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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )٦٠(ية اآلإلى ) ٥١(سورة الفرقان من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
  .أجمعين

  .ا وللحاضرين والمستمعيناللهم اغفر لنا ولشيخن
 فَلَا تُِطِع *ولَو ِشْئنَا لَبعثْنَا ِفي كُلِّ قَريٍة نَِذيرا {:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

هذَا ِملْح ُأجاج وجعَل بينَهما وهو الَِّذي مرج الْبحريِن هذَا عذْب فُراتٌ و * الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه ِجهادا كَِبيرا
سورة [ }وهو الَِّذي خَلَقَ ِمن الْماء بشَرا فَجعلَه نَسبا وِصهرا وكَان ربك قَِديرا * برزخًا وِحجرا محجورا

  .]٥٤- ٥١:الفرقان
، ولكن خصصناك يا محمد -عز وجل- يدعوهم إلى اهللا }ِذيراولَو ِشْئنَا لَبعثْنَا ِفي كُلِّ قَريٍة نَ{: يقول تعالى

ومن {، ]١٩:سورة األنعام[ }ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ{: بالبعثة إلى جميع أهل األرض وأمرناك أن تبلغهم القرآن
هِعدوم اِب فَالنَّارزاَألح ِبِه ِمن كْفُرالْ{، ]١٧:سورة هود[ }ي ُأم الِّتُنِذرلَهوح نمى وقُْل {، ]٧:سورة الشورى[ }قُر

  .]١٥٨:سورة األعراف[ }يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللِّه ِإلَيكُم جِميعا
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى ": ، وفيهما)١())بعثت إلى األحمر واألسود((: وفي الصحيحين

ِجهادا {القرآن، قاله ابن عباس، : يعني }فَلَا تُِطِع الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه{: لى؛ ولهذا قال تعا)٢("الناس عامة
 اآلية، ]٩:سورة التحريم[، و]٧٣:سورة التوبة[ }يا َأيها النَِّبي جاِهِد الْكُفَّار والْمنَاِفِقين{: ، كما قال تعالى}كَِبيرا

خلق الماءين الحلو والملح، :  أي}ج الْبحريِن هذَا عذْب فُراتٌ وهذَا ِملْح ُأجاجوهو الَِّذي مر{: وقوله تعالى
ابن جريج، واختاره ابن هالل، قالفالحلو كاألنهار والعيون واآلبار، وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الز 

 -سبحانه وتعالى-عذب فرات، واهللا جرير، وهذا المعنى ال شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو 
إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه، فالبحر العذب هذا هو هذا السارح بين الناس، 
فرقه اهللا تعالى بين خلقه الحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم ألنفسهم 

  .وأراضيهم

                                     

، )٢١٢٩٩(، وبرقم "ى شرط الشيخينإسناده صحيح عل: "، وقال محققوه)١٤٢٦٤(رواه اإلمام أحمد في المسند، برقم  - ١
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، : "وقال محققوه

 ".هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري: يعقوب

 ).٣٣٥(رواه البخاري، في أوائل كتاب التيمم، برقم  - ٢



 ٢

 وذلك كالبحار المعروفة في المشارق ،عاق ال يستساغمالح مر ز:  أي}ِملْح ُأجاجوهذَا {: وقوله تعالى
  .والمغارب، البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق، وبحر القُلزم

  .بحر القلزم يعني البحر األحمر: يعني
ا وشابهها وبحر اليمن وبحر البصرة وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شاكله

من البحار الساكنة التي ال تجري، ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الريح، ومنها ما 
فيه مد وجزر، ففي أول كل شهر يحصل منه مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع 

الليلة الرابعة عشرة، ثم تشرع إلى غايتها األولى، فإذا استهل الهالل من الشهر اآلخر شرعت في المد إلى 
 العادة بذلك، وكل هذه البحار الساكنة - وهو ذو القدرة التامةسبحانه وتعالى-في النقص، فأجرى اهللا 

ى جو مالحة؛ لئال يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئال تَ-سبحانه وتعالى-خلقها اهللا 
  .األرض بما يموت فيها من الحيوان

: -صلى اهللا عليه وسلم-ن ماؤها مالحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة؛ ولهذا قال رسول اهللا ولما كا
، رواه األئمة مالك والشافعي )٣())هو الطهور ماؤه الحل ميتته((: أنتوضأ به؟ فقال: وقد سئل عن ماء البحر

  .وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد
حاجزاً وهو اليبس من : بين العذب والمالح، برزخاً أي:  أي}زخًا وِحجرابينَهما بروجعَل {: وقوله تعالى

مرج الْبحريِن يلْتَِقياِن {: مانعاً من أن يصل أحدهما إلى اآلخر، كقوله تعالى:  أي}وِحجرا محجورا{األرض، 
َأمن جعَل {: ، وقوله تعالى]٢١-١٩:سورة الرحمن[ }ا تُكَذِّباِنفَِبَأي آلَاء ربكُم * بينَهما برزخٌ لَّا يبِغياِن* 

الَْأرض قَرارا وجعَل ِخلَالَها َأنْهارا وجعَل لَها رواِسي وجعَل بين الْبحريِن حاِجزا َأِإلَه مع اللَِّه بْل َأكْثَرهم لَا 
ونلَمعا{: قوله تعالى، و]٦١:سورة النمل[ }يشَراء بالْم الَِّذي خَلَقَ ِمن وهخلق اإلنسان من :  اآلية، أي}...و

  .نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكراً وأنثى كما يشاء
 ثم يتزوج فيصير صهراً، ثم يصير له أصهار وأختان ب فهو في ابتداء أمره ولد نسي}فَجعلَه نَسبا وِصهرا{

  .}وكَان ربك قَِديرا{: رابات، وكل ذلك من ماء مهين؛ ولهذا قال تعالىوق
  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

، جاهدهم بالقرآن، وهذا يعني القرآن: قال الحافظ هنا، }وجاِهدهم ِبِه ِجهادا كَِبيرا{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 -صلى اهللا عليه وسلم- أمر نبيه -تبارك وتعالى-، واهللا -رحمه اهللا-ين ابن جرير هو اختيار كبير المفسر

                                     

صلى - ، والترمذي، أبواب الطهارة عن رسول اهللا )٨٣(اب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم رواه أبو داود، كت - ٣
، )٥٩(، والنسائي، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، برقم )٦٩(، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم -اهللا عليه وسلم

، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم ه ماج، في كتاب المياه، باب الوضوء بماء البحر، وابن)٣٣٢(وبرقم 
، )١/١٤٦(، وصححه األلباني في صحيح أبي داود "حديث صحيح: "، وقال محققوه)٨٧٣٥(، وأحمد في المسند، برقم )٣٨٦(

نذر والطحاوي إسناده صحيح، وصححه البخاري والترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الم: قلت: "، وقال)٧٦(برقم 
 ). ٢٨٧٧(، وصححه في صحيح الجامع، برقم "والبغوي والخطابي وابن منده والبيهقي وعبد الحق والنووي والذهبي وآخرون



 ٣

    ، ومعلوم أن المنافقين لم يؤمر النبي }يا َأيها النَِّبي جاِهِد الْكُفَّار والْمنَاِفِقين{: بمجاهدة الكافرين والمنافقين
ل هنا بأنه القرآن يقرب أيضاً من قول من قال من  بجهادهم بالقتال، فقول من قا-صلى اهللا عليه وسلم-

باإلسالم، فإن اإلسالم كما هو معلوم يرجع إلى القرآن، :  أي}وجاِهدهم ِبِه{السلف بأن المراد به اإلسالم، 
  . والسنة شارحة لهذا القرآن، على هذه األمة، هو الكتاب المبين-تبارك وتعالى-فهو المصدر الذي أنزله اهللا 

 قد عاد إلى غير "به"في بالسيف، وهذا يكون فيه الضمير الهاء :  أي}وجاِهدهم ِبِه{:  أهل العلم يقولوبعض
  .إنه يفهم من السياق ولكنه في الواقع غير متبادر: مذكور، البد أن يقال

  .ن الضمير يرجع إلى القرآنإ:  أن يقال-واهللا تعالى أعلم-واألحسن هنا 
 :القرآن كذلك أيضاً الضمير يرجع إلى غير مذكور، وهكذا إذا قيل:  إذا قلنا}ِرين وجاِهدهم ِبِهفَلَا تُِطِع الْكَاِف{

