
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ابن كثيرتفسير المصباح المنير في تهذيب 

  )٩(: رقم ورة مريمس
  ٨٠اآلية " ونرثه ما يقول ويأتينا فردا" إلى قوله تعالى٧٣اآلية " وإذا تتلى عليهم آيتنا"من قوله تعالى

  
   السبت  بن عثمانخالد/ الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمد وصلى اهللا وسلم وبارك على ،الحمد هللا رب العالمين
وِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُنَا بينَاٍت قَاَل الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين { : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 

 :سورة مريم[ }هم من قَرٍن هم َأحسن َأثَاثًا وِرْئياوكَم َأهلَكْنَا قَبلَ * آمنُوا َأي الْفَِريقَيِن خَير مقَاما وَأحسن نَِديا
)٧٤-٧٣([.  

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات اهللا ظاهرة الداللة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون 
 ويعرضون عن ذلك ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين

 وهو مجتمع الرجال ، أحسن منازل وأرفع دوراً وأحسن ندياً:أي }خَير مقَاماً وَأحسن نَِدياً{ الباطل بأنهم
  .؟ فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل: يعنون، ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاً:للحديث أي

رقم ونحوها من الدور على الحق كما قال بن أبي األاوأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار األرقم 
. ])١١ (:سورة األحقاف[ }وقَاَل الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آمنُوا لَو كَان خَيرا ما سبقُونَا ِإلَيِه{ :تعالى مخبراً عنهم
وكَذَِلك فَتَنَّا بعضهم { :ل تعالىوقا، ])١١١( :سورة الشعراء[ }َأنُْؤِمن لَك واتَّبعك الَْأرذَلُون{ :وقال قوم نوح

ِبالشَّاِكِرين لَمِبَأع اللّه سِننَا َألَيين بِهم ملَيع اللّه نُؤالء مقُولواْ َأهٍض لِّيع٥٣(: سورة األنعام[ }ِبب([.  
 وكم من أمة وقرن من المكذبين قد : أي}وكَم َأهلَكْنَا قَبلَهم ِمن قَرٍن{ :ولهذا قال تعالى راداً على شبهتهم

  .أمواالً ومناظر وأشكاالً وأمتعة أي كانوا أحسن من هؤالء }هم َأحسن َأثَاثًا وِرْئيا{ أهلكناهم بكفرهم
 المقام : قال}خَير مقَاماً وَأحسن نَِدياً{ -رضي اهللا عنهما- عن أبي ظبيان عن ابن عباسوقال األعمش 

رضي اهللا - المنظر، وقال العوفي عن ابن عباس : المتاع، والرئي: المجلس، واألثاث:يِد والنَّ،المنزل
 المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيها، وهو كما قال اهللا لقوم :دي والنَّ، المسكن:المقام: -ماعنه

سورة [ }وزروٍع ومقَاٍم كَِريٍم*  كَم تَركُوا ِمن جنَّاٍت وعيوٍن{ :فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن
الذي كانوا يجتمعون فيه، وقال  المجلس والمجمعو ديوالنَّ  المسكن والنعيم،:فالمقام. ])٢٦-٢٥ (:الدخان

والعرب . ])٢٩ (:سورة العنكبوت[ }وتَْأتُون ِفي نَاِديكُم الْمنكَر{ :تعالى فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط
  .لس الناديتسمي المج

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة،الحمد هللا

وِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُنَا ِبينَاٍت قَاَل الِّذين كَفَرواْ ِللِّذين آمنُواْ َأي الْفَِريقَيِن خَير مقَاماً { :-تبارك وتعالى-فقوله 
، }قَاماًخَير م{ قرأها ابن كثير بضم الميم، ، هذه الكلمة فيها قراءتان متواترتان}قَاماًخَير م{، }وَأحسن نَِدياً



 

إن قراءة :  إن القراءتين بمعنى واحد، وبعضهم يقول:يقولأهل العلم  وبعض ،}قَاماًخَير م{ :وقراءة الجمهور
  . أي مكان اإلقامة}قَاماًخَير م{: ضمال

