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

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين
 يوم الِْقيامِة ِفيما كَانُواْ ِفيِه فَاللّه يحكُم بينَهم{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى- قال المفسر

خْتَِلفُونال الذي العدل بقضائه بينهم ويفصل المعاد يوم بينهم يجمع تعالى نهإ: أي" ]سورة البقرة) ١١٣([} ي 
  .ذرة مثقال يظلم وال فيه يجور
وا والصاِبِئين والنَّصارى والْمجوس ِإن الَِّذين آمنُوا والَِّذين هاد{ :الحج سورة في تعالى كقولهاآلية  وهذا

ٍء شَِهيدلَى كُلِّ شَيع اللَّه ِة ِإنامالِْقي موي منَهيفِْصُل بي اللَّه كُوا ِإنَأشْر الَِّذينقال وكما ،]جـسورة الح) ١٧([ }و 
  .]سورة سبأ) ٢٦([ }ا ِبالْحقِّ وهو الْفَتَّاح الْعِليمقُْل يجمع بينَنَا ربنَا ثُم يفْتَح بينَنَ{ :تعالى

ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خَراِبها ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ {
  .]سورة البقرة)  ١١٤([ }هم ِفي اآلِخرِة عذَاب عِظيمخَآِئِفين لهم ِفي الدنْيا ِخزي ولَ

 هم مشركو قريش كما رواه ابن جرير عن ابن زيد خرابها في وسعوا اهللا مساجد منعوا الذين من المراد
 المشركون هؤالء: قال }ِبهاومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خَرا{ :في قوله

 بذي هديه نحر حتى مكة يدخلوا أن وبين الحديبية يوم -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول بين حالوا الذين
. يصده فال وأخيه أبيه قاتل يلقى الرجل كان وقد البيت هذا عن يصد أحد كان ما: لهم وقال وهادنهم، طُوى
  ".باق وفينا بدر يوم آباءنا قتل من علينا يدخل ال: فقالوا

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، الحمد هللا،بسم اهللا الرحمن الرحيم
 االستفهام هنا بمعنى اإلنكار، وهو }ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه{:  تعالىفقوله

  .منع مساجد اهللامن  بمعنى ال أحد أظلم م،مضمن معنى النفي
ال أحد أظلم ممن افترى  المعنى ]سورة األنعام) ٢١([ }ومن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا{: وفي قوله تعالى
  .]سورة األنعام) ١٥٧([ } ِممن كَذَّب ِبآياِت اللِّهفَمن َأظْلَم{ :-تبارك وتعالى-قوله مثل ذلك على اهللا كذباً، و

ال أحد أظلم ممن فعل : تقولها كل آية من أنفي تشترك هذه اآليات : وجه الجمع بين هذه اآليات أن يقالو
افترى على اهللا ها تكون مختصة بباب معين، ففي باب االفتراء ال أحد أظلم ممن  كالً من أن علىهذا الفعل،

 أن يذكر فيها اسمه، وهكذا كل واحدة ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللاكذباً، وفي المنع من دخول المساجد 
  . لكيفية الجمع بين هذه اآلياتمختصة بالباب الذي ذكرت فيه، هذا جواب

إذا  ف، وال تمنع من التساويلزيادةن القاعدة في هذا هي أن أفعل التفضيل تمنع من اإ: والجواب الثاني أن يقال
 أصل  أنيأفاق غيره في هذا، اس، فالمقصود أنه عمرو أكرم الن: الناس، ثم بعد مدة قلت زيد أكرم: قلت

زيد أكرم : أفعل التفضيل في اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على اآلخر، زيد أكرم من عمرو، فإذا قلت
ال أحد : هذا ال ينفي أن يكون أحد من الناس يماثله في الكرم، ويساويه، لكن ال يزيد عليه، فإذا قلتفالناس، 
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 ولكن ال يمنع ذلك من وجود من يساويه، فيكون بهذا يفوقه أحد من الناس،ذا الفعل فإنه ال أظلم ممن فعل ه
ومن أظلم، ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللا، وال أحد أظلم ممن افترى على اهللا كذباً، وال أحد أظلم االعتبار، 

