
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(سورة هود 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وصلى اهللا وسلم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين
  : وبعد،أجمعين

 فعل  إن: يقول])١١٤(سورة هود[ }حسنَاِت يذِْهبن السيَئاِتِإن الْ{: وقوله :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين 

  حديثاً نفعني اهللا بما شاء-صلى اهللا عليه وسلم- كنت إذا سمعت من رسول اهللا: علي بن أبي طالب قال
 -وصدق أبو بكر- وحدثني أبو بكر ، فإذا حلف لي صدقته، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته،أن ينفعني منه

ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إال ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-أنه سمع رسول اهللا 
صلى - كوضوء رسول اهللا لهم  وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ،)١())غفر له

من توضأ وضوئي ((:  يتوضأ وقال-صلى اهللا عليه وسلم-هكذا رأيت رسول اهللا :  ثم قال-اهللا عليه وسلم
  .)٢())هذا ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

أرأيتم ((: ه قال أن-صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-وفي الصحيح عن أبي هريرة 
ال يا :  قالوا،))بقى من درنه شيئاً؟لو أن بباب أحدكم نهراً غمراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل ي

   .)٣())كذلك الصلوات الخمس يمحو اهللا بهن الذنوب والخطاياو((:  قال،رسول اهللا
الصلوات ((: يقول كان -صلى اهللا عليه وسلم- مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول اهللا روىو

   .)٤()) مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ورمضان ِإلى رمضان، والجمعة ِإلى الجمعة،الخمس

                                                
    أبواب الصالة عن رسول اهللا ،)٤٠٦(االستغفار، والترمذي برقم ، كتاب الوتر، باب في )١٥٢١(رواه أبو داود برقم  -  ١
، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب )١٣٩٥( برقم ه ما جاء في الصالة عند التوبة، وابن ماج، باب- صلى اهللا عليه وسلم-

إسناده صحيح، وصححه : ، واللفظ له، وقال محققوه)٤٧(، برقم )١/٢١٩(ما جاء في أن الصالة كفارة، وأحمد في المسند 
 ).٥٧٣٨(، وفي صحيح الجامع برقم )١٣٦١(األلباني في صحيح أبي داود برقم 

هارة، باب صفة طكتاب ال) ٥٦١(، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثالثا ثالثا، ومسلم برقم )١٥٨(رواه البخاري برقم  - ٢
 .، باب فضل الوضوء والصالة عقبه)٥٦٦(الوضوء وكماله، ورقم 

أرأيتم ((: مس كفارة، ولفظه، كتاب مواقيت الصالة، باب الصلوات الخ)٥٠٥(لم أجده بهذا اللفظ وإنما رواه البخاري برقم  -  ٣
فذلك مثل ((: ال يبقى من درنه شيئا، قال: قالوا. ))بقي من درنهلو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول ذلك ي

ى مح، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب المشي إلى الصالة تُ)٦٦٧(، ومسلم برقم ))الصلوات الخمس يمحو اهللا بها الخطايا
 .به الخطايا وترفع به الدرجات

هارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما ط، كتاب ال)٢٣٣(رواه مسلم برقم  -  ٤
 .بينهن ما اجتنبت الكبائر
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 فأخبره -صلى اهللا عليه وسلم- فأتى النبي ، عن ابن مسعود أن رجالً أصاب من امرأة قبلةوروى البخاري
 يا رسول : فقال الرجل}فاً ِمن اللَّيِل ِإن الْحسنَاِت يذِْهبن السيَئاِتوَأِقِم الصالةَ طَرفَِي النَّهاِر وزلَ{ :فأنزل اهللا

   . وأخرجه في التفسير بنحوه، هكذا رواه في كتاب الصالة)٥())لجميع أمتي كلهم((: ؟ قالاهللا ألي هذا
ها الدولج فأصبت لتُ إن امرأة جاءت تبايعه فأدخ:عن ابن عباس أن رجالً أتى عمر فقالوروى اإلمام أحمد 
 قال فأتاه ، فائت أبا بكر فسله: قال، أجل:؟ قاليبة في سبيل اهللاِغ ويحك لعلها م:ل فقا،منها ما دون الجماع

 فقال له -صلى اهللا عليه وسلم-؟ فقال مثل قول عمر ثم أتى النبي يبة في سبيل اهللاِغ لعلها م:ه فقالفسأل
وَأِقِم الصالةَ طَرفَِي النَّهاِر وزلَفاً ِمن اللَّيِل ِإن { : ونزل القرآن،))بيل اهللايبة في سِغلعلها م((: قالف ،مثل ذلك

يعني -؟ فضرب رسول اهللا لي خاصة أم للناس عامة يا : فقال، ِإلى آخر اآلية}الْحسنَاِت يذِْهبن السيَئاِت
: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،مة بل للناس عا،ة عينعم وال نَ، ال: صدره بيده وقال-عمر

  .)٦())صدق عمر((
   بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 إما أن تكون العهدية، بمعنى أنها "ال " الحسنات}ِإن الْحسنَاِت يذِْهبن السيَئاِت{: -تبارك وتعالى-قوله ف

، }وَأِقِم الصالةَ طَرفَِي النَّهاِر وزلَفاً ِمن اللَّيِل{: -تبارك وتعالى- وهي المذكورة في قوله حسنات خاصة،
صالة العامة أقوال أهل العلم تدور على أنها الصلوات الخمس، على اختالف في التفاصيل في المراد بو

وات التي تكون في طرف النهار أو في الحسنات يعني تلك الصلفالصالة في زلف من الليل، وطرف النهار، 
طرفي النهار، أو في طرفه وفي طرفيه، وفي زلف من الليل تذهب السيئات، باعتبار هذا المعنى واألحاديث 

، وكذلك الصلوات الخمس يمحو اهللا بهن الذنوب -رحمه اهللا- كما أورد الحافظ ابن كثير ،التي وردت
ابن وحسنات للتعريف، يعني جنس الحسنات يذهب جنس السيئات،  في ال"ال"ن إ: والخطايا، وإما أن يقال

