
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )١( سورة األنبياء
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  .  وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  .وهي مكية ،-عليهم السالم-تفسير سورة األنبياء : - تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

 ،بنو إسرائيل والكهف" :قال -رضي اهللا تعالى عنه-عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اهللا روى البخاري عن 
  .)١(" واألنبياء هن من العتاق األول وهن من تالدي، وطه،ومريم

  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
}ِفي غَفْلٍَة م مهو مهابِللنّاِس ِحس باقْتَرونِرضع*  مهو وهعتَمٍث ِإالّ اسدحم ِهمبن رن ِذكٍْر مم ْأِتيِهما يم 

ونبلْعذَ *يْل هواْ هظَلَم ى الِّذينوواْ النّجرَأسو مهةً قُلُوبا الَِهيونِصرتُب َأنتُمو رحالس َأفَتَْأتُون ثْلُكُمم شَرِإالّ ب  
*بقَاَل ر مَل ِفي السالْقَو لَمعاي يِليمالْع ِميعالس وهِض واألرِء و*  وْل هب اهِل افْتَرالٍَم بغَاثُ َأحاْ َأضْل قَالُوب 

ٍة كَمْأِتنَا ِبآيفَلْي اشَاِعرلُونِسَل األوُأر * ا ملَكْنَاهٍة َأهين قَرم ملَهنَتْ قَبا آمي مَأفَه ٦-١:سورة األنبياء[ }ْؤِمنُون[.  
 أي ال يعملون لها ، وأن الناس في غفلة عنها، على اقتراب الساعة ودنوها-عز وجل-هذا تنبيه من اهللا 

  . وال يستعدون من أجلها
ِفي غَفْلٍَة { :-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهللا تعالى عنه-عن أبي سعيد وروى النسائي 

ونِرضع{:  وقال تعالى،)٢())في الدنيا((:  قال}مِجلُوهتَعاللَِّه فَال تَس رِت { : وقال،]١:سورة النحل[ }َأتَى َأمباقْتَر
رانْشَقَّ الْقَمةُ واعوا *السِرضعةً يا آيوري ِإناآلية] ٢-١:سورة القمر[ } و.   

 والخطاب مع قريش ومن شابههم ،على رسولهثم أخبر تعالى أنهم ال يصغون إلى الوحي الذي أنزل اهللا 
 كما قال ،}ِإالّ استَمعوه وهم يلْعبون{ ه جديد إنزال: أي}ما يْأِتيِهم من ِذكٍْر من ربِهم محدٍث{ : فقال،من الكفار
ه وزادوا ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلو: -مارضي اهللا تعالى عنه- ابن عباس

  . رواه البخاري بنحوه.)٣(شبونه محضاً لم يء وكتابكم أحدث الكتب باهللا تقر،فيه ونقصوا منه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :  أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
اء هن من بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه واألنبي":  حينما قال-رضي اهللا تعالى عنه-كالم ابن مسعود ف

 والشاهد منه أن هذه من ، أو عتيق،جمع عتيقة:  العتاق، هن من العتاق األول،"وهن من تالدي ،العتاق األول
   .-صلى اهللا عليه وسلم-أنها مما أخذه قديماً وتلقاه عن رسول اهللا و ،السور المكية

                                                
 ). ٤٩٩٤(رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، برقم  - ١

 ).١١٢٦٩(برقم رواه النسائي في السنن الكبرى  - ٢

ال تسألوا أهل الكتاب عن : ((- صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي  - ٣
 ).٧٣٦٣(، برقم ))شيء



  .وهذه السورة مكية باإلجماع كما نقله بعض أهل العلم
تبارك - بمعنى أن اهللا ،"أي جديد إنزاله":  قال}ما يْأِتيِهم من ِذكٍْر من ربِهم محدٍث{: -تبارك وتعالى-وقوله 
 وتلقوه عن ، وسمعه هؤالء الناس-صلى اهللا عليه وسلم- تكلم به ونزل به جبريل على رسول اهللا -وتعالى

 يتكلم متى شاء -تبارك وتعالى-اهللا  وذلك يدل داللة واضحة على أن ،-عليه الصالة والسالم-رسول اهللا 
 وكالمه ، فالقرآن كالم اهللا، أنه مخلوق}محدٍث{ وليس معنى ، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة،كيف شاء

