
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(سورة إبراهيم 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
سورة [}جهنَّم ويسقَى ِمن ماء صِديٍدمن ورآِئِه {:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

 وهذا بارد في ، فهذا حار في غاية الحرارة، في النار ليس له شراب إال من حميم وغساق:أي ]١٦:إبراهيم
 ،]٥٨- ٥٧:سورة ص[ } وآخَر ِمن شَكِْلِه َأزواج *هذَا فَلْيذُوقُوه حِميم وغَساقٌ{:  كما قال،غاية البرد والنتن

  . الصديد من القيح والدم: وقال مجاهد وعكرمة
وِإن يستَِغيثُوا يغَاثُوا ِبماٍء {:  ويقول،]١٥:سورة محمد[ }وسقُوا ماء حِميماً فَقَطَّع َأمعاءهم{: يقول اهللا تعالى

وهجشِْوي الْوِل يهوهكذا رواه ابن جرير، اآلية]٢٩:سورة الكهف[ }كَالْم .  
 أي يشربه قهراً وقسراً ال يضعه في فمه حتى يضربه الملك ، يتغصصه ويتكرهه: أي}يتَجرعه{: هوقول

سورة [}وال يكَاد يِسيغُه{ ،]٢١:سورة الحج[}ولَهم مقَاِمع ِمن حِديٍد{:  كما قال تعالى،بمطراق من حديد
ويْأِتيِه الْموتُ ِمن { ،و برده الذي ال يستطاع يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته أ:أي ]١٧:إبراهيم

:  قال عمرو بن ميمون بن مهران، يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه:أي ]١٧:سورة إبراهيم[ }كُلِّ مكَاٍن
 .من كل عظم وعصب وعرق

أنواع العذاب : قال  }كَاٍنويْأِتيِه الْموتُ ِمن كُلِّ م{ :-مارضي اهللا تعالى عنه- وقال الضحاك عن ابن عباس
 ولكن ال ، ليس منها نوع إال يأتيه الموت منه لو كان يموت،الذي يعذبه اهللا بها يوم القيامة في نار جهنم

 ومعنى ،]٣٦:سورة فاطر[ }وال يخَفَّفُ عنْهم ِمن عذَاِبهاال يقْضى علَيِهم فَيموتُوا {:  ألن اهللا تعالى قال؛يموت
 أنه ما من نوع من هذه األنواع من العذاب إال إذا ورد عليه اقتضى أن -مارضي اهللا عنه-ن عباس كالم اب

ويْأِتيِه الْموتُ {:  ولهذا قال تعالى؛ ليخلد في دوام العذاب والنكال، ولكنه ال يموت،يموت منه لو كان يموت
  .]١٧:سورة إبراهيم[ }ِمن كُلِّ مكَاٍن وما هو ِبميٍت

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

 ألنه يصد قيل له ذلك؛ ،الصديد ما كان من القيح والدم ،}ويسقَى ِمن ماء صِديٍد{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 يمضي  أنه الأي }جرعهيتَ{: -تبارك وتعالى- وقوله ، فالنفوس تعافه وتنفر منه، لقبح مرآه،عن النظر إليه

  .}وال يكَاد يِسيغُه يتَجرعه{  وشدة إال بصعوبة حلقهفي مجرى
أن الموت يأتيه من :  األول: لهذه اآليةمعنيين -رحمه اهللا-الحافظ  ذكر }ِه الْموتُ ِمن كُلِّ مكَاٍنويْأِتي{ :وقوله

 ما نزل في : يعني،و نزل به وحده ألصابه الموت منهكل موضع في بدنه؛ ألنه يجد في ذلك الموضع ما ل
لَا يقْضى { ، ولكنه ال يموت؛ ألن اهللا قضى أن يتعذب بهذا،ه الموتبسببهذا الموضع لوحده يكفي أن يحصل 

: ن عباسذكره عن ابالذي  والقول اآلخر ا،]٣٦:سورة فاطر[}علَيِهم فَيموتُوا ولَا يخَفَّفُ عنْهم من عذَاِبها
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 فإذا شرب هذا الصديد الذي يقطع ، العذابا من كل نوع من أنواع هذ: أي}ِه الْموتُ ِمن كُلِّ مكَاٍنويْأِتي{
 وما يقع عليه من ألوان ، فإن هذه أسباب-واهللا تعالى أعلم-ليس بين القولين منافاة و ،األمعاء يأتيه الموت منه