وَأِقِم الصالةَ طَرفَِي { ذكر ا حمل الحسنات على الصلوات الخمس باعتبار أن اهللا قبله-رحمه اهللا-جرير 
 كما ذكر ، وكذلك األحاديث الواردة في هذا المعنى، وال شك أن الصلوات الخمس}النَّهاِر وزلَفاً ِمن اللَّيِل

 -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ألن ؛ كفارة لما بينهن، وذلك ال يختص بالصلوات-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 ها ال سيما  لريكفوإتباع السيئة بالحسنة ت،  التوبةمما يندب فيوذلك ، )٧())تبع السيئة الحسنة تمحهاأو((: قال
 لو أنه حصل له تقصير في الصالة، ،ذا كان ذلك من جنسها إ-رحمه اهللا-كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -

يعني فاتته صالة من الصلوات بتفريط، فإنه يكثر من النوافل، فالحسنات يذهبن السيئات، ولهذا ثبت عن النبي 

                                                
 .، كتاب مواقيت الصالة، باب الصالة كفارة)٥٠٣(رواه البخاري برقم  - ٥

صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، : ، وقال محققوه)٢٢٠٦(، برقم )٤/٨٤(رواه أحمد في المسند  - ٦
 ).١٢٩٣١(، برقم )١٢/٢١٥(ولين يوسف بن مهران، والطبراني في المعجم الكبير 

، -صلى اهللا عليه وسلم-هذا حديث حسن صحيح، كتاب البر والصلة عن رسول اهللا : ، وقال)١٩٨٧(رواه الترمذي برقم  - ٧
: إسناده حسن، وقال األلباني: ، وقال محققوه)٢١٣٥٤(، برقم )٣٥/٢٨٤(ما جاء في معاشرة الناس، وأحمد في المسند باب 

 ).٢٦٥٥(حسن لغيره، في صحيح الترغيب والترهيب  برقم 
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إن أول ما يحاسب الناس به ((: -قال كما في حديث أبي هريرة رضي اهللا عنهأنه  -صلى اهللا عليه وسلم-
 انظروا في صالة عبدي :-وهو أعلم- لمالئكته -عزوجل– يقول ربنا : قال، من أعمالهم الصالةيوم القيامة

 انظروا هل لعبدي من : وإن كان انتقص منها شيئا قال، فإن كانت تامة كتبت له تامة،؟أتمها أم نقصها
، وهكذا )٨())كم ثم تؤخذ األعمال على ذا، أتموا لعبدي فريضته من تطوعه: قال،تطوع؟ فإن كان له تطوع

   ؛ والعبرة بما غلب، فالناجي هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، واهللا لفظ عامالحسنات فبالنسبة للصيام، 
 ومن خَفَّتْ مواِزينُه *والْوزن يومِئٍذ الْحقُّ فَمن ثَقُلَتْ مواِزينُه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون {:  يقول-عز وجل-
، أو للجنس "ال"ن إ:  هل يقال}السيَئاِت{: ، وقوله أيضاً])٩- ٨(سورة األعراف[ }ُأولَِئك الَِّذين خَِسرواْ َأنفُسهمفَ

الصلوات الخمس والجمعة ((: -صلى اهللا عليه وسلم-هذا من العام المخصوص، فيما يتعلق بقول النبي : يقال
، فيكون المقصود ؟ بهذا القيد)٩())ينهن إذا اجتنبت الكبائرإلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما ب

الوضوء مثالً، كبذلك الصغائر، فالصغائر تكفر بالتوبة، وتكفر أيضاً بما يفعله اإلنسان من الحسنات، 
 ات قد تنغمر في بحر هذه الحسنات،إذا كانت الحسنات عظيمة فإن السيئوهذا، غير  و، والصدقاتوالصالة

: ، وقال في قصة حاطب)١٠()) بعد اليومعملما ضر عثمان ما ((: -صلى اهللا عليه وسلم-بي ولذلك قال الن
األصل في الكبائر أنها تحتاج إلى و، )١١()) اعملوا ما شئتم: فقال،ما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر((

 تقع لإلنسان، مصائب  اإلنسان بها لسبب آخر، كالشفاعة، أو المصائب التيوال يعاقبتوبة، وقد يزول أثرها 
مكفرة، أو غير ذلك مما يذكره أهل العلم، ثم ذكر سبب النزول، وقد جاء هذا في روايات كثيرة منها الصحيح 

أن رجالً ألم بامرأة فيما دون الفرج، يعني مما ال يوجب الحد،  ومنها ما هو دونه، ومجموع ذلك يدور على
وَأِقِم الصالَةَ طَرفَِي النَّهاِر وزلَفًا من اللَّيِل ِإن {: نزلت هذه اآلية وأخبره، ف-صلى اهللا عليه وسلم-فجاء للنبي 

                                                
ها تتم من يتمها صاحب كل صالة ال((: - صلى اهللا عليه وسلم-، كتاب الصالة، باب قول النبي )٨٦٤( رواه أبو داود برقم - ٨

حديث حسن  ":، وقال)٤١٣(، كتاب الصالة، باب المحاسبة على الصالة، والترمذي برقم )٤٦٥(، والنسائي برقم ))تطوعه
، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم - صلى اهللا عليه وسلم-أبواب الطهارة عن رسول اهللا ، "غريب من هذا الوجه

هذا : "حديث صحيح، والحاكم في المستدرك وقال: ، وقال محققوه)٩٤٩٤(،  برقم )١٥/٢٩٩(القيامة الصالة، وأحمد في المسند 
، وصححه األلباني في )٩٦٥(، برقم )١/٣٩٤ (" شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلمحديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وله

