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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
   كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح
  ٨٦ اآلية إلى ٦٥ اآلية من النمل سورة

  السبت عثمان بن خالد/ الشيخ
  

  .بعدو وعلى آله وصحبه، ،والصالة والسالم على رسول اهللا هللا، الحمد
 واألرِض السمواِت ِفي من يعلَم ال قُْل{: تعالى قوله تفسير في -تعالى رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ يقول
بِإال الْغَي ا اللَّهمو ونرشْعي انَأي ثُونعبِل * يب كاراد مهِة ِفي ِعلْمْل اآلِخرب مِفي ه ا شَكْل ِمنْهب ما هِمنْه 
ونم٦٦-٦٥:النمل سورة[ }ع[.  
 أهل من أحد يعلم ال نهإ: الخلق لجميع معلما يقول أن - عليه وسلمصلى اهللا- رسوله آمرا تعالى يقول

 فإنه ،-عز وجل- اهللا إال ذلك أحد يعلم ال: أي منقطع، استثناء }اللَّه ِإال {:وقوله ،الغيب واألرض السموات
 ،]٥٩:األنعام سورة[ اآلية }هو ِإال يعلَمها ال الْغَيِب مفَاِتح وِعنْده{: قال كما له، شريك ال وحده، بذلك المنفرد

 هذا في واآليات السورة، آخر إلى ]٣٤:لقمانسورة [ }...الْغَيثَ وينزُل الساعِة ِعلْم ِعنْده اللَّه ِإن{: وقال
  .كثيرة
 الساعة، قتبو واألرض السموات في الساكنون الخالئق يشعر وما: أي }يبعثُون َأيان يشْعرون وما{: وقوله

 أهل على علمها ثقل: أي ،]١٨٧:األعراف سورة[ }بغْتَةً ِإال تَْأِتيكُم ال واألرِض السمواِت ِفي ثَقُلَتْ{: قال كما
  .واألرض السموات

  .وقتها معرفة عن وعجز علمهم انتهى: أي }ِمنْها شَك ِفي هم بْل اآلِخرِة ِفي ِعلْمهم كردَأ بِل{: وقوله
      اهللا رسول أن: لمسلم الصحيح في كما ذلك، في علمهم تساوى: أي ،"همعلم ادارك بل: "آخرون وقرأ

 من بأعلم عنها ولئالمس ما(( :-الساعة وقت عن سأله وقد- لجبريل قال -صلى اهللا عليه وسلم-
  .والسائل ولئالمس علم ذلك درك عن العجز في تساوى: أي ،)١())السائل
 ربك علَى وعِرضوا{: تعالى قال كما الكافرون، والمراد الجنس، على عائد }ِمنْها شَك ِفي هم بْل{: وقوله
 الكافرون: أي ]٤٨:الكهف سورة[ }موِعدا لَكُم نَجعَل َألَّن زعمتُم بْل مرٍة َأوَل خَلَقْنَاكُم كَما ِجْئتُمونَا لَقَد صفا

 }عمون ِمنْها هم بْل{ ووقوعها، وجودها في شاكُّون: أي }ِمنْها شَك ِفي هم بْل{: هاهنا قال وهكذا منكم،
  .وشأنها أمرها في كبير وجهل عماية في: أي

   :بعد أما ،اهللا رسول على والسالم والصالة ،هللا الحمد

                                                             

 وعلم واإلحسان واإلسالم اإليمان عن - وسلم عليه اهللا صلى-  النبي جبريل سؤال باب اإليمان، كتاب البخاري، رواه -  ١
 سبحانه اهللا قدر بإثبات اإليمان ووجوب واإلحسان واإلسالم اإليمان بيان باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،)٥٠ (برقم الساعة،
 ).٨ (برقم وتعالى،
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 اآلية في -رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ ذكر }ِمنْها شَك ِفي هم بْل اآلِخرِة ِفي ِعلْمهم ادارك بِل{ :تعالى فقوله
 :قال }أدرك{ األولى وحمل ،}ِعلْمهم ادارك بِل{ والثانية ،}أدرك بل{ األولى متواترتان قراءتان وهما قراءتين

 بلغ قد يكون دركأ إذا الشيء أن باعتبار انتهى بمعنى }أدرك{و ،وقتها معرفة عن وعجز علمهم انتهى أي
 فيه نتظري ال يعني واالضمحالل، الزوال إال ذلك بعد له فليس منتهاه بلغ أنه بمعنى الثمر أدرك :تقول منتهاه
 ذكر لما ،وجهه هذا وقتها معرفة عن وعجز علمهم انتهى أي أدرك :قال فهنا ،المنتهى بلغ ،ذلك بعد كمال

 ،علمها في متساوين فصاروا تدارك يعني }ادارك{ ،ذلك في لمهمع تساوى أي :قال }ادارك{ األخرى القراءة
 ذكره ما معنى هذا ،-تبارك وتعالى- اهللا إال الساعة وقوع متى يعلم ال أو بعلمها حدأ يحيط ال أنه بمعنى
 ،قراءة عشرة يتاثن بعضهم فيها ذكر بل ،العلم ألهل كثير كالم فيها واآلية ،-رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ
 هذه على الوقوف أراد ومن ،-رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ ذكره ما وهو قراءتان، منها المتواتر ولكن

 كما ،عليها الكالم وأطال ذكرها قد -رحمه اهللا- حيان ألبي "المحيط البحر" كتاب مثل في فلينظر القراءات
 ما وخالصة ،"البيان أضواء" في -رحمه اهللا- الشنقيطي األمين محمد لشيخا مفصل جيد بكالم يهاعل تكلم
 في علمهم تكامل :يقول بعضهمو ،تدارك أصله :يقولون فالجمهور }ادارك بِل{ تفسيرها في العلم أهل ذكره

 -رحمه اهللا- عكس ما ذكره ابن كثير ،الغاية وبلغ واكتمل نضج إذا ،الثمر أدرك من المعنى هذاو ،اآلخرة
 ذلك أن على حملوه هؤالء لكن ،اآلخرة في الكامل العلم هذا عندهمليس  بعثال ينكرون الذين الكفار هؤالءو

 لما العلم كمال لهم يحصل اآلخرة في يعني ظرفية "في"ـف ،}اآلِخرِة ِفي ِعلْمهم ادارك بِل{ ،اآلخرة في واقع
 به جاء ما حقية ويعرفون ،جبالح عنهم فتنكشف ]٢٢:ق سورة[ }حِديد الْيوم فَبصرك{ الحقائق من عاينوا
 رأوها إذا معلوم هو كما واآلخرة ،والتكذيب والشكوك األوهام عنهم فتزول -والسالم الصالة عليهم- الرسل
 في يعني ،اكتمل يعني :يقولون هناف ،-والسالم الصالة عليهم- الرسل اتبعوا لو أنهم ويتمنون ،يقرون عندئذ
 لما الكمال لهم يحصل خراآل اليوم في يعني اآلخرة في جعلوه هؤالءف ،مالعل كمال لهم يحصلو ،يكتمل اآلخرة
 بعضهمف }اآلِخرِة ِفي ِعلْمهم ادارك بِل{ ،اآلخرة بقضية -العلم متعلق يعني- متعلقاً ذلك جعل من لكن يعاينون
 ِفي ِعلْمهم{ الدنيا على الًمحمو يكون فهذا السعدي الرحمن عبد الشيخ يقول كما ضعف أي }ادارك بِل{ :يقول

 هي خرهآ إلى والقوة والضعف الكمال حيث من علمهم بها يرتبط التي القضية العلم متعلق فيكون }اآلِخرِة
 وهكذا ،العلم ضعف على الدنيا في هذا نإ :قلنا إذاف ،وقوعها ويستبعدون ،فيها يجادلون التي اآلخرة قضية
 }ادارك بِل{ ،الدنيا في ذلك أن على أيضاً حمله حيث -رحمه اهللا- جرير ابن المفسرين ككبير قال من قول
 ،واقعة غير أو واقعة هي هل اآلخرة في علمهم متتابع تتابع ،فيه متدارك أو متداِرك الشيء هذا تتابع قال

}كارابن كالم به وجهت الذي القول وهكذا ،وعدمه الوقوع حيث من اآلخرة شأن في علمهم تتابع :أي }اد 
 ِعلْمهم ادارك بِل{ :يقول فبعضهم ،وعجز انتهى }اآلخرة في علمهم دركأ{ األول في قال ،-رحمه اهللا- كثير
 :يقولون ،كاذبة ظنون هي إنما الدنيا في فهذا ،بها لهم علم فال واضمحل وتالشى انتهى :أي }اآلِخرِة ِفي

