
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢(سورة الجمعة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 ذو العزة والحكمة :أي ]٣:سورة الجمعة[}ِكيموهو الْعِزيز الْح{: وقوله تعالى: - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  .في شرعه وقدره
 يعني ما أعطاه اهللا ]٤ :سورة الجمعة[}ذَِلك فَضُل اللَِّه يْؤِتيِه من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم{: وقوله تعالى

 -صلى اهللا عليه وسلم- وما خص به أمته من بعثته ة من النبوة العظيم-صلى اهللا عليه وسلم-محمداً 
  .مإليه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

هو ما ذكره الحافظ و- أقرب ما تتوجه إليهواإلشارة هنا للبعيد  }ذَِلك فَضُل اللَِّه{:  هنا-تبارك وتعالى-قوله ف
 من النبوة -صلى اهللا عليه وسلم- لنبيه -عز وجل- اإلسالم وما أعطاه اهللا هو -رحمه اهللا-ابن كثير 
ن المراد إ:  كقول بعضهم، وبعض أهل العلم يفسره بغير ذلك وهي معاني متفرعة عن هذا المعنى،والوحي

ال فضل لعربي على أعجمي ((ذلك بدخولهم في اإلسالم فيستوون معهم و ،بفضل اهللا هنا لحوق العجم للعرب
هو ما  }ذَِلك فَضُل اللَِّه{المتبادر   المعنىهو الذي ، المعنى مما يستلزمه المعنى األصلي وهذا،)١())إال بالتقوى
هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتَاب { -عز وجل-ذكره اهللا 
نه النبوة فهو داخل في هذا؛ ألن اإلسالم إ:  ومن قال،ا الفضل الذي أعطاهم اهللا إياه هو اإلسالم فهذ،}والِْحكْمةَ

 وما ذكره هؤالء من أن المقصود به أن األعاجم يلحقون ،-صلى اهللا عليه وسلم-إنما عرف من طريق النبي 
 فهذا ،وصلهم إلى هذه المراتب عليهم حيث إن دخولهم في اإلسالم أ-تبارك وتعالى- إنما بفضل اهللا ،بالعرب
  . واهللا تعالى أعلم،لزمه المعنى المختارمما يست

ه بقية األقوال بهذه وجتيمكن أن ف في معنى اآلية -رحمه اهللا-لو أردنا أن نرجح ما ذكره الحافظ ابن كثير و
  . داللة االلتزام،زمة أو يكون ذلك من باب المال،كون مما دلت عليه اآلية داللة أوليةتالطريقة فهي إما أن 

مثَُل الَِّذين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحِملُوها كَمثَِل الِْحماِر يحِمُل َأسفَارا ِبْئس مثَُل الْقَوِم الَِّذين كَذَّبوا ِبآياِت اللَِّه {
 الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهلَا ي اللَّها الَّ*وها َأيا  قُْل ينَّووِن النَّاِس فَتَماء ِللَِّه ِمن دِليَأو َأنَّكُم تُممعوا ِإن زاده ِذين

اِدِقينص تَ ِإن كُنتُموالْم*  ِبالظَّاِلِمين ِليمع اللَّهو ِديِهمتْ َأيما قَدا ِبمدَأب نَهنَّوتَملَا يتَ الَِّذي *  ووالْم قُْل ِإن
تَِفرلُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبِة فَيادالشَّهِب واِلِم الْغَيِإلَى ع وندتُر ثُم لَاِقيكُمم فَِإنَّه ِمنْه ٨-٥:سورة الجمعة[ }ون[.  