ويْأِتيِه الْموتُ ِمن { ، له من آثار فإن ذلك أيضاً مميت وما يحصل،لهاب ِق فيأتيه الموت من،العذاب فإنها مميتة
 أو ، وهكذا حينما يشرب هذا الشراب، فحينما يضرب بالمقامع من حديد يأتيه الموت،}كُلِّ مكَاٍن وما هو ِبميٍت

  . نسأل اهللا العافية،يشوى بالنار
 أي مؤلم ، وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ: أي]١٧:سورة إبراهيم[ }يظٌوِمن ورآِئِه عذَاب غَِل{: وقوله

ِإنَّها شَجرةٌ تَخْرج {:  وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم، وأدهى وأمر،صعب شديد أغلظ من الذي قبله
 ثُم ِإن لَهم  *آِكلُون ِمنْها فَماِلُئون ِمنْها الْبطُون فَِإنَّهم لَ *وس الشَّياِطيِنء طَلْعها كََأنَّه ر *ِفي َأصِل الْجِحيِم

 فأخبر أنهم تارة يكونون في ،]٦٨-٦٤:سورة الصافات[ } ثُم ِإن مرِجعهم لَِإلَى الْجِحيِم *علَيها لَشَوباً ِمن حِميٍم
هِذِه {:  وهكذا قال تعالى، باهللا من ذلك عياذاً، وتارة يردون إلى جحيم، وتارة في شرب حميم،أكل زقوم

 ونِرمجا الْمِبه كَذِّبالَِّتي ي نَّمهِميٍم آٍن* جح نيبا ونَهيب طُوفُونإن {:  وقال تعالى،]٤٤-٤٣:سورة الرحمن[ }ي
  *خُذُوه فَاعِتلُوه ِإلَى سواِء الْجِحيِم* يِم  كَغَلِْي الْحِم *كَالْمهِل يغِْلي ِفي الْبطُوِن* شجرة الزقوم طَعام الَْأِثيِم 

سورة [ } ِإن هذَا ما كُنْتُم ِبِه تَمتَرون * ذُقْ ِإنَّك َأنْتَ الْعِزيز الْكَِريم *ثُم صبوا فَوقَ رْأِسِه ِمن عذَاِب الْحِميِم
 ال  * وِظلٍّ ِمن يحموٍم * ِفي سموٍم وحِميٍم *حاب الشِّماِلوَأصحاب الشِّماِل ما َأص{:  وقال،]٥٠-٤٣:الدخان

جهنَّم يصلَونَها فَِبْئس * هذَا وِإن ِللطَّاِغين لَشَر مآٍب {:  وقال تعالى،]٤٤-٤١:سورة الواقعة[ }باِرٍد وال كَِريٍم
اداقٌ *الِْمهغَسو ِميمح ذُوقُوهذَا فَلْيه * اجوشَكِْلِه َأز ِمن آخَرإلى غير ذلك من ،]٥٨-٥٥:سورة ص[ } و 

 جزاء -عز وجل- وأشكاله مما ال يحصيه إال اهللا ، وتكراره وأنواعه،اآليات الدالة على تنوع العذاب عليهم
  .]٤٦:سورة فصلت[ }وما ربك ِبظَلَّاٍم ِللْعِبيِد{وفاقاً 

إلقاء  وأ ،وهت أجسادهم مما وقع عليهم من األذى والتعذيب ألناس قد شُ يرى بعض الصورحينمااإلنسان 
ال ،  وسمل للعيون،ف واآلذانون وتقطيع لأل، وما يحصل من التشويه والتمثيل بسلخ للوجه،المواد الحارقة

 أو ، أو تقطع أعضاؤه،خرق رأسهيفالذي  ،يسوغ له الطعام وال الشراب وال النوم بسبب هذه المناظر المقززة
 ، يكون ذلك دقائققد ، وال يشعر بعد ذلك بما يجري له، يموت حتىأو يسلخ ،تلقى عليه هذه المواد الحارقة

