
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٧(سورة النحل 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ   

  . وعلى آله وصحبه وأجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 قَبِلك ِإالّ ِرجاالً نّوِحي ِإلَيِهم فَاسَألُواْ َأهَل  َأرسلْنَا ِمناوم{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 

ونلَمالذّكِْر ِإن كُنْتُم الَ تَع* ونتَفَكّري ملّهلَعو ِهمَل ِإلَيا نُزِللنّاِس م نيِلتُب الذّكْر كلْنَا ِإلَيَأنْزِر وبالزنَاِت ويِبالْب { 
    .]٤٤-٤٣:سورة النحل[

 - صلى اهللا عليه وسلم-حمداً لما بعث اهللا م: -مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس: الضحاكقال 
َأكَان { فأنزل ،اهللا أعظم من أن يكون رسوله بشراً:  وقالوا، أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهمرسوالً

وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإلَّا {:  وقال،اآلية ]٢:سورة يونس[}اسِللنَّاِس عجباً َأن َأوحينَا ِإلَى رجٍل ِمنْهم َأن َأنِْذِر النَّ
شراً كانت الرسل  أب: أهل الكتب الماضية: يعني}علَمون تَِرجاالً نُوِحي ِإلَيِهم فَاسَألوا َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنْتُم ال

صلى اهللا عليه - فال تنكروا أن يكون محمد ؟ فإن كانوا مالئكة أنكرتم وإن كانوا بشراًإليهم أم مالئكة
 ،]١٠٩:سورة يوسف[ }وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإلَّا ِرجاالً نُوِحي ِإلَيِهم ِمن َأهِل الْقُرى{:  قال تعالى، رسوالً-وسلم

أن  :-مارضي اهللا تعالى عنه-  وكذا روي عن مجاهد عن ابن عباس،ليسوا من أهل السماء كما قلتم
 وما منَع  *قُْل سبحان ربي هْل كُنْتُ ِإلَّا بشَراً رسوالً{: كما قال تعالىوذلك  ،المراد بأهل الذكر أهل الكتاب

: ل تعالى وقا،]٩٤-٩٣:سورة اإلسراء[ }النَّاس َأن يْؤِمنُوا ِإذْ جاءهم الْهدى ِإلَّا َأن قَالُوا َأبعثَ اللَّه بشَراً رسوالً
 وقال ،]٢٠:سورة الفرقان[ }وما َأرسلْنَا قَبلَك ِمن الْمرسِلين ِإلَّا ِإنَّهم لَيْأكُلُون الطَّعام ويمشُون ِفي الَْأسواِق{

قُْل ما كُنْتُ ِبدعاً {: وقال، ]٨:سورة األنبياء[ }وما جعلْنَاهم جسداً ال يْأكُلُون الطَّعام وما كَانُوا خَاِلِدين{: تعالى
ثم أرشد ، ]١١٠:سورة الكهف[ }قُْل ِإنَّما َأنَا بشَر ِمثْلُكُم يوحى ِإلَي{:  وقال تعالى،]٩:سورة األحقاف[ }ِمن الرسِل

ا اهللا تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشراً إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن األنبياء الذين سلفو
 }والزبر{ ، بالحجج والدالئل: أي}ِبالْبينَاِت{ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم ،؟هل كان أنبياؤهم بشراً أو مالئكة

 ، جمع زبور: والزبر،ومجاهد والضحاك وغيرهم -مارضي اهللا تعالى عنه-  قاله ابن عباس،وهي الكتب
 : وقال،]٥٢:سورة القمر[ } شَيٍء فَعلُوه ِفي الزبِروكُلُّ{:  وقال تعالى، الكتاب إذا كتبتهزبرتُ: تقول العرب

}وناِلحالص اِديا ِعبِرثُهي ضالَْأر ِد الذِّكِْر َأنعب وِر ِمنبنَا ِفي الزكَتَب لَقَدثم قال تعالى،]١٠٥:سورة األنبياء[}و  :
}الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنْز{ ، القرآن: يعني}ويِلتُبِهمَل ِإلَيا نُزِللنَّاِس م من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل اهللا : أي}ن 

 وتبين ،جملل لهم ما ُأ فتفص، ولعلمنا بأنك أفضل الخالئق وسيد ولد آدم،وحرصك عليه واتباعك لهعليك 
  .ة في الدارين ينظرون ألنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجا: أي}ولَعلَّهم يتَفَكَّرون{ ،لهم ما أشكل

