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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٨(سورة األعراف 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ    

  
  .بعدو ، وعلى آله وأصحابه أجمعين،وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، الحمد هللا رب العالمين

والَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض  *خُفْيةً ِإنَّه الَ يِحب الْمعتَِدينادعواْ ربكُم تَضرعا و{ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  .]سورة األعراف) ٥٦-٥٥([} ِإن رحمتَ اللِّه قَِريب من الْمحِسِنين بعد ِإصالَِحها وادعوه خَوفًا وطَمعا

ادعواْ ربكُم تَضرعا {: فقال نياهم وأخراهمعباده إلى دعائه الذي هو صالحهم في د -تبارك وتعالى-أرشد 
  .]سورة األعراف) ٢٠٥([ اآلية }واذْكُر ربك ِفي نَفِْسك{ :كقوله }وخُفْيةً{ ،معناه تذلالً واستكانة: قيل }وخُفْيةً

رسول لدعاء فقال رفع الناس أصواتهم با:  قال-رضي اهللا عنه-وفي الصحيحين عن أبي موسى األشعري 
إن الذي  وال غائباً أصمن عوا على أنفسكم فإنكم ال تدعوبراأيها الناس ((: -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

  .)١( الحديث))اً قريباًتدعون سميع
بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته : يقول }وخُفْيةً{ تهتذلالً واستكانة لطاع }تَضرعا{: وقال ابن جرير
  . بينكم وبينه ال جهراً مراءاةوربوبيته فيما

 وكثير من المواضع في ، وبين النوعين مالزمة ال تخفى،الدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة
 : يقول-عز وجل-اهللا ف ،لى خالف بين أهل العلم في تفاصيل تلك األمثلة، عالقرآن محمولة على النوعين

السائلين أنه يجيب : أي ]سورة البقرة) ١٨٦([ }نِّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِنوِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإ{
  . ويثيب العابدين على عابدتهم وهذا هو دعاء العبادة،المسألةهو دعاء هذا و ،فيعطيهم سؤلهم

فهو  -تبارك وتعالى-  فإنما يطلب بهذه الصالة ثواب اهللا فهو حينما يصلي،ال شك أن العابد سائل بفعلهو
ن أفضل الدعاء الحمد إ((: -صلى اهللا عليه وسلم- وقد جاء عن النبي ، وهكذا أيضاً الذاكر،سائل بهذا الفعل

تبارك -ثني على اهللا  فمن أهل العلم من حمله على هذا المعنى باعتبار أن الم)٢( وهو بإسناد حسن))هللا
  .وبعضهم يقول غير هذا، ما عنده الحامد له إنما يفعل ذلك طلباً ل-وتعالى

 وإن كان ،أن يحمل على النوعين يمكن ]سورة األعراف) ٥٥([ }ادعواْ ربكُم تَضرعا وخُفْيةً{ : تعالىقولهو
  .لكن دعاء العبادة مالزم لدعاء المسألة ،تبادر أن المراد به دعاء المسألةالم
 وكونوا متذللين -عز وجل-غير اهللا ال تعبدوا  على معنى العبادةو ،غيرهال تدعوا  يعني }ادعواْ ربكُم{ :قولهف

 فاهللا غني -جل جالله- على اهللا  كالمان-تبارك وتعالى-بحيث ال يكون اإلنسان حينما يعبد ربه له بعبادتكم 

                                                
باب  - الذكر والدعاء والتوبة واالستغفارومسلم في كتاب  ) ١٥٤١ص   / ٤ج  ) (٣٩٦٨ (بر باب غزوة خي    -أخرجه البخاري في كتاب المغازي     - 1

 ).٢٠٧٦ص  / ٤ج ) (٢٧٠٤(استحباب خفض الصوت بالذكر 
وحسنه األلباني في صـحيح الجـامع بـرقم         ) ٩٠ص   / ٤ج  )(٤٣٧١(والبيهقي في شعب اإليمان     ) ٦٧٦ص   / ١ج  ) (١٨٣٤(أخرجه الحاكم    - 2
)١١٠٤.( 
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تحتمله المعنى هذا والمقصود أن  ،ذلك أدعى لإلخالص ف وهكذا أيضاً يخفي عمله الصالح،عنه وعن عبادته
فإنه يحمل هذه  -رحمه اهللا- ومثل ابن القيم ، وإن كان المتبادر فيها هو دعاء المسألة-دعاء العبادة يأ–اآلية 

  .النوعيناآلية بخصوصها على 
ال يدعو بشيء من العلو  وفي حال من التذللينبغي على المسلم أن يدعو وهو  دعاء المسألة ه فيالحاصل أنو

 أو ، كالذي يرفع صوته رفعاً ال يليق-جل جالله-ب ال يليق وال يتأدب فيه مع اهللا والترفع أو يدعو بأسلو
م ضارعين أي  بل عليهم أن يدعوا ربه،-جل جالله-ناسب مع مقام المعبود تيتخير من العبارات ما ال ي
  . وذلك أدعى لإلخالص،متذللين مخفين لهذا الدعاء

 يعلم السر وأخفى وال حاجة -عز وجل-اهللا  و،داً إلخفاء الدعاءذكروا فوائد كثيرة ج -رحمهم اهللا-والعلماء 
 فال حاجة ، وهي حاجة يرفعها العبد إلى مواله الذي يعلم حاله ونجواهةاد فهذه عب،لرفع الصوت عند دعائه

 فقد أطال الحافظ ، ومن شاء فلينظر في بدائع الفوائد، فإن مقتضى اإلخالص أن يخفيه،إلى إبداء ذلك للناس
  .  في فوائد إخفاء الدعاء-رحمه اهللا-ن القيم اب

