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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

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

  
  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

آِئقَةُ الْموِت وِإنَّما تُوفَّون ُأجوركُم يوم كُلُّ نَفٍْس ذَ{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
لَتُبلَون ِفي َأمواِلكُم * الِْقيامِة فَمن زحِزح عِن النَّاِر وُأدِخَل الْجنَّةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر

ِمن نعملَتَسو َأنفُِسكُمو تَتَّقُواْ فَِإنواْ وِبرِإن تَصا وكُواْ َأذًى كَِثيرَأشْر الَِّذين ِمنو ِلكُمِمن قَب ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين 
  .]سورة آل عمران) ١٨٦-١٨٥([} ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر

* كُلُّ من علَيها فَاٍن{ :كقوله تعالى،  جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموتخبر تعالى إخباراً عاماً يعمي"
 فهو تعالى وحده هو الحي الذي ال يموت ]سورة الرحمن) ٢٧-٢٦([ }ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَاِل والِْإكْراِم

وينفرد الواحد األحد القهار بالديمومة والبقاء ، وكذلك المالئكة وحملة العرش، والجن واإلنس يموتون
  .آخراً كما كان أوالًفيكون 

 فإذا انقضت المدة ،وهذه اآلية فيها تعزية لجميع الناس فإنه ال يبقى أحد على وجه األرض حتى يموت
 الخالئق ىوفرغت النطفة التي قدر اهللا وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام اهللا القيامة وجاز

: ولهذا قال تعالى، فال يظلم أحداً مثقال ذرة، رهاكبيرها وصغي، كثيرها وقليلها، بأعمالها جليلها وحقيرها
  ."]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وِإنَّما تُوفَّون ُأجوركُم يوم الِْقيامِة{

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
صلى اهللا عليه -ه نبي -تبارك وتعالى- وجه اهللا  بعد أن}موِتكُلُّ نَفٍْس ذَآِئقَةُ الْ{:  هنا-تبارك وتعالى-فقوله 
رى التي يفتريها  جملة من الِف-عز وجل-وبعد أن ذكر اهللا ،  بأال يحزن إلسراع من أسرع في الكفر-وسلم
كُلُّ نَفٍْس {: بعده قال وما أشبه ذلك ]سورة آل عمران) ١٨١([ }ِإن اللّه فَِقير ونَحن َأغِْنياء{ :كقولهم، أعداؤه

  . على أن ذلك من الكالم المستأنف فيه مشىه هنا كأن-رحمه اهللا-فكالم ابن كثير  }ذَآِئقَةُ الْموِت
هؤالء وعلى كل حال ،  يربطها بما قبلها-رحمه اهللا-وبعض أهل العلم كأبي جعفر بن جرير الطبري 

 }والَ يحزنك الَِّذين يساِرعون ِفي الْكُفِْر{ :-لمصلى اهللا عليه وس- قال لنبيه -عز وجل-ن اهللا إ: يقولون
 ويرجعون ،فإن الكل سيوافي ويموت، ب وافتراء من افترىوال تكذيب من كذّ  أي]سورة آل عمران) ١٧٦([

هذا ، فمرجع الجميع ومصيرهم إلي، والمسيء بإساءته،  فيثيب المحسن بإحسانه-عز وجل-إلى اهللا جميعاً 
    .واهللا أعلم، تباط بين اآلية وبين اآليات التي قبلها على قول هؤالءوجه االر

ب النار ونجا منها نِّ من ج: أي]سورة آل عمران) ١٨٥([ }فَمن زحِزح عِن النَّاِر وُأدِخَل الْجنَّةَ فَقَد فَاز{ :وقوله"
  ."وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز



 ٢

قد يكون أكثر ما و،  فقد فازحي عن النار وأبعد عن النارمن نُلمعنى ، واالتنحية واإلبعاد: أصل الزحزحة
  .زحزحته يعني حركته ونحيته: فيقال، تستعمل هذه اللفظة في األشياء الثقيلة التي يصعب حملها أو رفعها

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة "
فَمن زحِزح عِن النَّاِر وُأدِخَل الْجنَّةَ { :موا إن شئتءاقر ))وضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهام((

فَاز وقد ، جه بدون هذه الزيادةهذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الو ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }فَقَد
  .)١(حيحه والحاكم في مستدركهبن حبان في ص وان هذه الزيادة أبو حاتمرواه بدو

تصغير لشأن الدنيا وتحقير  ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر{ :وقوله تعالى
 } وَأبقَىوالْآِخرةُ خَير* بْل تُْؤِثرون الْحياةَ الدنْيا{ :كما قال تعالى، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، ألمرها

وما ُأوِتيتُم من شَيٍء فَمتَاع الْحياِة الدنْيا وِزينَتُها وما ِعند اللَِّه خَير {:  وقال تعالى]سورة األعلى) ١٧-١٦([
س أحدكم أصبعه في اليم واهللا ما الدنيا في اآلخرة إال كما يغم((:  وفي الحديث]سورة القصص) ٦٠([ }وَأبقَى
  .)٢()) ترجع إليه بمفلينظر

، هي متاع متروكة ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر{: وقال قتادة في قوله تعالى
فخذوا من هذا المتاع طاعة اهللا إن استطعتم وال قوة ،  ال إله إال هو أن تضمحل عن أهلها الذي واهللاأوشكتْ
  ."إال باهللا
المتاع هو الشيء الذي يضمحل ويزول  ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر{: ولهفي ق

هو الذي يتبهرج ويتزين أمام الناظرين ومن : والغرور، النعيم الذي يضمحل هو من قبيل المتاعف، ال بقاء له
  . من الغرورفهو فكل ما غر، ولكنه ال حقيقة له، تعاطاه

 ال منافاة بينه وبين -واهللا أعلم-وهذا ، ولهذا فسر بعضهم هذه اآلية بالشيطان، وبعضهم يقول ذلك للشيطان
ذلك مما يحصل به  ففالدنيا تغره ومتاعها يستهويه، غرور: كل ما يغر اإلنسان فإنه يقول لهن األول؛ أل
فَلَا { : يقول-عز وجل-واهللا ،  فيصدق عليه هذاوكذلك الشيطان أيضاً يفعل ذلك في نفسه كثيراً، الغرور

