
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )١ (سورة الحج
   ١ اآلية" ربكم اتقوا الناس يأيها"تعالى قوله

  
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ    

} ِظيمع ءِة شَياعلَةَ السلْزز ِإن كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها َأيا* ينَهوتَر موتْ يعضا َأرمٍة عِضعرُل كُلُّ متَذْه 
اللَِّه شَِديد ذَابع لَِكنى وكَارم ِبسا همى وكَارس ى النَّاستَرا ولَهمٍل حمكُلُّ ذَاِت ح عتَض٢-١:جسورة الح[ }و[.  

مة وزالزلها وأحوالها، كما  ومخبراً لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيا،يقول تعالى آمراً عباده بتقواه
:  وقال تعالى،]٢-١:سورة الزلزلة[ }وَأخْرجِت الَْأرض َأثْقَالَها* ِإذَا زلِْزلَِت الَْأرض ِزلْزالَها {: قال تعالى

: ، وقال تعالى]١٥-١٤:  الحاقةسورة[ }فَيومِئٍذ وقَعِت الْواِقعةُ* وحِملَِت الَْأرض والِْجباُل فَدكَّتَا دكَّةً واِحدةً {
هذه الزلزلة كائنة في آخر : ، فقال قائلون]٥-٤:سورة الواقعة[ }وبسِت الِْجباُل بسا* ِإذَا رجِت الَْأرض رجا {

:  قال}ِإن زلْزلَةَ الساعِة شَيء عِظيم{: عن علقمة في قوله  وقال ابن جرير،عمر الدنيا وأول أحوال الساعة
   .قبل الساعة

رصات بعد القيام من القبور،  بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في الع:وقال آخرون
  .واختار ذلك ابن جرير، واحتجوا بأحاديث
نها من عجائب القرآن، فيها الناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، إ: هذه السورة قال عنها بعض أهل العلم

ي والحربي، وفيها الليلي والنهاري، والسفري والحضري، وهذه كلها من األنواع كما ذكرت في وفيها السلم
  .الكالم على رسالة السيوطي في أصول التفسير

    .]١:سورة الحج[ }يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم ِإن زلْزلَةَ الساعِة شَيء عِظيم{: -تبارك وتعالى-قوله 
يا َأيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها {: -تبارك وتعالى-آلية كقوله وهذه ا

 }ان علَيكُم رِقيبازوجها وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً كَِثيرا وِنساء واتَّقُواْ اللّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه واَألرحام ِإن اللّه كَ
  .]١:سورة النساء[

 في هذه  يراقب الحركات والسكنات، وهكذا،ألن اهللا عليكم مراقب:  وكأن المعنىتدل على التعليل،" إن"فـ 
يعرف عند ي ، وهذا الذ]١:سورة الحج[ }يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم ِإن زلْزلَةَ الساعِة شَيء عِظيم{: اآلية

  .األصوليين بداللة اإليماء والتنبيه، أي يقرن الحكم بوصف، لو لم يكن علة له لكان ذلك معيباً
يها من األهوال واألوجال واألمور العظيمة الهائلة ما  فف؛والمعنى اتقوه ألن زلزلة الساعة شيء عظيم

عن كل ما ال يليق، فإن العباد ، واالنكفاف -تبارك وتعالى- والتشمير في طاعة اهللا ،يستدعي العمل
سيصيرون إلى مقام وأهوال وأحوال وأوجال ال يقادر قدرها، ويفضي ذلك بهم إلى خلود بال انقطاع في نعيم 

 وما يحصل فيه ، أو في عذاب وجحيم دائم، ومهما وصف الواصفون فإن ذلك ال يفي بأهوال ذلك اليوم،دائم
  .من األوجال



ن هذه الزلزلة تكون قبل إ :من أهل العلم من يقول }ن زلْزلَةَ الساعِة شَيء عِظيمِإ{: - تبارك وتعالى -قوله 
 ويكون ذلك من قبيل إضافة الزلزلة إلى الفاعل، واحتجوا على هذا بحديث ال ،ألنه قريب منهاقيام الساعة؛ 

، فال يعتمد  فيه من هو مبهميصح، ولو صح لكان قاطعاً في الداللة على المراد، والحديث فيه مجاهيل، بل
عليه في تفسير اآلية، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الزلزلة تكون بعد قيام القيامة، وبعد قيام الناس 

