
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١١(سورة األنبياء 
   خالد بن عثمان السبت:الشيخ

 نبينا محمد عليـه وعلـى آلـه         ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين      ،الحمد هللا رب العالمين   
  .وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم

  : أما بعدضرين وللمستمعين،غفر لشيخنا وللحااللهم ا
  :-رحمه اهللا-فقال المؤلف 
  :الحديث الثالث

 وهو عاصب -صلى اهللا عليه وسلم-خطب رسول اهللا : عن ابن حرملة عن خالته قالتروى اإلمام أحمد 
 وإنكم ال تزالون تقاتلون عدواً حتى يأتي يأجوج ، ال عدو لكم:إنكم تقولون((:  فقال،أصبعه من لدغة عقرب

 كأن وجوههم المجان ، من كل حدب ينسلون،عافهب الشّ ص، صغار العيون، عراض الوجوه،وجومأج
 ، وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو عن خالد بن عبد اهللا بن حرملة المدلجي)١())المطرقة

  . مثله سواء، فذكره،-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي ،عن خالة له
  يمبسم اهللا الرحمن الرح

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
حتى يأتي يأجوج (( يعني من بعد عدو ))وإنكم ال تزالون تقاتلون عدواً((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقوله 

وسهم ء يعني وصف ر)) صهب الشعاف،صغار العيون(( وهذا واضح ))عراض الوجوه((:  قال،))ومأجوج
 حمرة ، وإنما بين بين،سوداءليست شعورهم أن  بمعنى ))صهب الشعاف(( سواد حمرة يعلوهابأو شعورهم 
   . وهذه في الغالب ليست أوصاف العرب كما هو معروف،يعلوها سواد

 ،يعني تستره وتقيه من النبالاإلنسان،  ألنها تجن المجان يعني التروس؛ ))كأن وجوههم المجان المطرقة((
   . وطعن الرماح،ومن ضرب السيوف

 يوضع فوقه جلد وهكذا حتى يكون مثل ، الترس قد يكون من جلد قوي يابس، يعني كأنها طبقات))المطرقة((
عنده :  ما تسمعون الناس يقولون، وال زال الناس يستعملون هذه الكلمة إلى اليوم،الخشب أو مثل المعادن

  .بعض لكثرتها مثالًبق بعضها فوق  يعني قد ط، من الثياب؟ طراقة من األقمشة؟طراقة من كذا
  .وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق

ليحجن هذا البيت ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : عن أبي سعيد قالوروى اإلمام أحمد 
   .)٣( انفرد بإخراجه البخاري)٢())وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج

                                                
 .إسناده ضعيف: ، وقال محققوه)٢٢٣٣١(مسند أحمد رقم  -١
 .حديث صحيح: ، وقال محققوه)١١٢١٩(مسند أحمد رقم  -٢
 ).١٥١٦( رقم }...جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس {:قول اهللا تعالىصحيح البخاري، كتاب الحج، باب  -٣



يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه األهوال والزالزل  ]سورة األنبياء) ٩٧([ }حقُّواقْتَرب الْوعد الْ{: وقوله
ولهذا  ]سورة القمر) ٨([ }هذَا يوم عِسر{ : فإذا كانت ووقعت قال الكافرون،والبالبل أزفت الساعة واقتربت

 من شدة ما يشاهدونه من :أي ]األنبياءسورة ) ٩٧([ }فَِإذَا ِهي شَاِخصةٌ َأبصار الَِّذين كَفَروا{: قال تعالى
 }بْل كُنَّا ظَاِلِمين{ في الدنيا : أي}قَد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا{ يا ويلنا : يقولون: أي}يا ويلَنَا{األمور العظام 

  .يعترفون بظلمهم ألنفسهم حيث ال ينفعهم ذلك
 هذا قد يشكل عليه ))مرن بعد خروج يأجوج ومأجوجليحجن هذا البيت وليعت((: -صلى اهللا عليه وسلم-قوله 

 فال يبقى بعد ذلك من أهل اإليمان ، تأخذ أهل اإليمان من تحت آباطهمالحديث السابق في الريح المؤمنة التي
 فهذا بعدما يذهب أهل ، يتسافدون كما تتسافد الحمر،تقوم عليهم الساعة،  يبقى أناس هم شرار الخلق،أحد

