
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣ (سورة هود
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  
  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ٍة من ربِه ويتْلُوه شَاِهد منْه وِمن قَبِلِه       َأفَمن كَان علَى بينَ   { : في تفسير قوله تعالى    -رحمه اهللا -قال المصنف   
                    نْـهٍة ميِفي ِمر فَالَ تَك هِعدوم اِب فَالنَّارزاَألح ِبِه ِمن كْفُرن يمِبِه و ْؤِمنُوني لَِئكةً ُأومحرا وامى َإموسم ِكتَاب

  .]سورة هود) ١٧[( }كْثَر النَّاِس الَ يْؤِمنُونِإنَّه الْحقُّ ِمن ربك ولَِكن َأ
يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة اهللا تعالى التي فطر عليها عباده من االعتراف له بأنه 

 ]سورة الروم) ٣٠[( } علَيهافََأِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر النَّاس{:  كما قال تعالى،ال إله إال هو
  .اآلية

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
 كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل ،كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه((

  . الحديث،)١())؟تحسون فيها من جدعاء
 -صلى اهللا عليه وسلم- عن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار 

 ما عن دينهم وحرمت عليهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم ،إني خلقت عبادي حنفاء: يقول اهللا تعالى((: قال
  .)٢())ذه الفطرة فالمؤمن باق على ه،هم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً وأمرتْ،أحللت لهم

 وهو ما أوحاه إلى األنبياء من ، وجاءه شاهد من اهللا: أي]سورة هود) ١٧[( }ويتْلُوه شَاِهد منْه{: قوله
 ،-صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أجمعين- المختتمة بشريعة محمد ،شرائع المطهرة المكملة المعظمةال

 ، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة،ريعة من حيث الجملةوذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للش
سورة ) ١٧[( }َأفَمن كَان علَى بينٍَة من ربِه ويتْلُوه شَاِهد منْه{:  ولهذا قال تعالى،والفطرة تصدقها وتؤمن بها

صلى اهللا -بي  وبلغه الن-صلى اهللا عليه وسلم- إلى النبي -عليه السالم- وهو القرآن بلغه جبريل ]هود
  . إلى أمته-عليه وسلم

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
الذي هـو علـى     ،]سورة هود ) ١٧[( }َأفَمن كَان علَى بينٍَة من ربِه ويتْلُوه شَاِهد منْه        {: -تبارك وتعالى -قوله  ف

 أن اهللا   : أي }علَى بينَةٍ { :بقولهوالمراد  وهو القرآن   لى الفطرة، والشاهد هو الوحي      بينة من ربه هو من كان ع      
  . ولم يلتبس عليه، فأبصر الحق، فاجتمع نور الفطرة مع نور القرآن،الفطرةأودع في هذا اإلنسان 

                                                
كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولـد    ،  رواه مسلم و،  )١٣١٩(، برقم   )٤٦٥ / ١(كتاب الجنائز، باب ما قيل في أوالد المشركين         ،   رواه البخاري  - 1

 .)٢٦٥٨(رقم ، ب)٢٠٤٧ / ٤(على الفطرة 
 .)٢٨٦٥(، برقم )٢١٩٧ / ٤( رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار - 2
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  . يعقبه نور الوحي: أي}ويتْلُوه{: وقوله
 وبعـضهم  ،هو طالب اآلخرة }َأفَمن كَان علَى بينٍَة من ربِه{: -تبارك وتعالى–وقال بعض أهل العلم في قوله     

  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -هـو النبـي    }َأفَمن كَان علَى بينٍَة من ربهِ {: ، فقال  بمعنى أخص  فسر هذه اآلية  
}نْهم شَاِهد تْلُوهيصلى اهللا عليه وسلم-هو جبريل  }و-.  

