
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  ٤٧ إلى اآلية ٤٠سورة الحج من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  :وااله، قال اهللا تعالىومن وصحبه  وعلى آله ،الصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا، و

 ور شرفلوال أنه يدفع عن قوم بقوم، ويك: أي ]٤٠:سورة الحج[ }بعٍضولَوال دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِب{
  .هلك القوي الضعيفألأناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من األسباب لفسدت األرض، و

}اِمعوتْ صمدوهي المعابد الصغار للرهبان، قاله ابن عباس، ومجاهد، وأبو العالية، وعكرمة، }لَه 
  .والضحاك، وغيرهم

  .صوامع المجوس:  وفي رواية عنه،هي معابد الصابئين: قال قتادةو
  .هي البيوت التي على الطرق: وقال مقاتل بن حيان

}عِبيا،وهي أوسع منها، وأكثر عابدين فيها: }وقاله أبو العالية، وقتادة، والضحاك، ، وهي للنصارى أيض 
  .وابن صخر، ومقاتل بن حيان، وخُصيف، وغيرهم

  هللا الرحمن الرحيمبسم ا
  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

ولَوال دفْع اللَِّه { ،لوال دفاعو:  قراءة نافع}ولَوال دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض{: -تبارك وتعالى-قوله ف
ه ققوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلأي لوال أنه يدفع بقوم عن  : قال،}النَّاس بعضهم ِببعٍض

رحمه -هذا القول الذي ذكره الحافظ ابن كثير  هلك القوي الضعيفألقدره من األسباب لفسدت األرض ووي
ولَوالَ دفْع اللِّه النَّاس {عن قوم، لوال أن يدفع بقوم " حتمل أن يكون المعنىت فاآلية ، جمع فيه بين األقوال-اهللا

مهضعبضِت اَألردٍض لَّفَسعبقوم عن قوم ألهلك القوي -تبارك وتعالى- لوال دفع اهللا ]٢٥١:سورة البقرة[ } ِبب 
 يعني يدفع أهل الشر والفساد بقوم فيبقي }ولَوال دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض{ ويحتمل أن يكون ،الضعيف

 وهذا المعنى أيضاً تحتمله اآلية بل قد يكون هذا ،ناس دينهم وعبادتهملل فيبقى ،الخير والشر بحال من التدافع
 وهذا الفساد في األرض يشمل صور الفساد }لَّفَسدِت اَألرض{ : قال-عز وجل-ن اهللا لمتبادر منها؛ ألا

 ويحصل  هذه أماكن العبادة}لَّهدمتْ صواِمع وِبيع وصلَواتٌ ومساِجد{ هنا ذكر اهللا في هذه اآلية ،المتنوعة
    ،لفساد األخالقيأيضاً بإظهار الفساد بأنواعه اذلك  ويحصل ،الفساد في األرض بأن يهلك القوي الضعيف

ولَو يشَاء { ومثل هذا سنته الجارية ، من سنته أن يدفع هذا بهذا-عز وجل- ولكن اهللا ،غير ذلكو يواالعتقاد
و مِمنْه رلَانتَص ٍضاللَّهعكُم ِببضعب لُوبوالنهي عن ، واألمر بالمعروف، وشرع الجهاد]٤:سورة محمد[ }لَِكن لِّي 

 وقد يؤيد ، فينكف كثير من الشر بسبب دفع أهل اإليمان، فيبقي اإليمان والكفر والخير والشر يعتلجان،المنكر
 بينهم من تناقضات ما يقعفيوذلك فار  قد يحصل مصالح بتدافع الك، هذا الدين بالرجل الفاجر-عز وجل-اهللا 

ولَولَا دفْع اللَِّه { ،أهل اإليمانو وقد يكون ذلك بدفع المسلمين ،وتضاد فينكف بعض الشر كما ال يخفىوتنافس 



عِبيو اِمعوتْ صمدٍض لَّهعم ِببهضعب ي لفسدت األرض وألهلك القو : الحاصل أن ابن كثير هنا قال،}النَّاس
 ومن هذا نعرف ما ،-رحمه اهللا- وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير ،جمع بين القولين الضعيف

هي المعابد الصغار :  الصوامع هنا قال}لَّهدمتْ صواِمع{:  قال،يجب علينا من مدافعة الفساد والمفسدين
هي البناء : في اللغة  الصومعة،ك وغيرهم ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاه قال،للرهبان
ن  أل؛ال ينافي أن يكون صغيراًجالس في صومعة، يعني في بناء مرتفع، وهذا البناء المرتفع  فالن ،المرتفع

 ، هي معابد الصابئين: وقال قتادة، لهدمت صوامع، وينقطع فيه،هذا يتخذه العابد أو الراهب متعبداً يمكث فيه
ين طوائف وليسوا طائفة ئ وأن األرجح أن الصابا والصابئون سبق الكالم عليه،جوسوفي رواية صوامع الم

 ، وال زالت بقاياهم موجودة إلى اليوم في العراق، هذا من يعبدون الكواكبم فيوجد ممن يقال له،واحدة
 لمن دخل مشركون يقولون ولهذا كان ال؛ لقوم هم على الفطرة ليسوا بأهل إشراك: ويقال ذلك أيضاً،ةئالصاب

 : أو ربما يوجد طائفة من النصارى يقال لها أيضاً، إلى الصابئة ال يعبدون األوثان نسبةًأ صب:في اإلسالم
هدمت ل ،ظاهر من السياق أنها أماكن للعبادةوال ق،التي على الطر هي البيوت : حيانمقاتل بن وقال ،الصابئة
كان صغير م يعني الصومعة وهي للنصارى أيضاً : قال}وِبيع{ ، أماكن للتعبد صومعة الراهب:صوامع

 ، وابن صخر ومقاتل وخصيف وغيرهم، وقتادة والضحاك، أبو العاليةهقال ،ن كبير كالمساجدوالبيعة مكا
الصومعة هي مكان و ر أو األوسع، أن البيعة هي مكان التعبد الكبي-رحمه اهللا- ابن جرير اختياروهذا هو 

 قال ،-عز وجل- والعلم عند اهللا ،منزلة المسجد لهؤالءب ، والبيعة مثل المسجد،ةلألفراد ينقطعون فيه للعباد
البيع  نها أكبر منإ : قال من وهذا ال يعارض قول،وحكى ابن جرير عن مجاهد وغيره أنها كنائس اليهود

 األماكن  والمقصود أن هذه،أو النصارى أو كل هؤالء يسمونها بيعة هذا قد ال يؤثر كثيراًلكن هي اليهود 
  . جميعاً هي أماكن العبادة

ولَولَا دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض لَّهدمتْ صواِمع وِبيع { :قال تعالى: "-رحمه اهللا-قال اإلمام ابن القيم 
ذْكَري اِجدسماتٌ ولَوصاواللَِّه كَِثير ما استأويل هذا لوال دفع اهللا الناس :ج قال الزجا،]٤٠:سورة الحج[ } ِفيه 

١("دم في كل شريعة نبي المكان الذي يصلى فيهبعضهم ببعض له( .  
 فهذا ؟ قرنها مع المساجد-عز وجل-ن اهللا إ وهل المحافظة على هذه األماكن مطلب بحيث :قد يقول قائل

 }ا دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍضولَولَ{ في زمن موسى ،القول يبين أن المراد بذلك زمن كل نبي من المدافعة
 وهكذا في زمن ، أو الصلوات،يعة مثالًأماكن التعبد في ذلك الوقت الِبو ،ن التعبدلو لم توجد لهدمت أماك

هدم  كل زمن نبي تُ، هذا المراد بهذا القول، وفي اإلسالم لهدمت المساجد،-عليه الصالة والسالم-عيسى 
ن إ و،-صلى اهللا عليه وسلم-بعث النبي  بعديس معنى ذلك أن هذه األماكن شرعية في زماننا  ل،أماكن العبادة

يمنعون و ، لكن يمنعون من تجديدها، وال يقتلون العابدين،أماكن العبادة كان المسلمون ال يهدمون في حروبهم
الكفر بعدما حرفت أديان والل ض فيها على ال-عز وجل-عبد اهللا هذه األماكن التي ي فيحداث الجديد إمن 

