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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 
   إلى آخر السورة)٧٢(سورة الفرقان من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

  .على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه، وبعدوالسالم الحمد هللا، والصالة 
  :-تعالى رحمه اهللا-قال المصنف 
والَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِبآياِت ربِهم لَم *  لَا يشْهدون الزور وِإذَا مروا ِباللَّغِْو مروا ِكراما والَِّذين{: قال اهللا تعالى

يٍن واجعلْنَا ِللْمتَِّقين والَِّذين يقُولُون ربنَا هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ َأع * يِخروا علَيها صما وعميانًا
  .]٧٤-٧٢:سورة الفرقان[ }ِإماما
  .والباطل واللغو، والفسق، الكذب،وهو  }الزور يشْهدون ال{: أنهم الرحمن عباد صفات من أيضا وهذه
  .والخنا السوء مجالس هي: قيس بن عمرو وقال
 في كما غيره، على متعمداً الكذب وهي الزور، شهادة: أي }الزور يشْهدون ال{: تعالى بقوله المراد: وقيل

 ،))ثالثاً ،؟الكبائر بأكْبر أنبئكم أال((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال بكْرة أبي عن الصحيحين
 ،الزور وقول أال: فقال فجلس، متكًئا وكان ،الوالدين وعقوق باهللا، الشرك(( :قال اهللا، رسول يا بلى: قلنا
  .)١())سكت ليته: قلنا حتى يكررها زال فما ،الزور وشهادة أال

 مروا ِباللَّغِْو مروا وِإذَا{: قال ولهذا يحضرونه؛ ال: أي الزور يشهدون ال: المراد أن السياق من واألظهر
 مروا{: الق ولهذا بشيء؛ منه يتدنسوا ولم مروا به مرورهم اتفق وإذا الزور، يحضرون ال: أي }ِكراما
  .}ِكراما

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
 وهي -رحمه اهللا- العبارة التي ذكرها الحافظ ابن كثير }والَِّذين لَا يشْهدون الزور{: -تبارك وتعالى-فقوله 
ن أقوال المفسرين في هذه ، عبارة جامعة، جمع فيها بيوهو الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل: قوله

شهادة الزور، وكل كذب أيضاً فهو زور؛ ألنه خالف الحقيقة، وما كان خالف الحقيقة : اآلية، فالكذب يعني
فهو زور، وشهادة الزور داخلة فيه بهذا االعتبار دخوالً أولياً، وأما الفسق والكفر والخنا والباطل وما أشبه 

ه، سواء كان ذلك يتصل باألقوال أو األفعال أو األحوال، فهم ال يقارفون ذلك فيشمل كل باطل أياً كانت مرتبت
 هذه العبارة -رحمه اهللا-ره؛ ولهذا قال الحافظ ابن كثير صشيئاً من ذلك، وال يتدنسون بشيء من أوا

كالمه ف، ال يحضرونه: أي واألظهر من السياق أن المراد ال يشهدون الزور: كالمهوقال في آخر الجامعة، 
      ألول يبين فيه معنى الزور من حيث هو، فهو يشمل هذه األشياء جميعاً، لكن هنا السياق عند ابن كثير ا

                                     

، في كتاب األدب، باب )٥٩٧٦(، وبرقم )٢٦٥٤( رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، برقم -١
 ).٨٧(عقوق الوالدين من الكبائر، ومسلم، كتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم 



 ٢

، واللفظة قد }والَِّذين لَا يشْهدون الزور وِإذَا مروا ِباللَّغِْو مروا ِكراما{:  يحدد أحد هذه المعاني-رحمه اهللا-
للغة تدل عليها، ولكن السياق قد يحدد المراد بأحد هذه المواضع، بأحد هذه تحتمل معاني متعددة من حيث ا

 نظر -رحمه اهللا-المعاني، هذا من حيث األصل ال إشكال فيه، يبقى النظر في كل مثال بحسبه، فابن كثير 
: ىشهدت جنازة فالن بمعن: بمعنى الحضور، تقول: المعنى األول: إلى لفظة يشهدون، فهي محتملة لمعنيين

 يشهدون من الشهادة القولية، شهادة الزور وما لف لفها مما يخالف الحقيقة بالمعنى :حضرت، والمعنى الثاني
 ال يصدر منهم ذلك؛ ألن الكذب زور، فلفظة شهد تحتمل المعنيين، وأما لفظة الزور ، يعني الكذب مثالً،األعم

إنه : ف السلف أو تنوعت عبارتهم إن قلنافإنها تصدق على المعاني األولى التي ذكرها، ومن هنا اختل
 ظاهر في أنه يدل على أن االختالف في نظره -رحمه اهللا- لكن صنيع الحافظ ابن كثير ،اختالف تنوع

 هذه قرينة عنده }وِإذَا مروا ِباللَّغِْو مروا ِكراما{اختالف تضاد يحتاج إلى ترجيح، القرينة التي رجح بها هي 
 فيحضرونه وإذا مروا بالباطل يمرون ، يحضرونه}يشْهدون الزور{ور هنا بمعنى الحضور، بأن شهادة الز

لَا {: -رحمه اهللا- القرينة عند ابن كثير ههذ سه وأوباره،ئمترفعين متنزهين ال يتلطخون بشيء من دنا
ورالز وندشْهي{.  

من حيث لفظة الزور يمكن أن ويث لفظة يشهدون وإذا نظرنا إلى اآلية باعتبار أنها تحتمل هذا وهذا من ح
 إنه من قبيل التمثيل، : يمكن أن يجمع بينه، قد نقول إنما هو من قبيٍل-مرضي اهللا عنه-يقال بأن كالم السلف 

 بمعنى الشهادة }لَا يشْهدون الزور{: وإن كان هذا ال يقطع به في هذا المثال؛ ألنه يمكن لقائل أن يقول
، ويمكن لقائل أن -حضور الباطل- شهادة الزور، وال يقصد بذلك في حال من األحوال الحضور المعروفة

واهللا -     كما فعل ابن كثير فيكون اختالف تضاد، والذي أظنه أقرب  ، ن الشهادة بمعنى الحضورإ :يقول
ة تدل على إرادة أحد حمل على هذا جميعاً؛ ألنه ال يوجد دليل في ظني، وال قرينة واضح أن اآلية تُ-أعلم