ورنَّكُم ِباللَِّه الْغَرغُرلَا يا ونْياةُ الديالْح نَّكُمال تغرنكم الحياة الدنيا أي ف: بعضهم يقول، ف]سورة لقمان) ٣٣([ }تَغُر
كم الشيء الذي ال حقيقة له من ال تغرنكم الحياة وال يغرن: وعلى كل حال يمكن أن يقال، وال يغرنكم الشيطان

وال ، والشيطان يزين ذلك فهو غرور أيضاً،  يلبث أن يضمحلاليتبهرج ويتزين أمام الناظرين ثم كل ما 
  .واهللا أعلم، رجح بين هذه المعانينحتاج أن ن

فخذوا من هذا .. ":]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر{ :يقول ابن كثير في قوله تعالى
  ."إال باهللا وال قوة، المتاع طاعة اهللا إن استطعتم

                                                
يادة وأخرجه مع الز  ) ١١٨٧ص   / ٣ج  ) (٣٠٧٨ (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة        -أخرجه بدون الزيادة البخاري في كتاب بدء الخلق          - 1

) ٣١٧٠(وكذا الحاكم ) ٤٣٣ص  / ١٦ج ) (٧٤١٧(وابن حبان ) ٢٣٢ص  / ٥ج ) (٣٠١٣( باب تفسير سورة آل عمران     –الترمذي في كتاب التفسير     
 أعني مع الزيادة ) ٣٠١٣(وحسنه األلباني في سنن الترمذي برقم ) ٣٢٧ص  / ٢ج (
 ).٢١٩٣ص  / ٤ج ) (٢٨٥٨(اء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة باب فن - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاأخرجه مسلم في  - 2



 ٣

الغرور والخداع؛ إال وما متاعها الذي متعكموه في هذه الحياة الدنيا :  يقول-رحمه اهللا-وابن جرير الطبري 
سبب هذه الدنيا باقية بألنها ال حقيقة لها وهي مضمحلة وال تستحق أن ينصرف اإلنسان عن الدار اآلخرة ال

 الغرور والخداع هو الذي يفعل فعله في نفوسكم فيحصل االنكباب عليها والتشاغل بها عن ولكن، الفانية
  .-تبارك وتعالى-طاعة اهللا 

  هذا المتاع الذي يحصلأي أن،  الغرور من دنياكم ثم هو عائد عليكم بالفجائعفأنتم تلتذون بما متعكم: يقولو
 -عز وجل-ولذلك لما ذكر اهللا ، موه الغرور ثم ما يلبث أن يضمحل وتقع بكم الفجائع والمكارهلكم إنما متعك
سورة آل ) ١٩٨([ }خَاِلِدين ِفيها{ : فقالهل الجنةاق ال يزول وذكر الخلود بالنسبة ألذكر أنه ب، نعيم اآلخرة

ذلك ينغص عليه لذته ويكدر عليه النعيم فذا تذكر أنه مفارق لهذا إإنه ع فمتّألن اإلنسان مهما كان ي ؛]عمران
  : ولهذا قال الشاعر،صفوها

  هو الموت ليس يسبق الموت شـيء     
  

  نغص المـوت ذا الغنـى والفقيـرا         
  

والغني وهو يعيش في غاية الترف والنعيم في الدنيا إذا تذكر أنه مفارقه ، فالفقير منغص بالموت إذا تذكره
أن كل ذلك سيأتي عليه يوم ينفرط فيه و، ع بنيه وأحبابه وما أشبه ذلكوأن هذا العقد الذي قد انتظم باجتما

حتى ثم ما يلبث هذا البيت أو هذا المكان أو هذا القصر الشامخ ، فيتهافتون ويتساقطون الواحد بعد اآلخر
  .اته، إذا تذكر كل ذلك تنغصت عليه حيهذه طبيعة هذه الحياة وأن ال ترى فيه أحداً يرد الصوتيكون خراباً 

ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء من { :كقوله تعالى ]سورة آل عمران) ١٨٦([ }لَتُبلَون ِفي َأمواِلكُم وَأنفُِسكُم{ :وقوله تعالى"
د أن ب أي ال، إلى آخر اآليتين ]سورة البقرة) ١٥٥([ }مراِتالْخَوفْ والْجوِع ونَقٍْص من اَألمواِل واألنفُِس والثَّ

ويبتلى المؤمن على قدر دينه فإن كان في دينه ، هيبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهل
  .صالبة زيد في البالء

يقول  ،]سورة آل عمران) ١٨٦([ }ولَتَسمعن ِمن الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين َأشْركُواْ َأذًى كَِثيرا{
مسلياً لهم عما نالهم من األذى من أهل الكتاب ، تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر

وِإن تَصِبرواْ وتَتَّقُواْ فَِإن ذَِلك { :والمشركين وآمراً لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج اهللا فقال تعالى
  ."]سورة آل عمران) ١٨٦([ }ِمن عزِم اُألموِر

مما يجب عليكم أن أي ، بعض أهل العلم يفسره بعزمات األمور }فَِإن ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر{: قوله تعالى
  .؛ ألن اهللا طلبه وأمر به وأحبه-عز وجل-تعزموا عليه لكونه عزمة من عزمات اهللا 

 ركب -اهللا عليه وسلمصلى - أن رسول اهللا -مارضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن أسامة بن زيد "
  ..."على حمار عليه قطيفة فدكية

، قطيفة: حمار تحت الراكب يقال لهما يوضع على ظهر ال ف،القطيفة هي مثل السرج الذي يوضع على الفرس
  ..رحل:  له على البعير يقال يوضعسرج والذي: على الفرس يقال لهيوضع الذي و

  . منسوبة إلى فدك قريبة من خيبر:فدكية: وقوله
حتى مر : وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال"

 وذلك قبل أن يسلم عبد اهللا بن أبي فإذا في المجلس أخالط من ،بمجلس فيه عبد اهللا بن أبي بن سلول



 ٤

 بن رواحة فلما غشيت وفي المجلس عبد اهللا، وثان واليهود والمسلمين األةالمسلمين والمشركين عبد
صلى اهللا -م رسول اهللا فسلَّ، ال تغبروا علينا: المجلس عجاجة الدابة خمر عبد اهللا بن أبي أنفه بردائه وقال

