة من قبلئم والموبقات التي يوالجرا
 وإذا أحب -عز وجل-يتقي اهللا بل م في هذا، هفعله بنو إسرائيل، فينبغي لإلنسان أال يشابهيالذي أن هذا 
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 يقتصد  أن إذا أبغضوكذلك عليهنحوها، ، و"عالمة"كـداعي لأللقاب التي يبالغ فيها، فال يقتصد في الحب، 
  .في البغض، فال داعي للعبارات أيضاً التي ال يحتاج إليها

 ،تماماً فال تأمن أن ينقلب إلى الطرف اآلخر  إذا رأيت الرجل يبالغ في الحب وهي أنك قاعدة في هذا،وهنا
، تسمعه من قبلكنت  مائة وثمانين درجة وستسمع منه عكس ما نقلبالشخص في يوم ما سي هذا  أنوقعتبل 

ليس معتدالً في أموره، وإنما يعيش وأنه وهذا ينبئ عن خلل في طريقة تفكير اإلنسان واختالل في مزاحه، 
زن، وحكمه على األشياء غير غير مت وحياته على المبالغات، ولذلك نظره غير مستقيمفعلى المبالغات، 

 الفقهية ودراستها،  تسلم، سواء في قضايا األحكام ألن الذي يحركه نفس تطيش، ومثل هذا أحكامه المنضبط؛
  . في حكمه على األشياء أو الناس أو غير ذلكأو
 ال تتغير في "إيل" عبارة عن عبد والكلمة األخرى هي اسم اهللا؛ ألن كلمة "يلإ" :ومن الناس من يقول"

 عبد الكافي، عبد الجليل،  عبد الملك، عبد القدوس، عبد السالم،،عبد الرحمن، الجميع، فوزانه عبد اهللا
 وكذلك جبرائيل وميكائيل، وعزرائيل، وإسرافيل ،فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت األسماء المضاف إليها

  ".ونحو ذلك، وفي كالم غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، واهللا أعلم
 في قوله هم وجدوا في كالم العرب أن إيل بمعنى اهللا أن-وهو المشهور-  القول األولأصحاب دعا الذي
 أيضاً في كالم العرب على أن اإلل هو اهللا، ويطلق ذلك ]سورة التوبة) ٨([ }الَ يرقُبواْ ِفيكُم ِإال والَ ِذمةً{ :تعالى
وا عليه ء فقر" ما يقوله صاحبكموا عليءاقر":  فقالبكر الصديق، لما جاءه وفد مسليمة، وكذلك قول أبي العهد

 والطاحنات طحناً، والعاجنات عجناً، فالخابزات خبزاً، فالالقمات لقماً، وغير ذلك من :تالبعض الخزعب
  وهذان إيل غير اإلل،إ : بمعنى من رب، لكن يمكن أن يقال"أشهد أن هذا لم يخرج من إل": الترهات، فقال

ما عبد هي إيل، هذه في اللغة  ليست بمعنى عبد، وإنا وميكار، بمعنى أن جبنها غير معكوسةإ: لو قلنا
  .لرب، ويطلق ذلك أيضاًَ على العهداألعجمية، لكن في اللغة العربية، اإلل هو ا

إذا فككنا االرتباط وهذا أمر ال إشكال فيه؛ ألن هذه اللغة أعجمية وهذه لغة عربية، فصار التشابه في اللفظ، ف
جمية، فإن ذلك ال تعلق له بكالم العرب، فهذه األسماء هي تقال في لغة العرب كذا، وأما في اللغة األع: فنقول

  .أعجمية، جبرائيل وميكائيل، وال إشكال عندئذ
سورة ) ٩٧([ }قُْل من كَان عدوا لِِّجبِريَل فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللِّه{ :وأما تفسير اآلية فقوله تعالى"

يعلم أنه الروح األمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من اهللا بإذنه له ، أي من عادى جبرائيل فل]البقرة
  ".في ذلك، فهو رسول من رسل اهللا ملكي