بالقرآن وما أنزل :  أي}وجاِهدهم ِبِه{:  هو أن المقصود بذلك-واهللا تعالى أعلم-اإلسالم، ولكن الذي يتبادر 
 فَلَا تُِطِع *لَو ِشْئنَا لَبعثْنَا ِفي كُلِّ قَريٍة نَِذيرا و{:  قال-تبارك وتعالى- عليك، وذلك أن اهللا -عز وجل-اهللا 

بما أنزلنا إليك، والذي أنزله هو القرآن، هو اإلسالم، :  جاهدهم به، يعني}الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه ِجهادا كَِبيرا
هات رل ما يتشبثون به من شبهات وتُجاهدهم بهذا الدين، وذلك ببيان الحق بدالئله والرد على المبطلين وإبطا

يعتقدون أنها حجج، فهذا من مجاهدته؛ ولذلك فإن المنافقين في زماننا ليس هناك أقوى وال أنفع وال أجدى 
 والعالم من مجاهدتهم بالقرآن، تبين للناس حقائق الدين، والقرآن -تبارك وتعالى-فيما يملكه الداعي إلى اهللا 
تون شيئاً من األباطيل إال وفي القرآن ما يرد عليهم، إما صراحة أ وال ي،يه الناسقد تضمن كل ما يحتاج إل

سورة [ }ولَا يْأتُونَك ِبمثٍَل ِإلَّا ِجْئنَاك ِبالْحقِّ وَأحسن تَفِْسيرا{:  يقول-تبارك وتعالى-وإما ضمناً، واهللا 
 إال جئناك بالحق وأحسن تفسيراً، فهذا من ردون شبهة وال اعتراضاًو، ال يحتجون بحجة وال ي]٣٣:الفرقان

  .مجاهدتهم به، واهللا المستعان
:  المرج يأتي بمعنى الخلط؛ ولهذا قال كثير من المفسرين} الْبحريِنوهو الَِّذي مرج{: -تبارك وتعالى-وقوله 

}جرِنميرحصلى اهللا - له مرج، لما قال النبي خلط، وهكذا قد يأتي بمعنى اإلرسال والتخلية، يقال:  أي} الْب
جت عهودهم، وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا، وشبك ِرإذا رأيتم الناس قد م((:  لعبد اهللا بن عمرو-عليه وسلم
أنها تنقض وال يوقف : جت عهودهم يعنيِرم: ذلك بمعنى االختالط، وكذلك أيضاً يقال، )٤())..بين أصابعه

عليه يبعد أن فإن المرج يأتي بمعنى الخلط، : مان، فهنا مرج البحرين إذا قلناعندها وال يكون لهؤالء عهد وأ
من اليابسة، حاجزاً من اليابسة، كما قال ابن كثير هنا، فهذا ليس :  أي}وجعَل بينَهما برزخًا{: يقال بأن قوله

بحار يفصل بينها أرض يابسة جعل بينهما فاصالً من اليابسة، فهذه أنهار وهذه : من الخلط في شيء، يعني
فال يختلط هذا بهذا، فيبقى هذا على عذوبته وهذا على خصائصه من الملوحة وما إلى ذلك، وقول من قال 

                                     

، كتاب الفتن، باب التثبت في الفتنة، برقم ه، وابن ماج)٤٣٤٣(رواه أبو داود، كتاب المالحم، باب األمر والنهي، برقم  - ٤
إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير هالل بن خباب، فقد : "، وقال محققوه)٦٩٨٧(د، برقم ، وأحمد في المسن)٣٩٥٧(

، وفي )٢٠٥(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة، برقم "هو الفضل بن دكين:  أبو نُعيم،روى له أصحاب السنن، وهو ثقة
 ).٣٢٥٩(صحيح الجامع، برقم 



 ٤

بأن المقصود به اإلرسال، في الواقع ال يخرج عما ذكرت، هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ينما يرسل هذا على هذا فإن ذلك ال يفسد خصائص عذب، فهو يرجع إلى معنى الخلط، إذا تأملته فإنه ح

 برزخ هذا هو الحاجز، منهم من يقول }وجعَل بينَهما برزخًا وِحجرا محجورا{البحر الملح وال البحر العذب، 
 -مواهللا تعالى أعل- يعني من اليابسة، لكن هذا يشكل عليه ما سبق، وإنما :-رحمه اهللا-كما قال ابن كثير 

 إذا قلنا بمعنى اإلرسال أو التخلية، وهذا يقتضي الخلط، فهذا القدر من المعنى ،المراد أنه أرسل هذا على هذا
  .قال به طائفة من السلف

فلسفة هذه القضية، ما يذكره المعاصرون أو بعض المعاصرين اليوم : تفصيل هذه الجملة، وإن شئت أن تقول
وجعَل بينَهما {: مر، يعني تحتمله اآلية يمكن أن يكون تفسيراً لقولهمن صور وأمور تتعلق بطبيعة هذا األ

 والبرزخ هو الحاجز هو الفاصل بين شيئين، ولهذا كانت الحياة البرزخية هي بين الحياة الدنيا والحياة }برزخًا
الماء الحلو هذا البرزخ هو ماء يحمل خصائص محددة تختلف عن خصائص :  برزخ، فبعضهم يقول،اآلخرة

 ال يتبدل وال يتغير، ،وخصائص الماء الملح، تعيش فيه الكائنات التي تختص به، وله بيئته وله طبيعته
  . هذا هو الحاجز:فيقولون

ن الماء الذي ينزل في البحار، ما يصب من مياه األنهار يبقى محافظاً على خصائصه، إ: وبعضهم يقول
ي تنحدر في البحر تأخذ مسارات محددة وأنها تبقى محافظة على نهم اكتشفوا أن المياه التإ :ويقولون

  .خصائصها، هكذا يقولون
أنه ال يكون ذلك نهاية المطاف بالنسبة لهذا الماء الحلو حينما :  بمعنى}وجعَل بينَهما برزخًا وِحجرا محجورا{

ا الماء الملح، فلو كان هذا الكالم ثابتاً فيمكن  وإنما يبقى له خصائصه ومساراته في داخل هذ،ينزل في البحر
أن يكون ذلك أو بعض ذلك من تفسير ما سبق من أن البرزخ هو الحاجز، هو حاجز ال نراه بالعين، والقول 

 بأنه يأتي بمعنى -رحمه اهللا-بأنه من اليابسة بعيد؛ ألنه يخالف المعنى الذي ذكره أهل العلم كابن جرير 
  .في كالم العرب: خلط في أصل هذه المادة، يعنيالتخلية وبمعنى ال

حاجز، تفاصيل هذه الجملة يمكن أن تكون ببعض : إذن كيف يكون هذا البرزخ الذي بينهما؟ السلف يقولون
 ال يبعد، فيكون ،ما يذكره المعاصرون من علماء البحار، إن ثبت ذلك، فإنه ال يبعد أن يفسر به هذا الحاجز

ليس بمعنى جديد يعود إلى أقوال السلف باإلبطال، هذا هو : في الفهم والتفصيل، يعنيذلك من قبيل الزيادة 
ن السابقين أخطئوا في إهذا هو معنى اآلية، و: ون بمعنى يقولواالمطلوب، ال يمكن لهؤالء وال لغيرهم أن يأت

مقصود، ونحن فهمه، ما فهموه، هم فهموه بحسب المعطيات العلمية في عصرهم ولكنهم فاتهم المعنى ال
 ال ، هذا كالم مرفوضه وأتاح من إمكانات العلم إلى آخره، ما يقولون-عز وجل-عرفناه بما أعطانا اهللا 
 يفهمونها بطريقة غير صحيحة، ، األمة ما يفهمون اآليةوائخطِّ م،-مرضي اهللا عنه-يمكن أن يخطئ السلف 
قبله غلط، لكن غاية ما هنالك إذا كانت اآلية هذا هو المعنى الصحيح وما :  ويقول،ثم يأتي أحد بعد ذلك

الحقيقة إن كان ذلك من الحقائق العلمية فإنه يكون وأو القضية أو النظرية، ثابت كر تحتمل، والمعنى الذي ذُ
التفصيل لهذا الكالم المجمل فقط، هذه الحالة والتوضيح ومن قبيل التفسير : من قبيل الزيادة في الفهم، يعني