  . ونسخت شرائعهم،األنبياء

                                                
 ).٣/١١٦٨( أحكام أهل الذمة، البن القيم - ١



فَلَولَا الدفْع لَهدم ِفي زمِن موسى الْكَنَاِئس الَِّتي كَان يصلَّى ِفيها ِفي شَِريعِتِه، وِفي زمِن  : "-رحمه اهللا-وقال 
  .ي زمِن محمٍد الْمساِجدِعيسى الصواِمع والِْبيع، وِف

ِريهقَاَل الَْأزاتُ كُلِّ فَِريٍق : ودبتَعتْ ممدلَه ِضِهمعاِد ِببِن الْفَسالنَّاِس ع ضعب هفْعلَا دلَو َأنَّه انَهحبس اللَّه رَأخْب
يِع؛ ِلَأن صلَواِت من تَقَدم ِمن َأنِْبياِء بِني ِإسراِئيَل ِمن َأهِل ِديِنِه وطَاعِتِه ِفي كُلِّ زماٍن، فَبدَأ ِبِذكِْر الصواِمِع والِْب
   .)٢(" ِلَأنَّها حدثَتْ بعدهموَأصحاِبِهم كَانَتْ ِفيها قَبَل نُزوِل الْقُرآِن، وُأخِّرِت الْمساِجد؛

 }لَّهدمتْ صواِمع وِبيع وصلَواتٌ{ : قال-عز وجل- اهللا ؛ ألنهذا خالف الظاهروتنقطع الصلوات يعني 
 ألن األصل خالف ؛ وال يحتاج هذا إلى تقدير لهدمت صوامع وبيع وتعطلت صلوات،فالعطف على ما قبله

  . األصل في الكالم االستقالل وليس اإلضمارف ،التقدير
  .ِل الِْإسلَاِم تَنْقَِطع ِإذَا دخََل علَيِهم الْعدوالصلَواتُ؛ صلَواتُ َأه: وقَاَل ابن زيٍد: "-رحمه اهللا-وقال 

  .تُِركَتْ صلَواتٌ: الصلَواتُ لَا تُهدم ولَِكن تَِحلُّ محلَّ ِفعٍل آخَر، كََأنَّه قَاَل: وعلَى هذَا الْقَوِل: قَاَل الَْأخْفَشُ
  .لَواِتيعِني مواِضع الص: وقَاَل َأبو عبيدةَ
نسقَاَل الْحو :ْؤِمِنينِة ِبالْمِل الذِّماِت َأهلَّيصم نع فَعد٣("ي(.  

 ،خره حيث يكون هؤالء أهل الذمة فيدفع عنهم المسلمونآهذا القول بأن المقصود هدمت صوامع وبيع إلى 
 وعلى ما ،ض ما يدخل في معنى اآلية إذا وسعنا مدلولها ولكن هذا بع}ولَولَا دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض{

  .  فرق بين هذا وهذا،ذلك في زمن كل نبيبقبله يكون المراد 
ِظ وعلَى هذَا الْقَوِل لَا يحتَاج ِإلَى التَّقِْديِر الَِّذي قَدره َأصحاب الْقَوِل الَْأوِل، وهذَا ظَاِهر اللَّفْ: "-رحمه اهللا-وقال 

 محبوبةً -غَير الْمساِجِد-ولَا ِإشْكَاَل ِفيِه ِبوجٍه، فَِإن الْآيةَ دلَّتْ علَى الْواِقِع، لَم تَدلَّ علَى كَوِن هِذِه الَْأمِكنَِة 
دٍض لَهعِبب مهضعب النَّاس هفْعلَا دلَو َأنَّه رَأخْب لَِكنَّه ،ةً لَهِضيرَل مقَب ةً لَهوببحِكنَةُ الَِّتي كَانَتْ مِذِه الَْأمتْ هم

خُوطَةً لَهسكَانَتْ م ِإنو ،هدعب ا َأقَرا مِمنْه َأقَرلَاِم والِْإس، فَعديو مقُتُهميو مهِغضبي كَان ِإنِة، وَل الذِّمَأه ا َأقَركَم 
سِبالْم منْهعمغِْضِه لَهب عم ِلِمين.  

وهكَذَا يدفَع عن مواِضِع متَعبداِتِهم ِبالْمسِلِمين وِإن كَان يبِغضها، وهو سبحانُه يدفَع عن متَعبداِتِهم الَِّتي ُأِقروا 
نْهع فْعالد ِحبي وا، فَهرقَدا وعا شَرهلَيعمهِغضبي كَان ِإنا واِبهبَأر نع فْعالد ِحبا يا، كَمهِغضبي كَان ِإنا و.  

   .)٤("وهذَا الْقَوُل هو الراِجح ِإن شَاء اللَّه تَعالَى، وهو مذْهب ابِن عباٍس ِفي الْآيِة
  وإنما ذلك جاء بحسب ما هو، بذلك في زمن كل نبيحملها على أن المقصودلم ي -رحمه اهللا-ابن القيم 

 وال شك أن أهل الذمة تسلم ،اتهمدبعض فتبقى لهم متعبدفع الناس بعضهم بي -عز وجل-الواقع أن اهللا ف ،واقع
 دماً حسياً كاإلغارة عليها،هذه األماكن ه، واإلسالم لم يهدم ما يجبلهم متعبداتهم في بالد المسلمين إذا أقروا ب

ن كانوا ال يقصدون هؤالء وال تلك األماكن فإن دفعوا الجزية توفر لهم الحماية من قبل المسلمين فال وسلموالم
 ،ين ويبقى لهم تعبدهم وإن كانوا على باطل بحسب الشروط التي جرت بينهم وبين المسلم،يتعدى عليهم أحد

                                                
 .)١١٦٩- ٣/١١٦٨ ( البن القيم، أحكام أهل الذمة- ٢
 .)٣/١١٦٩(المرجع السابق  - ٣
 ).١١٧٠-٣/١١٦٩ (المرجع السابق - ٤



ال يتوهم و ، أو أنها أماكن شرعية،األماكن يبين أن مثل هذا ال يعني أن اهللا يحب هذه -رحمه اهللا-ابن القيم ف
  ليس هذا هواجدياق واحد مع المس وذكرها في س، وأن اهللا أقرها،أحد أن متعبدات اليهود والنصارى حق

 ،كفر هؤالء وعداوتهمال فقد جاءت النصوص الصريحة في بيان إخبار عن الواقع و وإنما المراد اإل،المراد
لُِعن الَِّذين كَفَرواْ { :ل وقا]٧٣:سورة المائدة[ }د كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه ثَاِلثُ ثَالَثٍَةلَّقَ{ : يقول-عز وجل-اهللا ف

ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عِبم ذَِلك ميرِن مى ابِعيسو وداواِن دلَى ِلساِئيَل عرِني ِإس٧٨:سورة المائدة[ }ِمن ب[، 
سورة [ }وقَالَِت الْيهود عزير ابن اللِّه وقَالَتْ النَّصارى الْمِسيح ابن اللِّه{ء كثيرة من كفر اليهود وذكر أشيا

 ، كل هذه األشياء ذكرها اهللا وذكر غيرها]٨٢:سورة المائدة[ }لَتَِجدن َأشَد النَّاِس عداوةً{ : وقال،]٣٠:التوبة
عز - وأنهم أعداء هللا ، فال يجوز ألحد أن يرتاب في كفرهم وظاللهم، القرآنفيكثير  والحديث عن هؤالء

 فيها على -عز وجل-عبد اهللا  ي، وأن هذه األماكن التي يتعبدون بها هي أماكن باطلة، وألهل اإليمان-وجل
مسلمين على  منها في بالد الئاً وال يجوز لهم أن يفتحوا شي، ولكن ال يجوز ألحد أن يتعدى عليها،الظالل

   .ىتالشت  أن فتبقى إلى،ده من جديديرعى أو يرمم أو يعاد تشي وال ي،هدمجد ال ي ولكن ما و،سبيل االستحداث
  هو ابن -حدثَنَا عبيد اللَِّه : حدثَنَا َأبو سِعيٍد الَْأشَج: قَاَل ابن َأِبي حاِتٍم ِفي تَفِْسيِرِه : "-رحمه اهللا-وقال 
 }لَهدمتْ صواِمع وِبيع{: -مارضي اهللا عنه- عن ِإسراِئيَل، عِن السدي، عمن حدثَه عِن ابِن عباٍس -موسى

كَنَاِئس النَّصارى، الصواِمع الَِّتي يكُون ِفيها الرهبان، والِْبيع مساِجد الْيهوِد، والصلَواتُ :  قَاَل]٤٠:الحجسورة [
ِلِمينسالْم اِجدسم اِجدسالْمو.  