مى في الظلم لكن ال يزيد أحدهم  بلغوا الغاية العظ إذ فكلهم متساوون-تبارك وتعالى-من كذب بآيات اهللا م
  .على اآلخر

ال أحد أظلم ممن منع أي  ]سورة البقرة) ١١٤([ }ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمهٌ{ :قوله
تبارك -بنا  بأنه وقع في أعظم الظلم، ولم يحدد  رمساجد اهللا، هذه اآلية عامة تصف من وقع منه هذا الفعل

 -صلى اهللا عليه وسلم-يصدق ذلك على المشركين حينما منعوا رسول اهللا طائفة دون طائفة ف فيها -وتعالى
ر ويصدق على كل من وقع منه هذا الفعل، ومن هؤالء الذين وقع منهم ذلك النصارى حينما أعانوا بختنص

هم بعد أن قتل فيهم قتالً ذريعاً ءد وكبراأخذ أشراف اليهوورحل عنه   وحتى بعد أنعلى خراب بيت المقدس
  . والصالة فيه-عز وجل- هؤالء النصارى يمنعون اليهود من دخول المسجد، وال يمكنونهم من ذكر اهللا يبق

، منها ما يتحدث عن اليهود ذه اآليات في بني إسرائيل عموماًى أن ه ير-رحمه اهللا-وابن جرير الطبري 
صارى، فيرى أن هذه اآلية في النصارى وليست في مشركي العرب، خاصة، ومنها ما يتحدث عن الن
  ]سورة البقرة) ١١٤([ }وسعى ِفي خَراِبها{:  في نفس اآلية-تبارك وتعالى-والقرينة التي يحتج بها هي قوله 

  فهم، بل على عكس ذلككعبة ولم يسعوا في خراب عمرانهاإن العرب من المشركين لم يخربوا ال: وقال
 ويطعمونهم، إلى غير ذلك مما عرف عنهم من القيام اججيكسونها ويطيبونها، ويسقون الحوا يعمرونها وكان

  .على الوظائف في الحج
الخراب الحسي فيشمل الخراب الحسي والخراب المعنوي،  }وسعى ِفي خَراِبها{: الخراب في قوله تعالىو

بمنع   الخراب المعنوي بنيانه، وكذلك تقادم عهده منها وانهد أو الحيلولة دون تجديد مابهدم بنيانها وتعطيلها
بتعطيل وظيفة المسجد، كل ذلك من السعي في خرابها، فهو وبمنع الصالة، و فيها، -عز وجل-ذكر اهللا 

 يدخل فيها النصارى، ويدخل فيها أيضاً أهل الشرك، إذ نيشمل هذا وهذا، وبالتالي فإن هذه اآلية عامة ومم
 -وجلعز -يعمروها حقيقة وإنما عمروا بنيانها مع أن العمارة األهم واألعظم هي عمارتها بذكر اهللا هم لم إن

ِإنَّما يعمر { : وكما قال،]سورة النــور) ٣٦([ }ِفي بيوٍت َأِذن اللَّه َأن تُرفَع ويذْكَر ِفيها اسمه{ :كما قال سبحانه
ما كَان { :وقال تعالى ،]سورة التوبة) ١٨([ }م الصالَةَ وآتَى الزكَاةَاللِّه والْيوِم اآلِخِر وَأقَامساِجد اللِّه من آمن ِب

ية في أهل اآل، وهذه ]سورة التوبة) ١٧([ }َأنفُِسِهم ِبالْكُفِْرِللْمشِْرِكين َأن يعمرواْ مساِجد اهللا شَاِهِدين علَى 
  .اإلشراك

وهذه الرواية المذكورة في قصة المشركين هي عن ابن زيد  ، اآلية عامة ويدخل فيها النصارىنالمقصود أ
  .وابن زيد لم يدرك شيئاً من ذلك، فهي من قبيل المرسل، والمرسل نوع من الضعيف

د في األصل هي المساج ]سورة البقرة) ١١٤([ }ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه{ :-تبارك وتعالى-وقوله 
  . مساجد، فأماكن الصالة يقال لهاموضع السجود