 ).٨١٠(، وفي صحيح أبي داود برقم )٢٠٢٠(صحيح الجامع برقم 

هارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما ط، كتاب ال)٢٣٣(رواه مسلم برقم  -  ٩
 .بينهن ما اجتنبت الكبائر

، -صلى اهللا عليه وسلم-هذا حديث حسن غريب، كتاب المناقب عن رسول اهللا : ، وقال)٣٧٠١(رواه الترمذي برقم  - ١٠
، والحاكم في المستدرك - رضي اهللا عنه-  من حديث عبد الرحمن بن سمرة ،-رضي اهللا عنه-باب في مناقب عثمان بن عفان 

، برقم )٣/٣٢٣(هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح : ، وقال)٤٥٥٣(، برقم )٣/١١٠(
)٦٠٦٤.( 

نظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات ، كتاب الجهاد والسير، باب إذا اضطر الرجل إلى ال)٢٩١٥(رواه البخاري برقم  -  ١١
، باب من فضائل أهل بدر -رضي اهللا تعالى عنهم- ، كتاب فضائل الصحابة )٢٤٩٤(إذا عصين اهللا وتجريدهن، ومسلم برقم 

 . وقصة حاطب بن أبي بلتعة- رضي اهللا عنهم-
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 عن ابن عباس أن رجالً أتى عمر -رحمه اهللا-، وهذه الرواية عند اإلمام أحمد }الْحسنَاِت يذِْهبن السيَئاِت
المخدع، وهي : ج هو الِمخدع، ويقال بالفتح أيضاًالدول – فأدخلتها الدولج: إن امرأة جاءت تبايعه، يقول: فقال

غرفة صغيرة داخل غرفة، يعني غرفة يوضع فيها نفيس المتاع داخل غرفة، يعني أشبه ما تكون بخزانة 
ويحك، : ، فأدخلها الدولج، فنال منها، فقالعندي تمر جيد في الداخل ما عرضته: ، وقال لها-داخل غرفة

أةامر:  يقال،غيبةلعلها مذهب للجهاد، وهذا ال شك أنه أعظم أن ينتهك حرمتها غيبة إذا غاب عنها زوجها، م 
ويخونه في أهله، وهذه الرواية التي ذكرها هنا عند اإلمام أحمد في إسنادها ضعف ولكن مجموع الروايات ال 

 . ال تخلو من ضعفوإن كانت هذه الروايةشك أنها تتقوى به، 

روِن ِمن قَبِلكُم ُأولُواْ بِقيٍة ينْهون عِن الْفَساِد ِفي األرِض ِإالّ قَِليالً ممن َأنجينَا ِمنْهم واتّبع فَلَوالَ كَان ِمن الْقُ{
ِرِمينجكَانُواْ مآ ُأتِْرفُواْ ِفيِه وواْ مظَلَم الِّذين* لُهَأهِبظُلٍْم و ىالْقُر ِلكهِلي كبر ا كَانمو ونِلحصسورة [ }ا م

  .)]١١٧-١١٦(هود
ا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور يقول تعالى فهلّ

 ،جد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيراً قد و: أي}ِإلَّا قَِليالً{:  وقوله،والمنكرات والفساد في األرض
 ولهذا أمر اهللا تعالى هذه األمة الشريفة أن يكون ؛ة نقمتهأعند حلول غضبه وفجوهم الذين أنجاهم اهللا 

   .فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
األمم :  يعني}كَان ِمن الْقُروِن{ ،اهلّ:  أي}فَلَوالَ{، }فَلَوالَ كَان ِمن الْقُروِن ِمن قَبِلكُم{: -عز وجل- اهللا قول

، البقية في األصل اسم لما يبقيه }ُأولُواْ بِقيٍة ينْهون عِن الْفَساِد ِفي األرِض{ة، هال كان فيهم كالماضية المهلَ
خرج من ماله، فإنه يستبقي عادة أجوده؛ ولهذا أطلقت هذه اللفظة على ما يدل على الجودة، اإلنسان حينما ي

أولي البقية، هال كان من القرون من قبلكم أولو بقية، لوال فالن من : فالن من البقية الباقية، أو قيل: فإذا قيل
هؤالء هم أولو البقية، ناس ف ،أصحاب عقول راجحة رزينة ناضجة، وأهل دين:  يعني}ُأولُواْ بِقيٍة{كان 

، وهذا االستثناء يحتمل }ينْهون عِن الْفَساِد ِفي األرِض ِإالّ قَِليالً ممن َأنجينَا ِمنْهم{عقالء، فيهم عقل ودين، 
فَلَوالَ كَان ِمن الْقُروِن ِمن قَبِلكُم ُأولُواْ بِقيٍة ينْهون عِن الْفَساِد ِفي األرِض ِإالّ قَِليالً {أن يكون متصالً، فيكون 

منَا ِمنْهيَأنج نمتبارك -قال اهللا ، كما -عز وجل- كانوا أصحاب بقية، كانوا أهل بقية فأنجاهم اهللا }م
، في قصة أصحاب السبت، ويحتمل أن )]١٦٥(سورة األعراف[ }َأنجينَا الَِّذين ينْهون عِن السوِء{: -وتعالى

 ممن ينهون عن الفساد في }ُأولُواْ بِقيٍة{ما كان فيهم من كانوا بهذه الصفة أي ، اًمنقطعيكون االستثناء 
  .األرض

قد وجد منهم من هذه الضرب قليل، لم يكونوا كثيراً ":  أي}ِإالّ قَِليالً{ -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير وقال
 يكون االستثناء من قبيل المتصل، وهذا هو األقرب، وال حاجة للقول بأنه هذاعلى ف، "وهم الذين أنجاهم اهللا

عقالء  }ُأولُواْ بِقيٍة{ة ك فهال كان من القرون من قبلكم من األمم المهلَ:من قبيل المنقطع، فيكون المعنى
جد و:  يعني)]١٣(سورة المائدة[ }ِإالَّ قَِليالً منْهم{أصحاب عقول راجحة ودين ينهون عن الفساد في األرض 