في  ]سورة األعراف) ٥٥([ }ِإنَّه الَ يِحب الْمعتَِدين{ : الخرساني عن ابن عباس في قولهثم روي عن عطاء
  .الدعاء وال في غيره

ألنه ذكر  في الدعاء دخوالً أولياً؛ يدخل فيه االعتداء ]سورة األعراف) ٥٥([ }ِإنَّه الَ يِحب الْمعتَِدين{: أن قولهإي 
 فيدخل فيه غير الدعاء ،لكنه لم يخصص الدعاء ، ألنه ال يحب المعتدين أي، مشعر بالتعليل}ِإنَّه{:  فقوله،معه
  . الذين يجاوزون حدوده،ال يحب المعتدين مطلقاًفهو  ،أيضاً

  .ال يسأل منازل األنبياء: ] األعرافسورة) ٥٥([ }ِإنَّه الَ يِحب الْمعتَِدين{: وقال أبو مجلز
اللهم إني أسألك القصر األبيض : وروى اإلمام أحمد عن أبي نعامة أن عبد اهللا بن المغفل سمع ابنه يقول

صلى - فإني سمعت رسول اهللا ،يا بني سل اهللا الجنة وعذ به من النار:  فقال،عن يمين الجنة إذا دخلتها
 وأخرجه أبو ه وهكذا رواه ابن ماج)٣())وم يعتدون في الدعاء والطهوريكون ق((:  يقول-اهللا عليه وسلم

  . واهللا أعلم، وهو إسناد حسن ال بأس به،داود
عز - كأن يسأل أن يجعله اهللا ، فمن سأل ما يمتنع عقالً فهو معتٍد،االعتداء في الدعاء يقع على صور وأنواع

لك من سأل ما يمتنع شرعاً بحيث إن الشارع حكم  وكذ،فهذا ممتنع عقالً في مكانين في وقت واحد، -وجل
 وكذلك من ، فهذا من االعتداء في الدعاء، للكافر الذي مات على الكفر بالمغفرة والرحمة كالذي يدعوبامتناعه

 وكذلك أيضاً من سأل ، فهذا ممتنع في مجاري العادات، كالذي يسأل الولد من غير نكاح،سأل ما يمتنع عادة
 وهكذا أيضاً من رفع صوته ، فهذا ال يجوز وهو من االعتداء،أن ييسر اهللا له ذلك الحراميدعو فشيئاً محرماً 

 لكن ]سورة األعراف) ٥٥([ }تَضرعا وخُفْيةً{ : فهذا من االعتداء ال سيما أن اهللا قال بعدهرفعاً زائداً في الدعاء
 وأما رفع الصوت الزائد فهذا ،فعاً يتأدب فيهه فيرفع رئنون على دعامإذا كان ذلك في محضر غيره ممن يؤ

  .-تبارك وتعالى-خالف األدب مع اهللا 
                                                

باب كراهية االعتداء في  -وابن ماجه في كتاب الدعاء ) ٣٦ص  / ١ج ) (٩٦ ( الوضوءيباب اإلسراف ف -رجه أبو داود في كتاب الطهارة أخ - 3
  ).٢٣٩٦(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ١٧٢ص  / ١ج ) (١٤٨٣(وأحمد ) ١٢٧١ص  / ٢ج ) (٣٨٦٤ (الدعاء
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- فهذا من سوء األدب مع اهللا ،رفع الصوت بالبكاء أثناء الدعاء بحيث يتحول ذلك إلى مناحةمن االعتداء و
  .-تبارك وتعالى

هذا كصيل ايترك التف ووامع الكلميدعو بجأن ى الداعي علالذي ينبغي  إنما و،سؤال التفاصيلمن االعتداء و
  . فهذا من االعتداء،سأل ربه قصراً أبيض عن يمين الجنةالذي 

رب إني أسأل :  فبدالً من أن يقول الداعيإلى موعظة كما يفعل كثير من الناستحويل الدعاء ومن االعتداء 
؛ هذا في غاية القبحو ، والصديد والدودلالجنادذكر  و، وإذا سالت العيون،كذا يتحول إلى ذكر القبور واللحود

 فعلى ،هذا غير صحيح ف،هامن اليبكو نفوسهم ا عواطف الناس وتستثار فيهاستجلب بهموعظة تُ ليس الدعاءف
ويدعو  -صلى اهللا عليه وسلم- ويثني عليه بما هو أهله ويصلي على النبي -عز وجل-يحمد اهللا أن اإلنسان 

  .وعظةل الدعاء إلى ميحوال وبجوامع الكلم 
األسماء الحسنى المذكورة في بعض األحاديث كما عند ون بيأتحيث ما يفعله بعض الناس من االعتداء و

تتحول القضية  ويتكلف لكل اسم دعاء ثم -أعني التسعة والتسعين-أسانيدها التي ال تصح الترمذي والحاكم و
ألخرى تنتهي فيها الصالة فيأتي لالستماع بعد أن امتأل المسجد بالمصلين بل إن المساجد اإلى فرجة 
  .، واهللا المستعانكما يحصل في بعض البالدبالناس ألجل هذا الشوارع  تمتلئ وليسمعوا هذا الدعاءالمصلون 

هذا غير و ، ساعة القنوت يستمردعاءتكون نصف ساعة و الصالة  حتى إن مدة،ذلك التطويل الزائدمن و
  .صحيح

 )٤())اللهم اهدنا فيمن هديت((: ا إذا زاد عما ورد في حديث الحسنمع -رحمه اهللا-اإلمام أحمد قد سئل و
  ؟ساعة وأ اً ساعة إال ربع الذي يستمر إلىالدعاء رأى  فكيف لو،اقطع صالتك: قالف