  .ن ينظر فيها في هذه األشياء التي تذكرالتي يمكن أ
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التقاء البحار يوجد حاجز، عند إن هذا الحاجز يكون بين البحر والبحر، كالخليج والبحر، : وبعضهم يقول
: هذا المراد بقوله تعالى: ذا البحر له خصائصه، ويقولونه و،وأنهم اكتشفوا هذا، هذا البحر له خصائصه

 هنا مرج البحرين غير محدد حلو أو ملح، لكن هنا في }بينَهما برزخٌ لَّا يبِغياِن* ِقياِن مرج الْبحريِن يلْتَ{
 يحتمل أن تكون هذه }وهو الَِّذي مرج الْبحريِن هذَا عذْب فُراتٌ وهذَا ِملْح ُأجاج{: -تبارك وتعالى- قوله

أن أحدهما حلو واآلخر ملح، يحتمل هذا، ويحتمل أن :  يعني}لْبحريِنمرج ا{اآلية تفسيراً لما أجمل هناك، 
 وهذا واقع على لون آخر، يعني ، وإنما يكون ذلك واقعاً على لون،يكون ذلك ليس من باب العام والخاص

يرات  وذاك في البحرين مطلقاً، والبحر هو الماء الكثير المستبحر في لغة العرب، فالبح،هذا في الحلو والملح
 : فالنهر يقال له}هذَا عذْب فُراتٌ{:  بحر، بنص هذه اآلية: بحر، واألنهار بهذا االعتبار يقال لها:يقال لها

 بحر، وإن كان عرف الناس اليوم إطالق البحر على الماء الملح الكثير :بحر، والبحر أيضاً يقال له
حمل نصوص ت، ال -عز وجل-حمل كالم اهللا  يالمعروف، ويطلقون على الحلو النهر وما أشبه ذلك، لكن ال

  .الشرع على اصطالح حادث، هذا ما يصح
 بهذا اً وحلواً يحتمل أن يكون ملح}مرج الْبحريِن{: فالشاهد أن اآلية تحتمل من هذه الوجوه، بمعنى أن قوله

الشمول، وأن اآلية باقية على حالها، ويحتمل أن تكون مبيفرقان، رة بآية النة مفس} ذَا ِملْحهاتٌ وفُر ذْبذَا عه
  .}ُأجاج وجعَل بينَهما برزخًا وِحجرا محجورا

..  معينةتأن ما يذكرونه من وجود خصائص هذا الحاجز وهو حاجز مائي، وأنه تعيش فيه كائنا: فالحاصل
 يبعد، وإن كنا ال نقطع بهذا لكنه ال يعود على  ال،إلى آخره، ال يبعد أن يكون من جملة التفسير لهذا الحاجز

هم فأقوال السلف باإلبطال، هذا مهم، وكون الماء الحلو ينزل في البحار ويبقى يحمل خصائصه أو نحو ذلك 
يقولون هذا، والذي يعرفه الناس منذ القدم هو أنه يوجد أيضاً في البحار عيون عذبة نابعة، وأهل البحر ممن 

نهم يبقون فيه الشهور الطويلة وينفد ما عندهم من مياه إ، حتى ان متطاولة يعرفون هذايركبونه منذ أزم
وأزواد فيتزودون من البحر في طعامهم مما يستخرجون منه، ويتزودون من الماء من عيون يعرفون مواقعها 

يعرفه أناس في داخل البحر يملئون منها القراب، يغوصون ويملئون قربهم من داخل البحر، هذا معروف، و
نوا هذا وعرفوه وركبوا البحر، وقد ال يكون الواحد منهم ممن يقرأ أو يكتب من العامة لكن لهم خبرة يقد عا

  .في هذا الجانب
حكى في هذا وإن كان قد يخالف في ظاهره بعض ما يذكرون من أن هذا الماء حتمل، مما يهذه المعاني تُ

على عذوبته في مسارات وأوضاع داخل البحر ال تذهب به، قد الحلو يبقى يحافظ على خصائصه يعني يبقى 
يخالف ما يقوله اآلخرون منهم من أن نزول المياه مياه األمطار ومياه األنهار على البحر أن ذلك يحصل به 
التعادل والتماسك فيبقي البحر على خصائصه ونسبة الملوحة فيه؛ ألنه يتبخر منه كميات كبيرة بالشمس، فلو 

، فتأتي مياه -حياة الكائنات التي تعيش داخل البحر-ى هذه الحال النعقد ملحاً ال تصلح الحياة به بقي عل
عز -األمطار وتأتي مياه األنهار لتعوض هذا النقص، فيبقى محافظاً على اعتداله وطبيعته التي جعله اهللا 

  . حكيم-عز وجل- عليها، واهللا -وجل
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 معنى ال شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات،هذا الو: -رحمه اهللا-قول ابن كثير و
 تكلم بحسب ما يعلم، وإال فإنه يوجد بحر ساكن وهو عذب فرات، ليست فقط األنهار -رحمه اهللا-ابن كثير ف

 في بالد -رحمه اهللا- وإنما البحيرات، وهذا مشاهد ومعروف لكنه بعيد جداً عن بيئة ابن كثير ةهي العذب
 مثالً في أفريقيا تمر بنحو سبع دول، بحيرة ضخمة كبيرة ابحيرة فكتوريك وإال فالبحيرات المعروفة الشام،

البحر الذي تشاهده ال فرق بينه وبينها إال أنها عذبة، ف بحر تماماً، ،جداً كالبحر تماماً، وقفت عليها ورأيتها
بحيث ال يتعداها أحد، يعني المنطقة عميقة   بيان المواضع العميقة:األمواج والسفن وهذه األشياء التي توضع

البحر الساكن بيقصد ال  هي بحر إال أنه في غاية العذوبة، هذا بحر ساكن، ،بعد ذلك وموج مضطرب تماماً
 ليس بمثابة األنهار، هذه البحيرات ساكنة، وما ذكره هنا يقول ،يقصد أنه ليس بجاروإنما أنه ليس فيه موج، 

ماء مالح، لكن :  الماء الملح، ويصح لغة أن يقال:األفصح أن يقالو، أي مالح:  قال}اجِملْح ُأج{: ملح مر
 جمع -رحمه اهللا-ابن كثير ف، قعاملح أي مالح مر ز: مالح، قال: ماء ملح، يعني: األفصح أن يقال

مر، كلمة : قولشديد الملوحة، وبعضهم ي: ملح أجاج أي: ، بعضهم يقول}ِملْح ُأجاج{: المعنيين، فإن قوله
  . المرارةأجاج تأتي لهذا وهذا، بالغ الملوحة وبالغ

 شديد المرارة، بعضهم يقول : شديد الملوحة ويقال أيضاً:شديد العذوبة، والملح األجاج: العذب الفرات يعني
،  وبعضهم يقول هذا، وابن كثير جمع المعنيين، وهذا من محاسن هذا التفسير، شديد الملوحة ملح أجاج،هذا

إذا قارنته بالعذب الفرات فهو ملح أجاج، لكن هذا الملح األجاج حينما تقارن بعضه : وهذه نسبية، يعني
ببعض فإنه يتفاوت كثيراً، ولهذا تجد الماء الذي في المحيط ال يقارن بالماء الذي في الخليج مثالً، يعني هذا 

فوق تلوحة، أكثر البحار ملوحة في العالم، يعني يالماء الذي عندنا هنا في الخليج مثالً هو من أكثر المياه م
عليه البحر الميت، لكنه من أشد المياه حيث إنه إذا أصاب عين اإلنسان مثالً اإلنسان قد يتأذى من ذلك، بينما 

تسبح فيه وأنت فاتح :  إطالقاً؛ ألن ملوحته أدنى من هذا بكثير، يعنيامياه المحيط ال يتأذى اإلنسان منه
ويصيب العين، وال تحتاج أن تغمضها؛ ولذلك ترون أن مياه المحيطات على شواطئها أشجار العينين، 

  .ال ينبت على شاطئهبأنواعها، بينما هذا 
: يسمونه البحر العربي، بحر القلزم عرفنا أنه األحمر، وبحر البصرة يعني... بحر القلزم وبحر اليمن: يقول