 }لَهدمتْ صواِمع{: ثَنَا حفْص بن ِغياٍث، عن داود، عن َأِبي الْعاِليِة قَاَلحدوَأخْبرنَا الَْأشَج، : قَاَل ابن َأِبي حاِتٍم
  .ِإن اللَّه يِحب َأن يذْكَر ولَو ِمن كَاِفٍر: وِفي لَفٍْظ! ِبِهصواِمع وِإن كَان يشْرك : قَاَل

الصواِمع ِللصاِبِئين، والِْبيع ِللنَّصارى، والصلَواتُ ِللْيهوِد، والْمساِجد : وِفي تَفِْسيِر شَيبان، عن قَتَادةَ
ِلِمينس٥("ِللْم(.  

ذكره و جماعة من أهل العلم ه وقال، وهذا القول له وجه،قول بأن ذلك في زمن كل نبيمن أهل العلم من ي
بأن هذا بحسب  خرالقول اآلو ،-جيزوالمحرر ال-قال به ابن عطية في التحرير و ،الزجاج من المفسرين

  .أن اهللا يحبهاذلك يعني وال  ،الواقع
:  وكذا قال عكرمة، والضحاك، وقتادة،الكنائس: اتالصلو: قال العوفي، عن ابن عباس: }وصلَواتٌ{: قولهو

  .تا وهم يسمونها صلو،إنها كنائس اليهود
  .معابد الصابئين: الصلوات: وقال أبو العالية، وغيره

 وأما المساجد فهي ،مساجد ألهل الكتاب وألهل اإلسالم بالطرق: الصلوات: وقال ابن أبي نَِجيح، عن مجاهد
   .للمسلمين

شياء فيه موجودة في البالد المفتوحة الء يختلفون في زمن كانت هذه األ وكون هؤ،لى الواقعإهذا يرجع فيه 
ما جعَل اللّه ِمن {: -تبارك وتعالى-ن هذا يشبه االختالف في غيره لقوله أ -معلأواهللا -يبدو ففي غيرها و

                                                
 .)٣/١١٧٠( أحكام أهل الذمة - ٥



ن أ و،قوال فيهكثرة األ و، وسبق الكالم على هذا،]١٠٣:سورة المائدة[ }بِحيرٍة والَ سآِئبٍة والَ وِصيلٍَة والَ حاٍم
شياء كانت ن هذه األأ ب-رحمه اهللا-ل ابن جرير  فيه على شيء حتى قااهل اللغة لم يتفقوأالمفسرين و

الدخول في التفصيل   ولم ير،-تعالىارك تب-تصرفات لهم في هذه البهائم بغير حجة وال برهان من اهللا 
هكذا يقول  ،معربةصلها أن الصلوات كلمة في أ ب: يقولماكن بعضهموهكذا مثل هذه األ ،ة االختالف فيهلكثر

ن أ ولكن الذي يبدو ،و موجود والواقعلى ما هإفيه  يرجع : يقالنأصل  ومثل هذا األ،رت معربة صا:بعضهم
ئمة في ف هؤالء األ لم يختلوإال  قاطعاًقاً دقين يحدد من خالله المعنى لكل واحدة تحديداًأهذا الواقع يصعب 

  .تفسير ذلك
 عائد إلى المساجد؛ ألنها أقرب }يذْكَر ِفيها{: الضمير في قوله:  فقد قيل} ِفيها اسم اللَِّه كَِثيرايذْكَر{: وقوله

  .المذكورات
لكن المستفيض  ، هذا المستفيض عندنا،رهبانن الصوامع للأن المستفيض إ : يقول-رحمه اهللا-ير هنا ابن جر

يع للنصارى والصلوات لليهود وهي ن الِبإ : ويقول،شياءما تعرفون تغير كثير من األك ،معنىعندنا ال يحدد ال
 ،يع للنصارى والِب،الصوامع للرهبانأن ن المستفيض هو أابن جرير يرى بو ، والمساجد للمسلمين،كنائسهم

  .والصلوات لليهود
  .الجميع يذكر فيها اسم اهللا كثيرا: وقال الضحاك

لهدمت صوامع الرهبان وِبيع النصارى وصلوات اليهود، وهي كنائسهم، : الصواب: وقال ابن جرير
   .ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم اهللا كثيرا؛ ألن هذا هو المستعمل المعروف في كالم العرب

  كما -ل العلم من قال هأمن و ،لى الجميعإن هذا الوصف عائد أ  يذكر فيها اسم اهللا كثيراً:ولالمعنى األ
ن إ : ومن قال، كثيراً-عز وجل- ماكن لذكر اهللاأ فهي ،شكال فيهإهذا ال في زمن كل نبي فن ذلك إ :-سبق
 ،اسم اهللا كثيراً  ومساجد المسلمين التي يذكر فيها: قال-رحمه اهللا- فابن جرير ،هو بحسب الواقع نماإذلك 

ن ذلك بحسب الواقع فهل معابد اليهود ومعابد النصارى يذكر فيها أ بذا قيلإ ف،فيكون الذكر الكثير في المساجد
 ، في زمن كل نبي:ذا قلناإف ،-عز وجل-ان للرقص والشرك ومحادة اهللا ئسهم مكاكن ف؟اسم اهللا تعالى كثيراً

  .علمأواهللا ، ليها جميعاإهذا يعود ف
هي إلى المساجد، وهي أكثر عمارا وأكثر هذا تَرقٍّ من األقل إلى األكثر إلى أن ينت: وقال بعض العلماء

وهم ذوو القصد الصحيحباداًع ، .  
 ثم بعد ذلك الصلوات ثم المساجد على هذا ، ثم بعد ذلك البيعةا،ينقطع بهويعني تبقى الصومعة للراهب يتعبد 

  .القول
لَِّذين آمنُوا ِإن تَنْصروا اللَّه ينْصركُم ويثَبتْ يا َأيها ا{:  كقوله تعالى}ولَينْصرن اللَّه من ينْصره{: وقوله

كُمامَأقْد* مالَهملَّ َأعَأضو ما لَهسوا فَتَعكَفَر الَِّذين٨- ٧:سورة محمد[ } و[.  
ديرا، وبعزته ال  وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تق}ِإن اللَّه لَقَِوي عِزيز{: وقوله

 ومن كان القوي العزيز ناصره فهو ،يقهره قاهر، وال يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه، فقير إليه
ِإنَّهم لَهم * ولَقَد سبقَتْ كَِلمتُنَا ِلِعباِدنَا الْمرسِلين {: المنصور، وعدوه هو المقهور، قال اهللا تعالى



 ونورنْصالْم * ِإنوونالْغَاِلب منَا لَهنْدَأنَا {:  وقال تعالى]١٧٣-١٧١:سورة الصافات[ }ج نألغِْلب اللَّه كَتَب
ِزيزع قَِوي اللَّه ِلي ِإنسر٢١:المجادلةسورة [ }و[.   

