
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٠(سورة مريم 
  ٩٨اآلية " أو تسمع لهم ركزا" إلى قوله تعالى٨١اآلية " واتخذوا من دون اهللا آلهة"من قوله تعالى

  
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

   .وعلى آله وصحبه أجمعين ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
كَالّ * واتّخَذُواْ ِمن دوِن اللِّه آِلهةً لّيكُونُواْ لَهم ِعزاً { : في تفسير قوله تعالى- اهللارحمه–قال المصنف 

 فَالَ تَعجْل  *كَاِفِرين تَُؤزهم َأزاً َأرسلْنَا الشّياِطين علَى الْا َألَم تَر َأنّ *سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم ويكُونُون علَيِهم ِضداً
  .]٨٤-٨١:سورة مريم[}علَيِهم ِإنّما نَعد لَهم عداً

 يعتزون بها }ِعزاً{ يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك اآللة
 }كَالّ سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم{:  فقال،ن ما طمعواويستنصرونها، ثم أخبر أنه ليس األمر كما زعموا، وال يكو

ومن َأضلُّ ِممن يدعو { : أي بخالف ما ظنوا فيهم كما قال تعالى،}ويكُونُون علَيِهم ِضداً{،  يوم القيامة:أي
نع مهِة وامِم الِْقيوِإلَى ي لَه تَِجيبسال ي نوِن اللَِّه مد ِمنغَاِفلُون اِئِهمعد  * مكَانُوا لَه النَّاس ِشرِإذَا حو

كَاِفِرين ِتِهمادكَانُوا ِبِعبو اءد٦-٥:سورة األحقاف[ }َأع.[  
  . بعبادة األوثان: أي}كَالّ سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم{: وقال السدي

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

 :-رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير  يقول}واتّخَذُواْ ِمن دوِن اللِّه آِلهةً لّيكُونُواْ لَهم ِعزاً{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 -تبارك وتعالى-يمتنع بهم من عذاب اهللا : وقيلشفعاء، : وقيلأعوان،  :وقيل ،"يعتزون بها ويستنصرونها"

 إما بشفاعة أو ،-عز وجل-قاربة، فهم اتخذوا هؤالء من أجل أن يمتنعوا بهم من عذاب اهللا وهذه األقوال مت
  .و غير ذلكبنصر أ

يحتمل أن يكون راجعاً ، }كَالّ سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم ويكُونُون علَيِهم ِضداً{ :-تبارك وتعالى- والضمير في قوله
 الضمير يرجع إلى المعبودين، حيث أنهم بادة من عبدوهم، ويحتمل أن، حيث أنهم سيكفرون بعإلى العابدين

يقول و، }كَالّ سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم{اآلية تحتمل هذا وهذا سيكفرون بعبادة من عبدهم، ويتبرؤون منهم، و
كما قال  نوا فيهمظف ما ، أي بخال}ويكُونُون علَيِهم ِضداً{ ،أي يوم القيامة" :-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

 * ومن َأضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن اللَِّه من لَّا يستَِجيب لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُون{: تعالى
كَاِفِرين ِتِهمادكَانُوا ِبِعباء ودَأع مكَانُوا لَه النَّاس ِشرِإذَا حهذا -رحمه اهللا-الم الحافظ ابن كثير وك، "}و 

أنه يرجع إلى المعبودين، يكفرون بعبادة العابدين فهم عبدوهم  }كَالّ سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم{: أن قولهباعتبار 
 بل إن هؤالء المعبودين رجاء الشفاعة والعز والنصر من أجل أن يمنعوهم ولكن ذلك المطلوب لن يتحقق

وِإذَا حِشر النَّاس كَانُوا لَهم َأعداء وكَانُوا ِبِعبادِتِهم {فهذه اآلية  ،ن عليهم ضداًدهم ويكونوسيتبرؤون ممن عب



{ :وهكذا في قوله ،}كَاِفِرينوندبعانَا يا كَانُوا ِإيالْ{ :، وهكذا في قوله]٦٣:سورة القصص[ }م ِهما ِإلَيَل فَألْقَوقَو
، وهذا هو المعنى األقرب وهو المتبادر وهو الذي اختاره جمع من المحققين ]٨٦:سورة النحل[ }بونِإنَّكُم لَكَاِذ

؛ ألن القول اآلخر الذي أشار "مرجع الضمائر أولى من تفريقهاأن توحيد " : ويؤيده قاعدة،كابن جرير وطائفة
يعني أن العابدين يتبرؤون ويكفرون  "بعبادة األوثانأي " }كَالّ سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم{: ليه نقله عن السدي قالإ

 ما كُنَّا واللِّه ربنَا{ : عنهم أنهم يقولون-تبارك وتعالى-بهؤالء المعبودين في يوم القيامة، وهذا يدل عليه قوله 
شِْرِكينفَ { :-عز وجل- اهللا وقول، ]٢٣:سورة األنعام[ }مكَي لَى َأنفُِسِهانظُرواْ عكَذَبفهم ،]٢٤:سورة األنعام[ }م 