المعنيين، واآلية تحتمل ذلك جميعاً، والقرآن يعبر به باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وشهادة 
 سابقة إلى الذهن، فهي إلى الذهن أسرع من }والَِّذين لَا يشْهدون الزور{: الزور لربما تكون متبادرة من قوله

 ولكن شهادة الزور مشهورة ، لحادثضيس ذلك لمعنى طارئ بمعنى أنه عرحضور مجالس الباطل، ول
أال وقول الزور، وشهادة الزور، أال وقول الزور، ((: ومعروفة بهذا منذ نزول القرآن والحديث في هذا

  .، فإذا ذكرت شهادة الزور فإن الذي يسبق إلى األذهان هي الشهادة المعروفة))وشهادة الزور
أظنه أقرب، مع أن الجمهور قالوا بقول ابن كثير-واهللا تعالى أعلم-لى هذه المعاني جميعاً  اآلية عُلوحم  :

}ورالز وندشْهال يحضرونه، فيدخل في هذا أعياد المشركين، كما استدل به جماعة من أهل :  يعني}لَا ي
لمناسبات البدعية كالموالد حضور أعياد المشركين، وحضور ا ،العلم، وذكر هذا شيخ اإلسالم في االقتضاء

، أو غير ذلك من المجالس المبتدعة والمناسبات -رضي اهللا عنه-والمآتم البدعية لمناسبات مقتل الحسين 
التي ال تقتصر على كونها بدعة من حيث قصد إحيائها، بل أيضاً تشتمل على باطل وربما كان من قبيل 

ماً، مجالس الطرب والغناء المحرم، سواء كان ذلك في الشرك األكبر، ويدخل في هذا مجالس المعصية عمو
ويدخل فيه كل مجلس من مجالس غير ذلك، كان أو مناسبة زواج في غير ما يرخص به من الدف للنساء، 

الباطل أياً كان نوع الباطل الذي تعلق به، قد يكون هذا الباطل بسبب مجالس تشريعية يشرع فيها أحكام 



 ٣

، هذا داخل فيه، وقد يكون هذا الباطل بغيبة ولغو، ولربما كان هذا الباطل من -وجلعز -مخالفة ألحكام اهللا 
قبيل المشاهدات، مشاهدة في القنوات السيئة، وبعض الناس يسأل هذه األيام عن مشاهدة القنوات التي تعرض 

ثل هذه ممارسات يخجل منها العاقل مما يصنعه الرافضة بم عرض في بعض القنوات من لطم أوأو ما ي
 وال أن يتشاغل بالنظر إليه قصداً، يفتح هذه القناة ،المناسبات، فهذا ال يجوز لإلنسان أن يحضره مباشرة
 تستطيع باإلنكار القلبي، ال ، وينكر بقلبه وهذا يسمىويجلس يتفرج عليهم، فإن إنكار المنكر يقتضي مفارقته
 وكراهيته تعني التباعد عنه، واإلنسان يفتحه وينظر أن تغير بيدك وال بلسانك فال أقل من المفارقة، فبغضهم

    وبين من ينظر إلى أفالم إباحية - ومعصية-عز وجل-إنه محادة هللا : إذا قلنا- فرق بين مثل هذا وال، !إليه
  .هذا باطل وزو وهذا زور، فال ينظر اإلنسان إليه وال يتشاغل بهف ،-أعزكم اهللا-

  . اآلية}...والَِّذين لَا يشْهدون الزور{: قول اهللا تعالى ذكره ":- تعالىرحمه اهللا-قال ابن القيم 
  .الزور هاهنا الغناء، وقاله ليث عن مجاهد: قال محمد بن الحنفية

  .الباطل مجالس يحضرون ال: الكلبى وقال
 من ىيلغ ام بكل مروا وإذا ،الباطل مجالس يحضرون ال: والمعنى ،ويطرح يلغى ما كل: اللغة في واللغو 

 به فسرها كما- المشركين أعياد هذا في ويدخل ،إليه يميلوا أو عليه يقفوا أن أنفسهم أكرموا وعمل قول
  .كلها الباطل وأنواع والغناء -السلف
 ألنهم ؛باللغو يرضون ال الذين الكرام مر واروم  عليها،يمالئونهم وال يالمعاص أهل يجالسون ال: الزجاج قال

 سمعه إذا اللغو عن أعرض من على سبحانه اهللا أثنى وقد ،بأهله واالختالط فيه الدخول عن أنفسهم يكرمون
 وإن اآلية وهذه، ]٥٥:القصصسورة [ }وِإذَا سِمعوا اللَّغْو َأعرضوا عنْه وقَالُوا لَنَا َأعمالُنَا ولَكُم َأعمالُكُم{: بقوله
: ألصحابه لسانه أوبقلبه  وقال عنه فأعرض لغواً سمع من لكل ناولمت عام فمعناها خاصاً نزولها سبب كان
  .أعمالكم ولكم أعمالنا لنا

: بمعنى يشهدون ألن؛ بالزور يقل ولم ،]٧٢:الفرقانسورة [ }لَا يشْهدون الزور{: سبحانه قال كيف وتأمل
   !؟وفعله به بالتكلم فكيف الزور مجالس حضور ترك على فمدحهم ،يحضرون

  .)٢("الباطل العمل وعلى الباطل الكالم على يقال: والزور، الزور أعظم من لغناءوا
فكيف بالتكلم به؟ التكلم به يدخل فيه شهادة الزور، وكذا أيضاً الكذب، وكذا الغناء، كل ما يتكلم به اإلنسان، 

نظر إلى قرينة السياق فهو يرى أن هذا من باب أولى، أن هذا داخل في المعنى ال من جهة تناول اللفظ مع ال
 الذي ال -عز وجل-ابتداء وإنما من باب داللة اللزوم، والقرآن تسلط عليه أنواع الداللة الست؛ ألنه كالم اهللا 

إلى . ..م فإن المعاني التي تستخرج منه تستخرج بداللة المطابقة والتضمن وااللتزامخفى عليه خافية، ومن ثَت
  .وقها ومفهومهاغير ذلك من أنواع الداللة، بمنط

 دقيق أدخل شهادة الزور بهذا باعتبار أنه من باب أولى، اللفظ والقرينة التي -رحمه اهللا-فكالم ابن القيم 
: قال.. . الشهود بمعنى الحضور}لَا يشْهدون الزور{: ، قال-رحمه اهللا-ذكرها أقوى مما أشار إليه ابن كثير 

                                     

 ).٢٤٢-١/٢٤١(بن القيم  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ال- ٢



 ٤

}ورالز وندشْهفالن شهد : ون بالزور، ولكن الشهود بمعنى الحضور، يشهدون الزور، تقول ال يشهد}لَا ي
  .يأتي بمعنى الشهادة المعروفة أيضاً، ويتعدى بنفسه ويتعدى بالحرفوزوراً، 
والغناء من أعظم الزور، والزور يقال على الكالم الباطل وعلى العمل الباطل وعلى : "-رحمه اهللا-وقال 

  .)٣("الزور هذا: فقال،  معاوية لما أخذ قصة من شعر يوصل بهالعين نفسها، كما في حديث
س بهاهذا الزور بمعنى أنه يلب.  