 في }للَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍضولَولَا دفْع ا{: ن قالأ بعد }ولَينصرن اللَّه من ينصره{ :لهنعم هذا التعقيب لقو
 ،اطل وبين الحق والب، سنته الجارية في المدافعة بين الناس-تبارك وتعالى-نه بين أ غاية المناسبة وذلك

 إنما -تبارك وتعالى-ه ر ونص،هرن معونته ونصره وتأييده يكون لمن نصأ ثم بعد ذلك بين ،الخير والشرو
لى الحال التي إخر الزمان آن يصير الناس في ألى إالصراع قائم وهو مستمر ف ،الصحيح هيكون بنصر دين
 -صلى اهللا عليه وسلم-ى تي الريح الطيبة بعد عيسأخبر حينما تأ و-صلى اهللا عليه وسلم-وصف النبي 

  هذا فما قبل هذا يبقى،اهللا،  اهللا:رض من يقول وعند ذلك ال يبقى في األ، المؤمنينرواحأخذ أ ثم ت،بزمان
 عن المنكر  بالمعروف ناهياًاًمرآ ويكون ،يمانإلهل اأن يكون في ركاب أ فالمؤمن يختار ،الصراع والتدافع

خرون يجلبونهم من خيل آ ويبقى ، وهؤالء هم الذين وعدهم اهللا بالنصر،-عز وجل- لدين اهللا اًناصر
وَأجِلب علَيِهم { ،له فهو من رجلهالضلى إ  وكل ماٍش، في معصية فهو من خيله فكل راكب،هِلالشيطان ورِج
ِجِلكرو ِلكيضا أ وعنده ،رادة واإل،م يهم بالشيء فعنده اله،نسان حارث وهماماإلو ،]٦٤:سورة اإلسراء[ }ِبخَي

ق على دن هذا المعنى يصأ لكن المقصود ،ن كان فيه ضعفإ و،)٦())امسماء حارث وهمصدق األأ(( :العمل
ن أما إ و،-عز وجل- في نصر دين اهللا هرادته وعمله وسعيإن تكون أما إ ف،وواقعهنسان ويصور حاله اإل

أو قد يسلط كتابته  ، وهكذا الكاتب يصرف قلمه في الدعوة والذب عن الحق،يصرف هذه الطاقة في معصيته
 -تبارك وتعالى- ما يسخط ربه ىلإ و،-عز وجل- ومن شرائع اهللا ،وقلمه في السخرية من أهل اإليمان

  . صاحبه من المنافقين أو من غيرهمفيكون حرباً على اإلسالم والمسلمين سواء كان
ِر وِللَِّه عاِقبةُ الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي األرِض َأقَاموا الصالةَ وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنْكَ{

  .]٤١:سورة الحج[ }األموِر
الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي األرِض {: فينا نزلت:  قال-رضي اهللا عنه-وروى ابن أبي حاتم عن عثمان بن عفان 

: خرجنا من ديارنا بغير حق، إال أن قلنا فُأ،}َأقَاموا الصالةَ وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنْكَِر
 ثم مكنّا في األرض، فأقمنا الصالة، وآتينا الزكاة، وأمرنا بالمعروف، ونهينا عن المنكر، وهللا ،"ربنا اهللا"

  .عاقبة األمور، فهي لي وألصحابي
 ، وليس سبب النزول، التفسيراًذلك غالببنزلت هذه اآلية فينا المقصود القول بأن هذه اآلية نزلت في كذا، أو 

صلى اهللا عليه - ال إشكال أن أصحاب النبي ، وهذا صحيح،ق عليهب وتنط،بمعنى أن هذا ما تصدق عليه اآلية
 وإنما هو وعد أو وصف لكل ، لكن ذلك ال يختص بهم دون غيرهم، أولى الناس دخوالً في هذه اآلية-وسلم

 اللَّه ولَينصرن{ :ه بيان وتفصيل لما قبله من قوله فهذا كأن،في أي مكانو ،من كان بهذه المثابة في أي زمان
هرنصن يم{ قال،؟ينصرهم وهم ناصروهن هؤالء الذين م  :} َلَاةوا الصِض َأقَامِفي الَْأر مكَّنَّاهِإن م الَِّذين

 فهؤالء هم أولياء وهو ، فكان من كان بهذه المثابة،}وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنكَِر
                                                

: ، وقال محققوه)١٩٠٣٢(، وأحمد في المسند، برقم )٤٩٥٠(رواه أبو داود، كتاب األدب، باب في تغيير األسماء، برقم  -  ٦
 ).١٩٧٧(، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم "شبيبإسناده ضعيف لجهالة عقيل بن "



 أو كان ذلك في مقام الحجة والبيان في األمر بالمعروف ،رهم ومؤيدهم سواء كان ذلك في ميدان القتالناص
 }ِإن يكُن منكُم ِعشْرون صاِبرون{ : يقول عن اآلية-رضي اهللا عنه-ابن عباس ن إوالنهي عن المنكر حتى 

َئتَيِن اَئةٌ صاِبرةٌ يغِْلبواْ ِمافَِإن يكُن منكُم م{ :-عز وجل-لما نسخ هذا قال اهللا   ثم بعد ذلك]٦٥:سورة األنفال[
 أرى أن ذلك باألمر بالمعروف والنهي عن : قال]٦٦:سورة األنفال[ }وِإن يكُن منكُم َألْفٌ يغِْلبواْ َألْفَيِن ِبِإذِْن اللِّه

 فيدفع اهللا ، بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك أيضاً األمر، يعني أنه داخل فيه كما أنه في القتال،المنكر
   . شراً كثيراً-ن كانوا قلةإو-بهؤالء 

  .صلى اهللا عليه وسلم-هم أصحاب محمد : وقال أبو العالية
الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي {: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: وقال الصباح بن سوادة الكندي

ى عليه، أال أنبئكم بما نها ليست على الوالي وحده، ولكنها على الوالي والمولَّإ إال:  اآلية، ثم قال}األرِض
لكم على الوالي من ذلكم، وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق اهللا 

الطاعة عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع، وإن عليكم من ذلك 
  .غير المبزوزة وال المستكرهة، وال المخالف سرها عالنيتها

وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنْكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفي {: هذه اآلية كقوله: وقال عطية العوفي
  .]٥٥: النورسورة[ }األرِض
  .]٨٣:القصصسورة [ }والْعاِقبةُ ِللْمتَِّقين{كقوله تعالى  ،}وِللَِّه عاِقبةُ األموِر{: وقوله

  . وعند اهللا ثواب ما صنعوا:}وِللَِّه عاِقبةُ األموِر{: وقال زيد بن أسلم
 الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي{ ،}ولَينصرن اللَّه من ينصره{ :-عز وجل-هي وصف لهذه الطائفة التي ينصرها اهللا 

ن ونسبة لمن بسط اهللا يده يكال فب}الَْأرِض َأقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنكَِر
 تكون بهذه المثابة ، للجماعة المؤمنةاً ويكون ذلك وصف، وبفعله بنفسه، بإقرار ذلك بالناس وبحملهم عليهذلك
  .  الزكاةتؤتيف وتنهى عن المنكر والمعروقيم الصالة وتأمر بت
الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي الَْأرِض َأقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا { :-تبارك وتعالى-قوله و

ُأِذن ِللَِّذين { : قبله-بارك وتعالىت- يربط هذا الجزء أو هذه اآلية بقوله -رحمه اهللا-ابن جرير  }عِن الْمنكَِر
لَقَِدير ِرِهملَى نَصع اللَّه ِإنوا وظُِلم مِبَأنَّه قَاتَلُونِض { : وهنا قال،]٣٩:سورة الحج[ }يِفي الَْأر مكَّنَّاهِإن م الَِّذين
ن ذلك يرتبط بما إ :قيلو }هوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الُْأموِرَأقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَ

 الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي الَْأرِض َأقَاموا الصلَاةَ  *ولَينصرن اللَّه من ينصره ِإن اللَّه لَقَِوي عِزيز{قبله مباشرة 
توجه األقوال التي مضت عن بعض السلف من ت يمكن أن -رحمه اهللا- ابن جرير قول وعلى، }وآتَوا الزكَاةَ

 َأن الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغَيِر حقٍّ ِإلَّا{ : ألنه قال؛-صلى اهللا عليه وسلم-أن ذلك في أصحاب محمد 
نَا اللَّهبقُولُوا رمن أعم وحمل اآلية على ما هو ،بأنهم ظلمواالقتال ب لهم نذ ُأهذه األوصاف المحددة لقوم }ي 

  .  واهللا أعلم،هذا قد يكون أولى
} ودثَمو ادعنُوٍح و مقَو ملَهتْ قَبكَذَّب فَقَد وككَذِّبي ِإنلُوٍط * و مقَوو اِهيمرِإب مقَوو * كُذِّبو نيدم ابحَأصو

هلَكْنَاها وِهي ظَاِلمةٌ فَِهي خَاِويةٌ علَى فَكََأين ِمن قَريٍة َأ* ن ثُم َأخَذْتُهم فَكَيفَ كَان نَِكيِر موسى فََأملَيتُ ِللْكَاِفِري



َأفَلَم يِسيروا ِفي األرِض فَتَكُون لَهم قُلُوب يعِقلُون ِبها َأو آذَان * عروِشها وِبْئٍر معطَّلٍَة وقَصٍر مِشيٍد 
متَع لَِكنو ارصى األبما ال تَعا فَِإنَّهِبه ونعمسوِريدالَِّتي ِفي الص ٤٦-٤٢:سورة الحج[ }ى الْقُلُوب[.  