 هذه أسماء قديمة، ما يلي رأس الخليج وهو اآلن ال ، بحر قديماً:لهرأس الخليج العربي وما يلي البصرة يقال 
 على رأس الخليج العربي، وما ، ولكن البصرة قديماً وتوابعها تطل على الخليج العربي،يطل على البصرة

رضي اهللا تعالى -كاظمة، وهي أول منطقة فتحها خالد بن الوليد قديماً يسمى بالكويت اآلن كانت تسمى 
ي فتوح العراق، تنظرون في أول معركة وقعت مع الفرس كانت كاظمة، فالبصرة بهذا االعتبار بحر  ف-عنه

  . البصرة رأس الخليج العربي
بحر :  في بعض تسمياته القديمة يقال له،، يقصد به نفس الخليج العربيبحر البصرة وبحر فارس: يقول

  .فارس، وهذه القضية اآلن يعني ليست محل تسليم إطالقاً
  .معروف أن أطراف الخليج مما يلي بالد فارس تسكنه القبائل العربيةو
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المحيط هناك، وبحر الهند ومما يليها، وبحر الروم، بحر الروم الذي هو البحر : ، يعنيوبحر الصين: يقول
  .األبيض المتوسط وما شاكل ذلك

خفى عليه أن منتهى المد في ال ي ابن كثيرو، ففي أول كل شهر يحصل منه مد وفيض: وما ذكره هنا يقول
وسط الشهر ليلة الخامس عشر مثالً يكون منتهى المد، هو لم يفته هذا، كالمه وما ذكر هنا صحيح، لكنه 
يقصد أنه يبدأ بالتدريج من أول الشهر، أول الشهر ثاني يوم يزداد قليالً ثالث يوم، فإذا وصل إلى منتصف 

السابع عشر يبدأ النقصان شيئاً فشيئاً فيتناهى ولة السادس عشر الشهر كان في المنتهى، ثم بعد ذلك من لي
النقصان في آخر ليلة من الشهر، فإذا بدأ الشهر من جديد بدأت عملية المد، مثل ما يقال في زيادة الليل 

  .والنهار
  .أول الشهر ال يقصد أن المد يكون فيوصحيح، هنا فما ذكره 

ة من الماء المهين، فخلق اإلنسان من نطفة ضعيفة، نط:  يعني}ن الْماء بشَراوهو الَِّذي خَلَقَ ِم{: هنا يقولو
تبارك -إن المقصود هنا بالماء ما جاء في قوله : لقد خلقنا اإلنسان من ماء مهين، وبعض أهل العلم يقول

وجعلْنَا ِمن الْماء كُلَّ {: ية األخرى، مع أن اآل]٣٠:سورة األنبياء[ }وجعلْنَا ِمن الْماء كُلَّ شَيٍء حي{: -وتعالى
يٍء حهل هو النطفة، هل هذا باعتبار المخلوقات التي تخلق من النطف، أو :  اختلفوا في المراد بالماء }شَي

  أنه الماء الذي يقوم به قوام الحياة يشرب منه اإلنسان والحيوان وما إلى ذلك؟
 األقرب أن يكون المراد به النطفة؛ }هو الَِّذي خَلَقَ ِمن الْماء بشَراو{: -تبارك وتعالى-أن قوله : فالشاهد

لق منه اإلنسان يصير بعد ذلك إلى ألن المقصود هنا بيان القدرة على الخلق، هذا الماء الذي هو ماء مهين خُ
له : ولد نسيب، يعنيفهو في ابتداء أمره : -رحمه اهللا-مخلوق آخر ويكون نسباً وصهراً، فهنا يقول ابن كثير 

نسب، فالن بن فالن، هذه أمه وهذا أبوه ينتسب إلى أجداده، ثم يتزوج فيصير صهراً، يعني باعتبار اإلنسان 
فالن بن فالن، وصهراً بعد ذلك في : المعين، خلق من الماء بشراً، فهذا البشر جعله جعل هذا البشر نسباً

وما أشبه هذا، فهذا .. م وهذا ح، وهذه أم زوجته،ا أبو زوجتههذفالحال الثانية لما يتزوج يكون له أصهار، 
   وبعض أهل العلم كالضحاك وابن جرير ذكر بأن النسب هو المذكور في قوله ،الذي ذكره الحافظ ابن كثير

 }الَتُكُم وبنَاتُ اَألِخ وبنَاتُ اُألخِْتحرمتْ علَيكُم ُأمهاتُكُم وبنَاتُكُم وَأخَواتُكُم وعماتُكُم وخَا{: -تبارك وتعالى-
وُأمهاتُكُم {:  هذه السبع محرمات من النسب، وخمس محرمات من جهة المصاهرة، فقال]٢٣:سورة النساء[

اهرة، إلى آخر ما ذكر، فالعالقة إما أن تكون بالنسب أو بالمص }الالَِّتي َأرضعنَكُم وَأخَواتُكُم من الرضاعِة
ابن كثير ف وسبقه إلى هذا القول الضحاك، وهذا ال يخالف ما قاله ابن كثير، -رحمه اهللا-هكذا قال ابن جرير 

المحرمات من النسب، والمحرمات من الرضاع:  وهؤالء ذكروا هذه التفاصيل،ن أصل المعنىبي، } لَهعفَج
 .}نَسبا وِصهرا

}وِن اللَِّه مِمن د وندبعيا وِه ظَِهيربلَى رع الْكَاِفر كَانو مهرضلَا يو مهنفَعا * ا لَا يشِّربِإلَّا م لْنَاكسا َأرمو
 الَِّذي لَا وتَوكَّْل علَى الْحي * قُْل ما َأسَألُكُم علَيِه ِمن َأجٍر ِإلَّا من شَاء َأن يتَِّخذَ ِإلَى ربِه سِبيلًا * ونَِذيرا

الَِّذي خَلَقَ السماواِت والَْأرض وما بينَهما ِفي ِستَِّة َأياٍم  * يموتُ وسبح ِبحمِدِه وكَفَى ِبِه ِبذُنُوِب ِعباِدِه خَِبيرا
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اسجدوا ِللرحمِن قَالُوا وما الرحمن َأنَسجد وِإذَا ِقيَل لَهم  * ثُم استَوى علَى الْعرِش الرحمن فَاسَأْل ِبِه خَِبيرا
  .]٦٠-٥٥:سورة الفرقان[ }ِلما تَْأمرنَا وزادهم نُفُورا

 ضراً وال نفعاً بال دليل مهل المشركين في عبادتهم غير اهللا من األصنام التي ال تملك لهجيخبر تعالى عن 
بل بمجرد اآلراء والتشهي واألهواء، فهم يوالونهم ويقاتلون في قادهم إلى ذلك، وال حجة أدتهم إليه، 

عوناً :  أي}وكَان الْكَاِفر علَى ربِه ظَِهيرا{:  ويعادون اهللا ورسوله والمؤمنين فيهم؛ ولهذا قال تعالىم،سبيله
ِمن دوِن اللَِّه آِلهةً واتَّخَذُوا {:  وحزب اهللا هم الغالبون، كما قال تعالى،في سبيل الشيطان على حزب اهللا

ونرنصي ملَّهلَع * ونرضحم ندج ملَه مهو مهرنَص ونتَِطيعسآلهتهم التي :  أي]٧٥-٧٤:سسورة ي[ }لَا ي
اتخذوها من دون اهللا ال تملك لهم نصراً، وهؤالء الجهلة لألصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن 

  .لعاقبة والنصرة هللا ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا اآلخرةحوزتهم، ولكن ا
  .يظاهر الشيطان على معصية اهللا ويعينه:  قال}وكَان الْكَاِفر علَى ربِه ظَِهيرا{: قال مجاهد

: ، قال-مرضي اهللا تعالى عنه- هو الذي قال به عامة السلف -رحمه اهللا-هذا المعنى الذي ذكره مجاهد 
، وكيف يكون الكافر على ربه ظهيراً؟ حينما يعبد غير اهللا الظهير هو المعين }كَاِفر علَى ربِه ظَِهيراوكَان الْ{
تبارك - يكون من حزب الشيطان، وبهذا االعتبار يكون ظهيراً للشيطان وحزبه على ربه -تبارك وتعالى-

