
 إهدنا الرصاط املستقيم:  يف قوله تعال بديعةال وائدفال

الضالني، ال مل وصفهم بلفظ غري، وهال قال تعاىل ال املغضوب عليهم كام قال و: أن يقال: املسألة األوىل  

 .مررت بزيد ال عمرو وبالعاقل ال األمحق: وهذا كام تقول

ومل ) ٧اآليـة : سـورة الفاحتـة (}غـري املغـضوب{: وهـي أنـه قـال: اجلواب للمـسألة األوىل  

يعطف هبا بعد اإلجياب، كام تقـول جـاءين ) ال(ال ريب أن : ال املغضوب عليهم فيقال: يقل

، وهـي صـفة لـيس   فهي تابع ملـا قبلهـا) غري(أما زيد ال عمرو، وجاءين العامل ال اجلاهل، و

 .إال كام سيأيت

 العطـف، وهـذا إنـام يعلـم إذا وإخراج الكالم هنا خمرج الـصفة أحـسن مـن إخراجـه خمـرج

لو أخرج الكالم خمرج العطف : عرف فرق مابني العطف يف هذا املوضع والوصف، فتقول

رصاط الذين أنعمت عليهم ال املغضوب عليهم،مل يكن يف العطف هبا أكثر مـن نفـي : وقيل

مل جـاءين العـا: إضافة الرصاط إىل املغضوب عليهم، كام هو مقتىض العطف، فإنك إذا قلـت

ال اجلاهل، مل يكن يف العطف أكثر من نفي املجيء عن اجلاهل وإثباتـه للعـامل، وأمـا اإلتيـان 

 :فهي صفة ملا قبلها، فأفاد الكالم معها، وصفهم بشيئني) غري(بلفظ 

 أهنم منعم عليهم: أحدمها

 يفيد العطف مع زيادة الثناء علـيهم ومـدحهم، ، فأفاد ما أهنم غري مغضوب عليهم: والثاين

ًفإنه يتضمن صفتني صفة ثبوتية وهي كوهنم منعام عليهم، وصـفة سـلبية وهـي كـوهنم غـري 

 .مستحقني لوصف الغضب، وأهنم مغايرون ألهله

 وهلذا ملا أريد هبا هذا املعنى جرت صفة عىل املنعم عليهم 

أن أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى ادعـوا أهنـم هـم املـنعم : وفيها فائدة أخـرى وهـي

: املنعم عليهم غـريكم ال أنـتم، وقيـل للمـسلمني:  دون أهل اإلسالم، فكأنه قيل هلمعليهم

يف هـذا الـسياق أحـسن وأدل عـىل ) غـري(املغضوب عليهم غريكم ال أنتم، فاإلتيـان بلفظـة 

: ومل يقـل} املغضوب عليهم وال الـضالني{: إثبات املغايرة املطلوبة، فتأمله وتأمل كيف قال

، فـال  ً أهنم هم املوصوفون بذلك جتريدا لوصفهم بالغضب والضاللاليهود والنصارى مع

يشهد بأنه تنزيـل مـن  يثبت ملغضوب عليه وال ضال، فتبارك من أودع كالمه من األرسار ما

 .حكيم محيد



إنه قد ثبت يف احلـديث الـذي رواه الرتمـذي واإلمـام أمحـد وأبـو حـاتم تفـسري املغـضوب  :  املسألة الثانية 

فام وجه هذا التقسيم واالختصاص وكل من الطائفتني ) ، والنصارى بأهنم الضالون اليهود(م عليهم بأهن

 .ضال مغضوب عليه

، والــضالني  وجــه تفــسري املغــضوب علــيهم بــاليهود وهــي مــا:   لمــسألة الثانيــة اجلــواب ل

