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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )١٢(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

 خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
 

 رب العالمين، والصالة والسالم على خير اهللا أجمعين، نبينـا محمـد وعلـى آلـه        الحمد هللا 
  .بعدو ،وصحبه

ا ِمن ثَمرٍة رزقاً قَالُواْ هـذَا  كُلَّما رِزقُواْ ِمنْه{ :وقوله تعالى: مشابهة ثمار الجنة بعضها ببعض  
  .]سورة البقرة) ٢٥([ }الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل

عشب الجنة الزعفران وكثبانها المـسك،      : وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي كثير، قال         
هذا الذي  : ويطوف عليها الولدان بالفواكه فيأكلونها، ثم يؤتون بمثلها، فيقول لهم أهل الجنة           

  :  كلوا فاللون واحد والطعم مختلف، وهو قول اهللا تعالى         :أتيتمونا آنفاً به، فتقول لهم الولدان     
  .]سورة البقرة) ٢٥([ }وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً{

 يـشبه   : قال }وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً  {: وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية          
  .الطعمبعضه بعضاً ويختلف في 

  .يشبه ثمر الدنيا، غير أن ثمر الجنة أطيب:  قال}وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً{: وقال عكرمة
ال يشبه شيء ممـا فـي   "وقال سفيان الثوري عن األعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس،          

  ".ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء: "وفي رواية" الجنة ما في الدنيا إال في األسماء
  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

وبشِِّر الَِّذين آمنُواْ وعِملُـواْ الـصاِلحاِت َأن   { : ما بشر به أهل الجنة  -عز وجل -لما ذكر اهللا    ف
     ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج منا وصفاً لنعيم الجنة وهو أنهـم       ذكر ه ،  ]سورة البقرة ) ٢٥([ }لَه

  .}وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً كُلَّما رِزقُواْ ِمنْها ِمن ثَمرٍة رزقاً قَالُواْ هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل{
وُأتُـواْ ِبـِه    { هل يقصدون به رزقنا به من قبل في الـدنيا،            }هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبلُ    {: فقوله

؟، أي يشبه ما في الدنيا من الفواكه والثمار وما أشبه ذلك}تَشَاِبهاًم  
في كل مرة يأتيهم من هـذا       بمعنى أنهم    في الجنة،  }هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبلُ    {أو أنهم يقصدون    

 فـي الجنـة، فهـو      هذا الذي رزقناه قبل ذلك    : النعيم، والطعام المستلذ من هذه الثمار، يقولون      
  .يشبهه

 فمن بعدهم في تفـسير اآليـة، هـل          - عنهم  تعالى رضي اهللا -هذان قوالن مشهوران للسلف     
  ؟ في الجنةالمراد متشابهاً أي يشبه ما في الدنيا، أو أنه يشبه بعضه بعضاً

أنهم يقولون ذلك؛ ألنه أشبه ما سبقه فـي الجنـة، ممـا              هنا من    فما ذكره يحيى بن أبي كثير     
  .ن اللون واحد والطعم مختلفإ: هم هؤالء الولدانيقول لف، رزقوا به من الثمار
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 قال به جماعـة مـن    هو القول األول الذيفي تفسير اآليةوهذا الذي قاله يحيى بن أبي كثير،      
حاً على القول اآلخر، فبماذا احتجـوا لهـذا       كثير، واحتجوا له بعدة أمور، وجعلوه مرج       السلف
  ؟ الجنة أنه يشبه الذي قبله مما رزقوه في منالقول

-عن ابن عباس    ه نعيم الدنيا، كما جاء في األثر        أن نعيم الجنة ال يشب    : احتجوا له بأشياء منها   
ي مختلفـة،  بأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء فقط أما الحقائق فه       -رضي اهللا عنهما  

عما ف تماماً   لكن حقيقته في الجنة وطعمه يختل     م عرفوه في الدنيا     هف،   كمثرى، وهذا عنب   هفهذ
ثمار الجنة وثمار الدنيا إنما هو في اللون فقط أو في االسم فقط، ال              في الدنيا، فهذا التشابه بين      

في الحقائق، فالتشابه الواقع بين ثمار الجنة ال يقاس بالتشابه الواقع بين ثمـار الجنـة وثمـار                 
  .الدنيا
األولى به أن يكون هذا التشابه بين       : ، قالوا }ِه متَشَاِبهاً وُأتُواْ بِ  هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبلُ    {: فقوله

