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  .بعدو،  وعلى آله وصحبه وسلم،رسول اهللالحمد هللا، والصالة والسالم على 
 كَدعاِء بينَكُم الرسوِل دعاء تَجعلُوا ال{: عند تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-الحافظ ابن كثير قال 

ِضكُمعا بضعب قَد لَمعي اللَّه الَِّذين لَّلُونتَسي اذًا ِمنْكُمذَِر ِلوحفَلْي الَِّذين خَاِلفُوني نِرِه عَأم َأن مهِفتْنَةٌ تُِصيب َأو 
مهِصيبي ذَابع ٦٣:نورال سورة[ }َأِليم[.  

 ذلك، عن -عز وجل- اهللا فنهاهم القاسم، أبا يا محمد، يا: يقولون كانوا: عباس ابن عن الضحاك، قال
   مجاهد، قال وهكذا اهللا، نبي يا اهللا، رسول يا: فقالوا: قال -عليه وسالمه اهللا صلوات- لنبيه إعظاما
  .جبير بن وسعيد
  .دسوي وأن يعظَّم وأن يبجل وأن ،-اهللا عليه وسلمصلى - نبيه هابي أن اهللا أمر: قتادة وقال
 يا: دعوتموه إذا تُسموه ال: يقول }بعضا بعِضكُم كَدعاِء بينَكُم الرسوِل دعاء تَجعلُوا ال{: قوله في مقاتل وقال

  .اهللا رسول يا اهللا، نبي يا: فقولوا شَرفوه ولكن اهللا، عبد بنا يا: تقولوا وال محمد،
 تعتقدوا ال: أي }بعضا بعِضكُم كَدعاِء بينَكُم الرسوِل دعاء تَجعلُوا ال{: في المعنى أن :ذلك في الثاني والقول

 أبي ابن حكاه ،فتهلكوا عليكم يدعو أن فاحذروا مستجاب، دعاءه فإن غيره، كدعاء غيره على دعاءه أن
 .أعلم واهللا العوفي، وعطية البصري، والحسن عباس، ابن عن حاتم،

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
 مصدر وهو مضاف "دعاء" }بعضا بعِضكُم كَدعاِء بينَكُم الرسوِل دعاء تَجعلُوا ال{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

 ويحتمل أن ،من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعليحتمل أن يكون ذلك و ،-صلى اهللا عليه وسلم-إلى الرسول 
 المعنى }الرسوِل دعاء تَجعلُوا ال{المعنى على كل تقدير هكذا و ،يكون من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول

لرسول على هذا المعنى ا" الرسول كم ء ال تجعلوا دعا"يصير هكذا  -رحمه اهللا-األول الذي ذكره ابن كثير 
 حينما تدعونه ال ينبغي أن يكون ذلك }الرسوِل دعاء تَجعلُوا ال{كم الرسول ء دعا،هو المدعو ،مفعول به

صلى اهللا - يا رسول اهللا :مه وقل عظِّ، يا أبا القاسم،ا ابن عبد اهللا ي، يا محمد:لايقفال  ،كدعاء بعضكم لبعض
أن المراد ال تجعلوا دعاء الرسول يعني  ويدخل في هذا المعنى ما ذكره بعض أهل العلم من ،-عليه وسلم

 في -تبارك وتعالى- كما قال اهللا ،حينما تدعونه كدعاء بعضكم لبعض في رفع الصوت وعدم التأدب معه
 كَجهِر وِلِبالْقَ لَه تَجهروا ولَا النَِّبي صوِت فَوقَ َأصواتَكُم تَرفَعوا لَا آمنُوا الَِّذين َأيها يا{ سورة الحجرات

ِضكُمعٍض بعطَ َأن ِلببتَح الُكُمم{كراهة أن تحبط أعمالكم ،  يعني خشية أن تحبط]٢:الحجرات سورة[ }َأعَأنتُملَا و 
ونرتَشْع  *ِإن الَِّذين ونغُضي ماتَهوَأص وِل ِعندساللَِّه ر لَِئكُأو الَِّذين نتَحام قُلُو اللَّهمهى بسورة[ }ِللتَّقْو 
صلى اهللا -يكون المقصود التأدب معه و ،المفعول فعلى هذا المعنى هو من قبيل اإلضافة إلى ]٣- ٢:الحجرات



 لَا{ :قولهو ، وأن ال يجهر له بالقول، يا رسول اهللا: يقول، وإنماى باسمه إذا دعاه أحد بأال يسم-عليه وسلم
إذا كنت تتحدث معه فال ينبغي أن يكون يعني  }ِبالْقَوِل لَه تَجهروا ولَا النَِّبي صوِت فَوقَ َأصواتَكُم تَرفَعوا

 ال يتكلم -صلى اهللا عليه وسلم-النبي مع ن لم تكن تتحدث معه ليس هناك حوار إو ،صوتك أعلى من صوته
 يجهر له بالقول ]٤:الحجرات سورة[ }يعِقلُون لَا َأكْثَرهم الْحجراِت وراء ِمن ينَادونَك الَِّذين ِإن{لكن أنت تناديه 