هـذا لـيس بتخـصيص : بالنصارى مع تالزم وصفي الغضب والضالل؟ فاجلواب أن يقـال

 كل صفة عن أصحاب الـصفة األخـرى، فـإن كـل مغـضوب عليـه ضـال وكـل يقتيض نفي

ضال مغضوب عليه، لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه هبا، وأن ذلـك 

هو الوصف الغالب عليهام، وهذا مطابق لوصف اهللا اليهود بالغضب يف القرآن والنـصارى 

 .ا يف ذلك املوضعبالضالل، فهو تفسري لآلية بالصفة التي وصفهم هب

َبئسام  : أما اليهود فقال تعاىل يف حقهم َ ْ ْاشـرتوا ِ ْ َ َ ِبـه ْ ْأنفـسهم ِ َُ ُ فـروا َأن َ ْ ْيك ُُ َبـام َ َأنـزل ِ َ ًبغيـا اهللاُّ َ ْ  َأن َ

ُينزل ِّ َ ِفضله ِمن اهللاُّ ُ ِ ْ َعىل َ ُيشاء َمن َ َ ْمن َ ِعباده ِ ِ ْفبـآؤوا َِ َُ ٍبغـضب َ َ َ َعـىل ِ ٍغـضب َ َ ـافرين َ َ َوللك َِ ِ َعـذا ِْ  ٌبَ

ٌمهني ِ  : ويف تكرار هذا الغضب هنا أقوال  )٩٠ : البقرة (ُّ

أنه غضب متكرر يف مقابلة تكرر كفرهم برسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم والبغـي : أحدها

ً، فاستحقوا بكفرهم غضبا وبالبغي واحلرب والصد عنه غضبا آخر عليه وحماربته ً. 

َالذين : ونظريه قوله ِ ْكفـروا َّ َُ ْوصـدوا َ ُّ َ ِسـبيل َعـن َ ِ ْزدنـاهم اهللاِّ َ ُ َ ْ ًعـذابا ِ َ َفـوق َ ِالعـذاب َْ َ َبـام َْ ْكـانوا ِ ُ َ 

َيفسدون ُْ ِ  فالعذاب األول بكفـرهم، والعـذاب الـذي زادهـم إيـاه بـصدهم   )٨٨ : النحل (ُ

 .الناس عن سبيله

أن الغــضب األول بتحــريفهم وتبــديلهم وقــتلهم األنبيــاء، والغــضب الثــاين : القــول الثــاين

 .ملسيحبكفرهم با

صـىل  أن الغضب األول بكفرهم باملسيح والغضب الثاين بكفرهم بمحمـد: والقول الثالث

 .اهللا عليه وسلم

والصحيح يف اآلية أن التكرار هنا ليس املراد به التثنية التي تشفع الواحـد بـل املـراد غـضب 

بعد غضب، بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقـتلهم األنبيـاء وكفـرهم باملـسيح وبمحمـد 

صىل اهللا عليه وسلم، ومعاداهتم لرسل اهللا إىل غري ذلـك مـن األعـامل التـي كـل عمـل منهـا 

ِفارجع... : وهذا كام يف قوله. ًيقتيض غضبا عىل حدته ِ ْ َالبرص َ َ َ ْهل ْ َترى َ ٍفطور ِمن َ ُ َّثم - ُ ِارجع ُ ِ ْ 



َالبرص َ َ ِكرتني ْ ْ ََّ ْينقلب َ َِ َإليك َ ْ َ ُالبرص ِ َ َ ًخاسأ ْ ِ َوهو َ ٌحسري َُ
ِ أي كـرة ) ٤ـــــ٣اآليتـان : سورة امللـك( َ

 .بعد كرة ال مرتني فقط

أظهـر، وال ) ٩٠اآليـة : سـورة البقـرة(} فباؤوا بغضب عىل غضب{: وقصد التعدد يف قوله

ًعطلــوه مــن رشائــع التــوراة وحتــريفهم وتبــديلهم يــستدعي غــضبا،  ريــب أن تعطــيلهم مــا