 فالقول في الصفات ، وصفاته غير مخلوقة،]٦:سورة التوبة[ }فََأِجره حتَّى يسمع كَالَم اللِّه{ ،صفة من صفاته
 لم - كما هو معلوم-تبارك وتعالى- فاهللا ، وإنما المقصود بالمحدث يعني أنه نزل حديثاً،الذاتكالقول في 

 كما في الحديث الذي يدل على هذا المعنى في -عليه الصالة والسالم- وجبريل ،ينزل القرآن جملة واحدة
 فهذا ،هللا من وحيه بما شاء ويكون أول من يفيق جبريل فيكلمه ا،تكلم اهللا بالوحي حينما يصعق أهل السماوات

 وهذا ال ينافي كون القرآن في اللوح المحفوظ كما ،كله يدل على أن جبريل يسمع من اهللا مباشرة وينزل به
ِفي صحٍف { ،أنه في صحف بأيدي المالئكة و،]٢٢:سورة البروج[ }ِفي لَوٍح محفُوٍظ{: -عز وجل-قال اهللا 
 ، وأيضاً هو في بيت العزة في سماء الدنيا،]١٥-١٣:سورة عبس[ }ِبَأيِدي سفَرٍة* هرٍة  مرفُوعٍة مطَ*مكَرمٍة 

 يتلقاه عن -عليه الصالة والسالم- لكن جبريل ، بهذا الكتاب-عز وجل-فهذا كله يدل على مزيد عناية اهللا 
عقيدة فهو  ، أو يعتقد سواهعتقد الما هذال يجوز ألحد أن يحيد عنف ،هل السنةأ ا الذي عليههذو ،اهللا مباشرة

  . م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-السلف الصالح 
 ، هذا هو الشاهد"وكتابكم أحدث الكتب":  فالشاهد فيه هو قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وأما قول ابن عباس 
  . أحدث آية بالعرش آية الدين: -رحمه اهللا- وجاء عن الزهري ،"أحدث الكتب"أورده من أجل هذا 

 يعنون رسول } ِإالّ بشَر مثْلُكُماهْل هذَ{ :فية قائلين فيما بينهم خُ: أي}وَأسرواْ النّجوى الِّذين ظَلَمواْ{: وقوله
   .؟ فكيف اختص بالوحي دونهم، يستبعدون كونه نبياً ألنه بشر مثلهم-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 الحديث الذي يكون بين اثنين فأكثر مما يقصد به ي ألن النجوى هالنجوى كما هو معلوم ال تكون إال بالسر؛
 مع أن النجوى ال تكون إال }وَأسرواْ النّجوى{:  يقول-عز وجل- فاهللا ، هذه النجوى،نفراد عن الناساال

  . أي أخفوا النجوى}وَأسرواْ النّجوى{ ، فهذا يدل على أنهم بالغوا في إخفائها،سراً
في اإلخفاء  فكأن هؤالء لشدة مبالغتهم ،لكن ال يعرف مضمون النجوىأناس ويعلم أنهم يتناجون وقد يتناجى 

  .مبالغة ولم يكتفوا بالتناجي بينهم ،}وَأسرواْ النّجوى{ ،أخفوا النجوى نفسها
 أن اإلعراب  ومعلوم، فيها أقوال كثيرة للمفسرين من جهة اإلعراب}الِّذين ظَلَمواْ{: -تبارك وتعالى-وقوله 

ن المعنى تحت إ:  كما أن لك أن تقول أيضاً، فيتغير اإلعراب بحسب اعتبارات المعاني،تحت المعنى
معناها أظهروا  }وَأسرواْ النّجوى{: إن قوله:  بعضهم يقول،}وَأسرواْ النّجوى الِّذين ظَلَمواْ{:  فقوله،اإلعراب

 ولكن هذا قد ال يدل عليه ،معنى أظهرب وتأتي ،تأتي بمعنى أخفىالنجوى؛ ألن كلمة أسر هذه من األضداد 
 وبعضهم ،}الِّذين ظَلَمواْ{ أعني ،هذا محل نصب:  بعضهم يقول}وَأسرواْ النّجوى الِّذين ظَلَمواْ{ ،السياق
َأسرواْ النّجوى و{ أسروا النجوى، فيكون بدل بعض من كل، م فه}وَأسرواْ{: هو بدل من الواو في قوله: يقول

