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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٦(سورة آل عمران 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال ابن كثير 
سـورة آل  ) ١٧٣([ }شَوهم فَـزادهم ِإيمانـاً  ِذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْ        الَّ{ :وقوله تعالى "

 أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة األعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا علـى                ،اآلية ]عمران
  .اهللا واستعانوا به

حسبنَا اللّه وِنعـم   { :روى البخاري عن ابن عباس     ]سورة آل عمران  ) ١٧٣([ }للّه وِنعم الْوِكيلُ  وقَالُواْ حسبنَا ا  {
صلى اهللا  -وقالها محمد   ،  حين ألقي في النار    -عليه السالم -قالها إبراهيم    ]سورة آل عمران  ) ١٧٣([ }الْوِكيُل

}  لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم ِإيماناً وقَالُواْ حسبنَا اللّه وِنعم الْوِكيـلُ     ِإن النَّاس قَد جمعواْ   { : حين قالوا  -عليه وسلم 
  .)١(]سورة آل عمران) ١٧٣([

 إن: حـد  أنه قيل له يـوم أُ -صلى اهللا عليه وسلم- عن أنس بن مالك عن النبي  وروى أبو بكر بن مردويه    
فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَـضٍل لَّـم        { :اآلية ولهذا قال تعالى   فأنزل اهللا هذه    ، الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم    

 وءس مهسسمو،  لما توكلوا على اهللا كفاهم ما أهمهم:أي ]سورة آل عمـران ) ١٧٤([ }يعنهم بأس من أراد رد 
  ."معمة من اهللا وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهنفرجعوا إلى بلدهم ب، كيدهم

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ]سـورة آل عمـران  ) ١٧٣([ }الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم     { :-تبارك وتعالى -فقوله  

 وهو استعمال اللفظ العـام فـي معنـى        ، به الخصوص هذا مثال عند األصوليين حينما يذكرون العام المراد         
أو مـن   ، أبو سفيان :  واحد وهو   باعتبار أن القائل   }الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس   {: وذلك إذا فسرت هذه اآلية    ، خاص

، وهكذا األمر في    القائل واحد ، فالمقصود أن    أو غير ذلك مما قيل    ، عود مثالًً أرسله أبو سفيان وهو نعيم بن مس      
 ن المقول لـه ذلـك     إ:  قيل لكن، واألسماء الموصولة تعتبر من صيغ العموم     ، اسم موصول فهو   }الَِّذين{ :ولهق

 األمر،  مثال مشهور يذكرون فيه هذا     هذا  وعلى كل حال   -رضي اهللا تعالى عنه   -واحد وهو أبو بكر الصديق      
الَِّذين قَاَل لَهـم  { :، فقوله على عمومه فقد يكون من العام الباقي      ، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو المراد       

النَّاس{   من لقيهم من الناس من     توعدهمالذين   أي    سفيان   وهم أب  أهل اإلشراك وقائد } ِإنالمشركين : أي}النَّاس 
فيكـون  ،  إلى استئصالكم   أي عزموا على الكرة والرجوع     }قَد جمعواْ لَكُم  {، من قريش الذين حاربوكم في أحد     

سـورة آل  ) ١٧٣([ }ِإن النَّاس قَد جمعـواْ لَكُـم      { :ال سيما في قوله   ،  االعتبار من العام الباقي على عمومه      بهذا
  .، واهللا أعلمكون ذلك أظهر في أن القائل واحد فيمكن هنا أن ي}الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس{ :وأما قوله ،]عمران
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 النعمة هـي مـا يحـصل    ]سورة آل عمران ) ١٧٤([ } ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضلٍ    فَانقَلَبواْ{ :-تبارك وتعالى - وقوله  
، فذلك كلـه مـن الـنعم     ور العاجلة أو في األمور اآلجلة       سواء كان ذلك في األم    ، الخير المنافع و  لإلنسان من 

  .سواء كان معنوياً أو حسياًو
أن اهللا سلمهم من عـدوهم      أي  ، هي السالمة مثالً  : ن النعمة إ: فسواء قيل ، الفضل هو الزيادة   }وفَضٍل{: وقوله

بـأن  ، هو الثواب واألجر  :  والفضل ]سورة آل عمران  ) ١٧٤([ }لَّم يمسسهم سوء  { :ولهذا قال بعده  ، فهاب ورجع 
وثوابـه لهـم،   -عز وجل- رحمة اهللا  هي أو قيل بأن النعمة   ،  عدواً  فيها دت تلك غزوة مع أنهم لم يواجهوا      ع 

 أنهم لقوا عيراً في الطريق في الموسم فاشتروا تلك العير فكان ذلك مـن المكاسـب   وذلك  هو الزيادة   والفضل  
كل ذلك تحتمله اآليةف، ضاًالتي حصلت لهم عر.  

