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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى              

  : أما بعد،آله وصحبه أجمعين
  :-رحمه اهللا-يقول المصنف ف
ان وحدانية ألوهيته بأنه تعـالى هـو المـنعم علـى عبيـده               في بي  -تبارك وتعالى -شرع  "

 بـأن جعـل لهـم       الباطنة، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة و     بإخراجهم من العدم إلى الوجود    
 بنـاء   ة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء     مقررة موطأ   مهداً كالفراش  :األرض فراشاً، أي  

نَا السماء سقْفًا محفُوظًا وهـم عـن آياِتهـا          وجعلْ{ : كما قال في اآلية األخرى     ،وهو السقف 
ونِرضعاء  { ]سورة األنبياء ) ٣٢([ }ماء ممالس نَل لَكُم مَأنزوالمـراد بـه   ]سورة النمل) ٦٠([ }و 

فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو          السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه،       
  .م وألنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآنمشاهد رزقاً له

الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض قَرارا والسماء ِبنَاء وصـوركُم  { :أشبه آية بهذه اآلية قوله تعالى   من  و
سـورة  ) ٦٤([ }ه رب الْعالَِمين  فََأحسن صوركُم ورزقَكُم من الطَّيباِت ذَِلكُم اللَّه ربكُم فَتَبارك اللَّ         

  .]غافر
 فبهذا يستحق أن يعبد وحده وال    ،ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم       

  .]سورة البقرة) ٢٢([ }فَالَ تَجعلُواْ ِللِّه َأنداداً وَأنتُم تَعلَمون{ :يشرك به غيره، ولهذا قال
 قلت يا رسول اهللا، أي الذنب أعظـم  : قال-رضي اهللا عنه- وفي الصحيحين عن ابن مسعود    

  .الحديث ))تجعل هللا نداً وهو خلقك أن((: عند اهللا؟ قال
أتدري ما حق اهللا على عباده؟ أن يعبدوه وال يشركوا          ((: -رضي اهللا عنه  -وكذا حديث معاذ    

  .الحديث ...))به شيئاً
 ما شاء اهللا ثـم      : وشاء فالن، ولكن ليقل     ما شاء اهللا   :ال يقولن أحدكم  : ((وفي الحديث اآلخر  

  ".))شاء فالن
  : أما بعد، وعلى آله وصحبه ومن وااله،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللاوبسم اهللا، 

، مـع  ]سورة البقرة) ٢٢([} الَِّذي جعَل لَكُم اَألرض ِفراشاً والسماء ِبنَاء   { :-تبارك وتعالى -قوله  ف
ى أن السماء سقف محفـوظ       دليل عل  ]سورة األنبياء ) ٣٢([} علْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا   وج{: قوله

إن السماء ليست   : خالفاً لما يزعمه بعض أهل الفلك من المعاصرين، حيث يقولون         ومحسوس،  



 ٢

 عبارة عـن    هي السماءهذه  إن  : جسماً محسوساً وسقفاً كما هو مقرر في القرآن، وإنما يقولون         
  . وما أشبه ذلك مما يقولونه في هذا المقام، بحيث إنه ليس هناك سقف محيط بالعالم،..زاتغا

  .وعلى كل حال هذا تكذيب بما جاء في القرآن
المقـصود بـه العلـو،     ]سورة البقـرة ) ٢٢([ }وَأنزَل ِمن السماء ماء { :-تبارك وتعالى -وقوله  
ازل من الـسحاب هـو      التالي فهذا المطر الن   على السحاب، فكل ما عال فهو سماء، وب        فيصدق

  .نازل من السماء
كثير، وذلـك ال يمنـع أن يكـون     -من أين يأتي: أي-فكالم أهل العلم في مصدر هذا المطر      
إلـى  ... تصعد إلى أعلى ثم تتكثـف      : أي ار وغيرها، متركباً من أبخرة تتصاعد من مياه البح      

قه، فينزل لهم بها المطر، وقد يكون له مـصدر           يجعل هذه السنة في خل      فاهللا ،تنـزلثم   آخره،
     على كل شيء قدير، لكن هذا أمر مـشاهد، والعلـم عنـد اهللا    -عز وجلَّ -آخر مع هذا، واهللا     

