
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢( سورة الحج
   ٤اآلية" السعير عذاب"تعالى قوله إلى ٢ اآلية" ترونها يوم"تعالى قوله من

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

   .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 بل: بعضهم قال ،]١:الحج سورة[} عِظيم شَيء الساعِة زلْزلَةَ ِإن{: تعالى قال: -اهللا رحمه- المؤلف وقال
 ابن ذلك واختار القبور، من القيامة بعد رصات،الع في القيامة يوم كائن وبلبال، وزلزال وفزع هول ذلك

  :بأحاديث واحتجوا ،جرير
 قال -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن ،حصين بن عمران عن -تعالى اهللا رحمه- أحمد اإلمام  روى
 اتَّقُوا النَّاس َأيها يا{: صوته اآليتين بهاتين رفع السير، أصحابه بين تفاوت وقد أسفاره، بعض في وهو
كُمبر لَةَ ِإنلْزِة زاعالس ءشَي ِظيمع*  موا ينَهوُل تَرٍة لُّكُ تَذْهِضعرا ممتْ ععضَأر عتَضٍل ذَاِت كُلُّ ومح 
 أصحابه سمع فلما ]٢-١:سورة الحج[ }شَِديد اللَِّه عذَاب ولَِكن ِبسكَارى هم وما سكَارى النَّاس وتَرى حملَها
 آدم، ينادى يوم ذاك؟ يوم أي ونأتدر((: قال حوله دنوا فلما يقوله، قول عند أنه وعرفوا المطي، حثوا بذلك

 بعث وما رب، يا: فيقول النار إلى بعثك ابعث آدم، يا: فيقول ،-وجل عز- ربه فيناديه ،-السالم عليه-
 حتى أصحابه بلسفُأ: قال ،))الجنة في وواحد النار، في وتسعون وتسعة تسعمائة ألف كل من: فيقول النار؟

 ما خَليقتين لمع إنكم بيده، محمد نفس فوالذي واعملوا، أبشروا((: قال ذلك رأى فلما بضاحكة، أوضحوا ما
 عنهم، فسري: قال ،))إبليس وبني آدم بني من هلك ومن ومأجوج، يأجوج: كثرتاه إال قط شيء مع كانتا
 أو البعير، جنب في كالشامة إال الناس في أنتم ما بيده، محمد نفس فوالذي وأبشروا، اعملوا((: قال ثم

: الترمذي وقال سننيهما، من التفسير كتاب في والنسائي الترمذي رواه وهكذا، )١())الدابة ذراع في الرقمة
  .صحيح حسن

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ومن قال به ،-هللارحمه ا-ختاره ابن جرير ا وهذا ،فهذا الحديث يدل على أن هذه الزلزلة كائنة بعد البعث
فلما سمع (( : وقوله في هذا الحديث،-رحمه اهللا-أيضاً من المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي 

:  ثم قال، الدواب بمعنى أقبلوا عليه وأسرعوا إليه ليسمعوا ما سيقول: يعني))أصحابه بذلك حثوا المطي
 "فأبلس أصحابه" ن والغم يعني كأنهم اكتئبوايسكت اإلنسان لغلبه الحزأن هو بالس  اإل"بلس أصحابهفُأ"

                                                             

 وأحمد ،)٣١٦٩ (برقم الحج، سورة ومن باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن القرآن تفسير كتاب الترمذي، رواه - ١
 وهو- الحسن أن إال الشيخين، رجال ثقات رجاله إسناد وهذا صحيح، يثحد: محققوه وقال ،)١٩٩٠١ (برقم المسند، في

 .توبع قد لكنه عمران، من يسمع لم -البصري



الضواحك في  "بضاحكة أوضحوا ما حتى أصحابه فأبلس"، أحزنهم ذلكوك سكون مع غم يعني أغمهم ذل
 بمعنى أنهم اكتئبوا ظهر عليهم الحزن لم ،وبدت قيل لها ذلك باعتبار أنه إذا ضحك ظهرت ،اإلنسان أربع