  بما كتب فيها لمدةيقلبها ويدعو فال يراها الناس بحيث وريقات صغيرة في كف اليدون يضع األئمة وبعض
  !يليقال هذا و ،ساعة كاملة

قد كنت وأطال إطالة زائدة  ف،أن ال يطيل في الدعاء -كلمةأن يلقي أراد -مرة على أحدهم اشترطت قد و
  هذا الدعاء الطويل منها صغيرة بيده يقرأاًه يقلب أوراقب أنظر إليه وإذا ت وجلسيصليت خلفه فرفعت رأس

  ! تقريباًاً ربع ساعة إالمدة
خشيت أن أخرج  حتى ، ورفع صوته بالبكاء إلى درجة قبيحةاًديديبكي بكاء شوكان وآخر صلى بجانبي 

  ! وهذا دعاء؟ أهذه صالة،ثم قطع صالته وخرج من المسجد -عز وجل-بمقت اهللا 
لو أعملوا عقولهم  وملون عقولهمعوال ي ،ال الشرع تحكمهم عواطفهم الناس  كثير منولكن ، يليق الماهذا م

  .لما رضوا بمثل هذا
  . وغير ما ذكرت، واهللا المستعانيدخل فيها ما ذكرت صور االعتداء في الدعاء متنوعةعلى كل حال 

 ينهى تعالى عن اإلفساد في ]سورة األعراف) ٥٦([ }والَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض بعد ِإصالَِحها{ : تعالىوقوله
 ثم وقع اإلفساد بعد ذلك كان  فإنه إذا كانت األمور ماشية على السداد؛-وما أضره بعد اإلصالح- األرض

                                                
) ٣٢٦٦(والبيهقي في السنن الكبرى ) ١٢٧ص  / ١٢ج ) (٦٧٥٩(وأبو يعلى في مسنده ) ٧٣ص  / ٣ج () ٢٧٠١(أخرجه الطبراني في الكبير     - 4
 ).٤٢٩(وصححه األلباني في اإلرواء برقم ) ٢١٠ص  / ٢ج (
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:  وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه فقال، فنهى تعالى عن ذلك،أضر ما يكون على العباد
 وطمعاً فيما عنده من ،خوفاً مما عنده من وبيل العقاب: يأ ]سورة األعراف) ٥٦([ }وادعوه خَوفًا وطَمعا{

  .جزيل الثواب
 ،ر شرائع اإلسالمييدخل فيه تغي ]سورة األعراف) ٥٦([ }الَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض بعد ِإصالَِحهاو{ :قوله تعالى

 كل ذلك من ، وفعل المعاصي، ومحادة رب العالمين، والكفر به،-تبارك وتعالى-والخروج على أحكام اهللا 
هذا هو  و، الرسل بالهدى ودين الحق أنزل الكتب وأرسل-عز وجل-اهللا  ف،اإلفساد في األرض بعد إصالحها

 أو يخرج عن شرعه فيكون -جل جالله- فال يجوز ألحد أن يخرج عن ذلك وأن يكفر باهللا ،عين اإلصالح
  .-عليهم الصالة والسالم- بعد أن أصلحها الرسل  أي،بذلك مفسداً في األرض بعد إصالحها

 أو أشاع الفاحشة في المجتمع فهذا من اإلفساد في س عليهم ولب، وفتن الناس عن الحق،ومن دعا إلى الضالل
  .األرض بعد إصالحها

 وإفساد أموال الناس وقطع األشجار وتخريب ،اإلفساد في األرض تخريب العمران والسكك ويدخل في
العبث والتخريب بالحروب وكذلك ،  وما أشبه ذلك مما يحصل به إفساد حياة الناس،تغوير المياه و،األنهار
 كل ذلك داخل ،سد وال تصلح أو غير ذلك من صور اإلفساد في األرض وإفساد حياة الناس ومعاشهمالتي تف
  .]سورة األعراف) ٥٦([ }والَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض بعد ِإصالَِحها{ :في قوله
 السابقة وأدبين أول اآلية أدبين في -تبارك وتعالى– كرذ ]سورة األعراف) ٥٦([ }وادعوه خَوفًا وطَمعا{: ثم قال

: أي ]سورة األعراف) ٥٥([ }ربكُم تَضرعا وخُفْيةًادعواْ { :في آخر هذه اآلية، فأما األدبان في أول اآلية فقوله
وادعوه خَوفًا {: قال حيث الطمع و الخوفوأما األدبان في آخر هذه اآلية فهما، تذلل وإخفاءبادعوه تعالى 

  .يكون خائفاً راجياً بين الخوف والطمعاإلنسان بجمعه ف ]سورة األعراف) ٥٦([ }وطَمعا
بمعنى  ، في دعائه-جل وعال–ن مدالً لربه  يعني ال يكُ]سورة األعراف) ٥٦([ }وادعوه خَوفًا وطَمعا{: وقوله

  .وفي حال من الطمع وإنما يدعو في حال من الخوف -عز وجل- وكأنه متفضل على اهللا أنه ال يدعو بترفع
حصول شيء أو يطلب حصول شيء محال أو بعيد  لمؤهو أن ي أن التمني التمني الطمع والفرق بينو

  . الذي يرجى حصوله عن قريب: أيقريب المأخذالالشيء رجاء  أما الطمع فهو ،المنال
عز -وهو يائس من إجابة اهللا  ربه اإلنسان أي ال يدعو ]سورة األعراف) ٥٦([ }وادعوه خَوفًا وطَمعا{: قوله
أنا عند ظن ((:  يقول-عز وجل-اهللا  و-جل جالله-سوء ظن بالرب ال يليق؛ ألنه  فهذا ، لدعائه-وجل

 :عز وجل يقول– فاهللا ،يب دعوة الداعين أنه يج-عز وجل- باهللا الظن يحسنعلى العبد أن ف )٥())عبدي بي
}لَكُم تَِجبوِني َأسعورة غافرس) ٦٠([ }اد[.  