 ألنه محل العلم والعقل، وهذه األمة أناجيلها في صدورها، فهذا ؛خص القلب }فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللِّه{
  .ال إشكال فيه

وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن َأحٍد {:  في قوله تعالىسيأتي الكالم عن اإلذنوبإذن اهللا له في ذلك،  أي }ِهِبِإذِْن اللّ{
  .، فهنا معنى بإذن اهللا أي بإرادته، وتسهيله وتيسيره]سورة البقرة) ١٠٢([ }ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه

ول يلزمه اإليمان بجميع الرسل، وكما أن ومن عادى رسوالً فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برس"
ِإن الَِّذين يكْفُرون ِباللِّه ورسِلِه ويِريدون { :من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى
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اآليتين، فحكم عليهم  ]سورة النساء) ١٥٠([ }َأن يفَرقُواْ بين اللِّه ورسِلِه ويقُولُون نُْؤِمن ِببعٍض ونَكْفُر ِببعضًٍ
 وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو هللا؛ ألن ،بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم

وما نَتَنَزُل ِإلَّا ِبَأمِر ربك لَه ما بين {: ، وإنما ينزل بأمر ربه، كما قالجبرائيل ال ينزل باألمر من تلقاء نفسه
اَأينَِسي كبر ا كَانمو ذَِلك نيا بما خَلْفَنَا وم{ :، وقال تعالى]سورة مريم) ٦٤([} ِدينَا و بلَتَنِزيُل ر ِإنَّهو

الَِمينالْع *الَْأِمين وحَل ِبِه الرنَز *نِذِرينالْم ِمن ِلتَكُون لَى قَلِْبكسورة الشعراء) ١٩٤-١٩٢([} ع[.  
صلى اهللا -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 

رائيل على  ولهذا غضب اهللا لجب)٤())من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب((:  قال اهللا تعالى-عليه وسلم
) ٩٧([} ه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللِّه مصدقاً لِّما بين يديِهمن كَان عدوا لِِّجبِريَل فَِإنَّه نَزلَ{: من عاداه، فقال تعالى

  . أي من الكتب المتقدمة]سورة البقرة
}ْؤِمِنينى ِللْمشْربى ودهأي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة وليس ذلك إال  ،]سورة البقرة) ٩٧([ }و

ونُنَزُل { : وقال تعالى اآلية،]سورة فصلت) ٤٤([ } آمنُوا هدى وِشفَاءقُْل هو ِللَِّذين{:  كما قال تعالىللمؤمنين
، ثم قال  اآلية]سورة اإلسراء) ٨٢([} ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ لِّلْمْؤِمِنين والَ يِزيد الظَّاِلِمين َإالَّ خَسارا

، ]سورة البقرة) ٩٨([ }كَِتِه ورسِلِه وِجبِريَل وِميكَاَل فَِإن اللّه عدو لِّلْكَاِفِرينمن كَان عدوا لِّلِّه ومآلِئ{: تعالى
اللَّه {:  المالئكة والبشر كما قال تعالىورسله تشمل رسله من-ني ومالئكتي ورسلي امن عاد: يقول تعالى

 وهذا من باب عطف }وِجبِريَل وِميكَاَل{ -]سورة الحـج) ٧٥([ }يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة رسلًا وِمن النَّاِس
  ".الخاص على العام، فإنهما دخال في المالئكة في عموم الرسل
 جاء هذا العطف، عطف الخاص على م ومن ثَجبريل وميكال هما من المالئكة لكنهما من أفضل المالئكة

 مع أنها من ]سورة البقرة) ٢٣٨([ }لصلَواِت والصالَِة الْوسطَىحاِفظُواْ علَى ا{: -عز وجل-العام، كما قال اهللا 
لداللة على فعطف العام على الخاص يكون لنكتة، كاجملة الصلوات، لكن لشرفها وأهميتها عطفها عليها، 