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
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 ،} َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالّ ِرجاالً نّوِحي ِإلَيِهم فَاسَألُواْ َأهَل الذّكِْر ِإن كُنْتُم الَ تَعلَموناوم{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 ،فاسألوا أهل التوراة واإلنجيل:  وهذا كقول من قال،"أهل الكتب الماضيةيعني ":  قال}الذّكِْرفَاسَألُواْ َأهَل {

 الكتب أعم من ، أو نحو ذلك فإن هذا يرجع إلى شيء واحد، أو اليهود والنصارى،أهل الكتاب: وقول من قال
فَاسَألُواْ َأهَل الذّكِْر ِإن { ،كتابالذي يمكن أن يسأل هم علماء أهل الوهذا ولكن المتاح حينما نزلت هذه اآلية 

ونلَمترد على ألسن  وهذه اآلية ،؟ اسألوا هؤالء عن الرسل الماضين هل كانوا بشراً أو مالئكة،}كُنْتُم الَ تَع
أهل الذكر يعني كل من ينسب إلى الذكر ف ،العلماء وغير العلماء كثيراً ويستعملونها في معنى أعم من هذا

  وهو،هذا االستعمال في محلهو ، الزجاج في تفسيرها كما يقول،يخصون ذلك بأهل الكتاب  فال،والعلم
 ،مأخوذ من لفظها األعملكن معناها  ، فاآلية وإن كانت نازلة في معنى معين، غير منكراستعمال صحيح

 }فَاسَألُواْ َأهَل الذّكِْر{:  أو تدخل تحته فيقال،يمكن أن يحتج به أو أن يورد في الموارد التي تصلح لهذا العموم
فالناس إذا ، وإنما فيما يصلح في كل مقام، ليس في هذه القضية خاصة،سألكل من ينسب إلى ذكر وعلم ي 

أرادوا أن و ،التبس عليهم أمرو -صلى اهللا عليه وسلم-احتاجوا إلى معرفة ما أنزل اهللا على رسول اهللا 
 أرشد هؤالء الذين نزلت اآلية مخاطبة لهم -عز وجل-؛ ألن اهللا }َأهَل الذّكِْرفَاسَألُواْ {: يعرفوا حكماً يقال لهم

 وهكذا كل من ، ليعرفوا أن الرسل كانوا بشراً-أهل العلم بالكتب- إلى سؤال أهل الذكر ،}فَاسَألُواْ َأهَل الذّكِْر{
 وحتى ،اللون من ألوان المعرفة والمختصين بهذا ، به العارفينهيسأل أهلأراد أن يتوصل إلى شيء فعليه أن 

 وإذا ،سأل الفالحين يوالسأل األطباء  فإذا كانت قضية تتعلق بالطب مثالً فإنه ي،في الصنائع واألمور الدنيوية
  . وهكذا،ة فإنه يسأل أهل الزراعةكانت قضية تتعلق بالزراع
:  وقال،}وَأنزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر{:  قال بعده-عز وجل- واهللا ، بأن الذكر هو القرآنومن أهل العلم من يقول

}لْنَاهَأنز كاربم ذَا ِذكْرهَل الذّكِْر{ ]٥٠:سورة األنبياء[}وَألُواْ َأهفي هذه اآلية ليس هو و ،هل القرآنيعني أ: }فَاس
إنما : قولون وي،-صلى اهللا عليه وسلم- ويجادلون في إرسال محمد ،المراد؛ ألن هؤالء يجادلون في القرآن

 أهل الكتاب فكانوا يسألونهم؛  إلىيطمئنون وإنما كانوا ،؟ سؤال أهل القرآنيحالون إلى فكيف ،يعلمه بشر
  .لمعرفتهم بما كان عليه األنبياء قبلهم

مرتبطة بما إنها :  من أهل العلم من يقول}ِبالْبينَاِت{ هذه اللفظة ،}ِبالْبينَاِت والزبِر{: -تبارك وتعالى-وقوله 
ال عهد لكم بها وال و ،إن كنتم غير عارفين بالبينات والزبرأي  ،} ِبالْبينَاِت والزبِر* الَ تَعلَمون{ قبلها ذكر

:  يقول-عز وجل- فاهللا ،}َأرسلْنَا{:  بقولهة متعلقاإنه:  ومن أهل العلم من يقول،اسألوا أهل الذكرفمعرفة 
}لْنَا ِمن قَبسا َأرموِهماالً نُّوِحي ِإلَيِإالَّ ِرج لْنَا{ ،}ِلكسا َأرمِر{ }وبالزنَاِت ويوالبينات،الكتب:  والزبر،}ِبالْب  :

