
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )٩(سورة الكهف 

  ٥٦ اآلية" واتخذوا آياِتي وما أنذروا هزوا" إلى قوله تعالى٥٢اآلية " ويوم يقُوُل نَادوا شُركَاِئي" قوله تعالى
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

ويوم يقُوُل نَادوا شُركَاِئي الَِّذين زعمتُم فَدعوهم { : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 
 يِجدوا عنْها  النَّار فَظَنُّوا َأنَّهم مواِقعوها ولَم ورَأى الْمجِرمون*فَلَم يستَِجيبوا لَهم وجعلْنَا بينَهم موِبقًا 

 .]٥٣- ٥٢:سورة الكهف[ }مصِرفًا

نَادوا { :وس األشهاد تقريعا لهم وتوبيخًاءيقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على ر
تُممعز الَِّذين كَاِئي{: وهم اليوم ينقذونكم مما أنتم فيه، كما قال تعالىفي دار الدنيا، ادع:  أي}شُر لَقَدو

 الَِّذين كُماءشُفَع كُمعى ما نَرمو وِركُمظُه اءرو لْنَاكُما خَوم كْتُمتَرٍة ورَل مَأو ا خَلَقْنَاكُمى كَمادونَا فُرِجْئتُم
 .]٩٤:األنعامسورة [ }د تَقَطَّع بينَكُم وضلَّ عنْكُم ما كُنْتُم تَزعمونزعمتُم َأنَّهم ِفيكُم شُركَاء لَقَ

 ، اآلية}وِقيَل ادعوا شُركَاءكُم فَدعوهم فَلَم يستَِجيبوا لَهم{: كما قال }فَدعوهم فَلَم يستَِجيبوا لَهم{: وقوله
واتَّخَذُوا ِمن دوِن اللَِّه {: قال تعالى و، اآليتين}دعو ِمن دوِن اللَِّه من ال يستَِجيب لَهومن َأضلُّ ِممن ي{:وقال

  .]٨٢- ٨١:مريمسورة [ } كَال سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم ويكُونُون علَيِهم ِضدا *آِلهةً ِليكُونُوا لَهم ِعزا
  .مهلكًا: ، وقتادة وغير واحد-مارضي اهللا عنه-  قال ابن عباس} موِبقًاوجعلْنَا بينَهم{: وقوله

 ال سبيل لهؤالء المشركين، وال وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون  اهللا تعالى بين أنهأنوالمعنى 
نهما مهلك في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها في اآلخرة، فال خالص ألحد من الفريقين إلى اآلخر، بل بي

  .وهول عظيم وأمر كبير
رضي -  عائدا إلى المؤمنين والكافرين، كما قال عبد اهللا بن عمرو}بينَهم{: وأما إن جعل الضمير في قوله

اعةُ يومِئٍذ ويوم تَقُوم الس{: والضاللة به، فهو كقوله تعالىإنه يفرق بين أهل الهدى : -مااهللا تعالى عنه
وامتَازوا الْيوم َأيها {: ، وقال تعالى]٤٣:الرومسورة [ }يومِئٍذ يصدعون{، وقال ]١٤:الرومسورة [ }ونيتَفَرقُ

ونِرمج{: ، وقال تعالى]٥٩:يسسورة [ }الْم َأنْتُم كَانَكُمكُوا مَأشْر نَقُوُل ِللَِّذين ا ثُمِميعج مهشُرنَح مويو
  ].٣٠-٢٨:يونسسورة [ }نْهم ما كَانُوا يفْتَرونوضلَّ ع{:  إلى قوله}ُؤكُم فَزيلْنَا بينَهموشُركَا
إنهم لما عاينوا جهنم :  أي}ورَأى الْمجِرمون النَّار فَظَنُّوا َأنَّهم مواِقعوها ولَم يِجدوا عنْها مصِرفًا{: وقوله
 تحققوا ال رأى المجرمون الناروسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك،  جيء بها تقاد بحين

