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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٧(تفسير سورة األنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

*  نفَصُل اآلياِت وِلتَستَِبين سِبيُل الْمجِرِمينوكَذَِلك{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
تَِدينهالْم ا َأنَاْ ِمنملَلْتُ ِإذًا وض قَد اءكُموَأه وِن اللِّه قُل الَّ َأتَِّبعِمن د ونعتَد الَِّذين دبَأع قُْل ِإنِّي نُِهيتُ َأن *

 وكَذَّبتُم ِبِه ما ِعنِدي ما تَستَعِجلُون ِبِه ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه يقُص الْحقَّ وهو خَير قُْل ِإنِّي علَى بينٍَة من ربي
الْفَاِصِلين *ِبالظَّاِلِمين لَمَأع اللّهو نَكُميبِني ويب راَألم ِبِه لَقُِضي ِجلُونتَعا تَسِعنِدي م َأن ِع* قُل لَّوو فَاِتحم هند

الْغَيِب الَ يعلَمها ِإالَّ هو ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر وما تَسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها والَ حبٍة ِفي ظُلُماِت اَألرِض 
  .]سورة األنعام) ٥٩-٥٥([ }والَ رطٍْب والَ ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب مِبيٍن

   ،وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدالئل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد يقول تعالى
 }وِلتَستَِبين سِبيُل الْمجِرِمين{  إلى بيانهاالتي يحتاج المخاطبون: أي ]سورة األنعام) ٥٥([ }كَذَِلك نفَصُل اآلياِت{
 )وليستبين سبيل المجرمين( :ئر وقُ،تظهر طريق المجرمين المخالفين للرسلول: أي ]سورة األنعام) ٥٥([

  .وليستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين: أي
  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 }سِبيُل{ هذه قراءة الجمهور برفع ]سورة األنعام) ٥٥([ }وِلتَستَِبين سِبيُل الْمجِرِمين{: -تبارك وتعالى-فقوله 
  .ر وتؤنثذكَّوالسبيل هي الطريق تُ،  أي لتظهر سبيل المجرمين،باعتبار أنه فاعل

 يعني ،المجرمينولتستبين أنت يا محمد سبيل : أي ) المجرمينولتستبين سيبَل( : هكذاوقرأ نافع بنصب سبيل
  .ءتين واضحوالفرق بين القرالتعرفها وتتبينها، 

 فاعل }سبيل{ باعتبار أن  في القراءتينلمعنى واحدا و) المجرمينوليستبين سبيُل( أخرى بالياء قراءةوهناك 
  .تكون ال خفاء فيها ف ويظهره-عز وجل- تظهر وتنكشف بما يبينه اهللا :أي

فها، لتعر: يأ  المجرمينولتستبين يا محمد طريقَبمعنى  ) المجرمينولتستبين سبيَل( أما على قراءة
  . على هذه القراءة تكون مفعوالً به}سبيَل{فـ

على بصيرة من شريعة اهللا التي أوحاها اهللا :  أي]سورة األنعام) ٥٧([ }قُْل ِإنِّي علَى بينٍَة من ربي{ :وقوله
تُم ِبِه{ إليكَذَّببالحق الذي جاءني من اهللا:  أي]سورة األنعام) ٥٧([ }و.  
بالحق الذي جاءني من : أي: " قال ابن كثير]سورة األنعام) ٥٧([ }ي علَى بينٍَة من ربي وكَذَّبتُم ِبِهِإنِّ{ :قوله
، بالقرآن:  وبعضهم يقول،بربي اهللا:  أي}وكَذَّبتُم ِبِه{: بعضهم يقول و،والحق الذي جاء به هو القرآن" اهللا
 ،بالبينة: أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }ِإنِّي علَى بينٍَة من ربي وكَذَّبتُم ِبِه{ : في قولهبالبينة المذكورة: بعضهم يقولو
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، مذكر وهو  بمعنى البرهان أي أن البينةالضمير رجع إليها مذكراً باعتبار المعنى فإن مؤنثة البينةوإن كانت 
  .بالعذاب:  أي}وكَذَّبتُم ِبِه{: قوله: وبعضهم يقول، قد يعود الضمير مذكراً باعتبار المعنىأنه معلوم و
: أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه{ من العذاب: أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }ما ِعنِدي ما تَستَعِجلُون ِبِه{

إنما يرجع أمر ذلك إلى اهللا إن شاء عجلك من لكم لما في ذل لكم ما سألتموه من ذلك وإن شاء أنظركم وأج
وهو خير من فصل : أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }يقُص الْحقَّ وهو خَير الْفَاِصِلين{ :ولهذا قال، الحكمة العظيمة