 له يرجى فال القطاف أو الجذاذ إلى يكون ،االضمحالل دهابع يكون حال إلى صار يعني الثمر دركأ :تقول
 أقوالهم فيه وتقابلت ،الموضع هذا في تحيروا المفسرين أن يذكر -رحمه اهللا-وابن عاشور  ،كمال ذلك بعد
  :احتماالت ثالثة فذكر اآلية تحتمله ما أو ذكروه ما خالصة يستخرج أن حاول ثم
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 :يقول ،المراد وما ،اآلخرة أمر في بعض علم لحق بعضهم علم أن هو التدارك أن اختاره الذي وهو :األول
 مع الحاضرين علوم تداركت أنها فيحتمل :يقول ،بعض علم دركأ هؤالء بعض علم يعني يحتمل هذا

 دركأ }اآلِخرِة ِفي ِعلْمهم ادارك{ بصيرة بال باآلخرة علمهم السلف عن الخلف فتلقى تالحقت يعني ،أسالفهم
 ولم علم على بنتُ لم كاذبة وأقوال ظنون هو إنما منهم المتقدمين وعلم اآلخرة في المتقدمين علم لمتأخرونا
 ِفي ِعلْمهم ادارك{ ،بصيرة بال السلف عن الخلف يتلقاها وتخرصات أوهام هي وإنما ،الوحي من تلقَّتُ

 هذه يتلقفون هم وتبصر ،تبين غير من فتلقفوه يناألول علم وصلهم ،األولين علم المتأخرين أدرك ،}اآلِخرِة
 مبنى وإنما ،تمحيص دون مقالتهم ويتلقفون ،اآلباء يقلدون صاروا ،}اآلِخرِة ِفي ِعلْمهم ادارك بِل{ الجهاالت

 االختالط معنى إلى يرجع ذلك أن وهو ،ذكره خرآ ىمعن يحتملو ،وأدرك }ادارك{ ،الجهل كله ذلك
 :-وجل عز– اهللا كتاب في المواضع من كثير في جاء كما ينكرونها فهم ،والتناقض والتداخل والتضارب

 ،األصنام يعبدون نفسه الوقت وفي ،اآليات من ذلك غير إلى ]٣:ق سورة[ }بِعيد رجع ذَِلك تُرابا وكُنَّا ِمتْنَا َأِئذَا{
 نفسه الوقت في ثم ،اآلخرة وقوع ينكرون هم إذاً ،]١٨:يونس سورة[ }اللِّه ِعند شُفَعاُؤنَا هُؤالء{ :ويقولون
 هذه تحتاجون وال ،باآلخرة تؤمنون ال نتموأ ،-وجل عز– اهللا عند لهم شافعة لتكون ؛األصنام يعبدون
 بمعنى اإلدراك من مبالغة ذلك أن ويحتمل ،وتناقض وتداخل اضطرب :أي }ادارك بِل{ :فقالوا يعني ،الشفاعة
 في تكامل ،اآلخرة في ادارك للظرفية الفاء فتكون ،اآلخرة في واقعاً ذلك يكون أن يعني الكمالو النضج
 على العلم أهل بعض فحمله }دركأ{ عمرو وأبي كثير ابن قراءة على أما ،}ادارك{ قراءة على هذا ،اآلخرة
 إلى وصلوا أنهم يعني بلغته إذا هأدركت :تقول كما ،بلغ بمعنى }دركأ{ خراآل اليوم في المعاينة حال ،الكمال
 وبعضهم ،ذلك عند اإليمان ينفعهم وال ،األوان فات لما لكن ،وأتمها الوجوه أكمل على اآلخرة علم حقيقة
 يعني عطية ابن وذكره ،الزجاج :به قال وهذا ،}عِمون منْها هم بْل{ :بعده قال نهأل اإلنكار بمعنى هذا :يقول
 اإلنكار سبيل على }اآلِخرِة ِفي ِعلْمهم ادارك بِل{ :يقول وإنما ،عنهم يخبر ال ،هذا يقرر ال ،عليهم ينكر أنه

 وابن }عِمون منْها هم بْل منْها شَك ِفي هم بْل{ ،معرفة بها لهم يحصل لم ،يبلغ لم ،يدرك لم علمهم أن يعني
 ،؟اآلخرةفي  علمهم ركااد هل أي }ِعلْمهم ادارك بِل{ ةالقراء هذه على االستفهام من أيضاً جعلها جرير

 الذي اإلدراك معنى من أخذاً وتالشى وزال واضمحل ضل أي }ادارك بِل{ القراءة هذه حتى :يقول وبعضهم
 في علمهم واضمحل وزال ،فني بمعنى }ادارك{ -رحمه اهللا- عاشور ابن إليه يميل الذي وهذا ،ذكرته
   .نضجها انتهى إذا الثمر أدركت ،ةاآلخر

 في واقع ذلك هل مختلفون اهللا رحمهم العلماء وأن ،}أدرك{و }ادارك{ المتواترتين القراءتين أن :الخالصةو
 وقريب ،تالشى أو ضعف أو اضطرب :يقال هناو ،اكتمل معنىب }ادارك{ ،الكمال على محمول فهو ؟اآلخرة
 متكاذبة أقوال عن يصدرون األولون اآلخرين، بعلم األولين علم يعني لحقو تتابع أي :قال من قول منه

 في الفاسد االعتقاد هذا ويتلقفون :بقولهم يقولون فصاروا يناآلخِر إلى ذلك فآل والتخمين الخرص على مبناها
 لكن اًجد كثير فيها والكالم ،األقوال هذه خالصة هذه يعني ،واألجداد اآلباء عليه أدركنا :ويقولون ،اآلخرة
   .كاد أو قرب قد المعنى يكون أن وارجوا ،المستطاع قدر أقربها أن حاولت
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 ،وشأنها أمرها في كبير وجهل ،عماية في أي :قال }عِمون منْها هم بْل منْها شَك ِفي هم بْل{ :تعالى قوله في
}ِمونجمع }ع، ِمعى يعمنه والوصف ىم زهير يقول كما ٍموع أعمى هو :قولوت ،عمون والجمع ،ٍمع:   

  ِمع غٍد في ما علِم عن ولكنني***  هقبلَ واألمِس اليوِم علم علمأو
  .}عِمون منْها هم بْل{ أعمى :يعني

 ِإال هذَا ِإن قَبُل ِمن وآباُؤنَا ننَح هذَا وِعدنَا لَقَد * لَمخْرجون َأِئنَّا وآباُؤنَا تُرابا كُنَّا َأِئذَا كَفَروا الَِّذين وقَاَل{
اِطيرَأس ِلينوا قُْل * األوِض ِفي ِسيروا األرفَ فَانْظُركَي ةُ كَاناِقبع ِرِمينجال * الْمو نزتَح ِهملَيال عو ِفي تَك 
  .]٧٠-٦٧:سورة النمل[ }يمكُرون ِمما ضيٍق
 عظاما صيرورتها بعد األجساد إعادة استبعدوا أنهم المشركين من البعث ريمنك عن مخبرا تعالى يقول

 نرى وال وآباؤنا، نحن بهذا نسمع زلنا ما: أي }قَبُل ِمن وآباُؤنَا نَحن هذَا وِعدنَا لَقَد{: قال ثم وترابا، ورفاتًا
  .وقوعا وال حقيقة له

 أخذه: أي }األوِلين َأساِطير ِإال{ األبدان، بإعادة الوعد هذا ما: يعنون: }ِليناألو َأساِطير ِإال هذَا ِإن{: وقولهم
  .حقيقة له وليس بعض، عن بعض يتلقاه قبلهم من قبلهم، عمن قوم
 األرِض ِفي ِسيروا{: لهؤالء محمد يا }قُْل{: المعاد وعدم الكفر من ظنوه عما لهم مجيبا تعالى اهللا قال

فَ وافَانْظُركَي ةُ كَاناِقبع ِرِمينجكيف وغيره، المعاد أمر من به جاءوهم وما بالرسل المكذِّبين: أي }الْم 
 على ذلك فدل المؤمنين، من اتبعهم ومن الكرام رسله بينهم من اهللا ونجى ونكاله، وعذابه اهللا نقَم بهم حلت
  .وصحته الرسل به جاءت ما صدق

 وال به، جئت بما المكذبين: أي }علَيِهم تَحزن وال{: -عليه وسالمه اهللا صلوات- لنبيه مسليا تعالى قال ثم
 به، جئت ما ورد كيدك في :أي }يمكُرون ِمما ضيٍق ِفي تَك وال{ حسرات، عليهم نفسك وتذهب عليهم تأسف