 :قالففسره  }َأي الْفَِريقَيِن خَير مقَاماً وَأحسن نَِدياً{ :، وقولهاً ومسكن منزلةً: يعني}قَاماًخَير م{ : الفتحوقراءة
وتَْأتُون ِفي نَاِديكُم {  المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه،: والندي، هو المسكن والنعيم:المقام
نكَرأو المجلس الذي يجتمعون ويجلسون ،المكان أو المنتدىهو و النادي :، يعني])٢٩(: سورة العنكبوت[ }الْم 

  . فيه
أي وكم من أمة : ، والقرن مضى الكالم عليه، ويقول}وكَم َأهلَكْنَا قَبلَهم من قَرٍن هم َأحسن َأثَاثًا وِرْئيا{

 وإن اختلف العلماء ، قرن:مان الواحد يقال لهم فالمتعاصرون أهل الزوقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم
 وتجدونه أيضاً في شرح قوله ،غير كتب اللغةفي  فتجدون الكالم في هذا ،في تحديد القرن من حيث السنين

تبارك -يحد بأربعين سنة أو أكثر، وقوله ما المراد به هل  )١())خير القرون قرني(( :-صلى اهللا عليه وسلم-
،  وأمتعة كانوا أحسن من هؤالء أمواالً ومناظر وأشكاالً:أي: ، يقول}سن َأثَاثًا وِرْئياهم َأح{ :-وتعالى
 هوبعضهم يفسر  بعضهم يفسره بالمال بأنواعه من الدواب واألرقاء المماليك، والفرش، والمتاع،:واألثاث

 وهذا هو المستعمل في ،-رحمه اهللا-بمتاع البيت خاصة، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
أن " : والقاعدة، ألنه قد يكون من األعراف الحادثة؛ ال يفسر به القرآن-كما هو معلوم-عرفنا، ولكنا عرفنا 

 وهذا ، وبعضهم يفسره باللباس خاصة،، وبعضهم يفسر ذلك بالجديد من الفرش"القرآن ال يفسر بعرف حادث
  . هذه األقوال، واهللا تعالى أعلمأبعد
 ورئياً، بالهمزة، :وقراءة الجمهور، من غير همزا،  وري:، رئياً في قراءة نافع وابن عامر}وِرْئيا{: يقول

تين ترجعان اء بمعنى أن القر، إن قراءة ابن عامر ونافع من قبيل التسهيل للهمز:بعض أهل العلم يقولونو
 وهذا رجحه الشيخ محمد األمين ،ائيهي كلمة رف وإال ،ا سهلت فيها الهمزة فقط ري: أيإلى شيء واحد،

ا بالهمز بأنه المنظر والهيئة ئي ففسر قراءة ر،وبعضهم فرق بين القراءتين في المعنى ،-رحمه اهللا-الشنقيطي 
: ا أن ذلك يقال وري:كانوا أحسن من هؤالء كما زعموا، وقراءةو فزادوا على غيرهم فيه ،وما تراه العيون
 أو نحو ذلك، ، أو من الشباب أو من النظارة، أو مرتوي من ماء الحياة،ن ريانفال:  تقول،لالرتواء والحسن

 عليهم من الضعف والشحوب كما قال يعني أن العافية والنعمة قد ظهر أثرها على أبدانهم، أما أولئك فيظهر
ر به واهللا أعلم سن ما فُ، وأحس])٢٧٣(: سورة البقرة[ }تَعِرفُهم ِبِسيماهم{ : عن فقراء المهاجرين-عز وجل-اهللا 

ههم وعلى هيئتهم ولباسهم من و ما يظهر على وج:أي: }تَعِرفُهم ِبِسيماهم{ -رحمه اهللا-ما ذكره ابن جرير 
 أو ، أو كان خائفاً،اإلنسان يعرف بهيئته إذا كان مريضاًفالشحوب والضعف الذي يدل على حاجتهم وفقرهم، 