 يعني ))ئة وتسعة وتسعون في النارامن كل ألف تسعم((وا هذا يضحكوا لم يظهر عليهم سرور حين سمع
رتاه ثكال إ طقتين ما كانتا مع شيء قينكم لمع خلإ(( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال لهم ،الذي ينجو واحد
 أضف إلى ذلك من ،خرهمآهذا بعث النار من بني آدم أولهم إلى أن  ، وكذلكوهما قبيلتان ))يأجوج ومأجوج

 : يقول-عز وجل-اهللا  إلى قيام الساعة -صلى اهللا عليه وسلم-من بني إبليس من بعد آدم وي آدم  من بنهلك
 عن يِضلُّوك اَألرِض ِفي من َأكْثَر تُِطع وِإن{ ،]١٠٣:يوسف سورة[ }ِبمْؤِمِنين حرصتَ ولَو النَّاِس َأكْثَر وما{

 ظَنَّه ِإبِليس علَيِهم صدقَ ولَقَد{ ،]١٧:األعراف سورة[ }شَاِكِرين َأكْثَرهم تَِجد والَ{ ،]١١٦:األنعام سورة[ }اللِّه سِبيِل
وهعفوالذي نفس (( :-صلى اهللا عليه وسلم- ثم قال لهم ،فأكثر الناس من أتباع إبليس ،]٢٠:سبأ سورة[ }فَاتَّب

 هنة ناتئة في : الرقمة،)) أو الرقمة في ذراع الدابة،رال كالشامة في جنب البعيإمحمد بيده ما أنتم في الناس 
أنتم في ((وجد من الداخل فهي شيء يسير صغير ي هنة ناتئة شيء صغير بارز ،ذراع الدابة من الداخل

  .)) في ذراع الدابةةمالناس مثل هذه الرق
 اهللا صلى- النبي أن ،حصين بن عمران عن الترمذي روى الحديث لهذا أخرى طريق: -اهللا رحمه- قال

: قال ،}شَِديد اللَِّه عذَاب ولَِكن{: قوله إلى } ...ربكُم اتَّقُوا النَّاس َأيها يا{: نزلت لما: "قال -وسلم عليه
 يوم ذلك((: قال ،أعلم ورسوله اهللا: فقالوا ،))ذلك؟ يوم أي أتدرون((: فقال سفر، في وهو هذه، عليه نزلت
 النار، إلى وتسعون وتسعة تسعمائة: قال النار؟ بعث وما رب، يا: قال ،النار بعث ابعث: آلدم اهللا يقول

 وسددوا، قاربوا((: -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول فقال يبكون، المسلمون فأنشأ ،))الجنة إلى وواحد
 كُملت وإال تمت فإن ة،الجاهلي من العدد فيؤخذ((: قال ،))جاهلية يديها بين كان إال قط نبوة تكن لم فإنها
: قال ثم ،))البعير جنب في كالشامة أو الدابة، ذراع في الرقمة كمثل إال واألمم مثلكم وما المنافقين، من
 فكبروا، ،))الجنة أهل ثلث تكونوا أن ألرجو إني((: قال ثم فكبروا ،))الجنة أهل ربع تكونوا أن ألرجو إني((
  )٢(".ال أم الثلثين أقال أدري وال: قال ثم فكبروا، ،))الجنة أهل صفن تكونوا أن ألرجو إني((: قال ثم

  .صحيح حسن حديث هذا: أيضا الترمذي قال ثم أحمد، اإلمام رواه وكذا
 اهللا يقول((: -وسلم عليه اهللا صلى- النبي قال: قال سعيد أبي عن اآلية هذه تفسير عند البخاري وروى
 ذريتك من تخرج أن يأمرك اهللا إن: بصوت فينادي وسعديك، ربنا لبيك: فيقول آدم، يا: القيامة يوم تعالى
 فحينئذ وتسعين، وتسعة تسعمائة -قال أراه- ألف كل من: قال النار؟ بعث وما رب، يا: قال النار، إلى بعثًا
 ،))}شَِديد اللَِّه ابعذَ ولَِكن ِبسكَارى هم وما سكَارى النَّاس وتَرى{ الوليد، ويشيب حملها، الحامل تضع
 ومأجوج يأجوج من((: -وسلم عليه اهللا صلى- النبي قال وجوههم، تغيرت حتى الناس على ذلك فشق