الشيخ محمد األمين و، لذين ظلموا، وبعضهم يقول غير هذا هم افالذين أسروا النجوى، }الِّذين ظَلَمواْ



 من وهذا، }وَأسرواْ{:  بدل من الواو في قوله}الِّذين ظَلَمواْ{  يرجح هذا القول بأن-رحمه اهللا- الشنقيطي
، }هْل هذَا{، }هْل هذَا ِإلَّا بشَر مثْلُكُم{:  قائلين فيما بينهم: أي}ى الِّذين ظَلَمواْوَأسرواْ النّجو{أوضح األوجه، 

 ،ومضمون هذه النجوى }وَأسرواْ النّجوى الِّذين ظَلَمواْ{ ،هذه الجملة أيضاً يحتمل أن تكون بدالً من النجوى
. }هْل هذَا ِإلَّا بشَر مثْلُكُم{:  فيكون بدالً من النجوى، يعني أسروا قولهم}مهْل هذَا ِإلَّا بشَر مثْلُكُ{: قالوا فيها

هْل هذَا ِإلَّا {:  قالوا}وَأسرواْ النّجوى الِّذين ظَلَمواْ{ويحتمل غير هذا، يمكن أن يكون معموالً لقول محذوف، 
ثْلُكُمم شَرلعرب تحذف من الكالم ما تستغني عنه ثقة بفهم السامع أو  وا، القول كثير في القرآنفُ وحذْ،}ب
   .اهللا أعلمو ، وعلى كل حال يحتمل هذا وهذا، من باب االختصار،المخاطب

 -صلى اهللا عليه وسلم- يعنون رسول اهللا ،}هْل هذَا ِإلَّا بشَر مثْلُكُم{:  قالوا}وَأسرواْ النّجوى الِّذين ظَلَمواْ{
 وهذا كاآليات التي سبقت في مناسبات ،؟ فكيف اختص بالوحي دونهم،كونه نبياً ألنه بشر مثلهميستبعدون 

 ،]٩٤:سورة اإلسراء[ }وما منَع النَّاس َأن يْؤِمنُواْ ِإذْ جاءهم الْهدى ِإالَّ َأن قَالُواْ َأبعثَ اللّه بشَرا رسوالً{شتى 
َأنُْؤِمن ِلبشَريِن {و  ،]٦:سورة التغابن[ }شَر يهدونَنَا فَكَفَروا وتَولَّوا واستَغْنَى اللَّهفَقَالُوا َأب{: وهكذا في قوله

وناِبدا لَنَا عمهمقَووغير ذلك من اآليات]٤٧:سورة المؤمنون[ }ِمثِْلنَا و .  
 ،؟بعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر أفتت: أي}َأفَتَْأتُون السحر وَأنتُم تُبِصرون{: ولهذا قال

 : أي}ِء واألرِضاقَاَل ربي يعلَم الْقَوَل ِفي السم{ : الكذبفقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من
ذي  ال، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر األولين واآلخرين،الذي يعلم ذلك ال يخفى عليه خافية

  . ال يستطيع أحد أن يأتي بمثله إال الذي يعلم السر في السموات واألرض
  .  وفي هذا تهديد لهم ووعيد، السميع ألقوالكم والعليم بأحوالكم: أي}وهو السِميع الْعِليم{: وقوله

 ،}قل رب يعلم{ألخرى المتواترة  وفي القراءة ا،}ِء واألرِضاقَاَل ربي يعلَم الْقَوَل ِفي السم{: كذلك في قوله
هذا الذي :  يعني}ِء واألرِضاربي يعلَم الْقَوَل ِفي السم{:  مجيباً أنه قال لهم-واهللا تعالى أعلم-ومعنى ذلك 

 وهكذا ما أنسبه إلى اهللا وأضيفه إليه من أنه ، وهذا التكذيب الذي صدر منكم، وهذا الذي تناجيتم به،قلتوه
  . وال يخفى عليه من قيل القائلين قليل وال كثير، يعلمه-تبارك وتعالى-ك اهللا كالمه كل ذل

 هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختالفهم فيما يصفون به }بْل قَالُواْ َأضغَاثُ َأحالٍَم بِل افْتَراه{: وقوله
 وتارة يجعلونه أضغاث ،ونه شعراً وتارة يجعل، فتارة يجعلونه سحراً، وحيرتهم فيه وضاللهم عنه،القرآن
سورة [ }انْظُر كَيفَ ضربوا لَك الَْأمثَاَل فَضلُّوا فَال يستَِطيعون سِبيالً{ : كما قال، وتارة يجعلونه مفترى،أحالم

  .]٩:، وسورة الفرقان٤٨:اإلسراء
 وبعض السلف يعبر عن هذا بأنها األحالم ،طخالاألأضغاث األحالم بمعنى و } قَالُواْ َأضغَاثُ َأحالٍَمبْل{ :قوله

قَالُواْ َأضغَاثُ َأحالٍَم وما {:  كما في قوله، فالتي ال تعبر هي األخالط، هو يقصد بها هذا المعنى،رعبالتي ال تُ
اِلِمينالَِم ِبعِبتَْأِويِل اَألح نإن هذا القرآن هو :  فالشاهد أنهم قالوا، والتي تفسر هي الرؤى،]٤٤:سورة يوسف[}نَح

 هذه "بل"إن :  فبعض أهل العلم يقول،]٥:سورة األنبياء[ }بِل افْتَراه بْل هو شَاِعر{: أضغاث أحالم ثم قالوا
 ، يعني لم يقصدوا بها نفي ما قبله حينما انتقلوا إلى غيره، وليست لإلضراب اإلبطالي،لإلضراب االنتقالي

:  فتارة يقولون،ن ذلك صدر من هؤالء المشركين بمجموعهمإ: أهل العلموإنما هم يتخبطون كما قال بعض 



 فاضطربت ،ساحر:  وتارة يقولون،كاهن:  وتارة يقولون، أو شاعر،شعر:  وتارة يقولون،أضغاث أحالم
انظُر كَيفَ ضربوا لَك الَْأمثَاَل فَضلُّوا فَلَا {: -عز وجل- كما قال اهللا ، ولم يتفقوا على شيء،أقوالهم فيه

 بمعنى أن هؤالء ،إن ذلك قد تفرق فيهم:  ومن أهل العلم من يقول،]٩:سورة الفرقان[ }يستَِطيعون سِبيلًا
 ومنهم من ،نه كاهنإ:  ومنهم من قال،نه شاعرإ:  ومنهم من قال،نه ساحرإ: منهم من قال ،طوائفالمشركين 

 ولَا ِبقَوِل *وما هو ِبقَوِل شَاِعٍر قَِليلًا ما تُْؤِمنُون { : نفى هذا فقال-عز وجل- واهللا ،نه أضغاث أحالمإ: قال
ونا تَذَكَّر٤٢-٤١:سورة الحاقة[ }كَاِهٍن قَِليلًا م[.  

 وقد قال -عليهم السالم- ات موسى وعيسى يعنون ناقة صالح وآي}لْيْأِتنَا ِبآيٍة كَما ُأرِسَل الَْأولُونف{ :وقوله
ما {:  ولهذا قال تعالى؛اآلية] ٥٩:سورة اإلسراء[} وما منَعنَا َأن نُرِسَل ِبالْآياِت ِإلَّا َأن كَذَّب ِبها الَْأولُون{: اهللا

ْؤِمنُوني ما َأفَهلَكْنَاهٍة َأهيقَر ِمن ملَهنَتْ قَبالرسل آية على اقرية من القرى التي بعث فيه ما آتينا : أي}آم 
ِإن { بل ، أفهؤالء يؤمنون باآليات لو رأوها دون أولئك؟ كال،يدي نبيها فآمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم بذلك

ْؤِمنُونال ي كبتُ ركَِلم ِهملَيقَّتْ عح ا ا *الَِّذينورتَّى يٍة حكُلُّ آي متْهاءج لَوو الَْأِليم ذَاب٩٦:سورة يونس[ }لْع-
    هذا كله وقد شاهدوا من اآليات الباهرات والحجج القاطعات والدالئل البينات على يدي رسول اهللا ] ٩٧
        ، ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من األنبياء-صلى اهللا عليه وسلم-
  .نصلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعي-

