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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١(سورة األعراف 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

  . وهي مكية،تفسير سورة األعراف :-تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 
ِكتَاب ُأنِزَل ِإلَيك فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منْه ِلتُنِذر ِبِه وِذكْرى  *صالم * اللِّه الرحمِن الرِحيِمِبسِم{

ْؤِمِنينا تَذَ* ِللْماء قَِليالً مِليوِنِه َأوواْ ِمن دالَ تَتَِّبعو كُمبن ركُم ما ُأنِزَل ِإلَيواْ ماتَِّبعونسورة ) ٣-١([ }كَّر
  .]األعراف

  .قد تقدم الكالم في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف
}كُأنِزَل ِإلَي {  هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك:أي ]سورة األعراف) ٢([ }ِكتَابنْهم جرح ِركدكُن ِفي صفَالَ ي{ 

فَاصِبر كَما صبر ُأولُوا {  به في إبالغه واإلنذار به ال تتحرج: وقيل، شك منه:قال مجاهد وقتادة والسدي
وِذكْرى { أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين: أي }ِلتُنِذر ِبِه{ :ولهذا قال ]سورة األحقاف) ٣٥([ }الْعزِم ِمن الرسِل

ْؤِمِنينسورة األعراف) ٢([ }ِللْم[.  
المين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد الحمد هللا رب الع، بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
القول الذي قد يكون ، وسبق بيان أول سورة البقرة بشيء من التفصيلعلى الحروف المقطعة سبق في فالكالم 
 ليس لها معنى في اوأنه -حروف التهجي- وذلك أن هذه الحروف هي من حروف المعجم ،األقوال أقرب

لحروف التي تركبون منها  هذا القرآن مركب من هذه ا:كأنه يقولفنفسها وأنها تشير إلى اإلعجاز بالقرآن، 
 : هناتذكر هذه الحروف إال ويذكر القرآن أو الوحي بعدها، كما في قوله ولذلك ال تكاد ،توا بمثلهالكالم فأ

}كُأنِزَل ِإلَي تمثل نصف الحروف الهجائية وأنها تمثل  المقطعة الحروفأن وذكرنا  ]األعرافسورة ) ٢([ }ِكتَاب
 عشرات األقوال ذكر بعض أهل العلم في معناها فقد عدا ما ذكرنا، وبالنسبة لما هامن الحروف الهجائية أشرف

  . وال حاجة إلى التطويل في هذاهافي تفسير
مجاهد قال ":  الحافظيقول ]سورة األعراف) ٢([ } حرج منْهفَالَ يكُن ِفي صدِرك{ :-تبارك وتعالى-وقوله 

الْحقُّ ِمن ربك فَالَ تَكُونَن ِمن { :-تبارك وتعالى-كقوله  وعلى هذا تكون هذه اآلية " منهشك: تادة والسديوق
تَِرينمو ]سورة البقرة) ١٤٧([ }الْمالممتري هو الشاك.  
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والكفر بما فة التكذيب واإليذاء والمخالفة مخاال تتحرج  : أي"بالغه واإلنذار بهال تتحرج في إ: وقيل": يقول
 رأسي وايفلق نإذ(( :الذي أخرجه مسلم في صحيحه في الحديث -صلى اهللا عليه وسلم-جئت به، كما قال 

  .ثل هذه اآليةأنزل اهللا عليه م  حتىيتحرج من تكذيبهمكان  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف، )١())فيجعلوه خبزةً
فَلَعلَّك باِخع نَّفْسك علَى { :-عز وجل- كما قال اهللا لعدم استجابتهم وإيمانهمق صدرك أو يكون المعنى ال يِض

كقوله  ،مهلك نفسك: أي }باِخع نَّفْسك{ :فقوله ]سورة الكهف) ٦([ }آثَاِرِهم ِإن لَّم يْؤِمنُوا ِبهذَا الْحِديِث َأسفًا
ولَقَد نَعلَم َأنَّك { : تعالىوكقوله ]سورة هود) ١٢([ }فَلَعلَّك تَاِرك بعض ما يوحى ِإلَيك وضآِئقٌ ِبِه صدرك{: ىتعال

قُولُونا يِبم كردِضيقُ صبمعنى ويدل على أن الحرج يأتي ، هذا تفسير للحرج بالضيقف ]سورة الحجر) ٩٧([} ي
 ]سورة األنعام) ١٢٥([ }يجعْل صدره ضيقًا حرجا{ : تعالى وهي قوله في سورة األنعام سبقتالضيق اآلية التي