هذه الصفة، بمضمن معنى النفي، لم يوجد منهم ناس } فَلَوالَ كَان ِمن الْقُروِن ِمن قَبِلكُم{: منهم قليل؛ ألن قوله
:  يعني}ِإالّ قَِليالً{ هال كان فيكم من يفعل كذا وكذا، وإال لما قال لهم ذلك ،ضيضلتحلجاءت لوال هذه ولهذا 
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، وهذا كما جاء في -عز وجل-لم يوجد فيهم من يتصف بهذا الوصف إال قليالً ممن أنجاهم اهللا : كأنه يقول
عليه -قت، ومن معهم، ابتداء من نوح  في اآليات التي سب-عليهم الصالة والسالم-اآليات في إنجاء الرسل 

 فمن بعده، وال شك أن هؤالء األمم الذين قص اهللا خبرهم فيهم من ينطبق عليه هذا الوصف -الصالة والسالم
نَّه ها لَنُنَجيِإن ِفيها لُوطًا قَالُوا نَحن َأعلَم ِبمن ِفي{: ، قال-عز وجل-إلى اهللا  والبد، وهم األنبياء الذين دعوهم

لَهَأهصلوات اهللا - وهود وصالح وشعيب -عليه الصالة والسالم-، وكذلك نوح ])٣٢(سورة العنكبوت[ }و
 .وسالمه عليهم أجمعين

كما قال  ،ولهذا أمر اهللا تعالى هذه األمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
 }عون ِإلَى الْخَيِر ويْأمرون ِبالْمعروِف وينْهون عِن الْمنْكَِر وُأولَِئك هم الْمفِْلحونولْتَكُن ِمنْكُم ُأمةٌ يد{: تعالى

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم اهللا (( : وفي الحديث،)]١٠٤(سورة آل عمران[
  .)١٢())بعقاب

لْقُروِن ِمن قَبِلكُم ُأولُو بِقيٍة ينْهون عِن الْفَساِد ِفي الَْأرِض ِإلَّا قَِليالً ِممن فَلَوال كَان ِمن ا{: ولهذا قال تعالى
منَا ِمنْهيآ ُأتِْرفُواْ ِفيِه{:  وقوله،}َأنْجواْ مظَلَم الِّذين عاتّباستمروا على ما هم عليه من المعاصي : أي}و 

 ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك }وكَانُوا مجِرِمين{أهم العذاب جنكار أولئك حتى فَوالمنكرات ولم يلتفتوا إلى إ
 كما قال ،ه قط حتى يكونوا هم الظالمينه وعذاب بأس مصلحةً ولم يأت قريةً،قرية إال وهي ظالمة لنفسها

سورة [ }وما ربك ِبظَلَّاٍم لِّلْعِبيِد{: ل وقا،)]١٠١(سورة هود [}وما ظَلَمنَاهم ولَِكن ظَلَمواْ َأنفُسهم{: تعالى
  .])٤٦(فصلت
هو : وقيل ،هو الذي غذي باللذات والنعم: ف، المتر}واتّبع الِّذين ظَلَمواْ مآ ُأتِْرفُواْ ِفيِه{: -عز وجل- قوله

أن يكون قد أبطرته في المترف ال يشترط والذي أبطرته النعم، أكثر منها وتوسع فيها، فهو اإلنسان المنعم، 
  بسبباءوعن فة، بخالف من لقي من العيش كدراًمن غذي بالنعم وأكثر منها فإنه يكون بهذه الصفالنعم، 
صاروا :  يعني}واتّبع الِّذين ظَلَمواْ مآ ُأتِْرفُواْ ِفيِه{:  قال-عز وجل- فهذا ال يكون مترفاً، فاهللا ،تحصيله

 ومظاهرها ومباهجها واشتغلوا بها ، اتبعوا ملذات الدنيا،ن بها، اتبعوا الشهواتتابعين للنعم التي صاروا مترفي
  . وصارت هي همهم ومقصودهم ومطلوبهم عن اتباع الرسل والعمل بعمارة آخرتهم،عن الدار اآلخرة

سورة [ }رك لَظُلْم عِظيمِإن الشِّ{: لقوله تعالى بالشرك، :أي }وما كَان ربك ِليهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم{ :وقوله
 العام المراد به الخصوص، وإال فظاهر اللفظ العموم؛ ألن كلمة ظلم نكرة في سياق من باب، ])١٣(لقمان

 صغير أو كبير، هذا ظاهر اللفظ فمن فسره بأنه الشرك ، ظلم أي}وما كَان ربك ِليهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم{النفي، 
الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم {: -تبارك وتعالى- كقوله ،ن هذا من العام المخصوصإ: قال  بشرٍك:يعني
صلى اهللا عليه - فهذه مثلها باعتبار أن ظاهرها العموم، نكرة في سياق النفي، والنبي ])٨٢(سورة األنعام[ }ِبظُلٍْم
 أن اهللا لم يكن يهلك أي: ، فيكون المعنى على هذا التفسير} عِظيمِإن الشِّرك لَظُلْم{ فسر تلك بآية لقمان -وسلم

عليه - قوم شعيب ك إال ومعه أمر آخر، يعني أن اهللا أهل-الباء للسببيةف-بسبب إشراكهم : أي، القرى بشرٍك
                                                

إسناده على : ، وقال محققوه-نهرضي اهللا ع-، من حديث أبي بكر الصديق )٥٣(، برقم )١/٢٢١(رواه أحمد في المسند  -  ١٢
 .شرط الشيخين
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ة،  المكاييل والموازين، وقوم لوط ألنهم يفعلون الفاحش-مع الشرك- ألنهم كانوا يطففون -الصالة والسالم
ر آخر وهكذا، فما كان الهالك واقعاً بهم لمجرد إشراكهم أو بسبب إشراكهم فحسب، بل البد أن يكون معه أم