  .والمغارب لمشارقا في وعانده خالفه من على دينك ومظهر وناصرك، مؤيدك اهللا فإن
 َأِئنَّا وآباُؤنَا تُرابا كُنَّا َأِئذَا كَفَروا الَِّذين وقَاَل{ اآلخرة في علمهم ذكر بعدما قال -تبارك وتعالى- اهللا

ونجخْرلَم * نَا لَقَدِعدذَا وه ناُؤنَا نَحآبو ُل ِمنقالوا فالذين }قَب: تتابيقولون "كادار" في علمهم تالحق أي ع: 
 من التكذيب تلقوا وأنهم ،صحيح إيمان وال اآلخرة، في علملهم ليس  أنهم حالهم يصف -تبارك وتعالى- اهللا
 ما إلى نظروا -الوقوع وقت بمعنى- باآلخرة للخالئق علم ال أنه بمعنى علمهم استوى :يقولون والذين ،بائهمآ

 ِفي ِعلْمهم ادارك بِل*  يبعثُون َأيان يشْعرون وما اللَّه ِإلَّا الْغَيب الَْأرِضو السماواِت ِفي من يعلَم لَّا قُل{ قبلها
 يرجح من العلم أهل أن فتجد ))السائل من بأعلم عنها ولئالمس ما(( ،اآلخرةب همعلم استوى يعني }الْآِخرِة
 والقرآن -علمأ تعالى واهللا- وهذا هذا تحتمل واآلية ،هابعد بقرينة يرجح قد وبعضهم ،قبلها اآليات من بقرينة
  .الكثيرة المعاني على الدالة القليلة باأللفاظ به يعبر

}قُولُونيتَى وذَا مه دعالْو ِإن كُنْتُم اِدِقينى قُْل * صسع َأن كُونِدفَ ير لَكُم ضعالَِّذي ب ِجلُونتَعتَس * ِإنو 
كبٍل لَذُو رلَى فَضالنَّاِس ع لَِكنو مهال َأكْثَر ونشْكُري * ِإنو كبر لَمعا لَيم تُِكن مهوردا صمو ِلنُونعا * يمو 
ٍة ِمناِء ِفي غَاِئبمِض الساألرِبيٍن ِكتَاٍب ِفي ِإال و٧٥-٧١:سورة النمل[ }م[  



 

 
 

٥

 هذَا متَى ويقُولُون{: ذلك وقوع واستبعادهم القيامة يوم عن سؤالهم في كينالمشر عن مخبرا تعالى يقول
دعالْو ِإن كُنْتُم اِدِقينص{ ا اهللا قاللهم مجيب :}ى{ محمد يا }قُْلسع َأن كُونِدفَ ير لَكُم ضعالَِّذي ب 

ِجلُونتَعمجاهد، قال وهكذا ،تستعجلون الذي بعض كمل -يقرب أن: أو- قرب يكون أن :عباس ابن قال ،}تَس 
  .والسدي وقتادة، الخرساني، وعطاء والضحاك،

 :تعالى وقال ،]٥١:اإلسراءسورة [ }قَِريبا يكُون َأن عسى قُْل هو متَى ويقُولُون{: تعالى بقوله المراد هو وهذا
}ِجلُونَكتَعسذَاِب يِبالْع ِإنو نَّمهِحيطَ جةٌلَم ٥٤:العنكبوتسورة [ }ِبالْكَاِفِرين[.  

: عنه رواية في مجاهد قال كما" لكم عِجل "معنى ضمن ألنه ؛}لَكُم رِدفَ{: قوله في" الالم "دخلت وإنما
  .لكم عجل: }لَكُم رِدفَ يكُون َأن عسى{
 وهم ألنفسهم، ظلمهم مع عليهم نعمه إسباغه يف: أي }النَّاِس علَى فَضٍل لَذُو ربك وِإن{: تعالى اهللا قال ثم
 يعلم: أي }يعِلنُون وما صدورهم تُِكن ما لَيعلَم ربك وِإن{ منهم، القليل إال ،ذلك على يشكرونه ال ذلك مع

 يعلَم{ ،]٠:الرعدسورة [ }ِبِه جهر ومن الْقَوَل َأسر من ِمنْكُم سواء{ الظواهر، يعلم كما والضمائر، السرائر
رَأخْفَى السَأال{ ،]٧:طهسورة [ }و ِحين تَغْشُونسي مهابِثي لَمعا يم ونِسرا يمو ِلنُونع٥:هودسورة [ }ي[.  

 وما العباد عن غاب ما وهو- والشهادة الغيب عالم وأنه واألرض، السموات غيب عالم بأنه تعالى أخبر ثم
 السماِء ِفي{ شيء من وما: يعني: عباس ابن قال }واألرِض السماِء ِفي غَاِئبٍة ِمن وما{: فقال -شاهدوه
 ِفي ذَِلك ِإن واألرِض السماِء ِفي ما يعلَم اللَّه َأن تَعلَم َألَم{: تعالى كقوله وهذا }مِبيٍن ِكتَاٍب ِفي ِإال واألرِض

  .]٧٠:الحجسورة [ }يِسير اللَِّه علَى ذَِلك ِإن ِكتَاٍب
، واجبة اهللا من }عسى{فـ ،}تَستَعِجلُون الَِّذي بعض لَكُم رِدفَ يكُون َأن عسى قُْل{ :-تبارك وتعالى- قوله

 جل- اهللا عن ذلك صدر فإذا ،األمور عواقب يعلم ال ممن يكون ذلك ولكن ،الترجي بمعنى تأتي بمعنى أنها
 من "عسى" نإ :-مرضي اهللا تعالى عنه- السلف من قال من قال ولهذا ،يكون وما كان ما يعلم هوف -جالله
 قَولًا لَه فَقُولَا{ ،المخاطب لحال مراعاة يصدر قد الخطاب أن، ومعلوم للترجي ليست متحققة يعني ،واجبة اهللا
 ،وجه هذاو ،المفسرين بعض يقول كما رجائكما بحسب يعني ،]٤٤:طه سورة[ }يخْشَى َأو يتَذَكَّر لَّعلَّه لَّينًا

 ،الوقوع تحققم ذلك نإ :هنا كما فيها يقال ]٧:الممتحنة سورة[ }عاديتُم الَِّذين وبين بينَكُم يجعَل َأن اللَّه عسى{
  .منهم سلمأ من سلمأف ،كان وقد

 ابن قال :يقول -رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ }لَكُم رِدفَ يكُون َأن عسى{ :هنا -تبارك وتعالى- وقوله 
 عسى{ -امرضي اهللا عنه- عباس بنال متواترة غير قراءة في ولهذا ؛قرب بمعنى ،قرب يكون أن :عباس

 مجاهد قال وهكذا :يقول ،المتواترة تفسر األحادية والقراءة ،قرب بمعنى وأزف ،}لكم أزف يكون أن
 يكُون َأن عسى قُْل هو متَى ويقُولُون{: تعالى بقوله المراد هو وهذا: قال ،آخره إلى وعطاء والضحاك

   االعتبار هذا وعلى ،"لكم عِجل "معنى ضمن ألنه ؛}لَكُم رِدفَ{: قوله في" الالم "دخلت وإنما :يقول ،}قَِريبا
 :يقول -تبارك وتعالى- واهللا ،خلفه ركب إذا ردفه أو ردفه :تقول ،زائدة مالال تكون ال -بالتضمين القول-
 على تبعوني أنهم أي ،ابعض بعضهم يردف يعني ]٩:األنفال سورة[ }مرِدِفين الْمآلِئكَِة من ِبَألٍْف مِمدكُم َأنِّي{

 }ردف{ هنا فالشاهد ،بشرطه والخمسة اآلالف ثالثةال خراآل الوعد في ذكر بما المفسرين من جماعة قول
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 ،}تَستَعِجلُون الَِّذي بعض{ ،قكمولِح عكمتِب بمعنى هنا قالوا }لَكُم رِدفَ{ ،خلفه ركب إذا أردفهو ردفه :تقول
 قالوا والذين ،تستعجلون الذي بعض ردفكم يعني وتبعكم لحقكم أي }لَكُم رِدفَ{ المعنى ،للتوكيد زائدة الالمو

 أنهم بمعنى ،المعنى في بلغأ ذلك فيكون بتعديته يعدى آخر فعل معنىفعل ال يضمنأن  :هب المرادو بالتضمين
 إلى يحتاج ال بنفسه يتعدى إنما الفعل وهذا الفالني بالحرف عدي إنه :فيقولون ،الموجود الفعل إلى ينظرون
 هذا :فيقولون ،الحرف بهذا ليس آخر بحرف يعدى قد وأحياناً زائد الحرف هذا :يقول فبعضهم ،حرف