بل لَّم { : وهكذا في قوله عنهم،يتبرؤون من هؤالء المعبودين في يوم القيامة حينما ال يجدون عندهم بغيتهم
 أي بعبادة: "}كَالّ سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم{، فهذا القول الذي قاله السدي ]٧٤:سورة غافر[ }نَكُن نَّدعو ِمن قَبُل شَيًئا

 أن األوثان : أياً،نون عليهم ضدوضدا على هذا القول، يك ويكونون عليهم ،، فيكفرون يعني العابدين"األوثان
   .نون على العابدين ضداوتكون عليهم أو أن المعبودين يك

 : قال}داًونُون علَيِهم ِضويكُ{: وقال السدي ،أي بخالف ما رجوا منهم }ويكُونُون علَيِهم ِضداً{ :وقوله
  .أعداء:  قال}ويكُونُون علَيِهم ِضداً{ :وقال الضحاك الخصماء األشداء في الخصومة،

 ونونيكالمضادة تأتي بمعنى المخالفة األصل أن  }ويكُونُون علَيِهم ِضداً{هذه األقوال ترجع إلى معناً واحد 
 ، فالمضادة تعني المخالفة،" أشداء في الخصومةخصماء": م ضدا فحينما يكون خصماً له كما قال هناهعلي

 يكونوا خصماء وأضداد وأعداء، كل هذا يرجع ن يتحولون إلى أ،نهم يتحولون بدالً من أن يكونوا لهم عزاإف
  .  بخالف ما أملوا ورجوا واحد،إلى شيء

- قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس }م َأزاً َأرسلْنَا الشّياِطين علَى الْكَاِفِرين تَُؤزهاَألَم تَر َأنّ{ :وقوله
تحرضهم على : -مارضي اهللا تعالى عنه-تغويهم إغواءاً، وقال العوفي عنه  :-مارضي اهللا تعالى عنه

تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي اهللا، وقال عبد الرحمن :  وقال قتادة،-مرضي اهللا تعالى عنه-محمد وأصحابه 
  .]٣٦:سورة الزخرف[}ومن يعشُ عن ِذكِْر الرحمِن نُقَيض لَه شَيطَاناً فَهو لَه قَِرين{ :هذا كقوله تعالى :بن زيد
 ظاهره  لفظ اإلرسال أرسلنا }َألَم تَر َأنّا َأرسلْنَا الشّياِطين علَى الْكَاِفِرين تَُؤزهم َأزاً{: -تبارك وتعالى-قوله 

 ، ويزعجونهم إزعاجاً إلى الفساد، والشر، وصاروا يحركونهم تحريكاً،ليهم سلطهم ع-عز وجل-أن اهللا 
األزيز و ، ومن ذلك ما يقال في األزيز، فإن األز معناه التحريك،، والكفر به-تبارك وتعالى- اهللا ةومحاد

ا  أو ما بداخل هذ،صوت القدر إذا استجمعت غاليانا، فله صوت بسبب الحركة التي تكون في حركة الماء
  .}تَُؤزهم َأزاً{ األزيز : يصدر منها صوت يقال له أو الوقود،يان، وهكذا ما يصدر من النارلالغالقدر بسبب 

تَُؤزهم { كل ذلك يرجع إلى معنى واحد ، أو تحركهم أو تغويهم أو نحو ذلك،قول من قال تزعجهم إزعاجاًو
 ،-تبارك وتعالى- والكفر باهللا ، إلى فعل المعصية وتزعجهم إزعاجاً، تدفعهم وتحركهم وتهيجهم:أي }َأزاً

ومن يعشُ عن ِذكِْر الرحمِن نُقَيض لَه شَيطَانًا فَهو { : كما في اآليات-عليهم الصالة والسالم-ومحادة رسله 
قَِرين تَ * لَههم مَأنَّه ونبسحيِبيِل وِن السع مونَهدصلَي مِإنَّهوونوهكذا في قوله ]٣٧- ٣٦:سورة الزخرف[ }د ،-

 الشياطين يمدونهم يعني ]٢٠٢:ة األعرافسور[ }الْغَي ثُم الَ يقِْصرونوِإخْوانُهم يمدونَهم ِفي {: -تبارك وتعالى
سورة [ }رتُم من اِإلنِسيا معشَر الِْجن قَِد استَكْثَ{: -تبارك وتعالى-في الغي ثم ال يقصرون، وهكذا في قوله 



 -في تفسير اآلية- وهذا هو المشهور ، االستكثار من إضاللهم وإغوائهم:االستكثارالمراد بو، ]١٢٨:األنعام
ِإن ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم { : قال إلبليس-تبارك وتعالى-الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فاهللا 

لْطَان{: ، وقال]٤٢:ة الحجرسور[ }سنَهلَّوتَوي لَى الَِّذينع لْطَانُها سوإنما كان ذلك السلطان ]١٠٠:سورة النحل[}ِإنَّم ،
، فتسلط عليهم وقادهم إلى -جل جالله- وأعرضوا عن طاعة اهللا ، وأطاعوا،بسبب أنهم انقادوا له له عليهم

  .الضالل والباطل والمنكر
َأنَّا َأرسلْنَا { ، بأن اإلرسال معناه التخلية، خلى بينهم وبين هؤالء الكفار:ر هذه اآليةوالقدرية يقولون في تفسي