                                                             

 ،)٣١٦٨ (برقم الحج، سورة ومن باب ،- وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن القرآن تفسير كتاب الترمذي، رواه - ٢
 ،)١٩٩٠١ (برقم المسند، في وأحمد يخرجاه، لم و الزيادة بهذه حيحص حديث هذا: وقال ،)٨٦٩٧ (برقم المستدرك، في والحاكم

 .للترمذي واللفظ الشيخين، رجال ثقات رجاله إسناد وهذا صحيح، حديث: محققوه وقال



 أو األبيض، الثور جنب في السوداء كالشعرة الناس في أنتم ثم واحد، ومنكم ن،ووتسع وتسعة تسعمائة
 ثلث: ((قال ثم فكبرنا، ،))الجنة أهل ربع واتكون أن ألرجو وإني األسود، الثور جنب في البيضاء كالشعرة

  .)٣(فكبرنا ))الجنة أهل شطر((: قال ثم فكبرنا، ،))الجنة أهل
  .تفسيره في والنسائي ومسلم، الموضع، هذا غير في أيضا البخاري رواه وقد

   :لى نوعينة عنن تفسير القرآن بالس أل؛هذا من التفسير النبوي الذي ال يجوز العدول عنه بحال من األحوال
آلية ويكون ل -صلى اهللا عليه وسلم- وذلك بحديث لم يتعرض فيه النبي ،يفسر القرآن بالسنة : األولنوعال 

 قد يجتهد في الربط بين اآلية مع الحديث ولكن :-بمعنى المفسر- واجتهاد المقصر ،ذلك مما يدخله االجتهاد
ن هذا الحديث مفسر لهذه أم فه  لكن المفسر،باآليةن الحديث أصالً ال تعلق له أالمفسر قد يخطئ باعتبار 

  . يصيب ويخطئ، لم يتعرض لآلية في الحديث فهذا يدخله االجتهاد-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،اآلية
هذا صح إسناده ف ، اآلية-صلى اهللا عليه وسلم- ما ذكر فيه النبي وة هن من تفسير القرآن بالس:النوع الثاني

 ئذفحين(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- في هذه الروايات النبي كما ،عنه بحال من األحوالفال يجوز العدول 
 اللَِّه عذَاب ولَِكن ِبسكَارى هم وما سكَارى النَّاس وتَرى{ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وقرأ اآلية

ا{ :-تبارك وتعالى-فقوله  ))]٢:الحج سورة[ }شَِديدي هاَأي اتَّقُوا النَّاس كُمبر لَةَ ِإنلْزِة زاعالس ءشَي ِظيمع{ 
ن يكون أ ويحتمل ، الساعة قياميحتمل أنها األهوال التي تكون في التغيرات التي تحصل قبل ]١:الحج سورة[

كن هذا الحديث  ل،كل احتمال قال طائفة من أهل العلمب و،اآلية تحتمل المعنيينو ،ورذلك بعد البعث من القب
 ذَاِت كُلُّ وتَضع َأرضعتْ عما مرِضعٍة كُلُّ تَذْهُل تَرونَها يوم{بعد البعث يكون أن ذلك على يدل داللة واضحة 

 هناك ال حمل وال :ى هذا بأن يقولليس ألحد أن يعترض علو ، يكون هذا بعد القيام من القبور}حملَها حمٍل
ن أهوال إ :قائل  وقد يكون ذلك لتصوير الشدة لكن لو قال،بعث حامالً تُ، قد يوجد حمل: فيقال،رضاعإ

 وما يحصل بعد البعث وأن هذا الحديث يذكر ما ،الساعة هو ما يحصل عند وقوعها قبل البعث من القبور
 الَْأرض زلِْزلَِت ِإذَا{ حتى آية الزلزلةو ، لهذا التفسير النبوياًمعارضقد ال يكون هذا القول ف ،يكون بعد البعث