وقـال   ، راجع إلى القـرآن    }منْه{ والضمير في    ، راجع إلى البينة   }يتْلُوه{ الضمير في    :لموقال بعض أهل الع   
وذلـك   ، من اإلنجيل  :أي }ويتْلُوه شَاِهد منْه  {: وقال بعضهم   ، شاهد من اهللا   :أي }ويتْلُوه شَاِهد منْه  {: بعضهم

أنـا  ((: -صلى اهللا عليه وسـلم -وقد قال النبي   -مصلى اهللا عليه وسل   - بشر بالنبي    -عليه السالم –أن عيسى   
  .واآلية تحتمل جميع هذه األقوال ،)٣()) وبشارة عيسى-عليه الصالة والسالم-دعوة إبراهيم 
عليه - ومن قبل القرآن كتاب موسى :أي ،]سورة هود) ١٧[( }وِمن قَبِلِه ِكتَاب موسى{: ثم قال تعالى

  . وهو التوراة-السالم
 ومن قبله شاهد آخر وهو كتاب : يعني:}وِمن قَبِلِه ِكتَاب موسى{:  في معنى قوله قال العلموبعض أهل
  .-عليه الصالة والسالم- بصحة نبوته موسى يشهد

 قدر م،]سورة هود) ١٧[( }َأفَمن كَان علَى بينٍَة من ربِه ويتْلُوه شَاِهد منْه{: -تبارك وتعالى–وفي قول اهللا 
    .؟ أم ذلك الذي على ضاللة وكفر وإعراض وتخرص وجهل، وقول على اهللا بال علمخير: وهو
 ، وقدوة يقتـدون بهـا  ،أنزله اهللا تعالى إلى تلك األمة إماماً لهم   :ي أ ]سورة هود ) ١٧[( }َإماما ورحمةً {: قوله

ُأولَِئـك  {: ؛ ولهذا قـال تعـالى   ن بالقرآن  فمن آمن بها حق اإليمان قاده ذلك إلى اإليما         ،ورحمة من اهللا بهم   
ومن يكْفُر ِبِه ِمن اَألحزاِب {:  ثم قال متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه،]سورة هـود  ) ١٧[( }يْؤِمنُون ِبهِ 

 هِعدوم وأهـل  ، ومن كفر بالقرآن من سائر أهل األرض مشركهم وكـافرهم : أي ،]سورة هـود  ) ١٧[( }فَالنَّار 
 كمـا  ، بني آدم على اختالف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآنالكتاب وغيرهم من سائر طوائف  

قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللِّه ِإلَـيكُم     {:  وقال تعالى  ،]سورة األنعام ) ١٩[( }ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ   {: قال تعالى 
  .]سورة هود) ١٧[( }ومن يكْفُر ِبِه ِمن اَألحزاِب فَالنَّار موِعده{:  وقال تعالى،]عرافسورة األ) ١٥٨([ }جِميعا

صلى اهللا عليه - أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن أبي موسى األشعري 
 ال يؤمن بي إال  ال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال نصراني ثموالذي نفسي بيده((:  قال-وسلم

  .)٤())دخل النار
 -صلى اهللا عليه وسلم- ال أسمع بحديث عن النبي كنت: وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال

 -صلى اهللا عليه وسلم- فبلغني أن النبي ، في القرآن-تصديقه:  قالأو-على وجهه إال وجدت مصداقه 
:  فجعلت أقول،))نصراني ثم ال يؤمن بي إال دخل النارال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال ((: قال

                                                
 .)٣٥٦٦(، برقم )٤٥٣ / ٢( رواه الحاكم في المستدرك - 3
 .)١٥٣(، برقم )١٣٤ / ١( إلى جميع الناس -صلى اهللا عليه وسلم-كتاب اإليمان، باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد ،  رواه مسلم- 4
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إال وجدت له تصديقاً  -صلى اهللا عليه وسلم-وقلما سمعت عن رسول اهللا :  قال؟أين مصداقه في كتاب اهللا
  .)٥(من الملل كلها:  قال،}ومن يكْفُر ِبِه ِمن اَألحزاِب فَالنَّار موِعده{:  حتى وجدت هذه اآلية،في القرآن