  .والمحل والفعل القول: فالزور
 عن ميل: فالزور ،إليه وعدلت إليه ملت إذا فالناً زرت: ومنه ،بالفتح ورالز ومنه ،الميل من اللفظ وأصل 

، وهذا أحسن من !؟كيف أدخل فيه هذه المعاني جميعاًف، وفعالً قوالً له حقيقة ال الذي الباطل إلى الثابت الحق
  .ترجيح أحد هذه األقوال على اآلخر، واهللا أعلم

والَِّذين ال يشْهدون الزور وِإذَا مروا {: القول في تأويل قوله تعالى  ": يقول- تعالىرحمه اهللا-ابن جرير و
 فقال يشهدونه، ال بأنهم القوم هؤالء اهللا وصف الذياختلف أهل التأويل في معنى الزور ، }ِباللَّغِْو مروا ِكراما

  .)٤("باهللا الشرك معناه: بعضهم
 الذينإن اهللا أخبر عن هؤالء المؤمنين : وأولى األقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: -رحمه اهللا-قال و

 وال له حقيقة ال باطل فعل أو كالم كل هو العرب كالم في وواللغ ،كراماً مروا باللغو مروا إذا بأنهم مدحهم
  .)٥("اللغو من له حقيقة ال الذي بالباطل اإلنسان اإلنسان فسب ،يستقبح ما أو أصل،

والذين ال يشهدون شيئاً : فإذا كان ذلك كذلك فأولى األقوال بالصواب في تأويله أن يقال": -رحمه اهللا-قال و
 إياهم وصفه في عم اهللا ألن ؛الزور اسم لزمه ما وكّل غيره، وال كذباً وال غناء، والمن الباطل ال شركاً، 

  .)٦("عقل أو خبر من لها، التسليم يجب بحجة إال شيء ذلك من يخص أن ينبغي فال الزور، يشهدون ال أنهم
 الزور وحضور  يحملها على شهادة-رحمه اهللا- كالقرائن؛ ولذلك ابن جرير يعني" من خبر أو عقل: "قوله

 معنى يحتمل امجالس الباطل، وكذا التفوه بالكذب، كل باطل فهو زور بهذا االعتبار أخذاً من العموم، وهذ
وِإذَا مروا {نحمله على الجميع، فهذه األشياء، واهللا لم يخص أحد هذه المعاني، وال دليل عندنا للتخصيص، 

  .}ِباللَّغِْو مروا ِكراما
 مروا باللغو، واللغو أيضاً يشمل الباطل بأنواعه، نعم، بحيث إنهم ال يحضرونه وال }وا ِكرامامر{ :وقوله

يشاركون فيه وال يصدر منهم، وإذا مروا به مروا كراماً مترفعين عنه، ال يالبسون شيئاً منه وال يشاهدونه 
وِعباد {: فة عباد الرحمن في مشيتهم هذه اآليات تذكر ص،وال يقفون عنده، مروا كراماً، فهذه في هذا السياق

فهم ال  ]٦٣:سورة الفرقان[ }الرحمِن الَِّذين يمشُون علَى الَْأرِض هونًا وِإذَا خَاطَبهم الْجاِهلُون قَالُوا سلَاما

                                     

 ).١/٢٤٢( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن القيم - ٣

 .)١٩/٣١٣(شاكر :  جامع البيان، لإلمام الطبري، تحقيق- ٤

 ).١٩/٣١٥( المصدر السابق - ٥

 ).٣١٤/ ١٩( المصدر السابق - ٦



 ٥

 يصدر يردون على هؤالء بمثل قولهم من السباب والشتائم ونحو ذلك، وهم أيضاً ال يحضرون الباطل وال
  .عنهم، وكذلك أيضاً إذا مروا به مروا متعففين مترفعين

 من السفهاء اًصادف في طريقك أناسويؤخذ من هذا أن أهل الكماالت ال يقفون عند أفعال أهل السفه، لربما تُ
 ؤالءهلربما يتشابكون باأليدي ويتشاتمون ويسبون، ويجتمع عليهم كثير من الناس يتفرجون وينظرون، فمثل 

  . كراماً، يمر مترفعاً عن ذلك كله مروا باللغو مروا إذا
 صفات منأيضاً  هذهو }وعميانًا صما علَيها يِخروا لَم ربِهم ِبآياِت ذُكِّروا ِإذَا والَِّذين{:  تعالىوقوله

 }يتَوكَّلُون ربِهم وعلَى ِإيمانًا زادتْهم آياتُه علَيِهم تُِليتْ وِإذَا قُلُوبهم وِجلَتْ اللَّه ذُِكر ِإذَا الَِّذين{ ،المؤمنين
 يبقى بل عليه، كان عما يتغير وال فيه يؤثر ال اهللا كالم سمع إذا فإنه الكافر، بخالف ،]٢:األنفالسورة [

 َأيكُم يقُوُل من فَِمنْهم ةٌسور ُأنزلَتْ ما وِإذَا{: تعالى قال كما وضالله، وجهله وطغيانه كفره على مستمراً
تْهادِذِه زانًا ها ِإيمفََأم نُوا الَِّذينآم متْهادانًا فَزِإيم مهو ونِشرتَبسا  *يَأمو ِفي الَِّذين قُلُوِبِهم ضرم متْهادفَز 
  .]١٢٥-١٢٤:التوبةسورة [ }ِرجِسِهم ِإلَى ِرجسا
إذا سمع آيات اهللا فال تؤثر فيه فيستمر  الذي الكافر بخالف: أي }وعميانًا صما علَيها يِخروا ملَ{: فقوله