ويمكن أن  -هذا احتمال-ون بدالً من المساجد  يمكن أن يك]سورة البقرة) ١١٤([ }َأن يذْكَر ِفيها اسمه{: وقوله
  . اسمها فيه منع مساجد اهللا كراهية أن يذكر أييكون مفعوالً له،
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ن التقدير ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا من أن يذكر فيها اسمه، هذا إ :-علمواهللا أ-وأوضح من هذا أن يقال 
  . واهللا أعلم لهذه اآلية واهللا تعالى أعلم، وقيل غير هذا على كل حال،أوضح هذه التقديرات، ولعله هو المتبادر

 للحج ويأتيها ذكرهب يعمرها من قطعوا إذ: قال ]سورة البقرة) ١١٤([ }وسعى ِفي خَراِبها{: قوله وفي"
  .والعمرة

صلى اهللا عليه - النبي منعوا اًقُريش أن -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن حاتم أبي ابنروى و
ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها { :اهللا فأنزل الحرام المسجد في الكعبة عند الصالة -وسلم
همسورة البقرة)١١٤([ }اس [."  

سعوا حال هذه الرواية ال تخلو من ضعف، وال شك أن المشركين على كل ، وعلى هذا يكون الخراب معنوي
  . المشهورةالحديبيةكان ذلك في وقعة في خرابها حينما منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام، و

وِإذْ قُلْنَا { : ابتداء من قولهفي بني إسرائيل  كلهأن السياقهو كما ذكرنا ف -رحمه اهللا-وأما كالم ابن جرير 
مواْ آلددجالَِئكَِة اسفهو يرى أن اآليات غير خارجة عن  تذكير لبني إسرائيلها كلها أن و]سورة البقرة) ٣٤([ }ِللْم

د على حينما منعوا اليهو فهذه اآلية في النصارىوعليه الحديث عن بني إسرائيل بطائفتيهم اليهود والنصارى، 
  .]سورة البقرة) ١١٤([ }وسعى ِفي خَراِبها{:  تعالىهو يحتج بالسياق ويحتج بقولهف -رحمه اهللا– قوله

صلى - الرسول أخرجوا الذين المشركين ذم في شرع والنصارى اليهود حق في الذماهللا تعالى  وجه لما"
 بأصنامهم عليها واستحوذوا لحرام،ا المسجد في الصالة من ومنعوهم مكة من وأصحابه -اهللا عليه وسلم

وما لَهم َأالَّ يعذِّبهم اللّه وهم يصدون عِن الْمسِجِد الْحراِم وما كَانُواْ { :تعالى قال كما وشركهم، وأندادهم
ما كَان { :تعالى وقال ،]سورة األنفال) ٣٤([ }نَأوِلياءه ِإن َأوِليآُؤه ِإالَّ الْمتَّقُون ولَِكن َأكْثَرهم الَ يعلَمو

ونخَاِلد مِفي النَّاِر هو مالُهمِبطَتْ َأعح لَِئكِبالْكُفِْر ُأو لَى َأنفُِسِهمع اهللا شَاِهِدين اِجدسواْ مرمعَأن ي شِْرِكينِللْم *
 والْيوِم اآلِخِر وَأقَام الصالَةَ وآتَى الزكَاةَ ولَم يخْشَ ِإالَّ اللّه فَعسى ُأولَِئك ِإنَّما يعمر مساِجد اللِّه من آمن ِباللِّه

تَِدينهالْم كُونُواْ ِمناِم { :تعالى وقال ]سورة التوبة) ١٨-١٧([ }َأن يرِجِد الْحسِن الْمع وكُمدصوا وكَفَر الَِّذين مه
م يدالْهم ونْهكُم مفَتُِصيب مَأن تَطَُؤوه موهلَمتَع ْؤِمنَاتٌ لَّماء مِنسو ْؤِمنُوناٌل ملَا ِرجلَوو ِحلَّهلُغَ مبكُوفًا َأن يع