 أي القرآن حق من اهللا ال مرية ،اآلية ]سورة هود) ١٧[(} فَالَ تَك ِفي ِمريٍة منْه ِإنَّه الْحقُّ ِمن ربك{: وقوله
 وقال ،]سورة السجدة) ٢-١[( }تَنِزيُل الِْكتَاِب لَا ريب ِفيِه ِمن رب الْعالَِمين*  الم{:  كما قال تعالى،وال شك فيه

ولَِكن َأكْثَر النَّاِس الَ {:  وقوله،]سورة البقرة) ٢ -١([ }ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقين  *الم{: تعالى
ْؤِمنُون{:  كقوله تعالى،]سورة هود) ١٧[( }يْؤِمِنينتَ ِبمصرح لَوالنَّاِس و ا َأكْثَرمسورة يوسف) ١٠٣([ }و[، 

:  وقال تعالى،]سورة األنعام) ١١٦[(} وِإن تُِطع َأكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللِّه{: ىوقال تعال
}ْؤِمِنينالْم نِإلَّا فَِريقًا م وهعفَاتَّب ظَنَّه ِليسِإب ِهملَيقَ عدص لَقَدسورة سبأ) ٢٠([ }و[.  

سبق الكالم على هذه المسألة، وقال بعض  ]سورة هود) ١٧[(} نْه ِإنَّه الْحقُّ ِمن ربكفَالَ تَك ِفي ِمريٍة م{: قوله
  .-صلى اهللا عليه وسلم–هذا الخطاب ألمته : أهل العلم

}ادقُوُل اَألشْهيو ِهمبلَى رع ونضرعي لَِئكلَى اللَِّه كَِذباً ُأوى عافْتَر نِمم َأظْلَم نملَى ووا عكَذَب ُؤالِء الَِّذينه 
 لَى الظَّاِلِميننَةُ اللَِّه عَأال لَع ِهمبر* مهجاً وا ِعوغُونَهبيِبيِل اللَِّه وس نع وندصي الَِّذين  ونكَاِفر مِة هِباآلِخر

هم ِمن دوِن اللَِّه ِمن َأوِلياء يضاعفُ لَهم الْعذَاب ما كَانُوا  ُأولَِئك لَم يكُونُوا معِجِزين ِفي اَألرِض وما كَان لَ*
عمالس ونتَِطيعسي ونِصربا كَانُوا يمو *نْهلَّ عضو مهوا َأنفُسخَِسر الَِّذين لَِئكُأو  ونفْتَرا كَانُوا يم ال *م 

ِة هِفي اآلِخر مَأنَّه مراج مونرسورة هود) ٢٢-١٨[( }َألخْس[ .  
وس الخالئق من المالئكة والرسل ءيبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار اآلخرة على ر

 كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ : كما روى اإلمام أحمد عن صفوان بن محرز قال،واألنبياء وسائر البشر والجان
:  يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال-صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا كيف سمعت رس: عرض له رجل قال

 ويقرره بذنوبه ، ويستره من الناس، يدني المؤمن فيضع عليه كنفه-عز وجل-إن اهللا ((: سمعته يقول
 أنه قد أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه: ويقول له

 وأما الكفار ، حسناته ثم يعطى كتاب، فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم: قال،هلك
أخرجه . )٦( ))}هُؤالِء الَِّذين كَذَبوا علَى ربِهم َأال لَعنَةُ اللَِّه علَى الظَّاِلِمين{ :والمنافقون فيقول األشهاد

  .البخاري ومسلم في الصحيحين
 ، ممن افترى على اهللا كذباً ال أحد أظلم:يعني} ومن َأظْلَم ِممن افْتَرى علَى اللَِّه كَِذباً{: -عز وجل- قوله

 هم جميع  األشهاد،}ُأولَِئك يعرضون علَى ربِهم ويقُوُل اَألشْهاد هُؤالء الَِّذين كَذَبواْ علَى ربِهم{ :وقوله
، والمعنى أن من كذب على اهللا سيفتضح في يوم القيامة، ل واألنبياء وسائر البشرالخالئق من المالئكة والرس