 لكولذ  أثابهم مع أنهم لم يلقوا حرباً      والفضل هو أن اهللا   ،  هي أن اهللا سلمهم    يمكن أن يكون المراد بهذه النعمة     و
  .واهللا تعالى أعلم] سورة آل عمران) ١٧٤([ }يمسسهم سوءلَّم {: قال بعده

 ]سورة آل عمران  ) ١٧٤([ }فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضلٍ    {: في قول اهللا تعالى   وروى البيهقي عن ابن عباس      "
صلى اهللا عليه -اهللا  رسول   ا في أيام الموسم فاشتراه    ت وكانت النعمة أنهم سلموا والفضل أن عيراً مر      : قال

  . فقسمه بين أصحابه فربح فيها ماالً-وسلم
يخوفكم أوليـاءه ويـوهمكم    : أي]سورة آل عمران) ١٧٥([ }ِإنَّما ذَِلكُم الشَّيطَان يخَوفُ َأوِلياءه   { :ثم قال تعالى  

  ." شدةو بأس وذووأنهم ذو
} ا ذَِلكُمم الكفار في أعينكم ويجعل لهـم هالـة         الشيطان يضخِّ  أنى  والمعن،  الشيطان  هو المثبط لكم  :أي }ِإنَّم ،

فهذا هو الشيطان الذي يجعل لهم مثـل هـذا   ، دحر وال تقهر وال تهزمويجعل منهم أصحاب قوة ال يمكن أن تُ     
  .أو العظمة في نظر اآلخرين، االنتفاش والتعاظم

ه هـم   ؤأوليـا و، يخوفكم من أوليائـه    : أي }ياءهيخَوفُ َأولِ  {:قوله في   -واهللا أعلم – المعنى المتبادر الظاهر  و
 يلقي في نفوسهم أموراً يتعاظمون فيها قوة الكفار ومـا بأيـديهم              بأن  يخوف المؤمنين منهم   فالشيطان، الكفار

  .حتى يشعرهم أن هؤالء الكفار قوة ال يمكن أن تواجه وال تقهر
 ،لقي الرعب والخوف فـي قلـوب أوليائـه    ي أن الشيطان يخوف و    وليس معناها ، فالحاصل أن هذا هو المعنى    

كما حصل في بـدر لمـا زيـن لهـم           ، بل هو يحرضهم على اإلقدام على أهل اإليمان       ، ليس هذا هو المراد   ف
  . فهو الذي دفعهم إلى المواجهة]سورة األنفال) ٤٨([ }وِإنِّي جار لَّكُم{ :وقال، أعمالهم
 معنـاه  }يخَوفُ َأوِلياءه{: ه؛ ألن قولهء أوليا يخوفكمإنما ذلكم الشيطان     : أبلغ من قوله   }يخَوفُ َأوِلياءه {: وقوله
  المؤمنـون  فيحسب ،فيرفعهم بهذا يجعل ألوليائه من الهالة والعظمة بحيث إن جانبهم يكون مهيباً مرهوباً            أنه  

  .وال يجترئون على مواجهتهم لهم حساباً
 ال أنـه    يخوف المؤمنين مـن أوليائـه      أنه   }يخَوفُ َأوِلياءه { :فالمقصود أن المعنى الظاهر المتبادر من قوله      

وإنمـا يـدفعهم   ، يخوف أولياءه أن الشيطان ال    ؛ ألنه من المعلوم      من المؤمنين أو من غير ذلك      يخوف أولياءه 
وإنما يجتهد أن يلقي الخوف فـي   ، فهو ال يلقي الخوف في قلوبهم     ، هم على المضي لحرب أهل اإليمان     عويشج

،  وفي األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر      -عز وجل - وهذا عام في الجهاد في سبيل اهللا         ،وب المؤمنين قل



 ٣

ال يجتـرئ عليـه   بحيث عظمة غير حقيقية ولو كان من أقل الناس شأناً      والمنكر   الباطليجعل لصاحب   حيث  
ه مهابة من هذا اإلنسان ويجعل في        في قلب  يلقيوهكذا  ، المؤمن أحياناً إذا قبل عن الشيطان هذا التأثير واإللقاء        

 إنـساناً  جـد فلذلك ترى اإلنسان أحيانـاً ي  ، ما يجعله ينصرف عن اإلنكار عليه     نفسه من الخواطر والوساوس     
 في المجلـس  يجلستراه و، وال يجترئ حتى على أن ينبههأو يشرب بيده اليسرى يأكل ويتكئ على يده بجانبه  

ال ومع ذلـك     وربما الذي يقوم بهذا من أبسط الناس         لة في األعراض  ح ما تكون واالستطا   ويسمع الغيبة أصر  
:  يقول له  ،هذا كله من الشيطان   و، فيسكت ويجامل ويداهن  ، س اتق اهللا  كف عن أعراض النا   : يجترئ أن يقول  

اطعك أو يفهم هـذا     أو هذا اإلنسان قد يق    ، إذا أنكرت فإن هذا اإلنسان قد يسيء إليك أو قد يحصل مفسدة أكبر            
 يصلي بجانبه إنسان يرى عليه ألـوان المنكـرات        وأحياناً ،فيترك اإلنسان مثل هذه األشياء    ،  غير مرادك  على