 وهذا هو اختيار ،وما أرسلنا بالبينات والزبر: والمعنى ،زبرت الكتاب أي كتبته:  تقول،الحجج الواضحات
 ،واألصل في الكالم الترتيب- ،فيه تقديم وتأخير:  من يقول ومنهم،-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير 

وما أرسلنا من قبلك بالبينات :  فيقولون،-الترتيبوإذا دار الكالم بين التقديم والتأخير والترتيب فاألصل فيه 
 قَبِلك ِإالَّ وما َأرسلْنَا ِمن{ ،يكون الكالم هكذاف ،متعلق بمحذوف: وبعضهم يقول ،إال رجاال نوحي إليهم والزبر

 ونلَمالَ تَع َل الذِّكِْر ِإن كُنتُمَألُواْ َأهفَاس ِهماالً نُّوِحي ِإلَيِر *ِرجبالزنَاِت ويأرسلناهم بالبينات والزبر }ِبالْب، 
 ومهما أمكن ،"إذا دار الكالم بين االستقالل واإلضمار فاألصل االستقالل" و،واألصل في الكالم االستقالل
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 ومن أهل العلم من ،األصل  وهوحمل الكالم على وجه صحيح من غير الحاجة إلى التقدير فهو المطلوب
بالبينات  }وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نُّوِحي ِإلَيِهم{ يكون الكالم هكذاو ،}نُّوِحي{إنه متعلق بـ : يقول
ا ِمن قَبِلك وما َأرسلْنَ{ ،}ِرجاالً{: متعلق بقوله:  وبعضهم يقول،ه وهذا أبعد من المعاني المذكورة قبل،والزبر

 }ِرجاالً{ وإنما بـ ،}َأرسلْنَا{:  ال بقوله، أرسلناهم بالبينات والزبر، متلبسين بالبينات والزبر: يعني}ِإالَّ ِرجاالً
  . واهللا تعالى أعلم، وهذا فيه بعد، متلبسين بالبينات والزبر:أي

َأو * فََأِمن الِّذين مكَرواْ السيَئاِت َأن يخِْسفَ اللّه ِبِهم األرض َأو يْأِتيهم الْعذَاب ِمن حيثُ الَ يشْعرون َأ{
ِجِزينعم ِبما هفَم ِفي تَقَلِّبِهم مْأخُذَهي* لَر كُمبر ٍف فَِإنتَخَو لَىع مْأخُذَهي َأو ءوفٌ ر٤٧-٤٥:سورة النحل[ }ِحيم[.  

 ويمكرون بالناس في دعائهم ،يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها
 :أي} ِمن حيثُ الَ يشْعرون{ مع قدرته على أن يخسف بهم األرض أو يأتيهم العذاب ،إياهم وحملهم عليها

 َأَأِمنْتُم من ِفي السماِء َأن يخِْسفَ ِبكُم الَْأرض فَِإذَا ِهي تَمور{: وله تعالى كق،من حيث ال يعلمون مجيئه إليهم
َأو {:  وقوله،]١٧-١٦:سورة الملك[ } َأم َأِمنْتُم من ِفي السماِء َأن يرِسَل علَيكُم حاِصباً فَستَعلَمون كَيفَ نَِذيِر*

 ، في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من األشغال الملهية: أي}ِبِهميْأخُذَهم ِفي تَقَلُّ
  *َأفََأِمن َأهُل الْقُرى َأن يْأِتيهم بْأسنَا بياتاً وهم نَاِئمون{ : كقوله،أسفارهم : أي}ِبِهمتَقَلُّ{: قال قتادة والسدي

ى َأنُل الْقُرَأه َأِمنَأوونبلْعي مهو حىنَا ضْأسب مهْأِتي٩٨-٩٧:سورة األعراف[} ي[.  
 }َأو يْأخُذَهم علَى تَخَوٍف{:  وقوله، ال يعجزون اهللا على أي حال كانوا عليه: أي}فَما هم ِبمعِجِزين{: وقوله

 فإن حصول ما يتوقع مع الخوف ، فإنه يكون أبلغ وأشد، أو يأخذهم اهللا في حال خوفهم من أخذه لهم:أي
إن :  يقول،}َأو يْأخُذَهم علَى تَخَوٍف{: -مارضي اهللا تعالى عنه-  ولهذا قال العوفي عن ابن عباس؛شديد