  ما جعل عليكميعني ]سورة الحـج) ٧٨([ }وما جعَل علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج{ : في سورة الحجوقوله تعالى
  . الشريعة وإنما وسع عليكم بتيسير هذه،من ضيق

 ال يكن في يعني ]سورة األعراف) ٢([ }فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منْه{ :الصة أن المعنى األول لقولهالخ
  . ال يكن في صدرك ضيق مما يقع بسبب تكذيب المكذبين شك منه، والمعنى الثانيصدرك

حيث   ابن كثيرعبارة فإن كان المختصر دقق في نقل ، ذكر القول األول هنا-رحمه اهللا-والحافظ ابن كثير 
 القول بأنه ح يرج-رحمه اهللا– كان كذلك في األصل فمعنى ذلك أن الحافظ إنأي ذكر القول اآلخر بـ قيل، 

  .الشك
جمع بين المعنيين، وهذا وجه حسن من التفسير، وذلك فقد  -رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير بالنسبة لو

 فقد تكون الكلمة في اآلية تحتمل معنيين وكل ،دالة على المعاني الكثيرةأن القرآن يعبر به باأللفاظ القليلة ال
ولذلك يقال في ، تحمل اآلية على ذلك جميعاًفي هذه الحال  وه المعاني يشهد له آي من القرآنمعنى من هذ
  .ضيق وال ال يكن فيه شك: أي ]سورة األعراف) ٢([ }فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منْه{ :قوله تعالى

 يميل إلى -رحمه اهللا-  وكأن الشيخ محمد األمين الشنقيطي،من المفسرين يفسرون الحرج بالضيقالجمهور و
  . أيضاًتفسيره بالضيق

 كما قال اهللا  ،أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين: أي "]سورة األعراف) ٢([ }ِلتُنِذر ِبِه{ :ولهذا قال":  ابن كثيريقول
  .]سورة الليل) ١٤([ }فََأنذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى{ : تعالىوله وق]سورة مريم) ٩٧([ }ِذر ِبِه قَوما لُّداوتُن{: -عز وجل-

فعول األول وال ر منه أي لم يذكر المر وال المنذَنذَولم يذكر الم ]سورة األعراف) ٢([ }ِلتُنِذر ِبِه{ :تعالىقال 
  في الحقالذين يخاصمون خصومةً شديدةتنذر به هؤالء الكافرين  لكن المراد معلوم أي ل،المفعول الثاني
 ]سورة الليل) ١٤([ }فََأنذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى{ : كما قال تعالىالنارعذاب  وضوح دالئله، وتنذرهم من ويردونه مع
  .]سورة الكهف) ٢([ }لِّينِذر بْأسا شَِديدا ِمن لَّدنْه{ :وكما قال

 ]سورة األنعام) ١٩([ }ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ{ : كما في قوله تعالىإلنذار في القرآن يأتي عاماًعلى كل حال او
  .واألسودأألحمر واأ سواء األبيض لجميع الناس نذر بهذا القرآن م-صلى اهللا عليه وسلم-فالنبي 

                                     
 ).٢١٩٧ص  / ٤ج ) (٢٨٦٥ (بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار باب الصفات التي يعرف - أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - 1
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والتصديق واالنقياد فإنه يبشرهم، وأما أهل اإليمان  ،بمعنى خاص وهو إنذار المكذبينويأتي اإلنذار أيضاً 
فَِإنَّما يسرنَاه ِبِلساِنك { :-عز وجل-آلخرين كما قال اهللا  منذراً لقوٍم ومبشراً  يكون القرآنبهذا االعتبارو

ي لإلنذار وهو أنه يأتي  اإلطالق الثانهذا بالنظر إلىف ]سورة مريم) ٩٧([ }ِلتُبشِّر ِبِه الْمتَِّقين وتُنِذر ِبِه قَوما لُّدا
  .خاصةللمكذبين 

  .أنذر جميع الناسيعني  ]سورة المدثر) ٢-١([ }قُم فََأنِذر *يا َأيها الْمدثِّر{ :قوله تعالى ومن اإلنذار العام
، وبهذا االعتبار يكون اإلنذار  فهو اإلعالم المقترن بتهديدهو إعالم خاص، وأصل اإلنذار في كالم العرب