  .منزلتهوشرفه ألهميته 
تنزيالً هما على المالئكة عطف -عز وجل- من المالئكة لكن لشرفهما ومنـزلتهما عند اهللا افجبريل وميكال هم

 من جملة المالئكة فعطفهما على المالئكة كأنهما من غير ما، فه الوصفي منـزلة التغاير الذاتيللتغاير
المالئكة، لكن كان ذلك العطف لتغاير األوصاف، فجبريل وميكال من أشرف المالئكة، فنـزل ذلك منـزلة 

هذا تغاير ذاتي وليس تغايراً جاء الرجال والكتب ف: قول مثالً تالتغاير الذاتي، بمعنى كأنهما جنس آخر، كما
 بحسب األسباب من سببول لمعنى خصصته لكنك الرجال، من فزيد ،جاء الرجال وزيد: وصفياً، لكن إذا قلت

   بذلك فخص األسباب، من ذلك غير أو مجيئه، ألهمية أو تأخره، يتوقع أو مثالً يأتي أنه يتوقع ما كونه أو المقام،

 من قطعاً هما -والسالم الصالة عليهما- وميكال جبريل أن المراد حال كل على لكن ،به امق لمعنى أو لوصف

 وأحياناً ،له تشريفاً الخاص هذا في لمعنى العام على الخاص عطف باب من ذلك لكن باالتفاق، المالئكة جملة

  .ميمالتع لقصد  العام بعده يذكر ثم خاص شيء ذكري أي ،عكسال يكون
                                     

فأخرجه )) بارزني: (( وأما لفظ  ))آذنته بالحرب ((:  إال أن لفظه   )٢٣٨٤ص   / ٥ج  ) (٦١٣٧(التواضع  :  باب -الرقاق  :  أخرجه البخاري في كتاب    - 4
 ).٣٤٦ص  / ٣ج (البيهقي 
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 في ميكائيل معه وقرن وأنبيائه، اهللا بين السفير وهو لجبرائيل، االنتصار في السياق ألن ؛بالذكر اخصص ثم"

 منهما واحداً عادى من أن تعالى اهللا فأعلمهم هم،ولي وميكائيل عدوهم جبرائيل أن زعموا اليهود ألن اللفظ؛

 وهي أكثر، جبرائيل ولكن األحيان، بعض اهللا أنبياء على ينزل أيضاً وألنه أيضاً، اهللا وعادى اآلخر عادى فقد

    اهللا رسول أن الصحيح في جاء ولهذا القيامة، يوم للبعث الصور في بالنفخ موكل إسرافيل أن كما وظيفته،

 السموات فاطر وإسرافيل وميكائيل جبرائيل رب اللهم(( :يقول الليل من قام إذا كان -وسلم عليه اهللا صلى-

 الحق من فيه اختلف لما اهدني يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنت والشهادة الغيب عالم ،واألرض

  ".)٥())مستقيم صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذنك،
 والحياة الروح وهو بالوحي، موكل جبرائيلف البشر، حياة بها ترتبط الثالثة المالئكة هؤالء مكانة أن بمعنى

 ِإلَيك َأوحينَا وكَذَِلك{ البهيم، الحيوان بمنـزلة وصار وكرامته إلنسانيته فاقداً صار اإلنسان فقدها اإذ التي الحقيقية

  .الكبرى المهمةو األساسية الحياة له كانت النفخة هذه قلبه في دخل فمن ،]الشورى سورة )٥٢([ }َأمِرنَا من روحا
 ال والثاني ،-الوحي أي- به إال لألرواح قوام ال األولف بها، إال بدانلأل قوام ال التي باألرزاق موكل وميكائيل

 وعودة األجساد قيام به يكون الذي الصور في بالنفخ الموكل إسرافيل والثالث ،-الرزق أي- به إال لألبدان قوام

 الصالة عليه- النبي فذكرهم الحياة، من الثالثة األنواع هذه بهم تعلقت فهؤالء والنشور، والبعث إليها، األرواح