  .-عز وجلَّ-
  ". تعالى وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع"

  .نع أظهر من كل شيءهذه قضية ال تحتاج إلى تقرير، يعني وجود الصا
  وليس يصح فـي األذهـان شـيء       

  

ــل    ــى دلي ــار إل ــاج النه   إذا احت
  

 بامرأة عجوز فهالها ما رأت من هـذا التجمهـر           ا مر الرازي مع كوكبة من تالمذته      ولذلك لم 
هذا الذي يعرف على وجـود اهللا ألـف         : على هذا الرجل، والحفاوة به فسألت من هذا؟ فقالوا        

  .ن في قلبه ألف شك لما عرف ألف دليللو لم يك: فقالت دليل،
ن ظـاهر   بـي   أمر حتاج إلى استدالل لظهوره فهو أمر معلوم بالفطر،       ت القضية ال     هذه يعني أن 

كان المشركون وهم   قد  أظهر من كل شيء، فال حاجة إلى العناء في تقريره واالستدالل عليه، ف            
ِئن سَألْتَهم من خَلَـقَ الـسماواِت   ولَ{:  بوجوده وصنعه سبحانه، قال تعالى على شركهم يقرون  

اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو ضالَْأرسورة العنكبوت) ٦١([ }و[.  
 يبذلون جهداً كبيراً وعناء طويالً فـي تقريـر هـذه             الرازي وبالتالي فإن المتكلمين من أمثال    

تقلوا إلى تقرير توحيد الربوبية، وهذه مـن آفـات           فإن انتقلوا منها ان    -وجود الصانع - القضية
  .علم الكالم، حيث إنهم يجادلون ويطيلون في تقرير القضايا البدهية التي ال ينازع فيها أحد

هذا الكالم قد تحتاج إليه مع ملحد، وذلك نادر؛ ألن طوائف أهل اإلشراك يقرون بوجـود اهللا              و
  .حتاج إلى مناقشتهم في توحيد العبادة شريكاً، فته لكنهم يجعلون مع-عز وجلَّ-

 ال يتحدث عن قضية      الكريم القرآنفمقدماتهم سقيمة،   لذلك  هؤالء يناقشون في البدهيات، و    لكن  
 مثالً، وال يتحدث عن تقرير توحيد الربوبية إال ليدلل به علـى توحيـد          -عز وجلَّ -وجود اهللا   
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أتى بأن اهللا هو الخالق، إذن يجب أن يكـون          األلوهية، أما أهل الكالم فإن المقدمات عندهم ال ت        
  .هو المعبود وحده ال شريك له

 أثبـت بعـد ذلـك أنـه          أن اهللا هو الخالق، ثم     أثبت المقدمة األولى  والصواب ليس كذلك، بل     
  .المستحق وحده للعبادة

أحد الفـروق بـين األدلـة         يحصل بسبب هذا من التطويل من غير فائدة، وهذا هو          فانظر كم 
االستدالل، وطريقة القرآن في تقرير قضايا      في   المنطقية الفلسفية وطرائق أهل الكالم       الكالمية

االعتقاد، هذا واحد من هذه الفروق، وبهذا نعرف ما جره علم الكالم على العقيـدة اإلسـالمية       
 والجـدل فـي    ، فاشـتغلوا بالقيـل والقـال      ، مفاسد وجدل عقيم ال طائل تحته      وعلى األمة من  
 والتطويل في المقامات التي ال تحتاج إلـى تقريـر           لثوابت بأطول األدلة،  رير ا المسلمات، وتق 

عنها فـشككوا    أصالً، فكثر كالمهم وشغبهم والتمسوا االعتراضات والقوادح وحاولوا الجواب        
  .في المسلمات

 الذي حصل، ولذلك تجدون مثل الجهم بن صفوان لما قابل طائفة من السمنية وقـالوا                 هو هذا
هـل سـمعت لـه    : ال، قـالوا : هل وجدت له حساً؟ قال   : نعم، قالوا : أن لك رباً؟ قال   تقر ب : له

كيف إذن تدعي أن لك     : لهال، إلى أن قالوا     : هل شممت له رائحة؟ قال    : ال، قالوا : صوتاً؟ قال 
  ؟تدركه بحواسكرباً ولم 