 أن ذلك -واهللا تعالى أعلم- فقد يكون المراد ، أخبر أنه يحج البيت-صلى اهللا عليه وسلم-  فالنبي،اإليمان
 يعني بعدما ينتهي يأجوج ومأجوج يحج أهل اإليمان ،يكون من هؤالء قبل أن تأتي هذه الريح الطيبة

  علىم الساعة بحيث تقو،-صلى اهللا عليه وسلم- وتكون نهايتهم بهذه الريح التي وصفها النبي ،ويعتمرون
 ))عليهم تقوم الساعة((:  فيهم هؤالء قال،شرار الخلقوأنهم  ،الذين وصفهم بأنهم يتسافدون كما تتسافد الحمر

 ولكن ال يعني هذا أن هذه الريح ، وإنما يبقى شرار الناس،فهو مشعر بأنه ال بقاء ألهل اإليمان بعد تلك الريح
 ثم ، ويحجون البيت بعد هؤالء ويعتمرون، وإنما يبقون مدة،ةالطيبة تأتي بعد هالك يأجوج ومأجوج مباشر

كالعقد الذي انفرط  -كما سبق- ويموت أهل اإليمان؛ ألن أشراط الساعة الكبرى ،في النهاية تأتي هذه الريح
   .تهاعفي سر

 ، لو تنظرون في األحاديث الواردة في صحيح مسلم وفي غيره في خروج الدابة:طلوع الشمس من مغربها
 لكن هي ، يحاولون الجمع بينها، حينما ينظرون إليها،العلماء يستشكلون بعض هذه األحاديث في التوقيت

 يعني إلى هذا الحد في ، بحيث إذا خرجت الشمس من مغربها تخرج الدابة على الناس ضحى،متقاربة جداً
   . ثم بعد ذلك تقوم الساعة، تتابع،سرعة هذه العالمات وظهورها

 هذه تيعني يوم القيامة إذا حصل: قال ]سورة األنبياء) ٩٧([ }واقْتَرب الْوعد الْحقُّ{: -بارك وتعالىت-وفي قوله 
 بعض أهل العلم ]سورة األنبياء) ٩٧([ }واقْتَرب الْوعد الْحقُّ{ أزفت الساعة واقتربت األهوال والزالزل والبالبل

 إذا حذفت الواو هو ]سورة األنبياء) ٩٧([ }اقْتَرب الْوعد الْحقُّ{:  قوله ويكون،إن الواو هنا زائدة إعراباً: يقول
  .األولى) إذا(جواب 

 }جوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلونحتى إذا فتحت يأ{: -عز وجل- قال اهللا ،بمعنى يكون الكالم هكذا
 ألن يأجوج ومأجوج من }اقترب الوعد الحق{ }ومأجوجحتى إذا فتحت يأجوج {أي  }اقترب الوعد الحق{

 وهو اختيار كبير المفسرين ابن ، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم)إذا(ـ فتكون جواباً ل،آخر العالمات الكبرى
واقْتَرب الْوعد الْحقُّ فَِإذَا ِهي شَاِخصةٌ {: إن جوابها هو قوله تعالى:  وبعضهم يقول،-رحمه اهللا-جرير 

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج  ":هو مقدر محذوف: وبعضهم يقول ]سورة األنبياء) ٩٧([ }فَرواَأبصار الَِّذين كَ
  . واهللا تعالى أعلم،يا ويلنا:  يعني الناس يقولون"قالوا يا ويلنا



هُؤآلِء آِلهةً ما  انلَو كَ* ِإنّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللِّه حصب جهنّم َأنتُم لَها واِردون {: -عز وجل-قال 
 ونا خَاِلدكُّل ِفيها ووهدرو * ونعمسا الَ يِفيه مهو ِفيرا زِفيه ملَه * لَِئكُأو نَىسنّا الْحم مقَتْ لَهبس الِّذين ِإن

 وندعبا منْهتْ َأنفُ* عا اشْتَهِفي م مها وهسِسيح ونعمسالَ ي ونخَاِلد مهس * رالَْأكْب عالْفَز منُهزحلَا ي
 وندتُوع الَِّذي كُنتُم كُمموذَا يلَاِئكَةُ هالْم متَتَلَقَّاهسورة األنبياء) ١٠٣-٩٨([ }و[.   