 ذكر وجه في -اهللا رحمه- القيم ابن كالم إلى وارجع ))..وإسرافيل وميكائيل جبرائيل رب اللهم(( :-والسالم

  .للغاية مفيداً كالماً ذكر الدعاء، هذا مثل في التخصيص وجه على الثالثة المالئكة هؤالء
 فإنه :يقل لم حيث المضمر، مكان المظهر إيقاع فيه ]البقرة سورة )٩٨([ }لِّلْكَاِفِرين عدو اللّه فَِإن{ :تعالى وقوله"

 وإظهاره، المعنى هذا لتقرير هنا ها االسم هذا اهللا أظهر وإنما }لِّلْكَاِفِرين عدو اللّه فَِإن{ :قال بل للكافرين، عدو

 خسر فقد عدوه اهللا كان ومن له، عدو اهللا فإن اهللا عادى ومن اهللا، عادى فقد هللا ولياً عادى من أن وإعالمهم

  ".)٦())بالمحاربة آذنته فقد ولياً لي عادى من(( :الحديث تقدم كما واآلخرة، الدنيا
 .وإظهاره المعنى هذا لتقرير هنا ها االسم هذا اهللا أظهر وإنما :يقول }لِّلْكَاِفِرين عدو اللّه فَِإن{ :تعالى قوله

 في اإلظهار أن إلى اإلشارة وسبق للكافرين، عدو فإنه :يقل لم نهإ :أي }اللّه فَِإن{ لةالجال لفظ االسمب يقصد

 أن :األول :شيئان ذكري هناو المقام، بحسب المهابة لتربية يكون تارةف لمعنى، أو لنكتة يكون اإلضمار موضع

 كان للكافرين عدو فإنه :قال لو ألنه ؛االلتباس لرفع اإلضمار موضع في أظهر :فيه يقال }اللّه فَِإن{ :قوله

 الضمير أن األصلف }من كَان عدوا لِّلِّه ومآلِئكَِتِه ورسِلِه وِجبِريَل وِميكَاَل{ :قوله من مذكور بآخر سيلتبس

 أن ويحتمل النـزول، سبب هو ألنه ؛جبريل يكون أن ويحتمل ميكال، هو مذكور آخرو مذكور آخر إلى يرجع

 كناية هي ما ذكر عن العرب مكال في اختصاراً الضمائر تذكر أن األصل أن ومع -وجل عز- اهللا لىإ يرجع

  .أعلم واهللا أضمر، لو سيقع كان الذي لاللتباس مزيالً كان هنا اإلظهار أن إال عنه
 الذي الكالم لكن نا،ه االلتباس لرفع اإلضمار موضع في أظهرف }اللّه فَِإن{ :قال بل للكافرين عدو فإنه :قال فما 

 وجبريل ورسله ومالئكته هللا عدواً كان من :قال لوف الكافرين، من بدالً  يصلح -اهللا رحمه- كثير ابن ذكره

                                     
 ).٥٣٤ص  / ١ج ) (٧٧٠(  وقيامه الدعاء في صالة الليل: باب–صالة المسافرين وقصرها :  أخرجه مسلم في كتاب- 5
 .سبق تخريجه - 6
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 الواحد على تصدق للعموم "من"و ،آخره إلى وميكال لجبريل المعادين هؤالءل يأ لهم، عدو اهللا فإن وميكال

  .لهم عدو اهللا فإن الئكةالم لهؤالء عدواً كان اًأي :أي والجماعة،
 بينهما الفرقو الموضع هذا في ال الموضع بذلك يتعلق كثير ابن الحافظ ذكره الذي المعنى ذاه أن فالمقصود

 صلى- جبريل عداوة أن يبين أن أجل من لهم عدو :يقل ولم }لِّلْكَاِفِرين عدو{ :الوق صرح هناكف ولذلك واضح،

 :قالوا لكنهم باهللا، اإليمان يدعون هم بل باهللا يكفرون إنهم :قالوا ما فهؤالء -وجل زع- باهللا كفر -وسلم عليه اهللا
 لما لكن صراحة، المقصود هذا به يحصل لم جبريل بمعاداتهم لهم عدو اهللا فإن :قال فلو ،جبريل يعادون إنهم