كمـا  - صارىثم خرج عليهم بكالم أشبه ما يكون بكالم الن        فبقي شاكاً ال يصلي أربعين يوماً،       
: قال لهم حيث جاءهم ف   - وغيره في الرد على الزنادقة والجهمية      -رحمه اهللا - قال اإلمام أحمد  

ال، : ال، وجدت ريحـاً؟ قـال     : هل وجدت لها صوتاً، قال    : نعم، قال : تقول بأن لك روحاً، قال    
  الروح، بأن اهللا مثل  : ، وهو يقول  هم في هذا  جا وظن أنه ح   اً؟إذن كيف تقول بأن لك روح     : قال

فهو يقول بـأن     ،فصار أعظم من قول النصارى بأن المسيح هو روح اهللا وأنه حل في المسيح             
  .ويتجلى في هذه المخلوقاتاهللا مثل الروح يحل 

 دالة علـى  وغيره على وجود الصانع تعالى وهي     وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي        
  .ذلك بطريق األولى

الَِّذي خَلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم      {: ، قال تعالى  ير وجود الصانع  آن ساقها ال لتقر   مع أن القر   
{ جاء بها من أجل العبادة،    ،  ]سورة البقرة ) ٢١([ }تَتَّقُون كُمبواْ ردبما  وهم   ،]سورة البقرة ) ٢١([ }اع

، ره، لكنه أشار إلى هـذا     تقريل وما سيقت    م الذي هو مسلَّ    حتى على توحيد الربوبية    استدلوا بها 
ـ فإذن ينبغي أن يكون المعبود وحده    ،وهو أمر يقرون به أنه هو الرب وحده        ذهب الـرازي  ، ف

  فهـو   ذلك، وهو وجود الصانع، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة أخرى وهي أنه الرب،              قبل إلى ما قبل  
  .يريد أن يثبت أنه موجود، واآلية ما جاءت لهذا
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ت السفلية والعلوية واخـتالف أشـكالها وألوانهـا وطباعهـا           فإن من تأمل هذه الموجودا    " 
 علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانـه        ،ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة      

ما الدليل علـى وجـود الـرب تعـالى؟          : وعظيم سلطانه، كما قال بعض األعراب وقد سئل       
  ":...فقال

ن، على كثرة من تبع الجهم بن صـفوان مـن   شوف اآلن الفرق بين هذا وبين الجهم بن صفوا 
 المعتزلـة الـذين      مـن  هـؤالء  أهل خراسان، وفي البصرة من أتباع عمرو بن عبيد، وغير         

انكفأ كثير منهم خلف هذا الرجل المبطل، وتتعجـب فـي           حيث  يزعمون أنهم أصحاب عقول،     
 شمس النبـوة،     وجود علماء مثل الجبال وقرب العهد من       مع - التابعين في زمان - ذلك الزمان 

رجل على جهله وغباوته وظهور فـساد       كيف توجد عقول تفكر بهذه الطريقة وتتبع مثل هذا ال         
  ، فكيف بزمانك هذا الذي ال ننتظر فيه إال الدجال؟عقله

 أن اإلنسان تأمل في التاريخ وظهور الفرق، كيف وجدت هـذه            فهذا أمر في غاية العجب، فلو     
صاروا يموتون دونها، ويتحمسون لها، ثم تقوم الخالفة علـى          األلوف المؤلفة، الذين تبعوها و    

  ؟متحنون الناس وي وهم المعتزلة، الجهميةفراخ هؤالء
       نستغرب إذا انحرف  ؟  كيف وجدت مثل هذه األشياء في ذلك الزمان؟ فكيف بزماننا هذا          نعجب  

                                                                        !الناس وحادوا عن الجادة
يا سـبحان اهللا،    : ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال      : كما قال بعض األعراب وقد سئل     " 

سماء ذات أبراج، وأرض ذات  ن أثر األقدام لتدل على المسير، ف      إن البعر ليدل على البعير، وإ     
  !؟فجاج، وبحار ذات أمواج، أال يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير

من تأمل هذه السموات بارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار، والصغار النيـرة              ف
من السيارة ومن الثوابت، ونظر إلى البحار المكتنفة لـألرض مـن كـل جانـب، والجبـال         