 فيبحثون البصريينتضمين الفعل معنى الفعل طريقة و ،الكوفيين طريقة وهذه ،خراآل الحرف بمعنى حرفال
 عينًا{: ، مثليعدى أن يصح آخر فعالً مضمن الفعل هذا إن :فيقولون ،الحرف بهذا يعدى أن يصلح فعل عن

بشْرا يِبه اد{ ]٦:اإلنسان سورة[ }اللَِّه ِعببشْرا يال العين ألن ؛"منها يشرب" بمن :يقولون ،ربويش} ِبه 
 حروف نإو ،نِم وهو آخر حرف معنى مضمنة الباء نإ :يقولون نوالكوفيف ،منها يشرب وإنما ،بها يشرب
 آخر فعل معنى مضمن يشربف ،آخر فعل معنى مضمن الفعل :يقولون البصريين وطريقة ،تتناوب الجر

 لكن ،االرتواء إضافة إلى الشرب على فدل المعنى في بلغأ هذا :الوافق ،بها يرتوي وهو بالباء يعدى أن يصلح
 :قال ،آخره إلى قرب يكون نأ :عباس ابن قال :-رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ يقول كما ردف نإ :قلنا إذا

 يكونف ،لكم عجل ،بالالم عدىي فعجل ،"عِجل "معنى ضمن ألنه ؛}لَكُم رِدفَ{: قوله في" الالم "دخلت وإنما
 ،لكم اقترب أي :قال ،}لَكُم رِدفَ{ فسر وبعضهم ،عجلإضافة إلى  وتبع لحق معنى على دل قد االعتبار بهذا
 تعدى افدن، الفراء يقول كما ،لكم ادن أي }لَكُم رِدفَ{ :قال من قول ذاكوه ،زائدةالالم  تكون ال االعتبار وبهذا
   .رحمه اهللا- جرير ابن يقول كما وأزف واقترب ادن يعني ،قريب المعنىو ،مبالال
 في إال واألرض السماء في شيء من وما :يعني :عباس ابن قال }غَاِئبٍة ِمن وما{ :-تبارك وتعالى- وقوله
 في شيء من ما يعني }غَاِئبٍة ِمن وما{ :-مرضي اهللا عنه- السلف قاله ما يشمل القول هذا ،مبين كتاب
 لمن مبين يعني }مِبيٍن{ وكونه، المحفوظ اللوح هو الكتاب وهذا ،مبين كتاب في إال األرض في وال واتاالسم
 ِفي ذَِلك ِإن والَْأرِض السماء ِفي ما يعلَم اللَّه َأن تَعلَم َألَم{ :-تبارك وتعالى- كقوله ،مبين ، وقرأفيه نظر
 في يشك ال الذي بالقرآن القرآن ريفست من وهذا ،يةاآل به تفسر ما أحسن من فهذا، ]٧٠:الحج سورة[ }ِكتَاٍب
 هذا من شيء إلى المفسر يعمد قد فأحياناً يتفاوت بالقرآن القرآن وتفسير ،المعينة المفردة في أعني ،صحته

  .كهذا الظهور غاية في يكون وقد ،محتمالً يكون قد ،فيخطئ
}ذَا ِإنه آنالْقُر قُصلَى يِني عاِئيَل برِإس الَِّذي َأكْثَر مِفيِه ه خْتَِلفُوني * ِإنَّهى ودةٌ لَهمحرو ْؤِمِنينِللْم * ِإن 

كبقِْضي ري منَهيكِْمِه بِبح وهو ِزيزالْع ِليمكَّْل * الْعلَى فَتَواللَِّه ع لَى ِإنَّكقِّ عِبيِن الْحالْم * ال ِإنَّك ِمعتُس 
وال تَىالْمو ِمعتُس مالص اءعا ِإذَا الدلَّوو ِبِريندا * مماِدي َأنْتَ وِي ِبهمالْع نع اللَِتِهمض ِإن ِمعِإال تُس نم 
ْؤِمناِتنَا يِبآي مفَه ونِلمس٨١-٧٦:النمل سورة[ }م[.  
 بني على يقص إنه: والفرقان والبينات الهدى من عليه اشتمل وما العزيز، كتابه عن مخبرا تعالى يقول

 فيه، وتباينهم عيسى في كاختالفهم ،}يخْتَِلفُون ِفيِه هم الَِّذي َأكْثَر{ -واإلنجيل التوراة حملة وهم- إسرائيل
 اهللا عباد من عبد أنه: العدل الحق الوسط بالقول القرآن إليهم فجاء غَلَوا، والنصارى افتروا، فاليهود
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 الْحقِّ قَوَل مريم ابن ِعيسى ذَِلك{: تعالى قال كما ،-والسالم الصالة أفضل عليه- الكرام ورسله ائهوأنبي
  .]٣٤:مريم سورة[ }يمتَرون ِفيِه الَِّذي

  .العمليات في لهم ورحمة المؤمنين، لقلوب هدى: أي }ِللْمْؤِمِنين ورحمةٌ لَهدى وِإنَّه{: وقوله
 الشديدة الثقال التكاليف يعني إسرائيل بني على كانت التي صاراآل من عليهم يكن لم العمليات يف يعني

 لهم بين حيث العملية األمور غير في رحمة وهو ،العمليات في رحمة ،كله هذا في رحمة فهو ،الصعبة
 التي األسئلة على يجيب لقرآنا فهذا ،به يستنيروا ولم ،بالوحي يهتدوا لم الذين ألباب فيها تتحير التي الحقائق

 فيها يجري وما ،الدنيا الحياة هذه خلق من والحكمة ينتهي؟ أين إلى جاء؟ لماذا جاء؟ أين من اإلنسان على تلح
 فهو القرآن في مفسراً يأتي هذا كل ،ذلك غير إلى حال إلى حال من وتحول ،وضعة ارتفاع من األحوال من

  .العملية و العلمية األمور من إليه يحتاجون ما كل لهم يبين رحمة
 عباده بأفعال }الْعِليم{ انتقامه، في }الْعِزيز وهو ِبحكِْمِه{ القيامة، يوم: أي }بينَهم يقِْضي ربك ِإن{: قال ثم

  .وأقوالهم
 المبين الحق على أنت: أي }مِبيِنالْ الْحقِّ علَى ِإنَّك{ ،ربك رسالة وبلّغ أمورك، في: أي }اللَِّه علَى فَتَوكَّْل{

 كل جاءتهم ولو يؤمنون، ال أنهم ربك كلمة عليهم وحقَّت الشقاوة عليه كتبت ِممن خالفك، من خالفك وإن
 غشاوة، قلوبهم على هؤالء فكذلك ينفعهم، شيًئا تسمعهم ال: أي }الْموتَى تُسِمع ال ِإنَّك{: قال ولهذا آية؛
 وما * مدِبِرين ولَّوا ِإذَا الدعاء الصم تُسِمع وال الْموتَى تُسِمع ال ِإنَّك{: قال ولهذا الكفر؛ روقْ آذانهم وفي
 هو من لك يستجيب إنما: أي }مسِلمون فَهم ِبآياِتنَا يْؤِمن من ِإال تُسِمع ِإن ضاللَِتِهم عن الْعمِي ِبهاِدي َأنْتَ

    الرسل ألسنة على عنه جاء ولما هللا، الخاضع ،والبصيرة القلب في النافع والبصر السمع بصير، سميع
  .السالم عليهم-

 الْعِليم الْعِزيز وهو ِبحكِْمِه بينَهم يقِْضي ربك ِإن{ :قوله بعد ذكره ،}اللَِّه علَى فَتَوكَّْل{ :-تبارك وتعالى- قوله
 *لَى كَّْلفَتَواللَِّه ع لَى ِإنَّكقِّ عِبيِن الْحاألوقات هذه مثل السيما دائماً إليها نحتاج كبيره عبرة فيه هذا }الْم 
 ذلك بسبب ويحصل النفاق قرون وتظهر ،والمنافقين الكافرين من -وجل عز– اهللا أعداء فيها يستطيل التي
 فيما العباد بين والفصل الحكم يتولى الذي هو -ك وتعالىتبار- فاهللا ،فتنته -وجل عز– اهللا شاء لمن فتنة
 ،به نتمسك وأن ،الدين حقائق نبين أن علينا وإنما ،إلينا ذلك وليس ،بعمله اكل فيجازي ،يختلفون فيه كانوا
 يثق السالك كان وإذا ،اهللا على كله ذلك في متوكلين وجل وال تردد غير من المستقيم اهللا صراط ونسلك

