
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

)١٥(ية اآلإلى ) ١(سورة ق من اآلية   
خالد بن عثمان السبت/  الشيخ  

  
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

قَاَل الْكَاِفرون هذَا شَيء بْل عِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم فَ* ق والْقُرآِن الْمِجيِد { بسم اهللا الرحمن الرحيم
ِجيبع  * ِعيدب عجر ا ذَِلكابكُنَّا تُرِفيظٌ * َأِئذَا ِمتْنَا وح نَا ِكتَابِعنْدو ماألرض ِمنْه ا تَنْقُصنَا مِلمع ْل * قَدب

  .]٥-١:سورة ق [}كَذَّبوا ِبالْحقِّ لَما جاءهم فَهم ِفي َأمٍر مِريٍج
نه من إ :من الحجرات، وأما ما يقوله العوام: مفصل على الصحيح، وقيلالحزب الهذه السورة هي أول 

"ممرضي اهللا عنه- ولم يقله أحد من العلماء ،أصل لهفإنه ال " ع-لم هذا فإذا  المعتبرين فيما نعلم، إذا ع
: البقرة وآل عمران والنساء، وخمس:  ثالث:، بيانه"ق" ثمانيا وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة عددتَ

يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، : المائدة واألنعام واألعراف واألنفال وبراءة، وسبع
الشعراء : سبحان والكهف ومريم وطه واألنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، وإحدى عشرة: وتسع

: السجدة واألحزاب وسبأ وفاطر ويس، وثالث عشرة" مال"ن ووالنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقما
والزخرف والدخان والجاثية واألحقاف والقتال " حم عسق" والزمر وغافر وحم السجدة و"ص"الصافات و

، فتعين أن أوله سورة -مرضي اهللا عنه-والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك حزب المفصل كما قاله الصحابة 
  . الحمد والمنة وهللا،، وهو الذي قلنا"ق"

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
إشارة ا ال معنى لها في نفسها، وإنما فيهفقد مضى الكالم عن الحروف المقطعة وأن األقرب أنها حروف تهج 

ون منها مركب من هذه الحروف التي تركبأنه  به -تبارك وتعالى-إلى اإلعجاز لهذا القرآن الذي تحدى اهللا 
لف في هذه الحروف المقطعة على نحو كما تعرفون قد اختُ- كثيرة  أما ما يذكر من معاٍن،فأتوا بمثله كالمكم

 - مثالً هنا هو جبل محيط باألرض"ق"ن إ: من أربعين قوالً، السيما بعض األقوال البعيدة جداً كقول من يقول
  .أشياء ال أصل لها وال حقيقة لهاف

 وأربعين ا ثماني عددتَذاإذا علم هذا فإ: هي أول المفصل وما احتج له من قوله" ق" أن  وأما ما ذكره من
      المقصود بهذا التقسيم الذي كان عليه عامة السلف ف، الخ...  ثالث:سورة فالتي بعدهن سورة ق بيانه

ة والختم على هذه  في جعل القرآن على سبعة أجزاء أو أقسام، فما كانوا يقسمون للتالو-مرضي اهللا عنه-
، وإنما -مرضي اهللا عنه-األجزاء الثالثين، أو أكثر أو أقل من هذه التجزئة التي كانت بعد عهد الصحابة 

  ، كيف يقسم؟ لياٍلكانوا يقسمون بالسور، فختم القرآن في سبعة أيام أو في سبع 



ن إ :ما قال شيخ اإلسالم يختمون في سبع، وك-مرضي اهللا عنه- وكان أكثر السلف ،يقسم بهذه الطريقة
التقسيم بالسور موافق لطريقة السلف وهو أحكم من طريقة الخلف؛ ألن طريقة المتأخرين على التجزئة التي 

  .نقرأ بها لربما ينتهي الجزء في وسط القصة، فضالً عن السورة، فتنقطع المعاني
      ق وأنفع بال شك، المهم أنه يحتج لهذا  السورة كاملة كما في هذا التقسيم، هذا أوفتُقرأ أما السلف فكانت 

 بهذه حسب بالتقسيم الذي كان عليه السلف، فكان حزب المفصل هو األخير، فإذا -لكونها أول المفصل-
  .هي أول المفصل وليست الحجرات" ق"الطريقة كانت سورة 

 يقرأ -صلى اهللا عليه وسلم-روى اإلمام أحمد أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول اهللا 
  . ورواه مسلم وأهل السنن األربعة،)١("بقاف واقتربت: "في العيد؟ قال

صلى اهللا عليه -ورنا وتنور النبي لقد كان تَنُّ: " حديث آخر وروى أحمد عن أم هشام بنت حارثة قالت
    رسول اهللا لسان  إال على }وٱلْقُرءاِن ٱلْمِجيِد ق{واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت  -وسلم

  .، رواه مسلم)٢(" وكان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس-صلى اهللا عليه وسلم-
نه كان يكتفي بقراءتها لم يكن ذلك إ :ظاهره أنه كان يقرأ السورة كاملة على المنبر في الخطبة، ولو قيل

 هذا على الكثرة، وإال يحملها كل جمعة يمكن أن ؤ كان يقر-مصلى اهللا عليه وسل-ن النبي إ :بعيداً، وقولها
 يحمل بعضها، وإنما مثل هذا يمكن أن ونُقل كانت له خطب كما هو معروف -صلى اهللا عليه وسلم-فالنبي 

 تُقرأعلى الكثرة أنه كان يخطب بها لما تضمنته هذه السورة من المعاني والمقاصد، وهكذا السور التي 
، فهذه كلها فيها ما يتصل بالبعث اإلنسان يوم الجمعة، والقراءة في صالة الفجر السجدة وكسورة الكهف