وَأقْسمواْ ِباللِّه جهد َأيماِنِهم لَِئن جاءتْهم آيةٌ لَّيْؤِمنُن ِبها قُْل ِإنَّما اآلياتُ ِعند اللِّه وما {:  تعالىهذا كقوله
 ْؤِمنُوناءتْ الَ يا ِإذَا جَأنَّه كُمشِْعري*ا لَمكَم مهارصَأبو متَهَأفِْئد نُقَلِّبِفي  و مهنَذَرٍة ورَل مْؤِمنُواْ ِبِه َأوي 

ونهمعي اِنِهمعز وجل- ولهذا قال اهللا ،-عز وجل- إلى آخر ما ذكر اهللا ]١١٠-١٠٩:سورة األنعام[ }طُغْي- :
}ِهملَينَا عشَرحتَى ووالْم مهكَلَّمآلِئكَةَ والْم ِهملْنَا ِإلَيَأنَّنَا نَز لَوشَاء وْؤِمنُواْ ِإالَّ َأن يا كَانُواْ ِليالً مٍء قُبكُلَّ شَي 

لُونهجي مهَأكْثَر لَِكنو سحرنا :  وقد رأوا القمر ينشق فقالوا، فهؤالء ال يؤمنون،]١١١:سورة األنعام[ }اللّه
  . وهذه آية واضحة،محمد

}ماواالً نّوِحيِإالّ ِرج لَكلْنَا قَبسَأر فَاس ِهمأ ِإلَيونلَمالَ تَع َل الذّكِْر ِإن كُنتُماْ َأها *لُومداً الّ   وسج ملْنَاهعج
ا كَانُواْ خَاِلِدينمو امالطّع ْأكُلُونن نّشَ *يمو منَاهيفََأنج دعالْو مقْنَاهدص ا ثُمرِفينسلَكْنَا الْمَأهو سورة [ }ء

  .]٩-٧:األنبياء
 جميع : أي} َأرسلْنَا قَبلَك ِإالّ ِرجاالً نّوِحي ِإلَيِهماوم{: يقول تعالى راداً على من أنكر بعثة الرسل من البشر

وما { : كما قال في اآلية األخرى،الرسل الذين تقدموا كانوا رجاالً من البشر لم يكن فيهم أحد من المالئكة
ِلكقَب لْنَا ِمنسىَأرِل الْقُرَأه ِمن ِهماالً نُوِحي ِإلَي{:  وقال تعالى]٤٣:سورة النحل[ } ِإلَّا ِرج عاً ِمنا كُنْتُ ِبدقُْل م

 }َأبشَر يهدونَنَا{ : ألنهم أنكروا ذلك فقالوا؛ وقال تعالى حكاية عمن تقدم من األمم،]٩:سورة األحقاف[ }الرسِل
 اسألوا أهل العلم من األمم : أي}لُواْ َأهَل الذّكِْر ِإن كُنتُم الَ تَعلَمونأفَاس{:  تعالىولهذا قال، ]٦:سورة التغابن[

 وذلك ،هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو مالئكة؟ وإنما كانوا بشراً: كاليهود والنصارى وسائر الطوائف
  .تناول البالغ منهم واألخذ عنهممن تمام نعمة اهللا على خلقه إذ بعث فيهم رسالً منهم يتمكنون من 



 هذا يحتج به أهل العلم على أن الرسل ،}وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإلَّا ِرجاالً نُوِحي ِإلَيِهم{: -تبارك وتعالى-قوله 
عز - ال يوجد امرأة أرسلها اهللا ،لم يوجد فيهم أحد من النساءو ،جاءوا إلى الناس كانوا من الرجالالذين 

  .لوج
 تكذيب هؤالء الكفار ، ذكر هذا كثيراً في القرآن-عز وجل- واهللا ،}ا ِمن قَبِلك ِإلَّا ِرجاالًوما َأرسلْنَ{: قال

تبارك - ويطلبون مالئكة يرسلهم اهللا ، يستبعدون هذا،]٩٤:سورة اإلسراء[ }َأبعثَ اللّه بشَرا رسوالً{بحجة أنه 
ولَقَد َأرسلْنَا رسالً من قَبِلك وجعلْنَا لَهم َأزواجا وذُريةً وما {:  يقول-عز وجل-  واهللا، إليهم بوحيه-وتعالى