 أيها :فقال عبد اهللا بن أبي،  وقرأ عليهم القرآن-عز وجل- ودعاهم إلى اهللا  ثم وقف فنزل-عليه وسلم
ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص ،  فال تؤذنا به في مجالسنا،المرء إنه ال أحسن مما تقول إن كان حقاً

فاغشنا به في مجالسنا فإنا ، بلى يا رسول اهللا: -رضي اهللا تعالى عنه-فقال عبد اهللا بن رواحة ، عليه
صلى اهللا عليه -فلم يزل النبي ، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، نحب ذلك

 دابته فسار حتى دخل على سعد بن -صلى اهللا عليه وسلم-ثم ركب النبي ، ى سكتوا يخفضهم حت-وسلم
يريد عبد اهللا بن - ألم تسمع إلى ما قال أبو حبابيا سعد، ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال له النبي ،عبادة
 ككتاب لقد جاءفواهللا الذي أنزل عليك ال، يا رسول اهللا اعف عنه واصفح:  فقال سعد))كذا وكذا: قال -أبي

فلما أبى لى أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة ع، اهللا بالحق الذي أنزل عليك
  ."اهللا ذلك بالحق الذي أعطاك اهللا شرق بذلك

  .كوا أحداً عليهم أن يتوجوه ويعصبوهي كانت عادتهم إذا ملَّأ "لى أن يتوجوه ويعصبوه ع: "يقول
فوقف في حلقه أو دخل في  أو أكل شيئاً شرب اإلنسان الماء تقال إذا  شرق أناألصل " بذلكقشِر: "وقوله

  .شرق بهذا األمر بمعنى أنه ساءه وتلكأ فيه ولم يقبله: يقالكذلك و، مجرى النفس
   فعفا عنه رسول اهللا ، فذلك الذي فعل به ما رأيت، ما أبى اهللا ذلك بالحق الذي أعطاك اهللا شرق بذلكلف"

  .)٣(-صلى اهللا عليه وسلم-
فون عن المشركين وأهل عي -مرضي اهللا تعالى عنه- وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-وكان رسول اهللا 

  ."ويصبرون على األذى، الكتاب كما أمرهم اهللا
رع الجهاد شُ أن بعدلكن ، أمروا بالصفح والعفو واإلغضاء والتجاوزحيث ، شرع الجهادأن يطبعاً هذا قبل 

  .كما حصل في قينقاع وقريظة والنضير،  يجيش الجيش-صلى اهللا عليه وسلم-ان النبي ك
) ١٨٦([ اآلية }ولَتَسمعن ِمن الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين َأشْركُواْ َأذًى كَِثيرا{ :قال اهللا تعالى"

ير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم من بعِد ِإيماِنكُم كُفَّاراً حسدا من ِعنِد ود كَِث{ :وقال تعالى، ]سورة آل عمران
واْ حفَحاصفُواْ وقُّ فَاعالْح ملَه نيا تَبِد معن بِرِهَأنفُِسِهم مِبَأم اللّه ْأِتيسورة البقرة) ١٠٩([اآلية  }تَّى ي[.  

فلما غزا رسول ، حتى أذن اهللا فيهم،  يتأول في العفو ما أمره اهللا به-ى اهللا عليه وسلمصل-وكان النبي 
ن سلول ومن معه ب قال عبد اهللا بن أبي  فقتل اهللا به صناديد كفار قريش بدراً-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 على اإلسالم -ه وسلمصلى اهللا علي-فبايعوا رسول اهللا ، هذا أمر قد توجه:  األوثانةمن المشركين وعبد
  ."وأسلموا

 في القوة واالنتشار وتجاوز مرحلة البداية همضى وأخذ طريق يعني "هذا أمر قد توجه": بن أبي عبد اهللا قول
  .والضعف وما أشبه ذلك

                                                
باب في دعاء النبي  -ومسلم في كتاب الجهاد والسير   ) ١٦٦٣ / ٤ج  ) (٤٢٩٠( باب تفسير سورة آل عمران       –أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 3

 ).١٤٢٢ص  / ٣ج ) (١٧٩٨ (صلى اهللا عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين
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المقصود بالتأول هنا  " يتأول في العفو ما أمره اهللا به-صلى اهللا عليه وسلم-وكان النبي ": وقول ابن كثير
  .يمتثل فالمعنى أنه ، كذايتأول قوله تعالى:  فإذا قيل،هذا أحد معاني التأويلو، ق والعملالتطبي

،  الصبر في اهللافما له دواء إال،  بد أن يؤذىفكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فال"
  .-عز وجل- والرجوع إلى اهللا ،واالستعانة باهللا

ِذين ُأوتُواْ الِْكتَاب لَتُبينُنَّه ِللنَّاِس والَ تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهوِرِهم واشْتَرواْ ِبِه ثَمناً وِإذَ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ الَّ{
ونشْتَرا يم ا لَ* قَِليالً فَِبْئسواْ ِبمدمحَأن ي ونِحبيا َأتَواْ وِبم ونحفْري الَِّذين نبسالَ تَح منَّهبسلُواْ فَالَ تَحفْعي م

َأِليم ذَابع ملَهذَاِب والْع نٍة مفَازِبم *ٍء قَِديركُلِّ شَي لَىع اللّهِض واَألراِت واومالس لْكِللِّه م١٨٩-١٨٧([ }و (
  .]سورة آل عمران

    العهد على ألسنة األنبياء أن يؤمنوا بمحمد هذا توبيخ من اهللا وتهديد ألهل الكتاب الذين أخذ اهللا عليهم
فإذا أرسله اهللا ، ليكونوا على أهبة من أمره، هوا بذكره في الناسوأن ينو، -صلى اهللا عليه وسلم-

  ."تابعوه
حقية ما جاء به أبيان ما عرفوا من  في قضية أن هذه اآلية في أهل الكتابإلى حى نهذا التفسير واضح أنه ي

 اآلية وإن سيقت هوهذ، -رحمه اهللا-وهذا الذي مشى عليه ابن جرير ، - اهللا عليه وسلمصلى-الرسول 
ويكون ذلك ، من البيان هذا المعنى وغيره ظاهر اللفظ أعم من ذلك فيدخل فيإال أن ، لتقرير هذا المعنى

 }وه وراء ظُهوِرِهمفَنَبذُ{ :كما قال  أنهم عنهم-عز وجل-قص اهللا فأهل الكتاب ، أيضاً متوجهاً لهذه األمة
إال أنه يؤخذ منها أنه يجب ، فالبيان ال يختص بأهل الكتاب فهذه اآلية وإن كانت فيهم ]سورة آل عمران) ١٨٧([