                                                
 سلسلة الصحيحة برقمإسناده صحيح، وصححه األلباني في ال: ، وقال محققوه)٢٣٤٨٩(رواه أحمد في المسند برقم  -  ١
)٢٧٠٠ .( 



 مثلهم في ذلك كمثل الحمار ،لوا بهام ثم يع،عطوا التوراة وحملوها للعمل بهايقول تعالى ذاماً لليهود الذين ُأ
 ، فهو يحملها حمالً حسياً وال يدري ما عليه،حمل أسفاراً أي كمثل الحمار إذا حمل كتباً ال يدري ما فيهاي

 بل أولوه ، حفظوه لفظاً ولم يتفهموه وال عملوا بمقتضاه،وكذلك هؤالء في حملهم الكتاب الذي أوتوه
 ولهذا ،لم يستعملوهاالء لهم فهوم  وهؤ،أ حاالً من الحمير؛ ألن الحمار ال فهم لهوحرفوه وبدلوه فهم أسو

 وقال ،]١٧٩:سورة األعراف[ }ُأولَِئك كَاَألنْعاِم بْل هم َأضلُّ ُأولَِئك هم الْغَاِفلُون{: قال تعالى في اآلية األخرى
  .} الْقَوم الظَّاِلِمينِبْئس مثَُل الْقَوِم الَِّذين كَذَّبوا ِبآياِت اللَِّه واللَّه لَا يهِدي{: تعالى هاهنا

    هو قوله :  األول،أسوأ األمثال المضروبة في القرآن مثالن كالهما في أهل العلم الذين ال يعملون بعلمهم
فَمثَلُه كَمثَِل الْكَلِْب ِإن تَحِمْل علَيِه {:  قال،نسلخ من آياته بعد أن آتاه اهللا إياهاافي ذلك الذي : -تبارك وتعالى-
 ليس معناه تحمل عليه }تَحِمْل علَيِه{ ، يعني حينما تطارده وتزجره،]١٧٦:سورة األعراف[}هثْ َأو تَتْركْه يلْهثيلْ

 فذكره }ِإن تَحِمْل علَيِه يلْهثْ َأو تَتْركْه يلْهث{ ، على العدو بمعنى هجمت عليهحملتُ:  وإنما كما تقول،المتاع
 ويبدل ، ويعمل بخالف ما علم، فهذا مثل للعالم الذي ينسلخ من مقتضى العلم،االتهفي أبشع صوره وأسوأ ح

ويغير فيضلضل وي.  
 فهذا مثل ، ليس له من حملها إال التعب،هو مثل هؤالء اليهود مثل الحمار الذي حمل أسفاراً: والمثل الثاني

نتفع  لكنه ال ي، يتعلم من أجل أمر يريده، يتعلم من أجل الدنيا،من يتعلم ولكنه ال يعمل بمقتضى هذا العلم
لَِّذين مثَُل ا{ -عز وجل- وهذا المثل الذي ذكره اهللا ، وحاله، وعمله، وهديه،بعلمه وال يظهر ذلك في سمته

 ، عليهم-عز وجل-رض اهللا  لم يقوموا بما ف: أي}ثُم لَم يحِملُوها{ ، كلفوا بالعلم بها: يعني}حملُوا التَّوراةَ
وليس العرب - عند األمم  الحمار يضرب به المثل،}كَمثَِل الِْحماِر يحِمُل َأسفَارا{وما تضمنته هذه التوراة 

 من الدواب مرتباً -عز وجل- إذا نظرت إلى ما ذكره اهللا ، فهذا المثل تضمن هذا،البالدة والمذلةفي  -فقط
جاءت مرتبة بالتدريج من ناحية الجمال لوجدتها  ،]٨:سورة النحل[ }بوها وِزينَةًوالْخَيَل والِْبغَاَل والْحِمير ِلتَركَ{

الخيل أجمل : من ناحية الجمال ،ل من األدنى إلى األعلىم ومن ناحية القوة على الح،من األعلى إلى األدنى
ومن ناحية أيضاً  ، الحميري أقواها على الحمل ه: ومن ناحية القوة، والبغال أجمل من الحمير،من البغال

 ولذلك ، لما فيها من الخيالء واالختيال في مشيتها لها ذلك؛قيلو ، الخيل شعار من شعارات العز:المذلة
 بخالف ، ذكروا أن أوصاف أهل الخيل فيهم من العزة،ذكروا في أخالق األمم والطوائف بسبب المخالطات

 فالمقصود أن الحمار ، الغنم ففيهم من السكينةونط بخالف من يخال،أهل اإلبل ففيهم من الرعونة والجفاء
 ، بالحمار-عز وجل-لهم اهللا  فمثّ، وهو أقوى هذه الدواب على الحمل،يضرب به المثل في البالدة والمذلة