  . وخير الفاتحين في الحكم بين عباده،القضايا
 من }الْحقَّيقُص {ويمكن أن يكون المعنى ، على قراءة نافع وابن كثير وعاصم بالصاد }يقُص الْحقَّ{ :يقول

 ،]سورة يوسف) ٣([ }ينَا ِإلَيك هذَا الْقُرآننَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصِص ِبما َأوح{ : كما قال تعالىالقصص
  .مالحق فيما يحكم به بينكيتبع  :أي ،ويمكن أن يكون من قص األثر بمعنى تبعه

  .  معروفذا وه،بمعنى يحكم ويفصل ن القضاءم بالضاد )يقِض( ةوفي القراءة األخرى المتواتر
لو كان مرجع :  أي]سورة األنعام) ٥٨([ }قُل لَّو َأن ِعنِدي ما تَستَعِجلُون ِبِه لَقُِضي اَألمر بيِني وبينَكُم{ :وقوله

ألوقعت لكم ما تستحقونه من ذلكذلك إلي .  
على تفسير  قرينةالخاتمة  وهذه ،خير الحاكمين: أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }وهو خَير الْفَاِصِلين{ :تعالىقوله 
تبع :  أيباعتّن القص هنا من االإ:  قالأن يقول هذا من لكن يمكن ،وإن كان هذا ليس بالزم ،باعتِّ باالالقص
  .يتبع الحق فيما يحكم بينكم فيه بمعنى أثره

إن :  فيقاليحكمالتي بمعنى  )يقِض( القراءة األخرى علىكما أنه يمكن أن تكون خاتمة هذه اآلية قرينة 
  .وهو خير الحاكمينإنه يحكم الحق : المعنى

تعدد القراءات إن إذا كان لآلية أكثر من قراءة وكان لكل قراءة معنى يخصها ف فالقاعدة أنه وعلى كل حال
  .بمنزلة تعدد اآليات

لو كان مرجع : أي ]سورة األنعام) ٥٨([ } ِبِه لَقُِضي اَألمر بيِني وبينَكُمقُل لَّو َأن ِعنِدي ما تَستَعِجلُون{: وقوله
ألوقعت لكم ما تستحقونه من ذلكذلك إلي  }ِبالظَّاِلِمين لَمَأع اللّهسورة األنعام) ٥٨([ }و[.  
أنها  -االى عنهرضي اهللا تع-فما الجمع بين هذه اآلية وبين ما ثبت في الصحيحين عن عائشة : فإن قيل

:  قال؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد،يا رسول اهللا: -صلى اهللا عليه وسلم-قالت لرسول اهللا 
لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفس على ابن عبد ياليل بن عبد كالل ((

 فرفعت رأسي فإذا ،م أستفق إال بقرن الثعالب فل، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي،فلم يجبني إلى ما أردت
إن اهللا قد سمع قول قومك لك :  فناداني فقال-عليه السالم- فنظرت فإذا فيها جبريل ،أنا بسحابة قد ظللتني

، ثم م عليفناداني ملك الجبال وسلَّ:  قال، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم،وما ردوا عليك
 إن شئت ، بأمرك فيما شئت وقد بعثني ربك إليك لتأمرني،إن اهللا قد سمع قول قومك لك ،يا محمد: قال
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بل أرجو أن يخرج اهللا من أصالبهم ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ))نأطبقت عليهم األخشبي
  .)١( وهذا لفظ مسلم))من يعبد اهللا ال يشرك به شيئاً

 من ال  من أصالبهم لعل اهللا أن يخرج؛ بهم وسأل لهم التأخيرىستأنفقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فا
قُل لَّو َأن ِعنِدي ما تَستَعِجلُون { : فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه اآلية الكريمة،يشرك به شيئاً

ِبالظَّاِلِمين لَمَأع اللّهو نَكُميبِني ويب راَألم سورة األنعام) ٥٨([ ؟}ِبِه لَقُِضي[  
لبونه حال طلبهم له  أن هذه اآلية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يط-واهللا أعلم-فالجواب 

 بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء ، وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم،ألوقعه بهم
بهم وسأل الرفق ى فلهذا استأن،-كتنفانها جنوباً وشماالًوهما جبال مكة اللذان ي-ن أطبق عليهم األخشبي 

  .لهم
 وأما في الحديث فإنه ،تيتكم بهأللو أنه عندي : قالطلبوا العذاب ففي هذه اآلية  هم وهو أن،الجواب واضح

 فجاءه الملك فعرض عليه أن يعجل العقوبة لهم أو ذلكلقي منهم هذا اإلعراض والتكذيب فأصابه الهم بسبب 
  .ا لم يؤمنوا وليس عند طلبهم العذاب، واهللا أعلم أي أن الحديث كان لم، بهمىل بهم ما شاء فاستأنيفع
  .]سورة األنعام) ٥٩([ }وِعنده مفَاِتح الْغَيِب الَ يعلَمها ِإالَّ هو{ :قوله تعالىو