 ثم قال ، وكذا روي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم،شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك
ال أحد أصبر (( : كما ثبت في الصحيحين، حيث لم يعاجلكم بالعقوبة: أي} رِحيموفٌءفَِإن ربكُم لَر{: تعالى

إن اهللا ليملي للظالم (( : وفيهما،)١()) إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم،عه من اهللا سِمعلى أذى
ذُ ربك ِإذَا َأخَذَ الْقُرى وِهي وكَذَِلك َأخْ{ :-صلى اهللا عليه وسلم- ثم قرأ رسول اهللا ،))حتى إذا أخذه لم يفلته

شَِديد َأِليم َأخْذَه ةٌ ِإن{:  وقال تعالى،)٢(]١٠٢:سورة هود[ }ظَاِلم ةٌ ثُمظَاِلم ِهيا وتُ لَهلَيٍة َأميقَر نم نكََأيو
ِصيرالْم ِإلَيا و٤٨:سورة الحج[ }َأخَذْتُه[.  

أي في ": }َأو يْأخُذَهم ِفي تَقَلُِّبِهم{: -تبارك وتعالى-قوله في  -رحمه اهللا-بن كثير المعنى الذي ذكره الحافظ ا
أي ":  ونقل عن بعض السلف،"تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من األشغال الملهية

 ذهابهم ومجيئهم وتنقالتهم : أي}قَلُِّبِهمَأو يْأخُذَهم ِفي تَ{ ،المتبادر المعنى هذا هو ،"تقلب هؤالء في أسفارهم
ِفي {:  ومن أهل العلم من فسره بمعنى آخر فقال، هذه المعاني التي يذكرها السلف داخلة فيه،وأسفارهم

                                                
مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ال و، )٥٧٤٨(باب الصبر على األذى، برقم  رواه البخاري، كتاب األدب، - ١

رضي اهللا عنه-، من حديث أبي موسى )٢٨٠٤(، برقم -عز و جل- من اهللا أحد أصبر على أذى. 

، )٤٤٠٩(، برقم }ي ظَاِلمةٌ ِإن َأخْذَه َأِليم شَِديدوكَذَِلك َأخْذُ ربك ِإذَا َأخَذَ الْقُرى وِه{ :رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله -  ٢
 ).٢٥٨٣(ومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، برقم 
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{: -تبارك وتعالى- وذلك كقوله ،يعني على فرشهم: }تَقَلُِّبِهموننَاِئم مهال  و،هذا فيه بعدو ،]١٩:سورة القلم[}و
 ، هذا هو المتبادر،ونحو ذلكوالسفر  وطلب المعايش ، وإنما التقلب في الذهاب والمجيء،ر إلى الذهنيتباد

  . دون المعاني البعيدة،والقرآن إنما يحمل على الظاهر المتبادر
 تخوفهم أي أو يأخذهم اهللا في حال" :}َأو يْأخُذَهم علَى تَخَوٍف{: في قوله تعالى: -رحمه اهللا-يقول ابن كثير 
َأن يْأِتيهم بْأسنَا بياتاً وهم {: -عز وجل-معنى ذلك كما قال اهللا و ،" فإنه يكون أبلغ وأشد،من أخذه لهم

 أو جاءهم ضحى وهم ، بياتاً وهو نائمون-عز وجل- فإذا جاءهم بأس اهللا ،]٩٧:سورة األعراف[}ِئمونانَ
يقابله األخذ على التخوف يعني ف ،ا العذاب الذي ينزل بهم هذ ال يتوقعون حصولغافلونالهون  فهم ،يلعبون

ن أل وذلك ،-واهللا تعالى أعلم- غيره أولى منه لكن ، وله وجه،أنهم حيث يتخوفون من األخذ ونزول العقوبة
ال يأخذهم ف ، بمعنى أن اهللا يأخذ هؤالء على تخوف أي على تنقص،عليه عامة المفسرين صر اآلية بالتنقّيتفس
ا  وهذ، حتى يأتي على آخرهم، وإنما يأخذهم شيئاً فشيئاً،اً مستأصالً بعذاب يستأصلهم ويقطع دابرهمأخذ

 حينما سأل عن التخوف فقام له -رضي اهللا عنه- الموقف الذي صار لعمر  ومنه،معروف في كالم العرب
  : يصف الناقة،روف وسأله عن شيء يشهد لهذا فذكر له البيت المع، في لغتهم،إنه التنقص: رجل وقال

