
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢(إبراهيم سورة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
م َأِفي اللِّه شَك فَاِطِر السماواِت قَالَتْ رسلُه{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

واألرِض يدعوكُم ِليغِْفر لَكُم من ذُنُوِبكُم ويَؤخّركُم ِإلَى َأجٍل مسمى قَالُواْ ِإن َأنتُم ِإالّ بشَر مثْلُنَا تُِريدون َأن 
قَالَتْ لَهم رسلُهم ِإن نّحن ِإالّ بشَر مثْلُكُم ولََِكن اللّه يمن * طَاٍن مِبيٍن تَصدونَا عما كَان يعبد آبآُؤنَا فَْأتُونَا ِبسلْ

ْؤِمنُونكِّل الْمتَوعلَى اللِّه فَلْيلْطَاٍن ِإالّ ِبِإذِْن اللِّه وِبس كُملَنَآ َأن نّْأِتي ا كَانماِدِه وِعب ِمن شَآءن يم لَىع*  
سورة [}ذَيتُمونَا وعلَى اللِّه فَلْيتَوكِّل الْمتَوكّلُونآ نَآ َأالّ نَتَوكَّل علَى اللِّه وقَد هدانَا سبلَنَا ولَنَصِبرن علَى مآلَوما

  .]١٢-١٠:إبراهيم
فيما  وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك ،ةين الكفار وبين رسلهم من المجادليخبر تعالى عما دار ب

 أفي إلهيته وتفرده بوجوب :أي }َأِفي اللَِّه شَك{:  قالت الرسل،جاءوهم به من عبادة اهللا وحده ال شريك له
 فإن غالب ، وال يستحق العبادة إال هو وحده ال شريك له، وهو الخالق لجميع الموجودات،العبادة له شك

 ، التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من اهللا زلفى ولكن تعبد معه غيره من الوسائط،األمم كانت مقرة بالصانع
 : أي}ويَؤخِّركُم ِإلَى َأجٍل مسمى{ ، في الدار اآلخرة: أي}يدعوكُم ِليغِْفر لَكُم ِمن ذُنُوِبكُم{: وقالت لهم رسلهم

يمتِّعكُم متَاعاً حسناً ِإلَى َأجٍل مسمى ويْؤِت كُلَّ وَأِن استَغِْفروا ربكُم ثُم تُوبوا ِإلَيِه {: في الدنيا كما قال تعالى
لَهٍل فَضاآلية}ِذي فَض ،ين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام األول فقالت لهم األمم محاج.  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 :أي ، من أهل العلم من يقول بأنها صلة"نِم" ،}يدعوكُم ِليغِْفر لَكُم من ذُنُوِبكُم{: -تعالىتبارك و-فقوله 
 فعلى كل ، وإال فالقرآن ليس فيه زائد؛ ألن الزيادة حشو في الكالم ينزه عنه القرآن،زائدة إعراباًفهي  ،زائدة

 من يقول بأن -كسيبويه– ومن أهل العلم ،وبحال الذي حملهم على ذلك هو أن من آمن غفرت له جميع الذن
 ، ذكر بعض الذنوب والمقصود جميع الذنوب، وأنه ال مانع من ذكر البعض والمراد الكل، هذه للتبعيض"نِم"

ك للعل ذلك كان لت:  قال، وممن قال بأنها للتبعيض،}ِليغِْفر لَكُم من ذُنُوِبكُم{ ،ذلك ما ذكر وما لم يذكرليشمل 
 وهذا فيه ، أن اإلسالم يجب ما قبله-صلى اهللا عليه وسلم- وأنه من خصائص أمة محمد ،بل اإلسالماألمم ق

من أهل العلم و ، الخروج من هذا السؤال أو اإلشكال وإنما كان مقصود من ذكره هو،ليهإشكال وال دليل ع
 لتكون المغفرة : أي}م ِليغِْفر لَكُميدعوكُ{يكون ف ،ا هي للبدلم وإن،من يقول بأنها ليست للتبعيض وليست زائدة