يمكن أن تجمع على مفاتيح  -بكسر الميم–تح الِمف ]سورة األنعام) ٥٩([ }وِعنده مفَاِتح الْغَيِب{: يقول تعالى
هناحالمفاِت يحتمل أن تكون ، ولذلك فال تجمع إال على مفاِتح-بفتح الميم–فتح ومفاتح، وأما الم ح تَفْ جمع م

على وح تَفْويحتمل أن تكون جمع ِم، خزائن الغيب: أي }وِعنده مفَاِتح{ : فيكون قولههي الخزانةعلى هذا فو
 فإن مخازن ؛ وبين المعنيين مالزمة ال تخفى، كله معروف في كالم العربا وهذ، جمع مفتاح مفاتحهذا تكون

 -بمعنى خزائن الغيب- عنده مفاتح الغيب -عز وجل- فاهللا ،الشيء قد ال يتوصل إليها إال بفتحها بمفاتيحها
  . واهللا تعالى أعلم،وعنده مفاتيح الغيب

صلى اهللا عليه - أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه- عن أبيه روى البخاري عن سالم بن عبد اهللا.
ِإن اللَّه ِعنده ِعلْم الساعِة وينَزُل الْغَيثَ ويعلَم ما ِفي { ال يعلمهن إال اهللا مفاتيح الغيب خمس(( : قال-وسلم

ا تَدما وغَد اذَا تَكِْسبم ِري نَفْسا تَدماِم وحالَْأرخَِبير ِليمع اللَّه وتُ ِإنٍض تَمَأر ِبَأي سورة ) ٣٤([ }ِري نَفْس
  .)٢())]لقمان

ها بري محيط علمه الكريم بجميع الموجودات:  أي]سورة األنعام) ٥٩([ }ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر{ :وقوله
ألرض وال في السماءفي ا ذرةثقال  وال م،ها ال يخفى عليه من ذلك شيءوبحري.  

                                                
ج ) (٣٠٥٩(ل أحدكم آمين والمالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه باب إذا قا -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  - 1
ص  / ٣ج  ) (١٧٩٥( من أذى المشركين والمنـافقين       -صلى اهللا عليه وسلم   - باب ما لقي النبي      -ومسلم في كتاب الجهاد والسير      ) ١١٨٠ص   / ٣

١٤٢٠.( 
 ).١٦٩٣ص  / ٤ج ) (٤٣٥١(ب تفسير سورة األنعام  با–أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 2
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ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما : أي ]سورة األنعام) ٥٩([ }وما تَسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها{ :وقوله
يعلَم خَاِئنَةَ الَْأعيِن وما تُخِْفي { :ك بالحيوانات وال سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم كما قال تعالىظنُّ

دالصسورة غافر) ١٩([ }ور[.  
} ثُم كُمِجعرِه مِإلَي ى ثُممسٌل مى َأجقْضِفيِه ِلي ثُكُمعبي اِر ثُمتُم ِبالنَّهحرا جم لَمعيِل وفَّاكُم ِباللَّيتَوالَِّذي ي وهو

لُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبقَ ِع* يفَو الْقَاِهر وهو فَّتْهتُ تَووالْم كُمداء َأحِإذَا ج تَّىفَظَةً حكُم حلَيِسُل عرياِدِه وب
طُونفَرالَ ي مهلُنَا وسر *اِسِبينالْح عرَأس وهو كْمالْح قِّ َأالَ لَهالْح مالَهوواْ ِإلَى اللِّه مدر سورة ) ٦٢-٦٠([ }ثُم

   ]األنعام
ِإذْ قَاَل اللّه يا { : إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي األصغر كما قال تعالى:تعالى يقول

ِإلَي كاِفعرو فِّيكتَوى ِإنِّي مالَِّتي {: وقال تعالى ]سورة آل عمران) ٥٥([ }ِعيسا وِتهوم ِحين فَّى الَْأنفُستَوي اللَّه
تْ ِفي متَم ىلَممسٍل مى ِإلَى َأجِسُل الُْأخْرريتَ ووا الْمهلَيى عالَِّتي قَض ِسكما فَيسورة الزمر) ٤٢([ }نَاِمه[ 

  .الصغرى ثم الكبرى فذكر في هذه اآلية الوفاتين الكبرى والصغرى وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين
 ولها معنى شرعي وهو ،ة لها معنى لغوي وهو االستيفاءأن الوفامن التفسير في غير موضع الكالم  سبق

 بارتفاعها  أيصغرىالوفاة ال ويكون ب،بخروج الروح من الجسدأي بالوفاة الكبرى الموت  ويكون ،الموت
ذكرنا في ، وقد هذا هو المعنى الشرعيو ،عن الجسد ارتفاعاً خاصاً غيبياً ينتفي معه اإلدراك مع بقاء الحياة