هذا إعالم وليس ف جاء زيد: بقولكإنساناً خبر حينما تف، اًليس كل إعالٍم إنذاركل إنذار إعالم وماً خاصاً، فإعال
فهذا كله  قد أعد النار للمكذبين، -عز وجل- والساعة حق، واهللا الموت قريب: ، وحينما تقول إلنساناًإنذار

يقال ريرتك، فهذا كله إعالم غبة فعلك وعاقبة ج مسترى: حينما تقول إلنسان وكنه إعالم خاص، لمن اإلعالم
  . إعالم مقترن بالوعيد والتهديد؛ ألنهله إنذار

ال يكن فيه شك : أي }فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منْه{ : في هذه اآلية-تبارك وتعالى-قوله فإن وعلى كل حال 
  . وما تضمنهتبليغ الناس بهوال ريب وال ضيق من 

  .من أجل اإلنذار: أي ]سورة األعراف) ٢([ }تُنِذر ِبِهِل{: وقوله
يكون ذلك متوجهاً إلى األمة بحيث ال يقع من أحد شك في هذا القرآن بحال إن الحرج بمعنى الشك ف: وإذا قلنا

يء من الحرج بقدر ما رد منه صدره شفي من األحوال، ومن آمن ببعض القرآن وكفر ببعض فإنه يكون 
 ألن ؛من لم يؤمن بأسماء اهللا وصفاته ففي صدره حرج منه :-رحمه اهللا- الحافظ ابن القيم ، كما يقولبوكذّ

القرآن دل على هذه األشياء، ومن لم يرض بالقرآن حاكماً يتحاكم إليه، فإنه قد وقع في صدره حرج منه، 
  .الناس يتفاوتون في ذلك و،نهومن شك في أخباره فقد وقع في صدره حرج م

 أي اقتفوا آثار النبي األمي ]سورة األعراف) ٣([ }اتَِّبعواْ ما ُأنِزَل ِإلَيكُم من ربكُم{  للعالمالى مخاطباًثم قال تع
  ]سورة األعراف) ٣([ }والَ تَتَِّبعواْ ِمن دوِنِه َأوِلياء{ الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه

  .لرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم اهللا إلى حكم غيرهأي ال تخرجوا عما جاءكم به ا
كل من لم يتبع القرآن فهو متبع تدل على أن  ]سورة األعراف) ٣([ }والَ تَتَِّبعواْ ِمن دوِنِه َأوِلياء{ هذه اآلية

ليس  فتباع األولياء، أو ا-صلى اهللا عليه وسلم-اتباع الرسول و ألولياء من دونه، فليس هناك إال اتباع القرآن
  .هناك شيء وسط بين هذا وهذا

}ونا تَذَكَّر{ :كقوله ]سورة األعراف) ٣([ }قَِليالً مْؤِمِنينتَ ِبمصرح لَوالنَّاِس و ا َأكْثَرمسورة يوسف) ١٠٣([ }و[ 
وما { : وقوله]سورة األنعام) ١١٦([ يةاآل }وِإن تُِطع َأكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللِّه{ :وقوله

شِْركُونم مهِباللِّه ِإالَّ و مهَأكْثَر ْؤِمنسورة يوسف) ١٠٦([ }ي[.  
}قَآِئلُون مه اتًا َأوينَا بْأسا باءها فَجلَكْنَاهٍة َأهين قَركَم منَا ِإالَّ* وْأسب ماءهِإذْ ج ماهوعد ا كَانَأن قَالُواْ ِإنَّا فَم 

كُنَّا ظَاِلِمين *ِلينسرالْم َألَنلَنَسو ِهمِسَل ِإلَيُأر الَِّذين َألَنفَلَنَس* ا كُنَّا غَآِئِبينمِهم ِبِعلٍْم ولَيع ن٧-٤([ }فَلَنَقُص (
  .]سورة األعراف
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  بذّل فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصوالً،الفة رسلنا وتكذيبهمبمخ: أي }وكَم من قَريٍة َأهلَكْنَاها{ :يقول تعالى
 }ونُئولَقَِد استُهِزَئ ِبرسٍل من قَبِلك فَحاقَ ِبالَِّذين سِخرواْ ِمنْهم ما كَانُواْ ِبِه يستَهِز{ : كما قال تعالى،خرةاآل
فَكََأين من قَريٍة َأهلَكْنَاها وِهي ظَاِلمةٌ فَِهي خَاِويةٌ علَى عروِشها وِبْئٍر معطَّلٍَة { :وكقوله ]سورة األنعام) ١٠([