وِإن يكَذِّبوك فَقَد {:  في تكذيب من خالفه من قومه-صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى مسليا نبيه محمدا 
البينات والدالئل مع ما جاء به من اآليات :  أي}وكُذِّب موسى{:  إلى أن قال}كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوٍح

  .الواضحات
وَأصحاب * م لُوٍط وقَوم ِإبراِهيم وقَو* وِإن يكَذِّبوك فَقَد كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوٍح وعاد وثَمود { :قوله تعالى

نيدى{ :الثم ق ،}موسم كُذِّبصلى -ائيل موسى  فهل كذب بنو إسر، إسرائيلواألصل هم بنقوم موسى  }و
 -رحمه اهللا- فبعض أهل العلم كابن جرير ، للمجهولاًينهنا جاء الفعل مبف ، ال:؟ الجواب-اهللا عليه وسلم

 }وكُذِّب موسى{ : فقال، لم يكذبوهن فقومه وهم اإلسرائيليو،ن ذلك من أجل أن الذين كذبوه هم القبطإ :يقول
  . بني الفعل للمجهول

فكيف كان إنكاري عليهم، :  أي}ثُم َأخَذْتُهم فَكَيفَ كَان نَِكيِر{أنظرتهم وأخرتهم، :  أي}اِفِرينفََأملَيتُ ِللْكَ{
   !ومعاقبتي لهم؟

   .!؟ فكيف كان إنكاري وأخذي لهم، أيسم مصدر بمعنى اإلنكارانكير 
 ليملي للظالم إن اهللا((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-وفي الصحيحين عن أبي موسى، عن رسول اهللا 

سورة [ )٧(}وكَذَِلك َأخْذُ ربك ِإذَا َأخَذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ ِإن َأخْذَه َأِليم شَِديد{: ، ثم قرأ))حتى إذا أخذه لم يفِْلتْه
  .]١٠٢:هود

مكذبة لرسولها، :  أي} ظَاِلمةٌوِهي{كم من قرية أهلكتها :  أي}فَكََأين ِمن قَريٍة َأهلَكْنَاها{: ثم قال تعالى
  .سقوفها:  قال الضحاك}فَِهي خَاِويةٌ علَى عروِشها{

ع لها سقوف خشب مثل األعناب  جنات معروشات يعني وض،شهاو خاوية على عر،السقفيعني العرش 
  .  خاوية على عروشها أي على سقوفها فهي،يوضع لها سقوف

   .هاقد خربت منازلها وتعطلت حواضر: أي
 ،فالعروش هي السقوف ، حيطانها على سقوفهاتمتهدمة قد سقطعنى أنها صارت  يخاوية على عروشها

 ومثل هذا يعبر به ، من ظاهر اللفظاًيعني متهدمة هذا من حيث ظاهر المعنى أخذ }خَاِويةٌ علَى عروِشها{
جرت  قد ها بمعنى أنه}علَى عروِشهاخَاِويةٌ { ، يعبر به عن الخراب بمعناه األعم،عما هو أوسع من ذلك

 ،ن كانت عامرة بأهلها مزدهرةأ خاوية على عروشها بعد ،ليس فيها ساكنو ،وتركت وعطلت فال ينتفع بها
 والمعنى األوسع ، ظاهر اللفظ أنها على سقوفها}خَاِويةٌ علَى عروِشها{تركت وهجرت ولم يعد ينتفع بها أحد 

   .خراباًصارت ف أو قد هلك أهلها  أحد،د أنها قد هجرت وتركت ليس فيهامن هذا أن يكون المرا
  . واالزدحام عليها،ال يستقى منها، وال يِردها أحد بعد كثرة وارديها:  أي}وِبْئٍر معطَّلٍَة{
   .ض بالجصيعني المبي:  قال عكرمة}وقَصٍر مِشيٍد{

                                                
، ومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم )٤٤٠٩(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة هود، برقم  - ٧

  ).٢٥٨٣(الظلم، برقم 



 يعني المدينة التي  واالزدحام عليها،رديهاا بعد كثرة وها أحدها وال يرد ال يستقي منأي }وِبْئٍر معطَّلٍَة{: قوله
دها عد يِريأهلكت أو القرية قد خلت من أهلها وتهدمت تساقط بنيانها وتلك البئر التي كانوا يزدحمون عليها لم 

 ،كةألمم المهلَ يصور أحوال ا-عز وجل-ن اهللا إ : ويحتمل أن يكون المعنى كما قال طائفة من أهل العلم،أحد
 ثم ذكر ،وما حل بهم فذكر القرى التي أنزل بها بأسه فهي خاوية على عروشها قد هلك أهلها وتهدم بنيانها

 وإنما بئر أخرى قد عذب أهلها فهلكوا فبعد أن ،المدينة على وجه الخصوصحالة أخرى مثل بئر ليست بهذه 
فَكََأين ِمن قَريٍة َأهلَكْنَاها وِهي { ،ا صارت معطلةدون هذه البئر ويستقون منها ويزدحمون عليهكانوا يِر
فَكََأين ِمن { ، فيكون معطوفاً على قرية، فكأين من بئر: فيكون كأنه يقول}ِهي خَاِويةٌ علَى عروِشهاظَاِلمةٌ فَ

 فكأين من ، على قريةاً يعني يكون معطوف}وِبْئٍر معطَّلٍَةعروِشها قَريٍة َأهلَكْنَاها وِهي ظَاِلمةٌ فَِهي خَاِويةٌ علَى 
 وكم من ، قرية نزل بها العذاب فحل بها الدمار وخلت من أهلها، فتكون حاالت منفصلة، وكأين من بئر،قرية

 صارت تلك البئر معطلة ال يستقي منها -عز وجل- فلما نزل بهم بأس اهللا ،اًن كثيروبئر كان يردها وارد
فَكََأين ِمن قَريٍة َأهلَكْنَاها وِهي ظَاِلمةٌ فَِهي { ،معنى الذي ذكر قبلهال باًويحتمل أن يكون هذا مرتبط ،أحد

   .}مِشيٍدخَاِويةٌ علَى عروِشها وِبْئٍر معطَّلٍَة وقَصٍر 
  .يعني المبيض بالجص:  قال عكرمة}وقَصٍر مِشيٍد{
إلى عهد كانت تطلى به المنازل و ، األسمنت األبيض جص،األسمنت األبيض معروف ،ةور مثل النُّالجص 

 ،البيوت التي تكون من الطين عادة تطلى بالجصف ، اآلن لكن بصورة أكثر تطوراً، ويوجد إلىقريب جداً
األسفل من قل من متر بأ بالجص فقط ء فقد يكون الطال، من اليسارهافبحسب حال هذه البيوت وحال أهل

 وإذا كان ،مطرالأحفظ له من أجل أن يتماسك إذا نزل عليه و ، ليكون ذلك أوالً للزينة؛ وأعالي البنيان،لداخلا
 ، يطلون جميع الجدران بالجص،الناس هؤالء عندهم إمكانية أكثر فإن هؤالء قد يطلونه على األقل من الداخل