لو دخل إنسان على مديره في المكتب أو مدير مؤسسة أو مدير مدرسة أو و  ال يليق هذا،،خرج لناا محمديا 
من   ليسهذافطالب ينادي المدير من خارج المكتب يا فالن  ! يا فالنناديهيومن خارج المكتب نحو ذلك 

 أو أبيه  وإذا تكلم معه أو تكلم مع أستاذه أو تكلم مع أبيه وصوته أعلى من صوت أستاذه، أبداًدب في شيءاأل
 إلى المفعول -المصدر دعاء-فعلى هذا المعنى أنه من قبيل إضافة المصدر ، من األدب في شيءليس هذا 

 -عليه الصالة والسالم-يكون الرسول مدعوا  حينما تدعونه ف}الرسوِل دعاء تَجعلُوا لَا{يكون المعنى هكذا 
وال ترفع ، يا أبا فالن، يا زيد،ى باسمه وكنيته كما ينادي بعضكم بعضاًفتأدبوا معه في الخطاب فال يناد 

 ِعند َأصواتَهم يغُضون الَِّذين ِإن{ وال ترفع صوتك فوق صوته وأنت تتحدث معه ،الصوت فتجهر له بالقول
المتأدب في الخطاب والذي يخفض صوته مع من  }ِللتَّقْوى قُلُوبهم اللَّه امتَحن الَِّذين ُأولَِئك اللَِّه رسوِل
  . وهذا أمر معلوم ال يخفى،خاطبه

 دعاء اتجعلو  ال،لفاعلإضافة المصدر إلى ا، أن يكون من قبيل اإلضافة إلى الفاعل:  والمعنى الثاني
رسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم ال دعاء اتجعلو  ال،عتبار فاعالًَاليكون في هذا افرسول  إذا دعاكم ال،الرسول
دعاك لو و نحو ذلك هذا ليس كما أو عمل صالح أو معروف  فإذا دعاك سواء إلى طاعة أو بر أبعضاً،
لك وال خر ذؤن تجيبه وال تناداك فإنه يجب عليك أدعاء  هقال لي هذا ،فالن  فلو دعاك يا، فتجيب،غيره
  ال:أي }بعضا بعِضكُم كَدعاِء بينَكُم الرسوِل دعاء تَجعلُوا ال{ : قال العبارةه ولهذا عبر بعضهم بهذ؛اهلتتس

 ناداك أو : إذا دعاك، إلى الفاعلنه من قبيل اإلضافةلمعنى الثاني أ في ا فيكون هذا داخالًَ،جابتها في إتتساهلو
 إذا -صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي وم أ ولهذا معل،ن تبادر وتجيبف أو طاعة فعليك أبر أو معروإلى دعاك 
أنكر على  -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،الصالةن يجيبه ولو كان في فالن أنه يجب عليه أ  ناداه يااًدعا أحد

م لأ(( :وقال - عليه وسلمصلى اهللا- ولم يجبه واعتذر أنه يصلي فاحتج عليه النبي ا دعا رجالً لم،من لم يجب
 مع أن ،)١())]٢٤:األنفال سورة[ }يحِييكُم ِلما دعاكُم ِإذَا وِللرسوِل ِللِّه استَِجيبواْ آمنُواْ الَِّذين َأيها يا{ :يقل اهللا

  كله داخل في فهذا،زيد  يا: مطلق حتى لو قالاء دعإذاً ،كن عموم اللفظ ول،ا دعاكم إلى اإليمان إذأصل اآلية
 دعاء تَجعلُوا لَا{بـ ن المراد إ : ويدخل فيه أيضاً قول من قال،هذا المعنى الثاني من قبيل اإلضافة للفاعل

يعني على أحد من  ، الرسول دعاء فيكون هنا الدعاء،إذا دعا على أحدكم فإن دعاءه يستجاب }الرسوِل
ختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن اال أنه  إ-واهللا تعالى أعلم-بعد فيما يبدو من  والقول مع ما فيه ،الناس

 -حتج بما قبلها- والقرينة : قال، ال تتساهلوا، هذا القول األخير أن المقصود الدعاء عليه،-رحمه اهللا-جرير 
 وِإذَا ورسوِلِه ِباللَِّه نُواآم الَِّذين الْمْؤِمنُون ِإنَّما{ : قال قبله-تبارك وتعالى-على صحة هذا القول عنده أن اهللا 

                                                             

 .الحجر سورة تفسير باب ،)٤٤٢٦ (وبرقم ،)٤٢٠٤ (برقم الكتاب، فاتحة في جاء ما باب التفسير، كتاب البخاري، رواه - ١



لدعائه ال تتعرضوا " المعنى : فهو يقول،]٦٢:ورالن سورة[ }يستَْأِذنُوه حتَّى يذْهبوا لَم جاِمٍع َأمٍر علَى معه كَانُوا
  ال تتعرضوا لذلك بمخالفة أمره من سوء األدب معه والخروج من غير استئذان،"عليكم فيستجاب له فيكم

لكن هذا القول ، من غير أن يستأذن وهم معه على أمر جامع فيدعو على أحدكم فيهلك ينصرف ،انصرافو
 القرينة }بعضا بعِضكُم كَدعاِء بينَكُم الرسوِل دعاء تَجعلُوا ال{ :في اآلية قرينة تدل على ضعفهفيه بعد ويوجد 