محالة أنهم مواقعوها، ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل 
  .وقوعه عذاب ناجز

  .البد لهم منهاليس لهم طريق يعدل بهم عنها و:  أي}ولَم يِجدوا عنْها مصِرفًا{: وقوله



  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
جعلْنَا بينَهم ويوم يقُوُل نَادوا شُركَاِئي الَِّذين زعمتُم فَدعوهم فَلَم يستَِجيبوا لَهم و{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 وهم ليسوا ،}تُم َأنَّهم ِفيكُم شُركَاءوما نَرى معكُم شُفَعاءكُم الَِّذين زعم{: شركاء كما قالسماهم هنا  }موِبقًا

 وإن كان المخاِطب ال يقر ،ب فيه حال المخاطَىمراعد استعماله في القرآن  ولكن هذا يِر،بشركاء وال شفعاء
  . أحد هذه األنواع وهذا، وهذا كثير وهو أنواع، وال يعترف بصحته،به

 هذا الموضع يحتاج فيه إلى معرفة ثالثة ،}فَلَم يستَِجيبوا لَهم وجعلْنَا بينَهم موِبقًا{: -تبارك وتعالى-وقوله 
  :أمور

  .معنى البين: األمر األول
  .}وجعلْنَا بينَهم{مرجع الضمير : األمر الثاني
  .قِبوالمب المراد: األمر الثالث

 قد يفسر على ظاهره }وجعلْنَا بينَهم{: -تبارك وتعالى- فقوله ،وكل ذلك مما لم يتفق عليه المفسرون
وَألْقَينَا بينَهم {: -عز وجل- كما قال اهللا ، وجعلنا بينهم العداوة، قيل بأن الموبق هو العداوة، إذالمتبادر

 وتكون بين العابدين والمعبودين من دون اهللا ، والعداوة تكون بين الناس،]٦٤:سورة المائدة[ }الْعداوةَ والْبغْضاء
ن الموبق هو العداوة فهذا يكون له وجه في تفسير إ }وجعلْنَا بينَهم موِبقًا{:  فإذا قيل، في اآلخرة-عز وجل-

    قال به بعض السلف  وإن، ولكن تفسير الموبق بالعداوة ليس هو األرجح واألقرب في هذا الموضع،البين
 }وَأصِلحواْ ذَاتَ ِبيِنكُم{ ، الوصلهو }وجعلْنَا بينَهم{ ويحتمل أن يكون المراد بالبين ،-مرضي اهللا تعالى عنه-
 بمعنى أن الروابط ،الصلة والوصل الذي بينهم هالكاً: جعلنا بينهم أيو ، أي ذات الوصل]١:سورة األنفال[

:  يقول-رحمه اهللا- وكبير المفسرين ابن جرير ، بينهم صارت عذاباً وشؤماً عليهموالعالئق التي كانت
  .وجعلنا فعلهم ذلك مهلكاً

 بعضهم ، ويكون مهلكاً لهم يوم القيامة،هذا المعنى يكون تواصلهم الذي كان في الدنيا سبباً لهالكهمعلى و
؛ ألن كالً منهم معين لآلخر على إشراكه وباطله ومعصيته }اوجعلْنَا بينَهم موِبقً{ ،جعلنا الهالك بينهم: يقول

  .وضالله وانحرافه
 وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير ، يحتمل أن يكون بين العابدين والمعبودين}بينَهم{: والضمير في قوله

  .رحمه اهللا-
 تقطع بينكم يعني الصلة ،}هم ِفيكُم شُركَاء لَقَد تَّقَطَّع بينَكُموما نَرى معكُم شُفَعاءكُم الَِّذين زعمتُم َأنَّ{: يقولو

سورة [ }ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ ِمن الَِّذين اتَّبعواْ ورَأواْ الْعذَاب وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَألسباب{ ،الوشيجة التي كانت بينهم
 والسياق يدل عليه؛ ،هذا القول هو األقربو، آليات التي تدل على هذا المعنى إلى غير ذلك من ا،]١٦٦:البقرة