أن يوضع اآلن الجبس من  ل يعني بدالًوقد يكون هؤالء بصورة أكثر عناية فيضعون على السقوف من أسف
 وهذا موجود ، تغطي السقف الذي هو من خشباًأو السقف المستعار كما يقال كانوا يضعون مثل الشراع خرق

 ، فالحاصل أن هذا يكون في البيوت حينما تنمق وتزين، ولعل بقاياه ما زالت موجودة،إلى عهد قريب
 والنهي عن ،ا شيد بالجصم فالقصر المشيد كلمة مشيد يقال ذلك ِل،رة من الحجاياًا كان مبنموالقصر يقال ِل

يحتمل أن يكون و ،د على الجدراني فبعضهم حمله على هذا التشيالمراد به فياختلف العلماء يد المساجد يتش
وضع  أو الذي قد ،رتفعا قصر مشيد يعني الذي قد ، فيحتمل هذا وهذا،مرتفع أي بناء مشيد ،رفع البنيانبذلك 

   .ض بالجص يعني المبي:فيه الجص أو زين به قال
  .وروي عن علي بن أبي طالب، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبي المِليح، والضحاك، نحو ذلك

  .نيف المرتفعهو الم: وقال آخرون
  .المشيد المنيع الحصين: وقال آخرون

ِم أهلَوكل هذه األقوال متقاربة، وال منافاة بينها، فإنه لم يبنائه وال ارتفاعه، وال إحكامه وال ه شدةُح 
 }َأينَما تَكُونُوا يدِركُكُم الْموتُ ولَو كُنْتُم ِفي بروٍج مشَيدٍة{: حصانته عن حلول بأس اهللا بهم، كما قال تعالى

   .]٧٨:سورة النساء[



فَكََأين ِمن قَريٍة َأهلَكْنَاها وِهي ظَاِلمةٌ فَِهي {: لىالقول في تأويل قوله تعا : "- تعالىرحمه اهللا-قال ابن جرير 
   .}ٍر معطَّلٍَة وقَصٍر مِشيٍدخَاِويةٌ علَى عروِشها وِبْئ

وهم يعبدون غير من ينبغي أن :  يقول؛وكم يا محمد من قرية أهلكت أهلها وهم ظالمون: يقول تعالى ذكره
فباد أهلها وخلت، :  يقول}ِهي خَاِويةٌ علَى عروِشهافَ{:  وقوله،ي لهم أن يعصوهيعبد، ويعصون من ال ينبغ

   .)٨("يعني على بنائها وسقوفها; وخوت من سكانها، فخربت وتداعت وتساقطت على عروشها
 ومن بئر عطلناها بإفناء }كْنَاهافَكََأين ِمن قَريٍة َأهلَ{:  يقول تعالى،}وِبْئٍر معطَّلٍَة{: وقوله: "-رحمه اهللا-وقال 

 رفيع بالصخور }وقَصٍر مِشيٍد{من و ،أهلها وهالك وارديها، فاندفنت وتعطلت، فال واردة لها وال شاربة منها
٩(والجص(.  

  . يعني تكون هذه حالة ثالثة
 قصورهم توبقيقد خال من سكانه، بما أذقنا أهله من عذابنا بسوء فعالهم، فبادوا  : "-رحمه اهللا-وقال 

  .)١٠("المشيدة خالية منهم
 من القرى في بين تعالى في هذه اآلية الكريمة أنه أهلك كثيراً: -رحمه اهللا- قال محمد األمين الشنقيطي 

بسبب ذلك الظلم، وهو الكفر باهللا وتكذيب رسله، فصارت بسبب اإلهالك والتدمير : حال كونها ظالمة أي
  . ال يسقي منها شيء إلهالك أهلها الذين كانوا يستقون منهاديارها متهدمة وآبارها معطلة،

   .)١١("وهذا المعنى الذي ذكره تعالى في هذه اآلية جاء موضحا في آيات كثيرة
فَكََأين ِمن قَريٍة { ،كما سبق معطوف على قرية }وِبْئٍر معطَّلٍَة{ : يرى أن قوله-رحمه اهللا-الشنقيطي و

  .  وكم من قصر مشيد أخليناه هكذا،من بئر عطلناها بإهالك أهلها وكم }َأهلَكْنَاها
وكأين من قرية : وبئر معطلة معطوف على قرية أي: والظاهر أن قوله: "-رحمه اهللا-وقال الشنقيطي 

أهلكناها، وكم من بئر عطلناها بإهالك أهلها، وكم من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه، وأهلكناهم لما كفروا 
  .)١٢("صلى اهللا عليه وسلم- وفي هذه اآلية وأمثالها تهديد لكفار قريش الذين كذبوه ،رسلوكذبوا ال

، كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وذلك كاٍف:  أي}َأفَلَم يِسيروا ِفي األرِض{: وقوله
  :التفكر واالعتبار

بالِفكْر، وموته بالزهد، وقَوه باليقين، وذَلِّلْه بالموت،  قلبك بالمواعظ، ونَوره أحِي: قال بعض الحكماء
وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذِّره صولةَ الدهر وفحش تَقَلُّب األيام، واعرض عليه أخبار 
لُّوا، وعفي ديارهم وآثارهم، وانظر ما فعلوا، وأين ح الماضين، وذكره ما أصاب من كان قبله، وِسر م

  .انقلبوا
                                                

 .)٦٥٢/ ١٨ (، لإلمام الطبري جامع البيان في تأويل القرآن- ٨
 ).٦٥٢/ ١٨ (ر السابقالمصد - ٩
 ).٦٥٤/ ١٨(المصدر السابق  - ١٠
 .)٢٦٩/ ٥ (، للشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ١١
 ).٥/٢٧٠( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ الشنقيطي - ١٢



   .فانظروا ما حل باألمم المكذبة من النقم والنكال: أي
  َأولَم يروا َأنَّا نَسوقُ {  في سورة السجدة-عز وجل-يقول اهللا  ولهذا ،السير في األرض يشمل هذا وهذا

هامَأنْع ا تَْأكُُل ِمنْهعرِبِه ز ِز فَنُخِْرجرِض الْجاء ِإلَى الَْأرالْمونِصربَأفَلَا ي مهَأنفُسو ٢٧:سورة السجدة[ }م[،  
 }َأولَم يهِد لَهم كَم َأهلَكْنَا ِمن قَبِلِهم من الْقُروِن يمشُون ِفي مساِكِنِهم ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت َأفَلَا يسمعون{ :وقال

 ،-عز وجل-تلقى أخباره فيه بما قص اهللا ن مثل هذا تُ أل؛}معونَأفَلَا يس{ فذكر السمع هنا ،]٢٦:سورة السجدة[
       فالسير في ،ة إليهمسب وأما آثار المطر فهي أشياء مشاهدة بالن،بعد جيل الناس جيالًأو بما يتناقله 

  يبصرث ويكون بالبدن بحي، سير القلب والنظر بما حل بهؤالء المكذبين، واالعتباراألرض يكون بالتفكير
سورة [ }وِباللَّيِل * وِإنَّكُم لَتَمرون علَيِهم مصِبِحين{ :-عز وجل-ثارهم كما قال اهللا آاإلنسان بعينه 

  . ]١٣٨-١٣٧:الصافات
}ِبه ِقلُونعي قُلُوب ملَه افَتَكُونِبه ونعمسي آذَان {فيعتبرون بها، :  أي}ا َأوى األبما ال تَعفَِإنَّه لَِكنو ارص

ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة :  أي}تَعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر
  وما أحسن ما قاله أبو محمد عبد اهللا بن ،الباصرة سليمة فإنها ال تنفذ إلى العبر، وال تدري ما الخبر

  :، وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائةمحمد بن سارة األندلسي الشَّنْتَريني
  بر نَادى به الناعيان الشيب والِك***يا من يصيخُ إلى داعي الشَقَاء، وقَد 
   في رأسك الواعيان السمع والبصر***إن كُنتَ ال تَسمع الذكْرى، ففيم تُرى 