  .أعمى أصم يسمعها لم كأنعلى حاله 
: -تبارك وتعالى-خر ساجداً، كما في قوله :  الخرور معروف، تقول}وعميانًا صما علَيها يِخروا لَم{: قوله

} خَرَأنَابا واِكعفخر ،خر لليدين وللفم، يعني خر على وجهه:  راكعاً بمعنى ساجداً، تقول]٢٤:سورة ص[ }ر 
 صما علَيها يِخروا لَم{ في أرض المعركة، خر صريعاً بمعنى وقع وسقط، فهنا على يديه وفمه سقط قتيالً

 وإنما تقع في ،تؤثر فيهم وال يقابلونها باإلعراض والغفلة السياق يدل على أن المراد أن هذه اآليات }وعميانًا
كروا باآليات أنهم يخرون إلى األرض نفوسهم موقعاً، وقد ال يدل بالضرورة على أن هؤالء إذا سمعوا أو ذُ

هذا فطلب بكل حال، من سمع اآليات إذا مر بآية سجد ؛ ألن ذلك ال ي}لَم يِخروا علَيها{ ،يقعون للسجود مثالً
ال يقع، ال تكون حالهم كذلك، يقابلونها بنوع إعراض :  بمعنى}وعميانًا صما علَيها يِخروا لَم{ال يجب، 

  .}وعميانًا صما علَيها يِخروا لَم{، -واهللا تعالى أعلم-وتجاهل أو غفلة، هذا الذي يفهم من السياق، 
 لَم{: هنا قال، و]٥٨:سورة مريم[ }ا تُتْلَى علَيِهم آياتُ الرحمن خَروا سجدا وبِكياِإذَ{:  قال-تبارك وتعالى-واهللا 
 -رضي اهللا عنه-، وعمر }خَروا سجدا وبِكيا{ ال يبصرون، فهنا }وعميانًا{ ال يسمعون، }صما علَيها يِخروا

 }صما علَيها يِخروا لَم{: هناو؟ فهناك إثبات السجود، والبكاء والتأثر، هذا السجود فأين البكاء: لما سجد قال
 يِخروا لَم{: لم يخروا عليها، مفهوم المخالفة، لو أراد أن يتعنت بشق الشعرة والشعيرة في األلفاظ قد يقول

 مفهوم المخالفة خروا من غير صمم وال }هاعلَي يِخروا لَم{ أنهم يخرون لكن بغير هذه الصورة، }صما علَيها
هل هؤالء الذين يخالفون صفة عباد الرحمن مثالً يخرون لكن صماً وعمياناً، هل هذا هو : عمى، يعني
المراد؟ أن مصفة عباد الرحمن من الكفار والمنافقين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا صماً وعمياناً، هل ن جانب 
 أن المقصود أنهم ال يقابلونها -واهللا تعالى أعلم- ولهذا يفهم منه ؛ منهم خرور أصالًيقعال، وال هذا المراد؟ 

  . بالغفلة، ال يقابلون ذلك بالغفلة
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 -تبارك وتعالى-بعض األلفاظ تستعمل في مثل هذه المعاني، والعرب يتوسعون في الكالم، يعني مثالً اهللا 
 ]٢٩:سورة اإلسراء[ }ى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما محسوراوالَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَ{: يقول

المقصود أنك تبقى في حال ال تستطيع فيها  أوهل المقصود القعود حقيقة فتقعد، القعود خالف القيام، 
سورة [ }ع اللِّه ِإلَها آخَرالَّ تَجعل م{، ؟ محصور من االنقطاع،التصرف في شئونك ومصالحك، منقطع

لون بعض هذه األلفاظ إلى ، ال زال الناس يستعم؟، نعم فتقعد، فالقعود هل المراد به خالف القيام]٢٢:اإلسراء
 المراد أنه جلس كذا فليسقعد به، فالن قعد بهذه المشكلة، : ما يتورط اإلنسان بشيء فعله يقولوناليوم، فعند

 :- تعالىرحمه اهللا-قال ابن القيم   تستعمل فيما هو أوسع من الفعل المعروف،"يخروا" "تخر"في القيام، وهنا 
عظوا بالقرآن لم يقعوا عليه إذا و:  اآلية، قال مقاتل}...والَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِبآياِت ربِهم{: قوله تعالى ذكره"

لم يكونوا عليه : ا وأيقنوا به، وقال ابن عباسماً لم يسمعوه، وعمياناً لم يبصروه، ولكنهم سمعوا وأبصروص
  .صماً وعمياناً بل كانوا خائفين خاشعين

وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم األولى : يخرون عليها سمعاً وبصراً، وقال الفراء: وقال الكلبي
  .)٧("كأنهم لم يسمعوه، فذلك الخرور

  .أنهم تأثروا به: عوا، المعنىيقعدوا على حالهم األولى كأنهم لم يسملم 
 لم: ذكر ما على والمعنى ،يشتمني وأقبل ،يشتمني قام: كقولك ،يشتمني قعد: تقول العرب وسمعت: "وقال

 مبصرين سامعين }خَروا سجدا وبِكيا{ عليهم تليت ذاإ: المعنى: الزجاج وقال، ناًاوعمي صماً عندها يصيروا
  .)٨("به أمروا كما
  . السجود: ظاهر اللفظ خرهنا أخذف

  .لم يتغافلوا عنْها كََأنَّهم صم لم يسمعوها، وعمي لم يروها: َأي: وقَاَل ابن قُتَيبة: "-رحمه اهللا-وقال 
ههنَا َأمراِن ذكر الخرور، وتسليط النَّفْي علَيِه، وهل هو خرور الْقلب َأو خرور الْبدن للسجود؟ وهل : قلت
عِلم نَاكه سا خرورا ِبالْقَلِْب خضوعاً، َأو ِبالْبدِن سجوداً، َأو لَيهلَيمه فَلهم ععن صمم ونى لم كن خرورهم ع

  )٩("خرور وعبر ِبِه عن الْقعود؟
الذين :  يعني]٧٤:سورة الفرقان[ }والَِّذين يقُولُون ربنَا هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ َأعيٍن{ :وقوله تعالى