اِطينبمعنى خلينا بينهم وبينهم}الشَّي ،وإنما يدل ،، واإلرسال ليس معناه مجرد التخلية على اعتقاد القدرية بناء 
لكلب على الصيد، فليس معناه أنك خليت بينه  أو قلت مثالً أرسلت ا، فإذا قلت أرسلت فالناً،على أمر زائد

  .-واهللا تعالى أعلم- وإنما دفعته إليه وأغريته به هذا معناه ،وبين الصيد
ِإنّما { ، ال تعجل يا محمد على هؤالء في وقوع العذاب بهم: أي}فَالَ تَعجْل علَيِهم ِإنّما نَعد لَهم عداً{ :وقوله

  . ال محالة إلى عذاب اهللا ونكاله إنما نؤخرهم ألجل معدود مضبوط، وهم صائرون:أي }نَعد لَهم عداً
 }فَمهِل الْكَاِفِرين َأمِهلْهم رويداً{اآلية، ] ٤٢:سورة إبراهيم[ }وال تَحسبن اللَّه غَاِفالً عما يعمُل الظَّاِلمون{ :وقال

نُمتِّعهم قَِليالً ثُم نَضطَرهم ِإلَى { ،]١٧٨:سورة آل عمران[ }ي لَهم ِليزدادوا ِإثْماًِإنَّما نُمِل{ ،]١٧:سورة الطارق[
ِإنّما { :وقال السدي، ]٣٠:سورة إبراهيم[ }قُْل تَمتَّعوا فَِإن مِصيركُم ِإلَى النَّاِر{ ،]٢٤:سورة لقمان[ }عذَاٍب غَِليٍظ
  .نين والشهور واأليام والساعاتالس }نَعد لَهم عداً

يعني أخذهم ومعاقبتهم وهالكهم كما هي عادة اإلنسان أنه ربما لشدة ما يجد من  }فَالَ تَعجْل علَيِهم{: قوله
فَالَ {:  يقول-عز وجل- فاهللا ، يتمنى سرعة األخذ على هؤالء الظالمين-عز وجل-الحنق على أعداء اهللا 

 ، والشهور، واأليام،، ويحتمل أن يكون المقصود بالعد نعد عليهم الساعات}ما نَعد لَهم عداًتَعجْل علَيِهم ِإنّ
 أو كان ذلك بعقوبة ينزلها ،ذهم فيها سواء كان ذلك بالموت أخ-عز وجل-حتى تأتي الساعة التي قضى اهللا 

 }وُأمِلي لَهم ِإن كَيِدي مِتين{ما بهم، وما يحصل لهم من اإلمهال والتأخير إنما ذلك من أجل أن يزدادوا إث
، وهذا القول رجحه الشيخ محمد األمين الشنقيطي أن }فَمهِل الْكَاِفِرين َأمِهلْهم رويدا{ ،]١٨٣:سورة األعراف[

  عليه به، والمعنى-عز وجل-العد عدد األيام والليالي والشهور والسنوات، ثم بعد ذلك يأتي ما قضى اهللا 
 نعد عليهم : وهكذا قول من قال، نعد األعمال ونحصيها:أي }فَالَ تَعجْل علَيِهم ِإنّما نَعد لَهم عداً{الثاني 

اآلية  به، وهذا الذي اختاره ابن جرير، و-تبارك وتعالى- ثم يوافيهم اهللا ، ويحصى،األنفاس، فكل ذلك يكتب
 ألن ذلك ؛ األول أقرب إلى ظاهر اللفظ والسياق لم يكن ذلك بعيداً قائل بأن المعنى قالتحتمل المعنيين، ولو

 ،ال تستعجل على أخذهم فنحن نعد عليهم اللحظات: لربما هو األنسب واألقرب فيما يتعلق باالستعجال يقول
 واألوقات ثم بعد ذلك سيأتي ال محالة الموعد الذي يأخذون به، مع أن المعنى الثاني أيضاً غير ،والساعات

 ونمهلهم من أجل أن يزدادوا في ، فنحن نحصي عليهم األعمال،ال تستعجل على أخذهم: مستبعد فكأنه يقول
  .-واهللا أعلم-اإلثم والغي والفساد 

فَاعةَ ِإالّ مِن  الّ يمِلكُون الشّ*  ونَسوقُ الْمجِرِمين ِإلَى جهنّم ِورداً* يوم نَحشُر الْمتِّقين ِإلَى الرحمِن وفْداً{
  .]٨٧-٨٥:سورة مريم [}اتّخَذَ ِعند الرحمِن عهداً



واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم،  ين الذين خافوه في الدار الدنيا،يخبر تعالى عن أوليائه المتق
 هم وأطاعوهم فيما أمروهم به، وانتهوا عما عنه زجروهم، أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه، والوفد

 وهم قادمون على ، وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار اآلخرة،القادمون ركباناً، ومنه الوفود
خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه، وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم، فإنهم يساقون 

ومجاهد والحسن وقتادة  -ما تعالى عنهرضي اهللا- عطاشاً، قاله عطاء وابن عباس }رداًِو{عنفاً إلى النار 
  .]٧٣:سورة مريم[ }َأي الْفَِريقَيِن خَير مقَاماً وَأحسن نَِدياً{:  يقالاوهاهن وغير واحد،