فاهللا أخذ الميثاق على أهل الكتاب، نه للناسعلى من عرف الحق أن يبي }ونَهالَ تَكْتُمِللنَّاِس و نُنَّهي١٨٧([ }لَتُب (
 مما -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول حقية ما جاء به أكل ما يجب عليهم بيانه ومن ذلك  أي ]ل عمرانسورة آ

   .. وهكذا،بوا بهجحدوا ذلك وغيروا أوصافه وكذّلكنهم ، عرفوه في كتبهم
  بالدون الطفيفعليه من الخير في الدنيا واآلخرةفكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا ، فإذا أرسله اهللا تابعوه"

وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا ، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم، والحظ الدنيوي السخيف
الدال  فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع،  مسلكهممسلك بهمسلكهم فيصيبهم ما أصابهم وي

صلى -روي من طرق متعددة عن النبي فقد ورد في الحديث الم، على العمل الصالح وال يكتموا منه شيئاً
  .)٤())ل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نارئمن س((:  أنه قال-اهللا عليه وسلم

 ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }مدواْ ِبما لَم يفْعلُواْالَ تَحسبن الَِّذين يفْرحون ِبما َأتَواْ ويِحبون َأن يح{ :وقوله تعالى
: -صلى اهللا عليه وسلم-يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا كما جاء في الصحيحين عن النبي 

                                                
 جاء في كتمـان العلـم   ما  باب -والترمذي في كتاب العلم ) ٣٦٠ص  / ٣ج ) (٣٦٦٠ (باب كراهية منع العلم -خرجه أبو داود في كتاب العلم   أ - 4
) ٩٧ص   / ١ج  ) (٢٦٤ (باب من سئل عن علم فكتمه      -  افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم       وابن ماجه في  ) ٢٩ص   / ٥ج  ) (٢٦٤٩(

 ).٢٢٣(أللباني في مشكاة المصابيح برقم وصححه ا



 ٦

 المتشبع بما لم يعطَ((: وفي الصحيح أيضاً )٥())ا لم يزده اهللا إال قلة كاذبة ليتكثر بهىمن ادعى دعو((
  .")٦())كالبس ثوبي زور

ي قاله الحافظ ابن هذا التفسير الذ ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }رحون ِبما َأتَواِْذين يفْالَ تَحسبن الَّ{ :هذه اآلية
كل من وقع منه ذلك فهو ليس أي ، يعني أنه حمل اآلية على العموم "يعني بذلك المرائين المتكثرين: "كثير
يء فكتموه ثم لوا عن شئبأهل الكتاب الذين سفهذه اآلية على هذا االعتبار ال تختص ، من العذاب ٍجابن

هذا التفسير مشى و،  أنهم قد أعلموه وأخبروه بما سألهم عنه-صلى اهللا عليه وسلم-استحمدوا عن رسول اهللا 
قال وقد ،  لآلية على ظاهرها وهو األرجحوهو حمٌل،  كثيرعليه جماعة من المفسرين غير الحافظ ابن

ويحبون أن  والضاللة والشرك، ا أتوا من البدعةال تحسبن الذين يفرحون بم": -رحمه اهللا-الحافظ ابن القيم 
  . حملها على العموم يعني أنه،تباع السنة واإلخالصاعلى  يحمدوا

 أنها مختصة بأهل الكتاب وهذا الكالم ليس محل اتفاق بين السلفوسيأتي وقول ابن عباس في اآلية مشهور 
  . ذلكتوجد أدلة تدل على خالفو، -مرضي اهللا عنه-
:  فقل-مارضي اهللا تعالى عنه- إلى ابن عباس -لبوابه–اذهب يا رافع : م أحمد أن مروان قالوروى اإلما"

: فقال ابن عباس،  أجمعونبنباً لنعذَّلئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذَّ
ذَ اللّه ِميثَاقَ الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب وِإذَ َأخَ{ :ثم تال ابن عباس،  إنما نزلت هذه في أهل الكتاب،وما لكم وهذه

ونشْتَرا يم ناً قَِليالً فَِبْئساْ ِبِه ثَمواشْتَرو وِرِهماء ظُهرو ذُوهفَنَب ونَهالَ تَكْتُمِللنَّاِس و نُنَّهيسورة آل ) ١٨٧([ }لَتُب
) ١٨٨([ اآلية }مدواْ ِبما لَم يفْعلُواْرحون ِبما َأتَواْ ويِحبون َأن يحالَ تَحسبن الَِّذين يفْ{ : ابن عباسوتال ]عمران

  .]سورة آل عمران
فخرجوا قد ، وأخبروه بغيره،  عن شيء فكتموه إياه-صلى اهللا عليه وسلم-سألهم النبي :  وقال ابن عباس

، حوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنهوفر، أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه
  ." والترمذي والنسائي في تفسيريهما،ومسلم، وهكذا رواه البخاري في التفسير

،  أنها نزلت في هؤالء وليس هذا من قبيل سبب النزول-رضي اهللا عنه-س اآلن هذا تفسير من ابن عبا، نعم
  .-مارضي اهللا عنه-فهذا فهم ابن عباس ، فهو من قبيل التفسير

فهذا غير ،  فلنعذبن أجمعونوأما قول مروان بأنه إن كان كذا وكذا، وعلى كل حال اآلية ظاهرها العموم
 ال يحب أن يحمد بما لم يفعل -عز وجل-ألن المؤمن الذي قد حقق اإليمان الواجب وصدق مع اهللا صحيح؛ 
 فعل فهذا عاجل بشرى المؤمنحمد بما أن يه أو سرح إن فِرلكن  ،بل قد ال يحب أن يحمد بما فعل، إطالقاً

 يتطلبه  يتمنى أن يقع فمثل هذا الفهوذلك  ولو لم يقعه يعني أن، يحب أن يحمد الذي لكن، ال إشكال فيهو

                                                
ومسلم في كتاب اإليمان    ) ٢٢٤٧ص   / ٥ج  ) (٥٧٠٠ (باب ما ينهى من السباب واللعن      -أخرجه البخاري في كتاب األدب     - 5
 / ١ج  (باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل الجنة إال نفـس مـسلمة       -