 ، ويمشون في األسواق، فهؤالء لهم أزواج وذرية،]٣٨:سورة الرعد[ }كَان ِلرسوٍل َأن يْأِتي ِبآيٍة ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه
  .انوا يستبعدون غاية االستبعاد أن يكون البشر رسوالً فهؤالء ك،ويأكلون ويشربون

اسألوا أهل العلم من األمم كاليهود :  يقول}لُواْ َأهَل الذّكِْر ِإن كُنتُم الَ تَعلَمونأفَاس{: -تبارك وتعالى-وقوله 
 اليهود والنصارى ،تابيعني أهل الك: العلماء عادة يقولون }َأهَل الذّكِْر{:  وقوله،والنصارى أو سائر الطوائف

 أما غير ،-صلى اهللا عليه وسلم-هم الذين نزلت عليهم الكتب ممن يمكن سؤالهم في وقت النبي أنباعتبار 
 }لُواْ َأهَل الذّكِْرأفَاس{ ، لكن الذين بقوا هم أهل الكتاب، قوم هود وقوم صالح،اليهود والنصارى فال وجود لهم

 ،يحتج بها أهل العلم كثيراً على الرجوع ألهل العلم وسؤالهم واستفتائهم وهذه اآلية ،هذا هو المقصود به
}أفَاسونلَمالَ تَع َل الذّكِْر ِإن كُنتُماْ َأهظاهر المقصود به في هذا المقام أن يسألوا أهل هو  السياق كما ،}لُو

كانت في هذا المعنى إال أنه  فهي وإن ،الكتاب عمن أرسل إليهم هل كانوا من المالئكة أو كانوا من البشر
 ويتلقى ذلك العرفان ، أن يرجع إلى أهل المعرفة في كل شأن-عموم اللفظ-يمكن أن يؤخذ من عمومها 

 وهكذا يمكن أن ، ففي المسائل الشرعية يرجع إلى أهل العلم ويستفتون، يرجع إلى أهل االختصاص،منهم
 أنه في الطب نرجع }لُواْ َأهَل الذّكِْرأفَاس{:  لو قال قائلحتى في الصناعات ونحو ذلك: يؤخذ بعموم اآلية يقال
 وهكذا في ، المتخصص بهذا الفن بهذا الجانب من الطب هو الذي يسأل عن هذا األمر،إلى أهل االختصاص

  . وال يسأل الجهال الذين ال معرفة لهم بهذا، ويؤخذ ذلك عنه،األدوية ونحو هذا يسأل الصيدلي
وما {:  بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام كما قال تعالى: أي}علْنَاهم جسداً ال يْأكُلُون الطَّعاموما ج{: وقوله

 قد كانوا :أي] ٢٠:سورة الفرقان[ }َأرسلْنَا قَبلَك ِمن الْمرسِلين ِإلَّا ِإنَّهم لَيْأكُلُون الطَّعام ويمشُون ِفي الَْأسواِق
 وليس ذلك بضار لهم ، ويدخلون األسواق للتكسب والتجارة، من البشر يأكلون ويشربون مثل الناسبشراً

ماِل هذَا الرسوِل يْأكُُل الطَّعام ويمِشي ِفي الَْأسواِق { : كما توهمه المشركون في قولهم،وال ناقص منهم شيئاً
هعم كُونفَي لَكِه مال ُأنِْزَل ِإلَيا * نَِذيراًلَوْأكُُل ِمنْهنَّةٌ يج لَه تَكُون َأو ِه كَنْزلْقَى ِإلَيي ٨-٧:سورة الفرقان[ } َأو[ 

  .اآلية
ما جعلهم معناه النفي هنا  }وما جعلْنَاهم جسداً ال يْأكُلُون الطَّعام{: -تبارك وتعالى-هذا التركيب في قوله 
 وإنما النفي ، ليس النفي أن يكونوا من ذوي األجساد، أجساد فالنفي هنا بهذا القيد هم،جسداً متصفاً بهذه الصفة