 التشابه بين ثمار الجنـة، وأمـا         وهو ما قبله من ثمار الجنة مما رزقوه؛ ألن ذلك هو المتحقق          
هـو بـين ثمـار      : نظروا إلى التشابه، فقالوا   المقصود أنهم     بينهما، انتالدنيا فش مشابهته لثمار   

  .ه األول، وهذا هو الوجالجنة أعظم
ليس كل ما يرزقونه في الجنة له نظير في الدنيا، وما كان له نظيـر فـي        : قالوا:  الثاني وجهال

أهـل   فثمار الدنيا كثيرة جداً، وربما كان أكثر         ،الدنيا ليس كل هؤالء الذين في الجنة قد رزقوه        
لجنة هم الفقـراء،     ومعلوم أن أكثر أهل ا     ، وما رأوه وما سمعوا به     الجنة لم يعرفوا كثيراً منها،    

صل كثير من الثمرات التي نراها اآلن في أقاصي الدنيا إلى الناس،            يكن  يوإلى وقت قريب لم     
لكن  وهو ال نظير له، أو يوجد له نظير          }هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبلُ    { :فكيف يقولون في كل مرة    

  ؟ما عرفوه أو ما ذاقوه أو ما رزقوه في الدنيا
  .جنة، وليس بالنسبة لما رزقوه في الدنيان بالنسبة لما رزقوه في الهذا يكو: فقالوا

  .}هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل{: تعليل لقولهمأنه ك }وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً{: وكذلك قوله
عن بعض السلف أن ثمار الجنة كلما قطف منها شيء رجـع مكانـه                بعض اآلثار  توقد ورد 

  .ينقضي وال ينفدغيره، فهو نعيم ال 
  .هذه أوجه لترجيح القول بأن هذا التشابه إنما هو بين ثمار الجنة، وليس مع ثمار الدنيا

، وهذا أشهر من اختاره كبير المفـسرين ابـن جريـر            مع ثمار الدنيا   التشابه   إن: القول اآلخر 
  .الطبري

 القـول األول     وهو يرد على أصحاب     صرح به ابن جرير    ماالقول  وأعظم ما احتجوا به لهذا      
 يزرقون من ثمـار   مرة أول هلبمعنى؟ ألول وهلة  في الجنة يقولون هذا الكالم  هل: قالحيث  

  .}هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل{: الجنة يقولون
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هـذَا الَّـِذي   {: كيف يقولون؛ إذ   معلوم أنه على القول األول أنهم ال يقولون ذلك أول مرة          من ال 
  !؟وهم أول مرة، يذوقون ثمار الجنة ]سورة البقرة) ٢٥([ }رِزقْنَا ِمن قَبُل

:  يقولون  أي أنهم   ال، فمعنى ذلك أن هذا يكون من قبيل الكذب،         :إذن إذا قلتم  : فابن جرير يقول  
 من أهل الجنة، وهم      ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ولم يرزقوه في الجنة قبل ذلك، وكيف يكون            

  . يمكنهذا الف ؟الصدق  وهي دارأهل الصدق
هذا أمر يـدل علـى التكـرار        }كُلَّما رِزقُواْ { : فإن قوله  -بناء على قولكم  - ذلك   وظاهر: يقول

  .يقولونه كلما وجدوا هذه الثمار، مع أنهم ال يقولون ذلك ألول مرةهم ف والدوام، واالستمرار
ه وعقلـه،   أن هذا مما يفهمه المخاطب، فيكون مستثنى يدركه اإلنسان بفهم         : والجواب عن هذا  

مع أن ظـاهر  فعليهم ذلك،  كلما تكرر  وإنما المقصود أول مرة، يقال من أنهليس المقصود  أي
اآلية العموم، لكن ذلك يفهم ضرورة من الخطاب في كالم العرب، وهذا هو ما أظنـه أقـرب                 

ا الَِّذي  هذَ{: قولهمأن   و  المقصود بالتشابه هو التشابه بين ثمار الجنة،       ، وهو أن  واهللا تعالى أعلم  
 يعني في الجنة، وليس في الدنيا، فشتان ما بين ثمار الـدنيا ومـا بـين ثمـار       }رِزقْنَا ِمن قَبلُ  

فإذا رأوا ثمار الجنة، فإنهم يندهشون؛ ألنهم يرون حقائق أخرى تمامـاً فـي الكيـف                ،  اآلخرة
، وإن خطر في بالهم فـإن ذلـك           الدنيا في رأوه   والطعم وحقيقتها، وقد ال يخطر في بالهم ما       