وكَم َأهلَكْنَا ِمن قَريٍة بِطرتْ مِعيشَتَها فَِتلْك مساِكنُهم لَم تُسكَن { :وقال تعالى ]سورة الحـج) ٤٥([ }وقَصٍر مِشيٍد
ماِرِثينالْو نكُنَّا نَحِإلَّا قَِليلًا و ِدِهمعسورة القصص) ٥٨([ }ن ب[.  

فكان منهم من جاءه أمر اهللا وبأسه : أي ]سورة األعراف) ٤([ }فَجاءها بْأسنَا بياتًا َأو هم قَآِئلُون{ :وقوله
  .ليالً: أي }بياتًا{ ونقمته

}قَآِئلُون مه { :وكال الوقتين وقت غفلة ولهو كما قال، لة وهي االستراحة وسط النهار من القيلو}َأو َأفََأِمن
وننَآِئم مهاتاً وينَا بْأسب مهْأِتيى َأن يُل الْقُرَأه*ونبلْعي مهى وحنَا ضْأسب مهْأِتيى َأن يُل الْقُرَأه َأِمن َأو { 

َأفََأِمن الَِّذين مكَرواْ السيَئاِت َأن يخِْسفَ اللّه ِبِهم اَألرض َأو يْأِتيهم الْعذَاب { :وقال ]سورة األعراف) ٩٨-٩٧([
ونرشْعثُ الَ ييح ِمن* ِجِزينعم ِبما هفَم ِفي تَقَلُِّبِهم مْأخُذَهي لَ *َأو كُمبر ٍف فَِإنلَى تَخَوع مْأخُذَهي رَأووفٌ ء

ِحيمسورة النحل) ٤٧-٤٥([ }ر[.  
فما كان : أي ]سورة األعراف) ٥([ }فَما كَان دعواهم ِإذْ جاءهم بْأسنَا ِإالَّ َأن قَالُواْ ِإنَّا كُنَّا ظَاِلِمين{ :وقوله

  .وأنهم حقيقون بهذا قولهم عند مجيء العذاب إال أن اعترفوا بذنوبهم
 :-عز وجل- كما قال اهللا  بالدعاءفسره بعض أهل العلم ]سورة األعراف) ٥([ }كَان دعواهمفَما { : تعالىقوله

}ماللَّه انَكحبا سِفيه ماهوعفوا هم، وفسره آخرون باالدعاء، يعني أنهم اعترؤدعا: أي ]سورة يونس) ١٠([ }د
ال حقيقة لها وال نصيب لها في  بدونها من دون اهللا وأن المعبودات التي كانوا يعوأقروا بأنهم كانوا على باطل

  .أنهم كانوا على ظلٍم وباطٍلأقروا على أنفسهم اإللهية، و
 في اآليات -عز وجل-بينه اهللا  ]سورة األنبياء) ١٤([ }قَالُوا يا ويلَنَا ِإنَّا كُنَّا ظَاِلِمين{ : في قولهوهذا المعنى

فَلَما َأحسوا بْأسنَا ِإذَا هم  *ِمن قَريٍة كَانَتْ ظَاِلمةً وَأنشَْأنَا بعدها قَوما آخَِرينوكَم قَصمنَا { : كقوله،األخرى
ونكُضرا ينْهم *َألُونتُس لَّكُملَع اِكِنكُمسمِفيِه و ا ُأتِْرفْتُموا ِإلَى مِجعاروا وكُضلَنَا ِإنَّ *لَا تَريا وا كُنَّا قَالُوا ي

ظَاِلِمين* ا خَاِمِدينِصيدح ملْنَاهعتَّى جح ماهوعد الَت تِّلْكا زهذه هي دعواهم، ف ]سورة األنبياء) ١٥-١١([ }فَم
 فلم يعذبهم حتى جاءهم الرسل رسالً قد بعث لجميع األمم -عز وجل-وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن اهللا 