 والمقصود باألجل المسمى هو أجلهم ،}ويَؤخّركُم ِإلَى َأجٍل مسمى{: -تبارك وتعالى- وقوله ،بدالً من الذنوب
  . فيتمتعون في هذه الحياة الدنيا حتى تأتي آجالهم، لهم-تبارك وتعالى-الذي حده اهللا 
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فَْأتُونَا { ،؟ منكم معجزةا نر كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولم: أي}نْتُم ِإلَّا بشَر ِمثْلُنَاِإن َأ{ :وحاصل ما قالوه
  . خارق نقترحه عليكم: أي}ِبسلْطَاٍن مِبيٍن

عليهم الصالة -ألن األنبياء  تقدير ال بد منه؛ " خارق نقترحه عليكم:أي": -رحمه اهللا-قول الحافظ ابن كثير 
 وإنما قصدوا بذلك ، فلم يقل أولئك الكفار ذلك ألنهم لم يروا آية،آليات والحجج والمعجزات جاءوا با-والسالم

   .-عليهم الصالة والسالم-اآليات التي يقترحونها على الرسل 
}ِمثْلُكُم شَرِإلَّا ب ننَح ِإن ملُهسر ماللَّ{ ، أي صحيح إنا بشر مثلكم في البشرية:}قَالَتْ لَه لَِكنونلَى مع نمي ه 

ِإلَّا ِبِإذِْن { ،على وفق ما سألتم }وما كَان لَنَا َأن نَّْأِتيكُم ِبسلْطَاٍن{ ، بالرسالة والنبوة: أي}يشَاء ِمن ِعباِدِه
 ثم ،في جميع أمورهم : أي}وعلَى اللَِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون{ ، بعد سؤالنا ِإياه وِإذنه لنا في ذلك: أي}اللَِّه

 وقد هدانا ألقوم الطرق ، وما يمنعنا من التوكل عليه: أي}وما لَنَا َألَّا نَتَوكََّل علَى اللَِّه{: قالت الرسل
وعلَى اللَِّه { ، واألفعال السخيفةيئ من الكالم الس: أي}ولَنَصِبرن علَى ما آذَيتُمونَا{ ،وأوضحها وأبينها

  .}ِل الْمتَوكِّلُونفَلْيتَوكَّ
}الظّاِلِمين ِلكَنلَنُه مهبر ِهمِإلَي ىحِفي ِملِّتنَا فََأو نودلَتَع ِضنَآ َأوَأر نم نّكُملَنُخِْرج ِلِهمسواْ ِلركَفَر قَاَل الِّذينو*  

 من  * واستَفْتَحواْ وخَاب كُّل جباٍر عِنيٍد *ي وخَافَ وِعيِدولَنُسِكنَنّكُم األرض ِمن بعِدِهم ذَِلك ِلمن خَافَ مقَاِم
 يتَجرعه والَ يكَاد يِسيغُه ويْأِتيِه الْموتُ ِمن كُّل مكَاٍن وما هو ِبميٍت  *ورآِئِه جهنّم ويسقَى ِمن مآٍء صِديٍد

  .]١٧-١٣:ة إبراهيمسور[ }وِمن ورآِئِه عذَاب غَِليظٌ
 كما قال ،يخبر تعالى عما توعدت به األمم الكافرة رسلهم من اإلخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم

وكما .  اآلية}لَنُخِْرجنَّك يا شُعيب والَِّذين آمنُوا معك ِمن قَريِتنَا{:  ولمن آمن به-عليه السالم- قوم شعيب له
:  وقال تعالى ِإخباراً عن مشركي قريش، اآلية}َأخِْرجوا آَل لُوٍط ِمن قَريِتكُم{: -السالمعليه - قال قوم لوط

وِإذْ يمكُر {: وقال تعالى. }وِإن كَادوا لَيستَِفزونَك ِمن الَْأرِض ِليخِْرجوك ِمنْها وِإذاً ال يلْبثُون ِخالفَك ِإلَّا قَِليالً{
الَِّذين ِبكاِكِرينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو وكخِْرجي َأو قْتُلُوكي َأو ثِْبتُوكوا ِليعه  وكان من صنْ،} كَفَر

 وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً وجنداً يقاتلون في سبيل ،تعالى أنه أظهر رسوله ونصره
 وأرغم ،ن له فيها ومكَّ،يه تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجته ولم يزل يرق،اهللا تعالى

 وظهرت كلمة اهللا ودينه ،أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل األرض حتى دخل الناس في دين اهللا أفواجاً
ِهم ربهم فََأوحى ِإلَي{:  ولهذا قال تعالى؛على سائر األديان في مشارق األرض ومغاربها في أيسر زمان

ِدِهمعب ِمن ضالَْأر ِكنَنَّكُملَنُسو الظَّاِلِمين ِلكَن{ : وكما قال،}لَنُهِلينسراِدنَا الْمتُنَا ِلِعبقَتْ كَِلمبس لَقَدو*   ملَه مِإنَّه
ونالْغَاِلب منَا لَهنْدج ِإنو ونورنْص{: ال تعالى وق،]١٧١:سورة الصافات[}الْم ِلي ِإنسرَأنَا و نلََأغِْلب اللَّه كَتَب

ِزيزع قَِوي ِد الذِّكِْر{: تعالى  وقال،[٢١:سورة المجادلة[}اللَّهعب وِر ِمنبنَا ِفي الزكَتَب لَقَد١٠٥:سورة األنبياء[ }و[ 
ِبروا ِإن الَْأرض ِللَِّه يوِرثُها من يشَاء ِمن ِعباِدِه والْعاِقبةُ قَاَل موسى ِلقَوِمِه استَِعينُوا ِباللَِّه واص{ ،اآلية

تَِّقينا {:  وقال تعالى،]١٢٨:سورة األعراف[}ِللْمهغَاِربمِض وشَاِرقَ الَْأرم فُونعتَضسكَانُوا ي الَِّذين مثْنَا الْقَورَأوو
 نوعِفر نَعصي ا كَاننَا مرمدوا وربا صرائيَل ِبمِني ِإسلَى بنَى عسالْح كبتُ رتْ كَِلمتَما وكْنَا ِفيهارالَِّتي ب

  .]١٣٨:سورة األعراف[}كَانُوا يعِرشُونوقَومه وما 
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: العلم يقول له أ بعض،}وقَاَل الَِّذين كَفَرواْ ِلرسِلِهم لَنُخِْرجنَّكُم من َأرِضنَآ َأو لَتَعودن ِفي ِملَِّتنَا{: قوله تعالى
إن ذلك :  وبعضهم يقول،خراجإما أن تعودوا في ملتنا أو يكون لكم اإل:  يعني، على بابها في التخيير"أو"إن 

 بمعنى الرجوع إلى الحال األولى :العود يأتي لمعنيينو ، إال أن تعودوا في ملتنا}لَنُخِْرجنَّكُم من َأرِضنَآ{بمعنى 
 -عليهم الصالة والسالم-ال مانع من أن يكون الرسل : ومن فسر العود بهذا التفسير قال ،التي كان عليها
    إن مقصودهم بذلك أتباع الرسل :  ومنهم من قال، طالبوهم بالرجوع ثانية إلى دينهم فهم،على دين قومهم

 : لم يكونوا على دين قومهم قال-عليهم صالة اهللا وسالمه- ومن قال بأن الرسل ،-عليهم الصالة والسالم-
عاد :  تقول،صاري أ فالعود يأتي بمعنى عاد إلى كذا ، وهو المعنى اآلخر للعود،ن العود معناه الصيرورةإ

عاد الثوب :  وتقول أيضاً، وإنما صار،اًثلج، فهو لم يكن ليس بمعنى أنه رجع إلى حالته األولىو ،الماء ثلجاً
 ، ولم يكن كذلك من قبل، أو شيخاً، أو كهالً، وعاد الفتى رجالً، ولم يكن كذلك من قبل، يعني القماش،قميصاً