إن رحمته مرسلة للمحسنين الذين : أي ]سورة األعراف) ٥٦([ }ِإن رحمتَ اللِّه قَِريب من الْمحِسِنين{ :ثم قال
 اآلية }ورحمِتي وِسعتْ كُلَّ شَيٍء فَسَأكْتُبها ِللَِّذين يتَّقُون{ : كما قال تعالى،يتبعون أوامره ويتركون زواجره

                                                
ص  / ٦ج ) (٦٩٧٠] (سورة آل عمران) ٢٨([ }ويحذِّركُم اللّه نَفْسه وِإلَى اللِّه الْمِصير{: باب قول اهللا تعالى -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 5

  ).٢٠٦١ص  / ٤ج ) (٢٦٧٥ (باب الحث على ذكر اهللا تعالى - الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ومسلم في كتاب )٢٦٩٤
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ألنها مضافة إلى ، أو ن الرحمة معنى الثوابقريبة؛ ألنه ضم:  ولم يقل،قريب:  وقال]سورة األعراف) ١٥٦([
  .]سورة األعراف) ٥٦([ }قَِريب من الْمحِسِنين{:  فلهذا قال،اهللا

 أبي رواه ابن[" فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين؛ موعود اهللا بطاعته تَنَجزوا" :وقال مطر الوراق
  .]حاتم
 ،مؤنث" الرحمة"مذكر و" قريب"لفظ  ]سورة األعراف) ٥٦([ }ِإن رحمتَ اللِّه قَِريب من الْمحِسِنين{ : تعالىقولي

 -رحمه اهللا-ذكر الحافظ ابن كثير قد  و،ة من المحسنين؟ هذا وجه السؤالرحمت اهللا قريبإن : فلماذا لم يقل
 ، ألنه ضمن الرحمة معنى الثواب؛ قريبةإن رحمت اهللا: لم يقله أن: ألول ا، عن هذا اإلشكالهنا جوابين

لعرب قد تضمن الفعل أو ما يقوم مقامه معنى فعل آخر وذلك ا ف، معلومالتضمينالمراد ب، ووالثواب مذكر
نى الثواب أو تكون الرحمة مضمنة مع ]سورة األعراف) ٥٦([ }ِإن رحمتَ اللِّه قَِريب{ :قوله ف،أبلغ في الكالم
  . فيكون بذلك قد روعي المعنى، والثواب مذكر، إن ثواب اهللا قريب: يعني،مفسرة بالثواب

 }قَِريب من الْمحِسِنين{: ألنها مضافة إلى اهللا، فلهذا قالأو : "والمعنى الثاني الذي ذكره الحافظ هو قوله
  "]سورة األعراف) ٥٦([

أن الكالم  القاعدة و،إن رحمة اهللا شيء قريب من المحسنين: محذوف، أيفيه مقدر : ومن أهل العلم من يقول
يعني ال حاجة لدعوى اإلضمار والتقدير إذا كان يمكن ، األصل االستقالل فإذا دار بين الحذف واالستقالل

  . هناا ممكنذهو ،للكالم أن يكون مستقالً على ظاهره من غير دعوى الحذف
 إليه  يكون العائدوالمؤنث غير الحقيقي يمكن أن  الرحمة مؤنث غير حقيقيومن األجوبة الحسنة في هذا أن

  .أن يكون مذكراً أو مؤنثاًيمكن  أو نحو ذلك أو الضميرأو الصفة التي يوصف بها 
ن لفظة قريب إذا أريد بها قرابة النسب فإنها  إ:أن يقال -ن الذي قبلهم هذا أحسن ولعل– أيضاً ومن األجوبة

فالنة :  ومع المؤنث تقول، زيد قريب لعمرو،زيد قريبي:  تقول، المؤنث ومذكرة مع المذكرتكون مؤنثة مع
قريب وال :  وأما إذا أريد قرب المسافة أو قرب الزمان أو نحو ذلك فإنه يقال،فالنة قريبة لزيدو ،قريبتي
 اهللا قريب ة رحم:نا وه،وذلك قرب الوقت والزمان  وصف الساعة بأنها قريب-عز وجل- واهللا ،قريبة: يقال

  . عشرة أجوبةذاه بعضهم ذكر في حتى إن ،قيل غير ذلكقد  و،هذا جواب جيد، فبهذا االعتبارمن المحسنين 
نزلْنَا ِبِه الْماء وهو الَِّذي يرِسُل الرياح بشْرا بين يدي رحمِتِه حتَّى ِإذَا َأقَلَّتْ سحابا ِثقَاالً سقْنَاه ِلبلٍَد ميٍت فََأ{

ونتَذَكَّر لَّكُمتَى لَعالْمو نُخِْرج اِت كَذَِلكرنَا ِبِه ِمن كُلِّ الثَّمجالَِّذي  *فََأخْرِه وبِبِإذِْن ر اتُهنَب جخْري بالطَّي لَدالْبو
اِت ِلقَوفُ اآليرنُص ا كَذَِلكِإالَّ نَِكد جخْرثَ الَ يخَبونشْكُرسورة األعراف) ٥٨-٥٧([ }ٍم ي[.   