ويوم يقُوُل نَادوا شُركَاِئي الَِّذين زعمتُم فَدعوهم فَلَم يستَِجيبوا لَهم وجعلْنَا بينَهم {:  يقول-عز وجل-ألن اهللا 
:  أي}وجعلْنَا بينَهم{ويحتمل أن يكون ، الضمير يرجع إلى ما ذكر قبله ف، بين العابدين والمعبودين،}موِبقًا

  .بين الكافرين في اآلخرة جعلنا بينهم موبقاً



 سورة[ } تَقُوم الساعةُ يومِئٍذ يتَفَرقُونَويوم{ ، هنا بعض ما يشهد له أيضاً-رحمه اهللا-وذكر الحافظ ابن كثير 
  . فيتفرق هؤالء الكفار،]٤٣:سورة الروم[}ٍذ يصدعونيومِئ{، ]٤٣:الروم

 وهذه ، يفصل بينهم،}وجعلْنَا بينَهم موِبقًا{ ،بين المؤمنين والكفار:  أي}وجعلْنَا بينَهم{: واالحتمال الثالث
 واهللا تعالى ،ر السياقهذا الذي يدل عليه ظاه، و أرجحها أن ذلك يكون بين العابدين والمعبودينثالثة معاٍن

  . أعلم
فإذا قلت بين العابدين والمعبودين أي، جعل بينهم هالكاً،الهالك: نهق المشهور من أقوال السلف أوِبوالم  :

 أو قلت بأن المراد جعل بينهم أي بين هؤالء ، سواء قلت بأنها الصلة التي كانت بينهم،جعل بينهم هالكاً
كل شيء حاجز بين شيئين :  يقول-رحمه اهللا- وابن األعرابي ،ي موعداًأ:  وبعضهم يقول،وهؤالء هالكاً

 ، بينهم موبق أي ال يستطيعون الوصول إليهم،هذا بين العابدين والمعبودين:  فإذا قلت مثالً،فهو موبق
 يحيط  بينهم عذاباً،بينهم هالكاًو،  وال ينفعونهم وال يغنون عنهم من اهللا شيئاً،ويدعونهم وال يستجيبون لهم

  .]١٦:سورة الزمر[ }لَهم من فَوِقِهم ظُلٌَل من النَّاِر وِمن تَحِتِهم ظُلٌَل{: -عز وجل- وكما قال اهللا ،بهم
 }ورَأى الْمجِرمون النَّار{:  هنا قال،}ورَأى الْمجِرمون النَّار فَظَنُّوا َأنَّهم مواِقعوها{: -تبارك وتعالى-قوله 

 ،]١٢:سورة الفرقان[} ِإذَا رَأتْهم من مكَاٍن بِعيٍد سِمعوا لَها تَغَيظًا وزِفيرا{ : فقالما أخبر أيضاً أن النار تراهمك
أيقنوا :  ظنوا أنهم مواقعوها أي، الظن في كالم العرب بمعنى اليقين وهو المراد هنا}فَظَنُّوا َأنَّهم مواِقعوها{

فَبصرك الْيوم { أخبر عن حالهم في اآلخرة بأنهم يكونون في غاية اإلدراك -تبارك وتعالى- اهللا وعلموا؛ ألن
ِديد{ ، والمعرفة،]٢٢:سورة ق[ }حِغطَاءك نكْأتُونَنَا{ ،}فَكَشَفْنَا عي موي ِصرَأبو ِبِهم ِمعيعني،}َأس  :هم ما أسمع

والحجب التي تحول بينهم وبين السماع واإلبصار في الدنيا،غشاوة فتذهب عنهم تلك ال،!هموما أبصر ، 
، ]١٢:سورة السجدة[ }َأبصرنَا وسِمعنَا فَارِجعنَا نَعمْل صاِلحا ِإنَّا موِقنُون{ويتيقنون المصير، فيعاينون الحقائق 