 فكذلك من يحمل ، ولكن ليس له من ذلك إطالقاً سوى التعب ال ينتفع بما فيها،يحمل أشياء ثقيلة ترهقه وتثقله
 وإذا كان هذا المثل قد وجه أو ضرب لهؤالء ، وال يعمل بمقتضاه فإنه بهذه المثابة،ذلك عليهعلماً وال يظهر 
 فليس ،ما وقع فيه اليهود فهم أولى باستحقاق هذا المثلأبناؤها في فإذا وقع ،أشرف منهماألمة اليهود فإن هذه 

 كَمثَِل { ،واهللا ال يحابي أحداً ، وبين أحد من الناس نسب-عز وجل-ذلك مما يختص باليهود وليس بين اهللا 
   عما يتضمنه ، ويطلق على الكتاب الكبير الذي يسفر عما يحتويه، جمع سفر: واألسفار،}الِْحماِر يحِمُل َأسفَارا

  



  .المعانيمن 
وِن النَّاِس فَتَمنَّوا الْموتَ ِإن كُنتُم قُْل يا َأيها الَِّذين هادوا ِإن زعمتُم َأنَّكُم َأوِلياء ِللَِّه ِمن د{: ثم قال تعالى

اِدِقينإن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمداً وأصحابه على ضاللة فادعوا بالموت على :أي }ص 
  . فيما تزعمونه:أي }ِإن كُنتُم صاِدِقين{الضال من الفئتين 

 -مارضي اهللا تعالى عنه-ي حديث ابن عباس  ولهذا جاء ف، ولم يتمنوا الموت، تحداهم بذلك-عز وجل-اهللا 
 فالحاصل أن ،لئن لقيت محمداً أو رأيته يصلي ألطأن على عنقه:  قال، لما قال أبو جهل ما قال-كما سبق-

 ولو ، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا،لو فعل ألخذته المالئكة عياناً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
عليه - أو كما قال ،)٢()) لرجعوا ال يجدون أهالً وال ماالً-صلى اهللا عليه وسلم-النبي أن النصارى باهلوا 

 تطلق تارة على معنى زعم  وكلمة زعم}ِإن زعمتُم{ ،أنهم لم يتمنوا الموت:  فالحاصل،-الصالة والسالم
زعم الَِّذين كَفَروا { ،منه طلق على ما يكذب وتارة ت، وتطلق تارة على ما يراد توهينه من الكالم،فالن أي قال
قُْل يا َأيها الَِّذين هادوا ِإن زعمتُم َأنَّكُم َأوِلياء {:  هنا يقول-عز وجل- واهللا ،]٧:سورة التغابن[ }َأن لَّن يبعثُوا

يا َأيها الَِّذين {:  وقوله، ليست لهم ألنهم يعلمون أن اآلخرة؛ فلم يتمنوه،}ِللَِّه ِمن دوِن النَّاِس فَتَمنَّوا الْموتَ
إن :  وقيل، هاد يهود أي رجع،كما سبق أيضاً في بعض الدروس أن أصل الهود بمعنى الرجوع }هادوا

يا :  كما قيل، رجعنا إليك: أي]١٥٦:سورة األعراف[ }هدنَا ِإلَيك{:  فإنهم قالوا،اليهود قيل لهم ذلك لهذا المعنى
أيها المذنب هد،ه ولكن هل ، فهذا معنى معروف في كالم العرب،كأنك هدهد اسجدو ، ارجع، يعني ارجع،د 
 أو ، مشتقة،إنها مأخوذة من هذا المعنى:  هل هذه اللفظة عربية أصالً حتى يقال}الَِّذين هادوا{هذه التسمية 

  . واهللا أعلم،االشتقاقإنها أعجمية فإنه ال يذكر في معناها هذا :  فإن قيل،؟أنها لفظة أعجمية
واللَّه { ، والفجور، والظلم، بما يعملون لهم من الكفر:أي }ولَا يتَمنَّونَه َأبدا ِبما قَدمتْ َأيِديِهم{: قال اهللا تعالى