شيء ال يمكن للعقل أن فهو  عذاب أهل النار ذكر اهللا ووصف منلو تفكر اإلنسان فيما لكن  ، ساعاتأو
 ال يفضي بهم هذا إلى راحة ،نقطع ال ي وهو شيء دائم مستمر، أو أن يتصوره على حقيقته،يصل إلى مداه

  . المسلمين من الناروجميع نسأل اهللا أن يعيذنا ،بعد مدة فيكون عند اإلنسان شيء من الرجاء
ى شَيٍء مثَُل الِّذين كَفَرواْ ِبربِهم َأعمالُهم كَرماٍد اشْتَدتْ ِبِه الريح ِفي يوٍم عاِصٍف الّ يقِْدرون ِمما كَسبواْ علَ{

ِعيدالَُل الْبالض وه ١٨:سورة إبراهيم[ }ذَِلك[.  
 وبنوا أعمالهم على غير ، وكذبوا رسله،هذا مثل ضربه اهللا تعالى ألعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره

 } َأعمالُهممثَُل الِّذين كَفَرواْ ِبربِهم{:  فقال تعالى، وعدموها أحوج ما كانوا إليها، فانهارت،أساس صحيح
 ألنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء فلم ؛ مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من اهللا تعالى:أي

 }ِفي يوٍم عاِصٍف{ ،تحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة وال ألفوا حاصالً إال كما ي، شيئاًايجدو
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يقدروا على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إال كما يقدرون  فلم ، ذي ريح شديدة عاصفة قوية:أي
 }وقَِدمنَا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْنَاه هباء منْثُوراً{:  كقوله تعالى،على جمع هذا الرماد في هذا اليوم

حياِة الدنْيا كَمثَِل ِريٍح ِفيها ِصر َأصابتْ حرثَ مثَُل ما ينِْفقُون ِفي هِذِه الْ {:وقوله تعالى ،]٢٣:سورة الفرقان[
ونظِْلمي مهَأنْفُس لَِكنو اللَّه مها ظَلَممو لَكَتْهفََأه مهوا َأنْفُسٍم ظَلَما {:  وقوله تعالى،]١١٧:سورة آل عمران[ }قَوي

كُم ِبالْمن والَْأذَى كَالَِّذي ينِْفقُ مالَه ِرَئاء النَّاِس وال يْؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر َأيها الَِّذين آمنُوا ال تُبِطلُوا صدقَاِت
اللَّهوا وبا كَسٍء ِمملَى شَيع ونقِْدرلْداً ال يص كَهاِبٌل فَتَرو هابفََأص ابِه تُرلَياٍن عفْوثَِل صكَم ثَلُهِدي فَمهال ي 

الْكَاِفِرين م{ في هذه اآلية  وقوله،]٢٦٤:سورة البقرة[ }الْقَوِعيدالُل الْبالض وه سعيهم وعملهم على : أي}ذَِلك 
  .}ذَِلك هو الضالُل الْبِعيد{غير أساس وال استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما كانوا إليه 

فشبه تعالى ":  اآلية}مثَُل الِّذين كَفَرواْ ِبربِهم َأعمالُهم{:  قول اهللا تعالىفي - تعالىرحمه اهللا-بن القيم اقال 
 فشبه سبحانه ،أعمال الكفار في بطالنها وعدم االنتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف

 وكونها ،اإليمان واإلحسانلكونها على غير أساس من - كالهباء المنثور أعمالهم في حبوطها وذهابها باطالً
 فال يقدر صاحبه على شيء منه وقت ، برماد طيرته الريح العاصف- وعلى غير أمره-عز وجل-لغير اهللا 

ال يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم  }الّ يقِْدرون ِمما كَسبواْ علَى شَيٍء{ : فلذلك قال؛شدة حاجته إليه
 ، لوجهه فإن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً، من ثواب وال فائدة نافعةراًعلى شيء فال يرون له أث

 فالخالص أن يكون ،الخالص الصواب:  فالمقبول، واألعمال أربعة فواحد مقبول وثالثة مردودة، لشرعهموافقاً
مردودة ال والثالثة ،-صلى اهللا عليه وسلم-  والصواب أن يكون مما شرعه اهللا على لسان رسوله،هللا ال لغيره

  .ما خالف ذلك
 وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها ألصل ،وفي تشبيهها بالرماد سر بديع