 على  التوفين يحملاألصل أأن  ]سورة آل عمران) ٥٥([ }يا ِعيسى ِإنِّي متَوفِّيك{ :-وتعالىتبارك -قوله 
 -رحمه اهللا-الذي مشى عليه ابن كثير و ،المعنى الشرعي فإن لم يوجد فإنه يلجأ بعد ذلك إلى العرف أو اللغة

َأنفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها اللَّه يتَوفَّى الْ{ :؛ ألن اهللا تعالى يقولهنا هو المعنى الشرعي
  .]سورة الزمر) ٤٢([ }فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها الْموتَ

وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما { :وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال
  .ويعلم ما كسبتم من األعمال بالنهار: أي ]سورة األنعام) ٦٠([ }النَّهاِرجرحتُم ِب

 ،الفمبالرجل أو بباليد أو :  أي، هو اكتساب اإلنسان بالجارحة وأصل االجتراح، بالكسب هنافسر االجتراح
  كلىع في استعمال هذه اللفظة فصار ذلك يطلق علوس ثم بعد ذلك تُ،اكتسابه بالجوارح هو االجتراحف

ما كسبتم :  أي]سورة األنعام) ٦٠([ }ويعلَم ما جرحتُم{: ، وعلى هذا فقولهاكتساب ولو كان بغير هذه الجوارح
  .بأي طريق كان

وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما { :وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال
  .لم ما كسبتم من األعمال بالنهارويع: أي ]سورة األنعام) ٦٠([ }النَّهاِرجرحتُم ِب

 في حال سكونهم وحال ،في ليلهم ونهارهمبخلقه وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى 
) ١٠([ }اللَّيِل وساِرب ِبالنَّهاِرسواء منكُم من َأسر الْقَوَل ومن جهر ِبِه ومن هو مستَخٍْف ِب{ :حركتهم كما قال

:  أي]سورة القصص) ٧٣([ }وِمن رحمِتِه جعَل لَكُم اللَّيَل والنَّهار ِلتَسكُنُوا ِفيِه{ :وكما قال تعالى ]سورة الرعد
- ١٠([ }وجعلْنَا النَّهار معاشًا* اساوجعلْنَا اللَّيَل ِلب{ :كما قال،  في النهار: أي}وِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِه{ ،في الليل
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سورة ) ٦٠([ }وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما جرحتُم ِبالنَّهاِر{ : ولهذا قال تعالى هاهنا]سورة النبأ) ١١
  .ما كسبتم من األعمال فيه:  أي]األنعام

ي يتوفاكم بالليل ثم وهو الذالمعنى وعلى هذا يكون  "ضةوهذه جملة معتر: "-رحمه اهللا–يقول ابن كثير 
سورة ) ٦٠([ }ويعلَم ما جرحتُم ِبالنَّهاِر{ :أعني قوله- تكون الجملة المعترضةو ،قضى أجل مسمىلي يبعثكم
  .لتقرير هذا المعنى وتوضيحه وما إلى ذلك -]األنعام

  .في النهار: أي ]سورة األنعام) ٦٠([ }ثُم يبعثُكُم ِفيِه{
قاله مجاهد : كثير وقال ابن -رحمه اهللا-هذا قال به أيضاً كبير المفسرين ابن جرير " في النهار: أي: "قوله

  .وقتادة والسدي
ويعلم  وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار:  والتقدير يكون هكذا،في اآلية تقديم وتأخير: وبعضهم يقول
 ، بأنه جعل النهار معاشاً-عز وجل- فينتشرون في مصالحهم كما ذكر اهللا ،اء الليلبعد انقض ما جرحتم فيه

  .ينقطعون فيه عن األشغال واألعمال ويخلدون فيه إلى الراحةووأما الليل فهو يسبتون فيه 
  .في المنام:  أي]سورة األنعام) ٦٠([ }ثُم يبعثُكُم ِفيِه{:  إن قوله:وبعضهم يقول

  .يعني به أجل كل واحد من الناس ]سورة األنعام) ٦٠([ }ضى َأجٌل مسمىِليقْ{ :وقوله
 وما عداه من -رحمه اهللا-بن جرير اوهو اختيار ، فسر بهيأحسن ما األجل المسمى هنا يراد به الموت، وهو 

  . بعدااألقوال ففيه
}كُمِجعرِه مِإلَي ُئكُمثُ{ أي يوم القيامة ]سورة األنعام) ٦٠([ }ثُمنَبي { فيخبركم:  أي]سورة األنعام) ٦٠([ }م ا كُنتُمِبم

لُونمويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر:  أي]سورة األنعام) ٦٠([ }تَع.  
عظمته لجالله و وخضع ، وهو الذي قهر كل شيء:أي ]سورة األنعام) ٦١([ }وهو الْقَاِهر فَوقَ ِعباِدِه{ :وقوله

  .وكبريائه كل شيء
  .من المالئكة يحفظون بدن اإلنسان:  أي}ويرِسُل علَيكُم حفَظَةً{

 ة وفوقي،فوقية الذاتالفوقية المراد بأن  ]سورة األنعام) ١٨([ }وهو الْقَاِهر فَوقَ ِعباِدِه{ : في قوله تعالىسبق
  . وفوقية القهر،القدر والمنزلة

وحفظة يحفظون  ]سورة الرعد) ١١([ }باتٌ من بيِن يديِه وِمن خَلِْفِه يحفَظُونَه ِمن َأمِر اللِّهلَه معقِّ{ :كقوله
ِإذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّياِن { :وكقوله ]االنفطارسورة ) ١٠([ اآلية }وِإن علَيكُم لَحاِفِظين{ :عمله ويحصونه عليه كقوله

عِميِن وِن الْيعاِل قَِعيدِن الشِّم *ِتيدع ِقيبِه ريٍل ِإلَّا لَدلِْفظُ ِمن قَوا يسورة ق) ١٨-١٧([ }م[.  
 وأحسن ما يفسر به القرآن }ويرِسُل علَيكُم حفَظَةً{ :الحفظة حيث قال ميحفظونهن ماذا ِم  هناحدديعني أنه لم ي

لَه معقِّباتٌ من بيِن يديِه { : حيث قال تعالىون جسدههؤالء الحفظة يحفظقد جاء في القرآن أن  و،القرآن
، قال  وجاء أيضاً في مواضع أخرى أنهم يحفظون عمله،]سورة الرعد) ١١([ }وِمن خَلِْفِه يحفَظُونَه ِمن َأمِر اللِّه

سورة ) ١٠([ }وِإن علَيكُم لَحاِفِظين{: وقال تعالى ]سورة ق) ١٨([ }ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد{ :تعالى
  .]االنفطار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦

سورة ) ٦١([ }تَوفَّتْه رسلُنَا{ احتضر وحان أجله: أي ]سورة األنعام) ٦١([ }حتَّى ِإذَا جاء َأحدكُم الْموتُ{ :وقوله
  .مالئكة موكلون بذلك: أي ]األنعام

  .لملك الموت أعوان من المالئكة: وغير واحد -ماعنهرضي اهللا تعالى -قال ابن عباس 
 فهو  ]سورة السجدة) ١١([ }قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموِت{ : قال-عز وجل-هو أن اهللا  وهذا جواب على سؤال مقدر

  اآليتين؟ فكيف الجمع بين بالجمع ]سورة األنعام) ٦١([ }تَوفَّتْه رسلُنَا{ :-عز وجل- وهنا قال اهللا ،واحد
:  تعالى قاللما و، فأضيف ذلك الجمع إليهم بهذا االعتبار،ن ملك الموت له أعوان من المالئكةيكون الجواب أ

  .باعتبار أنه الموكل بهذا وهو كبيرهم ورئيسهمفهذا  ]سورة السجدة) ١١([ }قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموِت{
خرجون الروح من لملك الموت أعوان من المالئكة ي:  واحد وغير-مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس 

  .الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم
 بل يحفظونها وينزلونها حيث ،في حفظ روح المتوفى: أي ]سورة األنعام) ٦١([ }وهم الَ يفَرطُون{ :وقوله

  . باهللا من ذلكاً عياذ،ان من الفجار ففي سجين وإن ك، إن كان من األبرار ففي عليين،-عز وجل-شاء اهللا 
  .]سورة األنعام) ٦٢([ }ثُم ردواْ ِإلَى اللِّه موالَهم الْحقِّ{ :وقوله

إن ((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  - تعالى عنهرضي اهللا-أبي هريرة روى اإلمام أحمد عن 
 ، كانت في الجسد الطيب،اخرجي أيتها النفس الطيبة: الح قالواالميت تحضره المالئكة فإذا كان الرجل الص

 ثم يعرج بها ، فال تزال يقال لها ذلك حتى تخرج،بشري بروح وريحان ورب غير غضبانأاخرجي حميدة و
 كانت في الجسد ،مرحباً بالنفس الطيبة:  فيقال،فالن: من هذا؟ فيقال: إلى السماء فيستفتح لها فيقال

 بها إلى ىنته فال تزال يقال لها ذلك حتى ي،بروح وريحان ورب غير غضبانبشري أميدة و ادخلي ح،الطيب
 كانت في ،اخرجي أيتها النفس الخبيثة:  وإذا كان الرجل السوء قالوا،-عز وجل-السماء التي فيها اهللا 