، }يوم نَحشُر الْمتِّقين ِإلَى الرحمِن وفْداً{ الئي عن ابن مرزوقمرو بن قيس المابن أبي حاتم عن عوروى 
ما  أ: فيقول؟من أنت :صورة رآها وأطيبها ريحاً، فيقولبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن يستق: قال

هكذا كنت في وأنا عملك الصالح،  : قد طيب ريحك وحسن وجهك، فيقولإال أن اهللا ال،:  فيقول؟تعرفني
م نَحشُر الْمتِّقين ِإلَى يو{ :ذلك قوله فهلم اركبني فيركبه، ،الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا

يوم نَحشُر الْمتِّقين { :-مارضي اهللا تعالى عنه-  وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،}الرحمِن وفْداً
ِلكُون الّ يم{،  عطاشا:أي }ونَسوقُ الْمجِرِمين ِإلَى جهنّم ِورداً{: وقوله، ركبانا:  قال}ِإلَى الرحمِن وفْداً

  . لهممن يشفع ليس لهم : أي}الشّفَاعةَ
الركبان، والوفد هم الجماعة : من المفسرين ومن أهل اللغة يقولون من أهل العلم وكثير ،ماعةالوفد هم الج

 وفد، كثير : أو نحو ذلك، يقال لهم، أو مطاع،الذين ينتدبون أو يقدمون على أمر له شأن من قدوم على ملك
تبارك -ولهذا يفسرون هذا الموضع من كتاب اهللا   جماعة ركبان،،يقيدون ذلك بالركبانمن أهل العلم 

هذا يشكل عليه أو قد يشكل عليه  يعني أنهم يكونون ركبانا، و}نَحشُر الْمتِّقين ِإلَى الرحمِن وفْداً{: -وتعالى
حشرون يوم القيامة حفاة عراة  من أن الناس ي-صلى اهللا عليه وسلم- األمر ما جاء عن النبي بادئي ف

 بأن ذلك ال يكون في حشرهم من قبورهم إلى :-رحمه اهللا- ، ولهذا قال بعض المفسرين كالقرطبي)١(غرالء
، وال ]٧:سورة القمر[ }كََأنَّهم جراد منتَِشر{ :-عز وجل- وإنهم يخرجون من القبور كما قال اهللا ،محشرهم

 أهل اإليمان يذهبون بهذه الصفة إلى الرحمن إلى دار كرامته  فإن،لك بعد المحشرن بهذه المثابة وإنما ذويكون
 ،-تبارك وتعالى- يساقون إلى النار في هذه الحالة التي وصفها اهللا -نسأل اهللا العافية-وجنته، والمجرمون 

 :يأ }ِورداً{ إلى النار يساقون عنفاً" : قال كما-نسأل اهللا العافية-فهنا أهل اإليمان يحشرون وفداً، والكفار 
، ]٢٣:سورة القصص[ }ولَما ورد ماء مدين{ :كقولهلإلتيان إلى الماء، :  وأصل هذه المادة الورد يقال،"عطاشا

الجماعة الذين يأتون إلى الماء يقال لهم ورد، لكن لما كان الذي يرد إلى الماء عادة إنما يرد إليه العطشان 
 هذا ، عطاشا: ونحشر المجرمين إلى جنهم وردا، أي، ورد: قيل لهم، قيل لهم ذلك،عطشاء للجماعة من ال:قيل

  . -رحمه اهللا- وهو الذي اختاره ابن جرير ،هو المشهور

                                                
، ومسلم، كتاب الجنة )٣٢٦٣(، برقم }واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها{رواه البخاري، كتاب التفسير، باب  -١

  .، من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)٢٨٦٠(وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، برقم 



 أهل اإليمان وأهل الجنة يحشرون ركباناً، وهؤالء ،مشاة: بعض أهل اللغة كالفراء وابن األعرابي يقولو
  . ، واهللا المستعانى مشاة وعطش:وليحشرون مشاة، وبعضهم كاألزهري يق
 فلم يرد فيه حديث صحيح عن النبي ، أو ركائب من نور أو نحو ذلك،أما أنهم يحشرون على نجايب من نور

-، جاء هذا في بعض اآلثار ولكن مثل هذا يتوقف قبوله على النقل عن المعصوم -صلى اهللا عليه وسلم-
  . -عليه الصالة والسالم

- وال يوجد عن النبي ، عن السلفت آثار متعددة ورد:وبعضهم يقول رون على النوق،يحش: وبعضهم يقول
  .بما أعلم على شيء من ذلك دليل صحيح -صلى اهللا عليه وسلم

وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون له فإنهم يساقون عنفاً إلى " :-رحمه اهللا-وقول ابن كثير 
رحمه - القرطبي قال إلى دار كرامته ورضوان، ،ى خير موفوٍد إليه وهم قادمون عل، وأهل اإليمان"النار
   .، وإنما إلى الجنة أو إلى النارلمقصود من قبورهم إلى أرض المحشر بأنه ليس ا:-اهللا

 }ولَا صِديٍق حِميٍم * فَما لَنَا ِمن شَاِفِعين{ :كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبراً عنهم
  . ]١٠١-١٠٠: الشعراءسورة[