 بيوم القيامة، كل هذه يذَكِّر على إحياء الموتى، وما يتعلق باآلخرة، وما -عز وجل-والنشور وقدرة اهللا 
 إليه، يعني بعض الناس تفتيل وأما ما يذكره بعضهم من معاٍن بعيدة فهذا ال السور تتحدث عن هذه القضايا،

 مثالً سورة الكهف في أولها الكالم على قصة أصحاب الكهف، ،يفلسف هذه القضايا بطريقة ال تصلح أبداً
فهذه البداية في الدعوة بالعزلة، لجئوا إلى الكهف، وهذه مرحلة التربية، ثم يجعل هذه المراحل إلى أن يأتي 

ة القوة وبناء الدولة، ومن هذا الكالم الذي ال أصل له، فيجعل القضية ذو القرنين في األخير، فيقول هذه مرحل
يؤخذ من سورة الكهف أن الدعوة تكون على مراحل وكالم ينشر ويجد : م يقولعلى ثالث مراحل، ومن ثَ

هذه القضايا تتحدث عن اآلخرة وليست تتحدث عن عمارة الدنيا، وهذا يجعل ذلك في و ،من يتلقفه ويتأثر به
 لبيان -عز وجل-نيا وعمارتها، عكس ما قصده القرآن تماماً، فقصة أصحاب الكهف التي ذكرها اهللا الد

َأم { :حد البراهين الدالة على هذا المعنى، إحياء من أماتهم فجعلها آيةأالقصة  هقدرته على إحياء الموتى هذ
آي ِقيِم كَانُوا ِمنالرِف والْكَه ابحَأص تَ َأنِسباحبج٩:سورة الكهف[ }اِتنَا ع[.  

                                                             

 باب العيدين، صالة كتاب والنسائي، ،)٨٩١ (برقم العيدين، صالة في به يقرأ ما باب العيدين، صالة كتاب مسلم، رواه -  ١
 وصححه صحيح، حديث: محققوه وقال ،)٢١٩٤٦ (برقم المسند، في وأحمد ،)١٥٦٧ (برقم واقتربت، بقاف العيدين في القراءة
 ).١٠٤٧ (برقم الصحيحة، السلسلة في األلباني

  ).٢٧٤٥٦ (برقم المسند، في وأحمد ،)٨٧٣ (برقم والخطبة، الصالة تخفيف باب الجمعة، كتاب مسلم، رواه - ٢



عليه - وقل مثل ذلك فيما ذكر في ثنايا السورة قصة موسى مرحلة األولى من التربية الذاتية، وليس في ال
  . مع الخضر، وما إلى ذلك-السالم

صلى اهللا عليه -ي رسول اهللا ما حفظت ق إال من ِف :وروى أبو داود عن ابنة الحارث بن النعمان قالت
، وكذا )٣(" واحداً-صلى اهللا عليه وسلم-وكان تنورنا وتنور رسول اهللا : " يخطب بها كل جمعة قالت-وسلم

 كان يقرأ بهذه السورة في المجامع -صلى اهللا عليه وسلم-رواه مسلم والنسائي، والقصد أن رسول اهللا 
والقيام والحساب، والجنة مع الشتمالها على ابتداء الخلق، والبعث والنشور والمعادالكبار كالعيد والج 

  .والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، واهللا أعلم
هذا كالم أهل العلم، تنتشر أشياء لألسف خفيفة وقصيرة كتيبات لربما في ثالث أو أربع صفحات جميلة ولها 

  .يحةاألمور التي قد ال تكون صح  وفيها مثل هذه،غالف تستهوي الناس، أو تستهوي بعض القراء
ى معين عليه سورة بصمة يد كاملة لألسماء الحسنى، وكل اسم له معطًاطلعت على كتيب  قبل مدة قريبةو

وله رسالة معينة لنفس اإلنسان يتذكرها إلى آخره، وهذه األسماء أوالً بعضها ال يثبت، والمعاني التي ذكرها 
  . وينتشر،قد يقال غيرها أصالً

 }طس{ و}حم{ و}الم{ و}ن{ و}ص{: رة في أوائل السور كقوله تعالىحرف من حروف الهجاء المذكو" ق"
  . وقد أسلفنا الكالم عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته،ونحو ذلك، قاله مجاهد وغيره

أنه يوجد في القرآن شيء ال معنى له؛  ن حروف التهجي هذه من كونها ال معنى لهاإ :-كما سبق-وال يقال 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، التي هي حروف المعاني، أما حروف المباني التي تركب منها ألن الكالم 

 وال ،زيد فالزاي والياء والدال ال معنى لها في نفسها إطالقاً: األسماء واألفعال أو حروف المعاني مثلما نقول
 ،وجد فيه شيء ليس له معنىالقرآن ال ي: م حينما يقالمعنى لها في غيرها، ولكن يركب منها الكالم، ومن ثَ

 وال شيء من ،ليس فيه حشو فهذا في الكالم الذي له معنى في األصل، ال يوجد فيه لفظة ليس فيها معنى
وحروف التهجي في لغة العرب ال معنى لها، وإنما جاءت لإلشارة إلى التراكيب، وأما هذه فحروف تهج 

متم من أن القرآن ليس فيه حشو، وإنما كل ما فيه قد جاء ، وهذا ال ينافي ما قد عل-واهللا أعلم- ،اإلعجاز
  .لمعنى

 تَنِزيٌل خَلِْفِه ِمن ولَا يديِه بيِن ِمن الْباِطُل يْأِتيِه لَا{، أي الكريم العظيم الذي }والْقُرآِن الْمِجيِد{: وقوله تعالى
نِكيٍم مِميٍد ح٤٢:فصلت سورة[ }ح[ .  

رفيع القدر أو  : وهكذا ما جاء عن بعض السلف كالحسن،الكريم العظيم: رها للمجيد قالهذه المعاني التي ذك
 -إن شاء اهللا تعالى- يأتي ، متقاربة، والمجد أوسع من ذلك كلهكبير القدر، هذه معاٍن :ما جاء عن بعضهم

نها في تقسيم في األسماء الحسنى الكالم على المجيد فهو يتضمن صفة المجد التي هي أوسع الصفات يسمو

                                                             

 على يخطب الرجل باب الصالة، كتاب داود، وأبو ،)٨٧٣ (برقم والخطبة، الصالة تخفيف باب الجمعة، كتاب مسلم، رواه - ٣
  ).١١٠٢ (برقم قوس،



التي يلتئم تحتها معاٍن كثيرة فهي تدل على معنى الكثرة والسعة في  :، يعني"الصفات الجامعة"الصفات 
  .الكماالت والعطاء

وجواب القسم هو مضمون الكالم بعد القسم وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه، وإن لم يكن 
بِل ٱلَِّذين * ص والْقُرآِن ِذي الذِّكِْر { :قسام القرآن كما تقدم في قولهي أالقسم يتلقى لفظاً، وهذا كثير ف

بْل عِجبوا َأن جاءهم منِْذر * ق والْقُرآِن الْمِجيِد {: ، وهكذا قال هنا]٢-١:سورة ص[ }كَفَروآ ِفى ِعزٍة وِشقَاٍق
ِجيبع ءذَا شَيه ونفَقَاَل الْكَاِفر مجل جالله- أي تعجبوا من إرسال رسوٍل إليهم من البشر، كقوله }ِمنْه- :

}َأنِْذِر النَّاس َأن مٍل ِمنْهجنَا ِإلَى ريحَأو ا َأنبجِللنَّاِس ع أي وليس هذا بعجيب فإن اهللا  ]٢:سورة يونس[ }َأكَان
  .يصطفي من المالئكة رسالً ومن الناس

القسم وجواب :  يفهم من المذكور في قولهمقَدر هنا يعني أن جواب القسم -رحمه اهللا-قول الحافظ بن كثير 
بْل عِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم فَقَاَل الْكَاِفرون هذَا {:  فهو يفهم من قوله،هو مضمون الكالم بعد القسم

ِجيبع ءجب الكافرين ومعارضتهم لبعث نبي من تعالقرآن في يذكر كثيراً  -تبارك وتعالى-اهللا ف، }شَي
  .فهذه واحدة! ]٩٤:اإلسراء سورة[ }رسوالً بشَرا اللّه َأبعثَ{البشر، 
 }بْل كَذَّبوا ِبالْحقِّ لَما جاءهم فَهم ِفي َأمٍر مِريٍج{:  إلى أن قال}َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد{والثانية 

فهؤالء الكفار يتعجبون من بعث نبي من البشر، أو رسول من البشر، وكذلك ينكرون البعث، فيفهم من هذا 
المذكور جواب القسم على قول الحافظ ابن كثير وجماعة من أهل العلم، وحاصل ما يذكره أهل العلم في 

قديره، يعني أنه مقدر ليس بمذكور، مسألة القسم هنا يرجع إلى ثالثة أقوال هذا واحد منها، وإن اختلفوا في ت
 ما بعده يعني يدل عليه ما بعده،، يعني أن جواب القسم يكون مقدراً بما يفهم م-رحمه اهللا-انظر كالم الحافظ 

فهذا بعض ما تضمنه ،  الخ}َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا{ :، يقولونبعثنلتُ: ن التقديرإ: ولهذا قال بعضهم كاألخفش
 وبعضهم ،لتبعثن:  بعده التي هي إحدى القضايا التي أنكروها، أو تعجبوا منها وهي قضية البعث يكونالكالم

 أنزلنا إليك لتنذر هكذا، أو معنى }ق والْقُرآِن الْمِجيِد{بعث نبي من البشر : نظر إلى القضية األولى التي هي
 بأن التقدير ال لما -رحمه اهللا-قول الشنقيطي أوسع من هذا، هذا أخذ الجزء األول، معنى أوسع من هذا كما ي

 ،الخ يعني هم يتعجبون من هذه القضية }َأِئذَا ِمتْنَا{: يقول الكفارفيقوله الكفار أو ما األمر كما يقول الكفار، 
ألمر كما يقوله الكفار، وقد ما ا }بْل عِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم فَقَاَل الْكَاِفرون هذَا شَيء عِجيب{ :وقبله

يذكر هنا، فهذا منحى ذهب   فما ذُكر هناك يمكن أن}ص{مضى الكالم على نحو من هذا عند الكالم على 
أن الجواب مذكور وليس بمقدر، واختلفوا في هذا الجواب أين هو : إليه بعض أهل العلم، والمنحى اآلخر هو

فبعضهم كالكوفيين يقولون  الجواب مذكور وليس بمقدر، من اآليات؟ لكنهم يتفقون على هذا المعنى أن
 ومن استعصى ، هذا الجواب ونحن عرفنا من قبل أن مذهب الكوفيين سهل:، يقولون}بْل عِجبوا{ :الجواب

 هذا ،ن النحو بيت من خشب بابه من حديدإ :عليه اإلعراب والنحو فعليه بمذهب الكوفيين، وإذا كان يقال
ن، وأما على مذهب الكوفيين فالنحو بيت من خشب وبابه من قماش، سهل وال يحتاج على مذهب البصريي

 إن : وبعضهم يقولن مذهب البصريين أدق، ولكنه أصعب،إلى كثير من التقديرات وال التكلفات وال شك أ



، هذا قال به بعضهم كابن ر جداً متأخ]١٨:سورة ق[ }ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد{ :الجواب هو قوله
  . واهللا تعالى أعلم،كيسان، وهذا بعيد
وهذا وإن كان  }قَد عِلمنَا ما تَنْقُص األرض ِمنْهم وِعنْدنَا ِكتَاب حِفيظٌ{:  إن الجواب هو قوله: وبعضهم يقول

  . أن الجواب مقدر-واهللا تعالى أعلم-أقرب من الذي قبله لكن الذي يظهر 
إن الجواب قد ال يكون مذكوراً أصالً وال مقدراً، :  يقول-وهذا هو المنحى الثالث-أن بعض أهل العلم  مع 

ن الجواب أصالً ال وجود له ال إ :وهذا مر نظائر له في القرآن أن من أهل العلم من يقول في بعض المواضع
كالم أهل العلم و التنويه بالمقسم به، حاصل ما يذكرون في الفائدة من القسم أن المقصودفلفظاً وال تقديراً، 

 وهذَا * وطُوِر ِسيِنين *والتِّيِن والزيتُوِن {ككالم ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن، في عدٍد من المواضع 
  .]٤-١:التينسورة [ } لَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان ِفي َأحسِن تَقِْويٍم*الْبلَِد اَألِميِن 
ن الجواب ال وجود له إ : بعضهم يقول:الجوابف،  لكن في مواضع يبقى اإلشكال كهذا جواب القسم، هذا مثالً

اتحد المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن، فأقسم : أصالً، ومن ثم المقصود التنويه وهنا كما يقول ابن القيم
لجواب ولم يصرح به لما في  ولهذا حذف ا،-عز وجل-بالقرآن على ثبوته وصدقه وأنه حق من عند اهللا 

 المقصود : يعني}ق والْقُرآِن الْمِجيِد{القسم من الداللة على هذا المعنى، أو ألن المقصود هو المقسم به 
  . للقسمجواباًال تنتظر  :لقرآن دون التفات إلى جواب، يعنيالتنويه با

جواب   البن القيم ستجد مواضع يذكرها اللو تتبعت األمثلة في األقسام في القرآن في مثل كتاب التبيان مثالً
  . قول طائفة؛ ألن الجواب غير موجودللقسم على ترجيحه واختياره في

المقسم عليه في اآلية } ق والْقُرآِن الْمِجيِد{ :قوله تعالى ": في أضواء البيان-رحمه اهللا-قال الشنقيطي 
 وقوله تعالى ،وضحناه في الكالم عليهاأوقد " ص"محذوف، والظاهر أنه كالمقسم عليه المحذوف في سورة 

َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع  * بْل عِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم فَقَاَل الْكَاِفرون هذَا شَيء عِجيب{ :هنا
ِعيدصادق وأن رسالته حق- عليه وسلمصلى اهللا- أن من المقسم عليه أن النبي "ص"قد قدمنا في سورة   }ب ، 

بل عِجبوا َأن { :قوله هنا ، وقد دل على ذلك}وعِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم{: كما دل عليه قوله في ص
مِمنْه نِْذرم مهاءأنه يدخل في المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث ويدل "ص"، وقد قدمنا في }ج 

  .)٤(" اآلية} َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا*الْكَاِفرون هذَا شَيء عِجيب  فَقَاَل {:قوله هناعليه 
  .  يقولون هذا وهذافالكفارولذلك جاء التقدير عند الشنقيطي عاماً، باعتبار نفي ما يقوله الكفار، 

 وفي ،]١:ص سورة[ }الذِّكِْر ِذي الْقُرآِنو ص{ : بقوله"ص"والحاصل أن المقسم عليه في : "-رحمه اهللا-وقال 
 -صلى اهللا عليه وسلم- محذوف، وهو تكذيب الكفار في إنكارهم رسالة النبي }الْمِجيِد والْقُرآِن{:  بقوله"ق"

 وذكرنا هناك "ص" وقد بينا اآليات الدالة على ذلك في سورة اً،وإنكارهم البعث، وإنكارهم كون المعبود واحد
 -صلى اهللا عليه وسلم- هذه المحذوف يدخل في إنكارهم لرسالة النبي "ق"مقسم عليه في سورة أن كون ال
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فَقَاَل الْكَاِفرون هذَا {:  بدليل قوله،، وتكذيبهم في إنكارهم للبعث}بْل عِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم{ :بدليل قوله
ِجيبع ء٥("، فأغنى ذلك عن إعادته هناات المذكورة هناك وغيرهاك باآلي، وبينا وجه إيضاح ذل}شَي(.  

َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك { مخبراً عنهم في تعجبهم أيضاً من المعاد واستبعاد وقوعه -عز وجل-ثم قال 
ِعيدب عجع بعد ذلك إلى أئذا متنا وبلينا وتقطعت األوصال منا وصرنا تراباً، كيف يمكن الرجو:  أي يقولون}ر

  . يعتقدون استحالته وعدم إمكانه والمعني أنهمذلك رجع بعيد، أي بعيد الوقوع، ؟هذه البنية والتركيب
 هنا الظاهر أن }بْل عِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم فَقَاَل الْكَاِفرون هذَا شَيء عِجيب{ :-تبارك وتعالى-قوله 

بْل كَذَّبوا { :إلى أن قال }َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد{، لكن } جاءهم منِْذر ِمنْهمَأن{ التعجب من ماذا؟
  .}ِبالْحقِّ لَما جاءهم فَهم ِفي َأمٍر مِريٍج

هذا الحق الذي جاءهم؟ هل هو  ما } مِريٍجبْل كَذَّبوا ِبالْحقِّ لَما جاءهم فَهم ِفي َأمٍر{: هنا اآلية األخيرة
 قَد *َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد { ؟ أو من قضية البعث؟الوحدانية، أو من النبوة بعث اهللا نبياً بشراً

  .}حقِّ لَما جاءهم فَهم ِفي َأمٍر مِريٍجبْل كَذَّبوا ِبالْ * عِلمنَا ما تَنْقُص األرض ِمنْهم وِعنْدنَا ِكتَاب حِفيظٌ
 نعلم ذلك ،لى أي ما تأكل من أجسادهم في الِب}قَد عِلمنَا ما تَنْقُص األرض ِمنْهم{ :قال اهللا تعالى رداً عليهم

 فالعلم ،حافظ لذلك أي }وِعنْدنَا ِكتَاب حِفيظٌ{ وال يخفى علينا أين تفرقت األبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت
 في قوله -مارضي اهللا عنه-قال العوفي عن ابن عباس ، شامل والكتاب أيضاً فيه كل األشياء مضبوطة

وكذا .  وعظامهم وأشعارهم، أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم}قَد عِلمنَا ما تَنْقُص األرض ِمنْهم{: تعالى
 سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس -بارك وتعالىت-ثم بين . وقتادة والضحاك وغيرهمقال مجاهد 
أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال  }بْل كَذَّبوا ِبالْحقِّ لَما جاءهم فَهم ِفي َأمٍر مِريٍج{ :ببعيد فقال

م لَِفي قَوٍل ِإنَّكُ{ :المختلف المضطرب الملتبس المنكر خالله كقوله تعالى: بعد ذلك فهو باطل، والمريج
  .]٩-٨:الذارياتسورة [ } يْؤفَك عنْه من ُأِفك*مخْتَِلٍف 

 أي ما تأكل من أجسادهم في }قَد عِلمنَا ما تَنْقُص األرض ِمنْهم وِعنْدنَا ِكتَاب حِفيظٌ{ :-تبارك وتعالى-قوله 
إذا ماتوا وتحللت  :يعني وإلى أين صارت، ألبدان وأين ذهبتالبلى، نعلم ذلك وال يخفى علينا أين تفرقت ا

 هذا الذي عليه عامة المفسرين، هذا قول الجمهور من السلف فمن ،أجسادهم فإن اهللا يعلم ما تفرق منها
من يصيرون إلى : بالموت، يعني : يعني}ما تَنْقُص األرض ِمنْهم{ :ن قولهإ:  وبعضهم كالسدي يقول،بعدهم

 إلى التراب، وليس المقصود ، إلى الدفن، األحياء ينقصون، فيكون مآلهم إلى القبور بمعنى أن،الموت والفناء
على هذا المعنى ما يتحلل من األجساد وإنما ما تنقص األرض من األحياء بأن يموت من يموت منهم، فهم 

أظهر وأدل  فهذا المعنى وإن كان له وجه إال أن المعنى األول ،يموتون شيئاً بعد شيء، حتى يموت الجميع
 يعلم إلى أين صارت وما مآل ذلك كله، -تبارك وتعالى- فهذه األجزاء التي تتحلل إلى تراب اهللا ،على القدرة

  . من جديده يعيد خلق-تبارك وتعالى-ثم اهللا 

                                                             

  .المصدر السابق - ٥



ل هو اللوح  يعني قي}وِعنْدنَا ِكتَاب حِفيظٌ{ الراجح أن الحفيظ هنا فعيل بمعنى فاعل }وِعنْدنَا ِكتَاب حِفيظٌ{
 بمعنى أنه ال يذهب منه شيء وال اًالمحفوظ، المراد به أن اهللا كتب فيه كل شيء، وكون هذا الكتاب حفيظ

  .يفوته شيء وال ينمحي منه شيء
قَد عِلمنَا ما تَنْقُص األرض ِمنْهم { : أن المراد بقوله-رحمه اهللا-وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير 

 في تفسير -رحمه اهللا-قال ، -رحمه اهللا-هو اختيار أيضاً كبير المفسرين ابن جرير ، }ا ِكتَاب حِفيظٌوِعنْدنَ
 قَد عِلمنَا ما تَنْقُص األرض *َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد {: القول في تأويل قوله تعالى": سورة ق

 نَا ِكتَابِعنْدو مِفيظٌِمنْه٦("..كر فيخبر عن هؤالء القوم بكفرهم لم يجر للبعث ذ:يقول القائل، }ح(.  
بْل عِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم فَقَاَل الْكَاِفرون { نظر في اآليات ا،ؤال ذكره ابن جرير، ثم أجاب عنههذا س

ِجيبع ءذَا شَي{م مباشرةً بعده  التعجب اآلن أن جاءهم منذر من البشر، ث}ه عجر ا ذَِلكابكُنَّا تُرَأِئذَا ِمتْنَا و
ِعيدَأِئذَا ِمتْنَا { بال مقدمات ؟فما عالقة البعث  رسوالً،-عز وجل- اآلن التعجب من بعث بشر جعله اهللا }ب

ِعيدب عجر ا ذَِلكابكُنَّا تُرآِن ق{ :يعني التعجب هناك لم يكن من البعث، ما قال مثالً؟ }والْقُرِجيِد وْل  * الْمب
بْل { ال، }َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد{أن يبعثوا مثالً بعد الموت، عجبوا من البعث وقالوا  }عِجبوا

ِجيبع ءذَا شَيه ونفَقَاَل الْكَاِفر مِمنْه نِْذرم مهاءج وا َأنِجبأن بعث اهللا بشراً: جيب، يعنيشيء ع }ع 
فصار التعجب اآلن  }َأِئذَا ِمتْنَا{ بال مقدمات ذكر هذه بعد هذه }َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد{، رسوالً

بشر رسوالً، وجاء الفهنا البعث لم يذكر، إنما ذكر التعجب من بعث  ن قضية ثانية هي البعث ولم يذكر،ِم
 -رحمه اهللا- ابن جرير ب عليهييجوجه ذلك و }َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد{: تعجب في اآلية هذهال

 قد اختلف أهل : قيل؟ما لم يسألوا عنهم عفما وجه الخبر عنهم بإنكارهم مالم يدعو إليه وجوابه": حيث قال
 فقال في ذلك بعض نحويي -إن شاء اهللا تعالى-نتبعه البيان العربية في ذلك فنذكر ما قالوا في ذلك، ثم 

؛ ألنه كان على -علمأواهللا -لم يذكر أنه راجع، وذلك  }َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد{ :قال: البصرة
  .)٧("} رجع بِعيدَأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك{ : إنكم ترجعون فقالوا: كأنه قيل لهم،جواب

َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع { : إنكم تبعثون فقالوا: فقال لهم}َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم{على كالم البصريين 
ِعيدكُنَّا َأِئذَا ِمتْنَا {:  تبعثون فقالوا:بشر، وهذا الرسول، قال لهممن ال مجيء رسول فتعجبوا من قضيتين }بو

ِعيدب عجر ا ذَِلكابتُر{.  
كالم لم يظهر  }َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد{ :له قو:وقال بعض نحويي الكوفة" :-رحمه اهللا-وقال 

 بعد بعثنلتُ }ق والْقُرآِن الْمِجيِد{ -واهللا أعلم- إنما كان ، له، ولكن معناه مضمراًقبله ما يكون هذا جواب
  .)٨("عثنا باًكنا ترابأئذا  :الموت، فقالوا
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َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا { :كما سبق لتبعثن، فقالوا }ق والْقُرآِن الْمِجيِد{عند الكوفيين بناء على جواب القسم المقدر 
ِعيدب عجر ا ذَِلكاب{ :قالوا فتعجبوا ف: إن هذا جواب القسم المقدر لتبعثن، فقالوا}تُر ا ذَِلكابكُنَّا تُرَأِئذَا ِمتْنَا و

ِعيدب عجر{.  
لرجل يخطئ في ل كما تقول }بِعيد{ :قوله، جحدوه أصالً }ذَِلك رجع بِعيد{ثم قالوا " :-رحمه اهللا-وقال 
  . أي أخطأت، بعيداً من الصواباً لقد ذهبت مذهب:المسألة

كر عليه من ذكره، وذلك أن غنى بداللة ما ذُي هذا الكالم متروكاً استُوالصواب من قوله في ذلك عندنا أن ف
صلى -ورة بالخبر عن تكذيبهم رسوله محمداً ساهللا دل بخبره عن تكذيب هؤالء المشركين الذين ابتدأ هذه ال

 على وعيده إياهم }هذَا شَيء عِجيببْل عِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم فَقَاَل الْكَاِفرون { : بقوله-اهللا عليه وسلم
صلى اهللا - اًه محمدفكأنه قال لهم إذ قالوا منكرين رسالة اهللا رسولَ -صلى اهللا عليه وسلم-على تكذيب محمد 

 ستعلمون أيها القوم إذا أنتم بعثتم يوم القيامة ما يكون حالكم في تكذيبكم :}هذَا شَيء عِجيب{ -عليه وسلم
َأِئذَا ِمتْنَا { -صلى اهللا عليه وسلم- وإنكاركم نبوته، فقالوا مجيبين رسول اهللا - اهللا عليه وسلمصلى-محمداً 

أي أن ذلك غير كائن ولسنا راجعين  }ذَِلك رجع بِعيد{نعلم ذلك، ونرى ما تعدنا على تكذيبك } وكُنَّا تُرابا
 }وا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم فَقَاَل الْكَاِفرون هذَا شَيء عِجيببْل عِجب{ : فاستغني بداللة قوله،أحياء بعد مماتنا

  .)٩("من ذكر ما ذكرت من الخبر عن وعيدهم
َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا { يعني لما جاءهم رسول من البشر تعجبوا ،نه مقدرإ: ثالثة أقوال، قول البصريينففيه إذاً 

 على ،}َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَِلك رجع بِعيد{: قالواو ستبعثون فتعجبوا : هذا الرسول قال لهم}يدذَِلك رجع بِع
َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا { : لتبعثن، فتعجبوا وقالوا}ق والْقُرآِن الْمِجيِد{ن ذلك عرف من جواب القسم إ: قول الكوفيين

بْل عِجبوا َأن {: نه مقدر، يفهم من مضمون ما ذكرإ، وعلى قول ابن جرير أيضاً }يدتُرابا ذَِلك رجع بِع
ِجيبع ءذَا شَيه ونفَقَاَل الْكَاِفر مِمنْه نِْذرم مهاءفتعجبوا واستبعدوا مجيء رسول من البشر، فكأنهم }ج 

عوا على هذا التكذيب بهذا الرسول بالعذاب في اآلختُويعني سنبعث }َأِئذَا ِمتْنَا{رة، فتعجبوا ثانية من هذا د، 
والقرآن - من ذلك كله أن هؤالء الكفار -واهللا تعالى أعلم-وكأنه يفهم ، هل سيكون بعث أصال حتى نُعذب؟

 لما جاءهم -يختصر ما يفهم إن كان في المذكور ما يدل عليه كما هي عادة العرب وهذا من بالغة الكالم
:  وكان في مضامين هذه الرسالة} عِجبوا َأن جاءهم منِْذر ِمنْهم فَقَاَل الْكَاِفرون هذَا شَيء عِجيببْل{رسول 

 إحدى القضايا الكبرى التي جاء القرآن لتقريرها السيما في السور المكية، والبعث كما هو معلوم، وه
 فكان في ،ا الثالث في السور المكية، وهذا كثير جداً هذه القضاي،فالوحدانية، والوحي والرسالة، والبعث

 }َأِئذَا ِمتْنَا وكُنَّا تُرابا{ مضامين هذه الرسالة تقرير البعث، فتعجبوا أيضاً من هذا فذكر القرآن هاتين القضيتين
الحق الذي كذبوا به  ف } مِريٍجبْل كَذَّبوا ِبالْحقِّ لَما جاءهم فَهم ِفي َأمٍر{ :-تبارك وتعالى-ولهذا في قوله 
 اإلسالم، : وبعضهم يقول، الحق الذي كذبوا به هو القرآن: كما يقول ابن جرير،القرآن: بعضهم يقول

بالنبوة أصالً، كل هذا متقارب، هم كذبوا  :، وبعضهم يقول-صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد :قوليوبعضهم 
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 وما -صلى اهللا عليه وسلم-، بالقرآن، بنبوة محمد كذبوا باإلسالم: }بْل كَذَّبوا ِبالْحقِّ{بهذه القضايا جميعاً، 
صلى اهللا عليه - الذي جاء به محمد }كَذَّبوا ِبالْحقِّ{ ،تضمنته دعوته من تقرير الوحدانية، وكذلك البعث

-بن كثير عبارة ا، واني صحيحة كل هذه المع،النبوةوالقرآن، واإلسالم،  هو الحق الذي جاء بهو، -وسلم
 هنا -رحمه اهللا- ابن كثير ،الخ...المختلف المضطرب الملتبس المنكر :قال : قال في المريج-رحمه اهللا

م همختلف، بعض: مريج مضطرب، بعضهم يقول: يذكرون هذه المعاني ،التي يذكرها السلفجمع بين األقوال 
أزهار مختلطة، ي أ: يعني فسدت، مروج :جت البيضة شيء مريج أو مارج، مرهذا:  يقال،فاسد: يقول

 ،يعني في حال من االضطراب :نباتات مختلطة، فهذه اللفظة فيها االختالط واالضطراب، ناس في أمر مريج
 وهذه من مزايا هذا الكتاب  أنه يجمع بين األقوال، -مرضي اهللا عنه- صحيحة ذكرها السلف فهذه كلها معاٍن

ال يتبين و ،الرجوع إلى كالم السلف والمقارنة بين عبارته الدقيقة وبين ما قاله السلفوهذا ال يعرف إال ب
  .للقارئ ألول وهلة

 واألرض مددنَاها وَألْقَينَا ِفيها *َأفَلَم ينْظُروا ِإلَى السماِء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها ِمن فُروٍج {
وِهيٍج رٍج بوكُلِّ ز ا ِمنتْنَا ِفيهَأنْبو ِنيٍب * اِسيٍد مبى ِلكُلِّ عِذكْرةً وِصركًا * تَباربم اءاِء ممالس لْنَا ِمننَزو

باِد وَأحيينَا ِبِه بلْدةً ميتًا كَذَِلك  ِرزقًا ِللِْع* والنَّخَْل باِسقَاٍت لَها طَلْع نَِضيد * جنَّاٍت وحب الْحِصيِد ِبِهفََأنْبتْنَا 
وج١١-٦:قسورة [ }الْخُر[.  

يقول تعالى منبهاً للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه  
}نَّاهيزا ونَاهنَيفَ بكَي مقَهاِء فَوموا ِإلَى السنْظُري وٍج{ أي بالمصابيح }اَأفَلَمفُر ا ِمنا لَهميعني :  قال مجاهد}و

ٱلَِّذى خَلَقَ {: -تبارك وتعالى-صدوع، والمعنى متقارب كقوله : وقال غيره .فتوق :وقال غيره، من شقوق
ـٰو مس عباقً سٍت اٍٰت ِطبـٰو ـِٰن ِمن تَفَ محٰى ِفى خَلِْق ٱلرا تَرم  رصِجِع ٱلْبٰى ِمن فُطُوٍر فَٱرْل تَرِجِع * هار ثُم

ِسيرح وهخَاِسًئا و رصالْب كِإلَي نقَِلبِن يتَيكَر رصأي كليل عن أن يرى عيباً أو نقصاً، ]٤-٣:الملكسورة [ }الْب .
 وهي الجبال لئال }واِسيوَألْقَينَا ِفيها ر{أي وسعناها وفرشناها  }واألرض مددنَاها{: -تبارك وتعالى-وقوله 

 أي من جميع الزروع والثمار والنبات واألنواع }وَأنْبتْنَا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج بِهيٍج{ تميد بأهلها وتضطرب
}ونتَذَكَّر لَّكُمِن لَعيجوٍء خَلَقْنَا زكُلِّ شَي ِمنى {أي حسن المنظر  }بهيج{ : وقوله،}وِذكْرةً وِصرٍد تَببِلكُلِّ ع

وات واألرض وما جعل اهللا فيهما من اآليات العظيمة تبصرة وداللة وذكرى ا أي ومشاهده خلق السم}مِنيٍب
وقوله تعالى، -عز وجل-ل رجاع إلى اهللا ِجلكل عبد منيب أي خاضع خائف و: } اءاِء ممالس لْنَا ِمننَزو