يقول تعالى مخاطباً ألهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة األصنام : -رحمه اهللا-قال 
 ، وقودها:أي: قال ابن عباس ]سورة األنبياء) ٩٨([ }ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه حصب جهنَّم{: ألوثانوا

 }حصب جهنَّم{: في رواية عن ابن عباس قال و]سورة البقرة) ٢٤([ }وقُودها النَّاس والِْحجارةُ{: يعني كقوله
:  وقال الضحاك،حطبها:  وقال مجاهد وعكرمة وقتادة،عني حطب جهنم بالزنجيةي ]سورة األنبياء) ٩٨([

  . وكذا قال غيره، ما يرمى به فيها:حصب جهنم أي
لكن قول من  ، واألصل أن هذا بالعربية، وإن كان ال يوجد دليل على أن هذا بالزنجية،هذه األقوال متقاربة
و ه كل ذلك متقارب؛ ألن حطب جهنم ، أو يلقى فيها، فيها أو قول البعض بأنه ما يرمى،قال بأنه حطب جهنم

إن معنى الحصب هو ما توقد به :  يقولون، وهذا الذي مشى عليه بعض أهل اللغة، أعمما توقد به بمعنى
 فإن -أعاذنا اهللا وإياكم منها- أما نار جهنم ، فالحطب الذي يلقى في النار هو الذي تتقد به،النار وتهيج

عنه بالحطب فهو ما يلقى فيها؛ ألنه إذا عبر  ]سورة األنبياء) ٩٨([ }حصب جهنَّم{ والحجارة وقودها الناس
حتى ال :  وأنت تقول لإلنسان أحياناً تحذره من شيء أو كذا تقول، ألنهم ليسوا بحطبفمعنى ذلك أنه الوقود
 ،ا يلقى فيها أوسع وأوضح في المعنىم:  وقول من قال، يعني ما توقد به هذه الفتنة،تكون حطباً لهذه الفتنة

 لكن النار التي توقد في الدنيا يقال للحطب الذي توقد به ،لكن من عبر بالحطب هو ال يقصد أنه حطب جهنم
يكون وقوداً لها أنه حطب و ولكن يصح أن يقال لمن يلقى فيها وتتقد به ، فنار جهنم ال توقد بالحطب،حصب

 ،وما يلقى فيها وتتقد به:  وإذا أردت أن توسع العبارة تقول،الم في مثل هذاسعون في الكولها؛ ألن العرب يت
 فهم ]سورة األنبياء) ٩٨([ }ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه حصب جهنَّم{تتوقد به النار هذا هو حصب جهنم ما 

 إلقاء اآللهة ،دخول هذه اآللهة ]سورة البقرة) ٢٤([ }ارةُوقُودها النَّاس والِْحج{: -عز وجل-وقودها كما قال اهللا 
 هي ال ، جمادات، هي أحجار، من أي وجه؟ يكون ذلك تبكيتاً لعابديها، وهي جمادات ال تشعر،في النار

  .تلقون فيها أنتم وهذه المعبودات:  فيقال، ولكن هذا فيه زجر وتبكيت لهؤالء الذين يعبدونها،تتعذب بالنار
 يعني لو كانت هذه األصنام }لَو كَان هُؤآلِء آِلهةً ما وردوها{ داخلون : أي}َأنتُم لَها واِردون{: وقوله

  .واألنداد التي اتخذتموها من دون اهللا آلهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها
 باب التبكيت؛ ألن اهللا يقول  هذه اآللهة للنار من وهو أن دخول، وهذا يدل على المعنى الذي ذكرته آنفاً،نعم
  . وما آلت إليه،فانظروا إلى حالها ]سورة األنبياء) ٩٩([ }لَو كَان هُؤلَاء آِلهةً ما وردوها{: لهم
}ونا خَاِلدكُلٌّ ِفيه{ العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون :أي ]سورة األنبياء) ٩٩([ }وِفيرا زِفيه ملَه{ 
 ،والزفير خروج أنفاسهم ]سورة هود) ١٠٦([} لَهم ِفيها زِفير وشَِهيقٌ{: كما قال تعالى ]رة األنبياءسو) ١٠٠([

  .]سورة األنبياء) ١٠٠([} وهم ِفيها لَا يسمعون{والشهيق ولوج أنفاسهم 



 أو بكاء ،ي بكاء مراً اإلنسان الذي يبك،بقوةوإدخال النفس بصوت :  الشهيق،هذا المشهور في الشهيق والزفير
 يظهر في الحلق ،بصوتو أو أتعبه البكاء يأخذ النفس بقوة ، هذا ويحاول أن يكتم، أو نحو ذلك،شديداً