وهو   هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً،}ِإلَّا مِن اتَّخَذَ ِعنْد الرحمِن عهداً{ :وقوله
 - مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،  والقيام بحقها،شهادة أن ال إله إال اهللا

العهد شهادة أن ال إله إال اهللا، ويبرأ إلى اهللا من الحول والقوة، وال  :قال} ِإلَّا مِن اتَّخَذَ ِعنْد الرحمِن عهداً{
  .-عز وجل-يرجو إال اهللا 

 فمن ،]٨٦:مريمسورة [ }ونَسوقُ الْمجِرِمين ِإلَى جهنَّم ِوردا{ ،}الّ يمِلكُون الشّفَاعةَ{: -تبارك وتعالى-قوله 
 والضمير يرجع إلى ،خر مذكورآعلى المجرمين باعتبار أنهم  }الّ يمِلكُون الشّفَاعةَ{: في قوله  الضميرأعاد

 وعرفنا أن االستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى فيه من ، فإنه يعد من قبيل االستثناء المنقطع،أقرب مذكور
فإذا فسر العهد بال إله  }مِلكُون الشَّفَاعةَ ِإلَّا مِن اتَّخَذَ ِعند الرحمِن عهدالَا ي{ :غير جنس المستثنى منه، فقوله

 ، وهذا غير موجود فال يوجد منهم أحد يتحقق هذا الشرط، أعطاهم ذلك-عز وجل-إال اهللا، أو العهد بأن اهللا 
  . المنقطع بهذا االعتباراالستثناءفإن هذا االستثناء يكون من قبيل 

 }الّ يمِلكُون الشّفَاعةَ{:  يحتمل أن يكون الضمير في قوله}ولَا صِديٍق حِميٍم *فَما لَنَا ِمن شَاِفِعين {: وقوله
؛ ألن }الّ يمِلكُون الشّفَاعةَ{:  ذكر المتقين وذكر والمجرمين، ثم قال، فاهللا ذكر الطائفتين،عائد إلى الجميع

من ذَا الَِّذي {:  يقول-تبارك وتعالى-، واهللا ]٤٤:سورة الزمر[ }قُل لِّلَِّه الشَّفَاعةُ جِميعا{الشفاعة إنما يملكها اهللا 
، وبهذا االعتبار ]٢٨:سورة األنبياء[ }ولَا يشْفَعون ِإلَّا ِلمِن ارتَضى{، ]٢٥٥:سورة البقرة[ }يشْفَع ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنِه

 وال هؤالء من المجرمين إال من اتخذ ،لمتصل، ال يملكونا الشفاعة ال أهل اإليمانيكون االستثناء من قبيل ا
إال من اتخذ عند  : فيكون،، وذلك إذا فسر بال إله إال اهللا يكون يصدق على أهل اإليماناعند الرحمن عهد

ال يملكون  نه، فهو يخرج بعض األفراد من المستثنى م،االستثناء متصل يكون بهذا االعتبارو، االرحمن عهد
 أو العهد بذلك، فيكون ، أو اإليمان،، وهو شهادة أن ال إله إال اهللاالشفاعة إال من اتخذ عند الرحمن عهد

  .  ما يشهد له-عز وجل-كل واحد من هذين القولين يوجد من كتاب اهللا و ،-واهللا أعلم-متصالً 



 تَكَاد السماواتُ يتَفَطّرن ِمنْه وتَنشَقّ األرض وتَِخر الِْجباُل *  شَيئاً ِإداً لَقَد ِجْئتُم* وقَالُواْ اتّخَذَ الرحمن ولَداً{
 ِإن كُّل من ِفي السماواِت واألرِض ِإالّ آِتي *  َأن دعوا ِللرحمِن ولَداً وما ينبِغي ِللرحمِن َأن يتِّخذَ ولَداً* هداً

  .]٩٥-٨٨:سورة مريم[ }وكُلّهم آِتيِه يوم الِْقيامِة فَرداً *  لّقَد َأحصاهم وعدهم عداً*الرحمِن عبداً
 وذكر خلقه من مريم بال أب، شرع -عليه السالم-لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى 

وقَالُواْ اتّخَذَ { :ه عن ذلك علواً كبيراً، فقالفي مقام اإلنكار على من زعم أن له ولداً، تعالى وتقدس وتنز
ِجْئتُم لَداً لَقَدو نمحاً{ ، في قولكم هذا: أي}الرئاً ِإدومجاهد -مارضي اهللا تعالى عنه-  قال ابن عباس}شَي 

  .أي عظيماً :وقتادة ومالك
  .ىويقال إداً بكسر الهمزة وفتحها، ومع مدها أيضاً ثالث لغات أشهرها األول

  .، الفضيع الشنيعاإلد معناها الشيء الهائل العظيم
 أي يكاد ذلك }تَكَاد السماواتُ يتَفَطّرن ِمنْه وتَنشَقّ األرض وتَِخر الِْجباُل هداً َأن دعوا ِللرحمِن ولَداً{ :وقوله

ن مخلوقات ومؤسسات على عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للرب وإجالالً، ألنه
توحيده، وأنه ال إله إال هو، وأنه ال شريك له وال نظير له، وال ولد له، وال صاحبة له، وال كفء له، بل هو 