  .، واهللا تعالى أعلم مقارنة بنعيم الجنةيكون على سبيل اإلقصاء
 في الجودة، أي أنـه خيـار     يعني : بعض أهل العلم يقول    ،}وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً  {:  تعالى في قوله 

 الواحد أيـضاً   كله، بينما ثمر الدنيا متفاوت، فمنه الجيد ومنه الرديء من جهة األنواع، والنوع            
 أيـضاً أن  الشجرة القديمة ثمرها أجود من ثمر الشجرة اليافعـة، وتجـد        ومتفاوت في جودته،    

 أنواع   من  حينما يريد أن يشتري    عليه وقت ذبل، ولذلك تجد اإلنسان      وإذا مر    تتفاوتاألصناف  
الجنة كلـه   ثمرأجوده؛ ألنه في غاية التفاوت، بينما  يتخير من النوع الواحد فإنه  الثمرة الواحدة 

  .جيد ليس فيه شيء مستبعد، وال شك أن ثمار الجنة كذلك
 طلحة عـن ابـن   قال ابن أبي ]سورة البقـرة  ) ٢٥([ }ولَهم ِفيها َأزواج مطَهرةٌ   {: وقوله تعالى "

 ق والبزا ن الحيض والغائط والبول والنخام    م: مطهرة من القذر واألذى، وقال مجاهد     : عباس
  .دوالمني والول

ال حـيض وال كلـف، وروي عـن         :  وفي رواية عنه   ،مطهرة من األذى والمأثم   : وقال قتادة 
  ".عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح والسدي نحو ذلك

 فوصـفها  }ولَهم ِفيها َأزواج مطَهرةٌ{ : وإنما قال شيئاً دون شيء، هنا لم يحدد  -عز وجل -اهللا  
هـذا  وليـه،  إعلى إطالقه، فال يقيد إال بدليل يجب الرجوع        األصل بقاء المطلق    وبهذا وأطلق،   

  .أصل وقاعدة معروفة
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مطهرة من الحيض مثالً، واألصـل   :لاما قفحذف فيه المتعلق،   }َأزواج مطَهرةٌ {: قولهوكذلك  
أزواج مطهرة من كـل دنـس    : فهنا يقال ما حذف منه المتعلق أن يحمل على أعم معانيه،          في  

 أو  بـذاءة اللـسان،   مـن  هي ليست كنساء الدنيا تسمع منها ما يؤذي ويجرح       حسي ومعنوي، ف  
  . والقيل والقال، وكثرة الكالم، كما هو الشائع عند كثير من النساء في الدنياالكذب

صرت طرفها فال يمتـد     وهي مطهرة أيضاً في نظرها فال تنظر وتتطلع إلى غير الزوج، قد ق            
 فـي   نبخالف م فهي ال ترى أكمل من هذا الزوج،         غيره،    وال تتطلع نفسها إلى    إلى أحد سواه  

ك ترى من هو أجمل من زوجها ومـن      فهي ال ش   ، بالنظر إلى الشاشة   يتالدنيا ال سيما من ابتل    
 فيا تـرى    ، أذكى وأعقل وأعظم قواماً واكتماالً في الجمال والهيئة والعلم والمرتبة والمكانة           هو

  !؟كيف تنظر إلى زوجها مع هذه المقارنات
يكفي ما ذكره بعـض أهـل       والحسية،  من األقذار واألدناس    أيضاً ً مطهرة   الزوجة في الجنة  و

هـو أشـرف     هـذا الـرأس   مع أن  ، والقذر  خمسة منافذ لألذى    فيه أن الرأس لوحده  من  العلم  
 بالنجاسـة،   ئ فما بالك بأشياء أخرى، فهو وإن استمتع بها فإنما يستمتع بجسد قد عب             ،األعضاء

اب مع هذا لوال ما يغشى اإلنسان من الحجاب الذي تفرضه عليه الشهوة، التـي               وأي لذة تستط  
، وإال فاألذى والقذر ال يفارقها بحال من األحوال، ولذلك يشمل الحـيض والنفـاس               هركبت في 

   كل ذلك مما يستقذر وينفر منه الطبع، وأقل ذلك أنها لو لـم تمتـشط               وعرف،  وغير ذلك مما ي
لما استطاع أي يقترب منها، فاألذى موجود فـي نـساء            اغتسال    بقيت دون  صارت شعثة ولو  