 والناس أسرى }الْكَاِفر علَى ربِه ظَِهيراوكَان {، -عليهم الصالة والسالم- ورسله وأتباع الرسل -وتعالى
ألفكارهم ومعتقداتهم كما يقال، فإذا كان اإلنسان على عبادة، إذا كان على دين منحرف وعلى ملة منحرفة 

عليهم الصالة -فإنه يكون بهذا االعتبار من أولياء الشيطان، ويكون بهذا عدواً ومحاداً ومحارباً هللا ولرسله 
، وأصل .."ن الذين يحادون اهللا ورسولهإ"ة، عبر عن ما هم فيه بأنه محادولهذا قيل للكافرين ؛ و-والسالم

دوة وهي شاطئ الوادي من أصل العداوة أن يكون هذا في عو ،المحادة كأن هذا في حد وهذا في حد، وأعداء
، هذا معنى المحادة والمشاقة، أن يكون هذا في شق وهذا كذلك -هذا في جانبه اآلخر-جهة وهذا في عدوة 

في الناحية األخرى، وبهذا االعتبار يكون الكافر على ربه ظهيراً، هذا المعنى هو الذي عليه عامة السلف، 
  .رحمه اهللا-وإن قال بعضهم بغير هذا، وهذا هو اختيار ابن جرير 

هيناً على  ويكون م،عرض عنه ي-تبارك وتعالى-ن اهللا أ أي }ِه ظَِهيراوكَان الْكَاِفر علَى رب{: بعضهم يقول
 لكن ،لم يعبأ به ولم يكترث به: فالن ترك فالناً وراء ظهره، يعني: ، يعني بمعنى كما يقال-جل جالله-اهللا 

لَاِئكَ{: -جل جالله- هو كما قال اهللا -واهللا وأعلم-عد، واألقرب هذا المعنى فيه بالْموظَِهير ذَِلك دعسورة [ }ةُ ب
  .نصير ومعين:  أي]٤:التحريم

ويعبدون ِمن دوِن اللَِّه ما لَا ينفَعهم ولَا يضرهم { :-تعالى ذكره-قول اهللا : "-رحمه اهللا تعالى-قال ابن القيم 
 ىعلشرف معانيه، وأن المؤمن دائماً مع اهللا هذا من ألطف خطاب القرآن وأ }وكَان الْكَاِفر علَى ربِه ظَِهيرا

  .)٥("ربه وعدو وشيطانه وهواه نفسه
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المؤمن دائماً مع اهللا على نفسه وشيطانه وهواه، هذا المؤمن مع اهللا، فالمؤمن على شيطانه ظهير، والكافر ف
  .على ربه ظهير

 فيه الداخل عدوهعلى  اهللا عم فهو ،وأوليائه وجنده اهللا حزب من كونه معنى وهذا: "-رحمه اهللا-وقال 
  .)٦("ويغضبهم ويعاديهم يحاربهم عنه والخارج

الداخل فيه هو الهوى، النفس األمارة بالسوء، والخارج عنه الشيطان من شياطين اإلنس والجن، والبد يعني 
 ضعفت كلما حقق اإلنسان اإليمان كلما كانت هذه المظاهرة على أعداء اهللا أكثر، وكلما ضعف إيمانه كلما

  .هذه المظاهرة، حتى يصير إلى حال ال يرفع لذلك رأساً، فاألمر كأنه ال يعنيه
 حرب ىعل معه كالمِل خواص يكون كما ،سبحانه لهيحاربهم ويعاديهم ويغضبهم : " -رحمه اهللا-وقال 

  .)٧("كن من ذلفارغو منه والبعيدون ،عدائهأ
يحصل على مال ويأكل ويشرب، وموضوع قضية هذا  يعنيهم، وأهم شيء عنده أن بالنسبة لهم الاألمر ف

 تعنيه، ولذلك فالقضية ال يعنيني الموضوع، ال وهذا نصراني، ، وهذا يهودي، وهذا مجوسي،كافر وهذا ضال
، وقد ال ..، وهؤالء رشحواا في بالد تسمع أن هؤالء رشحوا نصراني،ممكن مثل هذا أنه يرشح أحد هؤالء

هذا : تقوليعين أستاذاً في الكلية في الجامعة معيداً إلى آخره،  تعلق بتعيينات مثالًيفترق عنده مثالً في قضية ت
يا أخي له عقيدته وأنا : ، إنسان يحمل عقيدة ضالة زائغة، تفاجأ أن البعض يقول لكاإلنسان ال يصح تمكينه

 مع اهللا، وهؤالء إذا كانوا ال شأن لي بهذا، ونحن ال ننظر بهذا االعتبار، هو ما يعنيه، فالمؤمن البد أن يكون
  .د أن يكون ظهيراً عليهمب فال-عز وجل-أعداء هللا 

 ىعل وهواه ونفسه شيطانه مع الكافروالبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به، و: "-رحمه اهللا-وقال 
  :تدور اهذ ىعل السلف وعبارات ،ربه
  .والشرك بالعداوة ربه علي للشيطان عوناً :قال جبير بن سعيد عن دينار بن عطاء عن حاتم أبي بنا ذكر
  .عليها يعينهو اهللا معصية ىعل الشيطان يظاهر :قال مجاهد عن ليث وقال
 مع فيكون ،به والشرك معصيته ىعل عدوه يوالي أنه :ىوالمعن ،موالياً :أي }ظَِهيرا{ :أسلم بن زيد وقال
  .)٨("ربه مساخط ىعل له معيناً عدوه

  .معيناً موالياً نصيراً: ذي ذكره ابن كثير، ظهيراً أيالمعنى الح هذا يرج
 ،الشيطان مع والفاجر الكافر لهذا صارت قد هوإله ربه مع للمؤمن لتيا الخاصة فالمعية: "-رحمه اهللا-وقال 
 وهذه ،}ا يضرهمويعبدون ِمن دوِن اللَِّه ما لَا ينفَعهم ولَ{ :بقوله اآلية رصد ولهذا ؛وقربانه وهواه نفسه ومع

 معاداته على اهللا أعداء روافظاه ،الخاصة لمعيتهم المتضمنة بمعبوديهم والرضا والمحبة المواالة هي العبادة

                                     

 ).٧٩: ص( الفوائد، البن القيم - ٦

  .المصدر السابق - ٧
 ).٨٠:ص( المصدر السابق - ٨



 ١٠

 كنوز من المعنى وهذا ،وهواه وشيطانه نفسه ىعل معه نهإف ،-سبحانه– وليه بخالف ،ومساخطه ومخالفته
  .)٩("التوفيق وباهللا ،وعقله فهمه لمن القرآن

فإن خواص الملك يكونون معه على أعدائه فيعادون من يعاديه، اآلن تصور لو أن : المثل الذي ذكره يقول
ملكاً من الملوك له خواص يقربون أعداءه وال يبالون بما هم فيه من عداوتهم للملك، واألمر ال يعنيهم، وال 

ن لهم، بل هم يسارعون في عداوة من عاداه يمكن أن يمكال  يقبلهم الملك والفينظرون للناس بهذا االعتبار، 
ومباعدته والتحرز منه غاية التحرز، وهذا مشاهد في أقطار الدنيا، فلو جاء أحد يدعي التجرد في زعمه، ثم 

  .بعد ذلك أراد أن ينظر للناس بعيداً عن هذه االعتبارات فال يمكن أن يقره الملك طرفة عين
أنه من الدعاة إلى اهللا، ثم بعد ذلك إذا نظرت إلى المعايير والمقاييس الذي يدعي اإلسالم، بل لربما يدعي و

نحن ال ننظر للناس بهذه االعتبارات، هذا : بعيدة تماماً، يقول لكتجدها ومنطلقاته في فهمه وأحكامه وآرائه 
ن عنده إنصاف اآلن في زعمه، فتجده ال يفرق بين الرجل من األخيار من الصالحين من أهل السنة وبي

النقيض من أصحاب البدع الغليظة، ويمكن أن يرشح هذا وأمثاله ألعمال، ألن يكون أستاذاً في الجامعة أو 
 فاعلم أن -عز وجل- ما تعنيك؟ إذا كنت تؤمن باهللا تهعقيدته ال تعنيني، كيف عقيد: نحو ذلك، يقول لك