 كدعاء بعضكم على : لقال-رحمه اهللا-ى الذي ذكره ابن جرير  لو كان المقصود هذا المعن،"اًبعضكم بعض"
 كما يطلب وينادي ويدعو  أو،اً فمعناه كنداء بعضكم بعض}بعضا بعِضكُم كَدعاِء{ : لكن حينما يقول،بعض

 بسوء واتتعرضأي ال  يعني الدعاء عليه لمعنى األخير هذا إذا استبعدناه،او ،أحدكم صاحبه فهذا هو األقرب
 تَجعلُوا ال{ وأن المراد ،فيكون المعنى األول هو األقرب لظاهر القرآنه على أحدكم فيهلك، ئإلى دعا صنيعكم

اءعوِل دسالر نَكُمياِء بعكَد ِضكُمعا بضعآيات ،هذا يدل عليه القرآن،  فتأدبوا معه بترك الجهر له بالقول}ب 
ابن كثير رجح ف،  فكل هذا خالف األدب،خرج إليناا!  يا محمد،األعرابال تنادوه باسمه كما فعل ، الحجرات

رح ابن كثير بترجيح االختصار يفترض إذا صفي  قصور ، وهذابذلكلم يصرح  وهنا ،األول الذي أذكره
  .ال يذكر القولين ويسكتوبه هنا صرح يقول أن 

  .  وهذا هو األرجح: قال على القول األول-رحمه اهللا-وابن كثير 
 يبقى بعض المعاني التي }بعضا بعِضكُم كَدعاِء{:  إذا استبعدنا منه الدعاء على أحدهم أنه قال:المعنى الثاني
 فإذا دعا ]٢٤:األنفال سورة[ }يحِييكُم ِلما دعاكُم ِإذَا وِللرسوِل ِللِّه استَِجيبواْ آمنُواْ الَِّذين َأيها يا{ :قيلت فيه مثل

سواء دعاكم ،  فقد يستجاب له وقد ال يستجاب،ه الناس غيرحادآكما إذا دعا ه ونداءه ءكم فال تجعلوا دعادأح
، نصرفا يا فالن ،جلسايا فالن ،  يا فالن أقبل:خر كأن يقول مثالًور تتصل باإليمان أو دعاكم ألمر آألم

 والمصدر تارة ،كثيرةال المعاني ىقليلة الدالة علن القرآن يعبر به باأللفاظ الإ :يمكن أن يقالو ،يدعوه يا فالن
  وهي معاٍن،هذه المعاني جميعاًفتكون هذه اآلية محتملة لوتارة يضاف إلى المفعول ، يضاف إلى الفاعل

صلى اهللا عليه - هذه اآلية فيها تعليم لألدب مع رسول اهللا : ويقال،ال ما دلت القرينة على ضعفهإصحيحة 
جل عظم ويإنما يو ،فال يناديه باسمه وال بكنيتهد من الناس أن يتأدب في هذا الخطاب إذا خاطبه أح -وسلم

 وكذلك ، وإذا ناداه فال يجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض،وإذا حادثه فال يرفع صوته فوق صوته
صلى اهللا عليه -ي  والنب، من الناس فينبغي أن يبادراً دعا أحد-صلى اهللا عليه وسلم- إذا دعاه النبي أيضاً
صلى اهللا عليه -نتقل إلى ربه فيبقى ما يتصل بذلك اليوم هو أن يتأدب اإلنسان مع حديث رسول اهللا ا -وسلم
 أمر بكذا ال -صلى اهللا عليه وسلم- فإذا ذكر له الحديث أن النبي ، مع سنتهذي جاء به والشرع ال-وسلم

 َأيها يا{على التي في الحجرات  دأعو ،لى القبول واالستجابة وإنما يبادر إ، برأيهيرد ذلك متأوالًيعترض وال 
نُوا الَِّذينوا لَا آممتُقَد نيِي بدوِلِه اللَِّه يسراقتراح وال برأي أو غير ب ال تقدم بين يديه ،]١:الحجرات سورة[ }و

بوصف  -صلى اهللا عليه وسلم-وإذا ذكرناه نذكره  ، بعد وفاته-صلى اهللا عليه وسلم-ذلك فهذا أدب معه 
   .عليه الصالة والسالم- الرسالة ونصلي عليه

 الحديث عليهم يثقل كان المنافقون، هم: حيان بن مقاتل قال }ِلواذًا ِمنْكُم يتَسلَّلُون الَِّذين اللَّه يعلَم قَد{: وقوله
 -صلى اهللا عليه وسلم- محمد أصحاب ةالصحاب ببعض فيلوذون -الخطبة بالحديث ويعني- الجمعة يوم في



صلى اهللا عليه - النبي من بإذن إال المسجد من يخرج أن للرجل يصلح ال وكان المسجد، من يخرجوا حتى
     النبي إلى بإصبعه أشار الخروج أحدهم أراد إذا وكان الخطبة، في يأخذ بعدما الجمعة، يوم في -وسلم

صلى - والنبي تكلم إذا كان منهم الرجل ألن الرجل؛ يتكلم أن غير من له فيأذن ،-صلى اهللا عليه وسلم-
  .جمعته بطلتْ يخطب، -اهللا عليه وسلم