 لم فإذا ،التوكل له ويحصل الطريق يعرف، الثبات بذلك له حصل المبين الحق على نهأ سلكها التي بالطريق
 يخَوفُ الشَّيطَان ذَِلكُم ِإنَّما{ :-تبارك وتعالى- اهللا قال كما ،مخاوفه وكثرت ،ضعف التوكل له يحصل
اءهِليلم فمن تخافونهمو فتهابونهم نفوسكم في يعظمهم ،أوليائه من يخوفكم يعني ]١٧٥:عمران آل سورة[ }َأو 
 اليقين كمال له يحصل لم وإذا ،به آمن الذي الحق عن والتنازل التراجع له حصل لربما التوكل له يحصل
 ،؟ال أو حق على هو هل نفسه في وتساؤالت تحير له ويحصل اضطراب له فيحصل للتشكيك قابال يكون فإنه
 الكاذبة واألقاويل اءرالِف هذه ومثل ،الشبهات هذه مثل ويسمعون ،لهم بصر ال الذين بعض عند جديو وهذا

    يتحير الناس بعض فيبدأ ،الثوابت في والتشكيك ،واألموات األحياء من وأئمتهم اإليمان أهل في والطعون
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 رحمه اهللا- قالف ،هذا في قصير كالم له القيم ابن الحافظ }الْمِبيِن الْحقِّ علَى ِإنَّك اللَِّه علَى فَتَوكَّْل{ ويتردد
 على بأنه إخباره مع بالتوكل أمره ذكر وفي ،}الْمِبيِن الْحقِّ علَى ِإنَّك اللَِّه علَى فَتَوكَّْل{ :تعالى قال : "-تعالى
 واعتقاده وعمله قوله في الحق على العبد يكون أن :األمرين هذين في بمجموعه الدين أن على داللة :الحق

 فأمر : "-رحمه اهللا-، وقال )٢("المقامين هذين في كله فالدين به واثقاً اهللا على متوكالً يكون وأن ،نيتهو
 قوله وهو ،وتحققه لثبوته مستدٍع له مصحح للتوكل موجب هو بما األمر هذا وعقب عليه بالتوكل سبحانه
 به واالكتفاء اهللا على التوكل مقام تحقيق يقتضي لحقا على العبد كون فإن }الْمِبيِن الْحقِّ علَى ِإنَّك { :تعالى

 لصاحب فما ،به قام من وكاٍف ومؤيده وناصره ،الحق ولي وهو الحق هو اهللا فإن ،الشديد ركنه إلى واإليواء
   .انتهى )٣("الحق على وهو يخاف وكيف عليه يتوكل ال أن الحق
 حِكيما عِليما كَان اللَّه ِإن والْمنَاِفِقين الْكَاِفِرين تُِطِع ولَا اللَّه اتَِّق النَِّبي َأيها يا{ :-تعالى تبارك- كقوله وهذا
 *اتَِّبعا وى موحي كِمن ِإلَي كبر ِإن اللَّه ا كَانِبم لُونما تَعكَّْل * خَِبيرتَولَى وكَفَى اللَِّه عِكيلًا ِباللَِّه وسورة[ }و 
 سيصوبون الحال هذه وفي ،إليه يوحي ما تباعاب أمره ثم والمنافقين الكافرين طاعة عن نهاه ،]٣-١:حزاباأل
رحمه - كثير ابن }الْموتَى تُسِمع لَا ِإنَّك{ :هنا -تبارك وتعالى- وقوله ،}اللَِّه علَى فَتَوكَّْل{ :قال سهامهم ليهإ

 شيخ به قال الذي وهذا ،مجسده مروحه فارقت من حقيقة الموتى ذإ ،ينفعهم شيئا تسمعهم ال :يقول هنا -اهللا
 على العلم أهل من جمع بها يحتج وهذه ،يسمعون ال األموات الموتى أن -رحمه اهللا- تيمية ابن اإلسالم
 ،القلوب ىموت بالموتى المقصود أن خرآ ىمعن وتحتمل ،المعنى هذا تحتمل واآلية ،األموات سماع مسألة
 هذا فقابل }مسِلمون فَهم ِبآياِتنَا يْؤِمن من ِإلَّا تُسِمع ِإن{ :، ثم قال}الْموتَى تُسِمع لَا ِإنَّك{ بعده الق أنه بدليل
    بآياته باإليمان وصفهم الذين الحية القلوب أصحاب تسمع إنما ،القلب موتى يعني }الْموتَى تُسِمع لَا{ بهذا

 كنت إن يعني المعنيين بين ربط -رحمه اهللا- كثير ابن تجد ولهذا ،وهذا هذا تحتمل ةفاآلي ،-تبارك وتعالى-
 بمنزلة هؤالء فإن األموات تسمع ال أنك كما ،بمنزلتهم فإنهم القلوب موتى فكذلك ،حقيقة الموتى تسمع ال

رحمه - تيمية ابن ماإلسال وشيخ ،المراد هو هذا ينفعهم سماعا تسمعهم ال فإنك القلوب موتى ألنهم ؛األموات
 حقيقة }الْموتَى تُسِمع لَا ِإنَّك{ :قالوا الذين يعني مالزمة المعنيين بين أن شك الو ،المعنى هذا إلى أشار -اهللا
 لم أرواحهم كانت وإن ،موتى ألنهم هؤالء فكذلك ،إليه المشار المعنى إلى التوصل جلأ من ذكر هذا :قالوا
   .أجسادهم تفارق
 إنما أي :قال ]٥٣:الروم سورة[ }مسِلمون فَهم ِبآياِتنَا يْؤِمن من ِإلَّا تُسِمع ِإن{ :-رك وتعالىتبا- وقوله

 ،آخره إلى جاء لما الخاضع ،والبصيرة القلب في النافع والبصر السمع ،بصير سميع هو من لك يستجيب
 يكون أن ويحتمل ،ينتفعون الذين ءلهؤال الوصف سبيل على ذكر يكون أن يحتمل هذا يعني ،مسلمون فهم
 ويسمعون ،نتفاعاال لهم يحصل ولهذا ،}مسِلمون فَهم ِبآياِتنَا يْؤِمن من ِإلَّا تُسِمع ِإن{ للتعليل اًمذكور ذلك

 :أي ؟}مونمسِل فَهم ِبآياِتنَا يْؤِمن من ِإلَّا تُسِمع ِإن{ يكون كيف يعني ،يسمعون بما ونظيتع ،منتفع سماع

                                                             

 .)٢/١٢٧(لإلمام ابن القيم، نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج - ٢

 .)٣٨٨(القيم البن السعادتين، وباب الهجرتين طريق - ٣
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 تعليلية" فهم"والفاء في  لك يستمعون الذين هم هؤالءف ،منقادون خاضعون فهم واالنقياد الخضوع هو اإلسالم
 فهم منقادون خاضعون أنهم وذلك -تبارك وتعالى- اهللا بآيات يؤمنون الذين هم انتفاع سماع يسمعون الذين

  .للتعليل الفاء أن على ملح إذا، هذا مسلمون
 سورة[ }يوِقنُون ال ِبآياِتنَا كَانُوا النَّاس َأن تُكَلِّمهم األرِض ِمن دابةً لَهم َأخْرجنَا علَيِهم الْقَوُل وقَع ذَاوِإ{

  .]٨٢:النمل
 لهم اهللا خرجي الحق، الدين وتبديلهم اهللا أوامر وتَرِكهم الناس فساد عند الزمان آخر في تخرج الدابة هذه
  .ذلك على الناس فَتُكَلِّم -تفصيله سيأتي كما غيرها من: وقيل مكة، من: قيل- األرض من دابة
 تخاطبهم: أي كالما تكلمهم: -رضي اهللا عنه- علي عن ويروى ،وقتادة والحسن، عباس، ابن قال

  .مخاطبة
  :-نالمستعا واهللا- منها تيسر ما فلنذكر كثيرة، وآثار أحاديث الدابة ذكر في ورد وقد

 من -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول علينا أشرف: قال الغفاري أسيد بن حذَيفة عن أحمد اإلمام روى
 مغربها، من الشمس طلوع: آيات عشر تَروا حتى الساعة تقوم ال((: فقال الساعة أمر نتذاكر ونحن غرفة

 خسف: خسوف وثالثة ل،والدجا مريم، بنا عيسى وخروج ومأجوج، يأجوج وخروج والدابة، والدخان،
 الناس، -تحشر: أو- تسوق عدن قَعر من تخرج ونار العرب، بجزيرة وخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب،