 وألوانها، كمـا قـال اهللا       ويسكن ساكنوها، مع اختالف أشكالها     رقَتالموضوعة في األرض ل   
وِمن النَّاِس والـدواب    * ِجباِل جدد ِبيض وحمر مخْتَِلفٌ َألْوانُها وغَراِبيب سود       وِمن الْ {: تعالى

  .]سورة فاطر) ٢٨-٢٧([ }ه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءوالَْأنْعاِم مخْتَِلفٌ َألْوانُه كَذَِلك ِإنَّما يخْشَى اللَّ
قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرأ في األرض مـن الحيوانـات       وكذلك هذه األنهار السارحة من      

المتنوعة والنبات المختلف الطعوم واألراييج واألشكال واأللوان مع اتحـاد طبيعـة التربـة              
 ولطفـه بهـم،     ،والماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة، وحكمته ورحمته بخلقه         

  .واه، عليه توكلت وإليه أنيبوإحسانه إليهم، وبره بهم، ال إله غيره، وال رب س
  ".واآليات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جداً

 أن يستدل بهذه المخلوقات والكائنـات  ، وذلكعلى كل حال هذه الطريقة هي الشائعة في القرآن     
 بهذه المشاهدات وما    يستدل،   وصفاته -عز وجلَّ -واألجرام العلوية والسفلية على وحدانية اهللا       
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 بآثـاره   -تبـارك وتعـالى   -تعرف عليه   في -سبحانه وتعالى -ع في هذا الكون على المعبود       يق
  .خلقهو

 التعرف على ما يجري في الكون       ، أي هي االستدالل  -وهي طريقة الخاصة  -والطريقة الثانية   
  .-عز وجلَّ-بناء على المعرفة باهللا 

  .عرفة ما يقع ويجري في هذا العالميعني أن يجعل معرفته باهللا وأسمائه وصفاته طريقاً إلى م
الطريقة األولى هي الشائعة الكثيرة، وهي التي تناسب عامـة الخلـق،    فوشتان بين الطريقتين،    

هذه األكوان واألفالك العظيمة في جريها ودقة خلقها وعظمتها         واألثر يدل على المسير،     : تقول
قدرة تامة وغنى مطلق، وملك     تدل على عظمة الخالق وعلى علمه وعظيم سلطانه، وتدل على           

تستدل بما ترى من هذه الخالئق التي تأتيها أرزاقها          و ، وما إلى ذلك من المعاني،     ال يقادر قدره  
 وأنه بصير وأنه خبيـر يعلـم دقـائق األشـياء             وأنه رزاق  في قعر البحار على أن اهللا رحيم      

  .والخفيات، وأنه لطيف بعباده وما أشبه هذا
 -صلى اهللا عليه وسلم   - لما جاءها النبي     -رضي اهللا عنها  -طريقة خديجة   هي  : الطريقة الثانية 

كال، واهللا ال يخزيـك اهللا،      ": مذعوراً فقالت بناء على ما عرفت من أوصاف اهللا الكاملة، قالت          
  .إلى آخر ما ذكرت" ، وتحمل الكل، وتقري الضيفإنك لتصل الرحم

صـلى  -ما وقع للنبي     بطت وعرفت أن  فهي بناء على ما عرفت من أوصاف اهللا وكماله استن         
 ،مثلك ال يخاف  فال،  : قالت، ف  ليس أمراً مخوفاً يتبعه ويلحقه من جرائه الضرر        -اهللا عليه وسلم  

  .هءوال يلحقه المكروه؛ ألنك بهذه المثابة واهللا ال يضيع أوليا
هذه طريقة موجودة، ولكنه ال يتوصل إليها إال من كملت معرفته وبلغ مرتبة اليقين، فهو لـيس    

يستطيع أن يتعرف على كثيـر مـن      هذا   ف ، إيمانه جازم ثابت   ، بل عنده شك وال تردد وال ريبة     
، فيعرف أن صنع هؤالء إلى      -عز وجلَّ -األمور الواقعة، ويحكم عليها بناء على معرفته باهللا         