وهذا -من قال من أهل العلم و ، هذا هو المشهور،بصوتوهو إخراج النفس بقوة أيضاً :  والزفير،والصدر
 ، والزفير كآخره،الشهيق مثل أول صوت الحمارن إ :-رحمه اهللا-الذي اختاره الشيح محمد األمين الشنقيطي 

 فعلى كل حال ، وفي آخره يكون بصورة أخرى، يتغير، يتحول ذلك وبعد؟تعرفون صوت الحمار كيف يبدأ
 ما يعرفه الناس في البكاء الشديد من جذب النفس بقوة ،عرف الشهيق والزفير ما يأن  ولكن المتبادر،هكذا قال
  .إخراجه بقوة وبصوت والزفير ،وبصوت

 والشهيق هو ،الزفير هو أول صوت الحمارأن من  -رحمه اهللا-على كل حال ما ذكره الشيخ محمد األمين 
 الناس في مايستعملهوالشهيق أن الزفير  -واهللا تعالى أعلم-المتبادر  لكن هل هذا هو المتبادر؟ ، يحتملآخره

لَهم {:  فهنا يقول، إن كان له صوت يسمع لعلة،عموماً أو صوت النفس ،كالمهم في صوت البكاء ونحو ذلك
ِفيرا زشَِهيقٌ{: كما قال تعالى ]سورة هود) ١٠٦([ }ِفيهو ِفيرا زِفيه مفالزفير خروج األنفاس ]١٠٦: هود[ }لَه، 

  .والشهيق ولوج األنفاس
أي ال يسمع بعضهم بعضاً  }لَا يسمعون{: يقولفبعضهم يفسره  ]١٠٠: األنبياء[ }وهم ِفيها لَا يسمعون{: قوله

ال يسمعون :  وبعضهم يقول،ال يسمع بعضهم زفير وشهيق بعض:  وبعضهم يقول،لشدة الهول الذي هم فيه
 ]١٠٨: المؤمنون[}وا ِفيها ولَا تُكَلِّموِنُئقَاَل اخْس{  ال يسمعون إال الزجر، ال يسمعون كالماً طيباً،كالماً يؤنسهم

فتح ال يعارض هذا؛ ألن اهللا قد ي }وا ِفيها ولَا تُكَلِّموِنُئاخْس{:  وقوله،أهل النار ال يسمعون: بعضهم يقولو
 متى ما ،-عز وجل- كما أراد اهللا ، أو أنهم في بعض األوقات يسمعون وفي بعضها ال يسمعون،أسماعهم

ونَحشُرهم {:  يقول عن الكفار-عز وجل-ن اهللا أصالً أهل النار ال يسمعون؛ أل:  فبعض أهل العلم يقول،أراد
: اإلسراء[ }مْأواهم جهنَّم{ قبل دخولهم النار هذا ]٩٧: اإلسراء[ }يوم الِْقيامِة علَى وجوِهِهم عميا وبكْما وصما

٩٧[.   
قَاَل  * اَل رب ِلم حشَرتَِني َأعمى وقَد كُنتُ بِصيراقَ * ونَحشُره يوم الِْقيامِة َأعمى{: وهكذا في قوله تعالى

وقد ذكرت عند الكالم على اآلية أن هذا  ]١٢٦-١٢٤: طـه[ }كَذَِلك َأتَتْك آياتُنَا فَنَِسيتَها وكَذَِلك الْيوم تُنسى
 وقد سئل ، يحشرون على وجوههمئك الذين وهكذا أوال، أنه يحشر يوم القيامة أعمى فعالً حقيقة،على ظاهره
 ، فأخبر أن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم-صلى اهللا عليه وسلم-عنها النبي 

:  وهكذا في قوله تعالى، فهو ليس له حجة أصالً، وليس المراد بأنه أعمى عن حجته،فهذا كله على ظاهره
  . وال يبصرون، وال يسمعون،فهم ال ينطقون ]٨٥: النمل[ }لَموا فَهم لَا ينِطقُونووقَع الْقَوُل علَيِهم ِبما ظَ{

   . السعادة: وقال غيره،الرحمة: قال عكرمة ]١٠١: األنبياء[ }ِإن الَِّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى{: وقوله
    فإن الجنة هي رحمة اهللا ،دة أو الجنة الرحمة أو السعا، غير متعارض-واهللا أعلم-على كل حال هذا يبدو 

 ، ال شك أن من سبقت لهم السعادة فهم أهل الجنة: والسعادة)) رحمتي أرحم بك من أشاءأنِت(( -عز وجل-
لِّلَِّذين {:  يقول-عز وجل- ولهذا اهللا ؛رخَ فهو غير محتمل لمعاٍن ُأ، الجنة فهذا أوضحا بأنهاوأما من عبر عنه

نُواْ الْحسةٌَأحادِزينَى ووالزيادة هي النظر إلى وجه اهللا الكريم،فالحسنى هي الجنة ]سورة يونس) ٢٦([ }س .  