 مرفوعا، حذَيفة عن السنن وأهل ،مسلم رواه وهكذا ،)٤())قالوا حيث معهم وتقيل باتوا، حيث معهم تبيت
  .أعلم فاهللا ،موقوفاً عنه أيضاً مسلم ورواه صحيح، حسن: الترمذي وقال
 لم حديثًا -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول من حفظْتُ: قال عمرو بن اهللا عبد عن الحجاج بن مسلم روى
 من الشمس طلوع خروجا اآليات أول إن((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمعتُ: بعد أنسه

  . )٥())قريبا أثرها على فاألخرى احبتها،ص قبل كانت ما وأيتهما ضحى، الناس على الدابة وخروج مغربها،
: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن صحيحه في مسلم روى

 وأ أحدكم، خاصة أو الدابة، أو الدجال، أو الدخان، أو مغربها، من الشمس طلوع: ستا باألعمال بادروا((
  .)٦())العامة أمر

: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن لسيالطيا داود أبو روى
   بالعصا، الكافر أنف فتخطم ،-السالم عليهما- سليمان وخاتم ،موسى عصا ومعها األرض، دابة تخرج((
  

                                                             

 كتاب ومسلم، ووقفه، رفعه في اختلف لكن كسابقه صحيح إسناده: محققوه وقال ،)١٦١٤٤ (برقم المسند، في أحمد رواه - ٤
 الساعة، أمارات باب المالحم، كتاب داود، بووأ ،)٢٩٠١ (برقم الساعة، قبل تكون التي اآليات في باب الساعة، وأشراط الفتن
 ).٢١٨٣ (برقم الخسف، في جاء ما باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن الفتن كتاب والترمذي، ،)٤٣١١ (برقم

 أهل وذهاب إياه وقتله عيسى ونزول األرض في ومكثه الدجال خروج في باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب مسلم، رواه - ٥
 ).٢٩٤١ (برقم القبور، في من وبعث الصور في والنفخ األوثان وعبادتهم الناس شرار وبقاء واإليمان رالخي

 ).٢٩٤٧ (برقم الدجال، أحاديث من بقية في باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب مسلم، رواه - ٦
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  .)٧())الكافر من المؤمن يعرف ،الخوان على الناس يجتمع حتى بالخاتم، المؤمن وجه وتُجلي
 ِبآياِتنَا كَانُوا النَّاس َأن تُكَلِّمهم األرِض ِمن دابةً لَهم َأخْرجنَا علَيِهم الْقَوُل وقَع وِإذَا{ :-بارك وتعالىت- قوله 
 األصلفي  }علَيِهم الْقَوُل وقَع وِإذَا{ معنيل تعرضلم ي -رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ هنا }يوِقنُون ال
 وِإذَا{ :يقول وبعضهم ،قتادة يقوله كما وجب: أي عليهم الغضب حق أي }الْقَوُل وقَع وِإذَا{ :يقول بعضهمو

قَعُل والْقَو ِهملَينَا{ ،يؤمنون ال أنهم عليهم القول حق أي }عجَأخْر مةً لَهابد ِض ِمنمجاهد يقول كما ،}األر: 
 حق أي }علَيِهم الْقَوُل وقَع وِإذَا{ :يقول وبعضهم ،يؤمنون ال بأنهم القول حق }معلَيِه الْقَوُل وقَع وِإذَا{

 - وجل عز– اهللا أخبر ما بذلك المراد :يقول وبعضهم ،الغضب حق المراد بأن القول من قريب وهذا ،العذاب
 :قال من كقول ،فيها ةكثير أخرى أقوال وهناك ،الكبرى عالماتها من يكون ذلك فإن ،القيامة وقوع عن به
 األمر ترك :يقول وبعضهم ،الجهالة من حال في الناس ويبقى ،العلماء موت يعني }علَيِهم الْقَوُل وقَع وِإذَا{

 أنه األقوال هذه قربأ من :}علَيِهم الْقَوُل وقَع وِإذَا{ ،عماية في الناس فيبقى المنكر عن والنهي بالمعروف
 حق يعني وجب }علَيِهم الْقَوُل وقَع وِإذَا{ :قال من قول هذا من ويقرب ،يؤمنون ال بأنهم عليهم القول حق

  .علمأ تعالى واهللا ،متقاربة أقوال هذه ،الغضب وجب أو العذاب
 دليل ال كله وهذا ،تفصيله سيأتي كما غيرها من وقيل مكة من قيل ،األرض من دابة لهم اهللا يخرج :يقول
 ؛غير صحيحة الكنه روايات توجد ،الدابة هذه منه تخرج الذي المكان عن يخبر صحيح دليل وجدي ال ،عليه
 أبي جبل من أنها بعضها وفي ،الصفا منتخرج  أنها الروايات هذه بعض في وجاء ،مكة :يقول بعضهم ولهذا
 هذا وكل ،الطائف من :يقول وبعضهم ،تهامة من :يقول وبعضهم ،والمقام الركن بين :يقول وبعضهم ، قبيس
 من يعرف أن واقعفي ال مهم غير فهذامن أين،  علمأ اهللا ،}الَْأرِض من دابةً لَهم َأخْرجنَا{ ،عليه دليل ال الكالم
 ،كذل على الناس فتكلم :هنا يقول }تُكَلِّمهم الَْأرِض من دابةً لَهم َأخْرجنَا{ :-تبارك وتعالى- وقوله ،تخرج أين
 سوى األديان ببطالن تخاطبهم :يقول بعضهمو ،مخاطبة تخاطبهم أي اًكالم تكلمهم :السلف بعض عن ونقل

 وإذا ،ضحى الدابة خرجت مغربها من الشمس طلعت إذا ؟تخرج متى يعني }علَيِهم الْقَوُل وقَع{ ،اإلسالم
 سورة[ }خَيرا ِإيماِنها ِفي كَسبتْ َأو قَبُل ِمن آمنَتْ تَكُن ملَ ِإيمانُها نَفْسا ينفَع الَ{ فإنه مغربها من الشمس طلعت
 ،العلم أهل من جماعة به قال هذا ،األديان من سواه ما وبطالن اإلسالم دين حقية عن فتخبرهم ،]١٥٨:األنعام

 بما تكلمهم يقول وبعضهم ،}يوِقنُون لَا ِبآياِتنَا كَانُوا النَّاس َأن{ :تكلمهم بعده ذكر بما تكلمهم :يقول وبعضهم
 سئل لما -مارضي اهللا عنه- عباس وابن }تُكَلِّمهم{ الجرح هو الذي مالكلْ على ذلك حمل وبعضهم ،همءيسو
 عليه تضع سمة ،مثال عالمة الكافر على فتضع سمة الناس موتِس ،تتكلم فهي ،كله ذلك على حملها هذا عن
 المعاني على الدالة القليلة ظباأللفا به يعبر القرآن أن وذلك ،المعنيين على فحمله  }متُكَلِّمه{ مالكلْ من اًوسم

   .الكثيرة
 كَانُوا النَّاس نِإ تُكَلِّمهم{ بالكسر وهءقر الجمهور }يوِقنُون لَا ِبآياِتنَا كَانُوا النَّاس َأن تُكَلِّمهم{ :تعالى قوله في

 ، أيموأبه، }تُكَلِّمهم الَْأرِض من دابةً لَهم َأخْرجنَا{ القراءة هذه في المعنى حمل فبعضهم }نُونيوِق لَا ِبآياِتنَا

                                                             

 ).٢٦٨٧ (برقم مسنده، في الطيالسي داود أبو رواه - ٧
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 على ذلك وأن ،-علمأ اهللا- بغيره أو ذكر بما اآلدمي يتكلم كما تتكلم أنها أو ،العالمة المراد يكون أن يحتمل
 ،جديد كالم }يوِقنُون لَا ِبآياِتنَا كَانُوا النَّاس نِإ{ :يقول -وجل عز– اهللا من جديد كالم هذا يعني االستئناف

 على ذلك يكون أن يمكن القراءة هذه على :يقول العلم أهل وبعض ،مستأنف أنه باعتبار ،قولها من ذلك ليس
 -رحمه اهللا- جرير ابن كالم اهرظ وهذا ،}يوِقنُون لَا ِبآياِتنَا كَانُوا النَّاس نِإ{ :تقول تكلمهم :القول تقدير