الة هؤالء على هؤالء مؤقتة     إدر، وأن كيد هؤالء ال يفلح، وأن العاقبة ستكون لهؤالء، وأن            بوا
ولَو يشَاء اللَّه لَانتَصر ِمـنْهم ولَِكـن لِّيبلُـو         {: -عز وجلَّ -، وإنما هي كما قال اهللا       لن تدوم و

 ومن أين وقع    ،تيأف من أين     يعرف هذه األشياء، ويعر    فهو،  ]سورة محمد ) ٤([ }بعضكُم ِببعضٍ 
سـبحانه  -كل ذلك بناء على معرفته بـالمعبود        ، و  وكيف يكون المخرج منها    ،في هذه الورطة  

  .-وتعالى
عالية، وهـي أهـل     الفمن وصل إلى هذه المرتبة فإنه قد وصل إلى مرتبة من مراتب اإليمان              

  .-عز وجلَّ-اليقين، أهل البصر، أهل المعرفة الصحيحة باهللا 
خواص أهل العبودية، ولذلك ال تجد هذه الطريقة الثانية مطروقة كثيراً في القرآن             ه مراتب   فهذ

  .الطريقة األولى أو في الكتب؛ ألن المناسب لعامة الخلق، هي
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وادعـواْ  وِإن كُنتُم ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبِدنَا فَْأتُواْ ِبسورٍة من مثِْلـِه              {: يقول اهللا تعالى   "
      اِدِقينص كُنْتُم وِن اللِّه ِإنن داءكُم مدا         * شُههقُودالَِّتي و لُواْ فَاتَّقُواْ النَّارلَن تَفْعلُواْ وتَفْع فَِإن لَّم

تْ ِللْكَاِفِرينةُ ُأِعدارالِْحجو سورة البقرة) ٢٤-٢٣([ }النَّاس[.  
وِإن {ن قرر أنه ال إله إال هو، فقال مخاطباً للكـافرين،            ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أ       

 فأتوا بسورة مـن     -صلى اهللا عليه وسلم   - يعني محمداً    }كُنتُم ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبِدنَا      
  "....ما جاء به مثل

سـية  تحدثنا في بداية التفسير الذي كان في يوم الجمعة عن مقاصد القرآن والموضوعات األسا          
من ذلك قضية التوحيد بأنواعه الثالثة، ومن ذلـك قـضية الـوحي           : قلناوالتي جاء لتقريرها،    

  . والقضايا التي جاءت لتقريرها وذكرناه في موضوعات سورة البقرة،والرسالة والنبوة
ـ  ،  ]سورة البقرة ) ٢١([ }اعبدواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم   { :فهنا ذكر قضية التوحيد    ل منهـا إلـى   ثم انتق

  . بالمعجزة، وهي هذا القرآن-صلى اهللا عليه وسلم-نبوة محمد ، وإثبات قضية الوحي
 والريـب، هنـا     }وِإن كُنتُم ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبِدنَا فَْأتُواْ ِبسورٍة من مثِْلهِ           { :قال تعالى 

 فإن الريب كما مضى في أول السورة هو         إن هذا التفسير بما يقاربه، وإال     : بالشك، وقلنا فسره  
ريب، وإنما إذا حصل معه شيء من القلـق         : تردد، وليس مجرد الشك، يقال له      و شك مع قلق  

  .أخص من الشكه  أنريب، يعني: والتردد، يقال له
وِإن { : بعد أن قرر أنه ال إله إال هو، فقال مخاطباً للكافرين        ثم شرع  تعالى في تقرير النبوة       "

 فأتوا بسورة مـن     -صلى اهللا عليه وسلم   -يعني محمداً    }م ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبِدنَاَ      كُنتُ
 واستعينوا علـى   ،ضوه بمثل ما جاء به     إن زعمتم أنه من عند غير اهللا، فعارِ        همثل ما جاء ب   

  .ذلك بمن شئتم من دون اهللا، فإنكم ال تستطيعون ذلك
  ". أعوانكم:}شُهداءكُم{: -نهمارضي اهللا ع-قال ابن عباس 

هـذا ممـا   نزلنا، وأ:  لو قال بخالف ما،تنزيل نزلنا يدل على التدريج   ال لفظ }نَزلْنَا علَى عبِدنَاَ  {
تـدرج  الالتكثير، فهو يدل هنا على  التفعيل يدل على فإندل به على أن القرآن نزل منجماً؛       يست