}وندعبا منْهع لَِئكعطف بذكر ،لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم باهللا ]١٠١: األنبياء[ }ُأو 
 وأسلفوا األعمال الصالحة في ، وهم الذين سبقت لهم من اهللا السعادة،السعداء من المؤمنين باهللا ورسله

 }هْل جزاء الِْإحساِن ِإلَّا الِْإحسان{: وقال ،]٢٦: يونس[ }لِّلَِّذين َأحسنُواْ الْحسنَى وِزيادةٌ{:  كما قال تعالى،الدنيا
 وحصل لهم ، ونجاهم من العذاب،م وثوابهمفكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن اهللا مآبه ]٦٠: الرحمن[

 أي حريقها في ]١٠٢-١٠١: األنبياء[ }لَا يسمعون حِسيسها * ُأولَِئك عنْها مبعدون{:  فقال،جزيل الثواب
  .األجساد

هذا و ، أو نحو ذلك، صوت الشيء الذي يمر بك قريباً منك، الحسيس هو الصوت،هو حريقها في األجساد
 ، بجوارك مثالً في جوف الليل يمكن أن تسمع من يمشي، يعني يكون هدوء،حينما تسمع األصوات بدقةيكون 

 ولهذا ال زال الناس يستعملون هذا في اإلحراق في النار ببعض صوره ؛وهو مأخوذ من الحس في أصله
 يسمى ؟إلى اليوم هذا ماذا يسمى ،وس الغنم أو نحو ذلك على النارء اآلن حينما توضع ر،اًيسمونه حسيس

 ، أصوات وهي تأكل الشعور، معينةاً فحينما تقلبها على النار تسمع أصوات، يقال له هذا؟ أليس كذلك،حسحسة
 فالنار لها صوت وهي ، وما إلى ذلك حتى تصير في حال من اليبوسة،أصوات بعض السوائل فيها تحترق

أي حريقها :  قال،-رحمه اهللا-ى ما ذكره الحافظ ابن كثير هذا معن }لَا يسمعون حِسيسها{تأكل هذه األشياء 
 فال يكون ألهل الجنة راحة ولذة ونعيم وهم ، فهذا صوت مفزع، صوت احتراق األجساد،في األجساد

  . فستفزعهم قطعاً،يسمعون هذه األصوات
 اإلنسان ، شيء هائل،ر فكيف بنار جهنم التي يلقى فيها الشمس والقم،اإلنسان إذا رأى النار في الدنيا يفزع

 ال يستطيع أن ينظر إلى ، أو من علو شاهق، اإلنسان قد ال يستطيع أن ينظر إلى منحدر،أضعف من هذا
 فيها نار  لم يكن لو،!؟ ويصل بعد سبعين خريفاً إلى قعرها، فيها فكيف بالنار التي يلقى الشيء،األرض أحياناً

  .!؟كيف إذا كانت تضطرم من النار بصورة دائمة ال تنقطع ف، أو النظر،اإللقاء فقطألجل لصارت مفزعة 
 وحصل لهم ، فسلمهم من المحذور والمرهوب]١٠٢: األنبياء[ }وهم ِفي ما اشْتَهتْ َأنفُسهم خَاِلدون{: وقوله

 كما قال حجاج بن ، وخرج منهم عزير والمسيح، من المعبوديننزلت استثناء: يقال ،المطلوب والمحبوب
ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه { :مد األعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباسمح

وناِردا ولَه َأنتُم نَّمهج بصا {: ثم استثنى فقال ]٩٨: األنبياء[ }حنْهع لَِئكنَى ُأوسنَّا الْحم مقَتْ لَهبس الَِّذين ِإن
دعبمهم المالئكة وعيسى:  فيقال]١٠١: األنبياء[ }ون،وكذا ،-عز وجل-عبد من دون اهللا  ونحو ذلك مما ي 