ألنه  ؛ وأرشد إلى دعائه،تعالى أنه خالق السماوات واألرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر ذكر لما
وهو الذي يرسل الرياح (: عيد الموتى يوم القيامة فقاله تعالى على أنه الرزاق وأنه ي نب،على ما يشاء قادر

وِمن آياِتِه َأن يرِسَل { :كقوله }بشْرا{ ومنهم من قرأ ،بين يدي السحاب الحامل للمطرناشرة :  أي)شراًن
  .]سورة الروم) ٤٦([ }الرياح مبشِّراٍت

 ..."لما ذكر تعالى أنه خلق السماوات واألرض": قولهعني  أ-رحمه اهللا-هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
  . وهو وجه االرتباط بين اآلية وبين ما قبلها،سبة هذا يسمونه بالمنا،إلى آخره
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، صماهذه قراءة ع -بضم الباء وإسكان الشين- }وهو الَِّذي يرِسُل الرياح بشْرا{ :-تبارك وتعالى- وقوله
اح وِمن آياِتِه َأن يرِسَل الري{:  في اآلية األخرى-عز وجل-كما قال اهللا  أنها تبشر بالمطروالمعنى 
  .فهي تهب بين يدي المطر ]سورة الروم) ٤٦([ }مبشِّراٍت

ناشرة بين يدي السحاب الحامل : أي )وهو الذي يرسل الرياح نشراً(" :-رحمه اهللا-يقول الحافظ ابن كثير 
بضم  )راًشْنُ( و،تبشر بالمطر والمعنى أنها ،هذه قراءة عاصم }بشْرا{ :قلناو "}بشْرا{للمطر، ومنهم من قرأ 

 )نُشُراً(وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو بضم النون والشين  ،قراءة ابن عامرالنون وإسكان الشين هذه 
من النواحي  الرياح التي تهب من كل ناحية يعني )نُشُراً(إن :  وبعضهم يقول،جمعالهذا جمع : بعضهم يقولف

 وفسر هذه القراءة كبير )نَشَراً(عني ي  وقراءة حمزة والكسائي بفتح النون والشين على المصدر،المختلفة
  .الرياح الطيبةا  بأنه-رحمه اهللا-المفسرين ابن جرير الطبري 

  وهي رياح معينة،نزول المطربلوا إذا رآها الناس أمف ،أنها تبشر بالمطر يعني }شْراب{قراءة  فوعلى كل حال
 وهذا الشيء الذي يستبشرون به ال يتنافى مع ما يداخله ويخالطه من ،ليست كل رياح يأتي معها المطرف

   وأهل الخشية؛ ألن النبي ،-عز وجل- فهذا إنما يكون ألهل المعرفة باهللا ،الخوف من أن يكون ذلك عذاباً
صلى اهللا - ويخبر ، عليه أمارات الخوفت كان إذا رأى السحاب دخل وخرج وظهر-صلى اهللا عليه وسلم-

هذَا عاِرض { :قالوا استبشروا به و مع أنهم لما رأوه،فكان عذاباً أن قوماً قد رأوا هذا السحاب: -وسلمعليه 
تُدمر كُلَّ شَيٍء ِبَأمِر ربها فََأصبحوا لَا يرى ِإلَّا * ِه ِريح ِفيها عذَاب َأِليمممِطرنَا بْل هو ما استَعجلْتُم ِب

  .]سورة األحقاف) ٢٥-٢٤([ }هم كَذَِلك نَجِزي الْقَوم الْمجِرِمينمساِكنُ
 يخاف غاية الخوف حتى -صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا كان النبي ،عذاباً نعمة وقد يكون قد يكون فالسحاب

  .ا ناشرة للسحابالمعنى أنه ف)راًشْنُ(على قراءة  وأما ،-تبارك وتعالى- فهذا ألهل المعرفة باهللا ،ينزل المطر
وهو الَِّذي ينَزُل الْغَيثَ ِمن بعِد ما { : كما قال،بين المطر: أي ]سورة األعراف) ٥٧([ }بين يدي رحمِتِه{ :وقوله

ِميدالْح ِليالْو وهو تَهمحر نشُري{ :فقال ]سورة الشورى) ٢٨([ }قَنَطُوا وحِإلَى آثَاِر ر ِيي فَانظُرحفَ يِت اللَِّه كَيم
ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع وهتَى ووِيي الْمحلَم ذَِلك ا ِإنِتهوم دعب ضسورة الروم) ٥٠([ }الَْأر[.  

 كثرة ما من:  أي}سحابا ِثقَاالً{ياح حملت الر: أي ]سورة األعراف) ٥٧([ }حتَّى ِإذَا َأقَلَّتْ سحابا ِثقَاالً{ :وقوله
  .فيها من الماء تكون ثقيلة كبيرة من األرض مدلهمة

رياح ثم بعد  تهب هذه اليعني "بين يدي المطر: أي ]سورة األعراف) ٥٧([ }بين يدي رحمِتِه{" : الحافظيقول
التي تسوق السحاب  هي الرياح المثيرة للمطر ف،وهذا شيء معروف يدركه الناس ،ذلك يكون نزول المطر

 وفي بعض النواحي ال يكاد يخطئ توقع الناس لنزول المطر حينما تهب الرياح ،تنشره فينزل المطر بعدهاو
  .أتي السحاب من ناحية معينةيمن ناحية معينة أو حينما 

لرياح هي هذه ا، فيعني حملت ورفعت }َأقَلَّتْ{ ]سورة األعراف) ٥٧([ }حتَّى ِإذَا َأقَلَّتْ سحابا ِثقَاالً{ :قوله تعالى
  .-تبارك وتعالى-التي تحمل السحاب وتسوقه حيث أراد اهللا 