  .فقد تفرد بها مسلم )) كاذبة ليتكثر بها لم يزده اهللا إال قلةىمن ادعى دعو: ((إال هذه العبارة) ١٠٤ص 
ومسلم في كتـاب اللبـاس   ) ٢٠٠١ص  / ٥ج ) (٤٩٢١(المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة باب  – أخرجه البخاري في كتاب النكاح       - 6

 ).١٦٨١ص  / ٣ج ) (٢١٢٩(اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط  باب النهي عن التزوير في -والزينة 
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أن يحمد بما لم يفعل فهذا ال وكذلك ، ى األعمال من أجل أن يحمد وال يفعل الخير وال يقدم عل،المؤمن
وال يفعل هذا أو  ،هذااء من تبالعكس يس هو بل، -عز وجل-مع اهللا يرضى به إنسان يحترم نفسه ويصدق 

هذا ف، أجمعونولنعذبن:  قال مروانا كمالجميع ينطبق علىال ذا الكالم المقصود أن ه ف،ٍءيرضى به إال مرا
ولو ، د دليل على تخصيصهااآلية ظاهرها العموم وال يوج، والمقصود أن الكالم ليس بصحيح في معناه

 ما الذي ؛ إذ فهو في حق هذه األمة أشد لبني إسرائيلاًهذا سبب النزول فإذا كان هذا التوعد واقعن فرضنا أ
فإذا كان هذا الوصف من األوصاف ، على قدر المقام يكون المالمف، ؟يجعل هذه األمة بمنجاة ومنأى من هذا

 فإن ذلك -ها في بني إسرائيللو فرضنا أن- توعد من وقع فيه من بني إسرائيل -عز وجل-واهللا ، الذميمة
 هذه األمة أشرف من بني إسرائيل فإذا كانت، اهللا حكم عدل ال يظلم الناس شيئاًفيكون لهم ويكون لغيرهم 

  .واهللا أعلم، فإن ذلك يكون أوجب في هذه األمة، بني إسرائيل ولحقهم ذلك الوعيدلووقع ذلك 
مع أن هذه اآلية اشتهر فيها قول ابن ،  ذلك على عمومهالبخاري ومسلم تدل على أنفي تي الرواية الفولذلك 
وبناء عليه يركن اإلنسان إلى أنه ال حرج عليه إذا ،  أنها خاصة في أهل الكتاب-مارضي اهللا عنه-عباس 

  .هذا الكالم غير صحيحف، أحب أن يحمد بما لم يفعل
  من المنافقين على عهد رسول  أن رجاالً-رضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري "

 إلى الغزو تخلفوا عنه -صلى اهللا عليه وسلم-كان إذا خرج رسول اهللا ، -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
 من -صلى اهللا عليه وسلم- فإذا قدم رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-حوا بمقعدهم خالف رسول اهللا روف

الَ تَحسبن الَِّذين يفْرحون ِبما َأتَواْ { : اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلتالغزو
  .")٧( وكذا رواه مسلم بنحوه]سورة آل عمران) ١٨٨([ اآلية }ويِحبون َأن يحمدواْ ِبما لَم يفْعلُواْ

ن الذي أتوه ليس هو العمل الصالح ولكن يؤخذ منه أ، على العمومسبب نزول صريح ويدل على أن اآلية هذا 
صلى -وقعودهم عن الجهاد معه  -عز وجل- ومعصية اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-وإنما هو مخالفة الرسول 

، -عليه الصالة والسالم-يفرحون بما أتوا من التخلف عن الغزو مع رسول اهللا أي أنهم  -اهللا عليه وسلم
 ،شك أن هذا ليس من أوصاف أهل النجاة ل من فرح بالمعصية وأحب أن يحمد بما لم يفعل فالعلى كل حاو

  ذكر-عز وجل-ولكن اهللا ، فهذا أمر ال إشكال فيه، بما فعل من األعمال الطيبة الصالحةوأما فرح اإلنسان 
يفْرحون { :فإذا جعلنا قوله ، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا،يفرحون بما أتواأنهم : هما، أمرين اثنينهنا 

ويِحبون َأن يحمدواْ { ،بما أتوا من العمل الصالح مثالً: على عمومها وقلنا ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }ِبما َأتَواْ
ى هذا  إضافة إلى أعماله فإن اجتماع هذا إليكون متكثراً بهذاعنى أنه بم ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }ِبما لَم يفْعلُواْ

  .أمر ال يليق وال يحسن وال يجمل بالمؤمن
ويِحبون َأن يحمدواْ ِبما لَم {، يعني من المخالفة ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }يفْرحون ِبما َأتَواْ{بأن : وأما إذا قلنا

م ويحبون أن يحمدوا ال يعملون الصالحات ويفرحون بمخالفاته بمعنى أنهم ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }يفْعلُواْ
  . المسألةفبهذا االعتبار تكون قد اتضحت، بشيء لم يفعلوه

                                                
 كتاب صـفات المنـافقين وأحكـامهم   ومسلم في ) ١٦٦٤ص  / ٤ج ) (٤٢٩١( باب تفسير سورة آل عمران     – أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 7
 ).٢١٤٢ص  / ٤ج ) (٢٧٧٧(
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، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }فَالَ تَحسبنَّهم ِبمفَازٍة من الْعذَاِب{ :وقوله تعالى"
  ."أي ال يحسبون أنهم ناجون من العذاب، وبالياء على اإلخبار عنهم

  يكون الخطاب للنبي ، فعلى األولى)حسبنيال (بالياء قرئت ت بالتاء وئ قر}الَ تَحسبن الَِّذين يفْرحون{: قوله
يكون ) ال يحسبن: ( وعلى القراءة الثانية،يكون أيضاً متوجهاً إلى األمةبالتالي  و،-صلى اهللا عليه وسلم-

  .-عز وجل-نجاة من عذاب اهللا مفعل القبيح أنهم بال يظن هؤالء الذين وقعوا في هذا الالمعنى 
  ."}ولهم عذاب أليم{: ولهذا قال تعالى،  بل البد لهم منه ال يحسبون أنهم ناجون من العذابأي"
وهذا هو ، المعصية أنه بما أتوا من يدل على ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }يفْرحون ِبما َأتَواْ{ : سبب نزول قولهاًإذ