  .}هُؤالء الَِّذين كَذَبواْ علَى ربِهم{: وتقول جميع الخالئق

                                                
 .)٣٣٠٩(، برقم )٣٧٢ / ٢(كتاب التفسير، تفسير سورة هود ،  رواه الحاكم في المستدرك- 5
كتاب ، مسلم، و)٢٣٠٩(، برقم )٨٦٢/  ٢ (]سورة هود) ١٨([}  َأالَ لَعنَةُ اللِّه علَى الظَّاِلِمين{: كتاب المظالم، باب قول اهللا تعالى،  رواه البخاري- 6

 .)٧١٩١(، برقم )١٠٥ / ٨(التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
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 ومنهم من ، ومنهم من فسرهم بالمالئكة،-عليهم الصالة والسالم-ومن أهل العلم من فسر األشهاد بالرسل 
األشهاد يشمل : قال ومنهم من ، يحفظون أعمال الناس ويشهدون عليهم بذلك،ئكةالحفظة من المال: قال

 ، فهؤالء يشهدون على الناس،هذا يصدق على المالئكة والرسل والعلماء: وقال بعضهم ،المالئكة والرسل
 -عز وجل- واهللا ،] الزمرسورة) ٦٩[( }ووِضع الِْكتَاب وِجيء ِبالنَِّبيين والشُّهداء{:  يقول-عز وجل-واهللا 

) ٤١[( }فَكَيفَ ِإذَا ِجْئنَا ِمن كُلِّ أمٍة ِبشَِهيٍد وِجْئنَا ِبك علَى هُؤالء شَِهيدا{: -صلى اهللا عليه وسلم-يقول لنبيه 
 والمالئكة الذين يتعاقبون في ، يشهدون على أقوامهم-عليهم الصالة والسالم-أن الرسل  فال شك ،]سورة النساء

ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب {:  يقول-عز وجل- واهللا ،من جملة الشهداء الذين يكتبون األعمالو ،ناسال
ِتيد{:  وقال،]سورة ق) ١٨([ }ع ِتيدع يا لَدذَا مه قَاَل قَِرينُهِنيٍد * وكُلَّ كَفَّاٍر ع نَّمها ِفي جنَّاٍع لِّلْخَ* َألِْقيِر مي

  .]سورة ق) ٢٥-٢٣([ }معتٍَد مِريٍب
يحتمل أن يكون هذا القول من األشهاد، ويكون الكـالم            ]سورة هود ) ١٨[( }َأال لَعنَةُ اللَِّه علَى الظَّاِلِمين    {: قوله

 أنـه   - أعلم واهللا- واألقرب   -تبارك وتعالى –من الموصول لفظاً ومعنى، ويحتمل أن يكون هذا القول من اهللا            
  . األصل في الكالم أن يكون متصالً لفظاً ومعنى ألن؛من كالم األشهاد

 يردون الناس عن اتباع الحق :أي ]سورة هود) ١٩([ }الَِّذين يصدون عن سِبيِل اللِّه ويبغُونَها ِعوجا{: وقوله
 ويريدون أن : أي}ويبغُونَها ِعوجا{ ، ويجنبونهم الجنة-عز وجل-وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى اهللا 

 جاحدون بها مكذبون :أي، ]سورة هود) ١٩([} وهم ِباآلِخرِة هم كَاِفرون{ ،يكون طريقهم عوجاً غير معتدلة
سورة ) ٢٠[(} ياءُأولَِئك لَم يكُونُواْ معِجِزين ِفي اَألرِض وما كَان لَهم من دوِن اللِّه ِمن َأوِل{بوقوعها وكونها

 وهو قادر على االنتقام منهم في الدار الدنيا ،طانه بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسل: أي،]هود
إن اهللا ((: وفي الصحيحين، ]سورة إبراهيم) ٤٢([ }ِإنَّما يَؤخِّرهم ِليوٍم تَشْخَص ِفيِه اَألبصار{ ،قبل اآلخرة

  .)٧())ذه لم يفلتهليملي للظالم حتى إذا أخ
 في الضميرو ،يريدون أن يكون طريقهم عوجاً غير معتدلة :أي ،}ويبغُونَها ِعوجا{: -تبارك وتعالى-قوله 