وما كَان ربك ِليهِلك {كين،  يرجع إلى المفعول المهلَ}ِبظُلٍْم{:  وعلى هذا يكون قولهمن الظلم والفساد المتعدي،
أن : أي بشرك حاصل منهم فالبد أن يكون معه أمر آخر، والمعنى الثانيبظلم واقع منهم، :  أي}الْقُرى ِبظُلٍْم

عز -وهو ظالم لهم، كما قال اهللا :  أي}وما كَان ربك ِليهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم{ حال من الفاعل، }ِبظُلٍْم{: قوله
أنه لم يقع هذا اإلهالك والتدمير الذي قص : أي ])١٠١(سورة هود[ }وما ظَلَمنَاهم ولَِكن ظَلَمواْ َأنفُسهم{: -وجل

الت وهو ظالم لهم، وإنما كان ذلك بسبب ظلمهم هم وعصيانهم اهللا فيه أخبارهم وما جرى لهم من المثُ
األصل فيما ف، وهذا المعنى هو المعنى الراجح، والمعنى األول ال حاجة إليه، -عز وجل-وكفرهم باهللا 

 واألمر  وال يوجد،، يراد به خالف الظاهرهالظاهر إال لدليل يدل على أن العموم أنه محمول على هظاهر
الثاني أن الشرك هو أعظم الظلم، أكبر الجرائم، فهو وحده يكفي إلهالكهم وتدميرهم وال حاجة ألن يكون 

  .-واهللا أعلم-عندهم جرائم أخرى مع الشرك، 
}اِحدةً وُأم َل النَّاسعلَج كبشَاء ر لَوو خْتَِلِفينم الُونزالَ يةُ * ةً وتْ كَِلمتَمو مخَلَقَه ِلذَِلكو كبر ِحمن رِإالَّ م

ِعينمالنَّاِس َأجالِْجنَِّة و ِمن نَّمهج ألنَألم كب١١٩-١١٨(سورة هود [ }ر[(.  
ولَو شَاء ربك {:  كما قال تعالى، كفريخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو

لف بين  وال يزال الخُ: أي}وال يزالُون مخْتَِلِفين ِإلَّا من رِحم ربك{:  وقوله،}لَآمن من ِفي الَْأرِض كُلُّهم جِميعاً
  .الناس

   .هم وآرائهملهم ومذاهبح في أديانهم واعتقادات مللهم وِنوال يزال الخُلف بين الناس
 ،الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين،  إال المرحومين من أتباع الرسل: أي}ِإلَّا من رِحم ربك{: وقوله

 حتى كان النبي وخاتم الرسل واألنبياء فاتبعوه وصدقوه ، ولم يزل ذلك دأبهم،أخبرتهم به رسل اهللا إليهم
نهم الفرقة الناجية كما جاء في الحديث المروي في المسانيد  أل؛ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا واآلخرة

 وإن النصارى افترقت ،إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة(( :والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً
 ،)) كلها في النار إال فرقة واحدة، وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعين فرقة،على اثنتين وسبعين فرقة

   . رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة)١٣())ما أنا عليه وأصحابي((: ؟ قال يا رسول اهللاومن هم: قالوا

                                                
افترقت اليهود ((:  ولفظه-رضي اهللا عنه-، كتاب السنة، باب شرح السنة، عن أبي هريرة )٤٥٩٦(رواه أبو داود برقم  - ١٣

 وتفترق أمتي على ثالث وسبعين ، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة،على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة
، كتاب الفتن، باب افتراق )٣٩٩٢( برقم ه، وابن ماج)٢٠٣(، وصحح هذا اللفظ األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ))فرقة

ليأتين على أمتي ما أتى ((:  بلفظ-رضي اهللا عنهما- ، من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص )٢٦٤١(األمم، والترمذي برقم 
 وإن بني إسرائيل ،ى إن كان منهم من أتى أمه عالنية لكان في أمتي من يصنع ذلك حذو النعل بالنعل حت،على بني إسرائيل

 ومن هي يا رسول : قالوا، كلهم في النار إال ملة واحدة، وتفترق أمتي على ثالث وسبعين ملة،ثنتين وسبعين ملةاتفرقت على 
حسنه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم واألمة، ، كتاب اإليمان، باب ما جاء في افتراق )) ما أنا عليه وأصحابي: قال؟اهللا
 ). ٤٤٤(، برقم )١/٢١٨(، والحاكم في المستدرك )١٣٤٨(
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 }ولَو شَاء ربك لَجعَل النَّاس ُأمةً واِحدةً{ يفسر اآلية، }ولَو شَاء ربك لَآمن من ِفي الَْأرِض كُلُّهم جِميعاً{ :قوله
 أن يوجد بينهم االختالف في األديان والمذاهب -سبحانه وتعالى-ت مشيئته على اإليمان، ولكن اقتض: أي

 فهؤالء أمم الكفر على أهواء ومذاهب شتى، منهم }والَ يزالُون مخْتَِلِفين{واألهواء، االختالف المذموم طبعاً، 
ا اختالف أهل من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد البشر، وبعضهم يضلل بعضاً، ويكفر بعضهم بعضاً، فهذ

األهواء، سواء كانوا من األمم األخرى، أو كان ذلك من المذاهب المنتسبة لإلسالم، المذاهب الباطلة 
والَ { :وقوله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الحق، -عز وجل-المنحرفة، الذين اختلفوا في الدين، فاهللا 

 خْتَِلِفينم الُونزي *بر ِحمن رِإالَّ مأي " لف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم ال يزال الخُ:أي": ، قال}ك
  . االختالف

إال المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به : أي": }ِإالَّ من رِحم ربك{:  الحافظ في قولهقال
 الناس أهواء شتى إال من :ن، يعني من هؤالء المختلفياستثناهم قد -عز وجل-، فهؤالء يكون اهللا "من الدين
والَ {: وقيل،  وهذا المعنى هو أقرب المعاني فليسوا كذلك، فهم على اإليمان والحق،-عز وجل-رحم اهللا 

 خْتَِلِفينم الُونزي *كبر ِحمن رفهداه، -عز وجل-رحمه اهللا  إال من ،من هؤالء المختلفين:  يعني}ِإالَّ م 
، ال يزال هؤالء على هذا االختالف -واهللا أعلم-فانتشله وهداه من هؤالء المختلفين، واألقرب هو األول 

والَ تَكُونُواْ كَالَِّذين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ ِمن بعِد ما جاءهم الْبينَاتُ { -تبارك وتعالى-والشر والتفرق الذي ذمه اهللا 
 لَِئكُأووِظيمع ذَابع م١٠٥(سورة آل عمران[ }لَه([.  