ِبالظَّاِلِمين ِليمِإن كَانَتْ قُْل{:  وقد قدمنا الكالم في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود حيث قال تعالى}ع 
 اِدِقينص تَ ِإن كُنتُمواْ الْمنَّووِن النَّاِس فَتَمن دةً ماللِّه خَاِلص ةُ ِعنداَآلِخر ارالد ا *لَكُما ِبمدَأب هنَّوتَملَن يو 

 ِبالظَّاِلمين ِليمع اللّهو ِديِهمتْ َأيمالنَّاِس*قَد صرَأح منَّهلَتَِجدو  لَو مهدَأح دوكُواْ يَأشْر الَِّذين ِمناٍة ويلَى حع 
لُونمعا يِبم ِصيرب اللّهو رمعذَاِب َأن يالْع ِزِحِه ِمنحزِبم وا همنٍَة وَألْفَ س رمع٩٦-٩٤:سورة البقرة[ }ي[.  

 يعني }لنَّاِس علَى حياٍة وِمن الَِّذين َأشْركُواَْأحرص ا{ ،يعني أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا
 ، يكون ذلك مرتبطاً بما بعده}وِمن الَِّذين َأشْركُواْ يود َأحدهم{ والمعنى اآلخر ،وأحرص من الذين أشركوا

 من  أنهم أحرص الناس وأحرص،األقرب هو المعنى األولو ،يعني ذكر صفة اليهود وذكر صفة المشركين
 ألنهم يعلمون ؛د أحرص منهم على البقاء في هذه الحياة فاليهو،أهل اإلشراك الذين ال يؤمنون باآلخرة أصالً

يِئس الْكُفَّار ِمن قَد يِئسوا ِمن الْآِخرِة كَما {: -تبارك وتعالى- كما قال اهللا ،أنهم ال نصيب لهم في اآلخرة
 من ،]١٣: الممتحنةسورة[}كَما يِئس الْكُفَّار{على أحد المعنيين في اآلية  ،]١٣:ةسورة الممتحن[}َأصحاِب الْقُبوِر

 من ثواب اهللا لما عاينوا كما يئس المقبورون الكفار:  والمعنى الثاني،خوانهم المقبورين من أن يرجعوا إليهمإ

                                                
 ). ٢٢٩٦(صحيح، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم: ، وقال محققوه)٢٢٢٥(رواه أحمد في المسند برقم  - ٢



    يئسوا من ثواب اهللا ،عد موتهمخرة كيأس الكفار الذين عاينوا ما عاينوا ب فهؤالء يئسوا من اآل،بعد الموت
 وهذا المعنى أقرب وهو المتبادر؛ ألن األول ال يختص بالكفار بل كل من ، ومرضاته وجنته-عز وجل-

  . وال يختص ذلك بهؤالء،مات فإنه ال يرجع إلى الدنيا مرة ثانية في األصل
الل من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة  على الضاوقد أسلفنا الكالم هناك وبينا أن المراد أن يدعو

فَمن حآجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاءك ِمن الِْعلِْم فَقُْل تَعالَواْ نَدع َأبنَاءنَا وَأبنَاءكُم { ،النصارى في آل عمران
 ومباهلة ،]٦١:سورة آل عمران[ }عنَةُ اللِّه علَى الْكَاِذِبينوِنساءنَا وِنساءكُم وَأنفُسنَا وَأنفُسكُم ثُم نَبتَِهْل فَنَجعل لَّ

  .]٧٥:سورة مريم[ }قُْل من كَان ِفي الضلَالَِة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا{ :المشركين في سورة مريم
ن كثيراً من  على هذا أن اإلحصاءات تظهر أل وال يشك،تمني الموت ليس بالضرورة أن يكون ذلك بالمباهلة

المنتحر ال يرجو مزيد فضل عند اهللا ف ،ثواب اهللا ألنهم يرجون ، ال يفعلونهفهم ،اليهود ينتحرون مرة بعد مرة
 فيقدم على هذا الفعل الشنيع ، وإنما يغلب عليه اليأس وتظلم الدنيا في عينه، حينما يقدم على هذا-عز وجل-