 -عز وجل- عن سبيل اهللا صدمن بعموم لفظها تصدق على كل وهذه اآلية  ،يرجع إلى السبيل }يبغُونَها{
 وضللهم ، وشككهم في دينهم، اإلسالم فلبس على الناس وضاق ذرعاً بشرائع،ومن ضلل الناس بكتاباته

 ، ونزع الحجاب، ودعا المرأة إلى التمرد واالختالط ومزاحمة الرجال،وأغراهم بالفساد والشر والمنكر
  والدعاة إلى اهللا ،ة لكتاب اهللا والحفظ، وجمعيات التحفيظ،واستهزأ باآلمرين بالمعروف والناهين عن المنكر

  .-ىتبارك وتعال-
 وذلك أن اهللا ، يضاعف عليهم العذاب: أي،اآلية ]سورة هود) ٢٠([ }يضاعفُ لَهم الْعذَاب{: ولهذا قال تعالى

 بل كانوا صماً عن ، سمعهم وال أبصارهم وال أفئدتهم فما أغنى عنهم،تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة
وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع َأو {:  كقوله،م حين دخولهم النار كما أخبر تعالى عنه، عمياً عن اتباعه،سماع الحق

الَِّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سِبيِل اللِّه {:  وقال تعالى،]سورة الملك) ١٠([ }نَعِقُل ما كُنَّا ِفي َأصحاِب السِعيِر
                                                

، بـرقم  )١٩٩٧ / ٤(ومسلم، كتاب البر والصلة، بـاب تحـريم الظلـم        ،  )٤٤٠٩(، برقم   )١٧٢٦ / ٤(كتاب التفسير، سورة هود     ،   رواه البخاري  - 7
)٢٥٨٣(. 
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ونفِْسدا كَانُواْ يذَاِب ِبمقَ الْعا فَوذَابع منَاهولهذا يعذبون على كل أمر تركوه، اآلية]سورة النحل) ٨٨([ }ِزد ، 
  .وعلى كل نهي ارتكبوه
 هذا ،"ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه، وعلى كل نهي ارتكبوه": -رحمه اهللا-قول الحافظ ابن كثير 

* ولَم نَك نُطِْعم الِْمسِكين * لِّين قَالُوا لَم نَك ِمن الْمص* ما سلَكَكُم ِفي سقَر {: -عز وجل-اهللا  قول باعتبار
 الْخَاِئِضين عم كُنَّا نَخُوضيِن*وِم الدوِبي كُنَّا نُكَذِّبومسألة تكليف الكفار بفروع ،]سورة المدثر) ٤٦-٤٢[( }و 

  .الشريعة مسألة خالفية بين علماء األصول
) ٨([ }ومن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة شَرا يره{: -عز وجل– اهللا وال شك أن أهل النار يتفاوتون في العذاب، وقد قال

  .]سورة الزلزلة
سورة ) ٢٠[( }يضاعفُ لَهم الْعذَاب ما كَانُواْ يستَِطيعون السمع وما كَانُواْ يبِصرون{: -تبارك وتعالى-قوله 

 ولهم ،لهم سمع لم ينتفعوا بهف ، وصم عن سماعه،ية الحقمي عن رؤ ألنهم عال يستطيعون السمع؛ :أي ]هود
  .بصر لم ينتفعوا به

 أنهم من شدة عداوتهم للنبي }ما كَانُواْ يستَِطيعون السمع وما كَانُواْ يبِصرون{: ويحتمل أن يكون معنى قوله
  .وا كالمه، وال يطيقون النظر إليه لم يكونوا يستطيعون السمع، فال يتحملون أن يسمع-صلى اهللا عليه وسلم–

 }ما كَانُواْ يستَِطيعون السمع وما كَانُواْ يبِصرون{ :قوله تعالى :- تعالىرحمه اهللا- الشنقيطي  العالمةقال
 : في هذه اآلية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن]سورة هود) ٢٠([