  .األحد الصمد
 ِإذَا{ :، ويقول]١٨:سورة المزمل[ }السماء منفَِطر ِبِه{ :كما قال اهللا تعالى }تَكَاد السماواتُ يتَفَطّرن{ :قوله

تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن ِمنْه {: ، وقال اهللا تعالىاالنشقاق، والتفطر هو ]١:االنشقاقسورة [ }السماء انشَقَّتْ
 ويسقط بعضها ، وتتهشم، وتتحطم،، تخر الجبال هدا بمعنى أنها تتكسر}وتَنشَقُّ الَْأرض وتَِخر الِْجباُل هدا

  .  إنهد:جبل تتساقط على بعضها فيقالء العلى بعض، يعني أن أجزا
تَكَاد السماواتُ يتَفَطّرن ِمنْه وتَنشَقّ { : في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-روى ابن جرير عن ابن عباس 
اً َأن دداُل هالِْجب تَِخرو ضلَداًاألرِن ومحا ِللرولجبال إن الشرك فزعت منه السموات واألرض وا : قال}ع

وكما ال ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك  وجميع الخالئق إال الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة اهللا،
لقنوا موتاكم شهادة أن ال (( :-صلى اهللا عليه وسلم-ل رسول اهللا نرجو أن يغفر اهللا ذنوب الموحدين، وقا

تلك ((:  قال؟يا رسول اهللا فمن قالها في صحته :ا فقالو،))إله إال اهللا، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة
والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات واألرضين وما فيهن وما بينهن وما (( : ثم قال،))أوجب وأوجب

 )٢())، لرجحت بهنتحتهن، فوضعن في كفة الميزان، ووضعت شهادة أن ال إله إال اهللا في الكفة األخرى
  .-واهللا أعلم-ديث البطاقة، هكذا رواه ابن جرير، ويشهد له ح

                                                
، من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، وابن جرير الطبري في تفسيره )١٣٠٢٤(رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم  - ٢
 .)٥١٥(صححه األلباني في صحيح الجامع برقم ، و)١٨/٢٥٨(



 ،))لقنوا موتاكم شهادة ال إله إال اهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم- وأما قوله ،هذا يشهد له الجزء األخير
َأن دعوا {: -تبارك وتعالى-وقوله  ،)٣())له إال اهللا دخل الجنةإمن كان آخر كالمه ال ((فألحاديث التي جاءت 

عوا يحتمل معنيين، أن يكون الدعاء بمعنى التسمية، يعني سمى له ولدا، كما يقال فالن ، أن د}ِللرحمِن ولَداً
  . نسبوا إليه ولدا:أي }دعوا ِللرحمِن ولَداً{ يعني يسمى، ويحتمل أن يكون الدعاء بمعنى النسبة ،يدعى بزيد

وقال عبد الرحمن بن زيد بن قاً من عظمة اهللا،  أي يتشققن فر}تَكَاد السماواتُ يتَفَطّرن ِمنْه{: وقال الضحاك
وقال  هدماً، :قال ابن عباس ،}وتَِخر الِْجباُل هداً{ ،-عز وجل- غضباً له :أي ،}وتَنشَقّ األرض{ :أسلم

  .عض متتابعاتهداً ينكسر بعضها على ب :سعيد بن جبير
: -صلى اهللا عليه وسلم-ل رسول اهللا قا:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-اإلمام أحمد عن أبي موسى وروى 

 ويجعل له ولدا، وهو يعافيهم ويدفع عنهم ، إنه يشرك به،ال أحد أصبر على أذى سمعه من اهللا((
  . أخرجاه في الصحيحين)٤())ويرزقهم

 ال :أي }لَداًلرحمِن َأن يتِّخذَ ووما ينبِغي ِل{:  وقوله،"أنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم"وفي لفظ 
 : ولهذا قالألن جميع الخالئق عبيد له، ألنه ال كفء له من خلقه، يصلح له وال يليق به لجالله وعظمته،

  أي قد علم عددهم منذ}ِإن كُّل من ِفي السماواِت واألرِض ِإالّ آِتي الرحمِن عبداً لّقَد َأحصاهم وعدهم عداً{
 له ناصر ال :أي }فَرداً الِْقيامِة يوم آِتيِه وكُلّهم{ ،وكبيرهم صغيرهم، وأنثاهم ذكرهم، يامةالق يوم إلى خلقهم

 وال ،ذرة مثقال يظلم ال الذي العادل وهو يشاء بما خلقه في فيحكم، له شريك ال وحده اهللا إال مجير وال
  .أحداً يظلم

}ِإن نُواْ الِّذينِملُواْ آمعاِت واِلحُل الصعجيس ملَه نمحاً الردا * وفَِإنّم نَاهرسي اِنكِبلَس شّرِبِه ِلتُب تِّقينالْم تُنِْذرو 
  ،]٩٨-٩٦:سورة مريم[ }ِركْزاً لَهم تَسمع َأو َأحٍد من ِمنْهم تُِحس هْل قَرٍن من قَبلَهم َأهلَكْنَا وكَم * لّداً قَوماً ِبِه

 -عز وجل- اهللا ترضي التي األعمال وهي، الصالحات يعملون الذين المؤمنين لعباده يغرس أنه تعالى يخبر
  .ومودة محبة الصالحين عباده قلوب في لهم يغرس - المحمدية الشريعة لمتابعتها