ًم يـستدعي غـضبا آخـر، وتكـذيبهم ًوتكذيبهم األنبياء يستدعي غـضبا آخـر، وقـتلهم إيـاه

ًاملسيح وطلبهم قتله ورميهم أمه بالبهتان يستدعي غـضبا، وتكـذيبهم النبـي صـىل اهللا عليـه 

ًوسلم يـستدعي غـضبا، وحمـاربتهم لـه وأذاهـم ألتباعـه يقتـيض غـضبا، وصـدهم مـن أراد  ً

 فهـي األمـة ، ًالدخول يف دينه عنه يقتيض غضبا، فهم األمـة الغـضبية أعاذنـا اهللا مـن غـضبه

 .التي باءت بالغضب املضاعف املتكرر، وكانوا أحق هبذا االسم والوصف من النصارى

   : وقال تعاىل يف شأهنم

ْقل ْهل ُ م َ ُ ُأنبئك ِّ َ ٍّبرش ُ َ َذلك ِّمن ِ ِ ًمثوبة َ َُ َعند َ ُلعنه َمن اهللاِّ ِ ََ َوغـضب اهللاُّ َّ َِ ِعليـه َ ْ َ َوجعـل َ َ َ ُمـنهم َ ُ ْ َالقـردة ِ َ َ ِ ْ 

ِواخلنــاز َ َ َوعبــد َيرَْ َ َالطــاغوت ََ ُ َأولـــئك َّ ِ َ ْ ٌّرش ُ انــا َ َ ًمك ُّوأضــل َّ َ َ َســواء َعــن َ ِالــسبيل َ ِ      )٦٠ : املائــدة (َّ

   .يكون من الغضب فهذا غضب مشفوع باللعنة واملسخ وهو أشد ما

َلعن   : وقال تعاىل ِ َالذين ُ ِ ْكفروا َّ َُ ِبني ِمن َ َإرسائيل َ ِ
َ ْ َعىل ِ ِلسان َ َ َداوود ِ ُ ِوعيـ َ ِابـن َسىَ َمـريم ْ ْ َذلـك ََ ِ َ 

َبام َعصوا ِ ْوكانوا َ ُ َ َيعتدون َّ ُ َ ْ ْكانوا - َ ُ َيتناهونَ ال َ ْ ََ َ ر َعن َ َ ٍمنك ُفعلوه ُّ َُ َلبئس َ ْ ِ ْكانوا َما َ ُ َيفعلون َ ُ َْ َتـرى - َ َ 

ًكثريا ِ ْمـنهم َ ُِّ َيتولـون ْ َّْ َ َالـذين ََ ِ ْكفـروا َّ َُ َلبـئس َ ْ ِ ْقـدمت َمـا َ َ َّ ْهلـم َ ُ ْأنفـسهم َ ُُ ُ َسـخط َأن َ ِ ْعلـيهم اهللاُّ َ ِ ْ َ ِويف َ َ 

ِالعذاب َ ْهم َْ َخالدون ُ ُ ِ  ).٨٠ــــــ٧٨اآليات : سورة املائدة ( َ

 

 :النصارى بالضالل ففي قوله تعاىلوأما وصف 

ْقل َأهل َيا ُ ْ ِالكتاب َ َ ِ ْتغلواَ ال ْ ُ ْ م ِيف َ ُ ْديـنك ِ َغـري ِ ْ ِّاحلـق َ َ َوال ْ ْتتبعـوا َ ُ ِ َّ َأهـواء َ ْ ٍقـوم َ ْ ْقـد َ ْضـلوا َ ُّ ُقبـل ِمـن َ َْ 

ْوأضلوا ُّ َ َ ًكثريا َ ِ ْوضلوا َ ُّ َ َسواء َعن َ ِالسبيل َ ِ  . )٧٧ : املائدة (َّ