  نِفكما تخوف عود النبعة الس  ***تخوف الرحل منها تامكاً قِرداً
 وهي دويبة معروفة تعيش غالباً ،يعني فيه القراد:  وتامكاً قرداً،أثر في سنامهاف على الناقة اشتد الرحل :يعني

  .الغنمو ،في اإلبل
 بمعنى التنقص سر فُ فالشاهد أن التخوف، ينحت وينقر العود الذي في مقدمها،يصنع السفينة الذيالسِفن 

َأفََأِمن الَِّذين مكَرواْ السيَئاِت َأن يخِْسفَ اللّه ِبِهم اَألرض َأو {:  يقول-تبارك وتعالى- فاهللا ،الواحد ثم الواحد
ونرشْعثُ الَ ييح ِمن ذَابالْع مهْأِتيٍف{ ويقابله ، العذاب المستأصل:عنيي }يتَخَو لَىع مْأخُذَهي قد يقول ،}َأو 

 وذلك أنه ، وهو أن يأخذهم وهم في حال خوف وترقب،إنه ال يتعارض مع القول اآلخر المذكور قبله: قائل
َأو يْأخُذَهم { وإنما يقصد ، لكن من فسر بهذا التفسير المذكور ال يقصد هذا، األخذ بعدهفإذا أخذ صاحبه تخو

أن ذلك ب وقد يشكل على هذا المعنى ،واحد بعد اآلخرالإنما  أي أنه ال يستأصلهم ، تنقص: أي}علَى تَخَوٍف
 فهذا المسجد الذي يوجد فيه هؤالء الناس ، فالناس يفنون بهذه الطريقة الواحد بعد الواحد،يقع لجميع الناس

 كما نشاهد القرن الماضي والذي قبله والذي ، الواحد بعد اآلخر،ه الدار يفارقون هذ،بعد مدة ال يبقى منهم أحد
بعد  إنما يموت الواحد ؟ واحدةمرة هل ماتوا جميعاً ،ون األسواق والجوامع وغير ذلكئ يملاً كانوا كثير،قبله

  وقول من قال بأنه يأخذهم على تخوف يعني على تنقص هو، هو األشهروهذا ، حتى ال يبقى أحداآلخر
 على : أي}علَى تَخَوٍف{:  قال، ومن أهل العلم من فسره بمعنى أبعد من هذا،-رحمه اهللا-اختيار ابن جرير 

  . واهللا أعلم، ولكن هذا فيه بعد،يعاجلهم باألخذ: أي ،عجل
 وِللِّه  *شّمآِئِل سجداً ِللِّه وهم داِخرونَأو لَم يرواْ ِإلَى ما خَلَقَ اللّه ِمن شَيٍء يتَفَيُأ ِظالَلُه عِن الْيِميِن والْ{

 يخَافُون ربهم من فَوِقِهم  *ِئكَةُ وهم الَ يستَكِْبرونيسجد ما ِفي السماواِت وما ِفي األرِض ِمن دآبٍة والْمال
ونرْؤما يم لُونفْعي٥٠-٤٨:سورة النحل[ }و[.  
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 نت له األشياء والمخلوقات بأسرها ودا،عن عظمته وجالله وكبريائه الذي خضع له كل شيءيخبر تعالى 
 فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين ، والمالئكة، ومكلفوها من اإلنس والجن،جماداتها وحيواناتها

سجد كل شيء هللا إذا زالت الشمس :  قال مجاهد، بكرة وعشياً فإنه ساجد بظله هللا تعالى: أي،وذات الشمال
  .  صاغرون: أي}وهم داِخرون{ : وقوله، وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم،-عز وجل-

 يتنقل : يعني}يتَفَيُأ{المعنى العام الذي تفسر به اآلية و ،انتصاف النهار التفيؤ يكون بعد }يتَفَيُأ ِظالَلُه{ :قوله
:  وما قبله يقال له،ء هذا هو الفي، إذا كان بعد انتصاف النهارفيء:  وإنما يقال له،ذات اليمين وذات الشمال