كره رائحته، وإنما رشحهم المسك وليس لها أي لـون          الدنيا، بينما نساء الجنة ليس لها عرق تُ       
  .}َأزواج مطَهرةٌ{ :، ولذلك قال سبحانه فهي في غاية النـزاهة والطهارة،من األذى

 هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هـذا   ]سورة البقـرة  ) ٢٥([ }اِلدونوهم ِفيها خَ  { :وقوله تعالى "
فال آخر له وال انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي          ،  النعيم في مقام أمين من الموت واالنقطاع      

  ". إنه جواد كريم بر رحيم،ول أن يحشرنا في زمرتهمئعلى الدوام، واهللا المس
؛ ألن اإلنسان مهما عظمـت لذاتـه فإنـه          اية المناسبة في غ  }وهم ِفيها خَاِلدون  { هذا التعقيب 

ينغصها ويكدرها الموت، وإذا كان في حال اللذة واجتماع األحباب فإنه يتذكر المفارقـة، وإذا               
  .كان يعيش في أعظم نعيم للدنيا، فإنه يتنغص إذا تذكر أنه يفارقه

  هو الموت لـيس كـالموت شـيء       
  

ـ           والفقيـرا  ىنغص المـوت ذا الغن
  

 ، أنه سيفارق هذا القصر المشيد، وهـذا النعـيم         فإذا تذكر الغني وهو في كامل لذاته وشهواته       
ير، فإنه يتكدر ويتنغص؛ ألنه سيستلب في أي لحظة وال يدري متـى يكـون       ثوهذا الفراش الو  

  .ذلك
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وأنـه  أحبته من بنيه وزوجاته وخدمه وقراباته لن يدوم،         مع  هذا االجتماع    أن    المرء وإذا تذكر 
 يرى  بعد أن  وقد يكون    ، أولهم  هو يأتي اليوم الذي يستلبون فيه الواحد بعد الواحد، وقد يكون         س

  . اإلنسان لذتهعلى هذاأحبته يؤخذون ويتجرع حسراتهم، فال شك أن هذا أعظم ما يكدر 
 فيهـا   نرزقوي  وأنهم  جنات تجري من تحتها األنهار،      بأنه  نعيمهم  اهللا وصففقد  هل الجنة   أما أ 

 هـم  بـل أنهم سيفارقون هذا النعيم،  ال يتكدرون الستشعار نعيملهذا ا هم بعد    ثم تكرراً،رزقاً م 
، ويرفـع  مقيمون فيه أبداً فال يزولون عنه وال يزول عنهم، وهذا يبعث الطمأنينة في نفوسـهم              

  .أسباب الكدر التي يعانيها أهل الدنيا
يكون له مجموعة من األبنـاء ومـع         الوالد، ف ابتداء في طلب معائشهم    يفترقونأهل الدنيا   تجد  
،  يطلب لقمة العيش ويعـاني أسـبابه    كل ولد في بلد     ال يتنعم بمجاورتهم والعيش معهم بل      ذلك

له أن يكـون أبنـاؤه حاضـرين عنـده ال           بينما النادر من الناس من يعيش مع أبنائه ويتحقق          
وبِنـين  { :تعـالى  قولـه   هو أحد األقوال المشهورة في كما،يحتاجون للبعد عنه بسبب قلة اليد  

  .-واهللا أعلم-  هو أرجحهاو، ]سورة المدثر) ١٣-١١([ }شُهودا
 شذر مذر، كل يطلب لقمة       أبناؤه  يتفرق مقارنة بمن  فأي نعيم أعظم من هذا بالنسبة لهذا األب         

  .؟العيش ويعاني أسبابه
ستَحِيي َأن يضِرب مثَالً ما بعوضةً      ِإن اللَّه الَ ي   { :أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم      

                 اداذَا َأرم قُولُونواْ فَيكَفَر ا الَِّذينَأمو ِهمبقُّ ِمن رالْح َأنَّه ونلَمعنُواْ فَيآم ا الَِّذينا فََأمقَها فَوفَم
الَِّذين ينقُضون عهد * ِثيراً وما يِضلُّ ِبِه ِإالَّ الْفَاِسِقين اللَّه ِبهذَا مثَالً يِضلُّ ِبِه كَِثيراً ويهِدي ِبِه كَ        

                   ـمه ِض ُأولَِئـكِفـي اَألر ونفِْسديَل ووصِبِه َأن ي اللَّه را َأمم ونقْطَعيِد ِميثَاِقِه وعاللَِّه ِمن ب
ونسورة البقرة) ٢٧-٢٦([ }الْخَاِسر[. 