  .له شريك ال وحده ويعبده يطيعه من وذرياتهميسألون اهللا أن يخرج من أصالبهم 
  .واآلخرة الدنيا في أعينهم به فتقر ،بطاعة اهللا يعمل من يعنون: عباس ابن قال
من يعمل بطاعته فتقر به أعينهم :  أي} هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ َأعيٍنوالَِّذين يقُولُون ربنَا{: يقول

هذه ليست تبعيضية وإنما  "نِم" من أزواجنا، }هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ َأعيٍن{في الدنيا واآلخرة، 
أن يكون بعض الزوجات وبعض األوالد تحصل به قرة العين، وإنما أن بيانية، هي بمعنى أنهم ال يريدون 

                                     

 ).٨٠:ص( الفوائد البن القيم - ٧

 .المصدر السابق - ٨

 ).٨١-٨٠:ص( المصدر السابق - ٩
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 وال شك أن قرة العين تحصل }هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ َأعيٍن{يكون أزواجهم وذرياتهم كذلك، 
لد؛ ولهذا ال يسأل ا الو فإن ذلك يكون سبباً لشقاءا بعيدابصالحهم، وإذا كان الولد أو الزوجة شقية أو شقي

اإلنسان ربه أن يرزقه الولد هكذا سؤاالً مطلقاً، وإنما األحسن أن يسأله أن يرزقه ولداً صالحاً، أن يرزقه ما 
، وإن كان ظاهر اآلية هنا ليس بسؤال الولد وإنما سؤال قرة العين في -واهللا تعالى أعلم-تقر به عينه، 
  .  واألزواجةاألوالد والذري

 طوبى: فقال رجل به فمر يوما، األسود بن المقداد إلى جلسنا: قال نفير بن جبيرعن  أحمدإلمام روى او
 ،شهدت ما وشهدنا رأيت، ما رأينا أنا لوددنا ،-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول رأتا اللتين العينين لهاتين

 يتمنى أن على الرجل يحمل ما: قالف إليه أقبل ثم ، ألنه ما قال إال خيراًأعجب فجعلت ، المقدادفاستغضب
صلى اهللا عليه - اهللا رسوَل حضر لقد واهللا فيه؟ يكون كان كيف شهده لو يدري ال عنه، اهللا غيبه محضرا
من  أخرجكم إذ اهللا تحمدون ال أو يصدقوه، ولم يجيبوه لم جهنم، في مناخرهم على اهللا أكبهم أقوام -وسلم

   النبي اهللا بعث لقد بغيركم؟ البالء كُفيتم قد نبيكم، به جاء ماب مصدقين ربكم إال تعرفون البطون أمهاتكم 
ديناً  أن يرون ما جاهلية، من فترة في األنبياء من نبيا عليها عثب حال أشد على -صلى اهللا عليه وسلم-

 الرجل كان إن وولده، الوالد بين وفَرق والباطل، الحق بين به فَرقَ بفُرقان فجاء ،األوثان عبادة من أفضل
 عينه تقر فال النار، دخل هلك إن أنه يعلم لإليمان، قلبه قُفْل اهللا فتح وقد كافرا، أخاه أو وولده والده ليرى
 نَاوذُرياِت َأزواِجنَا ِمن لَنَا هب ربنَا يقُولُون والَِّذين{: تعالى اهللا قال التي وإنها النار، في حبيبه أن يعلم وهو
  .يخرجوه ولم صحيح، إسناد وهذا ،)١٠(}َأعيٍن قُرةَ

 كان الرجل يرى ولده -صلى اهللا عليه وسلم-ن أصحاب النبي إ : يقول-رضي اهللا عنه-أن المقداد : بمعنى
 َأزواِجنَا ِمن لَنَا هب ربنَا{: حصل به قرة العينتعلى خالف دينه وزوجته على خالف دينه، وهذا ال 

يخرج اهللا من أصالبهم أهل إيمان وصالح وتقوى تقر بهم العين، :  إنما يكون ذلك باإليمان، أي}رياِتنَاوذُ
ويدخل في هذا ما يحصل به كمال ذلك من البر للضرورة؛ ألن هذا من الصالح، ولد بار صالح وزوجة 

تحصل قرة العين، وأما ما مطيعة، فإنها إن كانت صالحة مستقيمة فالبد أن تكون مطيعة لزوجها، بذلك 
ش وتقرأ مقَبتلى اإلنسان بامرأة تزعم أنها طالبة علم، وتُقد ي: يحصل من خالف ذلك فهو خالف التقوى، يعني

 فإذا تزوجها بقيت تجادل في كل شيء، فإذا قال - وليس الكلبعض النساء قد يحصل منها هذا-في الكتب 
رهم وليسوا من أرحامي، اهللا أمرني بصلة الرحم، وهؤالء ليسوا لست مأمورة بب: تذهبين ألهلي، قالت: لها

 وإنما ،هذا ال يجب: تهيئين البيت وتصنعين الطعام وكذا، قالت: يجب وصلها، وإذا قال لهاالذي من الرحم 
 اإلرضاع سأحافظ دل، هات الدليل، أرضعي الولد، ال يجب علياجتذلك للخادم، وهكذا في كل قضية تبقى 

له كالم أهل العلم،   حضروتتي وأناقتي، أو أعطني أجرة على الرضاع؛ ألن المرأة ال يجب عليها، على رشاق
  .  تكون قرة عينالهذه ف

                                     

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يعمر بن : "، وقال محققوه)٢٣٨١٠( رواه اإلمام أحمد في المسند، برقم - ١٠
 ).٢٨٢٣(، وصحح إسناده األلباني في السلسلة الصحيحة، برقم )٦٥٥٢(، وابن حبان في صحيحه، برقم "ِبشْر، وهو ثقة
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 أئمة: أنس بن والربيع والسدي، وقتادة، والحسن، عباس، ابن قال }ِإماما ِللْمتَِّقين واجعلْنَا{:  تعالىوقوله
  .الخير في بنا يقتدى
 وأن ،وذرياتهم أوالدهم بعبادة متصلة عبادتهم تكون أن فأحبوا الخير، إلى دعاة مهتدين داةه: غيرهم وقال
    عن مسلم صحيح فيثبت  ولهذا مآبا؛ وأحسن ثوابا، أكثر وذلك بالنفع، غيرهم إلى متعديا هداهم يكون
 عمله انقطع آدم ابن تما إذا((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- هريرة أبي
  .)١١())جارية صدقة أو بعده، من به ينتفع علم أو له، يدعو صالح ولد: ثالث من إال