}نِذِرينمو شِِّرينبم ينالنَِّبي ثَ اللّهعةً فَباِحدةً وُأم النَّاس كان :  يكون التقدير يعني])٢١٣(سورة البقرة[ }كَان
ين بقوا على األصل على  هم الذ-عز وجل-استثناهم اهللا ن الذين إوالناس أمة واحدة على اإليمان فاختلفوا، 

ِإن الَِّذين فَرقُواْ ِدينَهم {اإليمان وهم المرحومون، ومن عداهم فهؤالء هم أهل الذم والتفرق واالختالف، 
 .])١٥٩(سورة األنعام[ }وكَانُواْ ِشيعا لَّستَ ِمنْهم ِفي شَيٍء

الواحدة التي ذكرها الفرقة  فهذه ،}الُون مخْتَِلِفينوالَ يز{هو في معنى اآلية الذي ذكره الحافظ هذا الحديث و
 -عز وجل- منذ أن أنزل اهللا  هم الذين بقوا على األصل، ليست من المختلفين-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 وأولئك تفرقوا واختلفوا وخرجوا عن ،)١٤())ال تزال طائفة من أمتي على الحق((:  قال،آدم على التوحيد
 قال ،فرقة نووالسبع ناالثنت :يأ ،-صلى اهللا عليه وسلم- وهذه الفرق التي ذكرها النبي ،تقيمالصراط المس

                                                
وهذا : ، وقال)٢٢٢٩(، كتاب الفتن والمالحم، باب ذكر الفتن ودالئلها، والترمذي برقم )٤٢٥٢(رواه أبو داود برقم  - ١٤

، باب ما جاء في األئمة المضلين، وأحمد في المسند -يه وسلمصلى اهللا عل-حديث حسن صحيح، كتاب الفتن عن رسول اهللا 
إسناده صحيح على  :، وقال محققوه)٣٣/٨٣(، )١٩٨٥١(حديث صحيح، وبرقم : ، وقال محققوه)١٦٨٨١(، برقم )٢٨/٩٤(

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، : ، وقال)٨٦٥٣(، برقم )٤/٥٩٣(شرط مسلم، والحاكم في المستدرك 
 ).١٧٧٣(، وفي صحيح الجامع برقم )٢٧٠(حه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم وصح
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ليس المقصود أن هؤالء خرجوا عن اإلسالم بسبب تفرقهم واختالفهم وتشعب و ،)١٥())كلها في النار(( :عنها
 ، وإنما متوعدة بالنار،في النار ولهذا فإن الثنتين والسبعين فرقة ال يحكم عليها أنها خالدة ،آرائهم ومذاهبهم

 ال لكن الحديث ، وفيهم من ال يخرج من اإلسالم،فيهم من يخرج من اإلسالمو ،ب ما شاء اهللا أن تعذبعذَّتُ
 ولهذا شيخ اإلسالم والشاطبي وأهل العلم ، قطعاً وأن هؤالء قد خرجوا عن اإلسالم،يدل على التخليد في النار

 يعني الفرق التي ذكرها ،في النار يعني يخلدون فيهابأنهم هؤالء ليس المقصود : ا قالو،لما تكلموا على معناه
 فهم يتفاوتون غاية ، مثل الجهمية أو المعتزلة أو الطوائف الخوارج والشيعة وأمثال هؤالء،العلماء مثالً

له لسبب أو  -عز وجل- وقد يغفر اهللا ، يعذب، ومنهم من ال يخرج،منهم من يخرج من اإلسالمف ،التفاوت
 وقد يكون هذا اإلنسان ، فمات عليه، وهذا كان غاية ما أمكنه، قد يكون قلد غيره ولم يجد غير هذا،آلخر

تبارك - فاهللا ، واهللا ال يكلف نفساً إال وسعها، وهذا غاية ما توصل إليه،اجتهد وبذل وسعه في طلب الحق
 لكن هذا ما ينطبق على كل األفراد الذين ،ار في الجملةبالندون توع لكنهم م،بعباده من أنفسهم أرحم -وتعالى

  . فالوعيد العام قد يتخلف لسبب، الشروط وانتفاء الموانعتحققينتسبون إليهم؛ ألنه البد من 
        : -ألن المختصر لم يتطرق لها- }وِلذَِلك خَلَقَهم{ وقال الحافظ ابن كثير رحمه اهللا في األصل على قوله

  وقال مكي بن أبي، ولالختالف خلقهم:-في رواية عنه- قال الحسن البصري }وِلذَِلك خَلَقَهم{: وقوله"
 قال ابن وهب ، للرحمة خلقهم: وقيل،}فَِمنْهم شَِقي وسِعيد{: خلقهم فريقين كقوله: طلحة عن ابن عباس

 : فقال طاوس، فأكثراأن رجلين اختصما إليه: أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاوس
والَ يزالُون {:  أليس اهللا يقول: فقال،كذبت:  فقال طاوس،لذلك خلقنا:  فقال أحد الرجلين،اختلفتما وأكثرتما

 خْتَِلِفينم *كبر ِحمن رِإالَّ م مخَلَقَه ِلذَِلككما ، لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة: قال؟}و 
 وكذا قال مجاهد ،للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب: كم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قالقال الح