  تخرج األرض أثقالها،ال بعد النفخة الثانيةإ ال يكون ،]٢-١:الزلزلة سورة[ }َأثْقَالَها الَْأرض وَأخْرجِت*  ِزلْزالَها
 * ارهاَأخْب تُحدثُ يومِئٍذ{ وهكذا ،الدفائن والكنوز وما أشبه ذلكمن  اما في بطونهتخرج  بعد النفخة الثانية،

ِبَأن كبى رحا َأوال بعد النفخة الثانيةإهذا ال يكون و ،يعني أمرها بذلك ]٥-٤:الزلزلة سورة[ }لَه.  
: تعالى قال ولهذا آخر، موضع لها جدا، كثيرة واآلثار القيامة يوم أهوال في واألحاديث: -رحمه اهللا-وقال 

}لَةَ ِإنلْزِة زاعالس ءشَي ِظيمعجيب وكائن هائل، وحادث مفظع، وطارق جليل، وخطب كبير، أمر: أي }ع.  
 ، شيء عظيم فأبهمه، كأنه أمر تعجز األلفاظ عن التعبير عنه وعن وصفه،"شيء عظيم"ـ ولهذا عبر عنها ب

يمكن أن تحتها كل ما العبارة التي يدخل  وإنما عبر بهذه ،اعةظ من أنواع الفاًيع فلم يذكر نوعظشيء ف
   . وتصور أهوالها شيء ال يخطر على البال،هدراك كنهإالعقول قاصرة عن و ،الذهن هيتصور

                                                             

 ).٤٤٦٤ (برقم الحج، سورة تفسير باب التفسير، كتاب البخاري، رواه - ٣



 ابتُِلي هنَاِلك{: تعالى قال كما والرعب الفزع، من للنفوس يحصل ما هو: والزلزال: -رحمه اهللا-وقال 
ْؤِمنُونلِْزلُوا الْمزاال وا ِزلْز١١:األحزاب سورة[ }شَِديد[.  

 وهذه الزلزلة زلزلة معنوية بمعنى ما يحصل من ،اهتزازو حركة شديدة ، الحركة المتكررةأصل الزلزلة من
   .رعب الشديد والخوف الذي ينقطع منه نياط القلبال ذلك  فيكون عند،األهوال واألوجال

  .الشأن ضمير باب من هذا: }تَرونَها يوم{: تعالى قال ثم: -رحمه اهللا-وقال 
 يرجع إلى }تَرونَها{ : وأن الضمير في قوله، الظاهر أنها رؤية بصرية}تَرونَها ومي{ :في قولهلرؤية ا

 لكن ،ات علوية وسفليةالساعة وقت تحصل به أهوال وأوجال وتغيرو ،ليس معناها ترون الساعةو ،الزلزلة
 }الساعِة زلْزلَةَ ِإن{ ومعلوم أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ، أي ترون الزلزلة}تَرونَها{المقصود 

 والمضاف هو المحدث عنه وال يصح رجوع ، والساعة مضاف إليه، مضافوالزلزلة ، زلزلةأقرب مذكورو
 هعن المحدثو ،}عِظيم شَيء الساعِة زلْزلَةَ ِإن{  وإنما يرجع إلى المحدث عنه،الضمير إلى مضاف إليه

 شَيء الساعِة زلْزلَةَ ِإن{المضاف هو المحدث عنه الكتاب ف ،كتاب زيد جميل: قول ت}الساعِة زلْزلَةَ{الزلزلة 
ِظيمع{، }موا ينَهوأي ترون الزلزلة}تَر .   
 تَذْهُل{: له مفسرا قال ولهذا الشأن؛ ضمير باب من هذا: }تَرونَها يوم{: تعالى قال ثم: -رحمه اهللا-وقال 

  .}َأرضعتْ عما ٍةمرِضع كُلُّ
  .هعما هو بصدده واشتغل عنه بغير فذهب ،أذهله الموقف:  تقول،الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشة

 عنه تدهش عليه، الناس أشفق هي والتي إليها، الناس أحب عن ترى ما لهول تشتغل: أي: وقال رحمه اهللا
 رضيعها عن: أي }َأرضعتْ عما{: وقال" مرضع: "يقل ولم ،}مرِضعٍة كُلُّ{: قال ولهذا له؛ إرضاعها حال في
  .فطامه قبل

 : ولم يقل}مرِضعٍة كُلُّ{إليها والتي هي أشفق الناس عليه قال  أي فتشتغل بهول ما ترى عن أحب الناس
األوصاف المختصة باإلناث مثل المرضع ن إ: تقولقواعد التفسير وهناك قاعدة من  ،مرضع عما أرضعت

 هي أصالً ، وإذا أريد بها الفعل لحقتها التاء،من التاء جردتالنسبة الحائض والطالق ونحو ذلك إذا أريد بها و
وإنما هذا  يكون مرضعاً، فالرجل ال د به مذكر مثالًي يقال اهللا ير يعني ما يلتبس أن، مختص باإلناثوصف

 ة فالن: تقول،ا أريد به النسبة فإنه يتجرد من التاءإذف }مرِضعٍة كُلُّ تَذْهُل{ اإلرضاع ،وصف يختص باإلناث
معنى فال فالنة مرضعة : لكن إذا قلت،فمرضع يعني عندها ولد ترضعه ، يعني من شأنها اإلرضاع،مرضع

 : وإذا قيل، طالقة بمعنى إيقاع الطالق عليها: وهكذا حينما يقال، الثدي ولدهاأنها تباشر اإلرضاع قد ألقمت
ال يقبل اهللا صالة الحائض إال (( :امرأة حائض لو صح الحديث ، قد طلقت من زوجهافالنة طالق يعني

كان الحيض قد نزل  لكن إذا ، حائض، يكون من شأنها الحيض،المرأة البالغة معنى حائض، و)٤())بخمار
ترة  هي في ف،يعني اآلن ينزل عليها الدم  وطامثة،امرأة طامث يعني يأتيها الحيضو ،قال حائضةيعليها 

                                                             

 إذا باب وسننها، الطهارة كتاب ،هماج وابن ،)٦٤١ (برقم خمار، بغير تصلي المرأة باب الصالة، كتاب داود، أبو رواه - ٤
 ).٧٧٤٧ (برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه ،)٦٥٥ (برقم بخمار، إال تصل لم الجارية حاضت



من تكون في أعظم صورة المرأة وهي ترضع ولدها و ، فمرضعة يعني تباشر اإلرضاع لحقتها التاء،الحيض
 ، الحليب يسيلأ الثدي يبدم ولدهاإذا جلست المرأة قبل أن تلقف ،والحنو  والرأفة، واإلشفاق، والحنان،العطف

 ويبدأ الحليب يسيل فإذا ،ا الجسمبمجرد أن تضعه في حجرها تبدأ مشاعر غير عادية تحصل لجميع خاليو
 ولربما ، ال تسأل عما يخالجها وعما يفيض منها ال تستطيع هي أن تعبر عنه،ألقمته الثدي ضمته إلى صدرها
 فتترك هذا ،الذي ليس هناك تصوير أبلغ من هذا  فهذا يصور لك شدة الهول،ودت أن تعطيه قلبها ليرضعه

هذا من بالغة القرآن و ،القيامة اعة أهوالظ لشدة ف؛ وتعرض عنه،ولالصبي وتقوم مندهشة في حالة من الذه
   :الشاعر يقولو ،عبر بالمرضعة ف،التعبير فيهودقة 

  قصِدال عن  الضالُلها هذابني بطِن ** عتْ أخرى وضيد أوالكمرضعٍة
  . . وتضيع أوالدها،تباشر إرضاعهموترضع أوالد الناس 

   :القيس له بيت يقول امرئ
  ِوِلمح متَماِئ ِذي نع افََألْهيتُه *** ومرِضٍع طَرقْتُ دقَ ىحبلَ ِكفَِمثِْل

  : والمرضع قال، فجرى بها-الحامل– من هو أشغل منك  غيرك، لسِت أول واحدة: يقول،"حبلى قد طرقتُ"
  ِوِلمح متَماِئ ِذي نع افََألْهيتُه ومرِضٍع