وذُرياِتنَا { والذين، }والَِّذين يقُولُون{ إماماً هنا مفرد، نعم والكالم في الجمع، }ِإماما ِللْمتَِّقين واجعلْنَا{: قوله
 فقابل الجمع بالمفرد، فبعض }ِإماما ِللْمتَِّقين{ واجعلني :ولم يقل }واجعلْنَا{، }وذُرياِتنَا قُرةَ{ جمع ،}قُرةَ َأعيٍن

  كل واحد منا إماماً، فأفردها، واألقرب :  أي}ِإماما ِللْمتَِّقين واجعلْنَا{: أهل العلم ذكر أن ذلك باعتبار التقسيم
 إماماً بمعنى الجنس، وهو يصدق على الواحد والجمع، وهذا كثير، كما في قوله :ه أن قول-واهللا تعالى أعلم-

ثُم {األطفال، :  يعني]٣١:سورة النور[ }َأِو الطِّفِْل الَِّذين لَم يظْهروا علَى عوراِت النِّساء{: تعالى في سورة النور
 سواء كان هذا الجنس باإلضافة أو من غير إضافة، فإنه ،كذاأطفاالً، وه:  يعني]٦٧:سورة غافر[ }يخِْرجكُم ِطفْلًا
  .بمعنى الجمع

أئمة، ليس المراد بهذه اآلية طلب الرئاسة والتقدم على الناس في هذه :  أي}ِإماما ِللْمتَِّقين واجعلْنَا{ :قوله
تبارك -، كما في قوله  ليس هذا المراد، وإنما المراد اإلمامة في الخير،طلب العلو في األرضو ،األمور
:  وإنما، ليس معناه ملكاً أو حاكماً]١٢٤:سورة البقرة[ }ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماما{:  في سورة البقرة قال-وتعالى

  . فهو الرجل المقتدى به الجامع لخصال الخير التي تفرقت في غيره]١٢٠:سورة النحل[ }ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً{
 عهد اهللا }الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{: أئمة، اجعل أئمة، قال:  يعني]١٢٤:سورة البقرة[ }وِمن ذُريِتي{: قال

بالواليات، والسلطان :  يعني}الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{: باإلمامة، فقد يفهم بعض الناس أن المراد بهذا
 :واليات تكون للمؤمن والكافر، فال يشكل هذا، يعني قد يقول قائلوالملك، وليس هذا هو المراد؛ ألن هذه ال

، ليس هذا هو المراد، ! من الظالمين تكون لهم الوالية والسلطاناًنجد كثيرو }الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{: قال
الَ ينَاُل عهِدي {:  قال}ريِتيوِمن ذُ{: يقتدى به في الخير، قال:  يعني}ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماما{وإنما 

فهؤالء ال تكون لهم اإلمامة في الدين، ولو كان منتسباً للعلم، فما كل منتسب للعلم يصلح لإلمامة }الظَّاِلِمين 
رهباِن لَيْأكُلُون يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإن كَِثيرا من اَألحباِر وال{: -تبارك وتعالى-في الدين؛ ولهذا يقول اهللا 

 واجعلْنَا{: خالف اإلمامة الحقيقية، فهنا:  يعني]٣٤:سورة التوبة[ }َأمواَل النَّاِس ِبالْباِطِل ويصدون عن سِبيِل اللِّه
تَِّقينا ِللْمامأيضاً أن و ، بمعنى أن يكون صالحاً، ألهل اإليمان بهذا الدعاء-عز وجل- هذا تعليم من اهللا }ِإم

  . يكون مصلحاً يقتدى به، فليس هذا من الرئاسات في شيء، وأرجو أن يكون المعنى واضحاً

                                     

إذا مات اإلنسان : "، ولفظه)١٦٣١(ة، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، برقم  رواه اإلمام مسلم، كتاب الوصي- ١١
 ".إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: انقطع عنه عمله إال من ثالثة
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 مستَقَرا حسنَتْ ِفيها خَاِلِدين * وسالما تَِحيةً ِفيها ويلَقَّون صبروا ِبما الْغُرفَةَ يجزون ُأولَِئك{: قال تعالى
  .]٧٧-٧٥:سورة الفرقان[ }ِلزاما يكُون فَسوفَ كَذَّبتُم فَقَد دعاُؤكُم لَوال ربي ِبكُم يعبُأ ما قُْل * ومقَاما

 بعد قال ،الجليلة واألقوال واألفعال الجميلة الصفات من ذكر ما المؤمنين عباده أوصاف من تعالى ذكر لما
  .الجنة وهي }الْغُرفَةَ{ القيامة يوم }نيجزو{ ،بهذه المتصفون: أي }ُأولَِئك{: كله ذلك
  .الرتفاعها بذلك سميت: والسدي والضحاك، جبير، بن وسعيد الباقر، جعفر أبو قال

 في تفسيرها متقاربة غير متخالفة، ترجع إلى شيء -مرضي اهللا عنه-الجنة، عبارات السلف : الغرفة يعني
رحمه -رفيعة، ال شك أن الدرجة الرفيعة الجنة، وابن جرير  الدرجة ال: الجنة، ومن يقول:واحد، فمن يقول

 وأصل الغرفة في كالم العرب }صبروا ِبما الْغُرفَةَ يجزون ُأولَِئك{هي درجة رفيعة في الجنة، :  يقول-اهللا
اً في كالم قال للبناء المرتفع، بخالف ما تعارف عليه الناس اليوم، يقولون الغرفة للحجرة، وهذا ليس معروفت

 غرف، ليست كل حجرة يقال لها غرفة، : الغرف على الحجر العالية، يقال لهاق العربطِل وإنما تُ،العرب
 المقصود الجنس }الْغُرفَةَ يجزون ُأولَِئك{:  غرف، والمقصود هنا بالغرفة أيضاً:ااألسافل من ذلك ال يقال له

، فهي ]٢٠:سورة الزمر[ }غُرفٌ من فَوِقها{: -تبارك وتعالى- الذي يصدق على الغرف الكثيرة، كما قال اهللا
  .  فالغرفة هنا جنس يصدق على كثير، ليست غرفة واحدة}ُأولَِئك يجزون الْغُرفَةَ{غرف كثيرة، 