أنهم داخلون فيها ال محالة، ويأتي الظن أيضاً في ، علموا }فَظَنُّوا َأنَّهم مواِقعوها{فالظن هنا بمعنى اليقين، 
إذا أبعدنا اليقين فيكون الطرف الراجح والمرجوح : كالم العرب بمعنى طرف الرجحان؛ ألن القسمة ثالثية

: وهم، والمستوي الذي استوى فيه الطرفان يقال له: ظن والمرجوح يقال له: والمستوي، فالراجح يقال له
 يطلقون الظن على طرف الرجحان، ، والفقهاء تبعاً لهم، وهذا الذي يطلقه األصوليون،ن فكثيراً ما يطلقو،شك

ن الحكم الفالني حكم إ: حكم العمل بالظن، يعني الظن الراجح، وإذا قالوا: ظن، يقولون: الراجح يقال لهو
الطرف المرجوح  بمعنى أنك إذا أخذت ،ظني يقصدون أنه ال يفيد القطع لكنه هو الطرف الراجح وليس بوهم

وتركت الطرف الراجح تكون متبعاً للوهم، وهو ما يسمى عند األصوليين أيضاً في الداللة إذا لجأ إليه يقال 
 وذاك يقال ، التأويل: وهو المعنى الضئيل الذي يحتمله اللفظ احتماالً ضعيفاً، وهذا اللجوء يقال له،التأويل: له
  .المؤول، يعني الطرف الضعيف: له
ليس لهم طريق : أي }ولَم يِجدوا عنْها مصِرفًا{أيقنوا وعلموا أنهم مواقعوها، :  يعني} أنهم مواقعوهافظنوا{

  .يعدل بهم عنها
  .]٥٤:سورة الكهف[ }نْسان َأكْثَر شَيٍء جدالولَقَد صرفْنَا ِفي هذَا الْقُرآِن ِللنَّاِس ِمن كُلِّ مثٍَل وكَان اإل{



 وفصلناها، كيال يضلوا عن الحق، ي هذا القرآن، ووضحنا لهم األمورولقد بينا للناس ف: يقول تعالى
 ومع هذا البيان وهذا الفرقان، اإلنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة ،ويخرجوا عن طريق الهدى

  .للحق بالباطل، إال من هدى اهللا وبصره لطريق النجاة
 -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-ي بن أبي طالب  علروى اإلمام أحمد عن

يا رسول اهللا، :  فقلت،))أال تصليان؟((:  ليلة، فقال-صلى اهللا عليه وسلم- بنت رسول اهللا طرقه وفاطمةَ
ثم سمعته وهو  فانصرف حين قلت ذلك، ولم يرجع إلي شيًئا، ،إنما أنفسنا بيد اهللا، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا

  . أخرجاه في الصحيحين)١())}وكَان اإلنْسان َأكْثَر شَيٍء جدال{ :موّل يضرب فخذه ويقول
 المثل }ِللنَّاِس ِمن كُلِّ مثٍَل{ ، ونوعنا وكررنا،بينا وأوضحنا:  يعني}ولَقَد صرفْنَا ِفي هذَا الْقُرآِن{ :قوله تعالى

صرفْنَا ِفي هذَا { :لمعنى، المثل يطلق بإطالقات متعددة، لكن يمكن أن يقالابه  صديقإنه : يمكن أن يقال
صرفْنَا ِفي هذَا الْقُرآِن ِللنَّاِس {، من كل معنى هو كالمثل في غرابته وحسنه:  أي}الْقُرآِن ِللنَّاِس ِمن كُلِّ مثٍَل

ير، هو الذي يعبرون عنه أحياناً بأنه إبراز المعنى ظ بالنومرجع األمثال أو المثل يكون بالبيان }ِمن كُلِّ مثٍَل
بصورة حسية، كما يقولون، ولكن المثل هنا ال يراد به األمثال التي تكون عند األدباء والبيانيين وإنما 