 أن  وقتادة-مارضي اهللا تعالى عنه-، ونقله عن ابن عباس ري في تفسيرهابن جرير الطبوهو اختيار : األول
أنهم ال يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، وال أن يبصروه إبصار ، }انُوا يستَِطيعون السمعما كَ{ معنى
لى، وقد كانت لهم ، الشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة اهللا تعامهتٍد

وجعلْنَا لَهم سمعا وَأبصارا وَأفِْئدةً فَما َأغْنَى عنْهم سمعهم ولَا { :ويدل لهذا قوله تعالى. أسماع وأبصار
  .اآلية ]سورة األحقاف) ٢٦[( }َأبصارهم ولَا َأفِْئدتُهم من شَيٍء ِإذْ كَانُوا يجحدون ِبآياِت اللَِّه

ذي ختم اهللا على قلوبهم وهو أظهرها عندي أن عدم االستطاعة المذكور في اآلية إنما هو للختم ال: الثاني
وجعلْنَا علَى قُلُوِبِهم َأِكنَّةً َأن { :ويشهد لهذا القول قوله تعالى. والغشاوة التي جعل على أبصارهم وأسماعهم

  .ونحو ذلك من اآليات ،]سورة اإلسراء) ٤٦[( }يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْرا
وتكذيب الرسل باختيارهم  ة على القلوب جزاء من اهللا تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكفروذلك الختم واألكنّ

لَما فَ{ :، وقوله]سورة النساء) ١٥٥[( }بْل طَبع اللّه علَيها ِبكُفِْرِهم{ :ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله
مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا َأزضاً{ : وقوله،]سورة الصف) ٥[( }زرم اللّه مهادفَز ضرسورة البقرة) ١٠[( }ِفي قُلُوِبِهم م[ 

سورة ) ١٢٥([ }ِفرونوَأما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادتْهم ِرجسا ِإلَى ِرجِسِهم وماتُواْ وهم كَا{ :، وقولهاآلية
، إلى غير اآلية ]سورة األنعام) ١١٠[( }ونُقَلِّب َأفِْئدتَهم وَأبصارهم كَما لَم يْؤِمنُواْ ِبِه َأوَل مرٍة{ :، وقوله]التوبة

  .ذلك من اآليات
: دة العرب في قولهم على عا، لشدة كراهيتهم لكالم الرسل:أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع أي: الثالث

وِإذَا تُتْلَى علَيِهم { : ويشهد لهذا القول قوله تعالى، إذا كان شديد الكراهية والبغض له،ال أستطيع أن أسمع كذا
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ِهملَيع تْلُوني ِبالَِّذين طُونسي ونكَادي نكَروا الْمكَفَر وِه الَِّذينجِرفُ ِفي ونَاٍت تَعياتُنَا باِتنَاآيسورة ) ٧٢[( } آي
وِإنِّي { :، وقوله اآلية]سورة فصلت) ٢٦[(} وقَاَل الَِّذين كَفَروا لَا تَسمعوا ِلهذَا الْقُرآِن{ :، وقوله تعالى]الحـج

ِفي آذَاِنِهم مهاِبعلُوا َأصعج ملَه ِلتَغِْفر متُهوعا داآلية ]سورة نوح) ٧[(} كُلَّم.  
 : مصدرية ظرفية، أي يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا، أي"ما"أن : الرابع

  .يضاعف لهم العذاب دائماً
مصدرية في محل نصب بنزع الخافض، أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون " ما"أن : الخامس

  .ن إدراكه بأسماعهم وأبصارهمالسمع واإلبصار في دار الدنيا، وتركوا الحق مع أنهم يستطيعو
 من صفة األصنام التي ]سورة هود) ٢٠[( }ما كَانُواْ يستَِطيعون السمع وما كَانُواْ يبِصرون{ :أن قوله: السادس

، ]سورة هود) ٢٠[( }وما كَان لَهم من دوِن اللِّه ِمن َأوِلياء{ :اتخذوها أولياء من دون اهللا، فيكون متصالً بقوله
  .  اعتراضية}اعفُ لَهم الْعذَابيض{: وتكون جملة