 الذي هو وهذا كفر، -والسالم الصالة عليه- يلجبر عداوة بأن تصريحاً ذلك كان }لِّلْكَاِفِرين عدو اللّه فَِإن{ :قال

 الحافظ ذكره لما اإلضمار موضع في أظهر هنا فإنه :قوله نإ :قال أحداً أعلم الف العلم أهل جميع هعلي مشى ربما

 ويصيبه أحياناً يكتب اإلنسانف النسيان، أو الذهول أو النسخة، في أحد تصرف من ذلك وقع كان فربما كثير، ابن

 تعالى واهللا -تعالى اهللا رحمه- كثير ابن الحافظ على يخفى ال المعنى هذا مثلف إالو نسيانوال الوهم من شيء

  .أعلم
"}لَقَدلْنَآ وَأنز كاٍت ِإلَينَاٍت آييا بمو كْفُرا يِإالَّ ِبه ا *الْفَاِسقُونكُلَّمواْ َأوداهداً عهع ذَهم فَِريقٌ نَّبنْهْل مب مهالَ َأكْثَر 

ْؤِمنُونا *يلَمو ماءهوٌل جسر نقٌ اللِّه ِعنِد مدصا ملِّم مهعذَ مفَِريقٌ نَب نم ُأوتُواْ الَِّذين الِْكتَاب اء اللِّه ِكتَابرو 

وِرِهمظُه مالَ كََأنَّه ونلَمعواْ *يعاتَّبا وتَتْلُواْ م اِطينلَى الشَّيلِْك عم انملَيا سمو كَفَر انملَيس لَِكنو اِطينالشَّي 

 ِإنَّما يقُوالَ حتَّى َأحٍد ِمن يعلِّماِن وما وماروتَ هاروتَ ِبباِبَل الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما السحر النَّاس يعلِّمون كَفَرواْ

نفَالَ ِفتْنَةٌ نَح تَكْفُر ونلَّمتَعا فَيما ِمنْهم قُونفَرِبِه ي نيِء برِجِه الْموزا ومم وه ينآرِبِه ِبض ٍد ِمناللِّه ِبِإذِْن ِإالَّ َأح 

ونلَّمتَعيا وم مهرضالَ يو مهنفَعي لَقَدواْ وِلمِن علَم اها اشْتَرم ِةاآلِخ ِفي لَهر خَالٍَق ِمن لَِبْئسا واْ موِبِه شَر 

مهَأنفُس كَانُواْ لَو ونلَمعي* لَوو منُواْ َأنَّها آمةٌ واتَّقَوثُوبلَم ناللَّه ِعنِد م رخَي كَانُواْ لَّو ونلَمعسورة )١٠٣-٩٩([ }ي 

  .]البقرة
 أي اآلية، }..بينَاٍت آياٍت ِإلَيك َأنزلْنَآ ولَقَد{ :تعالى قوله في -لىتعا اهللا رحمه- جرير بن جعفر أبو اإلمام قال

 علوم خفايا من اهللا كتاب حواه ما هي اآليات وتلك ،نبوتك على داالت واضحات آيات محمد يا إليك أنزلنا

 يكن لم التي بهمكت تضمنته عما والنبأ إسرائيل بني من ائلهمأو وأخبار مأخباره سرائر ومكنونات اليهود

 فأطلع التوارة، في كانت التي أحكامهم من وبدلوه وأواخرهم أوائلهم حرفه وما وعلماؤهم، أحبارهم إال يعلمها

 لمن البينات اآليات أمره من ذلك في فكان -وسلم عليه اهللا صلى- محمد نبيه على أنزل الذي كتابه في اهللا