وآيةٌ لَّهم { : كقوله،أرض ميتة مجدبة ال نبات فيهاإلى : أي ]سورة األعراف) ٥٧([ }سقْنَاه ِلبلٍَد ميٍت{ :وقوله
َأخْرجنَا ِبِه ِمن كُلِّ الثَّمراِت كَذَِلك نُخِْرج فَ{ : ولهذا قال]سورة يــس) ٣٣([ اآلية }الَْأرض الْميتَةُ َأحيينَاها

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

http://www.pdffactory.com


 ٧

كما أحيينا هذه األرض بعد موتها كذلك نحيي األجساد بعد صيرورتها : أي ]سورة األعراف) ٥٧([ }الْموتَى
 ماء من السماء فتمطر األرض أربعين يوماً فتنبت منه -سبحانه وتعالى- ينزل اهللا ،رميماً يوم القيامة

يضرب اهللا مثالً ليوم القيامة   وهذا المعنى كثير في القرآن،د في قبورها كما ينبت الحب في األرضاألجسا
  .]سورة األعراف) ٥٧([ }لَعلَّكُم تَذَكَّرون{ : ولهذا قال،بإحياء األرض بعد موتها

يدل على قدرة يث  ح،هو أحد أنواع األدلة الدالة على البعث في القرآن إحياء األرض بعد موتهار  ذكْيعني
 ومعلوم أن كل نوع من هذه األنواع ،مر معنا خمسة أنواع من هذه في سورة البقرةقد  و،-عز وجل-اهللا 

تبارك -يستدل ربنا  حيث يتكرر في القرآن كثيراً إحياء األرض بعد موتهاف ،تحته أمثلة كثيرة في القرآن
  . بعد موتها به على قدرته على بعث األجساد-وتعالى

واألرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً : أي ]سورة األعراف) ٥٨([ }والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه ِبِإذِْن ربِه{ :لهوقو
  .]سورة آل عمران) ٣٧([ }وَأنبتَها نَباتًا حسنًا{ : كقوله،حسناً

  .هاونحوكالسباخ : قال مجاهد وغيره ]سورة األعراف) ٥٨([ }والَِّذي خَبثَ الَ يخْرج ِإالَّ نَِكدا{
 هذا مثلإن :  بعض أهل العلم قال فيه]سورة األعراف) ٥٨([ }والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه ِبِإذِْن ربِه: قوله تعالى

  .لكن هذا القول فيه بعد ،سريع الفهم والبليدضربه اهللا تعالى ل
 ، فمنهم من إذا سمع الموعظة أثر فيه ذلك أبلغ التأثير،ثير الموعظةهذا مثل للقلوب من جهة تأ: وبعضهم قال

  .ومنهم من ال يرفع لذلك رأساً وال يتأثر
  .هذا مثل لقلب المؤمن وقلب المنافق: وبعضهم قال
 -وسيأتي بعد قليل– ولعل الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا، والخبيث  هذا مثل للطيب: وبعضهم يقول
    حيث مثل حال الناس في قبول هدى اهللا -رضي اهللا تعالى عنه- حديث أبي موسى  أعني،يدل على ذلك

والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه ِبِإذِْن ربِه { :، فقال تعالىجعلهم على ثالثة أقسام ف واالنتفاع به-تبارك وتعالى-
الَِّذي خَباوِإالَّ نَِكد جخْرفمن أراد اهللا هدايته وصالح حاله إذا سمع هدى اهللا  ]سورة األعراف) ٥٨([ }ثَ الَ ي    

 فأقبل ،ت ذلك في قلبه الخوف والرجاء والمحبةب ومواعظ القرآن أثرت فيه غاية التأثير فأن-تبارك وتعالى-
ا خرجوا نهم إذإ :-تبارك وتعالى- كما قال اهللا ووأما اآلخر فه ، وصار عابداً له-تبارك وتعالى-على اهللا 

وَأما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض { ]سورة محمد) ١٦([ }ماذَا قَاَل آِنفًا{ : قالوا-صلى اهللا عليه وسلم-من عند النبي 
ِسِهما ِإلَى ِرجسِرج متْهادجل جالله- وال بوحي اهللا ،فال ينتفعون بهذه اآليات ]سورة التوبة) ١٢٥([ }فَز-.  

مثل ما ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-ن أبي موسى وروى البخاري ع
 أصاب أرضاً فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكأل ،بعثني اهللا به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير

 وأصاب ،عوا وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع اهللا بها الناس فشربوا وسقوا وزر،والعشب الكثير
 فذلك مثل من فقه في دين اهللا ونفعه ما بعثني ،منها طائفة أخرى إنما هي قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل

  .)٦()) ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به،مم وعلِّل فع،اهللا به
                                                

    النبيبه  ثعما بباب بيان مثل  -ومسلم في كتاب الفضائل    ) ٤٢ص   / ١ج  ) (٧٩(علم  وباب فضل من علم      -أخرجه البخاري في كتاب العلم       - 6
 ).١٧٨٧ص  / ٤ج ) (٢٢٨٢(من الهدى والعلم  -صلى اهللا عليه وسلم-
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}ا قَوِمِه فَقَاَل يا ِإلَى قَولْنَا نُوحسَأر ِظيٍملَقَدٍم عوي ذَابع كُملَيَأخَافُ ع ِإنِّي هرِإلٍَه غَي نا لَكُم مم واْ اللَّهدبِم اع *
* قَاَل يا قَوِم لَيس ِبي ضالَلَةٌ ولَِكنِّي رسوٌل من رب الْعالَِمين *قَاَل الْمُأل ِمن قَوِمِه ِإنَّا لَنَراك ِفي ضالٍَل مِبيٍن

ونلَما الَ تَعاللِّه م ِمن لَمَأعو لَكُم حَأنصي وباالَِت رِرس لِّغُكُمسورة األعراف) ٦٢-٥٩([ }ُأب[.  
 شرع تعالى في ذكر ،لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه

 فإنه أول رسول بعثه اهللا إلى -عليه السالم-ذكر نوح األول فاألول فابتدأ ب -عليهم السالم-قصص األنبياء 
  .، وهو إدريس وهو نوح بن المك بن متوشلح بن خنوخ-عليه السالم-األرض بعد آدم 

داية إذا نظرت في الب واهللا أعلم، ف،ن التحريفمشيء ، أي أنها يدخلها هذه األسماء في الكتب تختلفطبعاً 
 وغير ذلك من المصادر التي ،والسيرة البن هشام، الملوك البن جريروتاريخ األمم ووالنهاية البن كثير، 

بن خنوخ نوح بن المك بن متوشلح ": يقول فهنا ،تجد فروقات في ضبط هذه األسماء هذه األسماء ذكر فيهاتُ
  .أسماء أعجميةوبالطبع فإن هذه  "وهو إدريس

 كان قبل نوح وأنه من - عليه وسلمصلى اهللا-هذا بناء على أن إدريس  "ابن خنوخ وهو إدريس": وقوله
ن إ: قال ابن العربي المالكي بل ،ال يثبته  لكن، وذكره ابن إسحاق أيضاً، وهذا ذكره بعض المؤرخين،هأجداد

 -عليه الصالة والسالم- ومعلوم أن نوح ،كان بعد نوح -صلى اهللا عليه وسلم-إدريس ، فاألقرب أن هذا وهم
  . كان نبياً-صلى اهللا عليه وسلم- وآدم ،لم يكن قبله رسول فرضأرسل إلى أهل األهو أول رسول 

على هذا يكون من األنبياء :  من أجداد نوح يقولون-عليه الصالة والسالم-ن إدريس إ: وعلى قول من قال
  . وعلى كل حال ال يثبت أنه كان قبله،وليس من الرسل

قلون من األخبار اإلسرائيلية واألشياء التي ال يمكن ين ممن من كتبوا في تاريخ األهرام وتكلموا عليهاكثير مو
  وإن كانوا ال يذكرونه بهذا االسم-عليه الصالة والسالم-الذي بناها هو إدريس  إن : يقولون،أن يوثق بها

 بعد قبل الطوفان ولو كانت كانت قد بنيت إنها:  ويقولون،-عليه الصالة والسالم-  إدريسلكنهم يقصدون
 هذا ،خبرها فحيث قد انقطع خبرهاوا لعرف الفراعنة مثالً هم هاو بنذين يعني لو كان ال، خبرهاالطوفان لعرفنا
  .قبل الطوفانبنيت يدل على أنها 
وطي في حسن يس وكذلك ال،ويمكن الرجوع في هذا إلى ما كتبه المقريزي في كتاب الخططهكذا يقولون، 

  .أطال في الكالم على هذا حيث المحاضرة
 ، كان بعد نوح ولم يكن قبله-عليه الصالة والسالم- أن إدريس -واهللا أعلم-ل لعل األقرب على كل حاو

أن بالضرورة  وال يعني هذا ، على التوحيدا عشرة قرون كله-عليه الصالة والسالم-وكان بين نوح وآدم 
 ثم ،وحيد عشرة قرونكانوا على التوإنما المقصود أن الذين  ،كانت بين آدم وبين نوح عشرة قرونالمدة التي 

  .وحاً إليهم ن-عز وجل-فبعث اهللا  وقع الشرك في قوم نوح
 وهو أول من ،فيما يزعمون -عليه السالم- وهو إدريس النبي -ح بن خنوخلَوهو نوح بن المك بن متوشَ

هكذا نسبه محمد بن  ،-عليه السالم- ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آدم -خط بالقلم
  .حاق وغير واحد من أئمة النسبإس
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وكان أول ما عبدت األصنام أن قوماً صالحين ماتوا : قال عبد اهللا بن عباس وغير واحد من علماء التفسير
 فلما طال ، فيتشبهوا بهم،تذكروا حالهم وعبادتهمي قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها؛ لىفبن

 وسموها بأسماء أولئك ،فلما تمادى الزمان عبدوا تلك األصنام ،الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور
وله الحمد سبحانه وتعالى - فلما تفاقم األمر بعث اهللا ،الصالحين وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً

ن ِإلٍَه غَيره يا قَوِم اعبدواْ اللَّه ما لَكُم م{ : فقال، رسوله نوحاً فأمرهم بعبادة اهللا وحدة ال شريك له-والمنة
 إذا لقيتم اهللا وأنتم ،من عذاب يوم القيامة: أي ]سورة األعراف) ٥٩([ }ِإنِّي َأخَافُ علَيكُم عذَاب يوٍم عِظيٍم

  .والسادة والقادة والكبراء الجمهور: أي ]سورة األعراف) ٦٠([ }قَاَل الْمُأل ِمن قَوِمِه{ مشركون به
 الحلِّ أهل همف ،ون على األمرئ؛ ألنهم يتمال مأل: وقيل لهم،ال يقال للنساء وال خاصةمأل يقال لجماعة الرجال

ون صدور ئ؛ ألنهم يملإنهم قيل لهم ذلك: قيلهكذا قيل، و ،الكبراء واألشراف والسادةحيث إنهم  ،والعقد
 قَاَل الْمُأل{: وله فالمقصود أن ق،من أشراف الناسأي أنهم -وهذا يرجع أيضاً إلى المعنى السابق- المجالس
  .الكبراء من قومه قال يعني} ِمن قَوِمِه

ِإنَّا لَنَراك ِفي { :الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم:  أي]سورة األعراف) ٦٠([ }قَاَل الْمُأل ِمن قَوِمِه{
ام التي وجدنا عليها في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه األصن:  أي]سورة األعراف) ٦٠([ }ضالٍَل مِبيٍن

  .آباءنا
سورة ) ٣٢([ }وِإذَا رَأوهم قَالُوا ِإن هُؤلَاء لَضالُّون{ : كقوله،وهكذا حال الفجار إنما يرون األبرار في ضالل

م يهتَدوا ِبِه فَسيقُولُون هذَا ِإفْك وقَاَل الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آمنُوا لَو كَان خَيرا ما سبقُونَا ِإلَيِه وِإذْ لَ{ ]المطففين
إلى غير ذلك من اآليات ]سورة األحقاف) ١١([ }قَِديم.  