  . قال عكرمة والحسن وابن جريج
 -صلى اهللا عليه وسلم-وجلس رسول اهللا :  في كتاب السيرة-رحمه اهللا-وقال محمد بن إسحاق بن يسار 

 وفي المسجد ، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم،لمسجدفيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة في ا
 فكلمه ، فعرض له النضر بن الحارث-صلى اهللا عليه وسلم- فتكلم رسول اهللا ،غير واحد من رجال قريش

 ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه حصب{ وتال عليه وعليهم ، حتى أفحمه-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
وناِردا ولَه َأنتُم نَّمه{ :إلى قوله }جونعمسا لَا يِفيه مهصلى اهللا عليه -ثم قام رسول اهللا  ]١٠٠: األنبياء[ }و

 فقال الوليد بن المغيرة لعبد اهللا بن ، السهمي حتى جلس معهمى وأقبل عبد اهللا بن الزبعر،-وسلم



وقد زعم محمد أنا وما نعبد من ، البن عبد المطلب آنفاً وال قعدواهللا ما قام النضر بن الحارث: ىالزبعر 
 فسلوا محمداً كل ما يعبد ،أما واهللا لو وجدته لخصمته: ى فقال عبد اهللا بن الزبعر،آلهتنا هذه حصب جهنم

 والنصارى تعبد المسيح ، واليهود تعبد عزيراً، فنحن نعبد المالئكة،من دون اهللا في جهنم مع من عبده
 ورأوا أنه قد احتج ى فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد اهللا بن الزبعر،ى ابن مريمعيس

عبد من دون اهللا فهو مع كل من أحب أن ي((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-كر ذلك لرسول اهللا  فذُ،وخاصم
 الَِّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى ِإن{وأنزل اهللا  )) ومن أمرهم بعبادته، إنهم إنما يعبدون الشيطان،من عبده

وندعبا منْهع لَِئكُأو * ونخَاِلد مهتْ َأنفُسا اشْتَهِفي م مها وهِسيسح ونعمسأي ]١٠٢ -١٠١: األنبياء[ }لَا ي: 
من يعبدهم من أهل  فاتخذهم،بدوا من األحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة اهللاعيسى وعزير ومن ع 

وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن { ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون المالئكة وأنهم بنات اهللا ،الضاللة أرباباً من دون اهللا
ونمكْرم ادْل ِعبب انَهحبا سلَدوِنِه فَ{ :إلى قوله ]٢٦: األنبياء[ }ون دم ِإنِّي ِإلَه مقُْل ِمنْهن يمو نَّمهِزيِه جنَج ذَِلك

ِزي الظَّاِلِميننَج ونزل فيما ذُ ]٢٩: األنبياء[ }كَذَِلكعبد من دون اهللاكر من أمر عيسى وأنه ي،الوليد ِب وعج 
تُنَا خَير وقَالُوا َأآِله * ولَما ضِرب ابن مريم مثَلًا ِإذَا قَومك ِمنْه يِصدون{ ومن حضره من حجته وخصومته

ونخَِصم مقَو مْل هلًا بدِإلَّا ج لَك وهبرا ضم وه َأم * لْنَاهعجِه ولَينَا عمَأنْع دبِإلَّا ع وه اِئيَلِإنرِني ِإسثَلًا لِّبم  
 *خْلُفُونِض يلَاِئكَةً ِفي الَْأرلْنَا ِمنكُم معنَشَاء لَج لَوِإ * واوِبه نتَرِة فَلَا تَماعلِّلس لَِعلْم ٦١-٥٧: الزخرف[ }نَّه[ 
 ، فكفى به دليالً على علم الساعة، ما وضعت على يديه من اآليات من إحياء الموتى وإبراء األسقام:أي

 ؛ خطأ كبيرىذي قاله ابن الزبعروهذا ال ]٦١: الزخرف[ }فَلَا تَمتَرن ِبها واتَِّبعوِن هذَا ِصراطٌ مستَِقيم{ :يقول
 ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً ؛ألن اآلية إنما نزلت خطاباً ألهل مكة في عبادتهم األصنام التي هي جماد ال تعقل

فكيف يورد على هذا  ]٩٨: األنبياء[ } دوِن اللَِّه حصب جهنَّمِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن{ : ولهذا قال؛لعابديها
  .!؟ بعبادة من عبدهسيح وعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرضالم

 ولكن الروايات التي ،هي ال تصح من جهة اإلسنادو ،على كل حال هذه الراوية من طريق محمد بن إسحاق
 لكن مجموع هذه الروايات يقوي بعضه ، وهذه الروايات متفاوتة،وردت في سبب النزول بهذا المعنى كثيرة

 ،إن سبب النزول هو هذا اإليراد واالحتجاج الذي حصل:  ويصح أن يقال،صل ذلك صحيح فأ،بعضاً
 وإن كانت آحاد هذه الروايات ، فنزلت اآلية بسبب ذلك،-صلى اهللا عليه وسلم-واالعتراض على رسول اهللا 

لرد عليهم  هنا في ا-رحمه اهللا-الكالم الذي ذكره الحافظ ابن كثير و ، وإنما تعتضد بغيرها،قد ال تصح
ِإن الَِّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى ُأولَِئك { أما الرواية فإن فيها االستثناء الواضح الصريح ،يتضمن أمرين
وندعبا منْههم ألن اآلية إنما نزلت خطاباً ألهل مكة في عبادت:  قال، لكن ما ذكره بعده]١٠١ :األنبياء[ }ع

  :  الجواب األول، في هذين السطرين جواباند ال تعقل،األصنام التي هي جما
إذاً نحن مع :  فال يقول قائل منهم،زير العدن عبد المسيح ومن عبد عليه مأن هذا خطاب ألهل مكة فال يِر

 وجاء هذا في ، لكن هذا الجواب يرد عليه إيراد وهو أن من العرب من عبد المالئكة،المسيح ومع العزير
   ؟ فهل المالئكة معنا،عبدنا المالئكة: يات أنهم قالوابعض الروا



والمالئكة والعزير  }ِإنَّكُم وما{لما ال يعقل ) ما(أن : -رحمه اهللا-والجواب الثاني المضمن في كالم ابن كثير 
 وإنما يتناول هذه المعبودات التي ،ك ال يتناولهم فذل، هؤالء ممن يعقل-عليهم الصالة والسالم-وعيسى 

 فصارت هذه هي ،-رحمه اهللا- وهذا حاصل كالم ابن كثير ،بدها المشركون من األوثان ونحو ذلكع
 بل ذكر جماعة من أهل العلم هذه الردود ، ولم يكن ذلك البن كثير وحده،األجوبة المضمنة في كالمه

لمقصود كل ما عبد ن اإ:  لكن يكفي أن يقال،-رحمه اهللا- منهم الحافظ ابن القيم ،واألجوبة على المشركين
 ،بد من البشر فيدخل فيه من ع، سواء أمر بها أو رضي، وهو راٍض بهذه العبادة-عز وجل-من دون اهللا 
البشر الذين يوالعلم ، فالشاهد أن هذا هو المراد، إذا كانوا يرضون بهذا،سون من المقبورين أو من األحياءقد 

  .عز وجل-عند اهللا 
 رواه عبد الرزاق عن يحيى بن ،المراد بذلك الموت: قيل ]١٠٣: األنبياء[ } الْفَزع الَْأكْبرلَا يحزنُهم{: وقوله

             . قاله العوفي عن ابن عباس،المراد بالفزع األكبر النفخة في الصور:  وقيل،ربيعة عن عطاء
  . واختاره ابن جرير في تفسيره،وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني

 إنما الفزع األكبر ما يكون بالنفخ ، الموت ليس هو الفزع األكبر،حال هذا هو األقرب وليس الموتعلى كل 
 فالمشهور أنهما ، مختلفون في عدد المرات التي ينفخ فيها في الصور-رحمهم اهللا- والعلماء ،في الصور

 ومن ِفي الَْأرِض ِإلَّا من شَاء اللَّه ثُم نُِفخَ ونُِفخَ ِفي الصوِر فَصِعقَ من ِفي السماواِت{ عق نفخة الص،نفختان
 وبعض ،هما نفختان:  بعض العلماء يقول،نفخة البعثو ]٦٨: الزمر[ } فَِإذَا هم ِقيام ينظُرونِفيِه ُأخْرى

 فهذه } السماواِتونُِفخَ ِفي الصوِر فَصِعقَ من ِفي{: هناك نفخة ثالثة هي المشار إليها بقوله: العلماء يقول
   .يسمونها نفخة الفزع