   .يراهم فال عنه، يتغيبوا حتى ببعض، بعضهم الذ جماعة في معه كانوا إذا كانوا :السدي قال
تبارك - هذا يؤيد بعض ما قيل في تفسير قوله }ِلواذًا ِمنْكُم يتَسلَّلُون الَِّذين اللَّه يعلَم قَد{ :قوله تعالى 

 -صلى اهللا عليه وسلم-جابته إ وذلك في أن }بعضا بعِضكُم كَدعاِء بينَكُم الرسوِل دعاء تَجعلُوا ال{ :-وتعالى
 كل ذلك ،عنواذ فإذا دعاهم إلى شيء وجب عليهم أن يمتثلوا وأن يطيعوا وأن ي،عينة على أهل اإليمانمت

وبعض أهل  دخلت على الفعل المضارع، "قد" هنا }اللَّه يعلَم قَد{ ،-عليه الصالة والسالم-يتعلق باألدب معه 
 وإذا دخلت على الفعل المضارع ،قدم زيدقد ، نها إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيقإ :اللغة يقول

 ولكن هذا ، هذا للتقليل،وقد يخفق المجتهد، وقد يجود البخيل،  يفلح الكسولقد : يقولون، تفيد التقليل:يقولون
أن قد إذا دخلت على والمعلوم المتيقن كما هي القاعدة  بين أهل اللغة، تفاقا وليس محل ،على إطالقه ليس

 سورة[ }علَيِه َأنتُم ما يعلَم قَد{ ،فإنها للتحقيق -وجل عز– فعل من أفعال اهللابالفعل المضارع المتعلق 

 اللَّه يعلَم قَد{يعني  ،]١٨:األحزاب سورة[ }ِإلَينَا هلُم ِلِإخْواِنِهم والْقَاِئِلين ِمنكُم الْمعوِقين اللَّه يعلَم قَد{ ،]٦٤:ورالن
الَِّذين لَّلُونتَسي اذًا ِمنْكُمحيط ال يفوته شيء م-عز وجل-م اهللا وعلْ ،لتقليلليست ل و، قد علم ذلك}ِلو، 

 يِسرون ما يعلَم ِثيابهم يستَغْشُون ِحين َأال{ :-تبارك وتعالى-كثيرة كما قال اهللا النصوص الدالة على هذا و
ذلك معلومة  واآليات في ،]١٩:غافر سورة[ }الصدور تُخِْفي وما الَْأعيِن خَاِئنَةَ يعلَم{ ،]٥:هود سورة[ }يعِلنُون وما

 الَِّذين اللَّه يعلَم قَد{ :-تبارك وتعالى- فقوله ،مور الدقيق منها والجليل محيط بكل األ-تبارك وتعالى-فعلمه 
لَّلُونتَسي اذًا ِمنْكُمحد يسمى تسلالًن يراه أ كان في المجلس وخرج دون أإذاف التسلل هو الخروج بخفية، }ِلو ،

ت دلإذا - وقد تستعمل ،م بنفس المعنىلى اليو إة هذه اللفظة مستعملتزال و ال،ءخفا يعني بخرج متسلالً
: قيل }يتَسلَّلُون الَِّذين اللَّه يعلَم قَد{ بالخروج  لكن هنا لما كانت القضيةل بخفية،الدخو في - أو السياققرينةال

 يعلَم قَد{ تسلل :و نحو ذلك فإن ذلك يقال له أ دخل البلد أو دخل بلداً،كن إذا دخل بخفيةل هو الخروج بخفية،
اللَّه الَِّذين لَّلُونتَسي اذًا ِمنْكُمعراب ولهذا يمكن أن يكون من جهة اإل ، ببعضمنه يلوذ بعضه أاللواذ بمعنى }ِلو
في حال كونهم  أي يلوذ بعضهم ببعض ،وذين أي يتسللون متال}ِلواذًا ِمنْكُم يتَسلَّلُون الَِّذين اللَّه يعلَم قَد{ ،حاالً

أو واقف داخل  حدأ هناك مثالً ينظر ، على المنبر-صلى اهللا عليه وسلم-لنبي ا ويراه، نسان ال اإل،متالوذين
ب ورأى من يدخل فإنه قترب من الباا فإذا ،قليالً الباب هو ينسل يزحف قليالًأو قريب من  أو نحو ذلك

 على اًنصوبم ويمكن أن يكون ،-صلى اهللا عليه وسلم-س دون أن يراه النبي ء هؤالء الناينصرف من ورا
  . أي يلوذون لواذا}ِلواذًا ِمنْكُم يتَسلَّلُون الَِّذين اللَّه يعلَم قَد{بفعل محذوف  المصدرية



 هو سبيله ،- اهللا عليه وسلمصلى- اهللا رسول أمر عن: أي }َأمِرِه عن يخَاِلفُون الَِّذين فَلْيحذَِر{: وقوله
 وما قُِبل، ذلك وافق فما وأعماله، بأقواله واألعمال األقوال فتوزن وشريعته، وسنته وطريقته ومنهاجه