ن اإليمان صحيحاً حياً، ولكن ، هذا إذا كا، والمؤمن على الشيطان وحزبه ظهير،الكافر على ربه ظهير
بست عليهم، فظنوا أن هذا من الحق لألسف الكثير من المفاهيم تغيرت واختلط على كثير من الجهال أمور لُ

هذا : والعدل واإلنصاف والتجرد، وهذا غير صحيح، وهذا ال يقف عند حد، يعني ممكن لغيره أن يأتي ويقول
إلى آخره، هم نفس .. د أن نذهب ونتعبد في بالدهم ونقيم مساجد و واليهودي والنصراني مثلنا، كما أننا نري

ى علم ممن اختلط عليه هذا أساء الفهم أو لهوالدين أو ال، فتجد بعض المنتسبين إلى االشيء يريدون أن يتعبدو
م يريدون أن  كما أننا نريد أن نتعبد اهللا ه، والمعابد لليهود وكذا،وما المانع أن نفتح لهم الكنائس: يقول لك

تأتي قضية شبهة، لكن عندما نعرف أن هؤالء على باطل ونحن على حق هنا ال، الحظتم ؟يتعبدوا اهللا أيضاً
  .، وهذه مشكلةأخرى وهي أن هذا إقصاء

ن للباطل ال يمكّ: فالقضية نحن على حق وهؤالء على باطل، إذا كان األمر كذلك فنحن من هذا المنطلق نقول
 ال يمكن أن يظهروا شعائرهم ودينهم، لكن لو نظرنا بنظرة دنيوية بحتة فقد يتفلسف مثَوأهل الباطل، ومن 

  .اإلنسان بمثل هذه الفلسفات، لكن عندنا شرع يحكمنا وأصل كبير وهو الوالء والبراء
بشيراً للمؤمنين : أي }وما َأرسلْنَاك ِإلَّا مبشِّرا ونَِذيرا{: -صلوات اهللا وسالمه عليه-ثم قال تعالى لرسوله 

  .اهللا أمر خالف لمن شديد عذاب يدي بين ونذيراً اهللا، أطاع لمن بالجنة مبشراًونذيراً للكافرين، 
 أفعل وإنما أموالكم، من أطلبها أجرة من اإلنذار وهذا البالغ هذا على: أي }َأجٍر ِمن علَيِه َأسَألُكُم ما قُْل{

 }سِبيالً ربِه ِإلَى يتَِّخذَ َأن شَاء من ِإال{، ]٢٨:التكويرسورة [ }يستَِقيم َأن ِمنْكُم شَاء ِلمن{ اهللا، وجه ابتغاء ذلك
  .به جئت بما فيها ييقتد ومنهجاً ومسلكا طريقاً: أي
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ى الراجح، وإن وجد  االستثناء هنا منقطع عل}سِبيالً ربِه ِإلَى يتَِّخذَ َأن شَاء من ِإال{: -تبارك وتعالى-قوله 
 }سِبيالً ربِه ِإلَى يتَِّخذَ َأن شَاء من{ لكن }َأجٍر ِمن علَيِه َأسَألُكُم ما قُْل{من قال بأنه متصل، فيكون المعنى 

  جل - بما يبذل من أموال، فهذا باب في التعبد والتقرب إلى اهللا -عز وجل- التقرب إلى اهللا ،التصدق
 من ذلك شيء، فذلك يعني أنه متجرد من طلب أموالهم، وليس له حظ في ذلك،  يرجع إلي، لكن ال-جالله

ِإن يسَألْكُموها {متنزه عنها، وال شك أن هذا هو الطريق المفتاح لقلوبهم، وأن سؤال األموال منهم أن ذلك 
غَانَكُمَأض خِْرجيخَلُوا وتَب ِفكُمحثقل عليهم من سأل منهم األموال، وقد يتثاقلون عن  فالناس ي]٣٧:سورة محمد[ }فَي

 كما سبق أنه ينبغي لمن يتصدى للدعوة أن يكون متجرداً ال مإجابته أو يردون دعوته بهذا االعتبار، ومن ثَ
، وال يطلب بذلك واليات ومناصب، كما ال -األموال–يطلب بهذه الدعوة شيئاً لنفسه، ال من الحظوظ المادية 

 والمنزلة في قلوب الخلق والحظوة عندهم، فإن ذلك يضعف ،يضاً حظوظاً معنوية من الشهرةيطلب بذلك أ
أثر الدعوة ويكون ثقيالً على القلوب، وال يحصل لكالمه نفع، وعلى قدر ما يكون عند اإلنسان من التجرد 

على قدر ما يقلوب الخلقك في علمه أو كالمه أو في دعوته، ويكون له من القبول والمحبة في بار.  
أنه ال يصح بحال من األحوال أن تكون الدعوة تجارة، ممكن اإلنسان يتاجر ببيع وشراء ولكن ال : والحاصل

يتاجر بالدعوة، فمن تحولت عنده الدعوة إلى تجارة فإن ذلك مؤذن برد دعوته وعدم القبول، وقد تكلمت على 
 يتفشى اًهمية؛ ألن هذا لألسف أصبح اآلن مرضهذا المعنى في بعض المناسبات السابقة لكنه في غاية األ

 فيحصل األموال الطائلة -عز وجل-وينتشر، والشيطان يقعد لكل أحد فيأتي لربما من اشتغل بالدعوة إلى اهللا 
بسبب دعوته، ممكن ببرنامج من حلقات قصيرة في قناة من القنوات ين أربعمائة ألف ريال، أنا أتحدث كو

 شريط كاسيت ،كن حلقة واحدة بثالثين ألف ريال، الشريط الواحد بأربعمائة ألف ريالعن أشياء واقعية، مم
ن ألف ريال، ممكن هذا، اشتراك في حملة حج و أربعمائة ألف ريال، أربعمائة وخمس،محاضرة، ختمة قرآن

تجارة أو نحو ذلك إن الداعية قد يسقط بسبب االشتغال بالدنيا اشتغل بال: مائة ألف ريال، فهذا خطير، فإذا قلنا
 :بأن يلهو عن دعوته وينشغل وينصرف، وطالب العلم ينصرف باالنشغال بالدنيا والبيع والشراء، فهذا أخطر
و أأن يبقى في الصورة على دعوته ولكنه اتخذها تجارة يحصل بها الماليين مما ال يحصله في لربما بيع 

  .شراء
 على قدر تجردنا على قدر ما يحصل من النفع والبركة ،تفطن لهذاأن الدعوة ليست تجارة، وي: المقصود

نحن أحوج ما نكون هذه األيام إلى هذه األوصاف، وهذا معنى أو أحد المعاني الداخلة ووالخير والقبول، 
 .]٧٩:سورة آل عمران[ }ولَِكن كُونُواْ رباِنيين{: تحت قوله

 ال الذي الحي اهللا على متوكالً كُن كلها أمورك في: أي }يموتُ ال يالَِّذ الْحي علَى وتَوكَّْل{: ثم قال تعالى
 الباقي الدائم ]٣:الحديدسورة [ }عِليم شَيٍء ِبكُلِّ وهو والْباِطن والظَّاِهر واآلِخر األوُل{ هو الذي ،أبداً يموت

 ويفزع عليه يتَوكل الذي وهو ملجأك،و ذُخْرك اجعله ومليكه، شيء كل رب ،القيوم الحي األبدي، السرمدي
 وِإن ربك ِمن ِإلَيك ُأنزَل ما بلِّغْ الرسوُل َأيها يا{: تعالى قال كما ومظفرك، ومؤيدك وناصرك كافيك فإنه إليه،

ْل لَما تَفْعلَّغْتَ فَمب الَتَهِرس اللَّهو كِصمعي ٦٧:المائدةسورة [ }النَّاِس ِمن[.  
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توكل مثالً على :  ذكر الحي ما قال}يموتُ ال الَِّذي الْحي علَى وتَوكَّْل{:  هنا-تبارك وتعالى-في قوله 
 الحياة له مغزى وهو أن التوكل على المخلوقين ال يجدي على رالعزيز، في هذا الموضع هنا ذكر الحي، فذكْ