               ماألص ل ليسجى رى سووال األعم  ***    واألثَر يناديان العده الههلم ي  
  ران الشَّمس والقَمر أعلى وال النَّي*** ـال الدهر يبقَى وال الدنيا وال الفَلَك ال               
   . والحضرها، الثاويان البدوفراقَ  ***     اـ  ـلَيرحلَن عن الدنيا، وإن كَِره               

   :-مارضي اهللا عنه-شك أن العمى الحقيقي هو عمى البصائر كما جاء عن ابن عباس  ال
  ي فؤادي وقلبي منهما نورفف   ***    ما  نورهن عيني ِم اُهللا يأخِذنإ

   :خروكما قال اآل
  يرض ليس ي عمى العينيِن فإن ***قى والتُّ المروءةَ المرءأبصرإذا 

   فيكون شغله وعمله وكدحه فيما ، كان ذلك العمى بالعمى عن الحق والهدىفالعمى هو عمى القلب سواء
    العقل يكونرتفع عنها يعني إذا ، أو كان ذلك بأخذ نور القلب فيكون اإلنسان مثل البهيمة، ويضره،هييرد

          هنعي في اً وال يميز مع أن له بصر، ويقع على النار،مثل البهيمة فيقع على الحية ويقع على البئر
      لقوة في ل اذلك إلى قلبه فيكون ذلك سبب ه يرجعنعيبصر  وقد تجد اإلنسان الذي قد ذهب ،لكنه ال ينفعه

 بل حتى في ،هكون عنده من المعرفة بمصالحيوفيحصل له من العلم الشيء الكثير  ،والحفظاإلدراك والفهم 
   ة تقع من هؤالء مع أن  وأشياء عجيب،حفرة وهو يمشي ويجتنب ال،مشيه وتقبله لربما يكون كالمبصر

  . بصره مفقود
} وندا تَعنٍَة ِممكََألِْف س كبر ا ِعنْدموي ِإنو هدعو خِْلفَ اللَّهي لَنذَاِب وِبالْع ِجلُونَكتَعسيٍة *ويقَر ِمن نكََأيو 

  .]٤٨-٤٧:سورة الحج[ }خَذْتُها وِإلَي الْمِصيرَأملَيتُ لَها وِهي ظَاِلمةٌ ثُم َأ



هؤالء الكفار الملحدون :  أي}ويستَعِجلُونَك ِبالْعذَاِب{: -صلوات اهللا وسالمه عليه-يقول تعالى لنبيه 
هذَا هو الْحقَّ ِمن وِإذْ قَالُوا اللَّهم ِإن كَان {: تعالى المكذبون باهللا وكتابه ورسوله واليوم اآلخر، كما قال اهللا
وقَالُوا ربنَا عجْل لَنَا ِقطَّنَا قَبَل {، ]٣٢: األنفالسورة[ }ِعنِْدك فََأمِطر علَينَا ِحجارةً ِمن السماِء َأِو اْئِتنَا ِبعذَاٍب َأِليٍم

  .]١٦: صسورة[ }يوِم الِْحساِب
الذي قد وعد، من إقامة الساعة واالنتقام من أعدائه، واإلكرام :  أي}لَن يخِْلفَ اللَّه وعدهو{: وقوله

   .ألوليائه
 ، بإقامة الساعة مثالً وعده}ويستَعِجلُونَك ِبالْعذَاِب ولَن يخِْلفَ اللَّه وعده{ يقول -عز وجل-يعني هنا اهللا 

 أن يعني هو ما وعدهم }ولَن يخِْلفَ اللَّه وعده{مل أن يكون  ويحت، واإلنعام على أهل اإليمان،تعذيب الكفارو
فَقُْل َأنذَرتُكُم صاِعقَةً مثَْل صاِعقَِة عاٍد { يعني الدنيوي }ويستَعِجلُونَك ِبالْعذَاِب{العذاب الذي يستعجلونه هنا 

ودثَم{ أين هذا العذاب الذي تعدنا؟ : وهم يقولون،]١٣:سورة فصلت[ }وسيذَاِبوِبالْع ِجلُونَكيعني الذي }تَع 
عدوا به في الدنياو، }هدعو خِْلفَ اللَّهي لَنالذي استعجلوه  يحتمل أن يكون العذابو ، يعني من تعذيبهم مثالً}و

ن يخِْلفَ اللَّه ولَ{ ، يعني نصيبنا من العذاب]١٦:سورة ص[ }ربنَا عجل لَّنَا ِقطَّنَاوقَالُوا {هو العذاب األخروي 
هدعواستعجلوا العذاب ،استعجلوا العذاب األخرويهم  و وذلك حاصل ال محالة،، وتعذيبهم،اعة بإقامة الس}و 

نَا ِبعذَاٍب وِإذْ قَالُواْ اللَّهم ِإن كَان هذَا هو الْحقَّ ِمن ِعنِدك فََأمِطر علَينَا ِحجارةً من السماء َأِو اْئِت{الدنيوي 
 يعني أن }ولَن يخِْلفَ اللَّه وعده{ ،بعذاب اآلخرة واستعجلوا ،استعجلوا بعذاب الدنيا ]٣٢:سورة األنفال[ }َأِليٍم

  . عز وجل-ذلك سيحصل ويقع في الوقت الذي حدده اهللا 
   .لعذاب الدنيوي يرى أن العذاب الذي يستعجلون به هو ا-رحمه اهللا-الشيخ محمد األمين الشنقيطي و

جل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه هو تعالى ال يع:  أي}وِإن يوما ِعنْد ربك كََألِْف سنٍَة ِمما تَعدون{: وقوله
َل وأنظَر كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على االنتقام قادر، وأنه ال يفوته شيء، وإنأج 

  .وأملى
       صبرهم وينقضي في مدد قصيرة يعني إذا حصل ىويتناهة للمخلوقين يطول سبذا يتطاول بالنيعني ه

        وأن هذه الكربة ليس ، من قبل أعدائهم لربما ظنوا أن هذا هو نهاية المطافةلهم كرب وشدة أو غلب
    ولكن كل شيء له ،أكثرقد يستمر و ،ئة سنةا وإنما المسألة مسألة وقت هذا يستمر م،لها من اهللا كاشفة

      في ف ،الحساب والمقادير عن الحساب والمقادير عند المخلوقينختلف عنده ي -عز وجل- فاهللا ،نهاية
   زمن فرعون من كان يظن أن فرعون وما كان له من القوة والغلبة والتسلط والجبروت أن هذا سيكون 

     فَالْيوم نُنَجيك ِببدِنك ِلتَكُون { : قال-عز وجل-  واهللا،؟ من كان يظن في ذلك الزمان،؟خبراً بعد عين
     : وهذا يقول،ساء والخدم يعني بقي الن، كأن هؤالء الناس لن يصدقوا،]٩٢:سورة يونس[ }ِلمن خَلْفَك آيةً

         هم من أجل أن  تركه ل، فهؤالء سيصدقون أنه فعالً هلك]٢٤:سورة النازعات[ }َأنَا ربكُم الَْأعلَى{
     هذا ال يعني و ،-عز وجل- هللا ب وأنه مخلوق مربو،كيف كان صاغراً ذليالًأنه يشاهدوه ويتحققوا من 

  ِلتَكُون ِلمن { وهذا معنى ، موسى الذي غرقهذا المحنط هو فرعونأن مراد ن الإ :من يقولما يزعمه اليوم 
  



  من بعد اإلغراق؟ في التابوت في الهرم لماذا لم يره الناس؟ ويكون آية القرون ذه  هولكن أين }خَلْفَك آيةً
     المقصود أن مثل هذه األشياء ال هذا ين كان؟ أحينما نزلت اآليات و ،لهم طول هذه القرون الطويلة

       ن اإلنسان إذا نظر إلى مثل هذه األمور أ فالحاصل ، فيها-عز وجل- وال نحمل كالم اهللا صدقهان
      ثم بعد ذلك التتر لما جاءوا بحمالتهم المتتابعة استمرت وقتاً، الحروب الصليبية لما جاءت ف ،يعتبر