  .نزل شيئاً بعد شيء: أيفي النزول، 
 وقد تحداهم فـي مواضـع مـن         هنا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة،      }تُواْ ِبسورٍة من مثِْلهِ   فَْأ{

 تحـداهم أن يـأتوا      بكتاب مثل هذا الكتاب، كما    وتارة أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن،        القرآن  
  .في سورة يونسكما  كما في سورة هود، وتحداهم أن يأتوا بسورة كما هنا وبعشر سور

 كـسورة  أقصر سـورة ثـالث آيـات   ون القرآن يحصل إعجازه بأقصر سورة، إ : يقال ولذلك
  .الكوثر
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 إلى أن ذلك يحصل أيضاً بما يعـادل أقـصر           -وهو قول متجه  - وذهب جماعة من أهل العلم    
 أطول من سورة الكوثر بأضـعاف،        التي هي   من آية مثل آية الدين     اًسورة، يعني آية أو جزء    

  .سورةجزء من آية تعادل أقصر  أو ببآيةاإلعجاز فيحصل 
أما الكلمة الواحدة من حيث هي، فإنها ليس فيها إعجاز، ولكن وضعها في موضعها ال شك أنه                 

ـ   :قال بعض أهل اإلعجاز   بحيث كما   ة  مع التركيب والسياق في غاية اإلحكام والدق       ت ش لـو فت
وسـياقها وداللتهـا     بجرسـها    كلمة تقع موقعهـا   أبداً  رب لم تجد    القواميس والمعاجم ولغة الع   

 المعاني ونفس اإليقاع والتـأثير فـي الـسمع،           نفس  ال تجد شيئاً يؤدي     أي ،األصلية والخادمة 
سـورة  ) ٧٨([ }ِإذْ نَفَشَتْ ِفيِه غَـنَم الْقَـومِ      {: -تبارك وتعالى -هذا بأمثلة، كقوله    يمثلون على   و

  .]األنبياء
 ما تسمعها يحصل لك فهم ال يمكـن أن      بالضبط، ولكن مجرد  اها   معن قد ال تعرف  ت  شَفَ نَ كلمةف

 نفـس   تؤدي  فإنها ال  إذ انتشرت فيه غنم القوم،    : لو قلت ، ولذلك   تؤديه لفظة أخرى تقوم مقامها    
  .األمثلة على ذلك كثيرة، و}ِإذْ نَفَشَتْ ِفيِه غَنَم الْقَوِم{ عبارة المعنى الذي تؤديه

: دي عـن أبـي مالـك      وقال الـس  ،  أعوانكم: سقال ابن عبا   } شُهداءكُم وادعواْ{ : تعالى يقول
ـ     قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك     :كم أي ءشركا آلهتكم فـي ذلـك يمـدوكم       ، أي استعينوا ب

  .وينصروكم
  .ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء:  قال} شُهداءكُموادعواْ{: قال مجاهدو

للفظة الـشهود والـشاهد تـأتي     شهود وشهداء، وهذه ا   الشهيد والشاهد،  و ،جمع شهيد : الشهداء
 وقد شـهد بـدراً، يعنـي        :، يقال يعني من حضر  فالن شهد الوقعة    : عمن حضر، تقول  مقولة  

، حضر بدراً، فتأتي بمعنى الحضور، وتأتي هذه اللفظة بمعنى الشاهد الـذي يـؤدي الـشهادة               
  .وتأتي بمعنى المعاون

 األعوان، ومن هنا فـسره بعـض الـسلف           المقصود } شُهداءكُم وادعواْ{: وهنا قال اهللا تعالى   
  .هاتوا أعوانكم من أجل أن تأتوا بقرآن مثل هذا: أي، باآللهة؛ ألنهم عادة يطلبون المدد منهم

: أي،  أي أعوانكم ومن هنا يمكن أن يقال آلهتكم كما قال بعـض الـسلف              } شُهداءكُم وادعواْ{
 الشهود على أن هـذا      :كم أي ءعوا شهدا وادعوا آلهتكم، أو ادعوا من شئتم ليحضر ذلك، أو اد         