      اهللا رسول عن وغيرهما، الصحيحين في ثبت كما كان، ما كائنا وفاعله، قائله على مردود فهو خالفه
  .)٢())رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من((: قال أنه -صلى اهللا عليه وسلم-
 كفر من قلوبهم، في: أي }ِفتْنَةٌ تُِصيبهم َأن{ ظاهرا أو باطنًا الرسول شريعة خالف من وليخْشَ فليحذر: أي
  .ذلك نحو أو حبس، أو ،حد أو بقتل، الدنيا، في: أي }َأِليم عذَاب يِصيبهم َأو{ بدعة، أو نفاق أو
: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن أحمد اإلمام وىر كما
 في يقعن الالتي الدواب وهذه الفراش جعل حولها ما أضاءت فلما نارا، استوقد رجل كمثل ومثلكم مثلي((

 عن جِزكمبح آخذ أنا ومثلكم، مثلي فذلك: قال ،فيها ويتقحمن نهويغلب يحجزهن وجعل فيها، يقعن النار
  .أخرجاه ،)٣())فيها وتقتحمون فتغلبوني النار، عن هلم ،النار
 الذي ،}َأِليم عذَاب يِصيبهم َأو ِفتْنَةٌ تُِصيبهم َأن َأمِرِه عن يخَاِلفُون الَِّذين فَلْيحذَِر{ :-تبارك وتعالى-قوله 
 فَلْيحذَِر ِلواذًا ِمنكُم يتَسلَّلُون الَِّذين اللَّه يعلَم قَد بعضا بعِضكُم كَدعاِء ينَكُمب الرسوِل دعاء تَجعلُوا لَا{ :قبل

الَِّذين خَاِلفُونالمقبولة في التفسير  جداً وهي من األمثلة النادرة أو القليلةمن اللطائف التي تذكر لهذا }ي 
كن توجد بعض األمثلة اللطيفة من باب  ل، بل بعضه كفر وزندقة، يصحيذكر فيه ال شاري وعامة مااإل

 من -صلى اهللا عليه وسلم- فإذا كان التسلل والخروج من مجلسه :عتباراالمن باب أو  ،الشيء بالشيء يذكر
تسلل والإذا نهى اهللا عن الخروج ف ، فالخروج عن سنته وشريعته من باب أولى شرعاًاً مذموماًغير إذنه أمر

 أرسطوو، طون وحكم أفالة،ي نظريات غرب،لسه فكذا الخروج من هديه وسنته وطلب الهدى من غيرهمج من
: ، لهذا قال بعده-عليه الصالة والسالم-مره أل عن المخالفات الصريحة ء من الفالسفة فضالًوأمثال هؤال

 فبعض ، عن أمره:ل وإنما قا،أنه يتعدى بنفسهمع ه يخالفون أمر: ولم يقل }َأمِرِه عن يخَاِلفُون الَِّذين فَلْيحذَِر{
 أي }َأمِرِه عن يخَاِلفُون الَِّذين فَلْيحذَِر{ ،عن هنا بمعنى بعدن إ :ويه يقولونسيببن أحمد و كالخليل  اللغةمةئأ

كما -ول  وبعضهم يق، بالعقوبةهحبد صا فهذا أمر مذموم متوع،المخالفة بعدما أمر تقع منهم يعني ،بعد أمره
 عن مسألة التضمين تتكلمو نى فعل آخر تصح تعديته بعن،من معن الفعل قد ضإ :-ةسبق في مناسبات عد

ذا ليس فيه زيادة في المعنى لكن إذا ن هأل ؛ستعمل بمعنى حرف آخراوأن هذا أبلغ من القول بأن الحرف 
 سورة[ }اللَِّه ِعباد ِبها يشْرب عينًا{ : مثل،نيير للمعاثعنى فعل آخر فهذا فيه تكمن من الفعل قد ض إقيل

ن إ : فبعضهم يقول،كن العين يشرب منها ول،ه الكأس يشرب ب؟م يشرب منها العين يشرب بها أ]٦:اإلنسان
 الفعل يشرب مضمن معنى فعل آخر وهو : نقول لكن حينما،ادة معنىفيه زي ما ،وانتهى ،نالباء هنا بمعنى ِم

 صار عندنا هذه اً، المعنى زائدبها فصار عندناذ  بالباء يرتوي بها أو يلتىتعديرتوي  فإن يذيرتوي أو يلت
 وقد ، ألن اإلنسان قد يشرب وال يرتوي؛لتذاذواالرتواء واال تدل على الشرب ا القصيرة يشرب بهاللفظة

                                                             

 ).١٧١٨ (برقم األمور، تمحدثا ورد الباطلة األحكام نقض باب األقضية، كتاب مسلم، رواه - ٢

 اهللا صلى- شفقته باب الفضائل، كتاب ومسلم، ،)٦١١٨ (برقم المعاصي، عن االنتهاء باب الرقاق، كتاب البخاري، رواه - ٣
 ).٢٢٨٤ (برقم يضرهم، مما تحذيرهم في ومبالغته أمته على -وسلم عليه