 ، هم جسد لكن النفي مسلط على هذا المذكور بالقيد الذي بعده، من صفته كذا}داًوما جعلْنَاهم جس{نفى 
 لكن لم ، جعلهم ذوي أجساد-عز وجل- واهللا ،ذوي أجساد:  أي}داًوما جعلْنَاهم جس{والجسد هنا مفرد 

وما { ،إنما جعلهم جسداً يأكلون الطعام و، ال يأكل الطعام،يجعلهم جسداً متصفاً بهذه الصفة أنه ال يطعم



امالطَّع ْأكُلُونداً ال يسج ملْنَاهعأولئك الرسل :  يقول-عز وجل- فاهللا ، فهم يريدون أن يكونوا مالئكة،}ج     
كَانَا {:  وأمه-صلى اهللا عليه وسلم- وقال عن عيسى ، كانوا يأكلون ويشربون-والسالمعليهم الصالة -

امْأكُالَِن الطَّعإليهم مالئكة فإنهم ال -عز وجل- ولو أرسل اهللا ، فهذه طبيعة البشر،]٧٥:سورة المائدة[ }ي 
 يصلحون لالقتداء؛ ألن اهللا بأن هؤالء المالئكة الأي  ، وسيعتذرون بذلك،يتمكنون من األخذ والتلقي عنهم

 ، وما ركبت األهواء في نفوسهم،ر إضافة إلى أنه ال توجد فيهم نوازع الشهواتدأعطاهم من اإلمكانات والقُ
تبارك - بل أكثر من هذا أن اهللا ، ويشاكلونهم في أحوالهم،فاهللا أرسل إليهم بشراً يأخذون عنهم ويفهمون عنهم

 ، ويفهمون عنه، وأقرب إلى أحوالهم، ليكون ذلك أدعى لألخذ عنه،سوالً منهم بعث لهؤالء األميين ر-وتعالى
 ال ،الفيلسوف إذا تكلم ال تدري ماذا يقولف ،ن لو جاءهم فيلسوف فإنهم ال يتمكنون من فهمه واألخذ عنهواألمي

هذا :  العوام يقولون، يتكلم بأشياء،إذا أردت أن تقتل الفيلسوف فضعه بين العوام: ال ولهذا يق،تفهم عنه شيئاً
  . وهو عند نفسه أعلى شيء،مجنون
 }وما جعلْنَا ِلبشٍَر ِمن قَبِلك الْخُلْد{ ، بل كانوا يعيشون ثم يموتون، في الدنيا: أي}وما كَانُوا خَاِلِدين{: وقوله

 في خلقه مما  تنزل عليهم المالئكة عن اهللا بما يحكمه،-عز وجل-وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من اهللا 
 صدقهم اهللا ، الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين: أي}ثُم صدقْنَاهم الْوعد{:  وقوله،يأمر به وينهى عنه

 : أي}وَأهلَكْنَا الْمسِرِفين{ ، أتباعهم من المؤمنين: أي}فََأنْجينَاهم ومن نَشَاء{ : ولهذا قال؛وعده وفعل ذلك
  .ت به الرسلالمكذبين بما جاء

سورة [ }جاءهم نَصرنَا كُِذبواْحتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّواْ َأنَّهم قَد {: -تبارك وتعالى-هذا كقوله 
 وهكذا في اآليات األخرى الدالة على هذا المعنى ،}بواْكُذِّوظَنُّواْ َأنَّهم قَد { وفي القراءة األخرى ،]١١٠:يوسف

عز - واهللا ]٤٧:سورة إبراهيم[ }فَالَ تَحسبن اللّه مخِْلفَ وعِدِه رسلَه ِإن اللّه عِزيز ذُو انِْتقَاٍم{ ،ثيرةوهي ك
 }وجاِعُل الَِّذين اتَّبعوك فَوقَ الَِّذين كَفَرواْ ِإلَى يوِم الِْقيامِة{: -صلى اهللا عليه وسلم- كما قال لعيسى -وجل

سورة [ } ولَنُسِكنَنَّكُم اَألرض ِمن بعِدِهم *فََأوحى ِإلَيِهم ربهم لَنُهِلكَن الظَّاِلِمين {: قال ،]٥٥:ة آل عمرانسور[
  .]١٤- ١٣:إبراهيم

  
 
 


