
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )٨(سورة طه 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
*  الِْجباِل فَقُْل ينِسفُها ربي نَسفاً ويسَألُونَك عِن{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

 يومِئٍذ يتِّبعون الداِعي الَ ِعوج لَه وخَشَعِت األصواتُ  * الّ تَرى ِفيها ِعوجاً وال َأمتاً *فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً
  .]١٠٨-١٠٥:سورة طه[ }ِللرحمِن فَالَ تَسمع ِإالّ همساً

: ، أي}فَقُْل ينِسفُها ربي نَسفاً{هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ : ، أي}ويسَألُونَك عِن الِْجباِل{: عالىيقول ت
بساطاً واحداً، :  أي}قَاعاً صفْصفاً{ ،األرض: ، أي}فَيذَرها{يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً، 
تأكيد لمعنى ذلك، وقيل الذي ال نبات فيه، واألول أولى وإن والقاع هو المستوي من األرض، والصفصف 

ال ترى في األرض يومئذ : ، أي}الّ تَرى ِفيها ِعوجاً وال َأمتاً{: كان اآلخر مراداً أيضاً بالالزم، ولهذا قال
لبصري  وال مكاناً منخفضاً وال مرتفعاً، كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن ا،وادياً وال رابية

  .والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا
ويسألونك على الجبال في ذلك : ، أي}ويسَألُونَك عِن الِْجباِل فَقُْل ينِسفُها ربي نَسفاً{: -تبارك وتعالى-فقوله 

: ، يقول}فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً  *فَقُْل ينِسفُها ربي نَسفاً{ شأنها؟ وما مصيرها؟ مااليوم في يوم القيامة 
، قال النسف يأتي بمعنى التذريةويذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا، : ، أي}ينِسفُها ربي نَسفاً{

، بمعنى أن الجبال تتفتت حتى تصير - اهللارحمه- كثير من أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير بهذا
 والهباء ما تعرفون مما يشاهد من الكوة أو النافذة إذا دخلت الشمس مما يتطاير ،]٦:سورة الواقعة[ }هباء منبثا{

في الهواء، فاهللا تعالى أخبر عن حال الجبال؛ ألنها تكون كالعهن المنفوش، وكالهباء، فهي تتفتت ويذريها اهللا 
تبارك - تذرية فتقلع من أماكنها وتستأصل من أصولها وتدك وتصير إلى تلك الحال، وقوله -ز وجلع-

 أو يرجع إلى الجبال باعتبار أنها هي ، فيذرها الضمير يرجع إلى األرض}فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً{: -وتعالى
 يرجع إلى المذكور قبله وهو الجبال، }فْصفاًفَيذَرها قَاعاً ص{ :بعضهم يقولوالمذكورة قبله وال ذكر لألرض، 

 يعني أنه إذا قلعها من أماكنها وسيرت هذه الجبال بقيت منابتها وأصولها وأماكنها }فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً{
األرض، والضمير عائد إلى غير مذكور، يفهم من السياق وال : ، أي}فَيذَرها{: قاعاً صفصفا، وبعضهم يقول

ما {: -تبارك وتعالى- يعود الضمير إلى غير المذكور مما يعرف من السياق ثقة بفهم السامع كقوله بأس أن
قبل ذلك، وهكذا األرض، مع أن األرض لم يرد لها ذكر : ، يعني]٤٥:سورة فاطر[ }تَرك علَى ظَهِرها ِمن دابٍة

 }ِإنَّا َأنزلْنَاه ِفي لَيلَِة الْقَدِر{: -تبارك وتعالى-، وكقوله ]٦١:سورة النحل[}ما تَرك علَيها ِمن دآبٍة{: في قوله
: - وتعالىتبارك- اآلية األولى، وقوله هاالقرآن، ولم يرد للقرآن ذكر قبل هذا؛ ألن: ، يعني]١:سورة القدر[



و المستوي من األرض،  والقاع ه،أي بساطاً واحداً": -رحمه اهللا- الحافظ  يقول}فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً{
ومعلوم أن التأسيس مقدم على التوكيد، ولهذا فإن الكثيرين من أهل العلم ، "والصفصف تأكيد لمعنى ذلك