أي يلتذ مع  }ِبها يشْرب اعينً{ ،رة على المعاني الكثين يعبر به باأللفاظ القليلة الدالة والقرآ،ال يلتذيشرب و
ن فعل إ :يمكن أن نقول }َأمِرِه عن يخَاِلفُون الَِّذين فَلْيحذَِر{ ا أو يرتوي به،-الفعل األصلي-ت الشرب إثبا

  فالفعل صد،مره يعرضون عن أمره أو يصدون عن أ مضمن معنى الصد أو اإلعراض"يخالفون"ة المخالف
ي هو  فيكون في جوف هذا الفعل الذ،عرض عن كذاأيعدى بعن ل أعرض ، والفع بعنيمكن أن يتعدى

 معنى ة مضمن"فليحذر الذين يخالفون"كون هنا المخالفة ت و،تصح تعديته بعنيخالفون معنى فعل آخر 
أن تصيبهم " هنا أيضاًو ،-عليه الصالة والسالم-يخالفون يصدون عن أمره  }َأمِرِه عن يخَاِلفُون{ ،اإلعراض

 ،خرةيعني في الدنيا أو في اآل }َأِليم عذَاب يِصيبهم َأو{ ةأي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدع : قال"ةتنف
 فَتَنُوا الَِّذين ِإن{ ، سيئةو أةالختبار وعلى نتيجة االختبار سواء كانت حسن في األصل تطلق على اةالفتنو

ْؤِمِنينْؤِمنَاِت الْمالْمولهذا يقال في عرض المعادن في ، يعني هنا بمعنى أحرقوهم بالنار،]١٠:بروجال سورة[ }و 
 االبتالء ، فيها تمحيصةولهذا كانت الفتن ، لهانه فتنإ :ل تخليصها من الشوائب ونحو ذلكالنار من أج

 فتنة :له كما أن صد الناس عن الدين يقال ،نه فتنةإولهذا قيل للكفر  ؛ وتطلق على نتيجته أيضاً،ختباراالو
 معلماً ألهل اإليمان أن -عز وجل- كما قال اهللا ،سواء كان ذلك بطريق مباشر أو كان بطريق غير مباشر

 ، بمعنى الفاعلاًأن يكون مصدرفهنا يمكن  ،]٥:الممتحنة سورة[ }كَفَروا لِّلَِّذين ِفتْنَةً تَجعلْنَا لَا ربنَا{ :وايقول
 لو كان :وا ويقولوافتن تجعلنا فاتنين للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيال، ويمكن أن يكون بمعنى المفعول

 أو ال تجعلنا فاتنين لهم بسوء فعلنا ،وسيطرتناتحت قهرنا وتصرفنا كانوا ضعفاء مستذلين ما هؤالء على حق 
 أن ، يعني مفتونين}تْنَةًِف تَجعلْنَا لَا ربنَا{ معنى المفعول أيضاًبويكون  ،-عز وجل-دين اهللا عن فنفتن الناس 

 بمعنى أن ،خرهآ إلى كفر أو بدعة :الفتنة قال، }ِفتْنَةٌ تُِصيبهم َأن{،  ويفتنونا عن دينناايقهرونفتسلطهم علينا 
 الَِّذين َأيها يا{: -عز وجل-ولهذا قال اهللا  ، قد يطمس على قلوبهم فال يحصل لهم استجابة-عز وجل-اهللا 

 ِإلَيِه وَأنَّه وقَلِْبِه الْمرِء بين يحوُل اللّه َأن واعلَمواْ يحِييكُم ِلما دعاكُم ِإذَا وِللرسوِل ِللِّه ِجيبواْاستَ آمنُواْ
ونشَراتَّقُواْ * تُحالَّ ِفتْنَةً و نتُِصيب واْ الَِّذينظَلَم ةً ِمنكُمهنا إذا حيل بين القلب  ف،]٢٥-٢٤:األنفال سورة[ }خَآص

و نحو ذلك جزاء  أو كفر أة بدعبهمأن تصي :-رحمه اهللا- الذي ذكره ابن كثير  وهذا،يمان فهذه فتنةواإل
قوام نا عدم الهداية والتوفيق لبعض األحيا تجد أن اهللا يعلل أنآ ولهذا في كثير من المواضع في القر،وفاقا
 كان ذلك سببا للطبع على ةول مر يعني لما كفروا أ]١١٠:األنعام سورة[ }مرٍة َلَأو ِبِه يْؤِمنُواْ لَم كَما{: يقول

      رسوله وعرض عما هو بصدده وما هو نافع له مما دعاه اهللا إليه أأن من ترك وإ :ال ولذلك يق،القلوب
لى باالشتغال نه يبتإعرض عنه فأبوابه ثم  فتحت له أيمان والعمل الصالح من اإل-صلى اهللا عليه وسلم-

 الَِّذين من فَِريقٌ نَبذَ معهم لِّما مصدقٌ اللِّه ِعنِد من رسوٌل جاءهم ولَما{:  ولهذا قال اهللا عن اليهود،بغيره
 تَتْلُواْ ما واتَّبعواْ{ النتيجةكانت  ،]١٠١:البقرة سورة[ }يعلَمون الَ كََأنَّهم ظُهوِرِهم وراء اللِّه ِكتَاب الِْكتَاب ُأوتُواْ