  .واهللا المستعان، يكلمه ولو كان من أبسط الناسعلى أن ال يجترئ فيصلي يراه ال يعرف أحياناً و، ال يكلمهف
 ل لكم وأوهمكم   سو  إذا :أي ]سورة آل عمران  ) ١٧٥([ }ْؤِمِنينفَالَ تَخَافُوهم وخَافُوِن ِإن كُنتُم م     { :اهللا تعالى  قال"

 اوئوالج فتوكلوا علي ىكما قال تعال  ،  فإني كافيكم وناصركم عليهم     إلي: }      فُونَـكخَويو هدبِبكَاٍف ع اللَّه سَألَي
 ]سـورة الزمـر  ) ٣٨([ }لَيِه يتَوكَُّل الْمتَوكِّلُونقُْل حسِبي اللَّه ع{ :إلى قوله ]سورة الزمر) ٣٦([ }ِبالَِّذين ِمن دوِنهِ 

ُأولَِئـك  { :وقال تعالى  ]سورة النساء ) ٧٦([ }فَقَاِتلُواْ َأوِلياء الشَّيطَاِن ِإن كَيد الشَّيطَاِن كَان ضِعيفًا       {: وقال تعالى 
كَتَب اللَّه لََأغِْلبن َأنَا { :وقال تعالى  ،]سورة المجادلة ) ١٩([ }رونِحزب الشَّيطَاِن َألَا ِإن ِحزب الشَّيطَاِن هم الْخَاسِ       

    ِزيزع قَِوي اللَّه ِلي ِإنسر{ :وقال، ]سورة المجادلة ) ٢١([ }و   هرنصن يم اللَّه نرنصلَيسـورة الحــج   ) ٤٠([ }و[ 
ِإنَّا لَنَنـصر  { :وقال تعالى، ]سورة محمد) ٧([ اآلية }روا اللَّه ينصركُميا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإن تَنص{ :وقال تعالى 

        ادالَْأشْه قُومي مويا ونْياِة الدينُوا ِفي الْحآم الَِّذينلَنَا وسر *         ـملَهنَةُ واللَّع ملَهو متُهِذرعم الظَّاِلِمين نفَعلَا ي موي
الد وءسورة غافر) ٥٢-٥١([ }اِرس[.  

 وذلك من شـدة حرصـه       ،وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر     : -صلى اهللا عليه وسلم   -يقول تعالى لنبيه    
 إنهم لـن    ، ال يحزنك ذلك   :وكان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق فقال تعالى         ، على الناس 

  ."يضروا اهللا شيئاً
ـ وال يحزِ (: وفي قراءة نافع   ]سورة آل عمران  ) ١٧٦([ }زنك الَِّذين يساِرعون ِفي الْكُفْرِ    والَ يح { :يقول تعالى  ) كنُ
  . والمعنى واحد،وهما لغتان

هـم الـذين     من ]سورة آل عمران  ) ١٧٦([ }والَ يحزنك الَِّذين يساِرعون ِفي الْكُفْرِ     {:  هنا -تبارك وتعالى -فقوله  
 هل هم الـذين يرتـدون علـى         ؟ الحزن عليهم   عن -صلى اهللا عليه وسلم   -ونهي النبي   ، يسارعون في الكفر  

؟  منه حيناً بعد حين     ويزدادون وا الكفر وهم مستمرون عليه    ءأو هم الكفار بجميع أنواعهم فهم استمر      أدبارهم؟  
  ؟هل النفاق أبهم أو أن المراد 

اآلية يدخل فيها أهل النفـاق      و، لها على المنافقين   يحم -رحمه اهللا -وابن جرير    كلها،   المعاني اآلية تحتمل هذه  
ويـدخل فيهـا طوائـف    ، ويدخل فيها أيضاًَ من ارتد عن دينه فهو يسارع إلى الكفر ، هم يسارعون في الكفر   ف

 فكفـروا   -صلى اهللا عليـه وسـلم     -حقية ما جاء به النبي      لكتاب الذين أنكروا ما عرفوا من أ      الكفار من أهل ا   
صـلى اهللا   -ويدخل فيها أهل اإلشراك الذين لم يألوا جهداً في صد دعوة النبـي              ، كفرهموازدادوا كفراً على    
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، تفسرها اآليـات األخـرى     اآلية   فهذه، فكل هؤالء يسارعون في الكفر    ،  والكيد لها بكل مستطاع    -عليه وسلم 
فَلَعلَّـك  { :الى وهي قوله تعأال يكون في ضيق مما يمكرون  الحزن عليهم و  فيها عن    -عز وجل -التي نهاه اهللا    

 وحـسرة  ك نفسك أسـفاً   هِل م :أي ]سورة الكهف ) ٦([ }باِخع نَّفْسك علَى آثَاِرِهم ِإن لَّم يْؤِمنُوا ِبهذَا الْحِديِث َأسفًا         
  . في الكفرونفكل هؤالء واهللا أعلم ممن يسارع، أنهم لم يؤمنوا ولم يقبلوا هذا الحق الذي جئت بهعليهم 