مستوية :  يعني}فَيذَرها قَاعاً{: وقيل الذي ال نبات فيه، يعني: يقولون بأن الصفصف ليس معناه القاع، يقول
وإن كان اآلخر ":  رجح األول قال-رحمه اهللا- فيها، مع أن ابن كثير ال نبات: ، أي}صفْصفاً{ال نبات فيها، 

، اً، وال جماداًنها إذا كانت مستوية فمعنى ذلك أنك ال ترى فيها شيئاً مرتفعاً ال نباتأل، "مراداً أيضاً بالالزم
الّ تَرى ِفيها ِعوجاً * صفاً فَيذَرها قَاعاً صفْ{ :وقولهفيلزم منه القول بأنه ال نبات فيها، فالقوالن متالزمان، 

، بمعنى أن العوج هو الوادي، يعني العوج "ال ترى في األرض يومئذ وادياً وال رابية": ، يقول هنا}وال َأمتاً
وال مكاناً ":  يقول، جبالً: ولهذا ما قال،ت هو المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراًهو المكان المنخفض، واألم

العوج : ، وبعضهم يقول كابن األعرابي"عاً، كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد إلى آخرهمنخفضاً وال مرتف
من التعوج، بمعنى أنك في األرض تجد فيها ما تجد من البحر الذي يحد اليابسة، كما تجد فيها المسالك حينما 

األرض التي تكون ما يميل معه في طريقه، ألسباب معروفة، من تضاريس األرض، أما فيها يمشي اإلنسان 
آنذاك فإنها في غاية االستواء ال ترى فيها عوجاً وال أمتا، فاألمت هي التالل الصغار كما يفسرها بذلك ابن 

الّ تَرى ِفيها ِعوجاً وال {: -تبارك وتعالى- أهل العلم كثير في معنى قوله وكالم، -رحمه اهللا-األعرابي 
ال ترى فيها تبايناً من ارتفاع أو انخفاض أياً كان ف ،االستواء ا في غاية، لكن ذلك يرجع إلى معنى أنه}َأمتاً

أن هذا االستواء : وبعضهم يشير إلى معنى وهوسبب ذلك، بعض هذه التفاسير هي من قبيل التفسير بالالزم، 
: والعوج بالفتح، يقولون، بعضهم يفرق بين الِعوج بالكسر }الّ تَرى ِفيها ِعوجاً وال َأمتاً{يكون في غاية الدقة 

الّ تَرى ِفيها {: وهنا قالوج يكون في النظر والرأي والمعاني، وأما العوج فيكون في األشياء المحسوسة، الِع
ن اإلنسان حينما يسوي األرض قد تبدو للنظر أنها مستوية ولكن عند إ: قالواف، وأجابوا عن هذا }ِعوجاً

ع أو نحو ذلك مما الهندسة يوجد فيها بعض الميل أو االنخفاض أو االرتفاالقياس وفي نظر أهل المساحة أو 
الّ تَرى ِفيها ِعوجاً وال {وج بر بالِع النظر حيث يظن أنها مستوية وليست كذلك، فعئ فيخط،ال يبدو للنظر

  .، هكذا قال بعضهم}َأمتاً
  . أن األرض تكون في غاية االستواء-واهللا تعالى أعلم-المقصود و
}لَه جالَ ِعو اِعيالد ونتِّبعِئٍذ يمويوم يرون هذه األحوال واألهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي : ، أي}ي

َأسِمع {: مروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث ال ينفعهم، كما قال تعالىحيثما ُأ
  .]٨: القمر[}مهِطِعين ِإلَى الداِع{: ، وقال]٣٨: مريم[ }نَاِبِهم وَأبِصر يوم يْأتُونَ

}ياِعيالد ونتِّبعِئٍذ يم{ ،نفخ في الصوريالذي يدعوهم بعد خروجهم من قبورهم ف: ، يعني}و ونتِّبعِئٍذ يموي
لَه جالَ ِعو اِعيين إلى الداعي حيثما أمروا أي يوم يرون هذه األهوال يستجيبون مسارع": ، يقول هنا}الد

الَ {، }مهِطِعين ِإلَى الداِع{: ، بمعنى أنهم يكونون في غاية اإلقبال، واالستجابة كما قال اهللا تعالى"بادروا إليه
لَه جبمعنى أنهم ال معدل لهم عن دعائه فال يقدرون على أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه، يتبعون }ِعو 