لم يبق له وق ضعيف ثم مات هذا المخلوق وانتهى صاحبه شيئاً؛ ألنهم يموتون، فإذا اعتمدت على مخلو
تمسك به، ولكنه إذا كان توكله على الحي ومعتمد وال مستند وال ناصر، فينقطع ذلك الحبل الذي استوثق به 

  .صاً في كل األحوالخلِّ يكون له معيناً ونصيراً وم-تبارك وتعالى-الذي ال يموت فإن اهللا 
 -صلى اهللا عليه وسلم-اقرن بين حمده وتسبيحه؛ ولهذا كان رسول اهللا :  أي}ِدِهوسبح ِبحم{: وقوله تعالى

 الْمشِْرِق رب{: تعالى قال كماص له العبادة والتوكل، أخِل:  أي)١٠())سبحانك اللهم ربنا وبحمدك((: يقول
سورة [ }علَيِه وتَوكَّْل فَاعبده{: تعالى، وقوله ]٩:المزملسورة [ }وِكيال فَاتَِّخذْه هو ِإال ِإلَه ال والْمغِْرِب

  .]٢٩:الملكسورة [ }تَوكَّلْنَا وعلَيِه ِبِه آمنَّا الرحمن هو قُْل{: ، وقال تعالى]١٢٣:هود
 }وسبح ِبحمِدِه{: يعني هذه المعاني يحتاج إليها اإلنسان، ونحن نغفل عنها، يعني اهللا يأمره بالتوكل قال

 وأيضاً مع هذا ،رتبط اإلنسان مع هذه األمور، التوكل يكون قائماً بالقلب، تصدقه أحوال اإلنسان ومزاوالتهفي
 سبحان اهللا وبحمده، يردد هذا ويكثر منه، وتجد في القرآن أشياء من ،التوكل يكون مشتغالً بتسبيحه وتحميده

ذات أثر بالغ في تحقيق المطلوب في هذه المعاني، هذا القبيل كثيرة نغفل عنها مع أننا نقرؤها كثيراً ولكنها 
  .واهللا تعالى أعلم

 مثقال عنه يعزب وال خافية، عليه يخفى ال الذي التام لعلمه: أي }خَِبيرا ِعباِدِه ِبذُنُوِب ِبِه وكَفَى{: وقوله
  .ذرة

 وربه شيء كل خالق وهو يموت، ال الذي الحي هو: أياآلية،  }..واألرض السمواِت خَلَقَ الَِّذي{: وقوله
 سفولها في السبع واألرضين واتساعها، ارتفاعها في السبع واتاالسم وسلطانه بقدرته خلق الذي ومليكه

  .الفاصلين خير وهو الحق ويقضي األمر يدبر: أي }الْعرِش علَى استَوى ثُم َأياٍم ِستَِّة ِفي{ ،وكثافتها
عال وارتفع، العلو واالرتفاع، كما جاء عن أئمة السلف، وبه قال :  بمعنى}الْعرِش علَى استَوى ثُم{: قوله

  .خليل بن أحمدالكبار أهل اللغة، ابن األعرابي و
 فاتبعه به عالم به خبير هو نم عنه ماستعِل: أي }خَِبيرا ِبِه فَاسَأْل الرحمن الْعرِش علَى استَوى ثُم{: وقوله
 - عليهوسالمه اهللا صلوات- محمد ورسوله عبده من به أخبر وال باهللا أعلم أحد ال أنه عِلم وقد به، واقتِد
 قاله فما ،يوحى وحي إال هو إن الهوى، عن ينطق ال الذي واآلخرة، الدنيا في اإلطالق على آدم ولد سيد
 نزاعهم رد وجب شيء يف الناس تنازع إذا الذي المحكم اإلمام وهو صدق، فهو به أخبر وما حق،ال فهو
 اهللا قال كان، من كائناً وفاعله قائله على مردود فهو خالفها وما الحق، فهو وأفعاله أقوالهوافق  فما إليه،
 فَحكْمه شَيٍء ِمن ِفيِه اخْتَلَفْتُم وما{:  تعالى وقال اآلية،]٥٩:النساءسورة [ }..شَيٍء ِفي تَنَازعتُم فَِإن{: تعالى

                                     

في كتاب األذان، باب التسبيح ) ٨١٧(، وبرقم )٧٩٤(رواه البخاري، كتاب األذان، باب الدعاء في الركوع، برقم  - ١٠
 ).٤٨٤(ا يقال في الركوع والسجود، برقم والدعاء في السجود، ومسلم، كتاب الصالة، باب م



 ١٣

 في صدقاً: أي ]١١٥:األنعامسورة [} وعدال ِصدقًا ربك كَِلمةُ وتَمتْ{: تعالى وقال ،]١٠:الشورىسورة [} اللَِّه ىِإلَ
  .}خَِبيرا ِبِه فَاسَأْل{:  تعالىقال ولهذا والنواهي؛ األوامر في وعدالً ،اإلخبار

 ظاهر الخطاب أنه موجه للنبي }ِذي لَا يموتُ وسبح ِبحمِدِهوتَوكَّْل علَى الْحي الَّ{:  يقول-تبارك وتعالى-اهللا 
  .، وال شك أن مثل هذا الخطاب متوجه ألمته-صلى اهللا عليه وسلم-

 واالستواء على العرش، واتصافه بالرحمة التي ،وات واألرضان خلق السم ِم-تبارك وتعالى-ثم ذكر صفته 
ال كافر وال إنسان وال حيوان، استوى على أوسع المخلوقات وهو هي أوسع الصفات، ال يخلو منها مسلم و

  ."الرحمن" ،العرش، بأوسع الصفات وهي الرحمة
ن م: سأل عنه خبيراً، يعني أن،ء هنا يحتمل أن تكون بمعنى عبالرحمن، والبا: سأل به أيا }خَِبيرا ِبِه فَاسَأْل{

تبارك - فهو أعلم األمة بربه ،-لى اهللا عليه وسلمص-يعرفه حق المعرفة، وأحق من يوصف بهذا هو النبي 
سأل به يعود إلى أقرب  أ}خَِبيرا ِبِه فَاسَأْل{: إن المعنى: ، ومن أهل العلم كابن جرير من يقول-وتعالى

عرِش الرحمن فَاسَأْل ِبِه ثُم استَوى علَى الْ َأياٍم ِستَِّة ِفيوما بينَهما  واألرض السمواِت خَلَقَ الَِّذي{مذكور، 
وات واألرض، ال يخفى عليه ابالرحمن، خبيراً بخلقه، خلق السم: سأل به أي أ}خَِبيرا{بالرحمن، :  أي}خَِبيرا

  .شيء من أحوال خلقه وأعمالهم، فهو خبير بهم
  :الفرق بين المعنيينو

  .عرف صفته وكماله ينبئك عن ذلكسأل عنه خبيراً، من أ:  أي}ِبِه فَاسَأْل{: المعنى األول
وات اأن اهللا خبير بخلقه، فهو خالق السم:  يعني}خَِبيرا{، -سبحانه وتعالى- }ِبِه فَاسَأْل{: المعنى الثاني

 }ِبِه فَاسَأْل{: ، يعني كما يقول ابن جريراًواألرض، ال يخفى عليه شيء نحو الخلق، فيكون الخطاب موجه
ل يا محمد خبيراً بالرحمن، فهو خبير بخلقه، والقرينة عنده فيما يظهر هي ما ذكر سأل به يا محمد، اسأأ: أي

  .وات واألرضاقبله، الذي خلق السم
وكَفَى ِبِه {:  ثم لما أمره بذلك قال}وتَوكَّْل علَى الْحي الَِّذي لَا يموتُ وسبح ِبحمِدِه{: بعدما أمره بالتوكل

الَِّذي خَلَقَ السماواِت والَْأرض وما بينَهما ِفي ِستَِّة َأياٍم ثُم استَوى {: ، ثم ذكر صفته}ِبيراِبذُنُوِب ِعباِدِه خَ
هذا قول كون القرينة ما سبق، وتخلقه، ف بذنوب أو بأحوال أو بأعمال }علَى الْعرِش الرحمن فَاسَأْل ِبِه خَِبيرا

  . وهذا، هذاابن جرير، واآلية تحتمل
؛ ألنه -سبحانه وتعالى-بأحوال خلقه :  يعني}خَِبيرا ِبِه فَاسَأْل{: اسأل عنه، والمعنى الثاني:  أي}ِبِه فَاسَأْل{