: وإنما قالوا رسول  ما جاءنا من:يحتجوا فيقولوا ولم نهم أقروا على أنفسهم بالظلم أل-عليهم الصالة والسالم-
لم يعذبهم حتى بعث إليهم  و، بمعنى أنه قد بلغهم ما تقوم عليهم به الحجة]سورة األنبياء) ١٤([ } كُنَّا ظَاِلِمينِإنَّا{

  .رسوالً فكذبوه
سورة ) ١٥([ }خَاِمِدين{: إلى قوله ]سورة األنبياء) ١١([ }انَتْ ظَاِلمةً ِمن قَريٍة كَوكَم قَصمنَا{ :كقوله تعالى

  .]األنبياء
ويوم ينَاِديِهم فَيقُوُل ماذَا َأجبتُم { : كقوله]سورة األعراف) ٦([ يةاآل }ِإلَيِهمَ  الَِّذين ُأرِسَلفَلَنَسَألَن{ :وقوله

ِلينسرسورة القصص) ٦٥([ }الْم[.  
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وهذا من النماذج واألمثلة الواضحة جداً في تفسير ؟ ماذا أجبتم المرسلين: هذا سؤال متوجه للمرسل إليهم
قد يصيب وقد  وبالتالي  اجتهاد المفسرأن تفسير القرآن بالقرآن يدخله ذكرنا مراراًوقد القرآن بالقرآن، 

 ]سورة األعراف) ٦([ }لَن الَِّذين ُأرِسَل ِإلَيِهمفَلَنَسَأ{ :، فقولهكون في غاية الوضوحتأمثلة  توجد يخطئ، لكن
  .]سورة القصص) ٦٥([ }ماذَا َأجبتُم الْمرسِلين{ :أي

، إال أن عن البالغ -عليهم الصالة والسالم-سأل الرسل يأي  ]سورة األعراف) ٦([ }ولَنَسَألَن الْمرسِلين{ :وقوله
خفى عليه خافية، وإنما المقصود بذلك ت ال -عز وجل- واستعالم؛ ألن اهللا سؤال استثباتهذا السؤال ليس 

كما قال اهللا  ،فهذا سؤال تقريع ]سورة القصص) ٦٥([ }ماذَا َأجبتُم الْمرسِلين{ :حينما يقال لهؤالء ومعنى آخر،
في مواضع متعددة من القرآن قال  يوهكذا ]سورة الصافات) ٢٤([ }وِقفُوهم ِإنَّهم مسُئولُون{ :-عز وجل-

ذه أسئلة تقريع ال أسئلة  فه،؟يعني ما الذي أدخلكم النار ]سورة المدثر) ٤٢([ }ما سلَكَكُم ِفي سقَر{ :كقوله
  .استعالماستثبات و

 ]سورة الرحمن) ٣٩([ }نفَيومِئٍذ لَّا يسَأُل عن ذَنِبِه ِإنس ولَا جا{ : كقولهلمواضع التي نفى فيها السؤالبالنسبة لو
 ينفي ذلك أنه يسأل سؤال تبكيت، كما أنه ال يسأل سؤال اللكن   واستثباتأنه ال يسأل سؤال استعالم فالمعنى

 وإنما يسأل لتبكيته، فإن من وقع في ورطة ثم قيل له على ، ال،عذره فيقبل منهاستعتاب من أجل أن يذكر 
 مزيداً في  فيهيكونن هذا فإ ؟ ما الذي أدخلك في هذا؟ لك كذاألم نقل ؟ ما الذي أوقعك في هذا:سبيل التبكيت
  .ألمه وعذابه

سورة ) ١٠٩([ }يوم يجمع اللّه الرسَل فَيقُوُل ماذَا ُأِجبتُم قَالُواْ الَ ِعلْم لَنَا ِإنَّك َأنتَ عالَّم الْغُيوِب{ :وقوله
  .]المائدة

  .يسألهم عن البالغكما أنه م؟ كم قومك ماذا أجابيعني ]سورة المائدة) ١٠٩([ }ُأِجبتُمماذَا { لمرسلينلهذا سؤال 
  . عن إبالغ رساالته ويسأل الرسل أيضاً،فيسأل اهللا األمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به

عليهم -فيدخل فيه الرسل  ]ة األحزابسور) ٨([ }َل الصاِدِقين عن ِصدِقِهمِليسَأ{ :-تبارك وتعالى-كقوله هذا 
  .؟هم وماذا بلغو؟ قومهمهل بلغوا -الصالة والسالم