 .-واهللا تعالى أعلم-  وهذا هو األقرب،وهكذا في أمثلة كثيرة

 وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة : أي}ذَِلك ِلمن خَافَ مقَاِمي وخَافَ وِعيِد{: وقوله
 فَِإن  * وآثَر الْحياةَ الدنْيا *فََأما من طَغَى{:  كما قال تعالى،وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي

  .]٤٦:سورة الرحمن[ }وِلمن خَافَ مقَام ربِه جنَّتَاِن{ : وقال،]٣٩-٣٧: سورة النازعات[ }وىالْجِحيم ِهي الْمْأ
" لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة: "وقول الحافظ ، والوعيد في الشر،الوعد يكون في الخير غالباً

 وهذا المعنى ،خاف مقامه بين يدي:  أي}ِلمن خَافَ مقَاِمي{ ، لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامةالصحيح
خاف :  أي}ِلمن خَافَ مقَاِمي{:  وقريب من هذا قول من قال،-رحمه اهللا-هو الذي اختاره ابن جرير 

 وحسابه فإنه ينتفع -وجل عز– فمن خاف لقاء اهللا ، الناس يحاسب كل واحد من-تبارك وتعالى-اهللا ف ،موقفي
ولَو تَرى ِإذْ وِقفُواْ علَى ربِهم قَاَل َألَيس هذَا {:  يقول-وجل عز– واهللا ،ذكيربالوعيد واآليات والعظات والت

خاف قيامي عليه :  أي}ِلمن خَافَ مقَاِمي{:  ومن أهل العلم من قال،]٣٠:سورة األنعام[ }ِبالْحقِّ قَالُواْ بلَى وربنَا
 من : أيهذا أعمو ، المعنى األول في اآلخرة في الحساب،ول وهذا معنى آخر غير المعنى األ،ومراقبتي له

  . محاسبتي له في اآلخرة، ومن ذلك المحاسبة،خاف مقامي عليه ومراقبتي له في كل حين

 -رضي اهللا تعالى عنهما-  قاله ابن عباس، استنصرت الرسل ربها على قومها: أي}واستَفْتَحوا{: وقوله
   .ومجاهد وقتادة

أي طلبوا من اهللا أن :  استفتحوا، وهذا اختيار ابن جرير،أي الرسل طلبوا النصر }تَفْتَحواواس{: قوله
 فالفتح ،]١٩:سورة األنفال[ }ِإن تَستَفِْتحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتْح{: -تبارك وتعالى-قوله و ،ينصرهم على أعدائهم

 ويأتي ،}فَقَد جاءكُم الْفَتْح{ ،بوا الفتح وهو النصرتطل:  أي}ِإن تَستَفِْتحواْ{ :وقيل ،يأتي بمعنى النصر
فإني عن  "، فتاحة أيضاً:م يقال له والحكَ، فاتح: والحاكم يقال له، والفتح هو الحكم،االستفتاح بمعنى الحكم

  .لفريقينتطلبوا الحكم بين ا: أي} ِإن تَستَفِْتحواْ{ ، فتّاح: ويقال للحاكم أيضاً،أي عن حكمكم": فتاحتكم غني
 ويحتمل أن ، طلبوا النصر-عليهم الصالة والسالم-يحتمل أن يكون المراد أن الرسل  }واستَفْتَحوا{: قولهو

الحافظ ابن حجر نقل  وقد ، وأن يظهر صاحب الحق، طلبوا أن يحكم اهللا بينهم،ريقينيكون ذلك عائداً إلى الف
 والمكذبين وأصحاب الشبهات لربما يكونون في حال من أن الكفار": في الفتحعن بعض العلماء  -رحمه اهللا-
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 والمحق من المبطل إظهاراً لشدة ،ظهر اهللا الصادق من الكاذبنهم يطلبون أن يإالمكابرة والتكذيب بحيث 
  . دعوا: يعني،"استفتحت األمم على أنفسها": ويحتمل أن يكون األمم كما قال ،وثوقهم بما هم عليه