 فالظل الثابت الذي ،فيء:  فإذا رجع الظل ثانية بعد أن نسخته الشمس يقال له، والفيء من فاء إذا رجع،ظل
 ، وال يبقى إال فيء الزوال، فال تزال الشمس تنسخه وينقص حتى يذهب، يقال له إذا طلعت الشمس ظليرى
 فهذا الذي ينتقل إلى الجانب ،عد ذلك تنتقل الشمس إلى الناحية األخرى فينتقل الظل إلى الجانب اآلخرثم ب

 فمن ،}يتَفَيُأ ِظالَلُه{ ، انتقل الظل من هذه الناحية إلى هذه الناحية،فيء:  الظل جميعاً يقال له زالاآلخر بعدما
  .-واهللا أعلم-فهو يرجع إلى هذا المعنى  ، ينتقل ذات اليمين وذات الشمال،اللهظ يتنقل :قال
:  وقال أبو غالب الشيباني،هائسجودها في:  قال، وذكر الجبال،هئسجود كل شيء في: ل مجاهد أيضاًوقا

وِللَِّه يسجد ما ِفي السماواِت وما {:  ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم فقال،أمواج البحر صالته
ٍةِفي الَْأرابد {:  كما قال،}ِض ِمن وِبالْغُد مِظاللُههاً وكَرعاً وِض طَوالَْأراِت واومِفي الس نم دجسِللَِّه يو
  . ]١٥:سورة الرعد[ }والْآصاِل

د ما ِفي وِللِّه يسج{: ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم فقال": -رحمه اهللا-قول الحافظ ابن كثير 
 لكن الشاهد في ، هذا اآلية ال شاهد فيها على تنزليهم منزلة العقالء،"}السماواِت وما ِفي اَألرِض ِمن دآبٍة

وِللَِّه يسجد {:  لكن في اآلية الثانية قال، تستعمل لغير العاقلهيو "ما"اآلية التي بعدها؛ ألنه هنا استعمل لفظة 
اومِفي الس نم وِبالْغُد مِظاللُههاً وكَرعاً وِض طَوالَْأراِلاِت والْآصيسجد :  العقالء أن يقال األصل في غير،}و

فالشاهد أن ما يضاف إلى العقالء يستعمل في غير العقالء في حاالت  ،وظاللها: ويقالما في السماوات، 
ستعمل األلفاظ تو ، من باب األشرف أو أن يكون،غلبفالعقالء أ ،وهو إذا كان من باب التغليب مثالً ،معلومة

 وكذلك إذا كان  ،الخاصة بالعقالء في غير العقالء إذا اشترك غير العقالء مع غيرهم وكانوا هم األكثر
 مثل قوله ، أنه أضاف إلى غير العقالء فعالً من أفعال العقالء أو،العقالء أشرف فيعبر بعبارة ترجع إليهم

لغير  كما هو الشأن ،رأيتها لي ساجدة:  ما قال،]٤:سورة يوسف[}مس والْقَمر رَأيتُهم ِلي ساِجِدينوالشَّ{: تعالى
  .علة تنزيلهم منزلة من يعقل أنه أسند إليهم فعالً من أفعال العقالء وهو السجودوالعقالء يعبر عنها بمثل هذا، 

يخَافُون ربهم ِمن { ، أي غير مستكبرين عن عبادته، تسجد هللا: أي}والْمالِئكَةُ وهم ال يستَكِْبرون{: وقوله
ِقِهم{ ، يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جالله: أي}فَوونرْؤما يم لُونفْعيمثابرين على طاعته : أي}و 

  . وترك زواجره،تعالى وامتثال أوامره
 ولَه ما ِفي الْسماواِت واألرِض ولَه  * اثْنَيِن ِإنّما هو ِإلَه واِحد فَإياي فَارهبوِنوقَاَل اللّه الَ تَتِّخذُواْ ِإلَهيِن{

اللِّه تَتّقُون راِصباً َأفَغَيو ينالد* ونَأرِه تَجفَِإلَي رالض كُمسِإذَا م اللِّه ثُم ٍة فَِمنمن نّعا ِبكُم ممِإذَ * و ا  ثُم
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شِْركُوني ِهمبنْكُم ِبرِإذَا فَِريقٌ م نْكُمع ركَشَفَ الض* ونلَمفَ تَعوواْ فَستّعفَتَم منَاهآ آتَيواْ ِبمكْفُرسورة [} ِلي
  .]٥٥-٥١:النحل

لقه  فإنه مالك كل شيء وخا، وأنه ال ينبغي العبادة إال له وحده ال شريك له،يخبر تعالى أنه ال إله إال هو
 ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران -مارضي اهللا تعالى عنه-  قال ابن عباس}ولَه الدين واِصباً{ ،وربه