دها أن ترضع يال يرو يجامعها جلسف ، يعني من شأنها اإلرضاع: مرضع،مائمون على الصغار التكانوا يربط
  . اآلن
 النَّاس وتَرى{ الهول، لشدة تمامه قبل: أي }حملَها حمٍل ذَاِت كُلُّ وتَضع{: وقوله: -رحمه اهللا- وقال

  . }سكَارى
   .}وترى الناس سكرى وما هم بسكرى{ :قراءة حمزة والكسائي

 وغابت عقولهم، دهشت قد فيه صاروا قد الذي األمر شدة من: أي" سكْرى: "وقرئ: -حمه اهللار-وقال 
  .}شَِديد اللَِّه عذَاب ولَِكن ِبسكَارى هم وما{ سكارى، أنهم حسب رآهم فمن أذهانهم،

 :يقولفسأله عنها بعد مدة تكلم بأشياء وت ولربما ،لسكرانان اإلنسان أحياناً يصيبه فزع شديد يكون مثل أيعني 
وإذا  ،-نسأل اهللا العافية- تحصل أمور مفجعة ،لناس من األهوال العظيمةل وهذا يحصل ،لم أشعر بشيء

 أو ، من العمارات بما عليهم من ثياب الناسيخرجغيره حريق أو كأن يحدث زلزال أو حصل أمر هائل 
ن بعض الناس ال يعرف أين يتجه إحتى  ،شعر بهذا خرجت ولم أ: يقول،بنفسه ال يشعر ،أحياناً بدون ثياب

ال بعد مدة في إيعرف وال ويقع وينزف وبعض من يصاب بحادث قد تنكسر رجله لكنه يقوم  ،من شدة الهول
  .سأل اهللا العافيةن ، في أوقات األهوالا فهذ،المستشفى

 من َأنَّه علَيِه كُِتب*  مِريٍد شَيطَاٍن كُلَّ ويتَِّبع ِعلٍْم ِرِبغَي اللَِّه ِفي يجاِدُل من النَّاِس وِمن{: -رحمه اهللا-وقال 
الهتَو فََأنَّه ِضلُّهِديِه يهيذَاِب ِإلَى وِعيِر ع٤-٣:الحج سورة[ }الس[.  
 ائه،أنبي على اهللا أنزل عما معرضا الموتى، إحياء على اهللا قدرة وأنكر بالبعث، كذب لمن ذاما تعالى يقول
 المعرضين الل،الض البدع أهل حال وهذا والجن، اإلنس من مريد، شيطان كل وكفره وإنكاره قوله في متبعا
 رءوس أقوال ويتبعون المبين، الحق من رسوله على اهللا أنزله ما يتركون للباطل، المتبعين الحق، عن



 ِفي يجاِدُل من النَّاِس وِمن{: وأشباههم مشأنه في قال ولهذا واآلراء، باألهواء البدع إلى الدعاة الضاللة،
: يعني الشيطان، يعني: مجاهد قال ،}علَيِه كُِتب  *مِريٍد شَيطَاٍن كُلَّ ويتَِّبع{ صحيح، علم: أي ،}ِعلٍْم ِبغَيِر اللَِّه
 يضله: أي }السِعيِر عذَاِب ِإلَى ويهِديِه هيِضلُّ فََأنَّه{ وقلده، اتبعه: أي }تَواله من َأنَّه{ قدرية كتابة عليه كتب
  .المقلق المزعج المؤلم الحار وهو السعير، عذاب إلى اآلخرة في ويقوده الدنيا في
  .جريج ابن قال وكذلك. الحارث بن النضر في اآلية هذه نزلت: مالك أبي عن السدي، قال وقد

كما ذكر الحافظ ابن -هذا يشمل  }مِريٍد شَيطَاٍن كُلَّ ويتَِّبع ِعلٍْم ِبغَيِر اللَِّه ِفي يجاِدُل من النَّاِس وِمن{قوله 
 الذين يجادلون ، ويشمل أيضاً أهل البدع، والوحي وما إلى ذلك، والنبوة،الوحدانيةفي  الذين يجادلون -كثير