  عـن هـذا؛    ىأن أهل النفاق بمنأ   لكنه ال يعني    ، بادرة الكفار إلى المخالفة والعناد    ما حملها على    ابن كثير هن  و
 لها على المعنـى األعـم  فحم، وهم يسارعون في الكفر كما هو معلوم، أهل النفاق في الواقع كفار في الباطن     ف

  .أولى من حملها على المنافقينوهذا  -رحمه اهللا-ما مشى عليه ابن كثير هو 
ِإنَّهم لَن يضرواْ اللّه شَيئاً يِريد اللّه َأالَّ يجعـَل لَهـم      { ؛يضروا اهللا شيئاً   ال يحزنك ذلك، إنهم لن       :فقال تعالى "

حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أال يجعل لهم نصيباً في            :أي ]سورة آل عمران  ) ١٧٦([ }اآلِخرِةحظا ِفي   
   ."]سورة آل عمران) ١٧٦([ } عذَاب عِظيمولَهم{ ة،اآلخر
هذا كلـه مـن     ، حد وقتل هؤالء الصحابة وما حصل على يد الكفار        مجيء الكفار إلى المسلمين في أُ      أن   يعني

 وكالمهم واعتراضـهم ، ونفاق المنافقين الذي نجم ذلك الحين كله من المسارعة في الكفر ، المسارعة في الكفر  
) ١٦٨([ }لَو َأطَاعونَا ما قُِتلُـوا    { :وقولهم ]سورة آل عمران  ) ١٥٦([ }اْ ِعندنَا ما ماتُواْ وما قُِتلُواْ     لَّو كَانُو { :بقولهم

  .كل ذلك من المسارعة في الكفر، ما أشبه ذلك و]سورة آل عمران
عـز  -كمـا يقـول اهللا    هذه ]ل عمـران سورة آ) ١٧٦([ }َل لَهم حظا ِفي اآلِخرِةيِريد اللّه َأالَّ يجع   { :وقوله تعالى 

والَ يحـسبن الَّـِذين   { :-تبارك وتعالى- وكقوله ]سورة األعـراف ) ١٨٣([ }وُأمِلي لَهم ِإن كَيِدي مِتين    { :-وجل
        ا وواْ ِإثْماددزِلي مِلي لَها نُمِإنَّم لَِّأنفُِسِهم رخَي مِلي لَها نُمواْ َأنَّمكَفَرِهينم ذَابع مسـورة آل عمـران  ) ١٧٨([ }لَه[ 

 لو شاء ألهلكهـم ولـو شـاء    -تبارك وتعالى-فاهللا ، نصيب في اآلخرةكون لهم   أال ي   يريد اهللا أن   فهذا بمعنى 
 فيكـون ذلـك سـبباً    لي لهم فيزدادون كفراً إلى كفـرهم  أنه يم-سبحانه وتعالى-ولكن حكمته  ، آلمنوا جميعاً 

  .-عز وجل-بهم عند اهللا لمحقهم وذهاب نصي
لَـن  { استبدلوا هذا بهذا     :أي }ِإن الَِّذين اشْتَرواْ الْكُفْر ِباِإليمانِ    { :ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً مقرراً       "

  ."]سورة آل عمران) ١٧٧([ }ولهم عذَاب َأِليم{ ولكن يضرون أنفسهم :أي }يضرواْ اللّه شَيًئا
عـز  - كمـا قـال اهللا      يحملها على المنافقين مع أن اآلية أعم من هذا         -رحمه اهللا - ابن جرير    يةحتى هذه اآل  

َألَم تَر  { : وكقوله تعالى  ]سورة البقرة ) ١٦([ }ُأولَِئك الَِّذين اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى    { :في أول سورة البقرة    -وجل
 نا مُأوتُواْ نَِصيب ِبيَلِإلَى الَِّذينَأن تَِضلُّواْ الس ونِريديالَلَةَ والض ونشْتَرسورة النساء) ٤٤([ }الِْكتَاِب ي[.  

وسـبق  ، اشتروا الكفر باإليمـان   و، فالحاصل أن كل هؤالء الكفار وكذا أهل النفاق قد اشتروا الضاللة بالهدى           
وأن المراد بذلك هـو  ، عندهم اإليمان أصالًنا أن هؤالء لم يكن   وبي، أنه المعاوضة ء  الكالم على معنى االشترا   

أن يعبر عن ذلك بالشراءأنهم آثروا الكفر على اإليمان واختاروه فصح .  
لَهم عذَاب والَ يحسبن الَِّذين كَفَرواْ َأنَّما نُمِلي لَهم خَير لَِّأنفُِسِهم ِإنَّما نُمِلي لَهم ِليزدادواْ ِإثْما و          { :ثم قال تعالى  "

ِهين{ : كقوله ]سورة آل عمران  ) ١٧٨([ }م      ِنينباٍل وم ِبِه ِمن مها نُِمدَأنَّم ونبسحاتِ    * َأيـرِفي الْخَي ملَه اِرعنُس 
ونرشْعل لَّا يسورة المؤمنون) ٥٦-٥٥([ }ب[".  
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فـال  ، )وال تحسبن: (اءة األخرى المتواترة قراءة حمزة  في القر  }والَ يحسبن الَِّذين كَفَرواْ   {{: قوله على كل حال  
اءة وعلـى القـر  ، عموم طوائف الكفار  أي  ،  للكفار أو الذين يسارعون في الكفر      اًموجه يحسبن يكون الخطاب  