 خسروا أنفسهم :أي ]سورة هود) ٢١[( }ُأولَِئك الَِّذين خَِسرواْ َأنفُسهم وضلَّ عنْهم ما كَانُواْ يفْتَرون{: وقوله
خَبتْ لَّما كُ{:  كما قال تعالى،ا طرفة عينم من عذابهر عنه فهم معذبون فيها ال يفتّ،دخلوا ناراً حاميةألنهم ُأ

 من دون اهللا من }ما كَانُواْ يفْتَرون{ ، عنهم ذهب: أي}وضلَّ عنْهم{ ،]سورة اإلسراء) ٩٧[(} ِزدنَاهم سِعيرا
اس كَانُوا لَهم وِإذَا حِشر النَّ{:  كما قال تعالى، بل ضرتهم كل الضرر، عنهم شيئاًجِداألنداد واألصنام فلم تُ

كَاِفِرين ِتِهمادكَانُوا ِبِعباء وداْ {:  وكقوله،]سورة األحقاف) ٦[( }َأعَأورواْ وعاتَّب الَِّذين واْ ِمناتُِّبع َأ الَِّذينرِإذْ تَب
ابباَألس تْ ِبِهمتَقَطَّعو ذَابخسرهم ودمارهمت الدالة على إلى غير ذلك من اآليا،]سورة البقرة) ١٦٦[( }الْع ، 

يخبر تعالى عن مآلهم أنهم أخسر  ،]سورة هود) ٢٢([ }الَ جرم َأنَّهم ِفي اآلِخرِة هم اَألخْسرون{: ولهذا قال
الناس صفقة في الدار اآلخرة؛ ألنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، 

مختوم بسموم وحميم وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن وعن شرب الرحيق ال
الَ جرم َأنَّهم ِفي اآلِخرِة { فـ القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته،

ونراَألخْس مه{.  
الَ {ن معنى إ :وقال بعض أهل العلمة بمعنى حقاً،  كلمة واحد}الَ جرم{: ن قولهإ :قال الخليل بن أحمد وسيبويه

مرالَ {:  وبعضهم يقول، ولما كثر استعمالها صارت بمعنى حقاًالبد،: ، أي}جمرعبمعنى ال منْ }ج،ف ال صر، 
  .وصارت تستعمل بمعنى حقاً

يقَيِن َأحقُّ ِباَألمِن ِإن كُنتُم فََأي الْفَِر{: -تبارك وتعالى–مفصول معنى قول اهللا المن الموصول لفظاً و )مسألة(
 ونلَمتَع *ونتَدهم مهو ناَألم ملَه لَِئكم ِبظُلٍْم ُأوانَهواْ ِإيملِْبسي لَمنُواْ وآم سورة األنعام) ٨٢-٨١[( }الَِّذين[  

 ]سورة يوسف) ٥١([ } َأنَاْ راودتُّه عن نَّفِْسِهقَالَِت امرَأةُ الْعِزيِز اآلن حصحص الْحقُّ{: -عز وجل–وقول اهللا 
  .]سورة يوسف) ٥٢([ }ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب وَأن اللّه الَ يهِدي كَيد الْخَاِئِنين{: إلى قوله
 }ها وجعلُوا َأِعزةَ َأهِلها َأِذلَّةً وكَذَِلك يفْعلُونقَالَتْ ِإن الْملُوك ِإذَا دخَلُوا قَريةً َأفْسدو{: -عز وجل–وقوله 

  .]سورة النمل) ٣٤[(
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  أي أنه قد بلغ في الخسران غايته،األخسرين أن األخسر أفعل تفضيل كلمة الخاسرين والفرق بين )مسألة(
 ألن ؛}هم اَألخْسرون{: بين طرفي الكالم في قوله" هم"ولهذا جاء بضمير الفصل  فليس كذلك، وأما الخاسر

  .الوصف الكامل من الخسارةيدل على أنهم حققوا  "أل" دخول و،ذلك يفيد تقويته
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