  .وإنما هم في غاية اإلقبال عليه واالستجابة ،الداعي ال عوج له



 فيها اعوجاج ال: أي" :}َأمتاً وال ِعوجاً ِفيها تَرى ال{ : في تفسير قوله تعالى- تعالى اهللارحمه-قال الشنقيطي 
 مستوية، هي بل بعض، على بعضها ارتفاع وال اعوجاج فيها ليس :أي ،اليسير النتوء: واألمت ،أمت وال

  :لبيد قول المذكور بالمعنى األمت إطالق ومن
  شرف وال أمت به ما كافر في *** الهية وهي سارت ثم زترمجفا

  :اآلخر وقول
  عوج وال أمت به ما كافر في *** عكرشة رأس من لمحة فأبصرت

  .األرض في واالنحدار االرتفاع رؤية من العين يمنع ألنه ؛المطر وقيل ،الليل قيل: البيتين في والكافر
 بالكسر وجالِع :فقالوا والعوج الِعوج بين فرقوا قد: قلت فإن :الكريمة اآلية هذه تفسير في الزمخشري لوقا
  العين؟ المكسور فيها صح فكيف عين، واألرض ،األعيان في بالفتح وجوالع المعاني في
 على عنها العوجاجا ونفي السة،والم باالستواء األرض وصف في بديع حسن موقع له اللفظ هذا اختيار :قلت
 البصراء وعيون عينك على التسوية في وبالغت فسويتها، أرض قطعة إلى عمدت لو أنك وذلك ،يكون ما أبلغ
 يعرض أن وأمرته فيها، المهندس رأي استطلعت ثم قط، اعوجاج فيها يبق لم أنه على واتفقتم الفالحة، من

 ولكن البصر، بحاسة ذلك يدرك ال موضع غير يف عوج على فيها لعثر الهندسية المقاييس على استواءها
 الذي بالقياس إال اللهم اإلدراك، عن ولطف دق الذي العوج ذلك -عز وجل- اهللا فنفى الهندسي، بالقياس
 فقيل بالمعاني لحق اإلحساس دون بالقياس إال يدرك لم لما االعوجاج وذلك والهندسة، التقدير صاحب يعرفه

 أول في قدمنا وقد، منه انتهى .أمت فيه ما حتى حبله مد: يقال اليسير، ءالنتو: واألمت بالكسر، وجِع: فيه
  .)١("تعالى اهللا عند والعلم ذكره، الذي الكالم هذا عن يغني ما الكهف سورة
 الذي كالملَ هو: والداعي ،الداعي يتبعون الجبال نسفت إذ يوم: أي }يومِئٍذ{ :قوله" :-رحمه اهللا-وقال 

 المتفرقة، واألوصال النخرة، العظام أيتها يناديهم: العلم أهل بعض قال ،للحساب الحضور ىإل يدعوهم
  .ويتبعونه الصوت فيسمعون والجزاء، للحساب ربك إلى قومي المتمزقة، واللحوم

 نع كالملَ لدعاء عوج ال: وقيل، شماالً وال يميناً يميلون وال عنه، يحيدون ال: أي ،}لَه ِعوج ال{ ومعنى 
 من الكريمة اآلية هذه في -جل وعال- ذكره وما ،جميعاً يدعوهم بل أحد، عن بدعائه يعدل ال :أي أحد،

 :تعالى كقوله إليه يسرعون أنهم وزاد الموضع، هذا غير في بينه عنه عدولهم وعدم للحساب، للداعي تباعهما
  *منْتَِشر جراد كََأنَّهم الَْأجداِث ِمن يخْرجون َأبصارهم خُشَّعاً  *نُكٍُر شَيٍء ِإلَى الداِع يدع يوم عنْهم فَتَولَّ{

ِطِعينهاِع ِإلَى مقُوُل الدي ونذَا الْكَاِفره موي ِسرتعالى وقوله ،اإلسراع: واإلهطاع ،]٨- ٦:سورة القمر[}ع: 
}تَِمعاسو مونَاِد ينَاِد يالْم كَ ِمنقَِريٍب اٍنم*  موي ونعمسةَ يحيقِّ الصِبالْح ذَِلك مووِج ي٤١:سورة ق[ }الْخُر -