 أي ،أي خالصاً له:  وقال مجاهد،أي واجباً:  وعن ابن عباس أيضا،أي دائماً: واحد والسدي وقتادة وغير
ِديِن اللَِّه يبغُون ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت َأفَغَير {:  كقوله،له العبادة وحده ممن في السموات واألرض

ونعجرِه يِإلَيهاً وكَرعاً وِض طَوالَْأرفيكون من ، هذا على قول ابن عباس وعكرمة،]٨٣:سورة آل عمران[}و 
 وأخلصوا لي ، أي ارهبوا أن تشركوا بي شيئاً، وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب،باب الخبر

  .]٣:سورة الزمر[ }َأال ِللَِّه الدين الْخَاِلص{:  كقوله تعالى،الطاعة
 معروف أن الصيغة هنا صيغة }وقَاَل اللّه الَ تَتَِّخذُواْ ِإلهيِن اثْنَيِن ِإنَّما هو ِإله واِحد{: -تبارك وتعالى-قوله 
 ِإنَّما{ }ِإلهيِنلّه الَ تَتَِّخذُواْ وقَاَل ال{: يكتفى بقولهوكان يمكن أن  }اثْنَيِن{:  فقال،}تَِّخذُواْ ِإلهيِن اثْنَيِنالَ تَ{ ،تثنية

ِإله ووقال اهللا ال تتخذوا اثنين : أي ،فيه تقديم وتأخير: من أهل العلم من يقولو ،لتأكيدولكن الغرض ا ،}ه
:  ومن أهل العلم من يقول، وال حاجة لمثل هذا التكلف، واألصل في الكالم الترتيب،إلهين إنما هو واحد إله

تَِّخذُواْ وقَاَل اللّه الَ تَ{ ، ال إلى الجنسين، ليبين أن األمر الذي أنكره هو التعدد}تَِّخذُواْ ِإلهيِن اثْنَيِنالَ تَ{: نه قالإ
 قال ذلك مبالغة في التنفير عن اتخاذ آلهة : ومن أهل العلم من يقول، فاإلله واحد ال يكون متعدداً}ِإلهيِن اثْنَيِن

 وهذان المعنيان أقرب من المعنى األول }تَِّخذُواْ ِإلهيِن اثْنَيِنوقَاَل اللّه الَ تَ{ ،-جل جالله-وشركاء مع اهللا 
 فهذا ،؟ أكثر من واحدهل يكون اإلله }اثْنَيِنتَِّخذُواْ ِإلهيِن وقَاَل اللّه الَ تَ{ ، دعوى التقديم والتأخيرالذي هو

  .القول مع القول الذي قبله يمكن أن يجتمعا
 ونقل ، دائماً:أي وغيره -رضي اهللا عنهما-نقل عن ابن عباس  }ولَه الدين واِصباً{: -تبارك وتعالى-وقوله 

 }الدين واِصباًولَه { ، المقصود به الطاعة والعبادة: الدين،خالصاً له:  ونقل عن غيره،واجباً: عن ابن عباس
 كل هذه األقوال ، أو نحو ذلك، دائماً مستمراً:ل أو قول من قا،واجباً:  أو قول من قال،أي ثابتاً: قول من قال

 والمقصود أن كل من يدان له ويطاع من الملوك والرؤساء والعظماء إنما يدان لهم في ،ترجع إلى شيء واحد
 ، وتنقطع طاعته، ثم بعد ذلك ينساه الناس،هم أن يموت أو يعزلنمدة محدودة من الزمان ما يلبث الواحد م

 دائماً واجباً ثابتاً مستمراً ال ينقطع : أي}ولَه الدين واِصباً{ ، طاعة مستمرة دائمةفأما اهللا عز جل فإنه يطاع
 لما ذكر تفسير -رحمه اهللا- وقول الحافظ ابن كثير ،الحال بالنسبة لمن يطاع في هذه الدنياوال يزول كما هو 

 يعني في الذي قبله- ، فيكون من باب الخبرهذا على قول ابن عباس وعكرمة،":  قال،من فسره بأنه خالصاً
 هي خبر متضمن معنى }ولَه الدين{ ،" وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب،-"دائماً"وهو 
 يعني ال تشركوا ،وله الدين خالصاً:  حينما يقول،يرعلى هذا التفسله  حينما يخبر أن الدين خالص ،الطلب