 لها ذلك حتى  فال تزال يقال، وآخر من شكله أزواج،اقبشري بحميم وغسأ اخرجي ذميمة و،الجسد الخبيث
 ،ال مرحباً بالنفس الخبيثة:  فيقال،فالن:  فيقال؟من هذا:  فيستفتح لها فيقال،م يعرج بها إلى السماءثتخرج 

 فترسل من السماء ثم تصير إلى ،السماء ارجعي ذميمة فإنه ال يفتح لك أبواب ،كانت في الجسد الخبيث
 ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما ،الحديث األولفيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في ، القبر

  .)٣())قيل في الحديث األول
 يوم القيامة }ِإلَى اللِّه{  يعني الخالئق كلهم]سورة األنعام) ٦٢([ }ثُم ردواْ{ :ويحتمل أن يكون المراد بقوله

سورة ) ٥٠-٤٩([ }جموعون ِإلَى ِميقَاِت يوٍم معلُوٍملَم* قُْل ِإن الَْأوِلين والْآِخِرين{ : كما قال،فيحكم فيهم بعدله
) ٤٩([ }ولَا يظِْلم ربك َأحدا{: لهإلى قو ]سورة الكهف) ٤٧([ }وحشَرنَاهم فَلَم نُغَاِدر ِمنْهم َأحدا{ :وقال ]الواقعة

  .]سورة األنعام) ٦٢([} م وهو َأسرع الْحاِسِبينموالَهم الْحقِّ َأالَ لَه الْحكْ{ :ولهذا قال ]سورة الكهف
 ال يحتاج إلى عد وال يحتاج -تبارك وتعالى- باعتبار أنه ]سورة األنعام) ٦٢([ }وهو َأسرع الْحاِسِبين{ :يقول

 فحساب ،هم وأعمالهممإلى مدة يحسب فيها األعمال على كثرتها وكثرة المحاسبين من الخالئق مع كثرة جرائ

                                                
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال شعيب األرنؤوط) ٣٦٤ص  / ٢ج ) (٨٧٥٤(أخرجه أحمد  - 3
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 وأنه ال يعجزه شيء وال -جل وعال- تهوهذا يدل على كمال قدر ،هذه النفوس الكثيرة كحساب نفس واحدة
  .يتعاصاه شيء

 *اِكِرينقُْل من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر تَدعونَه تَضرعاً وخُفْيةً لَِّئن َأنجانَا ِمن هِذِه لَنَكُونَن ِمن الشَّ{
تُشِْركُون َأنتُم ٍب ثُمِمن كُلِّ كَرا ونْهيكُم منَجي قُِل اللّه*  َأو ِقكُمن فَوا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى َأن يع الْقَاِدر وقُْل ه

) ٦٥([ }نظُر كَيفَ نُصرفُ اآلياِت لَعلَّهم يفْقَهونِمن تَحِت َأرجِلكُم َأو يلِْبسكُم ِشيعاً ويِذيقَ بعضكُم بْأس بعٍض ا
  .]سورة األنعام
 وفسرها بعض أهل ،الظلمة معروفة وهي ضد النور }قُْل من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر{ :يقول تعالى

العرب ف وعلى كل حال ،ر أو في البحر إذا تاهوا في البوالمعنى ،العلم هنا بخفاء الطريق وانطماس معالمها
 بمعنى أن ذلك ،يوم ذو كواكب:  وربما قالوا في اليوم الشديد،يوم مظلم: يقولونفتعبر بالظلمات عن الشدائد 

 ، الظلمة لشدة يعني إذا لم يوجد القمر فإنهم يضطرون إلى الكواكب،حتاج فيه إلى الكواكب ظلمته ياليوم لشدة
  .ن به عن اليوم الذي فيه كرب شديدويعبرون بذلك أو يكنو

قُِل { :قال بعدهثم  ]سورة األنعام) ٦٣([ }من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر{ : فإن اهللا تعالى قاللوعلى كل حا
عتبار أن ظلمات البر وهذا يكون كالتفسير لما قبله با ]سورة األنعام) ٦٤([ }اللّه ينَجيكُم منْها وِمن كُلِّ كَرٍب
هذا ف من الكرب سواء كان ذلك إذا ضل فيها ا ما يحصل لإلنسان فيه أي،والبحر هي كروب البر والبحر

 الكروب كما فسره ي ه ويمكن أن يكون المراد بذلك أيضاً،يعني أنه قد وقع في شدة؛ ألن الهالك ينتظره
 بت عنه العالمات التي يعرف بها الطريق فلم يهتِد بمعنى أنه إن غا، وليس بين هذه المعاني منافاة،بعضهم
عة في بسأوشك على الغرق أو وقع في م سواء  تقع له بأي لون كان بشدٍة أو كان ذلك،ضل في طريقهوإليها 