  .}وسالما تَِحيةً{ ،الجنة في: أي }ِفيها ويلَقَّون{ ،بذلك القيام على: أي }صبروا ِبما{
 بسبب صبرهم على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار اهللا المؤلمة، وهذا كثير في }صبروا ِبما{ :وقوله

 . ]١٢:سورة اإلنسان[ }وجزاهم ِبما صبروا جنَّةً وحِريرا{: القرآن، قال اهللا تعالى
 السالم، وعليهم السالم فلهم واالحترام، التوقير ونقَلْوي واإلكرام، بالتحية فيها يبتَدرون: أي }وسالما تَِحيةً{

  .]٢٤:سورة الرعد[ }سالَم علَيكُم ِبما صبرتُم فَِنعم عقْبى الداِر{ :باب كل من عليهم يدخلون المالئكة فإن
ي الجنة أن اهللا يحييهم بذلك، يبتدرون فيها ويلقون تحية، يلقون ف:  يعني}ويلَقَّون ِفيها تَِحيةً وسلَاما{: يقول

 وهكذا أيضاً المالئكة تسلم ،]٤٤:سورة األحزاب[ }تَِحيتُهم يوم يلْقَونَه سلَام{: -تبارك وتعالى-كما قال اهللا 
 فهنا يلقون ]٢٤- ٢٣:رعدسورة ال[ }سالَم علَيكُم ِبما صبرتُم* والمالَِئكَةُ يدخُلُون علَيِهم من كُلِّ باٍب {: عليهم

هناك يدخل فيه أيضاً تحية  }تَِحيتُهم{: -تبارك وتعالى- ويلقون فيها أيضاً من المالئكة، وقوله ،فيها من اهللا
  . بعضهم لبعض

 يبغون وال عنها يزولون وال يموتون، وال لونويح وال يظعنون ال مقيمين،: أي }ِفيها خَاِلِدين{:  تعالىوقوله
سورة [ }..واألرض السمواتُ دامِت ما ِفيها خَاِلِدين الْجنَِّة فَِفي سِعدوا الَِّذين وَأما{: تعالى قال كما ،حوالً عنها
  . اآلية]١٠٨:هود

  .ومنزالً مقيالً وطابت منظراً حسنت: أي }ومقَاما مستَقَرا حسنَتْ{: تعالى وقوله
 الخلق خلق إنما فإنه تعبدوه؛ لم إذا بكم يكترث وال يبالي ال: أي }ربي ِبكُم بُأيع ما قُْل{: تعالى قال ثم

  .وأصيالً بكرة ويسبحوه ويوحدوه ليعبدوه
  .الكافرون أيها: أي }كَذَّبتُم فَقَد{:  تعالىوقوله
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 يعني ثقالً، أعباء ن يحمل عبًأفال:  عبء، تقول، يعبا أصل هذه المادة تدل على الثقل}ربي ِبكُم يعبُأ ما قُْل{
ال : ال وزن لكم فاهللا ال يعبأ بكم بمعنى:  يعني}ربي ِبكُم يعبُأ ما قُْل{: بمعنى أثقال، فهذا أصلها، إذا قال

يكترث بكم، فوجودكم وعدمه سواء، ال تمثلون شيئاً له وزن يذكر، ليس لكم قيمة تعتبر، هذا هو المعنى، واهللا 
  .تعالى أعلم

قُْل ما يعبُأ ِبكُم ربي { هذه تحتمل أن تكون استفهامية، وتحتمل أن تكون نافية، "ما" و}ربي ِبكُم يعبُأ ما قُْل{
اُؤكُمعلَا د؟، ما وزنكم ما قيمتكم؟ يمكن أن يكون على سبيل االستفهام، ماذا تزنون عنده لوال دعاؤكم}لَو ،

 يعبُأ ما قُْل{ أنه ال وزن لهم وال قيمة وال اعتبار لوال دعاؤهم، -عز وجل- اهللا ويحتمل أن تكون نافية، يخبر
ي ِبكُمبإنها استفهامية كالفراء، وبعضهم رجح :  واآلية تحتمل هذا وهذا، بعض أهل العلم رجح األول قال}ر

كالهما له وجه من : قول ي-رحمه اهللا-الشنقيطي واآلية تحتمل المعنيين، : الثاني، وبعضهم يتوقف يقول
  .}قُْل ما يعبُأ ِبكُم ربي لَولَا دعاُؤكُم{النظر، 

تبارك - ويأتي بمعنى العبادة، واهللا ، أوالً الدعاء يأتي بمعنى السؤال،}لَولَا دعاُؤكُم{: تكلم على قولهيم لهنا و
كم، وفسر بمعنى بِثسر بمعنى اعبدوني ُأ فُ]٦٠:سورة غافر[ }وقَاَل ربكُم ادعوِني َأستَِجب لَكُم{:  يقول-وتعالى

دعاء - حمل ذلك على المعنيين، للمالزمة بينهما؛ ألن الدعاء -واهللا أعلم-األقرب واسألوني أعطكم وأجبكم، 
ا  هذ، العبادات، والعابد يفعلهيا رب يا رب، هو في عبادة من أجّل:  هو عبادة، فهذا الذي يدعو ربه-المسألة

تبارك - إلى آخره، يطلب بهذا الفعل ما عند اهللا ...سائل؛ ألنه إنما يقوم ويصلي ويركع ويسجد ويصوم
لوال عبادتكم، لكن لفظة :  بمعنى}لَولَا دعاُؤكُم{: ، فهو سائل بفعله، فالدعاء يأتي بمعنى هذا وهذا-وتعالى

 من قبيل اإلضافة إلى الفاعل، ويحتمل أن }كُمدعاُؤ{: دعاء هنا تحتمل أن تكون اإلضافة فيها إلى الكاف
 }لَولَا دعاُؤكُم{: فقولهكون من قبيل اإلضافة إلى المفعول، والمعنى يتغير تماماً، واآلية تحتمل هذا وهذا، ت

عبادتكم إياه، لوال الدعاء الصادر منكم، لوال ما يصدر منكم من : انظروا المعنى، لوال دعاؤكم إياه، يعني
 لوال ما يصدر منكم من عبادة، والمعنى }لَولَا دعاُؤكُم{:  أو دعاء، فهذا من قبيل اإلضافة إلى الفاعلعبادة
إلى اإليمان، فيكون من قبيل اإلضافة إلى :  لوال دعاؤه إياكم، لوال دعاؤه لكم، يعني}لَولَا دعاُؤكُم{: الثاني