  .)٢("اآليات من ذلك غير إلى  اآلية،،]٥٢:سورة اإلسرء[ }ِبحمِدِه فَتَستَِجيبون يدعوكُم يوم{ :تعالى وقوله ،]٤٢
يقبلون من : ، أي}يومِئٍذ يتَِّبعون الداِعي لَا ِعوج لَه{ :- ذكرهتعالى-قول اهللا " :-رحمه اهللا-وقال ابن القيم 

  .كل أوب إلى صوته وناحيته ال يعرجون عنه
                                                

 ).٤/٩٩(مة الشنقيطي  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للعال- ١

 ).٤/١٠٠( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للعالمة الشنقيطي - ٢



المعنى ال عوج لهم عن دعائه، : دعوتك دعوة ال عوج لك عنها، وقال الزجاج: وهذا كما تقول: قال الفراء
لَا {: ذا كان المعنى ال عوج لهم عن دعوتي فكيف قالإ: تباعه وقصده، فإن قلتاال يقدرون إال على : أي

لَه جالمعنى ال عوج لهم عن : ال عوج عنه، وقالت طائفة: الالم بمعنى عن، أي: قالت طائفة: ، قيل؟}ِعو
 ال تعوج عنهم وكلهم يؤم سمع الجميعولما كانت الدعوة تُدعائي كما قال الزجاج، وفي القولين تكلف ظاهر 

ويتبعه ال يعوج عنه كان مجيء الالم منتظماً للمعنيين وداالً عليهما، والمعنى ال عوج لدعائه صوت الداعي 
  .)٣("ال في إسماعهم إياه، وال في إجابتهم له

  . ال عوج لدعائه فيصل إلى الجميع، وال عوج لهم عن دعائه فيستجيب له الجميع}لَا ِعوج لَه{ :وقوله
 قال }فَالَ تَسمع ِإالّ همساً{سكنت، وكذا قال السدي :  قال ابن عباس} ِللرحمِنوخَشَعِت األصواتُ{: وقوله

يعني وطء األقدام، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس : سعيد بن جبير عن ابن عباس
  .وقتادة وابن زيد وغيرهم

 الصوت الخفي، }فَالَ تَسمع ِإالّ همساً{: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  . ووطء األقدام،ه الحديث وسر}فَالَ تَسمع ِإالّ همساً{وهو رواية عن عكرمة والضحاك، وقال سعيد بن جبير 

 لألسد الهموس؛ ألنه إذا مشى في : همس، ويقال:، ولهذا يقال لصوت وطء األقدام همسيقال للصوت الخفيف
 ولهذا ، وسكون الناس حينما ال تسمع إال صوت أقدامة األصوات،ئاً خفيفاً، تصور عند هدالليل يمشي مشي
وصوت خفاف اإلبل أو صوت المشي همس، : قدام أو لصوت خفاف اإلبل وهي تمشياأليقولون لصوت 

 يصح إطالق الهمس عليه، كما يطلق ،الخفيف الذي يظهر معه صوت وقع األقدام ال شك أنه صوت يسير
همس في أذنه، يهمس، :  على الصوت الخفيف، حينما يتكلم اإلنسان بصوت يسمعه من يالصقه، تقولأيضاً

الحديث ": قالووقع األقدام على األرض، يمشون، يتبعون الداعي، :  بعضهم يقول}فَالَ تَسمع ِإالّ همساً{
رحمه اهللا-، قاله سعيد بن جبير " ووطء األقدام،هوسر.  

 يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهم والَ  * تَنفَع الشّفَاعةُ ِإالّ من َأِذن لَه الرحمن ورِضي لَه قَوالًيومِئٍذ الّ{
لصاِلحاِت وهو ومن يعمْل ِمن ا* وعنَِت الْوجوه ِللْحي الْقَيوِم وقَد خَاب من حمَل ظُلْماً * يِحيطُون ِبِه ِعلْماً 

  .]١١٢-١٠٩:سورة طه[ }مْؤِمن فَالَ يخَافُ ظُلْماً والَ هضماً
ِإالّ من َأِذن لَه الرحمن ورِضي لَه { عنده، :، أي}الّ تَنفَع الشّفَاعةُ{يوم القيامة، : ، أي}يومِئٍذ{: يقول تعالى