 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ،يفرحون بما أتوا من البدعة والضاللة والشرك:  بقولهبن القيمالذي فسره ا
  .الخ ..من السنة

 من العمل الطيب فإن هذا ال يشكل؛ ألنه  بأنه]سورة آل عمران) ١٨٨([ }يفْرحون ِبما َأتَواْ{{: قولهوإذا فسر 
 المعنى لكن، هذا وهذا، ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }ن يحمدواْ ِبما لَم يفْعلُواْويِحبون َأ{ :قوله أي بمرتبط بما بعده

ويرجح هذا ، -صلى اهللا عليه وسلم-أتوا من المخالفة والمعصية والقعود عن رسول اهللا األول أقرب، أي بما 
م ال يفرحون فه، و اليهودأائيين أو المنافقين رأن من كانت هذه صفتهم من الم: واألمر الثاني،  النزولسبب

  .ثناء الناس وإطراؤهم وإنما همهم بالعمل الطيب الصالح
 هو :أي ]سورة آل عمران) ١٨٩([ }وِللِّه ملْك السماواِت واَألرِض واللّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{ :ثم قال تعالى"

فإنه ، واحذروا غضبه ونقمته، ال تخالفوهفهابوه و، فال يعجزه شيء، والقادر على كل شيء، مالك كل شيء
  .والقدير الذي ال أقدر منه، العظيم الذي ال أعظم منه

الَِّذين يذْكُرون اللّه ِقياما * ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر آلياٍت لُِّأوِلي األلْباِب{
لَىعا وودقُعو ذَابفَِقنَا ع انَكحباِطالً سذا با خَلَقْتَ هنَا مبِض راَألراِت واومِفي خَلِْق الس ونتَفَكَّريو نُوِبِهمج 

ِمعنَا منَاِديا ينَاِدي ِلِإليماِن ربنَا ِإنَّنَا س* ا ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍرربنَا ِإنَّك من تُدِخِل النَّار فَقَد َأخْزيتَه وم* النَّاِر
ربنَا وآِتنَا ما وعدتَّنَا علَى * َأن آِمنُواْ ِبربكُم فَآمنَّا ربنَا فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيَئاِتنَا وتَوفَّنَا مع األبراِر

  ].سورة آل عمران) ١٩٤-١٩٠([ } ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعادرسِلك والَ تُخِْزنَا يوم الِْقيامِة
وهذه في انخفاضها ،  هذه في ارتفاعها واتساعها: أي}ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض{: يقول اهللا تعالى

 وجبال وبحار، وما فيهما من اآليات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت، ضاعهاتاوكثافتها و
  .وزروع وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة األلوان والروائح والطعوم والخواص، وقفار وأشجار ونبات

ثم يعتدالن ، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، هما الطول والقصرضا وتقارمتعاقبه :أي }واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر{
  ."ذي كان طويالًيأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر ال ثم

يعني  اختالف الليل والنهار: بعض أهل العلم يقولف،  جمع بين المعنيين هنا-رحمه اهللا- كثير الحافظ ابن
فالليل يأخذ من النهار كما هو ، هو ما يحصل من الطول والقصر: وبعضهم يقول، هذا يأتي بعد هذا، التعاقب

 :داخل في قوله -واهللا أعلم-فكل ذلك ، في الصيفوالنهار يأخذ من الليل كما هو ، الحال في الشتاء
  .جمع بين المعنيين -رحمه اهللا– فابن كثير }واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر{



 ٩

 أي العقول ]سورة آل عمران) ١٩٠([ }آلياٍت لُِّأوِلي األلْباِب{ :ولهذا قال تعالى، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم"
وليسوا كالصم البكم الذين ال يعقلون الذين قال اهللا ،  على جلياتهاك األشياء بحقائقهاالتامة الذكية التي تدر

وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه * وكََأين من آيٍة ِفي السماواِت واَألرِض يمرون علَيها وهم عنْها معِرضون{ :فيهم
شِْركُونم مهسورة يوسف) ١٠٦-١٠٥([ }ِإالَّ و[.  

سورة آل ) ١٩١([ }الَِّذين يذْكُرون اللّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنُوِبِهم{ :ثم وصف تعالى أولي األلباب فقال
     أن رسول اهللا  -مارضي اهللا تعالى عنه-كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين  ]عمران

 أي ال )٨()) قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبصلِّ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-
  ."وألسنتهم  ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهميقطعون

وقد يكون ما ، المعنى أعم من هذالكن ،  بالصالة ويحتج عليه بهذا الحديثذاه بعض أهل العلم يخصص
فَِإذَا قَضيتُم { : يقول-عز وجل- فإن اآلية أعم من هذا واهللا وإال،  إنما هو من قبيل التفسير بالمثالهذكرو

نُوِبكُملَى جعا وودقُعا وامِقي واْ اللّهالَةَ فَاذْكُرسورة النساء) ١٠٣([ }الص[.  
وذلك أن الذكر ال يكلف شيئاً وال يحتاج إلى أن ،  ذكر هذه األحوال في الذكر-عز وجل-فالحاصل أن اهللا 

 - تبارك وتعالى– وإنما يذكر اإلنسان ربه،  في حال معينة من قيام أو قعود أو استقبال للقبلة أو نحو هذايكون
قال ، إال مقروناً بالكثرةهذكر في القرآن حينما يؤمر به أو يثنى على أهلالذكر في كل الحاالت ولهذا ال يكاد ي 

وقال  ]سورة األحزاب) ٤٢-٤١([ }وسبحوه بكْرةً وَأِصيلًا *ه ِذكْرا كَِثيرايا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّ{ :تعالى
 فالذكر ليس كالصالة أو الصيام أو الحج أو ]سورة األحزاب) ٣٥([ }والذَّاِكِرين اللَّه كَِثيرا والذَّاِكراِت{ :تعالى

هو كذلك يذكره و و-عز وجل-ى فراشه يذكر اهللا اإلنسان عل، فنحو هذا وإنما هو شيء ال يتطلب كلفة زائدة
  . وهكذا في كل األحواليمشي

 يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة : أي]سورة آل عمران) ١٩١([ }ويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض{"
  .على عظمة الخالق وقدرته وعلمه واختياره ورحمته