 فأهل ، وإن كان هذا الظهور يتفاوتما بحال اإلنسان،  يظهر عليهآةلوجه مر فا، أو كان مجهداً،كان مكتئباً
 سواء كان ذلك بطريق الصناعة والمعرفة والخبرة، أو كان ذلك مما ،ال يعرف غيرهم الفراسة يعرفون ما

                                                
: بـرقم ) ٢/٩٣٨ (...))خيـركم قرنـي   ((: ، بهذا اللفظ، وأصله في البخاري بلفظ      )٤٥٠٨: ( برقم )٢/١٤٩ (:مسند البزار  - ١
، وفـي  )٣٤٥١: (برقم) ٣/١٣٣٥ (...))خير الناس قرني((و) ٣٤٥٠: (برقم) ٣/١٣٣٥(، و...))خير أمتي قرني  ((، و )٢٥٠٨(

  .ونحو ما في البخاري) ٢٥٣٣: (برقم) ٤/١٩٦٢( ...))خير أمتي القرن الذين يلوني((: بلفظ: مسلم



 

ن من  إنما الطب الذي كا،بون بطب غير الطب الحديثبطَ، لذلك تجد الذين ي لهم هبةً-عز وجل-يعطيه اهللا 
  .نسان وال زال في بعض البالد في المشرق يعرفون من الوجه ومن الكف علل اإل،قرون متطاولة

 من توقيعك :ون يقولالذينمثل أصحاب الدورات وليس - ، بدقةهويحدد فمن العين يعرف هذا اإلنسان ما به،
إذا كان البياض من :  فمثال، يدرسهذا علمبل  -اصون هذا الكالم ال قيمة له، هؤالء خر، ومن خطك،أعرفك

فهذا يعني كذا، وإذا كان أعلى اليسرى الناحية اليمنى عند دائرة السواد فهذا يعني كذا، وإذا كان في الجهة 
 ، فيخبرك بدقة،إلخ...  وإذا كان دائرة لونها كذا فهذا يعني كذا من العلل.. كان أسفلذاوإ فهذا يعني كذا،

َأثَاثًا { : فالشاهد، وهذا يظهر لكل أحد،من وجهه أو حزن فرح عرف ما عند اإلنسان منوهكذا ي نسَأح مه
ِإذَا { : كما قال اهللا عن المنافقين،أبشارهم وأجسادهم مرتوية من الشباب والنظارة : بعضهم يقول}وِرْئيا

مهامسَأج كِجبتُع متَهَأيظارة والحسنأجسامهم في غاية النف ،])٤(: سورة المنافقون[ }ر.  
 وفي قراءة غير متواترة قرأ بها بعض ، ما تراه العيون من الحسن في اللباس والهيئة، والمنظر:رئياف

 هم أحسن أثاثاً وزيا، ،ياا بالزيوبعض التابعين كابن عباس وأبي بن كعب وسعيد ابن جبير وِزالصحابة 
  .مقصود بالزي يعني الهيئة الحسنةوال
 الضلَالَِة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا حتَّى ِإذَا رَأوا ما يوعدون ِإما الْعذَاب وِإما الساعةَ فَسيعلَمون قُْل من كَان ِفي{

 يا محمد لهؤالء المشركين بربهم }قُْل{ :يقول تعالى ])٧٥(: سورة مريم[ }من هو شَر مكَانًا وَأضعفُ جندا
، }فَلْيمدد لَه الرحمن مداً{  منا ومنكم:أي، }من كَان ِفي الضالَلَِة{: دعين أنهم على حق وأنكم على باطلالم
  . فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله:أي
}ذَابا العِإم وندوعا ياْ مَأوِإذَا ر تّىةَ{  يصيبه،}حاعا السِإم{ ة تأتيه بغت}وونلَمعي{ حينئذ ،}فَس شَر وه نم

 وهذه مباهلة للمشركين ، في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندى،}مكَاناً وَأضعفُ جنداً
ادوا قُْل يا َأيها الَِّذين ه{ :كر تعالى مباهلة اليهود في قولهالذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذ

اِدِقينص تَ ِإن كُنتُموا الْمنَّووِن النَّاِس فَتَماء ِللَِّه ِمن دِليَأو َأنَّكُم تُممعأي،])٦( :سورة الجمعة[ }ِإن ز :اد وا ع
 ال يضركم الدعاء، فنكلوا عن ذلك،فإنه ؛ عون أنكم على الحقكم إن كنتم تدبالموت على المبطل منا أو من

وهللا الحمد، وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة  مبسوطاً،تقرير ذلك في سورة البقرة وقد تقدم 
آل عمران حين صمموا على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد اهللا، وقد ذكر 

فَمن { :لى بعد ذلك قال تعا، عليهما السالماهللا حججه وبراهينه على عبودية عيسى، وأنه مخلوق كآدم
 كُمنَا وَأنفُسَأنفُسو اءكُمِنساءنَا وِنسو نَاءكُمَأبنَاءنَا وَأب عاْ نَدالَوالِْعلِْم فَقُْل تَع ِمن اءكا جِد معِفيِه ِمن ب كآجح

لَى الْكَاِذِبيننَةُ اللِّه عل لَّععتَِهْل فَنَجنَب فنكلوا أيضاً عن ذلك.])٦١( :سورة آل عمران[ }ثُم .  
 أن يكون :هذه اآلية تحتمل معنيين }قُْل من كَان ِفي الضلَالَِة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 أنه يختار هظاهر كالمف، - تعالىرحمه اهللا- وهذا ظاهر ما مشى عليه الحافظ ابن كثير ،المراد بذلك الدعاء
  . إال أن كان في األصل فرق مؤثر،األول يحتمل  ولذلك ذكر المباهلة وإال فإن كالمه فيهذا،

 فأمهله :أي }فَلْيمدد لَه الرحمن مدا{:  إلى أن قال...ربهممد لهؤالء المشركين بقل يا مح: يقول هنا وه
 يكون يقصد به الدعاء أو يقصد به  هذا الكالم يحتمل أنالرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله،



 

 الم األمر، الم الطلب، فيحتمل أن يكون ذلك مالوال ، فليمدد:اإلخبار، فاآلية تحتمل أن تكون من قبيل الدعاء
تمل أن يكون ذلك من قبيل  عليه من كان في الضاللة أن يمدد له الرحمن مدا، ويحىمن قبيل الدعاء، يدع

   .اإلخبار
الصيغة ليست صيغة و، }قُْل من كَان ِفي الضلَالَِة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا{ :هذه إن كان المراد به الخبرو

 جاء بصيغة إن و،أريد به الخبرالذي نشاء اإليكون من قبيل ف ،الم األمرب وإنما هي صيغة إنشائية ،خبرية
فَلْيمدد لَه الرحمن {: في قولهاإلمهال  لبيان اإلمهال، وهذاو ،خبرالطلب أو األمر تحقيقاً وتأكيداً لمقتضى ال

خَيراِت بل لَّا نُساِرع لَهم ِفي الْ * َأيحسبون َأنَّما نُِمدهم ِبِه ِمن ماٍل وبِنين{  لهاالستدراجمن باب  }مدا
ونرشْعهذا  الخبر الذي بصيغة األمر مؤكد لمضمون الخبر،هذا على كل فو، ])٥٦-٥٥( :سورة المؤمنون[ }ي

 أكد هذا اإلمهال بأن أخرجه مخرج }فَلْيمدد لَه الرحمن مدا{،  فسره بأن المراد به خبر وليس بدعا منعند
ى تأكيداً لمقتضى هذا اإلمهال للعصاة من ما يدل عل: ضهم يقولع وب، ليزداد في غيه؛استدراجاً له األمر،
  .أقرب إذا فسر ذلك بأنه خبر  لكن االستدراج، وأنهم قد يتوبون-تبارك وتعالى-حلمه 