ده وعبادته وحده ال شريك له، هذا المعنى، ال شأن لكم وال لوال أنه يدعوكم إلى طاعته وتوحي: المفعول، يعني
سبحانه - وإنما على المعنى األول ال يعبأ بكم لوال ما يصدر منكم من طاعة وتوحيد وعبادة تقرب إليه ،وزن

  .، أنه من قبيل اإلضافة إلى الفاعل-رحمه اهللا-، وهذا المعنى هو الذي رجحه الحافظ ابن القيم -وتعالى
 والصحيح من }قُْل ما يعبُأ ِبكُم ربي لَولَا دعاُؤكُم{: -تعالى ذكره-قول اهللا  ":- تعالىرحمه اهللا- القيم قال ابن
 بكم لوال عبادتكم إياه، فيكون المصدر مضافاً إلى هأي شيء يعبأ: لوال أنكم تدعونه وتعبدونه، أي: القولين
  .)١٢("الفاعل
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وَأصح الَْأقْوال ِفي الْآية  }قُْل ما يعبُأ ِبكُم ربي لَولَا دعاُؤكُم{: هللا تعالى ذكرهقول ا: - تعالىرحمه اهللا-وقال 
ن َإ :َأن معنَاها ما يصنع بكم ربي لَولَا عبادتكم ِإياه فَهو سبحانَه لم يخلقكم ِإلَّا لعبادته، فَكيف يقَال بعد هذَا

م ِعباهقَادر على الْتَكِْليفه إي ته غير حسن ِفي الْعقل؛ ِلَأنَّهة إادادسط الِْعبِهم بالجزاء من غير تولَيام ع١٣("نْع(.  
: يعني لكم، لزاما تكذيبكم يكون فسوف: أي }ِلزاما يكُون فَسوفَ{ أيها الكافرون، }فَقَد كَذَّبتُم{: وقوله تعالى

 بن اهللا عبد بذلك فسره كما بدر، يوم ذلك في ويدخل واآلخرة، الدنيا في ودماركموهالككم  عذابكمل مقتضياً
  .وغيرهم ،والسدي وقتادة، والضحاك، ومجاهد، القرظي، كعب بن ومحمد كعب، بن وأبي مسعود،

  .بينهما منافاة وال ،القيامة يوم: يعني }ِلزاما يكُون فَسوفَ{: البصري الحسن وقال
  . وهللا الحمد والمنة،آخر تفسير سورة الفرقان

 هذا في :واقعاً ال محالة، منهم من قال: يكون العذاب لزاماً، يعني:  أي}ِلزاما يكُون فَسوفَ{: بعضهم يقول
رضي اهللا -ذلك يكون في اآلخرة، وكما جاء عن ابن مسعود : الدنيا، كما وقع لهم يوم بدر، ومنهم من قال

فيصالً :  أي}ِلزاما يكُون فَسوفَ{:  إنه يوم بدر، فيكون:واقال همأن -كما سبق- وجماعة من السلف -عنه
هذا التكذيب لزاماً، سوف يكون تكذيبكم مالزماً لكم مقتضياً : ، وبعضهم يقولهوأمراً واقعاً ال محالة بينكم وبين

:  أي}ِلزاما يكُون فَفَسو{: ، لكن من أهل العلم من يقول-واهللا تعالى أعلم-لوقوع العذاب، والمعنى متقارب 
 -عز وجل-أن التكذيب هذا عاقبهم اهللا : أن تكذيبكم مالزم لكم ال ينفك عنكم فال توفقون إلى التوبة، بمعنى

كالم لبعض أهل العلم بأن هناك به كما جاء في مواضع أخرى أن اهللا لم يوفق أقواماً بسبب تكذيبهم األول، و
ولَما جاءهم رسوٌل من ِعنِد {:  باالشتغال بما يضره-تبارك وتعالى- من أعرض عما هو بصدده ابتاله اهللا

مهعا مقٌ لِّمدص{ كانت النتيجة لما كذبوا، ]١٠١:سورة البقرة[ }اللِّه ماِطينا تَتْلُواْ الشَّيواْ معاتَّبسورة [ }و
ة هي اتباع ما تتلوه الشياطين، وهكذا في اآليات  تركوا الرسول وتركوا العمل بالتوراة والنتيج]١٠٢:البقرة

بسبب تكذيبهم األول، انصرفوا صرف اهللا :  بها أنه لم يوفق أقواماً بما كذبوا، أي-عز وجل-التي يذكر اهللا 
  كما قال]٣:سورة المنافقون[ }فَطُِبع علَى قُلُوِبِهم{:  الطبع-في بعض المواضع-قلوبهم، ولهذا يذكر بعد التكذيب 

 قد كذبتم فسوف يكون التكذيب مالزماً }ِلزاما يكُون فَسوفَ{: في المنافقين مثالً، فهنا من أهل العلم من يقول
 يكون الضمير يرجع إلى أقرب }ِلزاما يكُون فَسوفَ{لكم فال نوفقكم إلى توبة، يكون الكالم يتعلق بالتكذيب، 

العذاب مثالً واقعاً : اً ثقة بفهم السامع، فسوف يكون لزاماً، أيمذكور، والعرب قد تحذف من الكالم اختصار
 اًواقعيكون ن عذابكم إ:  أي}ِلزاما يكُون فَسوفَ{: -رحمه اهللا-ال محالة وأمراً الزماً؛ ولهذا قال ابن جرير 

بتُم فَسوفَ يكُون فَقَد كَذَّ{:  حمل ذلك على ما وقع يوم بدر-رحمه اهللا-ال محالة مالزماً، لكن ابن جرير 
  .}ِلزاما

                                     

 ).٨٣/ ٢( مفتاح دار السعادة، البن القيم - ١٣
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أن العذاب يكون الزماً، والكفار قد ال يقع عليهم عذاب في : ولو حملت اآلية على معنى أعم من هذا، بمعنى
واهللا -، وهذه اآلية وإن كان ظاهرها الخطاب لمعينين لكن ذلك يتوجه إلى جميع الكافرين،  لكان أولىالدنيا

  .ه التكذيب فهو داخل في هذانم، كل من وقع -تعالى أعلم
  