  . فكل هذا من كروب البر والبحرالبر، أو غير ذلك من األمور
ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في يقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائه المضطرين منهم من 

الدعاء له وحده ال شريك له  فحينئذ يفردون،وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة  البريةِههاِمالم 
هو الَِّذي { :وقوله ]سورة اإلسراء) ٦٧([ اآلية }وِإذَا مسكُم الْضر ِفي الْبحِر ضلَّ من تَدعون ِإالَّ ِإياه{ :كقوله

يسيركُم ِفي الْبر والْبحِر حتَّى ِإذَا كُنتُم ِفي الْفُلِْك وجرين ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة وفَِرحواْ ِبها جاءتْها ِريح عاِصفٌ 
اللّه مخِْلِصين لَه الدين لَِئن َأنجيتَنَا ِمن هِذِه لَنَكُونَن وجاءهم الْموج ِمن كُلِّ مكَاٍن وظَنُّواْ َأنَّهم ُأِحيطَ ِبِهم دعواْ 

الشَّاِكِرين { :وقوله ]سورة يونس) ٢٢([ اآلية }ِمن احيِسُل الررن يمِر وحالْبو راِت الْبِفي ظُلُم ِديكُمهن يَأم
عم ِتِه َأِإلَهمحر يدي نيا بشْربشِْركُونا يمع الَى اللَّهوقال في هذه اآلية الكريمة ]سورة النمل) ٦٣([ } اللَِّه تَع: 

لَِّئن { جهراً وسراً: أي ]سورة األنعام) ٦٣([ }قُْل من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر تَدعونَه تَضرعاً وخُفْيةً{
  .بعدها: أي]سورة األنعام) ٦٣([ }لَنَكُونَن ِمن الشَّاِكِرين{ من هذه الضائقة:  أي]امسورة األنع) ٦٣([ }َأنجانَا
 )لَِئن َأنجيتَنَا(  وعلى قراءة أهل المدينة وأهل الشام،هذه قراءة الكوفيين ]سورة األنعام) ٦٣([ }لَِّئن َأنجانَا{ :قوله

،  اهللا:فالمقصود ]سورة األنعام) ٦٣([ }لَِّئن َأنجانَا{ :فإن قالوا، والمعنى يرجع إلى شيء واحد ]األنعامسورة ) ٦٣([
  .باعتبار الخطابف ]األنعامسورة ) ٦٣([ )لَِئن َأنجيتَنَا( :وإن قالوا
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 كما في يكون هذا من قبيل االلتفات من الغائب إلى المخاطب ]األنعامسورة ) ٦٣([ )لَِئن َأنجيتَنَا(على قراءة و
 ثم ،يعني هو الرحمن الرحيم ]سورة الفاتحة) ٣-٢([ }الرحمِن الرِحيِم* الْحمد للِّه رب الْعالَِمين{ :ةسورة الفاتح

) ٥([} ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{ :ثم قال ،مالك يوم الدينيعني هو  ]سورة الفاتحة) ٤([ }مِلِك يوِم الديِن{ :قال
سورة ) ٦٣([ }من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر تَدعونَه{ :في قولهو، إليه الخطاب توجها هنف ]سورة الفاتحة

 هذا و، أيضاًإليه توجه بالخطاب ]سورة يونس) ٢٢([ }لَِئن َأنجيتَنَا{ :، ثم قالغيبةبضمير الجاء الكالم  ]األنعام
 أو بغير ،اللتفات سواء كان من الغائب إلى المخاطب أو العكس ا وهذا،معروف في القرآن وهو كثيرأسلوب 

  . كله معروف عند العرب، واهللا أعلمهذا من أنواع االلتفات
تدعون معه في حال : أي ]سورة األنعام) ٦٤([ }قُِل اللّه ينَجيكُم منْها وِمن كُلِّ كَرٍب ثُم َأنتُم تُشِْركُون{ :قال اهللا

  . أخرىالرفاهية آلهة
من :  أي]سورة األنعام) ٦٤([ }قُِل اللّه ينَجيكُم منْها وِمن كُلِّ كَرٍب{ :-عز وجل-قول اهللا ف ، بمعنى الغمالكرب

  :كل غم وشدة وضيق كما قال عنترة
  ومكــروب كــشفت الكــرب عنــه

  

ــاني     ــا دع ــصل لم ــة في   بطعن
  

  .كشفت الكرب عنه مغتميعني و
المحترزات في القرآن تقع في كل  ]سورة األنعام) ٦٤([ }كُم منْها وِمن كُلِّ كَرٍبينَجيقُِل اللّه { :قوله تعالى