 وكثير ، لغلبة هذا الشعور عنده،ن الموت خير له من الحياةت في وجهه وأقألنه قد شعر أن األبواب قد أغل
يعبد وإنما  ، بأي طريقة من الطرق-عز وجل- وال يعبد اهللا ، وال يرفع رأساً لدين،من هؤالء أصالً مالحدة

   . له ما يحزنه جزع غاية الجزع ولم يجد خالصاً من ذلك إال الموت فإذا عرض،شهوته فقط
إن رأيت : قال أبو جهل لعنه اهللا:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- ابن عباس وقد روى اإلمام أحمد عن

لو فعل ((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا :  قال،محمداً عند الكعبة آلتينه حتى أطأ على عنقه
ين  ولو خرج الذ، ورأوا مقاعدهم من النار، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا،ألخذته المالئكة عياناً
رواه البخاري والترمذي . )٣()) لرجعوا ال يجدون أهالً وال ماالً،-صلى اهللا عليه وسلم-يباهلون رسول اهللا 

  .والنسائي
نَبُئكُم ِبما قُْل ِإن الْموتَ الَِّذي تَِفرون ِمنْه فَِإنَّه ملَاِقيكُم ثُم تُردون ِإلَى عاِلِم الْغَيِب والشَّهادِة فَي{: وقوله تعالى
لُونمتَع ٍة{:  كقوله تعالى في سورة النساء،}كُنتُمدشَيوٍج مرِفي ب كُنتُم لَوتُ ووالْم ِرككُّمدا تَكُونُواْ ينَمَأي{ 

  .]٧٨:سورة النساء[
}ِة فَاسعمِم الْجولَاِة ِمن ينُوا ِإذَا نُوِدي ِللصآم ا الَِّذينها َأيِإن ي لَّكُم رخَي ذَِلكُم عيوا الْبذَرا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ووع

 ونلَمتَع كَ*كُنتُم وا اللَّهاذْكُرِل اللَِّه وتَغُوا ِمن فَضابِض ووا ِفي الَْأرلَاةُ فَانتَِشرِت الصفَِإذَا قُِضي  لَّكُما لَّعِثير
ون١٠-٩:سورة الجمعة[ }تُفِْلح[.  

 فإن أهل اإلسالم يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة ،إنما سميت الجمعة جمعة ألنها مشتقة من الجمع
 فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق اهللا فيها السماوات ؛ل جميع الخالئق وفيه كم،بالمعابد الكبار

                                                
ثُم {: صحيح، والنسائي في الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ، وقال محققوه)٢٢٢٥(رواه أحمد في المسند برقم  - ٣

، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم )١١٠٦١(، برقم ]٦١:سورة آل عمران[ }نَجعل لَّعنَةُ اللِّه علَى الْكَاِذِبيننَبتَِهْل فَ
 : فقال-سلمصلى اهللا عليه و- فبلغ النبي ،ن على عنقهأ يصلي عند الكعبة ألطَلئن رأيت محمداً: "وعند البخاري بلفظ، )٣٢٩٦(
 .)٣٣٤٨(، والترمذي برقم )٤٦٧٥(برقم " )الئكةلو فعله ألخذته الم(



وفيه ساعة ال يوافقها عبد  وفيه تقوم الساعة ، أدخل الجنة وفيه أخرج منهاه وفيه خلق آدم وفي،واألرض
  .  كما ثبتت بذلك األحاديث الصحاح،مؤمن يسأل اهللا فيها خيراً إال أعطاه إياه

 ، ذكر أنها مأخوذة من معنى االجتماع، هنا جمع في سبب التسمية بين معنيين-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
 أو ، االجتماع الذي اشتقت منه هذه التسمية من هذا،سبب تسميتها بالجمعةلوذكر معنيين مما يذكره أهل العلم 

 ، واألرض، ومن ذلك أنه اكتمل فيه خلق السماوات،-صلى اهللا عليه وسلم- أنه اجتمع فيه خلق آدم :الجمع
 وفيه أيضاً اجتماع المسلمين ، فهذا من معنى االجتماع، إلى أن خلق آدم في آخر ساعة من الجمعة،والجبال