اِطينلَى الشَّيلِْك عم انملَيعليه السالم-تركوا ما جاء به الوحي وما جاء به موسى  ]١٠٢:البقرة سورة[ }س-، 
رذلها وهو تباع أسوأ األشياء وأقبحها وأا العمل بالتوراة وكانت النتيجة هي -عليه السالم-وما جاء به محمد 

كالم السلف الصالح وعرض عن علوم الكتاب والسنة ، وهكذا من أقبلوا على السحرأتركوا الوحي و ،السحر
و يقرأ في  أ،به أو يقرأ في كتب الشُّ،م الجريمة واألمور التي تعلّ،بتلى بقراءة الرواياته نور يالكالم الذي علي



 ولهذا تجد في بعض من ،فيبتلى بهذا ئاً،يالحق والباطل وال يميز من ذلك شوفلسفات فيها الغث والسمين 
القدماء م صار يشتغل بكالم هؤالء الفالسفة  ث الشرعيةن اشتغل بالعلوم بعد أاًعراضإحصل له مثل ذلك 

 وقال ،خرين كلها قال فالن ورسائله التي يرسلها لآل،ءة كتبهمصبح يشتغل بقراوالمعاصرين من الغربيين أ
ي ذلهذا ا: لي مثل هذا قلت له م أرسلت ألحدهم رسالة لما أرسل وكان طالب عل،ن حكماء الغربفالن م

 كالم يرسله موجود في كالم اهللا ، الحكمة ضالة المؤمن:قالو فرد ،قال فالن وقال فالن :ناقصنا تقول لي
نه إ :-رحمه اهللا- لذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، هذا في الصواب الذي يقولونه-عليه السالم-وكالم رسوله 

 ولكن مشكلة من ،ورة أوفي وأكملبصال وهو موجود في الكتاب والسنة ا من صواب عند غير المسلمين إم
  : يكون كما قيل،ال يعلم ومن ال يعرف هذه األشياء

  انفتمكَّ خالياً قلباً فصادفَ  ***الهوى عرفَأ أن قبَل هواها أتاني
نصرف إلى هذه األمور واشتغل بها عية ثم ا، وأما من عرف العلوم الشروقع على هذه األشياء واستحسنها

 :والمشكلة أن القضية، -نسأل اهللا العافية- }َأِليم عذَاب يِصيبهم َأو ِفتْنَةٌ تُِصيبهم َأنداخل في هذا المعنى ا هذف
 ،ومناقشاته وما إلى ذلك ما عاد هو فالن الذي تعرفهاشتغاله وطلبه للعلم ومحاورته بفالن الذي تعرفه 

حينما ف ،ما تراها أنت أصالًغير  هو يرى األشياء على ، أصبح يلبس نظارة سوداء مثالً،رة تغيرتاالنظ
ترجع معه إلى أصول ومبادئ تتفق معه عليها ثم بعد ذلك تنطلق إلى أن  تحتاج اً بعيداًتناقش تناقش إنسان

كان بين وبين صار إذا  و،ثل اللبراليينإذا أبعد تماماً صار أسود مف ، بين مقل في هذا ومكثرم وه،التفاصيل
وهؤالء ، ينتصرون بهؤالء  وهؤالء، وتجد هؤالء ينتصرون بهؤالء،تشاهدون هذا ،اعين لهم مثل السماًرمادي

 هو ،العكاز الذي يتوكئون عليه منافقينالن هؤالء فهؤالء ِم، وهؤالء يزينون عمل هؤالء، يزينون عمل هؤالء
 ، هم الذين يعطونهم المستندات والحجج والفتاوى الرخوة، الذين يبررون لهم همينكالم هؤالء الرمادي

 -عز وجل-ئك الذين ال يعرفون أصالً دين اهللا  ولذلك تجد أوال وهي فتنة عارمة هذه األيام،تشاهدون هذا
 قضايا أهل العلم في ويحتج بقضايا يعرفها ، يحتج بأشياء أحياناً تستغرب كيف وقف عليها، بأحاديثونيحتج

في عموده وهو أغبر أسود وفي مقالته و من هذا القبيل يوردها في كالمه لسائ موأتتعلق باختالف الفتوى 
منافق مأعداء اإلسالم م من الرماديين الذين يسميه،السماعين لهم عرف هذه األشياء من ،د على النفاقر 
  . واهللا المستعان ، هذا مشاهد،تارة هم يقصدون هؤالء تارة ويقصدون المنافقين الخلصو ،بالمعتدلين

 ِبكُلِّ واللَّه عِملُوا ِبما فَينَبُئهم ِإلَيِه يرجعون ويوم علَيِه َأنْتُم ما يعلَم قَد واألرِض السمواِت ِفي ما ِللَِّه ِإن َأال{
  .]٦٤:سورة النور[ }عِليم شَيٍء
 عاملون العباد بما عالم وهو واألرض، السموات غيب عالم وأنه واألرض، سمواتال مالك أنه تعالى يخبر
 الَِّذين اللَّه يعلَم قَد{: قبلها قال كما للتحقيق،" قد"و }علَيِه َأنْتُم ما يعلَم قَد{: فقال وجهرهم، سرهم في