ـ   بالتالي يكون   و، -صلى اهللا عليه وسلم   -للنبي   اًموجهيكون الخطاب   ) وال تحسبن : (الثانية  اًالخطـاب متوجه
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ب في شخص رسول اهللا خاطَأتباعه أيضاً؛ ألن األمة تُألمته و

والَ { : وكقوله ]سورة القلم ) ٤٤([ }فَذَرِني ومن يكَذِّب ِبهذَا الْحِديِث سنَستَدِرجهم من حيثُ لَا يعلَمون         { :وكقوله"
سـورة  ) ٨٥([ } يِريد اللّه َأن يعذِّبهم ِبها ِفي الدنْيا وتَزهقَ َأنفُسهم وهم كَاِفرون           تُعِجبك َأموالُهم وَأوالَدهم ِإنَّما   

  ."]التوبة
اإلمهـال   يقـصد بـه      اإلمالء ]سورة آل عمران  ) ١٧٨([ }ِإنَّما نُمِلي لَهم ِليزدادواْ ِإثْما    { :على كل حال في قوله    

  .واهللا أعلم، ويسوء عملهه عمرول طي: أي، واإلطالة في العمر
سورة آل  ) ١٧٩([ }ما كَان اللّه ِليذَر الْمْؤِمِنين علَى مآ َأنتُم علَيِه حتَّى يِميز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيبِ             { :ثم قال تعالى  "

  ."بد أن يعقد سبباً من المحنة  ال: أي]عمران
هـذا  : بعـضهم يقـول  ؟  موجه لمن الخطاب هنا   } ر الْمْؤِمِنين علَى مآ َأنتُم علَيهِ     ما كَان اللّه ِليذَ   {: قوله تعالى 
  .للمؤمنينالخطاب 

 اإليمان ويتبين المـؤمن  ص أهلحتى يتمح  أي   ]سورة آل عمران  ) ١٧٩([ }حتَّى يِميز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيبِ    {: وقوله
  .الصادق من المنافق

، والمعنـى   وأعلن اإليمان ، طاب للمؤمنين والمنافقين ممن أظهر االنتساب إلى اإلسالم       هذا الخ :  يقول هموبعض
مثـل   وقبول ما جاء به ستقع بكم -صلى اهللا عليه وسلم-تباع الرسول  وتظهرون ايا من تنتسبون إلى اإلسالم   

فيعـرف   ،س وتظهـر  في أوقات الشدائد حقائق مكنونات النفو     الهزائم والكوارث واآلالم فتتكشف     هذه الباليا و  
  .هذا ويعرف هذا
ين علَى مآ َأنـتُم  ما كَان اللّه ِليذَر الْمْؤِمِن{  وعلى هذا يكون المعنى ، للكفار  موجه هذا الخطاب : وبعضهم يقول 

 بل هو أبعـد هـذه   وهذا بعيد، حتى يميز الخبيث من الطيب    الكفر  أيها الكفار من    أي على ما أنتم عليه       }علَيِه
  .ماالتاالحت

فيهم الصادق فيمـا أظهـر مـن        ف، مختلطة اإلجابة هذه    وأمة، الحاصل أن الخطاب متوجه إلى أمة اإلجابة      و
ِفـي َأمـواِلكُم   لَتُبلَـون   { : كما قال تعـالى    فاهللا وعدهم باالبتالء  ، اإلجابة وفيهم الكاذب وفيهم ضعيف اإليمان     

َأنفُِسكُم{ :تعالى وكما قال    ]سورة آل عمران  ) ١٨٦([ }و        لُـونَبو اِبِرينالصو ِمنكُم اِهِدينجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبو
كُمار{ : وقال تعالى  ]سورة محمد ) ٣١([ }َأخْب            لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين لَِم اللّهعا يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجَأن تَد تُمِسبح َأم
َأم حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم مثَُل الَِّذين خَلَواْ ِمـن            {:  وقال تعالى  ]سورة آل عمران  ) ١٤٢([ }ِرينالصاِب

سـورة  ) ٢١٤([ } نَصر اللّهِ  قَبِلكُم مستْهم الْبْأساء والضراء وزلِْزلُواْ حتَّى يقُوَل الرسوُل والَِّذين آمنُواْ معه متَى           
  .فهو أمر واقع يتميز به الصف، بد منه  فهذا كله ال]البقرة

ليعرفـوا بـه المـؤمن الـصادق     ، ظهر فيه وليه ويفتضح فيه عـدوه   بد أن يعقد سبباً من المحنة ي       أي ال "
ـ              ، والمنافق الفاجر  برهم وجلـدهم   يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن اهللا به المؤمنين فظهر به إيمـانهم وص
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 وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونكـولهم         -صلى اهللا عليه وسلم   -وثباتهم وطاعتهم هللا ولرسوله     
ما كَان اللّه ِليـذَر الْمـْؤِمِنين   { : ولهذا قال تعالى-صلى اهللا عليه وسلم  -الجهاد وخيانتهم هللا ولرسوله     عن  