ماذا أنتم ((: قال ف،ولون عنهئفي الموقف األكبر يوم عرفة أننا مس أخبر -صلى اهللا عليه وسلم-نبي وال
صلى اهللا -كان وة، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت األمان: -عليه الصالة والسالم- فقالوا له ))قائلون؟

 فكان يشير بأصبعه إليهم ويرفعها إلى  نشهد أنك قد بلغت،نعم،:  قالوا))أال هل بلغت؟((:  يقول-عليه وسلم
  .ن البالغ ع-عليهم الصالة والسالم- والرسل ،سألون عن اإلجابةفالناس ي ،))اللهم اشهد((السماء يقول 

  أتباع الرسل من الدعاة إلى اهللا سؤال  ]سورة األحزاب) ٨([ }ن ِصدِقِهمِليسَأَل الصاِدِقين ع{ :ويدخل في قوله
  .ا يتعلق ببالغ الناس ودعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرم عن اإليمان وع-عز وجل-

فَلَنَسَألَن { :اآليةفي تفسير هذه  -مارضي اهللا تعالى عنه-ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ِلينسرالْم َألَنلَنَسو ِهمِسَل ِإلَيُأر قال ]سورة األعراف) ٦([ }الَِّذين:ا بلغوا عم.  

سورة ) ٧([ }فَلَنَقُصن علَيِهم ِبِعلٍْم وما كُنَّا غَآِئِبين{ :في قوله -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن عباس 
  .ما كانوا يعملونيوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم ب ]األعراف
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}ا كُنَّا غَآِئِبينميعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل  ]سورة األعراف) ٧([ }و
 ألنه تعالى الشهيد على كل شيء ال يغيب عنه شيء وال يغفل عن شيء بل هو العالم ؛وكثير وجليل وحقير

ما تَسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها والَ حبٍة ِفي ظُلُماِت اَألرِض والَ رطٍْب و{ ،بخائنة األعين وما تخفي الصدور
  .]سورة األنعام) ٥٩([ }والَ ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب مِبيٍن

 ك جميعاً وكتبه قد أحصى ذل-عز وجل-يعني نخبر بما وقع منهم، فاهللا  }فَلَنَقُصن علَيِهم ِبِعلٍْم{ :قوله تعالى
يخبر الناس بما هو ف ]سورة الكهف) ٤٩([ }ووِضع الِْكتَاب فَتَرى الْمجِرِمين مشِْفِقين ِمما ِفيِه{ :كما قال سبحانه

 فإذا نوقش الحساب ، العرض هوهذا و-عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا-كل إنسان   ويحاسبعملوا
ليس سؤال  ]سورة األعراف) ٦([ }فَلَنَسَألَن الَِّذين ُأرِسَل ِإلَيِهم{ :لهقو  في، وهذا يدل على أن السؤالعذب

 ولذلك قال ، يعلم ما عملوا وما حصل منهم-عز وجل-استعالم واستثبات وإنما هو سؤال تقريع؛ ألن اهللا 
  .]سورة األعراف) ٧([ }فَلَنَقُصن علَيِهم ِبِعلٍْم{ :بعده

) ٤٢([ }ما سلَكَكُم ِفي سقَر{ : منها قوله تعالى،ت التي جاء السؤال فيها للتقريع والتبكيتجملةً من اآلياوهناك 
 :وقوله تعالى ]سورة المؤمنون) ١٠٥([ }َألَم تَكُن آياِتي تُتْلَى علَيكُم فَكُنتُم ِبها تُكَذِّبون{ :وقوله تعالى ]سورة المدثر

لرسل فهذا  عن بالغ افهذا كله للتبكيت، أما سؤال األمم ]سورة غافر) ٥٠([ }كُم ِبالْبينَاِتَأولَم تَك تَْأِتيكُم رسلُ{
عن ولون ئ أنهم مس-صلى اهللا عليه وسلم-النبي كذلك حينما أخبر سؤال تبكيت، وبالنسبة للمؤمنين ليس 

فَعِميتْ علَيِهم الَْأنباء * بتُم الْمرسِلينماذَا َأج{سؤال تبكيت، لكن حينما يسأل الكفار ويقال لهم  البالغ فهذا ليس
  .فهذا سؤال تبكيت ]سورة القصص) ٦٦([ }يومِئٍذ

  واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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