-قوله نحو  ،القرآن وهذا له نظائر في ، معنى الطلباًمضمن ، معنى األمراً مضمناً ويكون خبر،معه أحداً
إنه : ل فمن أهل العلم من قا، هذا خبر]٢٧٢:سورة البقرة[ }وما تُنِفقُون ِإالَّ ابِتغَاء وجِه اللِّه{: -تبارك وتعالى

 واهللا يقول في موضع ،جه اهللا أنفقوا ابتغاء و: أي}وما تُنِفقُون ِإالَّ ابِتغَاء وجِه اللِّه{ ،خبر مضمن معنى األمر
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 ، ولكنه بمعنى األمر والطلب،صيغة خبريةب فهذا خبر ]٢٣٣:سورة البقرة[ }والْواِلداتُ يرِضعن َأوالَدهن{ :آخر
  .-واهللا أعلم-
 وإحسانه ، وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليهم،أخبر أنه مالك النفع والضر ثم

 لعلمكم أنه ال يقدر على إزالته إال هو فإنكم عند الضرورات : أي}ثُم ِإذَا مسكُم الضر فَِإلَيِه تَجَأرون{ ،إليهم
وِإذَا مسكُم الضر ِفي الْبحِر {:  كقوله تعالى،ه مستغيثين بهون إليه وتسألونه وتلحون في الرغبة إليئتلج

:  وقال ههنا،]٦٧:سورة اإلسراء[ }كَفُوراًنْسان ِإضلَّ من تَدعون ِإلَّا ِإياه فَلَما نَجاكُم ِإلَى الْبر َأعرضتُم وكَان الْ
الالم ههنا الم :  قيل،} ِليكْفُروا ِبما آتَينَاهم *ذَا فَِريقٌ ِمنْكُم ِبربِهم يشِْركُونثُم ِإذَا كَشَفَ الضر عنْكُم ِإ{

 يستروا ويجحدوا نعم اهللا عليهم وأنه : أي}ِليكْفُروا{ قيضنا لهم ذلك :الم التعليل بمعنى:  وقيل،العاقبة
 اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم : أي}فَتَمتَّعوا{ : ثم توعدهم قائالً، الكاشف عنهم النقم،المسدي إليهم النعم

  . عاقبة ذلك: أي}فَسوفَ تَعلَمون{فيه قليالً 
 }تَجَأرون{ ،بالضراعةالصوت هو رفع :  الجؤار}ثُم ِإذَا مسكُم الضر فَِإلَيِه تَجَأرون{: -تبارك وتعالى-قوله 
يكون ف ، وتفسر الالم بالعاقبة، وما حل بكم،كشف اهللا عنكم هذا الضر ترفعون أصواتكم بتضرع أن ي:أي

 أن : يعني} ِليكْفُروا ِبما آتَينَاهم*ثُم ِإذَا كَشَفَ الضر عنكُم ِإذَا فَِريقٌ منكُم ِبربِهم يشِْركُون { :معنى اآلية
 وأصل الشرك ، عليهم-عز وجل- بنعمة اهللا اإلشراك بعد كشف الضر عنهم يكون عاقبته الكفرفي وقوعهم 

 فاهللا ، فهو توجه إلى غير المنعم بالعبادة والشكر،قلَخَن  وذلك أنه وضع العبادة في غير م،هو أظلم الظلم
 ،-تبارك وتعالى- وعبادته هذه من شكره ،الذي خلق وأعطى ورزق هو المستحق أن يعبد وحده ال شريك له

ه العبادة إلى يتوجف ، فهذا من الظلم، الذي لم يعِط ولم يرزق وإلى،ر من خلق إلى غيجه العمل والعبادةفإذا و
ِليكْفُروا ِبما { فتكون ، من أعظم الظلم-سبحانه وتعالى- وترك المنعم المتفضل ،جماد ال يملك نفعاً وال ضراً

منَاهواهللا أعلم- ، للعاقبة بهذا االعتبار}آتَي-.  
 : ومثل،]٤٠:سورة فصلت[}اعملُوا ما ِشْئتُم{ : مثل والوعيدالتهديد بابمن  }فَسوفَ تَعلَمون فَتَمتّعواْ{: وقوله

  . واألمر صيغته هذه تأتي لمعاٍن منها التهديد،]٨:سورة الزمر[}قُْل تَمتَّع ِبكُفِْرك قَِليلًا ِإنَّك ِمن َأصحاِب النَّاِر{
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