ْلقد    :فهذا خطاب للنصارى ألنه يف سياق خطابه معهم بقوله َ َكفر َ َ َالـذين َ ِ ْقـالوا َّ ُ َّإن َ َهـو اهللاَّ ِ ُ 

ُاملسيح ِ ُابن َْ َمريم ْ ْ َوقال ََ َ ُاملسيح َ ِ ِبني َيا َْ َإرسائيل َ ِ
َ ْ ْبدواْاع ِ ُ ِّريب اهللاَّ ُ م َ ُ ْوربك ََّ ُإنه َ َّ ْيـرشك َمن ِ ِ ْ ْفقـد ِبـاهللاِّ ُ َ َ 

َحرم َّ ِعليه اهللاُّ َ َ َاجلنة َ َّْ ُومأواه َ َ َْ ُالنـار َ َومـا َّ َللظـاملني َ ِِ ْمـن َِّ ٍأنـصار ِ َ وضـلوا عـن سـواء {: إىل قولـه     َ

،  ً ثم أضلوا كثـرياًفوصفهم بأهنم قد ضلوا أوال ) ٧٧ــــ٧٢اآليات : سورة املائدة(} السبيل

، فهذا قبل مبعث النبي صىل اهللا عليه وسـلم حيـث ضـلوا يف أمـر املـسيح   أتباعهمأضلوا و



آخـر بتكـذيبهم لـه  ًوأضلوا أتباعهم، فلام بعث النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم ازدادوا ضـالال 

، فتضاعف الـضالل يف حقهـم هـذا قـول طائفـة مـنهم الزخمـرشي وغـريه وهـو  وكفرهم به

 :، فإن هذا كله وصف ألسالفهم الذين هم هلم تبع، فوصفهم بثالث صفات عيفض

 .أهنم قد ضلوا من قبلهم: أحدها

 .أهنم أضلوا أتباعهم: والثانية

 .أهنم ضلوا عن سواء السبيل: والثالثة

ًوإنام رس اآلية أهنا اقتضت تكرار الـضالل يف النـصارى ضـالال بعـد ضـالل لفـرط جهلهـم 

، وهلذا كان النصارى   اآلية التي تقدمت يف تكرار الغضب يف حق اليهود، وهي نظري باحلق

 .أخص بالضالل من اليهود

ًووجه تكرار هذا الضالل أن الضالل قد أخطأ نفس مقصوده، فيكون ضاال فيه فيقـصد مـا 

ً، وقد يصيب مقـصودا حقـا لكـن يـضل يف  ال ينبغي أن يقصده ويعبد من ال ينبغي أن يعبده ً

  والسبيل املوصلة إليهطريق طلبه

 .ضالل يف الغاية: فاألول

 .ه إىل ذلك فقد أضلهَ، ثم إذا دعا غري والثاين ضالل يف الوسيلة

وأسالف النصارى اجتمعت هلم األنواع الثالثة فـضلوا عـن مقـصودهم حيـث مل يـصيبوه، 

وزعموا أن إهلهم بـرش يأكـل ويـرشب ويبكـي، وأنـه قتـل وصـلب ، فهـذا ضـالل يف نفـس 

، وال  ، وضلوا عن السبيل املوصلة إليه، فال اهتدوا إىل املطلوب صود حيث مل يظفروا بهاملق

، ودعوا أتباعهم إىل ذلـك فـضلوا عـن احلـق وعـن طريقـه وأضـلوا  إىل الطريق املوصل إليه

 .فوصفوا بأخص الوصفني. ًكثريا، فكانوا أدخل يف الضالل من اليهود

 

 

 

 

 



 .غضوب عليهم يف اللفظ عىل الضالنيمل قدم امل:  املسألة الثالثة 

 .ديدةعوهي تقديم املغضوب عليهم عىل الضالني، وذلك لوجوه :  لمسألة الثالثةاجلواب ل

 .أهنم متقدمون عليهم بالزمان: أحدها

أهنم كانوا هم الذين يلون النبي صىل اهللا عليه وسلم من أهل الكتابني، فإهنم كانوا : الثاين