              الخليفة ف ،نون أن هذا هو نهاية كل شيءالناس الذين كانوا يعيشون في ذاك الوقت لربما يظ
   ، وتلك البالدى مذابح من بخار،ا اكتسحو،ال جند الشام ومصرإأمامهم ولم يبق  ،خربت وبغداد ،ذبح

     ين هوالكو؟ أون التتر اآلن؟ ولكن أيمن الجند ويقتلونهم،  يحصرون بين جبلين سبعين ألفاً ،وسمرقند
    شاسعة الهند إلى البالد  الىلإبريطانيا التي ال تغيب عنها الشمس في ين تيمورلنك؟ وقل مثل ذلك أو
   ن  م: وهذا العصر أقول، وتالشت ورجعت إلى حجمها الحقيقيةضأوروبا قبزرهم في واسعة إلى جال
   وروسيا في نحو سبعين سنة إذا كنتم رأيتم ،هم من األمريكان بهذا االنهيار الذي نشاهد أوائله اآلنفَخلَ

     ، شحن ضخم ماليين من البشر قتلوهم،فاتا تحمل الجثث بالجر،بعض الصور للمذابح التي قاموا بها
 ويستَعِجلُونَك ِبالْعذَاِب ولَن يخِْلفَ اللَّه وعده وِإن يوما { وهذا ،حل بهم ما حلو ،ذلك الجيل نهايتهاوشهد 

وندا تَعنٍَة ِممكََألِْف س كبر النائم يمضي عليه ،نظر اآلن حتى المقاييس بالنسبة للنائم أو الميتا ولذلك ،}ِعنْد 
لَِبثْنَا يوما َأو بعض { : فلما استيقظوا قالوا،ئة وتسع سنواتاأصحاب الكهف ثالثمكة أو نحو هذا ئة سناثالثم
الشاهد ف ،]٢٥٩:سورة البقرة[ }َأو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهي خَاِويةٌ علَى عروِشها{، ]١١٣:سورة المؤمنون[ }يوٍم

 واإلنسان إذا أراد أن يقضي الوقت ،ل لبثت يوماً أو بعض يوما؟ قكم لبثت: ه قالئة عام ثم بعثاأن اهللا أماته م
اليوم الكامل الذي تتطاول ساعاته  فيمضي ،بسبب العطش أو الجوع أو الصيام أو الحزن أو غير ذلك ينام

  .  يسيراًاًون ذلك بالنسبة إليهم وقت وهكذا أهل القبور يك،كأنه لحظة
  }كََأين ِمن قَريٍة َأملَيتُ لَها وِهي ظَاِلمةٌ ثُم َأخَذْتُها وِإلَي الْمِصيرو{: ولهذا قال بعد هذا

يدخل فقراء المسلمين ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول اهللا 
  .)١٣())الجنة قبل األغنياء بنصف يوم، خمسمائة عام

  . حسن صحيح:  وقال الترمذي،ائي، من حديث الثوري، عن محمد بن عمرو، بهورواه الترمذي والنس
صلى اهللا عليه -وروى أبو داود في آخر كتاب المالحم من سننه عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي 

وما نصف :  قيل لسعد،))إني ألرجو أال تَعِجز أمتي عند ربها، أن يؤخرهم نصف يوم((:  أنه قال-وسلم
   .)١٤(خمسمائة سنة: يوم؟ قال

                                                
راء المهاجرين يدخلون الجنة قبل ، باب ما جاء أن فق- صلى اهللا عليه وسلم-رواه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول اهللا  - ١٣

، وقال )٩٨٢٣(، وأحمد في المسند، برقم )٤١٢٢(، كتاب الزهد، باب منزلة الفقراء، برقم ه، وابن ماج)٢٣٥٣(أغنيائهم، برقم 
 ).٣١٨٩(، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم "حديث صحيح، وهذا إسناد حسن:"محققوه

حسن : "، وقال محققوه)١٤٦٥(، وأحمد في المسند، برقم )٤٣٥٠(ب المالحم، باب قيام الساعة، برقم رواه أبو داود، كتا - ١٤
 ).٤٢٤٦(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم "لغيره وهذا إسناد ضعيف



 -جل وعال- في هذه اآلية الكريمة أن اليوم عنده -جل وعال-ن بي ": -رحمه اهللا-قال العالمة الشنقيطي 
: كألف سنة مما يعده خلقه، وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة، أشار إليه في سورة السجدة بقوله

 ،]٥:سورة السجدة[ }َأرِض ثُم يعرج ِإلَيِه ِفي يوٍم كَان ِمقْداره َألْفَ سنٍَة مما تَعدونيدبر الَْأمر ِمن السماء ِإلَى الْ{
تَعرج الْملَاِئكَةُ والروح ِإلَيِه ِفي {:  وذلك في قوله،وذكر في سورة المعارج أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة

 فآية الحج، وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة ،]٤:سورة المعارج[ }ين َألْفَ سنٍَةيوٍم كَان ِمقْداره خَمِس
منهما األخرى، وتماثلها في المعنى، وآية المعارج تخالف ظاهرهما لزيادتها عليهما بخمسين ضعفا، وقد 

 وسنذكره إن شاء اهللا ،"دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب": ذكرنا وجه الجمع بين هذه اآليات في كتابنا
  .، ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه مختصراًهنا ملخصاً

أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أنه حضر : فقد ذكرنا ما ملخصه
ال أدري، ثم : ل ما يقوله فيها، ويقوفلم يدِر:  من ابن عباس، وسعيد بن المسيب، سئل عن هذه اآلياتالكُ

هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك، عن عكرمة عن ابن : األول: ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين
 ويوم ،هو أحد األيام الستة التي خلق اهللا فيها السماوات واألرض: عباس من أن يوم األلف في سورة الحج

  .الى ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامةاأللف في سورة السجدة هو مقدار سير األمر وعروجه إليه تع
أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن اختالف زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن، وحال : الوجه الثاني

 علَى *فَذَِلك يومِئٍذ يوم عِسير {: ألن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر كما قال تعالى; الكافر
  . اهـ، ذكر هذين الوجهين صاحب اإلتقان]١٠-٩:سورة المدثر[ }ِفِرين غَير يِسيٍرالْكَا

 في الكالم على قوله ،الفرقان في سورة "دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب": وذكرنا أيضا في كتابنا
أن آية الفرقان هذه : ما ملخصه ]٢٤:سورة الفرقان[ }َأصحاب الْجنَِّة يومِئٍذ خَير مستَقَرا وَأحسن مِقيلًا{: تعالى
 نصف النهار في -وهي االستراحة- ألن المقيل القيلولة أو مكانها ؛ على انقضاء الحساب في نصف نهارتدل

ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة وابن جبير لداللة هذه : الحر، وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار
  .له عنهم ابن كثير وغيرهاآلية على ذلك، كما نق

انتهى "وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار، كما ورد في حديث : وفي تفسير الجاللين ما نصه
ِفي يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين {: ، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله تعالى"منه

  . بال خالف في ذلك وهو يوم القيامة}َألْفَ سنٍَة
أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد : والظاهر في الجواب

 فتخصيصه عسر ،]٢٦:سورة الفرقان[ }الْملْك يومِئٍذ الْحقُّ ِللرحمِن وكَان يوما علَى الْكَاِفِرين عِسيرا{هذا بقليل 
 علَى *فَذَِلك يومِئٍذ يوم عِسير { : وقوله تعالى،الكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلكذلك اليوم ب

:  يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير كما دل عليه قوله تعالى}الْكَاِفِرين غَير يِسيٍر
}ونقُوُل الْكَاِفراِع يِإلَى الد ِطِعينهمِسرع موذَا ي١٥("]٨:سورة القمر[ } ه(.   

                                                
 .)٢٧٩-٢٧٧/ ٥( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ١٥



صلى اهللا عليه وسلم-سب من آدم لو ح-من  وربما ال تصل إلى ثُ،شر ألف سنة إلى يومنا هذا ما تبلغ ع
   .ن ألف سنةو ويوم القيامة خمس،ألف

  .تم بحمد اهللا وفضله
  
  