 على من كان في الضاللة بهذا، فليمدد له الرحمن مدا، ولهذا الدعاء يدعىقبيل أن ذلك من : والمعنى الثاني
داد في غيه وكفره وباطله  ليز؛، يعني أن اهللا يمهله ويملي له هنا المباهلة-رحمه اهللا-ذكر الحافظ بن كثير 

أضعف ناصراً   ومن هو، عندئٍذ يعلم من المحق، يعلم المحق من المبطل-تبارك وتعالى-حتى إذا لقي اهللا 
  .وأقل عدداً

 هو شَر حتَّى ِإذَا رَأوا ما يوعدون ِإما الْعذَاب وِإما الساعةَ فَسيعلَمون من{: -تبارك وتعالى-ولهذا قال اهللا 
  .}مكَانًا وَأضعفُ جندا

نحن و ،، وهذه القراءة تشهد بتفسيره بالخبر"قل من كان في الضاللة فإنه يزيده اهللا ضاللة": وفي قراءة ألبي
  .حادية تفسر القراءة المتواترة أن القراءة اآلعرفنا قبُل

إن فسره باالستدراج وطول العمر فيرجع إلى  يزيده ضاللة، و،قل من كان في الضاللة فليمدد له الرحمن مدا
 :-عز وجل-، وكما قال اهللا ])١٧٨(: سورة آل عمران[ }ِإنَّما نُمِلي لَهم ِليزدادواْ ِإثْما{ هذا ألنه يملي له ليزداد،

  .])٤٥(: سورة القلم[ }ي لَهم ِإن كَيِدي مِتينوُأمِل{
لما  ])٧٦(: سورة مريم[ }دوا هدى والْباِقياتُ الصاِلحاتُ خَير ِعند ربك ثَوابا وخَير مرداويِزيد اللَّه الَِّذين اهتَ{

 دة المهتدين هدى،ذكر تعالى إمداد من هو في الضاللة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه، أخبر بزيا
. اآليتين ])١٢٤ (:سورة التوبة[ }فَِمنْهم من يقُوُل َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانًاوِإذَا ما ُأنِزلَتْ سورةٌ { :كما قال تعالى

لمتعلقة بها في سورة  قد تقدم تفسيرها والكالم عليها وإيراد األحاديث ا}والْباِقياتُ الصاِلحاتُ{ :وقوله
  . على صاحبها عاقبة ومرداً:أي }رداًوخَير م{ جزاء :أي }خَير ِعنْد ربك ثَواباً{ ،الكهف

 ولألسف ،أن اإليمان يزيد وينقصعلى هذا دليل ألهل السنة والجماعة  }ويِزيد اللَّه الَِّذين اهتَدوا هدى{ :قوله
  التي يعد أصحابها من أهل السنة بعض العبارات التي،جد في بعض كتب التفسير المنتسبة إلى السنةوت

  .، يفسره بذلك فقطأي باألعمال:  يقولىويزيد اهللا الذين اهتدوا هد : من أهل البدع، يقولراجت عليهم



 

 إنمـا زيادتـه بزيـادة    :ويقولون ن اإليمان ال يزيد وال ينقص،إ :وهذا قول المرجئة، والطوائف الذين يقولون    
 -عـز وجـل   - هـا واهللا   واحدة من   وهذه ، واآليات مصرحة بهذا وهي كثيرة     ، فاإليمان يزيد وينقص   ،متعلقاته

، ])٤(: سـورة الفـتح   [ }ِليزدادوا ِإيمانًـا  { :، وقال ])١٢٤(: سورة التوبة [ }فََأما الَِّذين آمنُواْ فَزادتْهم ِإيمانًا    { :يقول
 وتقـدم   ، إنما فاق غيـره    -رضي اهللا عنه  -فاإليمان يزيد وينقص، بل قد يتالشى من قلب اإلنسان، وأبو بكر            