  . يعني حكام الفصحاء، ناس يشهدون به:مثل القرآن، ومن هنا قال من قال
 منتـديات أدبيـة،      لهم  في الجاهلية   كسوق عكاظ  حكام الفصحاء كانوا في السابق في أسواقهم      

بـرع فـي   لديهم لجنة ممن    كان  فيأتي الشعراء والخطباء واألدباء ويلقون القصائد والخطب، و       
 يحـصل مغاضـبات     تعرفون أخبار هؤالء في التاريخ وكيف     و- أمثال امرئ القيس     هذا الباب 

قصيدة علـى قـصيدة فيغـضب ويهجـو     المجالس لما تفضل في تلك األسواق       أحياناً في تلك    
هذه اللجنة بمثابة طاقم التحكيم، يسمعون القصيدة ويسمعون، فيحكمون أن هذه أفضل            و -الحكم



 ٨

 باعتبار أنها من روائع الشعر      سبع المعلقات وعلقوها على الكعبة؛    انتقوا ال ف ها،ونمن هذه، وينتق  
  .يعني الشهود الذين يشهدون بأن هذا مثل القرآن } شُهداءكُموادعواْ{هنا ، فالعربي

}   ن مٍة موراءكُم  فَْأتُواْ ِبسدواْ شُهعادنكم  أي من يشهدون لكم بـذلك، أو ادعـوا أعـوا           }ثِْلِه و
  .كمادعوا أعوانوكآلهتكم التي تستعينون بها، أو ادعوا من يحضر، ادعوا شهداءكم، 

قُل لَِّئِن اجتَمعِت اِإلنس والِْجن علَى َأن يْأتُواْ ِبِمثِْل هذَا الْقُرآِن الَ يْأتُون ِبِمثِْلِه              { :يقول اهللا تعالى  
 يعني لو كان بعـضهم لـبعض مظـاهراً    ]سورة اإلسراء) ٨٨([ }ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيرا  
  . بسورة واحدةهنا هذا القرآن، و بمثلاقوياً ما يستطيعون أن يأتوومعاوناً ومؤيداً ومناصراً وم

 بهذا فعجزوا وما استطاعوا، حتى الذين حاولوا صاروا أضـحوكة فـي             وقد تحداهم اهللا تعالى   
وا صـاروا   ء والذين تجر  ،وا األوراق التي حاولوا كتابتها    التاريخ؛ ألن العقالء منهم كفوا ومزق     
  .سبة وأضحوكة يضحك منهم الناس

ـ    ل انظر إلى هذه الترهات والنماذج من هذه المحاوالت المضحكة          كلمـا ي  ذمسيلمة الكذاب، ال
ع األزلـم،   ذوالليل األضخم، والذئب األدلم، والج    :  يقول في قرآنه    حيث كر، ذكر الكذب معه،   ذُ

  .محرت أسيد من موما انتهك
 يمكـن   معان هل هذا قرآن، ماذا تحت هذا الكالم من           فصاحة وبالغة،  هذهل ه هذا الكالم،    ما

  .زور بل هذا كله كذب و، ال شيء من ذلكأن تستنبط؟
 النبوة، فقالت    كانت تدعي   أيضاًً هيوتزوجها،   الكذاب مع سجاح بنت الحارث و       مسيلمة اجتمع

  ما أوحي إليك؟: له
  .لم تر كيف فعل ربك بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى، ما بين صفاق وحشاأ: فقال
  ؟وماذا بعد ذلك: فقالت
ساً إيالجاً، ثـم    ع إن اهللا خلق النساء أفواجاً، وجعل لهن أزواجاً، فنولج فيهن ق           :أوحي إلي : قال

  .اجاً، فينتجن لنا سخاالً نتاجاًنخرجها إذا شئنا إخر
الْخَِبيثَـاتُ  { :، وحق فيهما قول اهللا تعالى     فتزوجتهأشهد أنك نبي،    : ة هذه التي تدعي النبو    فقالت

فال غرابة من ذلك]سورة النــور) ٢٦([} ِللْخَِبيِثين ،.  
جيء ببعـضهم  لما  وفد مسيلمة في حروب الردة، أو -رضي اهللا عنه– بكرولما قدم على أبي     