لَّلُونتَسي اذًا ِمنْكُم{: تعالى وقال ،}ِلوقَد لَمعي اللَّه ِقينوعالْم {: تعالى وقال ،]١٨:األحزاب سورة[ اآلية }ِمنْكُمقَد 
ِمعس َل اللَّهالَِّتي قَو اِدلُكا ِفي تُجِجهو{: وقال ،]١:المجادلة سورة[ اآلية }زقَد لَمنَع ِإنَّه نُكزحالَِّذي لَي قُولُوني 
مال فَِإنَّه ونَككَذِّبلَِك يون اِت الظَّاِلِميناللَِّه ِبآي وندحج{: وقال ،]٣٣:األنعام سورة[ }يى قَدنَر تَقَلُّب ِهكجِفي و 

 قد: "وثبوتًا تحقيقًا المؤذن يقول كما ،"قد"بـ الفعل تحقيق فيها اآليات هذه فكل ]١٤٤:البقرة سورة[ }السماِء



 يعزب ال له، مشاهد به، عالم هو: أي }علَيِه َأنْتُم ما يعلَم قَد{ :تعالى فقوله" الصالة قامت قد الصالة، قامت
سورة [ }الْعِليم السِميع هو ِإنَّه{: قوله إلى }...الرِحيِم الْعِزيِز علَى وتَوكَّْل{: تعالى قال كما ذرة، مثقال عنه

 علَيكُم كُنَّا ِإال عمٍل ِمن تَعملُون وال قُرآٍن ِمن ِمنْه تَتْلُو وما شَْأٍن ِفي تَكُون وما{: وقال ،]٢٢٠-٢١٧:الشعراء
 وال ذَِلك ِمن َأصغَر وال السماِء ِفي وال األرِض ِفي ذَرٍة ِمثْقَاِل ِمن ربك عن يعزب وما ِفيِه تُِفيضون ِإذْ شُهودا

رِب ِكتَاٍب ِفي ِإال َأكْب{: تعالى وقال ،]٦١:يونس سورة[ }يٍنمنَأفَم وه لَى قَاِئما نَفٍْس كُلِّ عتْ ِبمبسورة [} كَس
 ِثيابهم يستَغْشُون ِحين َأال{: تعالى وقال ،وشر خير من فاعلون هم بما عباده على شهيد هو: أي ]٣٣:الرعد
لَمعا يم ونِسرا يمو ِلنُونع{: تعالى وقال ،]٥:دهوسورة [ }ياءوس ِمنْكُم نم رَل َأسالْقَو نمو رهاآلية }ِبِه ج 

 كُلٌّ ومستَودعها مستَقَرها ويعلَم ِرزقُها اللَِّه علَى ِإال األرِض ِفي دابٍة ِمن وما{: تعالى وقال ،]١٠:الرعدسورة [
 وما والْبحِر الْبر ِفي ما ويعلَم هو ِإال يعلَمها ال الْغَيِب مفَاِتح وِعنْده{: وقال ،]٦:هودسورة [ }مِبيٍن ِكتَاٍب ِفي

سورة [} مِبيٍن ِكتَاٍب ِفي ِإال ياِبٍس وال رطٍْب وال األرِض ظُلُماِت ِفي حبٍة وال يعلَمها ِإال ورقٍَة ِمن تَسقُطُ
  .جدا كثيرة هذا في واألحاديث واآليات ،]٥٩:األنعام
 }عِملُوا ِبما فَينَبُئهم{ -القيامة يوم وهو- اهللا إلى الخالئق تَرِجع ويوم: أي }ِإلَيِه يرجعون ويوم{: وقوله

 ِبما يومِئٍذ نْساناإل ينَبُأ{: تعالى قال كما وكبير، وصغير وحقير، جليل ِمن الدنيا، في فعلوا بما يخبرهم: أي
مقَد َأخَّر{: وقال ،]١٣:القيامةسورة [ }وِضعوو ى الِْكتَابفَتَر ِرِمينجالْم شِْفِقينا مِفيِه ِمم قُولُونيا ولَتَنَا ييو 
سورة [ }َأحدا ربك يظِْلم وال حاِضرا عِملُوا ام ووجدوا َأحصاها ِإال كَِبيرةً وال صِغيرةً يغَاِدر ال الِْكتَاِب هذَا ماِل

 رب هللا والحمد }عِليم شَيٍء ِبكُلِّ واللَّه عِملُوا ِبما فَينَبُئهم ِإلَيِه يرجعون ويوم{: هاهنا قال ولهذا ،]٤٩:الكهف
  .التمام ونسأله العالمين،

  .منةوال الحمد وهللا النور سورة تفسير آخر
 هو النبأ كما سبق في بعض المناسبات أنه ليس بمعنى الخبر من أي يخبرهم بما فعلوا: قال }فَينَبُئهم{ :قوله

 وإنما الخبر الذي له ،ليس كل خبر يكون نبأو ، فالنبأ هو الخبر الذي له شأن، وإنما هو خبر خاص،كل وجه
 ألن هذا ال ؛ جاءنا نبأ حمار الحجام:وال تقول، بأ الزلزالنا نءجا،  جاءنا نبأ الحرب:يقول،  نبأ:شأن يقال له

  . شأن له
 .تم بحمد اهللا وفضله