 ،وبها تسعر النار على أصحابها ، فكانت األعمال التي لغير اهللا وعلى غير مراده طعمة للنار،هذا وهذا
 كما ينشىء ألهل األعمال الموافقة ألمره ونهيه التي ، وعذاباً اهللا سبحانه لهم من أعمالهم الباطلة ناراًوينشئ

 فهم وأعمالهم ،رت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداً فأثّ، وروحاًهي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيماً
   .)١("وما يعبدون من دون اهللا وقود النار

رماد ولم يشبهها بالدقيق أنه ال يقدر من هذا على شيء وال يبقى منه شيء، هذا في أصل وجه تشبيهها بال
المثل، فهذه قد احترقت بالنار وتحولت من شيء إلى شيء، وتحول الرماد إلى شيء ال ينتفع به أصالً، 

سة الشرك ا خالطتها نجا لم، من صدقة ونحو ذلكعملوهافجاءت الريح فأطارت به، فهؤالء أعمالهم التي 
وصورة هذا المثل أن أعمال ،  وجاءت عليه الريح، صارت بمنزلة هذا الرماد،-عز وجل-وكانت لغير اهللا 

  .وال ينتفعون بشيء  شيء،فال يبقى منهالكفار كرماد اشتدت به الريح 
}و كُمذِْهبشَْأ يِبالْحقّ ِإن ي ضاألراِت واومخَلَقَ الس اللّه َأن تَر ِديٍدَألَمْأِت ِبخَلٍْق جلَى اللِّه  *يع ا ذَِلكمو 

  .]٢٠-١٩:سورة إبراهيم[ }ِبعِزيز

                                                
 .هـ ١٤٠٦ : النشرنة سالصحابة،إبراهيم بن محمد، مكتبة : ، تحقيق)٣٤( لإلمام ابن القيم  األمثال في القرآن الكريم- ١
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يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد األبدان يوم القيامة بأنه خلق السموات واألرض التي هي أكبر من 
وما فيها من  ، أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها،خلق الناس

 وهذه األرض بما فيها من مهاد ، واآليات الباهرات، والحركات المختلفات،الكواكب الثوابت والسيارات
 وحيوان على اختالف أصنافها ومنافعها ، وأشجار ونبات، وقفار وبحار،حاٍر وصراٍر وب،ووهاد وأوتاد

 خَلَقَ السماواِت والَْأرض ولَم يعي ِبخَلِْقِهن ِبقَاِدٍر علَى َأن يحِيي َأولَم يروا َأن اللَّه الَِّذي{ :وأشكالها وألوانها
ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع لَى ِإنَّهتَى بوِمن نُّطْفٍَة {: وقال تعالى ،]٣٣:سورة األحقاف[}الْم َأنَّا خَلَقْنَاه انالِْإنس ري لَمَأو

 خَِصيم وفَِإذَا هِبينم * برضوِميمر ِهيو ِيي الِْعظَامحي نقَاَل م خَلْقَه نَِسيثَالً وا الَِّذي  * لَنَا مِييهحقُْل ي 
ِليمِبكُلِّ خَلٍْق ع وهٍة ورَل ما َأوَأنْشََأه*  ِر نَاراً فَِإذَا َأنْتُمِر الَْأخْضالشَّج ِمن َل لَكُمعالَِّذي ج ونتُوِقد ِمنْه*  

ِليمالْخَلَّاقُ الْع وهلَى وب مخْلُقَ ِمثْلَهي لَى َأنِبقَاِدٍر ع ضالَْأراِت واومالَِّذي خَلَقَ الس سلَيِإذَا  *َأو هرا َأمِإنَّم 
 كُونفَي كُن قُوَل لَهي ئاً َأنشَي ادَأر *ِدِه مالَِّذي ِبي انحبفَسونعجِه تُرِإلَيٍء و٧٧:سورة يــس[ }لَكُوتُ كُلِّ شَي-

بل هو   بعظيم وال ممتنع: أي}ِإن يشَْأ يذِْهبكُم ويْأِت ِبخَلٍْق جِديٍد وما ذَِلك علَى اللَِّه ِبعِزيٍز{ : وقوله،]٨٣
يا َأيها النَّاس َأنْتُم الْفُقَراء {: سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم كما قال