 يوم -عز وجل- ولهذا سمى اهللا ،يوم القيامة وفيه أيضاً يقوم ، والصالة،لخطبةفي المساجد يوم الجمعة ل
القيامة بيوم الجرحمه -الحافظ ابن كثير و ،، واألرضين، وأهل السماوات، واآلخرين،ع؛ الجتماع األولينم

هذه المعاني  فكل ، أراد أن يجمع بين هذه المعاني؛ ألنه ليس عندنا دليل يدل على تخصيص واحد منها-اهللا
 ،-صلى اهللا عليه وسلم-اجتماع خلق آدم و ،اجتماع الخلقو ، اجتماع الناس للصالة،تدل على معنى الجمع

ن أول من سماها بذلك كعب بن لؤي؛ ألن بطون قريش قد اجتمعت إ:  إال على قول من قال،فقيل لها الجمعة
الجتماع الناس للصالة فمعنى ذلك أنه إن ذلك :  قال ومن، قبل اإلسالماً، قديماً فيكون بهذا االعتبار اسم،إليه
إن األسماء :  ولذلك يقولون، يعني ليس اسماً معروفاً في الجاهلية، من مبتكرات اإلسالم-كما يعبر بعضهم-

 وتبدأ األيام من يوم األحد بطبيعة الحال ،في اللغة القديمة الجمعة كان اسمها عروبة في اللغة القديمة العربية
يوم لأهون و ،قع فيه الخلق؛ ألنه أول يوم و-اسم يوم األحد- "أول" ولهذا فإنه يقال له ،و معروفكما ه

األنصار هم أول : بعضهم يقولو ، يوم العروبة: إلى يوم الجمعة الذي يقال له...يوم الثالثاءلجبار و ،ثنيناإل
 وذلك أن ،قيمت كانت في المدينة باعتبار أن أول جمعة أ، على أنه من مبتكرات اإلسالم،من سماها بهذا

رضي اهللا - وأقامها مصعب بن عمير ، قبل أن يهاجر ما أقام جمعة في مكة-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 -رضي اهللا عنه- وال منافاة بين القولين باعتبار أن مصعب بن عمير ،أسعد بن زرارة:  وقيل،-تعالى عنه

صلى - قبل أن يهاجر النبي ،ة كان بمثابة األمير على المسلمين وأسعد بن زرار،هو اإلماموكان هو الداعي 
  .اهللا عليه وسلم

واختار اليهود ،مروا به فضلوا عنه وثبت أن األمم قبلنا ُأ،روبةوقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم الع 
  . واختار النصارى يوم األحد الذي ابتدئ فيه الخلق،يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق

 يعني هذا ال وجه له ،جازة في أول يوم بدأ فيه الخلقجعلوا األأنهم  ،ا وجه من وجوه ضالل النصارىهذ
  .أصالً

 كما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ،واختار اهللا لهذه األمة يوم الجمعة الذي أكمل اهللا فيه الخليقة
نحن اآلخرون السابقون يوم ((: -مصلى اهللا عليه وسل-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-

 فهدانا اهللا ، فاختلفوا فيه، ثم إن هذا يومهم الذي فرض اهللا عليهم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا،القيامة
  .لفظ البخاري. )٤()) والنصارى بعد غٍد، اليهود غداً، فالناس لنا فيه تبع،له

                                                
، ومسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة )٨٣٦(رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، برقم  -  ٤

 ).٨٥٥(برقم 



 فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم األحد ،أضل اهللا عن الجمعة من كان قبلنا((: وفي لفظ لمسلم
 نحن ، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، فجعل الجمعة والسبت واألحد،فجاء اهللا بنا فهدانا اهللا ليوم الجمعة

 وقد أمر اهللا المؤمنين ،)٥())اآلخرون من أهل الدنيا واألولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخالئق
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا نُوِدي ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا {:  فقال تعالى،ادته يوم الجمعةباالجتماع لعب
 وليس المراد بالسعي هاهنا المشي ، واهتموا في سيركم إليها، واعمدوا، اقصدوا:أي }ِإلَى ِذكِْر اللَِّه