وكَم ِمن ملٍَك ِفي السماواِت ال {: ، وقوله]٢٥٥:سورة البقرة[ } ِعنْده ِإلَّا ِبِإذِْنِهمن ذَا الَِّذي يشْفَع{:  كقوله،}قَوالً
ا وال يشْفَعون ِإلَّ{: ، وقال]٢٦:سورة النجم[ }تُغِْني شَفَاعتُهم شَيئاً ِإلَّا ِمن بعِد َأن يْأذَن اللَّه ِلمن يشَاء ويرضى

شِْفقُونِتِه مخَشْي ِمن مهى وتَضِن ار{: ، وقال]٢٨:سورة األنبياء[}ِلملَه َأِذن نِإلَّا ِلم هةُ ِعنْدالشَّفَاع ال تَنْفَعو{ 
 }رحمن وقَاَل صواباًصفّاً ال يتَكَلَّمون ِإلَّا من َأِذن لَه ال يوم يقُوم الروح والْمالِئكَةُ{: ، وقال]٢٣:سورة سبأ[
 وهو سيد ولد آدم، -صلى اهللا عليه وسلم-، وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول اهللا ]٣٨:سورة النبأ[

 بمحامد ال آتي تحت العرش، وأخر هللا ساجداً، ويفتح علي((:  أنه قال-عز وجل-وأكرم الخالئق على اهللا 

                                                
 .)١٢٤ (ه، لإلمام ابن القيم الجوزي التبيان في أقسام القرآن- ٣



 ارفع رأسك، وقل تسمع، واشفع تشفع فيحد ،يا محمد: يقولأحصيها اآلن، فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم 
، -صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى سائر األنبياء-، )٤())لي حداً، فأدخلهم الجنة ثم أعود، فذكر أربع مرات

 أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون خلقاً :يقول تعالى((: وفي الحديث أيضاً
 أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان، أخرجوا من النار من كان في :م يقولكثيراً، ث

   . الحديث)٥())قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان
: ، كقوله}الَ يِحيطُون ِبِه ِعلْماًو{يحيط علماً بالخالئق كلهم : ، أي}يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهم{: وقوله

}ا شَاءِعلِْمِه ِإلَّا ِبم ٍء ِمنِبشَي ِحيطُونال يوِم{: ، وقوله]٢٥٥: البقرة[}والْقَي يِللْح وهجنَِت الْوعقال ابن }و 
خضعت وذلت واستسلمت الخالئق لجبارها الحي الذي ال :  وغير واحد-مارضي اهللا تعالى عنه-عباس 

موت، القيوم الذي ال ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه، الذي كل شيء ي
  .فقير إليه ال قوام له إال به

 وما ،، ما بين أيديهم مما يستقبل من أمر الساعة}يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهم{ :-تبارك وتعالى-قوله 
سورة [ }لَه ما بين َأيِدينَا وما خَلْفَنَا{: هم من أمر الدنيا، والكالم على قوله تعالىخلفهم ما تركوه ورائ

 ما بقي من الدنيا، وبعضهم :أقواالً غير هذا أيضاً، بعضهم يقول ، وهناك من قال من أهل العلم]٦٤:مريم
يعلَم ما {وآلخرة، وذاك في الدنيا،  في ا-عز وجل- البرزخ، لكن الفرق بين المقامين أن هذا قاله اهللا :يقول

ما خَلْفَهمو ِديِهمَأي نيإن المراد :  يعني من أمر الدنيا واآلخرة، أي يحيط علماً بالخالئق كلهم، بعضهم يقول}ب
 الداِعي لَا ِعوج لَه يومِئٍذ يتَِّبعون{ الضمير يرجع إلى الذين يتبعون الداعي، }يعلَم ما بين َأيِديِهم{: بقوله

يعلَم ما بين َأيِديِهم وما { : ثم قال}يومِئٍذ لَّا تَنفَع الشَّفَاعةُ{، } فَلَا تَسمع ِإلَّا همساوخَشَعت الَْأصواتُ ِللرحمِن
مع إلى المالئكة، وهذا بعيد، ، وبعضهم يقول بأن الضمير يرج"أي يحيط علماً بالخالئق كلهم":  قال}خَلْفَه

والَ { :، وقال بعضهم قوله"}والَ يِحيطُون ِبشَيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شَاء{ : كقوله،}ولَا يِحيطُون ِبِه ِعلْما{" :قال