نصارى كانت ديارهم نائية عنه، وهلذا جتد خطاب اليهود والكالم جريانه يف املدينة وال

معهم يف القرآن أكثر من خطاب النصارى كام يف سورة البقرة واملائدة وآل عمران وغريها 

 .من السور

ًأن اليهود أغلظ كفرا من النصارى، وهلذا كان الغضب أخص هبم واللعنة : الثالث

كام تقدم، فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أحق والعقوبة، فإن كفرهم عن عناد وبغي 

 .وأهم بالتقديم، وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند

وهو أحسنها أنه تقدم ذكر املنعم عليهم والغضب ضد اإلنعام والسورة هي السبع : الرابع

من املثاين التي يذكر فيها اليشء ومقابله، فذكر املغضوب عليهم مع املنعم عليهم فيه 

الناس منعم عليه ومغضوب عليه : االزدواج واملقابلة ما ليس يف تقديم الضالني، فقولك

 .منعم عليه وضال: فكن من املنعم عليهم، أحسن من قولك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مل أتى يف أهل الغضب بصيغة مفعول املأخوذة من فعل ومل يأت يف أهل الضالل بذلك، :  املسألة الرابعة 

 .أتى فيهم بصيغة فاعل املأخوذة من فعلاملضلني بل : فيقال

 

وهي أنه أتى يف أهل الغضب باسم املفعول، ويف الـضالني باسـم :  مسألة الرابعة اجلواب لل

الفاعل، فجواهبام ظـاهر، فـإن أهـل الغـضب مـن غـضب اهللا علـيهم وأصـاهبم غـضبه فهـم 

،  اكتـسبوهمغضوب عليهم، وأما أهل الـضالل فـإهنم هـم الـذين ضـلوا وآثـروا الـضالل و

ًوهلذا استحقوا العقوبة عليه، وال يليق أن يقال وال املضلني مبنيا للمفعول ملا يف رائحته مـن 

إقامة عـذرهم، وأهنـم مل يكتـسبوا الـضالل مـن أنفـسهم بـل فعـل فـيهم، وال حجـة يف هـذا 

، فإنا نقول إهنـم هـم الـذين ضـلوا، وإن كـان اهللا أضـلهم، بـل فيـه رد عـىل اجلربيـة  للقدرية

ًالذين ال ينسبون إىل العبد فعال إال عىل جهة املجاز ال احلقيقة، فتـضمنت اآليـة الـرد علـيهم 

الــرد عــىل القدريــة، ففــي اآليــة إبطــال قــول } اهــدنا الــرصاط املــستقيم{: كــام تــضمن قولــه

ًالطائفتني، والشهادة ألهل احلق أهنـم هـم املـصيبون، وهـم املثبتـون للقـدر توحيـدا وخلقـا  ً

ًضافة أفعال العباد إليهم عمال وكسبا، وهو متعلـق األمـر والعمـل كـام أن األول والقدرة إل ً

متعلق اخللق والقدرة، فاقتـضت اآليـة إثبـات الـرشع والقـدر واملعـاد والنبـوة، فـإن النعمـة 

والغضب هو ثوابه وعقابه، فاملنعم علـيهم رسـله وأتبـاعهم لـيس إال، وهـدى أتبـاعهم إنـام 

ت إثبات النبوة بـأقرب طريـق وأبينهـا وأدهلـا عـىل عمـوم احلاجـة يكون عىل أيدهيم، فاقتض

وشدة الرضورة إليها، وأنه ال سبيل للعبد أن يكون من املنعم علـيهم إال هبدايـة اهللا لـه، وال 

تنال هذه اهلداية إال عىل أيدي الرسل، وأن هذه اهلداية هلا ثمرة وهـي النعمـة التامـة املطلقـة 