اللَّهم ِإن كَان هذَا هو الْحقَّ ِمن {: استفتحت األمم على أنفسها كما قالوا: زيد بن أسلموقال عبد الرحمن بن 
 ويحتمل أن يكون هذا مراداً ،]٣٢:سورة األنفال[}ِعنِدك فََأمِطر علَينَا ِحجارةً من السماء َأِو اْئِتنَا ِبعذَاٍب َأِليٍم

 -صلى اهللا عليه وسلم- واستفتح رسول اهللا ،وا على أنفسهم يوم بدر كما أنهم استفتح،وهذا مراداً
سورة [ }ِإن تَستَفِْتحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتْح وِإن تَنتَهواْ فَهو خَير لَّكُم{:  وقال اهللا تعالى للمشركين،واستنصر

   . واهللا أعلم، اآلية]١٩:األنفال
َألِْقيا ِفي جهنَّم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيٍد {:  كقوله تعالى، متجبر في نفسه عنيد معاند للحق:ي أ}وخَاب كُلُّ جباٍر عِنيٍد{

 وفي ،]٢٦-٢٤:سورة ق[ }الَِّذي جعَل مع اللَِّه ِإلَهاً آخَر فََألِْقياه ِفي الْعذَاِب الشَِّديِد* منَّاٍع ِللْخَيِر معتٍَد مِريٍب * 
 . الحديث)١())كلت بكل جبار عنيدإني و:  فتقول، فتنادي الخالئق،ى بجهنم يوم القيامةإنه يؤت(( :الحديث

  . خاب وخسر حين اجتهد األنبياء في االبتهال إلى ربها العزيز المقتدر:أي
 }لَّ سِفينٍَة غَصباًوكَان وراءهم مِلك يْأخُذُ كُ{: كقوله تعالى ، وراء هنا بمعنى أمام}ِمن وراِئِه جهنَّم{: وقوله

  .]٧٩:سورة الكهف[
من :  أي}ِمن وراِئِه جهنَّم{وتستعمل للمعنيين  ، تأتي بمعنى أمام وبمعنى خلف، من األضداد"وراء"كلمة 
؛ ألن ذلك شيء  وهذا المعنى هو المتبادر، النار هو مفٍض إلى، النار تنتظره، يعني فيما يستقبله،أمامه

 وهو الذي اختاره ، وهذا التفسير وإن لم يكن محل اتفاق لكن عليه كثير من المحققين،ليه ويصير إ،يستقبله
   .ابن جرير والشنقيطي وجماعة

:  وبعضهم يقول، يعني فيما تستقبلون،)٢())ورائكم أيام الصبرمن ((: -عليه الصالة والسالم-وقوله أيضاً 
   .من بعده:  أي}ِمن وراِئِه{

 ، من وراء الجبار العنيد جهنم: أي،كوكان أمامهم مِل:  يقرؤها-ما اهللا تعالى عنهرضي- وكان ابن عباس
ويسقَى ِمن { ،عرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد وي،أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعاد

   .}ماٍء صِديٍد

                                                
  حسن غريب صحيح، كتاب صفة جهنم عن رسول اهللا هذا حديث: ، وقال أبو عيسى)٢٥٧٤( رواه بمعناه الترمذي برقم - ١
إسناده : ، وقال محققوه)٨٤٣٠(، برقم )١٤/١٥٢(، باب ما جاء في صفة النار،  وأحمد في المسند - صلى اهللا عليه وسلم-

 ). ٥١٢(صحيح على شرط الشيخين، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم 

 :، كتاب الفتن، باب قوله تعالى)٤٠١٤( برقم هالمالحم، باب األمر والنهي، وابن ماج، كتاب )٤٣٤١( رواه أبو داود برقم -  ٢
هذا حديث صحيح اإلسناد ولم :، وقال)٧٩١٢(، برقم )٤/٣٥٨(، والحاكم في المستدرك }يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم{

 ).٤٩٤(يخرجاه، كتاب الرقائق، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة 
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