                                                
رضي - ن أنس ، ع)٦٩٧٥(، برقم ]٧٥:سورة ص [}ِلما خَلَقْتُ ِبيدي{ :رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالى - ٤

 فيدعني ما شاء اهللا أن ، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا،فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه((:  بلفظ قال فيه-اهللا عنه
 فيحد لي حدا ، ثم أشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، واشفع تشفع، وسل تعطه، وقل يسمع، ثم يقال لي ارفع محمد،يدعني

 وسل ، وقل يسمع، ارفع محمد: ثم يقال، فيدعني ما شاء اهللا أن يدعني، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا ثم أرجع،فأدخلهم الجنة
 ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، واشفع تشفع،تعطه
 ، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، واشفع تشفع، وسل تعطه، قل يسمع، ارفع محمد: ثم يقال، فيدعني ما شاء اهللا أن يدعني،ساجدا

، )) يا رب ما بقي في النار إال من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود: ثم أرجع فأقول، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة،ثم أشفع
 ). ١٩٣(ومسلم، كتاب اإليمان، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها، برقم 

، باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج -صلى اهللا عليه وسلم-ب صفة جهنم عن رسول اهللا رواه الترمذي، كتا - ٥
: ، وقال محققوه)١٢٧٧٢(هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند برقم : ، وقال)٢٥٩٣(من النار من أهل التوحيد، برقم 

ه صحيح على شرط الشيخين، والطبراني في المعجم إسناد: ، وقال محققوه)١٣٩٢٨(إسناده صحيح على شرط الشيخين، وبرقم 
، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب -رضي اهللا عنه- ، كلهم من حديث أنس )٣٩٧٦(األوسط واللفظ له برقم 

  ).٣٦٤٥(برقم 



تبارك -جع إلى اهللا الضمير ير: ، قيل}ولَا يِحيطُون ِبِه ِعلْما{ :مع قوله هنا }يطُون ِبشَيٍء من ِعلِْمِهيِح
أن  }ولَا يِحيطُون ِبِه{: باهللا، بذاته، وأسمائه وصفاته، والقول اآلخر: ، أي}ولَا يِحيطُون ِبِه{، -وتعالى

يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهم ولَا يِحيطُون ِبِه { ،الضمير يرجع إلى ما سبق من علم ما بين أيديهم وما خلفهم
 وبين هذين القولين مالزمة، فإذا كانوا ال ، وال يحيطون بذلك علماً، فهذان قوالن:بعلم ذلك، أو: ، أي}لْماِع

 وذاته وأسمائه وصفاته -تبارك وتعالى-يحيطون بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فإن كونهم ال يحيطون باهللا 
بأسمائه ال  ال يحيطون به وال بذاته و- وتعالىتبارك-وعلمه من باب أولى، وإذا كان الضمير يرجع إلى اهللا 

، فمثل هذا ال -جل جالله-وال علمه فإن ذلك يتضمن علم ما بين أيديهم وما خلفهم؛ ألنه بعض من علم اهللا 
  .يحتاج معه إلى ترجيح

 يقتص للشاة يوم القيامة، فإن اهللا سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى: ، أي}وقَد خَاب من حمَل ظُلْماً{: وقوله
وعزتي وجاللي ال يجاوزني اليوم ظلم : -عز وجل-يقول اهللا (( :الجماء من الشاة القرناء، وفي الحديث

، والخيبة كل الخيبة من لقي اهللا )٧())إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(( :، وفي الصحيح)٦())ظالم
  .]١٣:سورة لقمان[ }ك لَظُلْم عِظيمِإن الشِّر{ :وهو به مشرك، فإن اهللا تعالى يقول

هو الذي ذهب إليه كثير من المفسرين، أن المقصود بالظلم هو الظلم األكبر الذي هو ظاهر كالم ابن كثير 
ٍم ُأولَِئك لَهم الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلْ{ :-تبارك وتعالى-قوله و، }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{اإلشراك 

ونتَدهم مهو نبعض أهل  و بالشرك بآية لقمان،-صلى اهللا عليه وسلم-، فسرها النبي ]٨٢:سورة األنعام[ }اَألم
ة إنما تكون للكافرين، فتكون لهم قالعلم رأى أن الخيبة هنا بمعنى الخسارة المحققة وأن هذه الخسارة المحق