ِميدالْح الْغَِني وه اللَّهِديٍد *ِإلَى اللَِّه وْأِت ِبخَلٍْق جيو كُمذِْهبشَْأ يي ِزيٍز * ِإنلَى اللَِّه ِبعع ا ذَِلكمسورة [} و
يا {:  وقال،]٣٨:سورة محمد[ } غَيركُم ثُم ال يكُونُوا َأمثَالَكُموِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوماً{:  وقال،]١٧-١٥:فاطر

:  وقال،]٥٤:سورة المائدة[}َأيها الَِّذين آمنُوا من يرتَد ِمنْكُم عن ِديِنِه فَسوفَ يْأِتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونَه
  .]١٣٣:سورة النساء[} النَّاس ويْأِت ِبآخَِرين وكَان اللَّه علَى ذَِلك قَِديراًِإن يشَْأ يذِْهبكُم َأيها{

 }ِبالْحقّ{:  وقوله، هنا بمعنى ألم تعلمة الرؤي،}َألَم تَر َأن اللّه خَلَقَ السماواِت واألرض ِبالْحقّ{: تعالىقوله 
سبحانه -لم يخلق السماوات واألرض من أجل اللهو والعبث  أن اهللاأي  ،خلقاً متلبساً بالحق: يمكن أن يقال

وما خَلَقْنَا السماواِت والَْأرض {:  فاهللا جل جالله يقول، عما يقول الكافرون والظالمون علواً كبيراً-وتعالى
ا لَاِعِبينمنَهيا بم{:  ويقول،]٣٨:سورة الدخان[ }والَْأراء وما خَلَقْنَا السمو الَِّذين ظَن اِطلًا ذَِلكا بمنَهيا بمو ض

تبارك - الظنون السيئة باهللا ، فهذه من الظنون الفاسدة،]٢٧:سورة ص[ }كَفَروا فَويٌل لِّلَِّذين كَفَروا ِمن النَّاِر
الَِّذي خَلَقَ {: -تعالىتبارك و- كما قال اهللا ، وخلقها لغاية عظيمة، فخلقها بالحق خلقاً متلبساً بالحق،-وتعالى

  .]٢:سورة الملك[}الْموتَ والْحياةَ ِليبلُوكُم َأيكُم َأحسن عملًا
لِّه ِمن وبرزواْ ِللِّه جِميعا فَقَاَل الضعفَاء ِللَِّذين استَكْبرواْ ِإنَّا كُنَّا لَكُم تَبعا فَهْل َأنتُم مغْنُون عنَّا ِمن عذَاِب ال{

  .]٢١:سورة إبراهيم[}شَيٍء قَالُواْ لَو هدانَا اللّه لَهدينَاكُم سواء علَينَآ َأجِزعنَا َأم صبرنَا ما لَنَا ِمن مِحيٍص
 أي اجتمعوا له في براز ، برزت الخالئق كلها برها وفاجرها هللا الواحد القهار: أي}وبرزواْ{: يقول تعالى

 لقادتهم وسادتهم ،وهم األتباع }فَقَاَل الضعفَاء{ ،رض وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداًمن األ
ِإنَّا كُنَّا لَكُم {:  عن عبادة اهللا وحده ال شريك له وعن موافقة الرسل قالوا لهم}ِللَِّذين استَكْبروا{وكبرائهم 

 فهل تدفعون : أي}هْل َأنْتُم مغْنُون عنَّا ِمن عذَاِب اللَِّه ِمن شَيٍءفَ{ ، مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا: أي}تَبعاً
 ولكن حق }لَو هدانَا اللَّه لَهدينَاكُم{:  فقالت القادة لهم،عنا شيئاً من عذاب اهللا كما كنتم تعدوننا وتمنوننا
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سواء علَينَا َأجِزعنَا َأم { ،على الكافرين وحقت كلمة العذاب ، وسبق فينا وفيكم قدر اهللا،علينا قول ربنا
  . ليس لنا خالص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه: أي}صبرنَا ما لَنَا ِمن مِحيٍص

 وِإذْ يتَحاجون ِفي النَّاِر فَيقُوُل{:  كما قال تعالى،والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها: قلت
 قَاَل الَِّذين استَكْبروا ِإنَّا كُلٌّ  *الضعفَاء ِللَِّذين استَكْبروا ِإنَّا كُنَّا لَكُم تَبعاً فَهْل َأنْتُم مغْنُون عنَّا نَِصيباً ِمن النَّاِر