ل وما  أدراك ما الفيل، له خرطـوم   فذكروا له الفيل وما الفي   ،أسمعوني ما يقول صاحبكم   : فقال
والطاحنات طحناً، والعاجنات عجناً، والخابزات خبـزاً،       : ومما قالوه عنه  طويل، وذيل قصير،    

 ، أو مـن رب    ومعنى من إل يعني من إله      إل،   أشهد أن هذا لم يخرج من     : والالقمات لقماً، قال  
ال يرقبون فـيكم اهللا   ي أ]سورة التوبـة ) ١٠([ } ِذمةًالَ يرقُبون ِفي مْؤِمٍن ِإال والَ{ :كما قال تعالى 

  .وال العهد
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أيـن  : أيويحكم، إن هذا الكالم لم يخرج من إل، فأين كان يـذهب بكـم؟               :  أبو بكر  قال لهم 
، وتصرفهم هذا   إن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادقي مضر       : كانوا يقولون ومع ذلك    عقولكم؟

 ألنه ضرب على ظهر يده حتـى        قيل له ابن المقفع   الذي  عروف،  مالديب  األ خالفاً البن المقفع  
،  لما ادعى النبوة، أو ادعى أنه يأتيه مثل هذا القرآن، فحاول وكتب أشياء ومزقها              تقفعت وذلك 

وِقيَل يا َأرض ابلَِعي ماءِك ويا سماء َأقِْلِعي وِغيض الْمـاء  {: رأ قوله تعالى  ومر على صبي يق   
، فرجع ومحا   ]سورة هود ) ٤٤([} مر واستَوتْ علَى الْجوِدي وِقيَل بعداً لِّلْقَوِم الظَّاِلِمين       وقُِضي األَ 

  .ما استطاعو أشهد أن هذا ال يعارض وما هو بكالم البشر،: كل ما كتب، وقال
 ولـذلك - حاول وادعى كما قيل النبوة فترةفاغتر بنفسه المتنبي لما بلغ ذروة في الشعر   كذلك  و

  . مزقها، فكان كلما كتب ورقة قرآناًحاول أن يكتبو -قيل له المتنبي
 يقـال   ابن المقفع أول ما كتبه إنما أخذه من كتابين من حكم فارس وغير ذلك، هوحتى الذي كتب  

 لـم  نمقهـا و لفقها و  حيثجاء بالعبارات من هذين الكتابينفهو  ،رة ولآلخر التليمية  ألحدهما الد
  . ولم يظهرهايااستحعند نفسه فيأت بها من 

هـ، ٢٥٠وهذا رجل آخر يقال له يحيى بن حكم الغزال في األندلس كان من البلغاء توفي سنة                 
  .ص ليحذو على مثالها وما استطاعحاول فنظر في سورة اإلخال

  .عترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة واإلنابةا: يقول
ـ وإذا أردتم أن تعرفوا شيئاً من هـذا  ، بالفشل فإن محاولته باءت وهكذا كل من حاول    واانظرف

أنه جاء بقصيدة يضرب بهـا      :  كتاب إعجاز القرآن للباقالني، فقد تكلم فيه على قضايا منها          في
  .قفا نبِك: ، وهي قصيدة مطلعهاالمثل عند العرب في اإلعجاز

 التـي    القصيدة  هذه دون يقص فهم قفا نبك،    : فإذا قيل  جداً المرئ القيس،  هذه مطلع قصيدة بليغة     
  .هي عندهم من أبلغ أشعار العرب

جاء بالقضايا البالغية، واالستعماالت بأنواعها من جناس ومجاز        حيث  أخذها الباقالني وحللها،    
: أشياء من القرآن ويقول   ب يحللها ويحلل المعاني التي تضمنتها ويأتي        بقيووطباق وغير ذلك،    

جعل هذه القصيدة ال تساوي شيئاً يـذكر        فدرك اإلعجاز،   ي   رجالً كاننظر هذه، و  انظر هذه، و  ا
  . إعجاز القرآنهومن أراد االطالع على هذه المسألة فعليه بكتاب، أمام إعجاز القرآن

آلـه  علـى    و ، محمـد   نبينـا   على  وسلم وبارك  وصلى اهللا ،  نسأل اهللا التوفيق والسداد والثبات    
  .. أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوصحبه


