
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )٢(سورة األنبياء
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

   . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 وكَم  *لَيكُم ِكتَاباً ِفيِه ِذكْركُم َأفَالَ تَعِقلُون ِإالَقَد َأنزلْنَ{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 

ماً آخَِرينا قَوهدعَأنشَْأنَا بةً وٍة كَانَتْ ظَاِلمينَا ِمن قَرمقَص* نَا فَلَمْأسواْ بسا َأحونكُضرا ينْهم مالَ  * ِإذَا ه 
م اْ ِإلَىوِجعارواْ وكُضُأتِْرفْاتَر َألُونتُس لّكُملَع اِكِنكُمسمِفيِه و لَنَ *تُميوا قَالُواْ يِإنّا كُنّا ظَاِلِمين *  الَت ِتلْكا زفَم 

ِصيداً خَاِمِدينح ملْنَاهعج تّىح ماهوع١٥-١٠:سورة األنبياء[ }د[.  
 قال } ِإلَيكُم ِكتَاباً ِفيِه ِذكْركُمالَقَد َأنزلْنَ{ :يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن ومحرضاً لهم على معرفة قدره

  .شرفكم: -مارضي اهللا تعالى عنه- ابن عباس
}ِقلُون{:  كما قال تعالى، وتتلقونها بالقبول، هذه النعمة: أي}َأفَالَ تَعَألُونفَ تُسوسو ِمكِلقَوو لَّك لَِذكْر ِإنَّهو{ 
  .]٤٤:سورة الزخرف[

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

. "أي شرفكم: قال ابن عباس":  يقول،} ِإلَيكُم ِكتَاباً ِفيِه ِذكْركُم َأفَالَ تَعِقلُونالَقَد َأنزلْنَ{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 إنزال هذا القرآن على هذه  وال شك أن،رفشله فالن له ذكر بمعنى :  تقول،الذكر يأتي بمعنى الشرفو

 وعلى يد رجل ، حيث نزل بلسانهم، شرف عظيم-عليه الصالة والسالم- على يد هذا النبي األمي األمة
 فهذا رفع من مكانهم ومنزلتهم وجعلهم في ،]٢:سورة الجمعة[ }هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم{ ،منهم
إذا تمسكوا بهذا الكتاب وآمنوا به واتبعوا ما فيه حصلت لهم الرفعة في الدنيا و ،لصدارة بين سائر األمممقام ا

      عن ابن عباس هو الذي اختاره كبير المفسرين -رحمه اهللا- وهذا المعنى الذي نقله المؤلف ،واآلخرة
 ،]٤٤:سورة الزخرف [}نَّه لَِذكْر لَّك وِلقَوِمكوِإ{: -تبارك وتعالى-قوله و ،- تعالىرحمه اهللا-أبوجعفر بن جرير 

 ، حديثكم: أي}ِفيِه ِذكْركُم{: ن قولهإ:  وبعضهم يقول، شرف لك ولقومك:من أهل العلم من فسره بهذا أي
 أي ،أي بمعنى الموعظة:  وبعضهم يقول، وذكر أمر دينكم وشرعكم،أي ذكر الحالل والحرام: وبعضهم يقول
يحصل به   فهذا القرآن ذكر،ذكر:  وما يحصل به التذكر يقال له،ذكر:  والموعظة يقال لها،فيه موعظتكم

 فإن هذا القرآن ال شك أنه ،-واهللا تعالى أعلم-يمكن أن تجتمع هذه المعاني و ، واالعتبار، واالتعاظ،التذكر
 صرف اهللا ،لوان المواعظ وقد حوى أ،من لما فيه التذكير وهو متض،شرف لهذه األمة إن اتبعوه وتمسكوا به

  . وضمنه ما تحصل به الهداية والسعادة والفالح في الدنيا واآلخرة، فيه العبر واألمثال-عز وجل-
 ،أن المؤلف يختار هذاقد يفهم منه  -حينما يقتصر على إيراد هذا القول عن ابن عباس-مثل هذا االختصار و
  . واهللا أعلم،كان أحسنلكان بطريقة أخرى  فمثل هذا في االختصار لو ،الواقع أنه ليس كذلكو



 

وكَم َأهلَكْنَا ِمن الْقُروِن ِمن بعِد {:  كما قال، هذه صيغة تكثير}وكَم قَصمنَا ِمن قَريٍة كَانَتْ ظَاِلمةً{ :وقوله
 }اِلمةٌ فَِهي خَاِويةٌ علَى عروِشهافَكََأين من قَريٍة َأهلَكْنَاها وِهي ظَ{:  وقال تعالى،]١٧:سورة اإلسراء[ }نُوٍح

  . اآلية]٤٥:سورة الحج[
 في كالم أصل القصم و، هي كثير تلك القرى التي قصمناها وهي ظالمة: أي}وكَم{: صيغة التكثير في قوله

إذا  يعني ، والفصم يأتي بهذا المعنى ولكنه دونه،قصم اهللا ظهره:  تقول،العرب يأتي بمعنى كسر الشيء ودقه
وكَم { ،قصم: حصل معه اإلبانة يقال لهو فإذا كان أقوى وأشد ،فصم: كان القصم من غير إبانة فإنه يقال له

 كما جاء في بعض األخبار ، قرية بعينها وال حاجة لحمله على، وهذا للتكثير}قَصمنَا ِمن قَريٍة كَانَتْ ظَاِلمةً
 ال حاجة إلى ، ويذكرون في هذا بعض األخبار، اليمنمن أرضة لقيت عن بني إسرائيل أنها قرية معينالتي تُ

الَ تَركُضواْ * فَلَما َأحسوا بْأسنَا ِإذَا هم منْها يركُضون {:  بعده من قوله-تبارك وتعالى- وما ذكره اهللا ،هذا
 ،دل على أن هذا وقع كثيراً وتكرر التي للتكثير ت"كم" ال يعني أن هذا يختص بقرية بعينها؛ ألن ،}وارِجعواْ

 ، ال يعني أن هذا وقع ألناس معينين، إلى آخره}الَ تَركُضواْ{: وقوله ،وأن هذا الذي حدث من أنهم يركضون
 فسمعوا منادياً ، فرجعوا إلى مساكنهم،ارجعوا إلى مساكنكم: ن هؤالء الناس سمعوا صائحاً يقولأ وردكما 

 ، تدل على التكثير"كم" ال حاجة إليه؛ ألن هذاو ،وا إليهءأسا يعني النبي الذي ،اهللايا لثارات نبي : أيضاً يقول
  .واهللا تعالى أعلموهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن،  ،فهذا أمر كثر وقوعه فال يختص بقرية معينة

 تيقنوا أن العذاب واقع : أي}ا بْأسنَ َأحسواْافَلَم{ ، أمة أخرى بعدهم: أي}وَأنشَْأنَا بعدها قَوماً آخَِرين{وقوله 
 االَ تَركُضواْ وارِجعواْ ِإلَى م{ ، يفرون هاربين:أي} ِإذَا هم منْها يركُضون{ ،بهم ال محالة كما وعدهم نبيهم

ُأتِْرفْتُم{.  
 وبعض ،"الة كما وعدهم نبيهمأي تيقنوا أن العذاب واقع بهم ال مح" }ا َأحسواْ بْأسنَافَلَم{ :وقال في قوله
 ،ا رأوه لم، وهذا ال يتنافى مع هذا القول أنهم أيقنوا، عاينوا العذاب،فلما عاينوا بأسنا: المفسرين يقول

منافاة ال و ، فهم لم يصدقوا خبره،]٧٧:سورة األعراف[ }اْئِتنَا ِبما تَِعدنَا{:  وإال قبل ذلك كانوا يقولون،عاينوهو
 ، فوق هذا-واهللا أعلم- واألمر ، توقعوا عذابنا: أي}ا َأحسواْ بْأسنَافَلَم{:  كاألخفش يقولعضهموب ،بين القولين

- عند ذلك حصل منهم هذا الذي ذكره اهللا ،ليس مجرد توقع وإنما أيقنوا وعرفوا بما عاينوا وشاهدوا فهو
  .مجرد التوقعوليس ب }يركُضونفَلَما َأحسوا بْأسنَا ِإذَا هم منْها { ،-تبارك وتعالى

 إذا حرك -كما هو معلوم- أي أنه ، الفرسضركَ: الركض أصله }ِإذَا هم منْها يركُضون{:  يقول،طبعاً
صارت العرب تعبر تعبيراً ف ، ثم بعد ذلك قيل للجري، هذا أصله، راكب الدابةكما يفعل ،همابضربه ف ،رجليه

 وصار يقال ، أي أجراه الفرسركض:  يقال، ذلك برجله بل لو أطلق الفرس وحده ولو لم يفعل،أوسع من هذا
معنى أنه يحرك رجليه كما ب ولكن أصله ركضه برجله ، يركض،ركض: لمن يجري ولو لم يكن راكباً يقال

  وإن كان يصح،ركضها برجله:  ما يقال، ركض الدابة برجله، برجلهركضه:  هذا يقال له،يفعل راكب الدابة
 يضربها برجليه في جنبيها من ، بمعنى أنه برجله جعل يحرك رجليه،ركض الدابة:  لكن يقال،التعبير بهذا

 ، أصلها مع الحلف األخذ باليمين: كما يقال في اليمين، جريل ثم صار يقال لك، هذا األصل،أجل أن تسرع



 

شياء في كالم العرب كان لها أصل  وهكذا في عدد من األ، ثم صار ذلك يقال لكل حلف،تأكيداً للقول بالفعل
  .بعد ذلك توسعوا في التعبير عنها ثم ،معين

}م اْ ِإلَىوِجعارواْ وكُضاالَ تَرُأتِْرفْتُم اِكِنكُمسمأي قيل لهم نزراً ال تركضوا هاربين ،بهم نزراً  هذا تهكم} ِفيِه و 
 :قال قتادة. السرور والمعيشة والمساكن الطيبة وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة و،من نزول العذاب

  .استهزاء بهم
 وفسروا اآلية ، لكن على ما ذكرت قبل قليل مما يذكره بعض المفسرين،طبعاً هذا على أساس أنه استهزاء

 }ِرفْتُم ِفيِه ُأتْاارِجعواْ ِإلَى م{: بهذا االعتبار بناء على بعض المرويات اإلسرائيلية أنهم سمعوا منادياً قال لهم
 لكن هذا مبناه ، فحصل استئصالهم وإهالكهم،نبي اهللا يا لثارات:  ثم سمعوا منادياً يقول،فرجعوا إلى مساكنهم

 لكن قصدت من هذا أن من فسره بذلك فإنه ال ،على ما ذكرت من هذه المرويات التي ال يصح االعتماد عليها
 كقول ،-واهللا تعالى أعلم- أن هذا على سبيل التهكماألقرب و ،أيا كان المراد به ،يكون على سبيل التهكم

أي قيل لهم نزراً ال تركضوا هاربين من نزول العذاب وارجعوا إلى ما كنتم ": -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
ِإلَى ما {ارجعوا إلى مساكنكم يعني : وبعضهم يقول ،" والمساكن الطيبة، والمعيشة،فيه من النعمة والسرور

 تسألون كما كنتم ،لعلكم تسألون أن يرجع إليكم في المهم: بعضهم يقول }ِرفْتُم ِفيِه ومساِكِنكُم لَعلَّكُم تُسَألُونُأتْ
:  وبعضهم يقول، تهكماً بهم}لَعلَّكُم تُسَألُون{ ، ويؤخذ رأيكم فيها، ويرجع إليكم في المهمات،تسألون قبل ذلك

}َألُونتُس لَّكُمفإن العذاب ، لكن كل ذلك ال يكون، عما رأيتم وعاينتم فتجيبوا بما شاهدتهم وما حل بكم}لَع 
ن ذلك وقع على سبيل التهكم إ:  لكن هؤالء يقولون،يأخذهم ويستأصلهم وال مجال إلى الرجوع إلى مساكنهم

رون الناس بما حل  وتخب، ارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسألون عما شاهدتم، رأيتم العذاب، أين تذهبون،بهم
 يعني ارجعوا إلى ، كما كنتم تسألون قبل ذلك: أي}لَعلَّكُم تُسَألُون{:  يقول وبعضهم، على سبيل التهكم بهم،بكم

  . على سبيل االستهزاء، أي يطلب منكم اإليمان كما كان يطلب منكم قبل نزول العذاب،مساكنكم لعلكم تسألون
}َألُونتُس لّكُملَنَ{ ،ا كنتم فيه من أداء شكر النعم عم: أي}لَعيواقَالُواْ ياعترفوا بذنوبهم حين } ِإنّا كُنّا ظَاِلِمين 

 وهي ، ما زالت تلك المقالة: أي}فَما زالَت ِتلْك دعواهم حتّى جعلْنَاهم حِصيداً خَاِمِدين{ ،ال ينفعهم ذلك
  . وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً،داًيراهم حتى حصدناهم حصجاالعتراف بالظلم ِه

 بمعنى صار جثة هامدة ال ،برد:  ويقال،خمد:  يقال لإلنسان إذا مات كما}جعلْنَاهم حِصيداً خَاِمِدين{ :قوله
  . أرواحهم أجسادهم فلم يعد بهم حراك فارقت،حراك فيها

}ما خَلَقْنَا السما الَِعِباومنَهيا بمو ضاألرو ءنَ *يندَأر نّا لَوِمن لّد واً الّتّخَذْنَاها َأن نّتِّخذَ لَهِإن كُنّا فَاِعِلين *  
ا تَِصفُونُل ِمميالْو لَكُماِهقٌ وز وفَِإذَا ه غُهمداِطِل فَيلَى الْبقّ عْل نَقِْذفُ ِبالْحاِت  *باومن ِفي السم لَهو 

ِعنْد نمِض واألروونِسرتَحسالَ يِتِه وادِعب نع ونتَكِْبرسالَ ي ه* ونفْتُرالَ ي ارالنّهَل والْلّي ونحبسسورة [ } ي
  .]٢٠-١٦:األنبياء

وا ِبما عِملُوا ءِليجِزي الَِّذين َأسا{ ، أي بالعدل والقسط،يخبر تعالى أنه خلق السموات واألرض بالحق
وما خَلَقْنَا {:  وأنه لم يخلق ذلك عبثاً وال لعباً كما قال،]٣١:سورة النجم[} لَِّذين َأحسنُوا ِبالْحسنَىويجِزي ا

  .]٢٧:سورة ص[}السماء والَْأرض وما بينَهما باِطالً ذَِلك ظَن الَِّذين كَفَروا فَويٌل ِللَِّذين كَفَروا ِمن النَّاِر



 

لَو { : قال ابن أبي نجيح عن مجاهد،} ِإن كُنّا فَاِعِلينا َأن نّتِّخذَ لَهواً الّتّخَذْنَاه ِمن لّدنّالَو َأردن{: الىوقوله تع
وما خلقنا جنة وال ناراً وال موتاً وال بعثاً وال :  يقول، من عندنا: يعني}ا َأن نّتِّخذَ لَهواً الّتّخَذْنَاه ِمن لّدنّاَأردنَ
  . باًحسا

 خلق ذلك -تبارك وتعالى-فاهللا  }ء واألرض وما بينَهما الَِعِبيناوما خَلَقْنَا السم{: -تبارك وتعالى-قوله 
 فاهللا إنما خلق هذه ،جد الخلق من أجلهاوأومن غير حكمة أ ولم يكن ذلك للتلهي ،لغاية وحكمة عظيمة

 َأن نّتِّخذَ لَهواً الَو َأردن{: -تبارك وتعالى- وقوله ،ك بالحق كل ذل، والجنة والنار، والمخلوقات،األكوان
 -عز وجل-هذه اآلية رد على الذين نسبوا إلى اهللا :  قالوا، اللهو بعضهم فسره بالولد،}االّتّخَذْنَاه ِمن لّدنّ

 وبعضهم ،صاحبةهذا رد على الذين نسبوا له ال:  يقولون،تلهى بها وبعضهم فسره بالزوجة؛ ألنه ي،الولد
 -عز وجل- واهللا ، ويدخل فيه اللعب،اللهو كل ما يتلهى به:  يقول،يحمل المعنى على ما هو أعم من ذلك

وما خَلَقْنَا {:  يقول-تبارك وتعالى- فاهللا ، فكل ما يتلهى به فهو لهو،وصف الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو
ما الَِعِباالسمنَهيا بمو ضاألرو ءنَ *يندَأر نّا لَوِمن لّد واً الّتّخَذْنَاهفاللهو يدخل فيه ما يتلهى ،}ا َأن نّتِّخذَ لَه 

 واللهو ، وكل لعب فهو لهو،كل ما يتلهى به فهو لهوف ،الفروقات بين اللهو واللعب بعض أهل العلم ويذكر ،به
اللعب هو ما يأنس به اإلنسان في أوله ن إ:  وبعض أهل العلم يقول،اً ومنه ما يكون حق،منه ما هو باطل

 قد ال يحصل به االستئناس كالذي ينشغل ، واللهو أوسع من ذلك،ويقبل عليه من أجل أن يأنس به ونحو ذلك
 وهكذا إذا اشتغل بشيء ، فهذا مشتغل باللهو، ينشغل بدنياه عن اآلخرة، ولو كان يشقى بها ويتعب،في الدنيا

 ، أما اللعب فإنه إقبال على شيء يستهويه، ولو لم يكن فيه راحة وأنس،-جلعز و-يصرفه ويشغله عن اهللا 
 ، فاللعب من اللهو، ويحصل له به األجر والثواب ونحو ذلك،لكن دون أن ينتفع بذلك ويخرج منه بما يرفعه

  .واللهو أوسع من هذا
 كما يعبر بعض ، جهة قدرتنا ال من عندكم من عندنا يعني من،"أي من عندنا":  قال}االّتّخَذْنَاه ِمن لّدنّ{: يقول

أي من الجوهر األعلى السماوي : يقولف عبر بعبارة أخص من هذا -رحمه اهللا- وابن القيم ،أهل العلم
 ال من جوهر هذا العالم األرضي الذي ركب هذا التركيب الذي يخالطه ،الموصوف بالخلوص والنقاء

 وإنما يعبر ،على بعض العباراتفيها ع قد ال يتجاسر اإلنسان  ومثل هذه المواض،ويمازجه األدناس والفناء
الدخول في و ، من الحور العين: أي} َأن نّتِّخذَ لَهواًالَو َأردنَ{: بعضهم قالو ،بعبارة مجملة كما قال مجاهد

نه لهو إ }ذَ لَهواً َأن نّتِّخالَو َأردنَ{: بعضهم قالو ،ما ذكره مجاهدمنه مثل هذه التفصيالت قد يكون األحسن 
  . واهللا أعلم،مثل هذا ال حاجة إليهو ،فسروا اللهو بالجماعف ،الجماع
 وقال ،أي ما كنا فاعلين: قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم} ِإن كُنّا فَاِعِلين{: وقوله
  .  فهو إنكار"إن" كل شيء في القرآن :مجاهد

 وأحياناً ،في القرآن فهو العذابالريح كل مثل  ، كل شيء في القرآن كذا فهو كذا،ي يسمونه بالكلياتالذهذا 
  .]٢٢:سورة يونس[ }ِبِريٍح طَيبٍة{: إال في قوله:  يقول لك،يستثنون

 هل هي في كل المواضع فعالً ،حتاج إلى استقراءي ا هذلكن ،كل شيء في القرآن القتل فهو اللعن مثالً إال كذا
 ، تأتي بمعنى ما يقابل الجزئيات،الكليات تأتي بمعنيينو ، يسمونه بالكليات في التفسيراهذو ،كذلك أو ال



 

:  مثلما يقال، الكليات: وما أشبه ذلك يقال لها، أصول األخالق،قضايا األخالقو ،التوحيدكالقضايا الكلية ف
:  يقال لها،فظ المال وحفظ العقل، وح، وحفظ النسل والعرض، وحفظ النفس،ن حفظ الدي:الكليات الخمس

 ولذلك تجد أحياناً في بعض ، هذا غير هذا، كل كذا فهو كذا،الكليات لما كان من هذا الشأن:  ويقال،كليات
 ولو لم تكن ،كليات:  والقواعد يقال لها،كل كذا فهو كذا:  في بعضها المقصود هذا،تعنى بالكلياتالتي الكتب 

 وتارة يراد ، فالقواعد كليات، فالقاعدة قضية كلية وليست جزئية،يرةمبدوءة بكل؛ ألنها تنتظم الجزئيات الكث
   . وما أشبه هذا، ودعائمه العظام،ري هي أصول الدين الكباأ :بالكليات المعنى اآلخر

 وتأتي مخففة ، ما كنا فاعلين: أي}ِإن كُنّا فَاِعِلين{ :فقوله ،" فهو إنكار"إن"كل شيء في القرآن ": قوله هناو
لَو { ، وما كنا فاعلين: أي}ِإن كُنّا فَاِعِلين{من أهل العلم من قال بأنها نافية و ، وتأتي شرطية،قيلة أحياناًمن الث

نَّا ِإن كُنَّا فَاِعِلينِمن لَّد ا لَّاتَّخَذْنَاهونَا َأن نَّتَِّخذَ لَهدبل هي :  وبعضهم يقول، ولم نكن فاعلين ولم نتخذ لهواً،}َأر
 فإذا كانت شرطية ، وقد يحتمل أن تكون شرطية ويحتمل أن تكون نافية،وز األمرينجعضهم ي وب،شرطية
 إن كنا ، تكون شرطية،}ِإن كُنّا فَاِعِلين{ يعني إن كنا ممن يفعل ذلك التخذنا من لدنا }ِإن كُنّا فَاِعِلين{يكون 

قُْل ِإن {: -تبارك وتعالى- وهي قوله ،األخرى وهذا الكالم أيضاً في اآلية ،ممن يتخذ لهواً التخذناه من عندنا
اِبِدينُل الْعفََأنَا َأو لَدِن ومحِللر { ، هنا شرطية"إن"ـ ف،]٨١:سورة الزخرف[ }كَانلَدِن ومحِللر لكن ،}ِإن كَان 

}اِبِدينُل الْعوبعضهم يقول،ف وممن بعدهم على قول جماعة كبيرة من السل، فأنا أول العابدين هللا،}فََأنَا َأو  :
}اِبِدينُل الْعوعلى هذا المعنى يمكن أن ،قال ذلك على سبيل التنزل ف، لكنه غير موجود، لهذا الولد}فََأنَا َأو 

ِإن كَان ِللرحمِن ولَد فََأنَا { ،أن التعليق بالشرط ال يعني إمكان الوقوع:  وهي،يكون ذلك داخالً تحت القاعدة
  . واهللا أعلم،} الْعاِبِدينَأوُل

 }فَيدمغُه فَِإذَا هو زاِهقٌ{:  ولهذا قال،ن الحق فيدحض الباطل نبي:أي} بْل نَقِْذفُ ِبالْحقّ علَى الْباِطِل{: وقوله
  . ذاهب مضمحل:أي

ع منه ما الشجاج أنواف ، أنواع الشجاجمن وهي ، الدمغ في كالم العرب الشجة التي تصل إلى الدماغأصل
هي التي تصل :  فالدامغة،الموضحة توضح العظم:  ومنه ما يقال له،تصل إلى أم الدماغ: المأمومة: يقال له

 ليس فقط العظم أو ،إلى الدماغفيها  الدامغة تصل الضربة ،إلنسان معها عادة وهذه ال يعيش ا،إلى الدماغ
هذه ضربة :  يقال،ماغه حتى وصل إلى الدماغدمغه أي شجه على د:  فيقال، وإنما تصل إلى الدماغ،الجلد
: -تبارك وتعالى- وقال اهللا ، فصار ذلك يستعمل فيما يحصل به إبطال الشيء بالكلية، يعني قاضية،دامغة

 ، زهقت روحه يعني ذهبت،زهقت نفسه:  تقول،يعني يذهبه: فيزهقه }فَيدمغُه بْل نَقِْذفُ ِبالْحقّ علَى الْباِطِل{
 وبيان دالئل ، وذلك بما في هذا القرآن من الحجج والبراهين،ذاهب مضمحل باطل : أي}ا هو زاِهقٌفَِإذَ{

 ممن نسبوا ، وما يتشبث به هؤالء من المبطلين،هات والتر، وبطالن ما يخالفه ويناقضه من الشبهات،التوحيد
ولَكُم {:  يقول،}فَيدمغُه فَِإذَا هو زاِهقٌ  الْباِطِلبْل نَقِْذفُ ِبالْحقّ علَى{ ، وعبدوا غيره،هللا الصاحبة أو الولد

ا تَِصفُونُل ِمميفتضمن هذا القرآن من ، من الشركاء الذين يعبدونهم-عز وجل- مما يضيفونه إلى اهللا }الْو 
  .الحجج والبراهين ما يجلي به ويبطل به كل باطل

  .  تقولون وتفترون:أي} ِمما تَِصفُون{ ، ولد هللا: أيها القائلون: أي}ولَكُم الْويُل{



 

 هذه الدعاوى الكاذبة هم داخلون في  أن هللا ولداً أو صاحبة ويدعون،يقولون هذه األباطيلوكل الذين يصفون 
  . واهللا أعلم، أو صاحبة أو ولداً، كل من جعل هللا شريكاً،هذا

ولَه من ِفي السماواِت {:  فقال،ليالً ونهاراً ودأبهم في طاعته ،ثم أخبر تعالى عن عبودية المالئكة له
هِعنْد نمِض واألرِتِه{ ، المالئكة: يعني}وادِعب نع ونتَكِْبرس{:  كما قال، ال يستنكفون عنها: أي}الَ ي لَن

 ومن يستَنِْكفْ عن ِعبادِتِه ويستَكِْبر فَسيحشُرهم ِئكَةُ الْمقَربونون عبداً ِللَِّه وال الْمآليستَنِْكفَ الْمِسيح َأن يكُ
   .]١٧٢:سورة النساء[}ِإلَيِه جِميعاً
 هو رب كل شيء -تبارك وتعالى- أن اهللا : يعني}ولَه من ِفي السماواِت واألرِض ومن ِعنْده{: هنا قوله
 والولد كما هو معلوم ، مربوب مملوك-عز وجل-لوق هللا  فكل من في السماوات واألرض فهو مخ،ومليكه

هذا الخلق كله كلهم عبيده وخلقه  ف، فهذا رد على هؤالء الذين ينسبون له الشركاء والصاحبة والولد،ليس كذلك
  .ومماليكه يتصرف فيهم كما يشاء

تبارك -يعني الوقف هنا تام على قوله  ، هذه جملة أخرى}ومن ِعنده لَا يستَكِْبرون عن ِعبادِتِه{: يقول
ومن ِعنده لَا { ثم جاءت جملة جديدة ،ملكاً وخلقاًيعني  } من ِفي السماواِت واألرِضولَه{: -وتعالى

  . وأيضاً ال يستحسرون، فال يتعاظمون وال يترفعون أو يأنفون،وهم المالئكة }يستَكِْبرون عن ِعبادِتِه
   . ال يتعبون وال يملون: أي}الَ يستَحِسرونو{: وقوله

 ئاًثُم ارِجِع الْبصر كَرتَيِن ينقَِلب ِإلَيك الْبصر خَاِس{: -عز وجل-اهللا  بمعنى قول ،" ال يتعبون وال يملون:أي"
ِسيرح وهاالنقطاع أو االنقطاع  فهذه الكلمة تأتي بمعنى اإلعياء و، كليل:معنى حسيرو ،]٤:سورة الملك[ }و

 وهو الذي ، انقطعت من طول السير، يعني انقطعت،بةحسرت الدا:  كما يقال،بسبب الكالل واإلعياء والتعب
 فإذا برك ال يمكن أن ، مع طول السير في السفر يبرك يعني البعير: حرنت،حرنت الدابة: يعبر عنه يقال

 قد يكون هذا البروك لمدة ،ه؛ ألنه ما يأكل وال يشرب وقد يموت في مكان،ترك في،يقوم ولو أحرق بالنار
 ، ويجمع له الحشيش، فيعلفه، فإن كان صاحبه يهتم به يجلس عنده، يتحرك أبداً من طول التعبال ،ةطويل

رهم  هذا يحصل عند العرب في أسفا، ويتلطف به غاية التلطف من أجل أن تطيب نفسه وينشط فيقوم،ويسقيه
 ، ولهذا كانوا غالباً ما يتركون البعير، قد تطول المدة وقد تقصر،نهض هذا البعير ركبه فمتى ما ،وتنقالتهم

 ،فيترك ، وأحياناً ال يتمكن أصالً صاحبه من ذلك؛ ألن الركب ال ينتظره،وأحياناً قد ينحرونه ويأكلون لحمه
  :ولهذا تجدون في قول الشاعر

  فصليبفبيض وأما جلدها   ***بها جيف الحسرى فأما عظامها
 فتموت وتتفسخ فتلوح ، فتجد اإلبل تنقطع فيها ويتركونها ويذهبون،جيف الحسرى يعني يصف فالة بعيدة

  .عظامها
 . وكل ذلك قد تحلل وتالشى والزهومة والدهون،إذا طال المكث وماتت البهيمة يبقى الجلد قوياً جافاً يابساًف

 ،-عز وجل-تعب وانقطاع عن عبادة اهللا   ما يحصل لهم،عياء بمعنى االنقطاع واإل}والَ يستَحِسرون{ :فقوله
  . وال يتركونه بسبب التعب واإلعياء، ال يتركون ذلك كبراً وتعاظماً،فال يحصل لهم تعاظم



 

}ونفْتُرلَا ي ارالنَّهَل واللَّي ونحبسليه قادرون ع، مطيعون قصداً وعمالً،فهم دائبون في العمل ليالً ونهاراً }ي، 
   .]٦:سورة التحريم[} لَا يعصون اللَّه ما َأمرهم ويفْعلُون ما يْؤمرون{: كما قال تعالى

}وننِشري مِض هاألر نةً ماْ آِلهَأِم اتّخَذُو*  اللَِّه ر انحبتَا فَسدلَفَس ةٌ ِإلَّا اللَّها آِلهِفيِهم كَان ِش لَورالْع ا بمع
ِصفُون٢٢-٢١:سورة األنبياء[ }ي[.   

 أهم يحيون : أي}َأِم اتّخَذُواْ آِلهةً من األرِض هم ينِشرون{ :ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال
 فكيف جعلوها هللا نداً وعبدوها معه؟ ، أي ال يقدرون على شيء من ذلك،؟الموتى وينشرونهم من األرض

 } آِلهةٌالَو كَان ِفيِهم{ : فقال،لى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات واألرضثم أخبر تعا
ما اتَّخَذَ اللَّه ِمن ولٍَد وما كَان معه ِمن ِإلٍَه ِإذاً لَذَهب كُلُّ {:  كقوله تعالى}لَفَسدتَا{ في السموات واألرض :أي

  .]٩١:سورة المؤمنون[ }بعضهم علَى بعٍض سبحان اللَِّه عما يِصفُونِإلٍَه ِبما خَلَقَ ولَعال 
َأِم { ،ن الهمز إلنكار الوقوعإ و، هذه هي المنقطعة"أم"إن :  بعضهم يقول}َأِم اتّخَذُواْ آِلهةً من األرِض{: قوله

وننِشري مِض هاألر نةً ماْ آِله{:  ثم قال،؟ وتحييهم،هة تبعث الخلق بعد فنائهم وموتهم هذه اآلل: أي}اتّخَذُو لَو
إنها : يقولونو ، هذه فسرها جماعة من أهل العلم بأنها بمعنى سوى"إال" }كَان ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتَا

 غير }ان ِفيِهما آِلهةٌلَو كَ{ ، وإنما هي بمعنى غير، هذه ليس المقصود بها أنها ذات استثناء،ليست استثنائية
لو كان :  يقولون، ويقولون بأنه دليل التمانع في الربوبية،ي يسميه المتكلمون بدليل التمانع وهذا الذ،دتااهللا لفس

ابن وكذلك شيخ اإلسالم و ،، لفسدت السماوات واألرضلهذا الكون صانعان متكافئان في الصفات واألفعال
 ،اًأرباب: ما قال} لَو كَان ِفيِهما آِلهةٌ{:  ألنه قال؛الدليل إنما هو تمانع في اإللهية وأن هذا ،القيم ناقشهم في هذا

ما اتَّخَذَ اللَّه ِمن ولٍَد وما كَان معه ِمن ِإلٍَه ِإذًا {: ن األقرب أن يكون دليل التمانع في الربوبية هو قولهإ: قال
  .}علَا بعضهم علَى بعٍضلَّذَهب كُلُّ ِإلٍَه ِبما خَلَقَ ولَ