 وهي مسعود ابن قراءة توضحها هذه ،الناس أن تكلمهم الكوفيين قراءة وهي }النَّاس َأن{ األخرى والقراءة
 فيكون ،فيها إشكال ال اًجد واضحة القراءة وهذه ،}يوقنون ال ياتناآب كانوا الناس بأن تكلمهم{ ،متواترة غير
 وبعضهم ،واحد ىمعن لىإ يرجعان فالقراءتان اآلية، في إليه المشار التكليم هو هذا ويكون ،قولها من ذلك
 لَا ِبآياِتنَا كَانُوا النَّاس نِإ{ :يقول -وجل عز– اهللا كالم من خرآ كالم هذا بعده ما ثم ،تكلمهم هي ،ال :يقول

وِقنُونهي :يقول بعضهم الدابة هذهو ،}ي الجفي قصة  مسلم صحيح في الطويل الحديث في جاءت التي اسةس
 :وقالت وكلمتهم ،دبره من بلهقُ درىي ال ،الشعر كثير بلَأه دابة استقبلتهم لما -رضي اهللا عنه- الداري تميم
 يعني صالح ناقة فصيل هي :يقول وبعضهم ،)٨(باألشواق خبركم إلى فإنه ،الدير في الرجل هذا إلى عمدواا

 خبرأ فاهللا ،-رحمه اهللا- كالقرطبي العلم أهل بعض به قال وإن ،عليه دليل ال الكالم وهذا ،صالح ناقة ولد
      وقوله ،إليه الركون يمكن علم فيه عندنا وليس فيد،ي ال بما اشتغال هو ذلك وراء فيما والبحث ،دابة أنها
 بالعصا فرالكا أنف فتخطم سليمان وخاتم ،موسى عصا ومعها األرض دابة تخرج(( :-وسلم عليه اهللا صلى-

 الذي هو الخوان ))الكافر من المؤمن يعرف ،الخوان على الناس يجتمع حتى بالخاتم المؤمن وجه وتجلي
  .الطعام عليه يوضع الذي ،عليه يؤكل
 أذن وأذنها خنزير، عين وعينها ثور، رأس رأسها: فقال الدابة وصف أنه الزبير ابن عن جريج، ابن وقال
 ِهر، خاصرة وخاصرتها نَمر، لون ولونها أسد، صدر وصدرها نعامة، عنق وعنقها ل،أي قرن وقرنها فيل،
 وخاتم موسى، عصا معها تخرج ذراعا، عشر اثنا مفصلين كل بين بعير، قوائم وقوائمها كبش، ذنب بهاوذنَ

 لها يبيض حتى النكتة تلك فتفشو بيضاء، نكتة موسى بعصا وجهه في نَكتَت إال مؤمن يبقى فال سليمان،
 لها يسود حتى النكتة تلك فتفشو سليمان، بخاتم سوداء نكتة وجهه في نَكَتت إال كافر يبقى وال وجهه،
 البيت أهل إن وحتى كافر؟ يا ذا بكم ،؟مؤمن يا ذا بكم: األسواق في يتبايعون الناس إن حتى وجهه،

 أهل من أنت أبشر، فالن، يا: الدابة لهم تقول ثم كافرهم، من مؤمنهم فيعرفون مائدتهم، على يجلسون
 ِمن دابةً لَهم َأخْرجنَا علَيِهم الْقَوُل وقَع وِإذَا{: تعالى اهللا قول فذلك ،النار أهل من أنت فالن، ويا الجنة،
 فَهم ِبآياِتنَا يكَذِّب ِممن فَوجا ُأمٍة كُلِّ ِمن نَحشُر ويوم * يوِقنُون ال ِبآياِتنَا كَانُوا النَّاس َأن تُكَلِّمهم األرِض

ونعوزتَّى * يا ِإذَا حجتُم قَاَل واءاِتي َأكَذَّبِبآي لَما تُِحيطُوا وا ِبهاذَا ِعلْمَأم كُنتُم لُونمتَع * قَعوُل والْقَو ِهملَيع 
 ِلقَوٍم آلياٍت ذَِلك ِفي ِإن مبِصرا والنَّهار ِفيِه ِليسكُنُوا اللَّيَل جعلْنَا َأنَّا رواي َألَم * ينِْطقُون ال فَهم ظَلَموا ِبما

ْؤِمنُون٨٦-٨٢:سورة النمل[ }ي[.  

                                                             

 ).٢٩٤٢ (برقم الجساسة، قصة باب الساعة، راطوأش الفتن كتاب مسلم، رواه - ٨
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عز - اهللا يدي بين إلى ورسله اهللا بآيات المكذبين الظالمين روحشْ القيامة، يوم عن مخبرا تعالى يقول
 كُلِّ ِمن نَحشُر ويوم{: فقال وتحقيرا وتصغيرا وتوبيخًا، تقريعا الدنيا، الدار في فعلوه عما ليسألهم ،-وجل
 الَِّذين احشُروا{ :تعالى قال كما ،}ِبآياِتنَا يكَذِّب ِممن{ جماعة،: أي فوجا، وقرن قوم كل من: أي }فَوجا ُأمٍة

  .]٧:التكويرسورة [} زوجتْ النُّفُوس وِإذَا{ :تعالى وقال ،]٢٢:اتالصافسورة [ }وَأزواجهم ظَلَموا
 على أولهم ترد وزعةٌ: قتادة وقال، يدفعون: -مارضي اهللا عنه- عباس ابن قال }يوزعون فَهم{: وقوله
   .آخرهم

 الحشر غير خاص حشر هذا }ِبآياِتنَا يكَذِّب ِممن فَوجا ُأمٍة كُلِّ ِمن نَحشُر ويوم{ :هنا -تبارك وتعالى- قوله 
 أهل لكبراء حشر هذا قيل خاص حشر وهذا ،اآلخرة في اًجميع الخالئق حشر هو العام الحشرو ،العام

 حوَل لَنُحِضرنَّهم ثُم والشَّياِطين لَنَحشُرنَّهم فَوربك{ :-تبارك وتعالى- اهللا قال كما الضالل ألئمة ،الضالل
نَّمها جِجِثي{ ]على ]٦٨:مريم سورة عام حشر ذاك ،جهنم حول يعني ،كبالر }ثُم نٍة كُلِّ ِمن لَنَنِزعِشيع مهَأي 
لَى َأشَدِن عمحا الريبدأ العتاة الكبار األئمة هؤالء يؤخذ ،العام الحشر من حشر فهذا ،]٦٩:مريم سورة[ }ِعِتي 
 كل من ،طائفة كل من ،جيل كل من ،قرن كل من يعني }فَوجا ُأمٍة كُلِّ ِمن نَحشُر ويوم{ :تعالى قولهو، بهم
 ظَلَموا الَِّذين احشُروا{ :-تبارك وتعالى- وقوله ،الخاص الحشر هذا منهم فئة -وجل عز– اهللا يحشر مةأ

مهاجوَأزِإذَا{ :وقوله ،همءونظرا يعني ]٢٢:الصافات سورة[ }وو تْ النُّفُوسجوالمقصود ليس ]٧:التكوير سورة[ }ز 
 يعني }وَأزواجهم ظَلَموا الَِّذين احشُروا{ ،نظيره مع النظير يكون وإنما ،بالمرأة يزوج الرجل أن التزويجب

 هكذا ،آخرهم لىع أولهم يحبس يعني }يوزعون{و ،يدفعون :عباس ابن قال ،}يوزعون فَهم{ همءونظرا
 في فيلقون ،العتاة بهؤالء به يبدأ الذي العذاب حشر ثم العام الحشر العتاة هؤالء يحشر ثم ،الخالئق يحشر
 األتباع يأتي ذلك بعد ثم ،قبُل الضالل أئمةو القادة يلقى وإنما ،واحدة دفعة فيها الناس يلقى ال فجهنم ،جهنم
 صالُوا ِإنَّهم ِبِهم مرحبا لَا معكُم مقْتَِحم فَوج هذَا{ ،النار في مخصومته وبين ،ذلك -وجل عز– اهللا ذكر كما

 قصه مما ذلك غير إلى ]٦٠-٥٩:ص سورة[ }الْقَرار فَِبْئس لَنَا قَدمتُموه َأنتُم ِبكُم مرحبا لَا َأنتُم بْل قَالُوا * النَّاِر
 اهللا نسأل- بأتباعهم هؤالء يتبع ثم النار في فيلقون العام الحشر بعد براءبالك فيبدأ ،-تبارك وتعالى- اهللا

 فَهم{ وهنا ، اآلية]٤٧:غافر سورة[ }الضعفَاء فَيقُوُل النَّاِر ِفي يتَحاجون وِإذْ{ :بينهم ويحصل ،-العافية
ونعوز{ تتصورأن  أردت إذاف ،خرهمآ على أولهم يحبس }يونعوزعليه الصالة - سليمان قصة في كما }ي
 سورة[ }يوزعون فَهم والطَّيِر والِْإنِس الِْجن ِمن جنُوده ِلسلَيمان وحِشر{ جنوده حشر اهللا ذكر لما -والسالم