ـ ميز بينهم يوم ُأ: قال مجاهد ]سورة آل عمـران ) ١٧٩([ }يز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيِبعلَى مآ َأنتُم علَيِه حتَّى يمِ    د، ح
  .ميز بينهم بالجهاد والهجرة: وقال قتادة

 أنتم ال تعلمون غيب اهللا فـي  :أي ]سورة آل عمران) ١٧٩([ }وما كَان اللّه ِليطِْلعكُم علَى الْغَيبِ     {: ثم قال تعالى  
  ."ز لكم المؤمن من المنافق لوال ما يعقده من األسباب الكاشفة عن ذلكميخلقه حتى ي
في اختيار النبـوة     : أي :يقول بعضهم  ]سورة آل عمران  ) ١٧٩([ }وما كَان اللّه ِليطِْلعكُم علَى الْغَيبِ     {: قوله تعالى 

 فـي  -رحمه اهللا-ذكره ابن كثير ، وإنما المعنى الصحيح هو ما وهذا بعيدها ممن ال يصلح،     من الذي يصلح ل   
خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لوال ما يعقده من األسـباب           أنتم ال تعلمون غيب اهللا في        :أي: "قوله

يعلم ما   وإنما الذي    ال تعرفون ما تكنه الضمائر وما تنطوي عليه القلوب من النفاق           أي أنكم  "الكاشفة عن ذلك  
فإنـه  هذا االبـتالء  -عز وجل-اهللا لكن  إذا قدر   ، والناس ليس لهم إال الظاهر    ، قهاخلهو اهللا الذي    في القلوب   

كـان اهللا لـيطلعكم   ، فما  فتعرفون أحوال هؤالء،بذلك يظهر ما تنطوي عليه القلوب ليكون ذلك معايناً مشاهداً   
 فتعرفـون   ف ويتميز الـص   ولكن من حكمته أن قدر هذا االبتالء حتى يظهر الصادق من الكاذب            على الغيب 

 الذي عليـه المحققـون    الذي ذكره ابن كثير هو  وهذا المعنى ،  ميز هؤالء من هؤالء   عرف ولم ي  وإال لم ي  ، ذلك
  .من المفسرين كابن جرير وغيره

ـ { :كقوله تعالى ]سورة آل عمـران ) ١٧٩([ }ولَِكن اللّه يجتَِبي ِمن رسِلِه من يشَاء   { :ثم قال تعالى  " الْغَي اِلمِب ع
) ٢٧-٢٦([ }ِإلَّا مِن ارتَضى ِمن رسوٍل فَِإنَّه يسلُك ِمن بيِن يديِه وِمن خَلِْفِه رصدا            * فَلَا يظِْهر علَى غَيِبِه َأحدا    

  ."]سورة الجن
 على ما شـاء أن يطلعهـم عليـه مـن            -صلى اهللا عليهم وسلم   -اءه  ي إنما يطلع أنب   -عز وجل -اهللا  يعني أن   

وهذا الجـزء   ، وأما بقية الناس فإنهم ال سبيل لهم إلى االطالع على ذلك؛ ألن الوحي ال ينزل عليهم               ، غيوبال
فـسرين أن  ببعض الما  هو الذي حد]سورة آل عمران ) ١٧٩([ }ولَِكن اللّه يجتَِبي ِمن رسِلِه من يشَاء      {: من اآلية 

جتبـى   أي من يستحق أن ي]سورة آل عمران) ١٧٩([ }يطِْلعكُم علَى الْغَيِبوما كَان اللّه ِل{: بقوله المراد   إن: يقول
سـورة  ) ٦٨([ }وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الِْخيـرةُ         { :-عز وجل -كما قال اهللا    ، للنبوة والرسالة 

نَحـن قَـسمنَا    { ، يعني النبوة  ]سورة الزخرف ) ٣٢([ }كَأهم يقِْسمون رحمةَ رب   { :وقال في موضع آخر    ]القصص
  ]سورة الزخرف) ٣٢([ }بينَهم مِعيشَتَهم ِفي الْحياِة الدنْيا

  من  هو ما ذكرت   -واهللا تعالى أعلم  -واألقرب  ،  القرينة التي جعلتهم يقولون هذا المعنى       هي فالحاصل أن هذه  
 -عز وجـل  - التي منها ما تكنه الصدور وإنما يكون ذلك لمن اجتباهم اهللا             أن الناس ال سبيل لهم إلى الغيوب      

  .وأما أنتم فليس لكم إلى ذلك سبيل، فون ذلك ظاهراًر فيقدر هذه المحن فتع،فهو يطلعهم بوحيه
ِمنُواْ وتَتَّقُـواْ   وِإن تُؤْ { أطيعوا اهللا ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم         :أي }فَآِمنُواْ ِباللِّه ورسِلهِ  { :ثم قال تعالى  "