ظلمات البر أي أنه ينجيكم من  ]سورة األنعام) ٦٤([ }قُِل اللّه ينَجيكُم منْها{ : من قولهيفهمقد  ف،موضع بحسبه
  . فقط التي ذكرتهذهمن س لي و لكنه بين أنه ينجيكم من جميع الكروب،خاصة والبحر
لما  ]سورة األنعام) ٦٥([ }قُْل هو الْقَاِدر علَى َأن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوِقكُم َأو ِمن تَحِت َأرجِلكُم{ :وقوله

) ٦٥([ }ن يبعثَ علَيكُم عذَاباقُْل هو الْقَاِدر علَى َأ{ :عقبه بقوله ]سورة األنعام) ٦٤([ }ثُم َأنتُم تُشِْركُون{ :قال
ربكُم الَِّذي يزِجي لَكُم الْفُلْك ِفي الْبحِر ِلتَبتَغُواْ { : كقوله في سورة سبحان،بعد إنجائه إياكم: أي ]سورة األنعام

لَّ من تَدعون ِإالَّ ِإياه فَلَما نَجاكُم ِإلَى الْبر وِإذَا مسكُم الْضر ِفي الْبحِر ض* ِمن فَضِلِه ِإنَّه كَان ِبكُم رِحيما
َأفََأِمنتُم َأن يخِْسفَ ِبكُم جاِنب الْبر َأو يرِسَل علَيكُم حاِصبا ثُم الَ تَِجدواْ لَكُم * َأعرضتُم وكَان اِإلنْسان كَفُورا

ِعيدكُم ِفيِه تَارةً ُأخْرى فَيرِسَل علَيكُم قَاِصفا من الريِح فَيغِْرقَكُم ِبما كَفَرتُم ثُم الَ تَِجدواْ َأم َأِمنتُم َأن ي *وِكيالً
  .]سورة اإلسراء) ٦٩-٦٦([} لَكُم علَينَا ِبِه تَِبيعا

هل يرجع إلى المسلمين أو  }علَيكُم{الخطاب  ]نعامسورة األ) ٦٥([ } علَى َأن يبعثَ علَيكُمقُْل هو الْقَاِدر{: قوله
 واحتج ،إن هذا الخطاب متوجه إلى المشركين المكذبين:  يقول-رحمه اهللا-ابن جرير  يرجع إلى غيرهم؟

هؤالء الذين إذا : فيقول ]سورة األنعام) ٦٤([ }ثُم َأنتُم تُشِْركُون{ :-تبارك وتعالى-لذلك بما سبق من قوله 
 وأفردوه بالعبادة فإذا حصلت لهم النجاة -عز وجل- في البحر أو وقع لهم شدة في البر دعوا اهللا ركبوا

يعني يا أهل  ]سورة األنعام) ٦٥([ }َأن يبعثَ علَيكُم{ :، وعلى هذا فقولهوالخالص رجعوا إلى تكذيبهم وشركهم
  .-الة والسالمعليهم الص-اإلشراك ومن سلك سبيلهم في التكذيب ومعارضة الرسل 
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قُْل هو الْقَاِدر علَى َأن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوِقكُم َأو { : في قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-روى البخاري 
) ٦٥([ } لَعلَّهم يفْقَهونِمن تَحِت َأرجِلكُم َأو يلِْبسكُم ِشيعاً ويِذيقَ بعضكُم بْأس بعٍض انظُر كَيفَ نُصرفُ اآلياِت

  .)٤( فرقاً: شيعاً، يخلطوا: يلبسوا، يخلطكم من االلتباس:}يلِْبسكُم{ ]سورة األنعام
تختلف آراؤهم االختالف المذموم الذي  حيث  يجعلهم على أهواء مختلفة مختلطة-عز وجل-بمعنى أن اهللا 

ويِذيقَ بعضكُم { :، أي أن قوله عليهم بهذا االعتباراًب واقع فيكون العذا،يحصل به التدابر والتقاطع ثم القتال
يتسلط بعضهم على بعض وتقع بينهم العداوة والبغضاء فيكون االقتتال والشر الذي يذوقون يعني  }بْأس بعٍض

 ،فة كما هو الحاصل في حال هذه األمة حيث صارت فرقاً وأهواء مختل-نسأل اهللا العافية-فيه هذا العذاب 
منذ عهد الخلفاء -  كان ذلك قد وقع منذ أزمان متطاولة حيث،وحصل بينهم من العداوة والقتال ما ال يخفى

 ثم ال زال هذا األمر يتسع في األمة وربما لقوا من ،وس الفرقء بظهور ر-مرضي اهللا تعالى عنه-الراشدين 
ى وسائر طوائف الكفر واإلشراك كما هو هؤالء المنتسبين إلى اإلسالم أشد مما يلقون من اليهود والنصار

  . واهللا المستعان، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم،مشاهد في هذه األيام
  .صلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوواهللا أعلم، 
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