ويِزيـد اللَّـه الَّـِذين اهتَـدوا هـدى      { بشيء وقر في قلبه،   -صلى اهللا عليه وسلم   -صحاب النبي   على بقية أ  
 المقصود بها ما يبقى ممـا يلقـى         : الباقيات الصالحات  }والْباِقياتُ الصاِلحاتُ خَير ِعند ربك ثَوابا وخَير مردا       

 وهكذا األعمال   ، وما أشبه ذلك   ، من الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل     -عالىتبارك وت -هللا  ااإلنسان ثوابه عند    
  .اقيات الصالحات فيفسر بهذا وهذا كل هذا من الب،الصالحة التي يعملها اإلنسان بجوارحه

والْباِقياتُ { كما ذكرنا هنا إنما هو من قبيل التفسير بالمثال، -مرضي اهللا تعالى عنه-وما ذكره السلف 
 ويفتخرون به أنهم ،، يعني خير مما يتنافس هؤالء المتنافسون}صاِلحاتُ خَير ِعند ربك ثَوابا وخَير مرداال

  .اثاً ورئيا، أحسن مقاماً ونادياأحسن أث
كَلَّا سنَكْتُب ما   * َأِم اتَّخَذَ ِعند الرحمِن عهداَأطَّلَع الْغَيب* َأفَرَأيتَ الَِّذي كَفَر ِبآياِتنَا وقَاَل لَُأوتَين مالًا وولَدا {

 )٢(وروى اإلمام أحمد ])٨٠-٧٧( :سورة مريم[ }ونَِرثُه ما يقُوُل ويْأِتينَا فَردا * يقُوُل ونَمد لَه ِمن الْعذَاِب مدا
اً وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته كنت رجالً قين:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن خباب بن األرت 

  أتقاضاه منه،
  .-رضي اهللا عنه-لد عمر بن العاص االعاص بن وائل هذا و

 حتى -صلى اهللا عليه وسلم-ال واهللا ال أكفر بمحمد :  ال أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت،ال واهللا: فقال
َأفَرَأيتَ الَِّذي كَفَر { :ل وولد فأعطيتك، فأنزل اهللا مافإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم: قال. تموت ثم تبعث

  . وغيرهما)٣( أخرجه صاحبا الصحيح}ويْأِتينَا فَردا{:  إلى قوله}ِبآياِتنَا وقَاَل لَُأوتَين مالًا وولَدا
َأِم { : وقالكنت قيناً بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفاً، فجئت أتقاضاه فذكر الحديث،: وفي لفظ البخاري

  .موثقاً:  قال}اتّخَذَ ِعند الرحمِن عهداً
}بالْغَي لَداً{ : إنكار على هذا القائل}َأطّلَعواالً وم نله في اآلخرة حتى   أعلم ما: يعني يوم القيامة، أي}الُوتَي
قد تقدم عند البخاري و هد سيؤتيه ذلك،أم له عند اهللا ع }َأِم اتّخَذَ ِعند الرحمِن عهداً{ى وحلف على ذلك تألَّ

  .أنه الموثق
 من طلبه ذلك وحكمه : أي}سنَكْتُب ما يقُوُل{  هي حرف ردع لما قبلها، وتأكيد لما بعدها}كَالّ{: وقوله

لك وكفره  في الدار اآلخرة على قوله ذ: أي،}ونَمد لَه ِمن الْعذَاِب مداً{ لنفسه بما يتمناه وكفره باهللا العظيم،
 إنه يؤتى في الدار اآلخرة : من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال:أي، }ونَِرثُه ما يقُوُل{ باهللا في الدنيا،

                                                
 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين: "، وقال محققوه)٢١٠٧٥: (برقم) ٣٤/٥٥٣: (مسند أحمد بن حنبل - ٢
كتاب صفات  ،  مسلم، و )٤٤٥٦: (برقم: }مِن عهدا َأطَّلَع الْغَيب َأِم اتَّخَذَ ِعند الرح     { :باب قوله  ، كتاب التفسير،   البخاري رواه - ٣