 فالربوبية تعني ، فهذا فساد بعد الوجود،}لَفَسدتَا{: أنه قال:  والشيء اآلخر،إنه أوالً ذكر آلهة: مما ذكره قالو
ب  فهذا الر} ِبما خَلَقَما اتَّخَذَ اللَّه ِمن ولٍَد وما كَان معه ِمن ِإلٍَه ِإذًا لَّذَهب كُلُّ ِإلٍَه{ بخالف ،الخلق واإليجاد

 فساد بعد ،}لَو كَان ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتَا{ الذي أوجدها؟  من،موجودةهي  }لَفَسدتَا{و ،هو الخالق
  . وليس في الربوبية،هذا تمانع في اإللهية:  فقالوا،الوجود

سبحانه - عما يقولون أن له ولداً أو شريكاً : أي}ِصفُونفَسبحان اللِّه رب الْعرِش عما ي{: وقال ههنا
  . وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علواً كبيراً-وتعالى
 وال ، هو الحاكم الذي ال معقب لحكمه: أي]٢٣:سورة األنبياء[ }لَا يسَأُل عما يفْعُل وهم يسَألُون{ :وقوله

 وهو سائل : أي}وهم يسَألُون{ ،ه وحكمته وعدله ولطفهلمبريائه وعيعترض عليه أحد لعظمته وجالله وك
 وهذا ،]٩٣-٩٢:سورة الحجر[ } عما كَانُوا يعملُون *فَوربك لَنَسَألَنَّهم َأجمِعين{: خلقه عما يعملون كقوله

  .]٨٨:سورة المؤمنون[ }وهو يِجير وال يجار علَيِه{: كقوله تعالى
  :سؤال

  عذاب؟:  على خلقه متى يقال له-تبارك وتعالى-ما هو الضابط فيما يرسله اهللا 



 

 على من شاء من -عز وجل- يرسله اهللا ، كان أخبر عن الطاعون بأنه عذاب-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
اصة يعني أنه  وهذا يدل على أنه ما كل ما يقع من المصائب العامة أو الخ، وأنه رحمة لهذه األمة،خلقه

سورة [ }وما َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن كَِثيٍر{:  يقول-عز وجل- مع أن اهللا ،عذاب
 لهم قد يكون -عز وجل-ما يرسله اهللا و ، فالخلق مستحقون لهذا بسبب تقصيرهم وجناياتهم،]٣٠:الشورى

 ، ليرجعوا إليه، لينيبوا إليه، فيكون رحمة بهذا االعتبار، ونحو هذا،ير سيئاتهم لرفع درجاتهم وتكف؛رحمة بهم
 فإن كانوا ، حال الناس بمعرفةيترجح هذا أو هذاو ، وعقوبةاًقد يكون عذابو ، وقد يكون عقوبة،وما أشبه هذا

 فاهللا ،]٣٥:سورة األنبياء[ }يِر ِفتْنَةًِبالشَّر والْخَونَبلُوكُم {هذا ابتالء : أهل طاعة واستقامة وعبادة وصالح فيقال
  وهذا كما يقال في،فإذا كان الخلق على استقامة ، فما يقع من القحط والمجاعة وغالء األسعار،وعد باالبتالء
 ونحو ، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأنهم يأخذون على يد الظالم، عموم الناس،الحال العامة

 ، ويقلبهم اهللا في هذا وهذا، حل بهم إنما هو تكفير لسيئاتهم ورفع لدرجاتهم وابتالء لهم فيرجى أن الذي،ذلك
 ، فتظهر فيهم الشرور والمنكرات وال تغير،-عز وجل-وإذا كان الغالب عليهم هو الفساد والشر والمحادة هللا 

إن  واهللا:  فمثل هذا ما يقال،ه كالذي يقع على الكفار والمحاربين هللا المحادين ل،فهذا غالباً ما يكون عقوبة
 األمم ، وهو قليل مما ينتظرهم،عذاب نزل بهم إنما هو ، ورفع لدرجاتهم،ي وقع فيهم هو تكفير لسيئاتهمالذ

 ،رغي إذا ظهر فيهم المنكر وكان هو الغالب ولم ي، حتى لو كانوا ينتسبون لإلسالم،المعرضة عن اهللا
 هذا إذا كان ما وقع إنما هو متولد من ،)١())ال عمهم اهللا بعقابإ(( ،فاألحاديث والنصوص دلت على هذا

 وابتالء لرفع ، وإذا كان متولداً من الطاعة فهذا رحمة،المنكر وناتج عنه فهذا ال شك أنه عقوبة معجلة
  .واهللا أعلم ،الدرجات وتكفير السيئات

                                                
وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم إسناده حسن، : ، وقال محققوه)١٩٢٣٠(رواه أحمد في المسند برقم  - ١
)٢٣١٧(. 