 ، هو النفخ في الصور:الفزع األكبر }لَا يحزنُهم الْفَزع الَْأكْبر{: -تبارك وتعالى-فعلى كل حال هنا في قوله 
السماواِت ويوم ينفَخُ ِفي الصوِر فَفَِزع من ِفي {: -تبارك وتعالى-وهذا ما يدل عليه القرآن كما في قوله 

من {: وهكذا في قوله ]٥١: سبأ[ }ولَو تَرى ِإذْ فَِزعوا فَلَا فَوتَ{: وكما في قوله ]٨٧: النمل[ }ومن ِفي الَْأرِض
ِئٍذ آِمنُونموٍع ين فَزم مها ونْهم رخَي نَِة فَلَهساء ِبالْحفهذا كله بعد النفخ في الصور ]٨٩: النمل[ }ج.  

يعني تقول لهم المالئكة تبشرهم يوم معادهم إذا  }كُم الَِّذي كُنتُم تُوعدونوتَتَلَقَّاهم الْملَاِئكَةُ هذَا يوم{ :قولهو
  . فأملوا ما يسركم:أي }كُم الَِّذي كُنتُم تُوعدونهذَا يوم{ :خرجوا من قبورهم

ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزُل علَيِهم الْملَاِئكَةُ {: -تبارك وتعالى-نعم وهذا يدل عليه أيضاً قوله 
وندتُوع نَِّة الَِّتي كُنتُموا ِبالْجِشرَأبنُوا وزلَا تَحِة  * َألَّا تَخَافُوا وِفي الْآِخرا ونْياِة الديِفي الْح اُؤكُمِليَأو ننَح

ونعا تَدا مِفيه لَكُمو كُما تَشْتَِهي َأنفُسا مِفيه لَكُمِحيٍم * وغَفُوٍر ر نلًا موهكذا في قوله  ]٣٢: فصلت[ }نُز
فهذا  ]٣٢: النحل[ }عملُونالَِّذين تَتَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ طَيِبين يقُولُون سالم علَيكُم ادخُلُواْ الْجنَّةَ ِبما كُنتُم تَ{: تعالى

    مع أن أهل اإليمان لهم نصيب من هذا المعنى في الدنيا؛ ألن اهللا ،كله يدل على أن ذلك يكون في اآلخرة
فإن  ]٨٢: اماألنع[ }الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك لَهم اَألمن وهم مهتَدون{:  يقول-عز وجل-

 قال لهم ، وخوفوه من آلهتهم،-صلى اهللا عليه وسلم- وخاصموا إبراهيم ،المشركين الذين عبدوا الكواكب
وكَيفَ َأخَافُ ما َأشْركْتُم والَ تَخَافُون َأنَّكُم َأشْركْتُم ِباللِّه ما لَم ينَزْل ِبِه {: -عليه الصالة والسالم-إبراهيم 



س كُملَيعونلَمتَع ِن ِإن كُنتُمقُّ ِباَألمِن َأحالْفَِريقَي واْ {: قال اهللا ]٨١: األنعام[ }لْطَانًا فََأيلِْبسي لَمنُواْ وآم الَِّذين
ونتَدهم مهو ناَألم ملَه لَِئكم ِبظُلٍْم ُأوانَه{:  ثم قال]٨٢: األنعام[ }ِإيمتُنَا آتَيجح ِتلْكِمِهنَاولَى قَوع اِهيمرا ِإبه{ 

عز -ن هذا من كالم اهللا إ:  من يقول-كما سبق في الكالم على قواعد التفسير-فمن أهل العلم  ]٨٣: األنعام[
هذا من تمام كالم إبراهيم : وبعضهم يقول }الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم{ فصل بين الفريقين -وجل

 أو أن ، أو أن تقتله،خبله فهم لما خوفوه من آلهتهم أن تُ،كان فهو قول حقما  وأياً ،-عليه الصالة والسالم-
فهذا األمن  }الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك لَهم اَألمن وهم مهتَدون{: تلحق به ضرراً قال

 فلهم من األمن واالهتداء على قدر ما عندهم من اإليمان الموصوف ،حاصل في اآلخرة و،حاصل في الدنيا
 الحكم المعلق على :وسبق الكالم على هذا عند قاعدة }لِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْمالَِّذين آمنُواْ ولَم ي{ بهذه الصفة
على الموصول لفظاً والمفصول  الكالم : وعند قاعدة أخرى وهي،د بزيادته وينقص بنقصانهوصف يزي

واهللا أعلم،معنى .  