وكََأين من { :لبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقااهللا تعالى من ال يعت وقد ذم
ونِرضعا منْهع مها وهلَيع ونرمِض ياَألراِت واومٍة ِفي السآي *شِْركُونم مهِباللِّه ِإالَّ و مهَأكْثَر ْؤِمنا يمو{ 

  .]سورة يوسف) ١٠٦-١٠٥([
اماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات الذين يذكرون اهللا قي اده المؤمنينومدح عب
ت هذا الخلق عبثاً بل قأي ما خل ]سورة آل عمران) ١٩١([ }ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باِطالً{ :قائلين، واألرض

  ."بالحق
 }رِض ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَاب النَّاِرويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السماواِت واَأل{ :قوله تعالى

أن  -واألقرب واهللا أعلم-هي إشارة للقريب  }ما خَلَقْتَ هذا{: اإلشارة في قوله ]سورة آل عمران) ١٩١([
 ،"ت هذا الخلق عبثاً قخلأي ما ": قال، وهذا الذي مشى عليه ابن كثير هنا  ما خلقت هذا الخلق،المقصود بها

ما خَلَقْتَ هذا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَاب { ،بالدعاء بعده  واحتج له-رحمه اهللا-ابن جرير ذا المعنى هاختار و
                                                

 ).٣٧٦ص  / ١ج ) (١٠٦٦ (صلى على جنباً اعدباب إذا لم يطق ق -أبواب تقصير الصالة أخرجه البخاري في  - 8
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وإنما خلقتهم لحكمة ،  سبحانك أن تكون قد خلقت هذا الخلق من غير حكمة:أي ]سورة آل عمران) ١٩١([ }النَّاِر
  .خلقهم ألمر عظيماهللا ف،  المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته إذا وافوا يوم القيامةفتجازي، عظيمة

     نفي الباطلية كما يقول الحافظ ابن القيم  }ما خَلَقْتَ هذا باِطالً{ :وقوله هنا في نفي الخلق أن يكون باطالً
فبيان هذه ، الخلق لحكمة عظيمة أوغل في بيان المعنى المقصود والداللة عليه وذلك أن هذا -رحمه اهللا-
  عندهالحكمة كلها أمر يطول وصفه وبيان البعض من الحكم قد تقف؛ ألن بيان م كما هي أمر يطولكَالِح

ما خَلَقْتَ هذا {: لكن حينما يقال ، وتتوهم أن تلك هي الحكمة فحسبما سواه عليه وتغيب عاألذهان وتقتصر
  ..، واهللا أعلمعظيم ه خلق لمعنىيدل على أننفي الباطلية  ف}باِطالً

ثم ، وا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنىءأي ما خلقت هذا الخلق عبثاً بل بالحق لتجزي الذين أسا"
  ."ثلعبنزهوه عن ا

 كَفَروا فَويٌل لِّلَِّذين وما خَلَقْنَا السماء والَْأرض وما بينَهما باِطلًا ذَِلك ظَن الَِّذين{ :ي كما في قوله تعالىأ
  .باطالًوا عبثاً م خلقه-تبارك وتعالى-فهم الذين يظنون أن اهللا  ]سورة ص) ٢٧([ }كَفَروا ِمن النَّاِر

،  يا من خلق الخلق بالحق والعدل: أي}فَِقنَا عذَاب النَّاِر{، عن أن تخلق شيئاً باطالً :أي }سبحانَك{ :فقالوا"
ضنا ألعمال ترضى بها وقي،  عن النقائص والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتكيا من هو منزه

  .ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك األليم، عنا
وما ِللظَّاِلِمين ِمن { لجمعأي أهنته وأظهرت خزيه ألهل ا }ربنَا ِإنَّك من تُدِخِل النَّار فَقَد َأخْزيتَه{ :ثم قالوا
  ."]سورة آل عمران) ١٩٢([ }َأنصاٍر
  . ذب فقد لحقه الخزي وافتضح وأذل وأهينبمعنى اإلذالل واإلهانة والفضيحة؛ ألن من ع: الخزي

م عما  يوم القيامة ال مجير لهم منك وال محيد له: أي]سورة آل عمران) ١٩٢([ }وما ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍر{"
  .أردت بهم

 :-صلى اهللا عليه وسلم- يدعو إلى اإليمان وهو الرسول اً داعي:أي }ربنَا ِإنَّنَا سِمعنَا منَاِديا ينَاِدي ِلِإليماِن{
 } لَنَا ذُنُوبنَاربنَا فَاغِْفر{ ،أي فاستجبنا له واتبعناه }فَآمنَّا{منوا بربكم آ:  يقول: أي}َأن آِمنُواْ ِبربكُم فَآمنَّا{

وتَوفَّنَا مع {فيما بيننا وبينك  }وكَفِّر عنَّا سيَئاِتنَا{  استرها: أي}فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا{،  بإيماننا وإتباعنا نبيك:أي
  ."]سورة آل عمران) ١٩٣([ }األبراِر

 معناه }وكَفِّر عنَّا سيَئاِتنَا ر لَنَا ذُنُوبنَافَاغِْف{  يكونفمن يقول بالترادف، ر وذكر التكفير للسيئاتفْذكر الغَ
، استرها وقنا شؤمها أي }فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا{: ر والتكفير يكون معنىفْ بين الغَوعلى قول من يفرق، واحد
  . عناامحهاأي المحو واإلزالة معناه  }وكَفِّر عنَّا سيَئاِتنَا{ ويكون
بأن إما ، وبعضهم يفرق بين هذا وهذا، هو شيء واحد: السيئات من يقول بالترادف يقولولذنوب لة وبالنسب

عز -يتعلق بحقوق الخلق واآلخر بحقوق اهللا  أو أن البعض، لصغائر واآلخر من الكبائربجعل البعض من ا
تدل  السيئةة ولكن لفظ،  والسيئات هي المعاصي،فالحاصل أن الذنوب هي المعاصي،  أو نحو ذلك-وجل

أنها ب أو لوصفها هءنظر إليه في ديوان عمله فإن ذلك مما يسوفإذا ، هو أن ذلك يسوء صاحبهو ىعلى معن
  .فهي موصوفة بذلكمقابل الحسنة  سيئة
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  ."ألحقنا بالصالحين: أي ]سورة آل عمران) ١٩٣([ }وتَوفَّنَا مع األبراِر{"
 أي توفنا في }وتَوفَّنَا مع األبراِر{: فقوله،  واحشرنا محشرهمقبضنا في عداد األبرارا  معناهألحقنا بالصالحين