 وكررها ، جلى لهم المعاني وأوضحها بألوان من التصريف الواضح-تبارك وتعالى-ن اهللا أالمقصود 
  .ترك في الحق لبساًونوعها بحيث ال ت

، أكثر شيء مما يوصل بالجدل، فاإلنسان أكثره جدالً، وكثير من }وكَان اإلنْسان َأكْثَر شَيٍء جدال{: وقوله 
يدل على : هذا من العام المراد به الخصوص، وأن المراد باإلنسان اإلنسان الكافر، قالوا: أهل العلم يقولون

الذي  هو الكافر، ف}صرفْنَا ِفي هذَا الْقُرآِن ِللنَّاِس ِمن كُلِّ مثٍَلولَقَد {: عد قوله ذكره ب-عز وجل-ذلك أن اهللا 
 ويكابر ويردها، يجادل في اإليمان والتوحيد، ويجادل في البعث واآلخرة، ويجادل في ،يجادل بهذه القضايا

  .الوحي والنبوة
، }ِل ِليدِحضوا ِبِه الْحقَّويجاِدُل الَِّذين كَفَروا ِبالْباِط{: -ىتبارك وتعال- اآليات التي تدل على هذا قوله منثم 

 إبطال الحق لكفار يجادلون مجادلة يقصدون بهاونحو ذلك من اآليات الدالة على هذا المعنى أن هؤالء ا
الكافر :  أي}نْسانوكَان اإل{المراد وأن اآلية في جدال الكافرين، هو وتوهينه ونصرة الباطل، وإن كان هذا 

 بحيث إن ذلك يصدق على اإلنسان من }وكَان اإلنْسان{فإن هذا ال يمنع من استعمال العموم الذي في اآلية، 
علي بن حيث هو في كثرة مجادالته، سواء كان يجادل في اإليمان أو يجادل في غيره، ويدل على ذلك حديث 

وكَان {:  رجع وهو يلطخ فخذه ويقول-صلى اهللا عليه وسلم-بي وأن الن،  المتقدم-رضي اهللا عنه-أبي طالب 
 قد -صلى اهللا عليه وسلم-إن سياق اآلية في الكافر فيكون النبي : ، فإذا قيل}اإلنْسان َأكْثَر شَيٍء جدال

 وذلك ،-رضي اهللا تعالى عنه-ه ذلك فيما وقع إلى علي  فوج،استعملها في األعم مما يدل عليه ظاهر اللفظ
  .}وكَان اإلنْسان َأكْثَر شَيٍء جدال{في جوابه ورده أن هذا من الجدال، 

                                                
 على صالة الليل والنوافل من غير إيجاب، برقم - صلى اهللا عليه وسلم- يض النبي رواه البخاري، كتاب التهجد، باب تحر - ١
  .)٧٧٥(، ومسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، برقم )١٠٧٥(



وظاهر اللفظ العموم فيمكن أن يؤخذ هذا العموم ويجرى هذا اللفظ على كل ما يصدق عليه من جهة عمومه، 
صلى -، وأن النبي ]١٠٤:سورة األنبياء[ }هكَما بدْأنَا َأوَل خَلٍْق نُِّعيد{: كما سبق في أمثلة متنوعة، وكما في قوله

 ذكر عندها حشر الناس حفاة عراة غرالً، مع أن السياق في إعادة الخلق، في االحتجاج -اهللا عليه وسلم
 على البعث، وهي طريقة معروفة ومشهورة في القرآن، فيؤخذ من ظاهر ،بالنشأة األولى على النشأة الثانية

، فهي في الرجوع إلى ]٤٣:سورة النحل[ }فَاسَألُواْ َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنتُم الَ تَعلَمون{: اللفظ، كما في قوله تعالى
أهل الكتاب الذين يعرفون الكتب والنبوات فاسألوهم عن هذا إن كنتم ال تعلمون به، وتعرفون أن ما جاء به 