 وما ،محدثن قول بأن الشريعة المحمدية لفظ إ :، بعض الناس يقولون"لمتابعتها الشريعة المحمدية" :قال
 هذا لم يرد في نصوص الكتاب والسنة لكن ،اً صحيحوهذا ليس استعمله بعض الناس المعاصرين ،أشبه ذلك

 للنصارى بتسمية دينهم مضاهاة، وليس في ذلك -رحمه اهللا- ابن كثيركتعمله العلماء  اس،ليس بممنوع
  . المحمدية:لوقفال إشكال في ال، بالمسيحية

                                                
، وقال )٢٢٠٣٤(، برقم )٣٦/٣٦٣(، وأحمد في المسند، )٣١١٦(رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في التلقين، برقم  - ٣

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه،  :، وقال)١٢٩٩(حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، والحاكم في المستدرك برقم : محققوه
  ).٦٤٧٩(كلهم من حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 

مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ال و ،)٥٧٤٨(م البخاري، كتاب األدب، باب الصبر على األذى، برق رواه - ٤
إسناده : ، وقال محققوه)١٩٥٢٧(، برقم )٣٢/٢٩٢(وأحمد في المسند  ،)٢٨٠٤( أحد أصبر على أذى من اهللا عز وجل، برقم

  .صحيح على شرط الشيخين، واللفظ لمسلم وأحمد



صلى اهللا عليه - اهللا رسول عن الصحيحة األحاديث بذلك وردت وقد ،عنه محيد وال منه بد الأمر  وهذا
 اهللا إن: "قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن، هريرة أبي عن أحمد اإلمامروى  ،وجه غير من -وسلم
 في ديينا ثم: قال ،جبريل فيحبه :قال ،فأحبه فالناً أحب إني، جبريل يا(( :فقال ،جبريل دعا عبداً أحب إذا
 اهللا وإن، األرض في القبول له يوضع ثم، السماء أهل فيحبه: قال، فأحبوه فالناً يحب اهللا إن :السماء أهل
 أهل في ينادي ثم، جبريل فيبغضه: قال، فأبغضه فالناً أبغض إني جبريل يا: فقال جبريل دعا عبداً أبغض إذا

. )٥())األرض في البغضاء له يوضع ثم، السماء أهل فيبغضه :قال، فأبغضوه فالناً يبغض اهللا إن: السماء
  .نحوهب مسلم البخاري ورواهو

 أحب إذا(( :قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أن ،-رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن حاتم أبي ابنروى 
 ،رضاأل أهل في المحبة له ينزل ثم ،السماء في فينادي ،فأحبه فالناً أحببت قد إني: جبريل نادى عبداً اهللا

 مسلم رواه ،)٦())}وداً الرحمن لَهم سيجعُل الصاِلحاِت وعِملُواْ آمنُواْ الِّذين ِإن{ :-عز وجل- اهللا قول فذلك
  .صحيح حسن: الترمذي وقال ،والترمذي

ألعمال  في قلوب العباد من محبة أهل اإليمان وا-عز وجل-النبوي وهو ما يجعله اهللا  المعنى بهذا التفسير
وَألْقَيتُ {، -عليه الصالة والسالم- عن موسى -تبارك وتعالى-المعنيين في تفسير قوله  الصالحة، وهو أحد
فإن من السلف من فسره بأنه إذا رآه أحد أحبه، ما رآه أحد إال أحبه، فهذا  ،]٣٩:سورة طه[ }علَيك محبةً منِّي

 بأن الحكم معلق على وصف :لا ويمكن أن يق،ه السورة الكريمةهو المعنى في هذه اآلية التي في آخر هذ
  .يزيد بزيادة وينقص بنقصانه

، فبقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة يكون }وداً الرحمن لَهم سيجعُل الصاِلحاِت وعِملُواْ آمنُواْ الِّذين ِإن{: وقوله
،  إذا رأيته أحببته وأنت ال تعرفهيء مشاهد فمن الناس منلهم من المحبة والقبول في قلوب الخلق، وهذا ش

ويحصل  ، وتنفر منهم قلوب الخلق،م وال تعرف عملهمومن الناس إذا رأيته انقبض قلبك منهم وأنت ال تعرفه
   .لمقتالهم 

، الكامل الفصيح المبين العربي اللسان وهو محمد يا :أي }ِبلَساِنك{، القرآن يعني }يسرنَاه فَِإنّما{ :وقوله
}شّرِبِه ِلتُب تِّقين{ ،لرسوله المصدقين ،هللا المستجيبين :أي }الْمتُنِْذرماً ِبِه واً قَوالحق عن عوجاً أي }لّد 

  .الباطل إلى مائلين
  .  واأللد هو الشديد الخصومة، إن اهللا يبغض األلد الخصم، يعني شديد الخصومة،اللد جمع األلد

                                                
كتاب  بمعناه، إسناده صحيح على شرط مسلم، والبخاري: محققوه، وقال )٩٣٥٢(، برقم )١٥/٢٠٥(رواه أحمد في المسند  -  ٥

، ومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب إذا أحب اهللا عبدا حببه إلى عباده، )٥٦٩٣(األدب، باب المقة من اهللا تعالى، برقم 
 ).٢٦٣٧(برقم

ا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إذا أحب اهللا العبد نادى جبريل إن اهللا يحب فالن((:  البخاري بالفظرواه - ٦
 من اهللا تعالى، ت، كتاب األدب، باب المق))إن اهللا يحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل األرض

والترمذي، كتاب  ،)٢٦٣٧( حببه إلى عباده، برقمومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب إذا أحب اهللا عبداً، )٥٦٩٣(برقم 
 )٣١٦١(، باب ومن سورة مريم، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- تفسير القرآن عن رسول اهللا 



 َأحٍد من ِمنْهم تُِحس هْل{ ،رسله وكذبوا اهللا بآيات كفروا أمة من :أي }قَرٍن من قَبلَهم َأهلَكْنَا وكَم{: وقوله
َأو عمتَس ممارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن وقال ،ركزاً لهم تسمع أو أحداً منهم ترى هل أي }ِركْزاً لَه- 

 الحسن وقال ،صوتاً يعني :زيد وابن والضحاك جبير بن وسعيد البصري والحسن وعكرمة العالية وأبو
  .الخفي الصوت هو اللغة أصل في والركز ،صوتاً تسمع أو عيناً ترى هل :وقتادة

 هْل{: وقوله،  بباطن األرضمدفونو ألنه مستورذلك بسمي  ؛ الذي يكون من دفن الجاهليةزنالركاز وهو الك
تُِحس مِمنْه نٍد مَأح َأو تَسعم موال ، فال تسمعوا لهم حركة أو صوتاً،عنى أنهم ذهبوا واضمحلواي }ِركْزاً لَه 

 الَِّذين طَغَوا ِفي الِْبلَاِد * وِفرعون ِذي الَْأوتَاِد *وثَمود الَِّذين جابوا الصخْر ِبالْواِد { :قال اهللا ،ترى منهم أحداً
*ادا الْفَسوا ِفيهعز - كلهم أفناهم اهللا اً، أو ترى منهم أحد،، هل تسمع لهم حركة]١٢-٩:سورة الفجر[ } فََأكْثَر

  . ولم يبق لهم باقية، وأهلكهم،-وجل
  

  :فائدة
سورة [ }مِن عهداَأاطَّلَع الْغَيب َأِم اتَّخَذَ ِعند الرح*  َأفَرَأيتَ الَِّذي كَفَر ِبآياِتنَا وقَاَل لَُأوتَين مالًا وولَدا{: قوله
 وإنما ذلك بطريق الرد عليه بما يسميه المنطقيون بالشرطي المنفصل، بمعنى أنه ،، ليس فيه استثناء]٧٨:مريم
 ا،، ولم يتخذ عند الرحمن عهد، لكنه لم يطلع على الغيبع الغيب أو اتخذ عند الرحمن عهداهل اطل: يقول

  . ولم يحصل له ما قال،فهو مسلوب ذلك
   :فائدة

 سلفي فإن النسبة هذه تارة تقال باعتبار المدة الزمنية، وهي القرون فالن:  إلى السلف بأن يقالاالنتساب
 فهذا ال يمكن ألحد جاء بعدهم أن ينتسب إليهم بهذا ، فضلها-صلى اهللا عليه وسلم-الثالثة التي ذكر النبي 

 ،تباع فهذا ال إشكال فيه باعتبار االنتساباال اآلخر أن يكون واالعتبارهي مدة زمنية انتهت، ف ،االعتبار
ت لي يعني حتى األلقاب الشرعية إذا ق، فإن هذا ال يجوز،بشرط أال يكون ذلك على سبيل التعصب والتحزب

يا : جرين وقال اآلخرايا معشر المه:  فإن هذا محرم، ولما قال الرجلعلى سبيل التعصب وتفريق األمة،
 فهذا مع أنها ،)٧())أظهركملية وأنا بين هأبدعوا الجا(( :-ى اهللا عليه وسلمصل- قال النبي ،معشر األنصار

ا استعملت على سبيل  في كتابه، ومع ذلك صارت مذمومة لما عليه-عز وجل- اهللا ىألقاب شرعية أثن
 بسبب هذه ، والعداوة،غضاء والب، فيفرق بين الناس وبين األمة، ويولد بينهم الشحناء،تحزبالتعصب وال

   .التعصبات
  

                                                
اهللا  ، من حديث جابر بن عبد)٢٥٨٤(، برقم  أو مظلوماًرواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب نصر األخ ظالماً - ٧

 فنادى المهاجر أو المهاجرون يال ،رين وغالم من األنصاراقتتل غالمان غالم من المهاج: ، ولفظهرضي اهللا عنهما
 ،))؟ دعوى أهل الجاهلية،ما هذا(( : فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال، ونادى األنصاري يال األنصار،المهاجرين

 إن ، أو مظلوماً أخاه ظالماً ولينصر الرجل،فال بأس(( : قال، فكسع أحدهما اآلخر، ال يا رسول اهللا إال أن غالمين اقتتال:قالوا
 .)) فلينصره وإن كان مظلوماً، فإنه له نصر، فلينههكان ظالماً