}لَِكنِّي رالَلَةٌ وِبي ض سِم لَيا قَوقَاَل يالَِمينالْع بن روٌل مما أنا ضال ولكن أنا : أي ]سورة األعراف) ٦١([ }س
ُأبلِّغُكُم ِرساالَِت ربي وَأنصح لَكُم وَأعلَم ِمن اللِّه ما الَ {  شيء ومليكه كل رب،رسول من رب العالمين

ونلَمعالماً باهللا ال يدركهم أحد  ،وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً ]سورة األعراف) ٦٢([ }تَع
 قال -صلى اهللا عليه وسلم-هللا أن رسول ا  كما جاء في صحيح مسلم،من خلق اهللا في هذه الصفات

 ))ما أنتم قائلون؟فولون عني ئأيها الناس إنكم مس((: ألصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعاًَ
اللهم (( : فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول،نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت: قالوا
  .)٧()) اشهدم الله،اشهد
لما تضمنت شرائع وأحكاماً أطلق عليها ، فيعني رسالة ربي ]سورة األعراف) ٦٢([ }غُكُم ِرساالَِت ربيُأبلِّ{ :قوله

  .اهللا خاطبهم بأمور كثيرةأي أن  بالجمع، رساالت
 وإنما يكون ،لخَ ال يكون فيه غش وال كتمان وال د بحيثض لهم النصحيعني أنه يمح }وَأنصح لَكُم{ :وقوله

  .حضاًنصحاً م
}ونمحتُر لَّكُملَعِلتَتَّقُواْ وو كُمنِذرِلي نكُمٍل مجلَى رع كُمبن رم ِذكْر اءكُمَأن ج تُمِجبعَأو * الَِّذينو نَاهيفََأنج وهفَكَذَّب

  .]سورة األعراف) ٦٤-٦٣([ }انُواْ قَوماً عِمينمعه ِفي الْفُلِْك وَأغْرقْنَا الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا ِإنَّهم كَ
                                                

 ).٨٨٦ص  / ٢ج ) (١٢١٨ (-صلى اهللا عليه وسلم-  باب حجة النبي-أخرجه مسلم في كتاب الحج  - 7
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 ؛ال تعجبوا من هذا: أي ]سورة األعراف) ٦٣([ اآلية }َأوعِجبتُم{ :يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه
) ٦٣([ }ِلينِذركُم وِلتَتَّقُواْ{ فإن هذا ليس بعجب أن يوحي اهللا إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم

  .]سورة األعراف) ٦٣([ }ولَعلَّكُم تُرحمون{ ،نقمة اهللا وال تشركوا به ]سورة األعراف
 وما آمن معه منهم إال ،تمادوا على تكذيبه ومخالفته: أي ]سورة األعراف) ٦٤([ }فَكَذَّبوه{ :قال اهللا تعالى

  . كما نص عليه في موضع آخر،قليل
 }فََأنجينَاه وَأصحاب السِفينَِة{ : كما قال،السفينة: أي ]سورة األعراف) ٦٤([ }ين معه ِفي الْفُلِْكفََأنجينَاه والَِّذ{
  .]سورة العنكبوت) ١٥([
 نَارا فَلَم يِجدوا ِمما خَِطيَئاِتِهم ُأغِْرقُوا فَُأدِخلُوا{ :كما قال ]سورة األعراف) ٦٤([ }وَأغْرقْنَا الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا{

  .]سورة نوح) ٢٥([ }لَهم من دوِن اللَِّه َأنصارا
فبين  ،ال يبصرونه وال يهتدون له عن الحق :أي ]سورة األعراف) ٦٤([ }ِإنَّهم كَانُواْ قَوماً عِمين{ :وقوله

 أعداءهم من ك وأهل، وأنجى رسوله والمؤمنين،تعالى في هذه القصة أنه انتقم ألوليائه من أعدائه
 أن وهذه سنة اهللا في عباده في الدنيا واآلخرة ]سورة غافر) ٥١([ اآلية }ِإنَّا لَنَنصر رسلَنَا{ : كقوله،الكافرين

  .نوحاً وأصحابه المؤمنينى  كما أهلك قوم نوح بالغرق ونج،العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلبة لهم
 وكان لسانه  أحدهم جرهم،اس أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجالًبلغني عن ابن عب: قال ابن وهب

  .-مارضي اهللا عنه- وروي متصالً من وجه آخر عن ابن عباس ،رواه ابن أبي حاتم" عربياً
 أخبر أنه ما -عز وجل- لكن اهللا ، فاهللا أعلم،هذا مما يؤخذ عن بني إسرائيل وال يمكن التحقق من صحته

 ، وأزواج بناته- االبن الذي غرقاعد-ما آمن إال بنوه :  حتى إن بعض المفسرين قال،آمن معه إال قليل
  . واهللا أعلم،هؤالء الذين ركبوا معه في السفينة

  . أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوعلى آله وصحبه، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
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