 ادخُلُواْ ِفي ُأمٍم قَد خَلَتْ ِمن قَبِلكُم من قَاَل{:  وقال تعالى،]٤٨-٤٧:سورة غافر[}ِفيها ِإن اللَّه قَد حكَم بين الِْعباِد
الِْجن واِإلنِس ِفي النَّاِر كُلَّما دخَلَتْ ُأمةٌ لَّعنَتْ ُأخْتَها حتَّى ِإذَا اداركُواْ ِفيها جِميعا قَالَتْ ُأخْراهم ُألوالَهم ربنَا 

 وقَالَتْ ُأوالَهم ُألخْراهم فَما كَان * نعفًا من النَّاِر قَاَل ِلكُلٍّ ِضعفٌ ولَِكن الَّ تَعلَموهُؤالء َأضلُّونَا فَآِتِهم عذَابا ِض
ونتَكِْسب ا كُنتُمِبم ذَابٍل فَذُوقُواْ الْعنَا ِمن فَضلَيع نَا ِإنَّا {:  وقال تعالى،]٣٩-٣٨:سورة األعراف[}لَكُمبقَالُوا رو

سورة [}ربنَا آِتِهم ِضعفَيِن ِمن الْعذَاِب والْعنْهم لَعناً كَِبيراً* عنَا سادتَنَا وكُبراءنَا فََأضلُّونَا السِبيلَا َأطَ
ولَو تَرى ِإِذ الظَّاِلمون موقُوفُون ِعند ربِهم {:  فقال تعالى، وأما تخاصمهم في المحشر،]٦٨-٦٧:األحزاب

يْؤِمِنينلَكُنَّا م لَا َأنتُموا لَورتَكْباس ِعفُوا ِللَِّذينتُضاس قُوُل الَِّذينَل يٍض الْقَوعِإلَى ب مهضعب ِجعر*  قَاَل الَِّذين 
وقَاَل الَِّذين * نتُم مجِرِمين استَكْبروا ِللَِّذين استُضِعفُوا َأنَحن صددنَاكُم عِن الْهدى بعد ِإذْ جاءكُم بْل كُ

استُضِعفُوا ِللَِّذين استَكْبروا بْل مكْر اللَّيِل والنَّهاِر ِإذْ تَْأمرونَنَا َأن نَّكْفُر ِباللَِّه ونَجعَل لَه َأندادا وَأسروا النَّدامةَ 
  .]٣٣-٣١:سورة سبأ[}َل ِفي َأعنَاِق الَِّذين كَفَروا هْل يجزون ِإلَّا ما كَانُوا يعملُونلَما رَأوا الْعذَاب وجعلْنَا الَْأغْلَا

ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من (( ،باعتبار أنهم أضلوا األتباعالعذاب الكبراء والقادة لهم ضعف 
هؤالء األتباع ال يخلو الواحد منهم من ه ذلك أن  ووج،يشمل األتباع }ِلكُلٍّ ِضعفٌ{ :لكن قوله ،)٢())عمل بها
 أو ، أو ينصرانه، فأبواه يهودانه،كل مولود يولد على الفطرة((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-النبي و ،إضالل

هم على أنشف إذا جاءه أوالد ،نةتابع الفقير المسكين الذي يكون في غاية الضعف والمها فهذا ال،)٣())يمجسانه
 . ال يخلو من إضالل لغيره األتباعلواحد منفا ،ن قد أضلهمالكفر يكو

                                                
 سيئة، وأحمد في ، كتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب من سن سنة حسنة أو)٢٠٣( برقم ه رواه ابن ماج- ٢

حديث صحيح وهذا إسناد حسن، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم : ، وقال محققوه)١٩٢٠٠(، برقم )٣١/٥٣٦(المسند 
)٦٣٠٦.( 

، كتاب القدر، باب )٢٦٥٨(، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أوالد المشركين، ومسلم برقم )١٣١٩( رواه البخاري برقم -  ٣
 .ت أطفال الكفار وأطفال المسلمين على الفطرة وحكم مومعنى كل مولود يولد
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