سورة [ }وما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن{:  ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى،والضحاك وقتادة
 كما قال الحسن البصري في رواية عنه في  وللرحمة واالختالف خلقهم: بل المراد: وقيل،])٥٦(الذاريات
ِإالَّ { الناس مختلفون على أديان شتى : قال}وِلذَِلك خَلَقَهم ِإالَّ من رِحم ربك* والَ يزالُون مخْتَِلِفين {: قوله

كبر ِحمن رلق هؤالء لناره  خلق هؤالء لجنته وخ: لذلك خلقهم قال: فقيل له، فمن رحم ربك غير مختلف}م
والَ {:  سألت مالكاً عن قوله تعالى: وقال ابن وهب، وكذا قال عطاء بن أبي رباح واألعمش.وخلق لعذابه

 خْتَِلِفينم الُونزي *كبر ِحمن رِإالَّ م مخَلَقَه ِلذَِلكوقد اختار هذا ، فريق في الجنة وفريق في السعير: قال}و 
   .)١٦("و عبيدالقول ابن جرير وأب

  .رختِص الممن وسه و وحذفه من هذا المختصر غفلة،مهم جداًهذا الكالم 

                                                
، كتاب الفتن، باب افتراق األمم، وأحمد في - رضي اهللا عنه-، من حديث أنس بن مالك )٣٩٩٣( برقم هرواه ابن ماج -  ١٥

، )٤٤٣(، برقم )١/٢١٨(تدرك حديث صحيح بشواهده، والحاكم في المس: ، وقال محققوه)١٢٢٠٨(، برقم )١٩/٢٤١(المسند 
 ).  ٢٠٤٢(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 

 . للنشر والتوزيعالفكر، دار محمود حسن: ، للحافظ ابن كثير، تحقق)٢/٥٦٥(تفسير القرآن العظيم : انظر - ١٦
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:  ثم قال،}والَ يزالُون مخْتَِلِفين{:  قال-عز وجل- اهللا ؟ على ماذا يعود}وِلذَِلك خَلَقَهم{:  في قولهاسم اإلشارة
}كبر ِحمن رِإالَّ م{، }ِلذَِلك{:  فمن نظر إلى هذا المعنى قال، للبعيد"ذلك"اسم اإلشارة و }وِلذَِلكهو البعيد }و 

 فاقتضت مشيئته }والَ يزالُون مخْتَِلِفين{: ؛ ألن اهللا قال}ِإالَّ من رِحم ربك* والَ يزالُون مخْتَِلِفين { االختالف
 ، ثم يجازيهم عليه، فهو يبلوهم بهذا}ذَِلك خَلَقَهموِل{:  قال، فالبد أن يقع،وإرادته الكونية وقوع الخالف بينهم

 وهو الذي ، فالشاهد أن هذا المعنى معنى له وجه، فيعذب أقواماً ويرحم آخرين،وتظهر معاني أسمائه وصفاته
والَ يزالُون { ،راً هو الرحمة ومن نظر إلى أن المذكور آِخ،-رحمه اهللا-اختاره كبير المفسرين ابن جرير 

م خْتَِلِفين *كبر ِحمن رلمجموع :  وبعضهم قال، دون األول-واهللا أعلم-وهذا  ،للرحمة خلقهم:  قال،}ِإالَّ م
 قد اقتضت حكمته ومشيئته أن -عز وجل- وهذا ليس بمستبعد باعتبار أن اهللا ، للرحمة ولالختالف،األمرين

وِلذَِلك { ،لغيرهم وغضبه ،-ليهم الصالة والسالمع- فرحمته ألهل اإليمان وأتباع الرسل ،يوجد هذا وهذا
مواهللا أعلم، لالختالف وللرحمة}خَلَقَه .   
 يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه }وتَمتْ كَِلمةُ ربك َألمألن جهنَّم ِمن الِْجنَِّة والنَّاِس َأجمِعين{: وقوله

 وأنه ال بد ،ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار أن -لعلمه التام وحكمته النافذة-وقدره 
   . وله الحجة البالغة والحكمة التامة،أن يمأل جهنم من هذين الثقلين الجن واإلنس

 ا بما بعدهة التي ثبتت مفسر-عز وجل- والمقصود بكلمة اهللا ، ثبتت كلمة ربك:يأ }وتَمتْ كَِلمةُ ربك{ :قوله
}ألنَألمِعينمالنَّاِس َأجالِْجنَِّة و ِمن نَّمهج {،ره فالبد من وقوعه قضى اهللا ذلك وقد.  

 ،اختصمت الجنة والنار((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال
 ،كبرين والمتجبرينأوثرت بالمت:  وقالت النار،؟ما لي ال يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطهم: فقالت الجنة

 ، أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء: وقال للنار،أنت رحمتي أرحم بك من أشاء:  للجنة-عز وجل-فقال اهللا 
وأما  ،  اهللا لها خلقاً يسكن فضل الجنةئ فأما الجنة فال يزال فيها فضل حتى ينش،ولكل واحدة منكما ملؤها

  .)١٧()) وعزتك، قطْ قطْ:ا رب العزة قدمه فتقول حتى يضع عليه؟ هل من مزيد:النار فال تزال تقول

                                                
} تَ اللِّه قَِريب من الْمحِسِنينِإن رحم{ : في قول اهللا تعالىا جاءمباب ، كتاب التوحيد، )٧٠١١(رواه البخاري برقم  - ١٧

 يا رب ما لها ال :اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة((: ، ولفظه))وعزتك((: ، بدون زيادة])٥٦(سورة األعراف[
 :قال للنار و، أنت رحمتي: فقال اهللا تعالى للجنة،-يعني أوثرت بالمتكبرين- وقالت النار ،؟يدخلها إال ضعفاء الناس وسقطهم
 وإنه ينشئ للنار من ، قال فأما الجنة فإن اهللا ال يظلم من خلقه أحدا، ولكل واحدة منكما ملؤها،أنت عذابي أصيب بك من أشاء