سورة [ }ومن َأراد اآلِخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مْؤِمن{: الىقوله تعك وإنما هو االهتمام بها ،السريع
فامضوا إلى ذكر {نها أا يقر-مارضي اهللا تعالى عنه- وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود ]١٩:اإلسراء

ي اهللا رض- لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة ، فأما المشي السريع إلى الصالة فقد نهي عنه،}اهللا
إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إلى اهللا وعليكم السكينة ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -تعالى عنه

  . لفظ البخاري)٦()) وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وال تسرعوا،والوقار
 إذ سمع - وسلمصلى اهللا عليه-بينما نحن نصلي مع النبي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-ي قتادة وعن أب

 إذا أتيتم الصالة ،فال تفعلوا((:  قال،استعجلنا إلى الصالة:  قالوا،))ما شأنكم؟((: جلبة رجال فلما صلى قال
  . أخرجاه)٧()) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا،فامشوا وعليكم السكينة

 ،لصالة إال وعليهم السكينة والوقاروا أن يأتوا اه ولقد نُ،أما واهللا ما هو بالسعي على األقدام: قال الحسن
  .ولكن بالقلوب والنيات والخشوع

 وكان يتأول ، وهو المشي إليها، أن تسعى بقلبك وعملك:يعني }فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه{: وقال قتادة في قوله
  روي عن محمد بن كعب  و،معه مشيال : أي،]١٠٢:سورة الصافات[ }فَلَما بلَغَ معه السعي{: قوله تعالى

  .وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك
 ، القصد والعمد واالهتمام بها، أي بمعنى اقصدوا:أوالً -رحمه اهللا-ي ذكره الحافظ ابن كثير المعنى الذ

 هذا المعنى هو المتعين في هذه اآلية للنهي الذي سمعتم؛ ألن السعي يأتي بمعنى ،وليس المقصود اإلسراع
 أي يسرع في المشي ]٢٠:سورة القصص[ }وجاء رجٌل من َأقْصى الْمِدينَِة يسعى{ ومنه ،لمشياإلسراع في ا
وجاء ِمن {: قالو ،}ِإن الْملََأ يْأتَِمرون ِبك ِليقْتُلُوك{:  لهلكي يقول ؛-صلى اهللا عليه وسلم-ليدرك موسى 

ى قَاَل يعسٌل يجِدينَِة رى الْمَأقْصِلينسروا الْمِم اتَِّبعقصة موسى في ليست هذه و- ،]٢٠:سسورة ي[ }ا قَو      
بلَغَ معه { ويأتي بمعنى العمل ،أن السعي يأتي بمعنى اإلسراع في المشي:  فالحاصل،-صلى اهللا عليه وسلم-

يع{ وكذلك هنا ، يعني صار قادراً على العمل،]١٠٢:سورة الصافات[ }السعافَاسيعني ، فسر بمعنى اقصدوا}و 
يعني  }فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه{ وهو ما ذكره الحافظ ابن كثير ، وفسر بمعنى أحسن من هذا وأكمل منه،بالنية

                                                
 .رضي اهللا عنه- ، من حديث أبي هريرة)٨٥٦(رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة، برقم  - ٥

    ، من حديث أبي هريرة )٦١٠(رواه البخاري، كتاب األذان، باب ال يسعى إلى الصالة وليأت بالسكينة والوقار، برقم  - ٦
 .رضي اهللا عنه-

، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب )٦٠٩( فاتتنا الصالة، برقم :رواه البخاري، كتاب األذان، باب قول الرجل - ٧
 ).٦٠٣(ستحباب إتيان الصالة بوقار ا



 ، وذلك باالغتسال والتطيب وما أشبه ذلك، وترك التشاغل عنها، والتهيؤ لها،العمل على حضور الجمعة
 والمقصود بالنداء في هذه ، المقصود بالذكر يعني حضور الخطبة والصالة}كِْر اللَِّهفَاسعوا ِإلَى ِذ{ :وقوله
  . واهللا تعالى أعلم، النداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطبة}ِإذَا نُوِدي ِللصلَاِة{ :اآلية