 نَا الَِّذينذَّبلُوا لَعيتَز شَاء لَون يِتِه ممحِفي ر ِخَل اللَّهدِر ِعلٍْم ِليةٌ ِبغَيرعاما َأِليمذَابع موا ِمنْهسورة ) ٢٥([ }كَفَر
ِإنَّما يعمر مساِجد اللِّه من آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وَأقَام الصالَةَ وآتَى الزكَاةَ ولَم يخْشَ { :ىتعال فقال ،]الفتح

من أعظم لها خراب فأي عنها، اًمصدود منها اًمطرود كذلك هو من كان فإذا ]سورة التوبة) ١٨([ }ِإالَّ اللّه 
 شرعه وإقامة فيها اهللا بذكر عمارتها إنما فقط، صورتها وإقامة زخرفتها عمارتها من المراد وليس ذلك؟
  ".والشرك الدنس عن ورفعها فيها،

ة المساجد إذا كان ال ينكر أن عمارة المساجد تكون باألمرين، العمارة الحسية، والعمارة المعنوية، وإال ما فائد
  .؟ال يدخلها داخل

 ال أي الطلب، معناه خبر هذا ]سورة البقرة) ١١٤([ }ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ خَآِئِفين{ :تعالى وقوله"
صلى - اهللا رسوُل فتح لما ولهذا ،والجزية الهدنة تحت إال دخولها من -عليهم مقَدرتُ إذا- هؤالء تُمكِّنوا
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 العام بعد يحجن ال أال((: منى برحاب ينادى أن تسع سنة في القابل العام من أمر مكة -اهللا عليه وسلم
  ".)١())مدته إلى فأجله أجل له كان ومن عريان، بالبيت يطوفن وال مشرك
  .عهد فعهده إلى مدتهمن كان له يعني 

    المشركين، بمعنى أن هؤالء  من  هي في المانعين}خُلُوها ِإالَّ خَآِئِفينُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يد{: هذه اآلية
 ليس لهم وال يحق بحال من األحوال أن يهيمنوا على المساجد، وأن يمنعوا الناس من -أعني أهل اإلشراك-

 عمارتها  فيها، بل على العكس، ليس الشأن أن يتحكموا هم في المساجد ويعطلوا-عز وجل-إقامة ذكر اهللا 
إال في حال الخوف وإنما الشأن أن القضية تكون منعكسة، فالواحد من هؤالء ال يتمكن من دخول المسجد 

 ويتسلط عليها، ويسيطر فيسعى في خرابها، ويمنع من شاء، أن يكون متمكناً يمنع الناس منهاوالترقب، ال 
  هيهم ليسوا بأهل في دخولها إال في حال واحدةويفعل ما شاء، ليس لهم أن يبلغوا هذا المبلغ، وإنما الشأن أن

المسجد هو  فأن الواحد منهم يدخل وهو في غاية الترقب والخوف والحذر؛ ألنه قد دخل في عرين األسد،
هو الذي تعقد فيه األلوية، وتقام فيه الخطب، وينهل فيه من ميراث النبوة، وهو موضع القيادة، وعرين األسد، 

نابض في المجتمع اإلسالمي أو في الحي اإلسالمي، أو في المدينة اإلسالمية، فال يتجرأ فهو بمنزلة القلب ال
أن يدخل هذه المساجد  ]سورة التوبة) ٢٨([ }ِإنَّما الْمشِْركُون نَجس{ : كما قال تعالىالواحد من هؤالء األنجاس

ه المنزلة واألهمية والمكانة عند فيقذرها بدخوله، وإنما يدخل وهو في وجل وخوف أنه دخل في مكان له هذ
 وفد نصارى -صلى اهللا عليه وسلم-أو الهدنة أو الجزية كما أدخل النبي المسلمين، فيدخل في حال العهد 

نجران إلى المسجد للتفاوض معهم ودعوتهم لإلسالم حتى دعاهم إلى المباهلة، وكذلك ربط ثمامة بن أثال في 
 يربط في سارية من سواري المسجد هل يكون متحكماً فيه ويكون المسجد، وكان مشركاً، فما ظنك بمن