 داخل في هذه ير علم فهوفكل من جادل بغ ، فبدعوتهم وضاللتهم كل هؤالء يدخلون في هذا المعنى،بالباطل
 ِهي ِبالَِّتي وجاِدلْهم{ :-عز وجل- ولهذا قال اهللا ؛بمذموم إنه ليسفن من جادل بعلم أ ومفهوم المخالفة ،اآلية

نسلَا{ ،]١٢٥:النحل سورة[ }َأحاِدلُوا وَل تُجِبالَِّتي ِإلَّا الِْكتَاِب َأه ِهي نس{ :يقول ،]٤٦:العنكبوت سورة[ }َأحِمنو 
 ،مريد هنا بمعنى المارد }مِريٍد شَيطَاٍن كُلَّ ويتَِّبع{ ، علم صحيح: أي}ِعلٍْم ِبغَيِر اللَِّه ِفي يجاِدُل من النَّاِس

وفي رمضان  ،]٧:الصافات سورة[ }ماِرٍد شَيطَاٍن كُلِّ من{ :كل عاٍت فهو ماردف ،المريد والمارد يعني العاتيو
 ة العتا، الرؤساء،المردة يعني الكبارو ،)٥(ردة من الشياطين تصفد أن الم-صلى اهللا عليه وسلم-أخبر النبي 

 در أن من توالهقُ أي ،تب عليه كتابةالشيطان كُ  يعني}مِريٍد شَيطَاٍن كُلَّ ويتَِّبع{:  في قولهقال مجاهدو ،منهم
 ،تبعه وقلدهاوأنه من تواله أي  ،يدعوه إلى هدىالشيطان ال يهديه إلى الخير وال ف ،هي اإلضاللفالنتيجة 

}فََأنَّه ِضلُّهِديِه يهيذَاِب ِإلَى وِعيِر عوهذا معنى صحيح وهو ،على الضاللداللة الستعمل الهدى في ا }الس 
 فهو يستعمل ،]٢٣:الصافات سورة[ }الْجِحيِم ِصراِط ِإلَى فَاهدوهم{ : يقول-عز وجل- واهللا ،مستعمل في القرآن
ذلك،  فالهداية والدعاء وما أشبه ،]٤١:القصص سورة[ }النَّاِر ِإلَى يدعون َأِئمةً وجعلْنَاهم{في الخير والشر 

ه  ويقود، أي يضله في الدنيا}السِعيِر عذَاِب ِإلَى ويهِديِه يِضلُّه فََأنَّه{ :قال ،}علَيِه كُِتب{استعملوا في هذا وهذا 
 النار تتوقد وتتسعر وتتلهب وهو ،ر يعني المسع، والسعير فعيل بمعنى مفعول،في اآلخرة إلى عذاب السعير
 وكذلك قال ابن ،عن أبي مالك نزلت هذه اآلية في النضر بن الحارث : قال،الحار المؤلم المقلق المزعج

هذه اآلية تشمل  يل ال يحتج بها ولكن ومثل هذه المراس، صحيح أنها نزلت فيههذا يحتاج إلى دليٍلو ،جريج
  .  واهللا تعالى أعلم، وال يختص ذلك بالنضر بن الحارث،كل ما كان بهذه الصفة

                                                             

 وقال ،)٧٩١٧ (برقم المسند، في وأحمد ،)٢١٠٦ (برقم فيه، معمر على االختالف ذكر باب الصيام، كتاب النسائي، رواه - ٥
  بن ومحمد ضعفه، على متفق -المقدام أبو القرشي زياد بن هشام وهو- هشام أبي بن هشام جدا، ضعيف إسناده: ققوهمح

 ابن وذكره عون، بن اهللا وعبد هذا هشام غير عنه يرو لم الحال، مجهول -وقاص أبي بن سعد بنت ابن وهو-األسود بن محمد
 ).٥٥ (برقم امعالج صحيح في األلباني وصححه ،"الثقات "في حبان