، ورواه )) قطْ قطْ قطْ: حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول، هل من مزيد ثالثا:يشاء فيلقون فيها فتقول
 ما لي ال يدخلني إال : وقالت الجنة، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين:تحاجت الجنة والنار فقالت النار((: فظه، ول)٤٥٦٩(برقم 

 إنما أنت : وقال للنار، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي- تبارك وتعالى للجنة- قال اهللا ،؟ضعفاء الناس وسقطهم
 فهنالك ، قط قطا ملؤها فأما النار فال تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطْ ولكل واحدة منهم،عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي
 كتاب ،)) وأما الجنة فإن اهللا عز وجل ينشئ لها خلقا، وال يظلم اهللا عز وجل من خلقه أحدا،تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض

، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار )٢٨٤٦(، ومسلم برقم ])٣٠(سورة ق[} وتَقُوُل هْل ِمن مِزيٍد{ :التفسير، باب قوله
 . والجنة يدخلها الضعفاء،يدخلها الجبارون
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وإال  ، وأهل الجنة من الضعفاء، أغلب أهل النار من الكبراء والمجرمين الكبار،باعتبار الغالبهذا الحديث 
المجاهدين في  ومن ، ويوجد فيهم من قادة أهل اإليمان، وليسوا من الضعفاء،يوجد في الجنة من أئمة العدلف

 حال األتباع والمتبوعين -عز وجل- كما ذكر اهللا ،ار يوجد فيها من سقط الناس ومن ضعفائهم والن،سبيل اهللا
  . فالكالم باعتبار األغلب،ومحاجتهم في النار

}ِذكْرِعظَةٌ وومقُّ وِذِه الْحِفي ه اءكجو كتُ ِبِه فَُؤادا نُثَبِل مساء الرَأنب ِمن كلَيع نَّقُص كُالوْؤِمِنينى ِللْم{ 
  .])١٢٠(سورة هود[

 جرى لهم من  وكيف،يقول تعالى وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم
 وكيف نصر اهللا حزبه المؤمنين وخذل ،ما احتمله األنبياء من التكذيب واألذىو ،المحاجات والخصومات

 ليكون لك بمن مضى من إخوانك من ؛ قلبك يا محمد: أي،فؤادك كل هذا مما نثبت به ،أعداءه الكافرين
 ابن عباس ومجاهد وجماعة من ه قال، هذه السورة: أي}وجاءك ِفي هِذِه الْحقُّ{:  وقوله،المرسلين أسوة

في هذه السورة المشتملة على قصص األنبياء وكيف أنجاهم اهللا والمؤمنين يعني  ،الصحيحوهو  ،السلف
 وذكرى يتذكر بها ، وموعظة يرتدع بها الكافرون، ونبأ صدق، جاءك فيها قصص حق،الكافرينبهم وأهلك 
  .المؤمنون

 وهذا الذي عليه عامة المفسرين باعتبار أن اسم ،" في هذه السورة:أي":  قال}وجاءك ِفي هِذِه الْحقُّ{: قوله
 -رحمه اهللا- وابن جرير ،على هذه السورة فهذا من هاتين الجهتين يصدق ، مؤنث وهو للقريب"هذه"اإلشارة 

ابن جرير يقصد به قول عامة عند جماع اإل و، مخالفته لإلجماعاعتبر هذا القول ورجحه ولم يستجز
 آيات : يعني}وجاءك ِفي هِذِه{: هذا المعنى ليس محل إجماع؛ ألن من العلماء من قالو ، وأكثرهمالمفسرين

   ، واألول هو األقرب،الدنيا جاءك الحق:  أي}ِفي هِذِه{: م يقول وبعضه،ه القرآن كل،القرآن وسور القرآن
 وال تختص بهذه ، في القرآن-عز وجل-في هذه األنباء التي قصها اهللا :  وبعضهم يقول،-واهللا تعالى أعلم-

  .السورة
  .])١٢٢-١٢١(سورة هود[ } وانتَِظروا ِإنَّا منتَِظرون*ون وقُل لِّلَِّذين الَ يْؤِمنُون اعملُواْ علَى مكَانَِتكُم ِإنَّا عاِملُ{

اعملُواْ علَى { :يقول تعالى آمراً رسوله أن يقول للذين ال يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد
كَانَِتكُمعلى طريقتكم ومنهجكم : أي}م.   

  . متقاربة معاٍن،أو على تمكنكم وحالكم
}اِملُون{ ، على طريقتنا ومنهجنا:أي }ِإنَّا عوننتَِظروا ِإنَّا مانتَِظر{ : أي}و لَه ن تَكُونم ونلَمفَ تَعوفَس

ونالظَّاِلم فِْلحالَ ي اِر ِإنَّهةُ الداِقبوقد أنجز اهللا لرسوله وعده ونصره وأيده وجعل ،])١٣٥(سورة األنعام[ }ع 
  . واهللا عزيز حكيم،روا السفلى وكلمة الذين كف،كلمته هي العليا

}لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع كبا رمِه ولَيكَّْل عتَوو هدبفَاع كُلُّه راَألم عجرِه يِإلَيِض واَألراِت واومالس بِللِّه غَيو{ 
  .])١٢٣(سورة هود[

 وسيؤتي كل عامل عمله يوم ،جع والمآب وأنه إليه المر،يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات واألرض
   . من توكل عليه وأناب إليه فإنه كاٍف، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فله الخلق واألمر،الحساب
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 بل هو عليم ، ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد:أي }وما ربك ِبغَاِفٍل عما تَعملُون{: وقوله
   . وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين، ذلك أتم الجزاء في الدنيا واآلخرةبأحوالهم وسيجزيهم على
  . وهللا الحمد والمنة-عليه السالم-آخر تفسير سورة هود 
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