 عن وهذا يمينها عن وهذا ،خلفها من يسوقها هذا رعاة معهم مثال الغنم من اًضخم اًقطيع تصور ،]١٧:النمل
 اعنه تفرق ام اإليه ويجمع ،بعض إلى ابعضه فيفيض آخرها إلى ويتقدم منها يسرع من يرد وهذا ،لهاشما
 يساقون وكيف ،الحشر طريقة يصور هذاف ،متقطعة اًأفواج صلت ال بحيث اآخره على اأوله ويحبس ،وشذ
  .العافية اهللا نسأل- النار إلى

  .يساقون: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
 تُِحيطُوا ولَم ِبآياِتي َأكَذَّبتُم قَاَل{ المساءلة، مقام في ،-عز وجل- اهللا يدي بين وقفواُأ: أي }واءجا ِإذَا ىحتَّ{

 السعادة، أهل من يكونوا لم فلما ،وأعمالهم اعتقادهم، عن سألونوي: أي }تَعملُون كُنتُم َأماذَا ِعلْما ِبها
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 فحينئذ ،]٣٢-٣١:القيامةسورة [} وتَولَّى كَذَّب ولَِكن  *صلَّى وال صدقَ فَال{: نهمع تعالى اهللا قال كما وكانوا
 لَهم يْؤذَن وال  *ينِْطقُون ال يوم هذَا{: تعالى قال كما به، يعتذرون عذر لهم يكن ولم الحجة، عليهم قامت

ونتَِذرعٌل * فَييِئٍذ وموي كَذِِّبين{: هاهنا قال وهكذا ،]٣٧-٣٥:المرسالتسورة [ }ِللْمقَعوُل والْقَو ِهملَيا عِبم 
 ردوا وقد ألنفسهم، لمةظَ الدنيا الدار في كانوا ألنهم جواب؛ لهم يكن فلم هتواب: أي }ينِْطقُون ال فَهم ظَلَموا

  .خافية عليه تخفى ال الذي والشهادة الغيب عالم إلى
 العلم أهل من جمع فسره }ِعلْما ِبها تُِحيطُوا ولَم ِبآياِتي َأكَذَّبتُم قَاَل واءجا ِإذَا حتَّى{ :-الىتبارك وتع- قوله
  الرسل به جاءت ما دالئل في نظر وال بصر وال إحاطة وال علم غير من ابتداء }ِبآياِتي َأكَذَّبتُم{ المراد بأن
 ،نظر وال تبصر دون بالكفر بادرتم أنكم يعني ،واإليمان التوحيدو الحق ودالئل ،-والسالم الصالة عليهم-
 عن ذلك يصدر ولم ،والمكابرة العناد سبيل على وعمى جهل عن ذلك ابتدرتم وإنما ،معرفة وال تأمل وال

 فيه وهذا ،-والسالم الصالة عليهم- الرسل بها جاءت التي واآليات للحجج ودراسة ،وتأمل وتفكير تمحيص
 أنكره وإنما ،تمحيص وال دراسة غير من ،تبصر وال نظر دون شيء تكذيب  إلىبادر من لكل وعبرة عظة

صلى اهللا عليه - اهللا رسول عن الحديث يسمع لربما، ولإلسالم المنتسبين بعض في هذا تجد ،يقبله ولم مباشرة
 ،يكون ما هذا :يقول ،المعوج وفهمه القاصر عقله مع يتفق لم ذلك ألن ؛وتكذيبه إنكاره إلى فيسرع -وسلم
! الصحيحين في كان وإذا :يقول !الصحيحين في الحديث :تقول -صلى اهللا عليه وسلم- النبي على كذب هذا
 وتأثروا الغرب عن وتلقوا منهم كثير ذهب الذين لربما ،المسلمين أبناء بعض لدى اًكثير ةثاللو هذه تجد

 ويجترئ بالنصوص ويكذب يبادر منهم الواحد فصار ،المادية النزعة عليهم توغلب ،التفكير في بمناهجهم
 ولَم ِبآياِتي َأكَذَّبتُم{، كثير وال بقليل له علم وال ،دراسة وال تمحيص وال نظر غير من -وجل عز– اهللا على

 شغلكم حتى عملونت كنتم شيء أي أم يعني ،المنقطعة هي هذه "أم"ـف }تَعملُون كُنتُم َأماذَا ِعلْما ِبها تُِحيطُوا
 والتعرف ،فيه النظر يجب عما تتحولون جعلكم الذي ماف ،اإليمان وبراهين الحق دالئل في النظر عن ذلك
 ِبما علَيِهم الْقَوُل ووقَع{ :هنا تعالى وقوله ،؟واالستدالل والفكر النظر هذا عن ذلك أشغلكم حيثب حقيته على

 }علَيِهم الْقَوُل ووقَع{ :يقول وبعضهم ،ينطقون ال فهم العذاب كلمة :يقول ضهمبع }ينِطقُون لَا فَهم ظَلَموا
 اًتفسير }ينِطقُون لَا فَهم{ :قوله فيكون ،جوارحهم عليهم فتشهد ،ينطقون ال فهم أفواههم على يختم أنه يعني
  الشنقيطي األمين محمد الشيخ رجحه الذي وهو ،-علمأ تعالى واهللا- قربأ األول ولعل ،عليهم القول لوقوع

 والنَّاِس الِْجنَِّة ِمن جهنَّم لََأملََأن ِمنِّي الْقَوُل حقَّ ولَِكن{ العذاب حق أي }علَيِهم الْقَوُل ووقَع{ -رحمه اهللا-
ِعينم{ :-تبارك وتعالى- وقوله ،]١٣:السجدة سورة[ }َأجملَا فَه نِطقُونعلى حمله من العلم أهل من يعني }ي 

 نحو أو العذاب من تخلص أو ،عذر قبول أو ،تخفيف به لهم يحصل الذيو ينفعهم الذي النطق وهو ىمعن
 ِليقِْض ماِلك يا ونَادوا{ : بدليل قوله تعالى عنهميتكلمون لكنهم ،النفع به يحصل نطقاً ينطقون ال هم ،ذلك

      اهللا خبرأ مما ذلك شابه وما ]١٠٧:المؤمنون سورة[ }ِمنْها َأخِْرجنَا ربنَا{و ،]٧٧:الزخرف سورة[ }ربك علَينَا
 جمعاً }ينِطقُون لَا فَهم{ هذا على حمله من العلم أهل من حال كل وعلى ،النار أهل قول عن به -وجل عز-
 ،أفواههم على يختم ،ينطقون ال مقامات هففي طويل يوم خراآل اليوم إن :قال من العلم أهل ومن ،اآليات بين
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 ،ينطقون حين وفي ،ينطقون ال حين ففي عليهم وتشهد األلسن تنطق ذلك بعد ثم الجوارح عليهم شهدت فإذا
  . علمأ تعالى واهللا
 ألوامره، واالنقياد طاعته تجب الذي الرفيع وشأنه العظيم، وسلطانه التامة، قدرته على منبها تعالى قال ثم

 }ِفيِه ِليسكُنُوا اللَّيَل جعلْنَا َأنَّا يروا َألَم{ :فقال عنه، محيد ال الذي الحق من به جاءوا فيما أنبيائه وتصديق
 والنَّهار{ ،نهارهم في التعب نَصب من ويستريحون أنفاسهم، وتهدأ حركاتهم، بسببه تسكن ظالم فيه: أي

 ذلك وغير والتجارات، واألسفار والمكاسب، المعايش في يتصرفون ذلك فبسبب مشرقًا، منيرا: أي }مبِصرا
  .}يْؤِمنُون ِلقَوٍم آلياٍت ذَِلك ِفي ِإن{ إليها، يحتاجون التي ونهمئش من
 به يبصرون الناس أن -علمأ تعالى واهللا- المراد أن على محمول وهذا اً،مبصر كونهب النهار وصف هنا
 :مقدر فيه الكالم هذا :يقول وبعضهم إضاءته، في مبالغة ،للناس وصف فهو ،به الناس يبصر :أي }مبِصرا{
 طلباً األرض في ويتقلبوا معايشهم في لينتفعوا }مبِصرا والنَّهار ِفيِه ِليسكُنُوا{ مظلماً الليل جعل اهللا أن

 . علمأ تعالى واهللا ،مصالحهم ولتحقيق ،للمكاسب