  ه؟مهيمناً ومسيطراً علي
ي هذه الحالة، ال أنهم يفرضون فحق أهل اإلشراك، وقدرهم ومنزلتهم، ال يدخلونها إال الجواب ال، فهذا هو 

كما هو الحال في اليهود  ]سورة البقرة) ١١٤([ }ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ خَآِئِفين{ ،سيطرتهم عليه
تارة يمنعون صالة الجمعة فيه، وتارة يمنعون ، فهم الذين يتصرفون ويتحكمون في المسجد األقصىفاليوم، 

صالة التراويح، وتارة يقفون دون الناس في الصالة المكتوبة؛ لئال يدخلوا فيه، وتارة يدخلونه فينجسونه 
  .ويقذرونه بدخولهم هذا

إلى المسجد فليست محل البحث هنا، لكن الراجح أنه يجوز للمشركين أن يدخلوا وأما مسألة دخول المشرك 
ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ {: -عز وجل-المساجد حتى المسجد النبوي، لكن هذا الدخول كما قال اهللا 

ن يدخل إلصالح شيء في المسجد، وال بأس أن يكون بعض العمال ، فال بأس أ]سورة البقرة) ١١٤([ }خَآِئِفين
 ربط ثمامة بن أثال -صلى اهللا عليه وسلم-العامل أجير، والنبي  فممن بنى المسجد من المشركين، ال إشكال

قْربواْ ِإنَّما الْمشِْركُون نَجس فَالَ ي{  إال المسجد الحرام،،دخل وفد نصارى نجران في المسجدأفي المسجد، و
امرالْح ِجدساً وليس فقط بناء المسجد والمقصود به أرض الحرم جميع]سورة التوبة) ٢٨([ }الْم.  

                                                
 .وأصلھ في الصحیحین) ٣٩٣ص  / ١ج (والدارمي ) ٣ص  / ١ج (أخرجھ أحمد  - 1
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وهي  ]سورة البقرة) ١١٤([ }ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ خَآِئِفين{ خبر من حيث الصيغة ه اآليةفهذ
 من دخولها إال في هذه الحال، فمن األحوال التي ينبغي أن يمنعوا هم الطلب، بمعنى ال تمكنومتضمنة لمعنى

 مساجد لها ، حيث توجدعراةوهم   يتسكعون، حيث في مشارق األرض ومغاربها الذي يقعمنها هذا التسكع
 كما هو مشاهد في المسجد األموي وغير المسجد ي السواح يتفرجون عليهايأت في قلوب المسلمين منزلة

 المعالم السياحية فيأتونها مع نسائهم في غاية غربها إذ تعتبر هذه المساجد منشرق األرض واألموي في 
بأحذيتهم، فكل واحد يدخل وهو مع كلبته يتفرجون ويتسكعون في يدخلون العري والتبرج ومعهم الكاميرات و

 شك أن الطلب في اآلية ، وال خبر بمعنى الطلباآلية ف؛أرجاء المسجد، فليس لهم ذلك، وينبغي أن يمنعوا منه
؛  دخلها أحد من المشركينكان  ماالمقصود بالطلب األمر القدريلو كان أمر شرعي وليس قدري؛ إذ 

  . أمر شرعي ألهل اإليمان أن ال يمكنوا أهل اإلشراك إال في هذه الحالفالمقصود أنه
هو إذ  هذا خبر وهو بمعنى األمر، ]ل عمرانسورة آ) ٩٧([ }ومن دخَلَه كَان آِمنًا{ :-تبارك وتعالى-في قوله و

هل ذلك أيضاً واقع من  فهو أمر شرعي أيضاً، لكن  وعدم االعتداء عليه،أمر بتأمين من دخل المسجد الحرام
  جهة القدر؟

خَطَّفُ النَّاس َأولَم يروا َأنَّا جعلْنَا حرما آِمنًا ويتَ{ : قال-عز وجل- بدليل أن اهللا نعم؛: بعض أهل العلم يقول
ِلِهموح واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد ]سورة العنكبوت) ٦٧([ }ِمن ،

  ..هللا رب العالمين