الرجوع إلى أهل وهو عم من هذا  حق، ولكن يؤخذ من ظاهر اللفظ معنى أ-صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 
، الرجوع }فَاسَألُواْ َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنتُم الَ تَعلَمون{أي فن من الفنون، في االختصاص وسؤالهم واألخذ عنهم 

  .إلى العلماء في الفتيا، والرجوع إلى صاحب الصنعة في صنعته، ونحو ذلك
، المراد به الذم، وهذا هو الغالب في القرآن؛ لما يحصل } شَيٍء جدالوكَان اإلنْسان َأكْثَر{ :والجدل في قوله

فيه من حضور النفس وطلب االنتصار، وما يقع بسبب ذلك من أمور ال تخفى، وغالب ما ورد في القرآن 
 ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب{ إال في مواضع قليلة يسيرة ،من ذكر الجدل فإنما هو على سبيل الذم

نسَأح{ ،}نسَأح م ِبالَِّتي ِهياِدلْهجفهو مقيد بهذا؛ ألن الجدال في الغالب ال يسلم، ،]١٢٥:سورة النحل[ }و 
  .مأخوذ من الجدالة وهي األرض الصلبةإنه : وأصل معناه يدل على هذا في كالم العرب، حيث قيل

نُوا ِإذْ جاءهم الْهدى ويستَغِْفروا ربهم ِإال َأن تَْأِتيهم سنَّةُ األوِلين َأو يْأِتيهم الْعذَاب وما منَع النَّاس َأن يْؤِم{
 ِبِه الْحقَّ واتَّخَذُوا  وما نُرِسُل الْمرسِلين ِإال مبشِِّرين ومنِْذِرين ويجاِدُل الَِّذين كَفَروا ِبالْباِطِل ِليدِحضوا*قُبال 

اآيوزوا ها ُأنِْذرم٥٦-٥٥:هفسورة الك[ }اِتي و[.  
يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه، وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من 

ب الذي وعدوا به والدالالت الواضحات، وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إال طلبهم أن يشاهدوا العذا اآليات
، ]١٨٧:الشعراءسورة [ }فََأسِقطْ علَينَا ِكسفًا ِمن السماِء ِإن كُنْتَ ِمن الصاِدِقين{: عيانًا، كما قال أولئك لنبيهم

هم ِإن كَان اللَّ{: ، وقالت قريش]٢٩:العنكبوتسورة [ } الصاِدِقيناْئِتنَا ِبعذَاِب اللَِّه ِإن كُنْتَ ِمن{: وآخرون قالوا
وقَالُوا يا { ،]٣٢:األنفالسورة [ }ا ِبعذَاٍب َأِليٍمهذَا هو الْحقَّ ِمن ِعنِْدك فََأمِطر علَينَا ِحجارةً ِمن السماِء َأِو اْئِتنَ

 ]٧-٦:الحجرسورة [ } ِإن كُنْتَ ِمن الصاِدِقينمالِئكَِةلَو ما تَْأِتينَا ِبالْ* َل علَيِه الذِّكْر ِإنَّك لَمجنُون زَأيها الَِّذي نُ
  .إلى غير ذلك من اآليات الدالة على ذلك

: ي أ}َأو يْأِتيهم الْعذَاب قُبال{ من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم، }ِإال َأن تَْأِتيهم سنَّةُ األوِلين{: ثم قال
قبل العذاب :  أي}وما نُرِسُل الْمرسِلين ِإال مبشِِّرين ومنِْذِرين{:  تعالى، ثم قاليرونه عيانًا مواجهة ومقابلة

  .ن صدقهم وآمن بهم، ومنذرين من كذبهم وخالفهمم مبشرين
  الذي جاءتهم به الرسل،}الْحقَّ{ليضعفوا به :  أي}ِليدِحضوا ِبِه{ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل 

اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات :  أي}ياِتي وما ُأنِْذروا هزواواتَّخَذُوا آ{ ،وليس ذلك بحاصل لهم
سخروا منهم في ذلك، وهو أشد :  أي}هزوا{التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب 

  .التكذيب



ا ِإذْ جاءهم الْهدى ويستَغِْفروا ربهم ِإال َأن تَْأِتيهم سنَّةُ األوِلين َأو يْأِتيهم وما منَع النَّاس َأن يْؤِمنُو{: يقول
، فهذا في المانع ]٩٤:سورة اإلسراء[ }إال أن قالوا أبعث اهللا بشراً رسوالً{، وفي الموضع اآلخر }الْعذَاب قُبال

 هذا في }إال أن قالوا{هنا في هذه اآلية ف ؟كاًسول بشرياً، وال يكون ملَرالالعادي أنهم استغربوا كيف يكون 
:  يعني}ِإال َأن تَْأِتيهم سنَّةُ األوِلين{: ، يقول}ِإال َأن تَْأِتيهم سنَّةُ األوِلين َأو يْأِتيهم الْعذَاب قُبال{ ،المانع الحقيقي

 ثمود وعاد وقوم }َأهلَكْنَاهم لَما ظَلَمواوِتلْك الْقُرى { بعده -تبارك وتعالى-بالعذاب المستأصل، كما ذكر اهللا 
ِإال َأن تَْأِتيهم سنَّةُ { واستأصلهم عن آخرهم، -عز وجل-لوط وأصحاب األيكة كل هؤالء دمرهم اهللا 

ِلينال{، -السالمعليهم الصالة و- في المكذبين للرسل -تبارك وتعالى-عادته :  أي}األوقُب ذَابالْع مهْأِتيي َأو{ ،
هذه اآلية فيها قراءتان متواترتان، وأي يرونه عياناً مواجهة ومقابلة، : -رحمه اهللا-هنا يقول الحافظ ابن كثير 

ن قرأ األربعة الباقون مووالكسائي، ،  وحمزة، عاصم:ثةال، وبها قرأ الكوفيون الث}الًقُب{: القراءة األولى هذه
معاينة ومواجهة : الً أي قراءة ِقب-واهللا تعالى أعلم-، ويمكن أن تفسر }الًِقب{ يعني ، القافالسبعة بكسر

ِإال َأن تَْأِتيهم {يكون المعنى وتلو بعضه بعضاً، ي يتبع أو ،متفرقاً:  أي}الًقُب{ومقابلة، وتفسر القراءة األخرى 
ِليننَّةُ األوال{  بالعذاب المستأصل،}سقُب ذَابالْع مهْأِتيي متتابعاً يتلو بعضه ،متتابعاً ليس باستئصال:  أي}َأو 

 أو يحمل عليها التفسير الذي ذكره ،ي يمكن أن يربط بها هي الت}الًِقب{، وقراءة }الًقُب{بعضاً، هذا على قراءة 
  .، أي معاينة ومواجهة، واهللا تعالى أعلم-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

  .ن إن كان لكل واحدة معنى يخصها فهما بمنزلة اآليتيناوالقراءت
 ،ليضعفوا به الحق، يدحضوه أي ليبطلوه: قال ]٥:سورة غافر[ }وجادلُوا ِبالْباِطِل ِليدِحضوا ِبِه الْحقَّ{: يقول

: لى ذلك يقال لهليضعفوه، وأصل الدحض يقال للشيء الزلق، فالذي ال تثبت عليه األقدام والحوافر وما إ
، وهذا في الكالم على الجدل }وجادلُوا ِبالْباِطِل ِليدِحضوا ِبِه الْحقَّ{زلق، تنزلق عليه، ليدحضوا أي ليبطلوا، 

  .أكثر المواضع ولهذا جاء على سبيل الذم في ،أن غالبه يكون بهذه المثابة
 .واهللا المستعان