ِظيمع رَأج سورة آل عمران) ١٧٩([ }فَلَكُم[.  
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) ١٨٠([ }والَ يحسبن الَِّذين يبخَلُون ِبما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه هو خَيرا لَّهم بْل هو شَـر لَّهـم                 { :قوله تعالى و
وربما كـان فـي   ،  مضرة عليه في دينه     هو  بل هلمال ينفع  ال يحسبن البخيل أن جمعه ا      :أي ]سورة آل عمران  

  .اهيدن
  .]سورة آل عمران) ١٨٠([ }سيطَوقُون ما بِخلُواْ ِبِه يوم الِْقيامِة{ :فقال، ه يوم القيامة ماِلثم أخبر بمآل أمِر

من آتـاه   ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  – روى البخاري عن أبي هريرة    
   اهللا ماالً فلم يؤد  ثِّ زكاته م   ل له شجاعاً أقرع   ِلقه يوم القيامة يأخذ بِ     له زبيبتان يطويعني بـشدقيه  -متيه  ِزه- 

ا والَ يحسبن الَِّذين يبخَلُون ِبما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه هـو خَيـر  { : ثم تال هذه اآلية))أنا مالك أنا كنزك  : يقول
    ملَّه شَر وْل هب موقـد رواه ابـن     ، تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه        ]سورة آل عمران  ) ١٨٠([ }لَّه
  .")٢(حبان في صحيحه

فلـيس ممـا يدخلـه    ، اآليـة  فيـه   ذكر-صلى اهللا عليه وسلم-هذا التفسير ال ينبغي العدول عنه؛ ألن النبي       
 لآلية فقد يخطـئ     -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  فيه  لم يتطرق    إلى حديث    بمعنى أن المفسر قد يعمد    ، االجتهاد

سورة آل  ) ١٨٠([ }سيطَوقُون ما بِخلُواْ ِبِه يوم الِْقيامةِ     {: ولهذا كان معنى قوله   ، المفسر في الربط بين هذا وهذا     
ه مـن سـبع   قوطُ ألرض شيئاًن ظلم من ام((: كما في الحديث اآلخر،  يكون طوقاً على أعناقهم    : أي ]عمـران 
اقة وقدرة على حمله يـوم       أن اهللا يجعل لهم ط     : أي }سيطَوقُون{: ن قوله إ:  خالفاً لمن قال   وهذا ،)٣())أرضين
  .لونه يوم القيامةحميعني يالقيامة 

، يامـة أن ذلك يكون مالزماً لهم يـوم الق       أي  ،  كمالزمة الطوق للعنق   هذا يدل على المالزمة   : وبعضهم يقول 
أنـه  ،  بل المتعين في تفسير اآلية هو ما دل عليه الحديث       -واهللا تعالى أعلم  -واألقرب  ، وهذه المعاني فيها بعد   

  . يوم القيامةميكون طوقاً يطوقه في عنقه
ما من عبد ال يؤدي زكاة مالـه        ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -وروى اإلمام أحمد عن عبد اهللا عن النبي         "

 ثم قرأ عبد اهللا مصداقه مـن كتـاب          ))أنا كنزك : فيقول، عاً أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه      إال جعل له شجا   
وهكذا رواه الترمـذي والنـسائي وابـن     ]سورة آل عمران) ١٨٠([ }سيطَوقُون ما بِخلُواْ ِبِه يوم الِْقيامةِ {: اهللا
  .)٤(حسن صحيح: ثم قال الترمذي، هماج

 أي وأنفقوا مما جعلكم مـستخلفين       ]سورة آل عمران  ) ١٨٠([ } ِميراثُ السماواِت واَألرضِ   وِللِّه{ :وقوله تعالى 
  . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم-عز وجل-ن األمور كلها مرجعها إلى اهللا إف، فيه

}خَِبير لُونما تَعِبم اللّهكم بنياتكم وضمائر: أي]سورة آل عمران) ١٨٠([ }و".  
،  من يبخل ومن يجـود  ويعلم،بنياتكم وضمائركم وسائر أعمالكم أي أنه خبير }واللّه ِبما تَعملُون خَِبير   {: قوله
  .ال يخفى عليه منها خافية،  يعلم خفيات األمور ودقائق األشياء-عز وجل-فاهللا 

                                                
 ).٥٠٨ص  / ٢ج ) (١٣٣٨ (الزكاة نعما إثم باب -أخرجه البخاري في كتاب الزكاة  - 2
باب تحريم الظلم    -ومسلم في كتاب المساقاة     ) ٨٦٦ص   / ٢ج  ) (٢٣٢٠ (األرض من شيئا ظلم من إثم باب -أخرجه البخاري في كتاب المظالم       - 3

 ).١٢٣١ص  / ٣ج ) (١٦١٢ (وغصب األرض وغيرها
باب ما جاء فـي منـع    -تاب الزكاة كوابن ماجه في ) ١١ص   / ٥ج  ) (٢٤٤١ (زكاةباب التغليظ في حبس ال     -أخرجه النسائي في كتاب الزكاة       - 4