وات واألرض، ال يخفى عليه من ا؛ ألنه هو الذي خلقهم وخلق السم}وكَفَى ِبِه ِبذُنُوِب ِعباِدِه خَِبيرا{: كما قال
 .أحوالهم شيء

 اسجدوا لَهم ِقيَل وِإذَا{: واألنداد األصنام من اهللا لغير يسجدون الذين المشركين على منكراً تعالى قال ثم
 أنكروا كما الرحمن، باسمه اهللا ىيسم أن ينكرون وكانوا ،الرحمن نعرف ال: أي} الرحمن وما قَالُوا ِللرحمِن

: فقالوا ،الرحيم الرحمن اهللا بسم اكتب((: للكاتب - عليه وسلمصلى اهللا- النبي قال حين الحديبية يوم ذلك



 ١٤

 قُِل{:  تعالىاهللا أنزل ولهذا ؛)١١())اللهم باسمك: تكتب كنت كما اكتب ولكن الرحيم، وال الرحمن نعرف ال
 وهو اهللا هو: أي ]١١٠:اإلسراءسورة [ }الْحسنَى األسماء فَلَه تَدعوا ما َأيا الرحمن ادعوا َأِو اللَّه ادعوا

 ،به نُقر وال نعرفه ال: أي }الرحمن وما قَالُوا ِللرحمِن اسجدوا لَهم ِقيَل وِإذَا{: اآلية هذه في وقال ،الرحمن
}دجا َأنَسنَا ِلمر{ ،؟قولك لمجرد: أي }تَْأممهادزا والرحمن هو الذي اهللا يعبدون فإنهم المؤمنون أماف ،}نُفُور 

 التي السجدة هذه أن على -تعالى اهللا رحمهم- العلماء اتفق وقد ،له ويسجدون باإللهية ويفِْردونه الرحيم،
 -سبحانه وتعالى- واهللا موضعه، في مقرر هو كما ومستمعها، لقارئها عندها السجود مشروع الفرقان في

  .أعلم
 يدل على إنكارهم لهذا االسم }الرحمن وما قَالُوا ِللرحمِن اسجدوا هملَ ِقيَل وِإذَا{: -تبارك وتعالى-قوله 

الكريم، ويدل على ذلك الحديث الذي ذكره في قصة الحديبية، ولكن هل كانوا ينكرونه فعالً، ويعتقدون ذلك، 
لوا ذلك على سبيل ، أو أنهم قا؟وال يعرفون أنه الرحمن، وأن هذا شيء قد استجد عليهم ال عهد لهم به

  .؟المكابرة
 وقد سبق الكالم على هذا في بعض المناسبات في -رحمه اهللا-ذهب جمع من أهل العلم ومنهم ابن جرير 
  جد في الجاهلية من تسمى  أنهم كانوا يعرفون الرحمن، وو إلى-األسماء الحسنى وكذلك في أول التفسير

  : ل بعضهمبعبد الرحمن، وكذلك أيضاً جاء في أشعارهم قو
   ***هاي يمينَ رب الرحمنضبقأال 

  .ذكرها ابن جرير في أول التفسير
 إنهم قالوا هذا على سبيل المكابرة، :جاء في كالمهم في شعرهم في الجاهلية؛ ولهذا قال بعض أهل العلم

:  يقول}تَْأمرنَا ِلما َأنَسجد{: فكانوا يعرفون الرحمن، وعلى هذا يكون اإلنكار على سبيل المكابرة، وقوله هنا
 وهذه }ْأمرنَاي ِلما َأنَسجد{: ، وفي القراءة األخرى المتواترة؟لمجرد قولك نسجد للشيء الذي ال نعرفه: أي

مسيلمة : رف بأنه الرحمن، يعنين عم:  يعني}ْأمرنَاي ِلما َأنَسجد{: القراءة بعضهم وجهها وفسرها بأن المراد
نحن ال نعرف إال رحمن :  يعني}قَالُوا وما الرحمن{، -تبارك وتعالى- يأمرهم بعبادة غير اهللا الكذاب وهو

قَالُوا {: ، واألقرب أن يكون المعنى-واهللا تعالى أعلم-عد  ولكن هذا ال يخلو من ب}ْأمرنَاي ِلما َأنَسجد{اليمامة، 
را تَْأمِلم دجَأنَس نمحا الرم{: ، وبعضهم قال-صلى اهللا عليه وسلم-محمد :  أي}نَاودجا َأنَسنَا ِلمرأي}تَْأم  :

  .الرحمن
 بعض أهل }وزادهم نُفُورا{إلى آخره، . ..فأما المؤمنون:  هنا الحافظ ابن كثير يقول}وزادهم نُفُورا{: قوله

  .عترضوا وأبوا من السجود لهذكر الرحمن نفوراً، استنكفوا وا: زادهم أي: العلم يقول
  هاي يمينَ رب الرحمنبأال قض *** ها هجينَ تلك الفتاةُأال ضربتْ

  :هذا قول بعض الجاهليين، وكذلك قول سالمة بن جندل
ِجعلتم علينا عنا عليكُجلتيم *** وما يشأ الرحمني عقدطلِق وي  

                                     

 ).١٧٨٤(رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، برقم  - ١١
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 أنكروه مر هذا االسم، أنهر الرحمن، ذكْذكْ:  يعني} نُفُوراوزادهم{: ابن جرير، فالشاهد هناتفسير هذا في 
وِإذَا ِقيَل لَهم اسجدوا ِللرحمِن قَالُوا وما {األمر بالسجود، :  أي}وزادهم نُفُورا{: وعارضوه، وبعضهم يقول
 :-رحمه اهللا- يوافق قول من قال كابن جرير وزادهم األمر بالسجود نفوراً، وهذا }الرحمن َأنَسجد ِلما تَْأمرنَا

، األمر بعبادته واإلخالص له وما أشبه ذلك، وهذا -عز وجل-عبادة اهللا :  أي}وزادهم نُفُورا{: ن قولهإ
ال تسجدوا : داخل ضمن ما سبق من قول من قال بأن الذي زادهم نفوراً هو األمر بالسجود للرحمن، يعني

  .]٣٧:سورة فصلت[ }وا ِللشَّمِس ولَا ِللْقَمِر واسجدوا ِللَِّه الَِّذي خَلَقَهنلَا تَسجد{لغيره، 
:  فهو خطاب متوجه ألمته-صلى اهللا عليه وسلم- للنبي اًيكون ذلك على سبيل اإلطالق، إن كان موجه

ممن عرفه معرفة حقة بأسمائه :  يعني}افَاسَأْل ِبِه خَِبير{، وإنما اً ال يكون المقصود معين}فَاسَأْل ِبِه خَِبيرا{
من لهم بصر وعلم :  يعني]٧:سورة األنبياء[ }فَاسَألُواْ َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنتُم الَ تَعلَمون{: وصفاته، كما قال

 يسأل أحداً -صلى اهللا عليه وسلم-بالكتاب، وليس المقصود هنا من مثل هذا السياق أو هذا الخطاب أن النبي 
د  ليتعرف على كماله وأوصافه، ليس هذا المقصود، وإنما مثل هذا يِر-تبارك وتعالى-الناس عن ربه من 

: ، يقول-تبارك وتعالى-ص هللا لبيان الكمال الذي لربما أنكره هؤالء الكفار أو حصل منهم ما يوجب التنقّ
 ليس ، من المعيناً يذهب ويسأل أحد-سلمصلى اهللا عليه و-ليس توجيهاً أن النبي :  يعني}فَاسَأْل ِبِه خَِبيرا{

صلى -خطاب النبي : ، أو إذا قلنا-صلى اهللا عليه وسلم-هذا المقصود، باعتبار أن الخطاب هنا ليس للنبي 
 أعرف الخلق -صلى اهللا عليه وسلم- وأن النبي -المقصود خطاب األمة- متوجه إلى األمة -اهللا عليه وسلم

َأْل ِبِه خَ{، ؟نيسأل مافَاسِبير{صلى اهللا عليه وسلم- يدخل في ذلك النبي ن أولى م-عرف كمال اهللا ، فإنما ي   
  . من الوحي الكتاب والسنة-صلى اهللا عليه وسلم- مما جاء على لسانه -عز وجل-

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا
  