  ".صحيحة فطرة ذي كل فطرة في كانت إذ غي؛والب الحسد هالكها إلى يدعها ولم نفسه أنصف
 فيكون والبغي الحسد هالكها إلى اهعدي ولم يكون أن ويمكن يتركها لم بمعنى والبغي، الحسد إلى هاعيد لم يعني

فاعال الحسد.  
 من -وسلم عليه اهللا صلى- محمد به جاء ام بمثل أتى من تصديق صحيحة فطرة ذي كل فطرة في كان إذ"

 عن الضحاك قال كما آدمي، عن منه شيئاً أخذ وال بشري، من تعلمه تعلم غير من ،وصف التي البينات تاآليا

 به وتخبرهم عليهم تتلوه فأنت :يقول ،بينات آيات إليك أنزلنا ولقد :-ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن



 ٩

 اهللا يقول ،وجهه على أيديهم في ابم تخبرهم وأنت كتاباً، تقرأ لم يأم عندهم وأنت ذلك وبين وعشية، غدوة

  ".يعلمون كانوا لو حجة وعليهم وبيان، عبرة ذلك في :تعالى
 لبساً، الحق في تدع ال فهي اتضح، إذا يبين بان من الواضحات بمعنى والبينات اآليات، معنى على لكالما سبق

 عربي بلسان وإنما يفهمون ال وبما يعقلون ال بما يخاطبهم لمف نفسها، في أيضاً بينة أنها كما وتوضحه تكشفه

  .واضح نبي شيء هو وإنما غموض، وال إلغاز فيه فليس مبين،
 مطلق به المراد والفسق ]البقرة سورة )٩٩([ }الْفَاِسقُون ِإالَّ ِبها يكْفُر وما بينَاٍت آياٍت ِإلَيك َأنزلْنَآ ولَقَد{ :قوله

 عن الخروج من دونه ما على ويطلق الكفر، معنىب األكبر الخروج على قفيطل العرب، كالم أصل في الخروج

 األولوي الموافقة مفهوم في األصوليين عند ومعروف الفسق، هو فهذا معصيته، إلى -وجل عز- اهللا طاعة

 مجاءكُ ِإن{ :تعالى قوله وهو ،كتبهم في دائماً يرددونه الذي بمثالهم وذلك الخطاب فحوى يسمونه الذي الظني
 نتبين، أن إلى بحاجة لسنا العدل جاء إن أنه المخالفة مفهوم :قالوا ،]الحجرات سورة )٦([ }فَتَبينُوا ِبنَبٍأ فَاِسقٌ

 بمعنى هو، دينه في عدالً يكون قد الكافر ألن ؛ظني لكنه أولى باب من فالتبين كافر جاء إن أنه الموافقة ومفهوم

 يحرم دينه أن عرفنا إذا ونتبين نتحرى فهل الكذب، من يتحرز فهو وبالتالي ذبالك عليه يحرم ودينه بدينه ملتزم

 العمياء الشاةب التضحية عن النهي في يقولون ما مثل وهذا ظني، :قالوا هنا فمن ؟ال وأ متدين وهو الكذب عليه

 ال السمن نةمظ فهي رابضة، وهي وترعى العلف أفضل صاحبها يعلفها العمياء ألن ؛ظني لكنه أولى باب من
  .المرعى نصف إال ترى ال يتال العوراء بخالف ،الهزال

 ما ويشمل الكافر فيشمل وهذا، هذا على يطلق الفاسق أصل ألن دقيقاً؛ ليس األصوليون يذكره الذي المثال فهذا

 سبب فيه صح لو وحتى معنييه، أحد على للفظ حمل وهذا العاصي، بمعنى الفاسق على نزلوه مه لكن دونه،

  .السبب بخصوص ال اللفظ بعموم فالعبرة -يصح ال أنه مع- النـزول
 وما الميثاق من عليهم خذُأ ما هموذكر -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عثب حين الصيف بن مالك وقال"

ما واهللا :قال -وسلم عليه اهللا صلى- محمد في إليهم هدع اهللا زلفأن ميثاقاً، علينا أخذ وما محمد في إلينا هدع 