 ).٢(ي الحاشية رقم فوأصله في البخاري وقد سبق تخريجه ) ٣٧٧ص  / ١ج ) (٣٥٧٧(وأحمد ) ٥٦٩ص  / ١ج ) (١٧٨٦ (الزكاة



 ٨

 اللّه فَِقير ونَحن َأغِْنياء سنَكْتُب ما قَالُواْ وقَتْلَهم اَألنِبياء ِبغَيـِر  لَّقَد سِمع اللّه قَوَل الَِّذين قَالُواْ ِإن   { :قال تعالى "
الَِّذين قَـالُواْ ِإن اللّـه      * ذَِلك ِبما قَدمتْ َأيِديكُم وَأن اللّه لَيس ِبظَالٍَّم لِّلْعِبيدِ        * حقٍّ ونَقُوُل ذُوقُواْ عذَاب الْحِريقِ    

د ِإلَينَا َأالَّ نُْؤِمن ِلرسوٍل حتَّى يْأِتينَا ِبقُرباٍن تَْأكُلُه النَّار قُْل قَد جاءكُم رسٌل من قَبِلي ِبالْبينَاِت وِبالَِّذي قُلْـتُم                 عِه
    اِدِقينص ِإن كُنتُم موهقَتَلْتُم فَِلم*      ٌل مسر كُذِّب فَقَد وكآ  فَِإن كَذَّبج ِلكن قَبِنيرِ    ءالِْكتَاِب الْمِر وبالزنَاِت ويوا ِبالْب{ 

  .]سورة آل عمران) ١٨٤-١٨١([
من ذَا الَّـِذي يقْـِرض اللّـه قَرضـا حـسنًا            {: لما نزل قوله تعالى    :قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال       

، يسأل عبـاده القـرض    ، يا محمد افتقر ربك   : قالت اليهود  ] البقرة سورة) ٢٤٥([ }فَيضاِعفَه لَه َأضعافًا كَِثيرةً   
 رواه ]سـورة آل عمـران  ) ١٨١([ اآلية }لَّقَد سِمع اللّه قَوَل الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه فَِقير ونَحن َأغِْنياء    { :فأنزل اهللا 
  .ن أبي حاتمب واهابن مردوي

سـورة  ) ١٨١([ }وقَتْلَهم اَألنِبياء ِبغَيِر حقٍّ{ : ولهذا قرنه تعالى بقوله ،ديد ووعيد  ته }سنَكْتُب ما قَالُواْ  {: وقوله
ولهذا قال ، وسيجزيهم اهللا على ذلك شر الجزاء    ،  معاملتهم لرسل اهللا   ه هذا قولهم في اهللا وهذ     : أي ]آل عمران 

سورة ) ١٨٢-١٨١([ }تْ َأيِديكُم وَأن اللّه لَيس ِبظَالٍَّم لِّلْعِبيدِ      ذَِلك ِبما قَدم   *ونَقُوُل ذُوقُواْ عذَاب الْحِريقِ   { :تعالى
  .وتحقيراً وتصغيراً  يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً: أي]آل عمران

سـورة  ) ١٨٣([ }باٍن تَْأكُلُه النَّار  الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه عِهد ِإلَينَا َأالَّ نُْؤِمن ِلرسوٍل حتَّى يْأِتينَا ِبقُر           { :وقوله تعالى 
  .]آل عمران

أيضاً لهؤالء الذين زعموا أن اهللا عهد إليهم في كتبهم أن ال يؤمنوا برسول حتى يكـون                 يقول تعالى تكذيباًَ    
    قاله ابـن عبـاس      فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها،       ق بصدقة من أمته     من معجزاته أن من تصد

  .والحسن وغيرهما
 بـالحجج   :أي ]سـورة آل عمـران    ) ١٨٣([ }ٌل من قَبِلـي ِبالْبينَـاتِ     قُْل قَد جاءكُم رس   { :-عز وجل -قال اهللا   

 فلـم قـابلتموهم بالتكـذيب    : أي}فَِلم قَتَلْتُموهم{،  بنار تأكل القرابين المتقبلة : أي }وِبالَِّذي قُلْتُم {، والبراهين
  . أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل}ِإن كُنتُم صاِدِقين{وهم والمخالفة والمعاندة وقتلتم

وا ءفَِإن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسـٌل مـن قَبِلـك جـآ    { :-صلى اهللا عليه وسلم-ثم قال تعالى مسلياً لبنيه محمد    
  ."كند يِهأي ال ]سورة آل عمران) ١٨٤([ }ِبالْبينَاِت والزبِر والِْكتَاِب الْمِنيِر

  . ال يضعفنكالمعنىال يوهنك، و: وفي نسخة
ـ     ءذبوا مع ما جا   الرسل الذين كُ  من  من قبلك   بأي ال يوهنك تكذيب هؤالء لك فلك أسوة         "  :اتوا به مـن البين

، وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين        : والزبروهي الحجج والبراهين القاطعة،     
  ."أي البين الواضح الجلي: والكتاب المنير

، واهللا  الجلـي البـين الواضـح  : والكتاب المنير ،هي الكتب : والزبر، وهي الحجج والبراهين  : البينات: يقول
  .أعلم