 .ثمرة وهي الغضب املقتيض للشقاء األبدييف دار النعيم، وخلالفها 

فتأمل كيف اشتملت هذه اآلية مع وجازهتا واختصارها عىل أهـم مطالـب الـدين وأجلهـا، 

 .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل، وهو أعلم

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 وكان هنا ولو قيل املغضوب عليهم والضالني مل خيتل الكالم) ال(ما فائدة العطف بــــ :   اخلامسةاملسألة

 أوجز؟

ليس عىل {: إذ قد عطف هبا فيأيت العطف هبا مع الواو للمنفي نحو ما قام زيد وال عمرو وكقوله تعاىل

وال عىل الذين إذا ما {: إىل قوله تعاىل} الضعفاء وال عىل املرىض وال عىل الذين ال جيدون ماينفقون حرج

دون الواو فباهبا اإلجياب نحو مررت بزيد ال وأما ب) ٩٢ــــ٩١اآليتان : سورة التوبة(} َأتوك لتحملهم

 .عمرو

بـني املعطـوف واملعطـوف عليـه، ففـي ) ال(وهي ما فائدة زيادة : خلامسة اجلواب للمسألة ا

 :ذلك أربع فوائد

فلوال مافيها من معنـى النفـي ملـا عطـف ) غري(أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه : أحدها

 قـوة ال املغـضوب علـيهم وال الـضالني، أو غـري املغـضوب مع الواو فهـو يف) ال(عليها بــــ 

 .عليهم وغري الضالني

) ال(أن املراد املغايرة الواقعة بني النوعني وبني كل نوع بمفرده، فلـو مل يـذكر : الفائدة الثانية

َغري املغضوب عليهم والضالني أوهم أن املراد ما غاير املجموع املركب من النـوعني : وقيل َ َ

ًوال الـضالني، كـان رصحيـا يف أن املـراد رصاط غـري : ير كل نـوع بمفـرده، فـإذا قيـلال ما غا

ماقام زيد وعمـرو، فـإنام نفيـت القيـام عـنهام : وبيان ذلك أنك إذا قلت. هؤالء وغري هؤالء

 .وال يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهام بمفرده



، وإهنـام صــنف واحــد رفـع تــوهم أن الـضالني وصــف للمغـضوب علــيهم: الفائـدة الثالثــة

وصفوا بالغضب والضالل، ودخل العطف بينهام كام يدخل يف عطف الصفات بعضها عىل 

قد أفلح املؤمنون، الذين هـم يف صـالهتم خاشـعون، والـذين هـم {: بعض، نحو قوله تعاىل

ــات : ســورة املؤمنــون(} عــن اللغــو معرضــون إىل آخرهــا، فــإن هــذه صــفات ) ٣ــــــ١اآلي

} سبح اسـم ربـك األعـىل الـذي خلـق فـسوى، والـذي قـدر فهـدى{: لهللمؤمنني ومثل قو

علــم أهنــام صــنفان متغــايران ) ال(ونظــائره، فلـام دخلــت ) ٣ــــــ١اآليــات : سـورة األعــىل(

 :لوجوه) غري(أوىل هبذا املعنى من ) ال(مقصودان بالذكر، وكانت 

 .ًأهنا أقل حروفا: أحدها

 .التفادي من تكرار اللفظ: الثاين

 الثقل احلاصل بالنطق بغري مـرتني مـن غـري فـصل إال بكلمـة مفـردة، وال ريـب أنـه :الثالث

إنام يعطف هبا بعد النفي، فاإلتيان هبا مؤذن بنفـي الغـضب ) ال(ثقيل عىل اللسان الرافع أن 

وإن أفهمت هذا فال أدخل ) غري(عن أصحاب الرصاط املستقيم، كام نفي عنهم الضالل و 

 يف النفي منها، 

 

 