: بـرقم  اآلية }يسألونك عن الروح{ :المنافقين وأحكامهم، باب سؤال اليهود النبي صلى اهللا عليه و سلم عن الروح وقوله تعالى            
)٢٧٩٥.( 



 

 : ولهذا قال تعالىسلب منه الذي كان له في الدنيا،يماالً وولداً زيادة على الذي له في الدنيا، بل في اآلخرة 
  .والولد من المال : أي،}ويْأِتينَا فَرداً{

أنه يؤتى في بذلك نه أراد إ : بعض المفسرين يقولون}َأفَرَأيتَ الَِّذي كَفَر ِبآياِتنَا وقَاَل لَُأوتَين مالًا وولَدا{ :قوله
ال واهللا ال أقضيك حتى تكفر ":  فهو يقول له، وهذا بعيد، وسبب النزول يدل على أن المراد اآلخرة،الدنيا

فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد ":  قال له كما في بعض الروايات، ثم بعد ذلك"بمحمد
 رددت إلى نئل:  قاس اآلخرة على الدنيا، فبما أنه أعطي في الدنيا فهو يقول،فهو يقصد في اآلخرة" فأعطيتك

  . ذلك وأفضل منه في الدار اآلخرةربي سأجد مثل
 أنه لم يطلع :الجواب في كل واحدة منهما؟ } َأِم اتَّخَذَ ِعند الرحمِن عهداَأطَّلَع الْغَيب{ :-تبارك وتعالى-قوله 

ن قد علم  إما أن يكو: هاتينىحدإ وهو إنما يسوغ أن يقول ما قال ب، ولم يتخذ عند الرحمن عهداً،على الغيب
 على ما يكون له :يعني : اطلع الغيب:اطلع على اللوح المحفوظ، وعلى كلٍّأي  : بعضهم يقول،ما في الغيب

، والعهد هو الوعد اً عهد-عز وجل- فهو لم يطلع على الغيب، ولم يتخذ عند اهللا ،في المستقبل في اآلخرة
لَن تَمسنَا { : واليهود حينما قالوا،عهد :الوعد المؤكد يقال لهأن الفرق بين العهد والوعد، هو هذا والمؤكد، 

دعاماً مِإالَّ َأي ةًالنَّار{ :ه رد اهللا عليهم بقول،])٨٠(: سورة البقرة[ }ود هدهع خِْلفَ اللّها فَلَن يدهاللِّه ع ِعند َأتَّخَذْتُم
ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مع تَقُولُون ٨٠(: سورة البقرة[ }َأم([.  

 }نَِرثُه ما يقُوُل{: ، بعضهم يقول}ونَِرثُه ما يقُوُل ويْأِتينَا فَردا * كَلَّا سنَكْتُب ما يقُوُل ونَمد لَه ِمن الْعذَاِب مدا{
- تبارك وتعالى-  وإنما حملهم على ذلك هو قوله، وهذا بعيد، ثم نوافيه بها بعد ذلك، نسجل عليه مقالته:يعني

: }قُوُلوا يم { :قرب الذي عليه عامة المفسرين لكن األ، فظاهر ذلك قد يفهم منه أنه يورث القول،}نَِرثُه نَِرثُه
الذي فأنه سيعطى ذلك في اآلخرة   حيث يظن، ما يقول بأنه أوتيه ويترفع به من المال والولد: يعني}ما يقُوُل

ِإنَّا نَحن نَِرثُ الَْأرض ومن {: ، كما قال تعالى يسلبه إياه-عز وجل-حصل له من ذلك في الدنيا فإن اهللا 
لَياع{: -عز وجل-، كما قال اهللا ، وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً])٤٠( :سورة مريم[ }ههَل خَلٍْق نُِّعيدْأنَا َأودا بكَم{ 

وحشمه ، فال يأتي بماله وال بولده، وال بعشيرته )٤())يحشر الناس حفاة عراة غرال((، ])١٠٤(: سورة األنبياء[
  . ليس معه شيء من ذلك:أي } فَرداويْأِتينَا{، وخدمه وما إلى ذلك
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