  .-رحمه اهللا-كما يقول ابن جرير الطبري ، واحشرنا محشرهم، عدادهم
"}ِلكسلَى ردتَّنَا ععا وآِتنَا منَا وبمعناه : وقيل،  معناه على اإليمان برسلك:قيل ]عمران سورة آل) ١٩٤([ }ر

  ." وهذا أظهرسلك،على ألسنة ر
}ِلكسلَى ردتَّنَا ععا وآِتنَا منَا وبهذا  ،على اإليمان بهم أو على ما ورد على ألسنتهم من الوعد بالجزاءأي  }ر

وهو ، الراجح المتبادر الذي رجحه هنا ابن كثيرو ]سورة آل عمران) ١٩٤([ }ما وعدتَّنَا علَى رسِلك{ معنى
مع أن المعنى األول ،  ما وعدتنا على ألسنة رسلك أي،المحققين كابن جرير وابن القيماختيار جماعة من 

  . بعيدة يقول غير هذا لكنها معاٍنموبعضه، تحتمله اآلية
  ."وس الخالئقء على ر:أي ]سورة آل عمران) ١٩٤([ }والَ تُخِْزنَا يوم الِْقيامِة{"
  . ومن عذب فقد افتضح،ره وفضح فقد عذبتك ست ومن ه،ال تهتك سترنا وال تفضحناي أ
"}ادالَ تُخِْلفُ الِْميع بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك ال:  أي}ِإنَّك".  
 لكن الذي ،يعني البعث والقيامة }الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{ -رحمه اهللا- المعنى الذي ذكره ابن كثير  أنالحظ هناي
هم سألوا نوهو أ، المذكور قبله : أي}ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{ وما يدل عليه ظاهر القرآن -واهللا أعلم-ظهر ي

 وذلك من الجزاء الحسن -عليهم الصالة والسالم-ربهم أن يوفي لهم ما وعدهم به على ألسنة الرسل 
 أهل العلم كالحافظ ابن ل بعضحِمي لكن ]سورة آل عمران) ١٩٤([ }ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{ :فيقولون، والثواب

 }ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{: ربما استشكلوا قولهم أنهم كثير وجماعة ممن فسروا بمثل هذا على هذا التفسير
  أهلويوفي،  ال يخلف وعده-عز وجل-كيف يقولون هذا في مقام الدعاء واهللا  ]سورة آل عمران) ١٩٤([
) ١٩٤([ }ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{ :فكيف يقولون نسألك الثواب الذي وعدتنا على ألسنة الرسل، إلحسان بالثوابا

ظن أن أهل اإليمان يقولون مثل غير مستحسن وال يوفكأنهم رأوا أن هذا أمر غير الئق ، ؟]سورة آل عمران
 }ا وعدتَّنَا علَى رسِلك والَ تُخِْزنَا يوم الِْقيامِة ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعادربنَا وآِتنَا م{ ،والمعنى ال إشكال فيه، هذا

؛ ألن ذلك يتوقف  ويطلبونه الثواب وإنجاز ما وعدهم-عز وجل- فهم يستعينون باهللا ]سورة آل عمران) ١٩٤([
  أي أن،ه ذلك من شروط العمل الصالحعلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع من اإلخالص والمتابعة وما أشب

واألذى وما أشبه هذا يكون على عقيدة صحيحة ويرتفع عنه أسباب الحبوط من العجب وإتباع الصدقات بالمن 
ن اآلية وفتك -رحمه اهللا-مما تحبط به األعمال فيكون ذلك مضمناً لهذا المعنى كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم 

هو ثناء على ف،  ويتقبله- وجلعز-لعمل الصالح الذي يرضاه اهللا ل التوفيق -عالىتبارك وت-متضمنة لسؤاله 
أثبنا وجازنا :  في مقام الدعاء يقولونمنهأ  وهو كيف،كما ذكرتعند بعض المفسرين هو اهللا لكن اإلشكال 

  . ؟على أعمالنا الصالحة إنك ال تخلف الميعاد
كان يقرأ هذه اآليات العشر من آخر آل عمران إذا قام من  -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبت أن رسول اهللا "

 عند بتُّ: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-عن ابن عباس  -تعالى رحمه اهللا- البخاري فروى، الليل لتهجده
فلما كان ثلث الليل اآلخر ،  مع أهله ساعة ثم رقد-صلى اهللا عليه وسلم-خالتي ميمونة فتحدث رسول اهللا 



 ١٢

 }ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر آلياٍت لُِّأوِلي األلْباِب{ :السماء فقالقعد فنظر إلى 
، ثم أذن بالل فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح، فصلى إحدى عشرة ركعةثم قام فتوضأ واستن 

  .)٩(وكذا رواه مسلم
  وعبيد بن عمير إلى-مارضي اهللا تعالى عنه- أنا وابن عمر تانطلق: قالوروى ابن مردويه عن عطاء 

يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ : فقالت، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب -ارضي اهللا تعالى عنه-عائشة 
     أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول اهللا،ذرينا: فقال ابن عمر، زر غباً تزدد حباً: قول الشاعر: قال
: ثم قال، أتاني في ليلة حتى مس جلده جلدي، كل أمره كان عجباً: فبكت وقالت -صلى اهللا عليه وسلم-
فقام إلى القربة ، د لربكإني أحب أن تعبوواهللا إني ألحب قربك : فقلت:  قالت))عز وجلذريني أتعبد لربي ((

ثم اضطجع ،  األرضثم سجد فبكى حتى بلَّ،  لحيتهثم قام يصلي فبكى حتى بلَّ،  الماءفتوضاً ولم يكثر صب
فر اهللا لك  ما يبكيك وقد غ،يا رسول اهللا: فقال: على جنبه فبكى حتى إذا أتى بالل يؤذنه بصالة الصبح قالت

ِإن ِفي { : في هذه الليلةوما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي، ويحك يا بالل((: فقالذنبك ما تقدم وما تأخر؟ 
اِبخَلِْق السِلي األلْباٍت لُِّأواِر آليالنَّهِل واخِْتالَِف اللَّيِض واَألراِت واوويل لمن قرأها ولم يتفكر ((: ثم قال }م

 .")١٠())فيها
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