وقَد {إن اآلية على ظاهرها : إلشراك وأنه الظلم األعظم، وبعض أهل العلم يقولالنار، ولذلك حملوها على ا
 وصف يزيد بزيادته  فالظلم يقع على اإلشراك ويقع على ما دونه، والحكم المعلق على}خَاب من حمَل ظُلْماً

  .فعلى قدر ما يكون له من الظلم يقع له من الخيبة وينقص بنقصانه،
، لما ذكر الظالمين ووعيدهم، ثنى }عمْل ِمن الصاِلحاِت وهو مْؤِمن فَالَ يخَافُ ظُلْماً والَ هضماًومن ي{: وقوله

ال يزاد في سيئاتهم وال ينقص من حسناتهم، : بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم ال يظلمون وال يهضمون، أي
حسن وقتادة وغير واحد، فالظلم الزيادة  ومجاهد والضحاك وال-مارضي اهللا تعالى عنه-قاله ابن عباس 

بأن يل عليه ذنب غيره، والهضم النقصحم.  
ل فالن هضم الطعام، اقي، فالطعام الطعام بمعنى انتقاصه، وذلك لما يقع لهذا مهض: الهضم النقص، ولهذا يقال

 هنا ذكر تفسير }اً والَ هضماًفَالَ يخَافُ ظُلْم{هضم الطعام فال يبقى ثقله على المعدة، بمعنى يهضم الطعام، 
الظلم بأنه يزاد في سيئاته أو يحمل سيئات اآلخرين، وهكذا قول من قال بأن الظلم بمعنى أنه ال يذهب حقه 

 ، أجره وافياً ال يمنع من حقه، فيكون هذا هو الظلمأنه ال ينقص، فمعنى ذلك أنه يأخذبالكلية، والهضم بمعنى 
الحاصل أنه ال يحصل له ظلم بتحمله ول سيئات غيره، حمضم، وكذلك أيضاً ال يوال ينقص منه فهذا هو اله

                                                
 ).١٥٦(مسند الشاميين، ألبي القاسم الطبراني برقم : انظر - ٦

رضي اهللا - ، من حديث جابر بن عبد اهللا )٢٥٧٨(ب، باب تحريم الظلم، برقم رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلدا - ٧
 .عنهما



تبعة عمل غيره وال يد له فيه، وال يمنع من حقه بالكلية كما أنه ال يحصل له نقص في أجره وثوابه عند اهللا 
  .تبارك وتعالى-
} فْنَا ِفيِه ِمنرصاً وِبيرآناً عقُر لْنَاهَأنز كَذَِلكِذكْراً و مِدثُ لَهحي َأو تّقُوني ملّهِعيِد لَعالْو * ِلكالْم اللّه الَىفَتَع

، يقول ]١١٤-١١٣:سورة طه[ }الْحقّ والَ تَعجْل ِبالْقُرآِن ِمن قَبِل َإن يقْضى ِإلَيك وحيه وقُل رب ِزدِني ِعلْماً
 بالخير والشر واقعاً ال محالة أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً بلسان عربي ولما كان يوم المعاد والجزاء: تعالى

مبين فصيح ال لبس فيه وال عي ،}تّقُوني ملّهِعيِد لَعالْو فْنَا ِفيِه ِمنرصيتركون المآثم والمحارم :  أي}و
  . وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات}َأو يحِدثُ لَهم ِذكْراً{والفواحش، 

عز وجل-الذكر يقال للذكر باللسان، والذكر بالقلب، واستحضار عظمة اهللا ف ،فسر الذكر بالطاعة والقرباتي- 
َأو يحِدثُ لَهم { :قولهالقيام بوظائف العبودية، بعض أهل العلم يفسر و ،ومراقبته، ويقال أيضاً للذكر بالجوارح

، وعلى -رحمه اهللا- وهو اختيار ابن جرير ،مع من أهل العلماتعاظاً واعتباراً، وهذا قال به ج: أي، }ِذكْراً
 فإذا ، بأنه فعل القربات والطاعات من باب األثر والالزم-كالحافظ ابن كثير-هذا يكون تفسير من فسره 
 أو أن هذا يقتضي العمل والطاعة، والتقرب عتبار بالقرآن فإن ذلك هو السبيل،حصل لإلنسان االتعاظ واال