هذه الزلزلة كائنة في آخر : قال قائلونف: بقوله -رحمه اهللا-من القبور، وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير 
علقمة، وقال به غيره كالشعبي وإبراهيم النخعي وعبيد بن  وهذا نقل عن عمر الدنيا وأول أحوال الساعة،

  .عمير وابن جريج من التابعين
من  }ِةن زلْزلَةَ الساعِإ{ويكون المعنى  ، أن هذه الزلزلة كائنة بعد البعث-وهو األرجح-والقول اآلخر 

  . فإنها توضح المرادإضافة الشيء إلى الظرف الذي يقع فيه، والدليل على هذا األحاديث التي ذكرها بعده،
وقَاَل * وَأخْرجِت الَْأرض َأثْقَالَها * ِإذَا زلِْزلَِت الَْأرض ِزلْزالَها {: -تبارك وتعالى-كقوله واآلية محتملة 
هل هذا قبيل قيام الساعة،  ]٥-١:سورة الزلزلة[ }ِبَأن ربك َأوحى لَها* ومِئٍذ تُحدثُ َأخْبارها ي* الِْإنسان ما لَها 

نفخة بنفخة الصعق يموت كل األحياء، وب، ف؟عند حصول التغيرات الهائلة، أو أن ذلك يحصل بعد البعث
 فيها -عز وجل- لكن ما ذكره اهللا ،ورة الزلزلةالبعث يقوم كل األموات، فهذه الزلزلة التي ذكرها اهللا في س

ومعنى أثقالها ما فيها من ، ؟في ثنايا السورة يدل على أن ذلك بعد البعث، فمتى تخرج األرض أثقالها
  .، وما فيها من الكنوز، كل ذلك تخرجهاألموات

ليست حسية، بمعنى و هي زلزلة معنوية: ، وأكثرهم يقولونالزلزلة هي زلزلة حسيةإن  :قال بعض أهل العلم
 في سورة األحزاب يصف حال المؤمنين وما بلغ الحال بهم من شدة -عز وجل-الخوف، كما قال اهللا 

، وإال فأصل الزلزلة كما تدل ]١١:سورة األحزاب[ }هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شَِديدا{: الخوف قال
الصلصلة، صوت مثل صوت : مثلن تكرر الحروف يدل على تكرر المعنى، عليه حروفها المتكررة، فإ

زلزلة حركة واضطراب سريع، يعني الحركة الواحدة ما : الجرس فيه تردد، صلصلة، وهكذا حينما يقال
الزلزلة، وأصله من زل عن الموضع، زل عن : تسمى زلزلة، لكن حينما تميد وتتحرك فإن هذا يقال له

  .زلت قدمه، تزلزلت قدمه معناها أن هذا تكرر أكثر من مرة: لالمكان، ولهذا يقا
ما يرون، ولهذا وب زلزلة معنوية وتحصل بعد البعث وذلك بما يحصل -واهللا تبارك وتعالى أعلم- الزلزلةف

حمٍل حملَها وتَرى النَّاس يوم تَرونَها تَذْهُل كُلُّ مرِضعٍة عما َأرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَاِت {: -عز وجل-قال اهللا 
ى وكَارم ِبسا همى وكَارساللَِّه شَِديد ذَابع هذه الزلزلة، الخوف الشديد الذي يصيب  ف]٢:سورة الحج[ }لَِكن

واآلية  مارتها إلى الجمهور،أالقول بأن الزلزلة تكون قبل الساعة وتكون من عزا  وبعض أهل العلم الناس،
  .عنيينتحتمل الم

إنها في :  والذين قالوان الزلزلة قبل يوم القيامة استدلوا بأن القيامة ليس فيها حمل وال إرضاع،إ :والذين قالوا
المرأة التي ماتت وهي حامل تبعث وهي حامل، فتضع حملها من شدة أن ممكن من ال :قالواالقيامة بعد البعث 

  .الهول، والمرأة التي ترضع تذهل عن ولدها



، لكن هو لتصوير  وإرضاعال يلزم أن يكون هناك حملف ليس بالزم، هذاإن :  من هذا قول من قالوأحسن
  أنها من شدتها تضع الحوامل الحمل، والمرضع تذهل، كما قال اهللا ، وشدة الخوف واألهوال التي تقع فيها 

  }السماء منفَِطر ِبِه كَان وعده مفْعولًا* ان ِشيبا فَكَيفَ تَتَّقُون ِإن كَفَرتُم يوما يجعُل الِْولْد{: -عز وجل-
 .، واهللا تعالى أعلم]١٨-١٧: سورة المزمل[