  .]البقرة سورة )١٠٠([ }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ :تعالى
 عهد األرض في ليس نعم، :قال ،]البقرة سورة )١٠٠([ }يْؤِمنُون الَ َأكْثَرهم بْل{ :قوله في البصري، الحسن وقال

  ".غداً قضونوين اليوم يعاهدون ونبذوه نقضوه إال عليه يعاهدون
 بمعنى العهد، ونبذت الثوب، نبذت :تقول الطرح، معناه النبذ }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ :تعالى قوله

  .العهد ينقضون فهم وطرحه عنه التخلي
  .الطائفة بمعنى فريقال }منْهم فَِريقٌ{ :وقوله

 -أعلم تعالى واهللا- معنيين تحتمل أنها نجد فيها التأمل عند }يْؤِمنُون الَ ثَرهمَأكْ بْل{ :-وتعالى تبارك- قولهو
 أضرب  أنه أي )ال( بمعنى بل أن أي }َأكْثَرهم بْل منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ المراد يكون أن تحتملف

  .كلهم أو كثرهمأ ينقضه وإنما ممنه فريق هينقض ال :قالو األول الكالم عن
 أكثرهم، نبذه بل منهم فريق نبذه األول، الكالم عن إضراباً فيكون ظاهره، على يكون وقد ،الكل بالكثرة يراد قدو

  .العهد بنبذ ذلك فيكون



 ١٠

 هذا أن بمعنى }يْؤِمنُون الَ كْثَرهمَأ بْل{ :قال ثم }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ المعنى يكون أن ويحتمل

 المعنى فيكون ورسله، باهللا يصدقون ال أكثرهم وإنما عليهم يحرم النبذ ذلك بأن منهم جهالً يكون ال للعهد النبذ

 غير أكثرهم لكون وإنما لهم، يحل ذلك أن اعتقاداً ذلك يفعلون ال بحيث }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{

  .ورسله باهللا مؤمنين
 وليس أكثرهم هم ذلك يفعلون الذين بل }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ هو األول المعنى أن والخالصة

  .فقط منهم اًفريق
 نبذوا تصديقهم لعدمو لكفرهم ولكن ،بحله اعتقاداً يفعلونه ال العهد منهم فريق ينقض حينما أنهم الثاني المعنىو

  .العهود هذه
 هذاب الثاني المعنى يكون أن يمكن هنا ومن ،}يْؤِمنُون الَ{ :قوله حملن كيف وهو إشكال يبقى األول المعنى وعلى

  .أعلم تعالى واهللا للسياق، مالئمة أكثر االعتبار
 بْل منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ :هكذا يفسر أن يمكن إنه إذ ببعيد ليس األول فالمعنى حال كل علىو

مهالَ َأكْثَر ْؤِمنُونأكثرهم ينبذه إنماو )ال( يعني }ي.  
 المعنى في اإلشكال يدفع أن يمكن ابهذو العهد، هذا بنقض به يكفرون وإنما باهللا يؤمنون ال أي }يْؤِمنُون الَ{

  .األول
 داًاعتقا أو جهالً ذلك يفعلون ال أنهمو العهد، نقض من منهم وقع لما تعليال }يْؤِمنُون الَ{ :قوله يكون أن ويمكن

  .باهللا إيمانهم ولعدم إيمانهم النخرام وإنما بحله
 ،العهد نقض منهم يحصل فالذي ،العهود يلتزمون ال أنهم يعني }يْؤِمنُون الَ{ :قوله فيكون األول القول على وأما

  .للعهود لنقضهم نتيجة منهم كفراً ذلك فيكون
 من شيء باله في يخطر وال يقرأ اإلنسان كان فربما معانيه في والنظر القرآن تأمل في ذهنك فتقتُ أن والمقصود

  .المستعان واهللا ،وقفلت المعنى عن سئل ولو ذلك
  ..العالمين رب هللا والحمد وسلم، وصحبه آله وعلى محمد نبينا على اهللا وصلى