، فإن الغفلة هي التي تحول بين اإلنسان وبين االمتثال، وبعضهم فسر الذكر بالشرف -تبارك وتعالى-إلى اهللا 
األكثر وشرف، : أي،]٤٤:سورة الزخرف[ }وِإنَّه لَِذكْر لَّك وِلقَوِمك{ :-تبارك وتعالى-كما قال بعضهم في قوله 

باالتعاظ واالعتبار، وطرد الغفلة، هذا هو الغالب  وذلك ؛القرآن أن المقصود به التذكرفي  في استعمال الذكر
  .في القرآن

تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق ورسله : ، أي}فَتَعالَى اللّه الْمِلك الْحقّ{
 حق، والجنة حق والنار حق، وكل شيء منه حق، وعدله تعالى أن ال يعذب أحداً قبل اإلنذار وبعثة الرسل،

  . لئال يبقى ألحد حجة وال شبهة؛واإلعذار إلى خلقه
ال  {:، كقوله تعالى في سورة ال أقسم بيوم القيامة} ِإلَيك وحيهن يقْضىَأوالَ تَعجْل ِبالْقُرآِن ِمن قَبِل {: وقوله

سورة [ }ثُم ِإن علَينَا بيانَه* فَِإذَا قَرْأنَاه فَاتَِّبع قُرآنَه *  ِإن علَينَا جمعه وقُرآنَه  *تُحرك ِبِه ِلسانَك ِلتَعجَل ِبِه
صلى اهللا - أن رسول اهللا -مارضي اهللا تعالى عنه-، وثبت في الصحيح عن ابن عباس ]١٩-١٦:القيامة

عليه -ي أنه ، كان يعالج من الوحي شدة، فكان مما يحرك به لسانه، فأنزل اهللا هذه اآلية، يعن-عليه وسلم
 كان إذا جاءه جبريل بالوحي، كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، -السالم

 ال تُحرك ِبِه ِلسانَك ِلتَعجَل {: خف في حقه؛ لئال يشق عليه، فقالفأرشده اهللا تعالى إلى ما هو األسهل واأل
على الناس من غير أن تنسى منه  أن نجمعه في صدرك، ثم تقرأه: ، أي}ه ِإن علَينَا جمعه وقُرآنَ *ِبِه

وال تَعجْل ِبالْقُرآِن ِمن قَبِل َأن {: ، وقال في هذه اآلية} ثُم ِإن علَينَا بيانَه *فَِإذَا قَرْأنَاه فَاتَِّبع قُرآنَه{شيئاً، 
هيحو كى ِإلَيقْضِني ِعلْماً{ك من قراءته عليك فاقرأه بعده، فإذا فرغ الملَبل أنصت، : ، أي}يِزد بقُل رو{ ،

 في زيادة حتى توفاه -صلى اهللا عليه وسلم-ولم يزل : -رحمه اهللا-زدني منك علماً، قال ابن عيينة : أي
   .عز وجل-اهللا 



، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن }ى ِإلَيك وحيهوال تَعجْل ِبالْقُرآِن ِمن قَبِل َأن يقْض{: -تبارك وتعالى-قوله 
والحديث في ، } ِإن علَينَا جمعه وقُرآنَه *ال تُحرك ِبِه ِلسانَك ِلتَعجَل ِبِه{ :بقوله حيث فسره - اهللارحمه-كثير 

: -رحمه اهللا- فابن جرير ، ومن أهل العلم من فسره بغير هذا،-واهللا تعالى أعلم-سبب نزولها هو األقرب 
قَبِل َأن يقْضى ِإلَيك ِمن {ه ألصحابك، وإمالئه عليهم ئفي إقرا: ، أي}وال تَعجْل ِبالْقُرآِن{يرى أن المعنى 

هيحهمك ونبين لك معانيه حتى تفهمه، فال تعجل بإقرائهم وإمالئه عليهم، وتفسيرها بما ن نفُقبل أ: أي، }و
تفسير القرآن  ،تفسير لها بالقرآن ألنه أولى للحديث ولآلية األخرى، -رحمه اهللا-ن كثير ذكره الحافظ اب

 من فوائده أنه يبين -كما هو معلوم-، وسبب النزول ةسنبالبالقرآن أقرب وأولى، وكذلك أيضاً هو تفسير 
  .ويجلي المعنى، واهللا تعالى أعلم