 وهو الزرع الذي يراد }وحب الْحِصيِد{أي حدائق من بساتين ونحوها  } جنَّاٍتفََأنْبتْنَا ِبِه{ أي نافعا }مباركًا
  . أي طواال شاهقات}والنخل باسقات{لحبه وادخاره 
:  حب الحصيد،الزرع الذي يراد لحبه وادخاره : هنا ماذا يقول}فََأنْبتْنَا ِبِه جنَّاٍت وحب الْحِصيِد{ :هنا في قوله

 هذا الذي يقوله عامة المفسرين وأصحاب ، ويحصد من الحبوب، يعني حب الزرع الحصيديعني ما يقتات
 حب الزرع اً،ن فيه مقدرأ ، هذا قول البصريين،حب الزرع الحصيد : حب الحصيد،كتب معاني القرآن

  .الحصيد



مسجد الجامع،  : يحتاج إلى تقدير، حب الحصيد مثل هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه ال:ن يقولونوالكوفي
حصد هذا الحب، الحب نفسه، أضافه إلى نفسه باعتبار صفته أنه ي : فحب الحصيد،هو المسجد نفسه: يعني

صد هو الزرع، ثم حب الزرع الذي يحصد، حب الزرع الحصيد، أن الذي يح :لكن الكوفيون يقولون
رحمه -بن جرير اي اختاره لبصريين هو الذواألمر واضح من جهة المعنى، ومذهب ايستخرج منه الحب، 

  .حب الزرع الحصيد: ى أن المعن-اهللا
 ، جريريوافق مذهب البصريين ويوافق كالم ابن ،هو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره:  في قولهابن كثيرو

 هناك أشياء مع أن-بالذكر  الحب وخصواإلى الخ، ...الحب الذي يقتات ويدخر :العلماء هكذا عبروا قالوا
ويٌل ِللْمطَفِِّفين { : ألنه مبنى األقوات يعني هذه الحبوب، ولذلك في قوله تعالى-خرج بالمطر غير الحبثانية ت

*فُونتَوسلَى النَّاِس يِإذَا اكْتَالُوا ع فذكر الكيل مع أن التطفيف قد يكون بالوزن  ،]٢-١:المطففينسورة [ } الَِّذين
 كما يقال معايش الناس األساسية، القضايا األساسية عندهم التي -الخبزثورة -أيضاً، لكن لما كانت األقوات 

 ويٌل {:تلمس الحاجة مباشرة هي األشياء المكيلة من الحبوب التي عليها ِقوام العيش، فهنا جاء الوعيد
طَفِِّفينِللْم*   فُونتَوسلَى النَّاِس يِإذَا اكْتَالُوا ع الَِّذين *ِإذَا كَالُوهوونخِْسري منُوهزأو و ٣:٢المطففينسورة [} م[ 

  . واهللا أعلم،فذكر الوزن في اآلخر
 ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة -مارضي اهللا عنه-قال ابن عباس أي طواالً شاهقات،  }والنَّخَْل باِسقَاٍت{
  .الطوال: الباسقات: السدي وغيرهمو

 غير تأتي لمعاٍن :ع أن لفظة الباسقات تأتي بمعاٍن أخرى، بسقالطوال، م:  أن الباسقات،هذا قول الجمهور
 وإال فسعيد بن جبير يقول ،الطوال : بمعنى}والنَّخَْل باِسقَاٍت لَها طَلْع نَِضيد{الطول، لكن هنا في هذا الموضع 

 يعني }والنَّخَْل باِسقَاٍت{حوامل قير، امو:  وبعضهم يقول}لَها طَلْع نَِضيد{ ،مستوياتيعني : }والنَّخَْل باِسقَاٍت{
 من السلف ةمليئة بالحمل الثمر، حيث عذوق الرطب أو البسر أو التمر موقرة بهذه الثمار، كما يقوله جماع

 ،حوامل :بل موقرة، ليس المقصود طويلة :الفراء، يعني :كالحسن وعكرمة واختاره من أصحاب المعاني
 الحمل الذي في هذه، وما يخرج وما يكون من الثمار الُموقَر في عذوق بسقت يعني ولدت، فهذا: والشاة يقال

، وهو اختيار ابن جرير والذي ذكره ابن ى باسقات، لكن الذي عليه الجمهورالنخل، بعضهم يقول هذا معن
  .الطوال : أن المقصود بالباسقات:كثير

:  قالآخر طوال، وفي موضع يعني }اِسقَاٍتوالنَّخَْل ب{ : هنا قال-عز وجل- لكن يرد هنا سؤال هو أن اهللا 
 قريبة التناول، لكن الباسقات هي التي ال تطالها ،]٩٩:األنعامسورة [ }وِمن النَّخِْل ِمن طَلِْعها ِقنْوان داِنيةٌ{

  .األيدي الرتفاعها
 يصل إلى طول عظيم من  يزعم بعضهم أن عندهم نخالً طواالً، في البالد والمزارع القديمة تجد النخل أحياناً

أيام األجداد بعضهم يزعم أنه ال يأم مقمع تُحشى في داخلها أشياء هر هذا النخل إال بنوع من البنادق اسمؤب 
هذا كالم و ، بالرمي لبعدها، ال تؤبر إال بهذا: يقول، قليالعريضة قديمة لها فوهة ،مع البارود، ثم يرمى بها

قريبة، سهلة التناول، قريبة من األيدي،  }وِمن النَّخِْل ِمن طَلِْعها ِقنْوان داِنيةٌ{ وفي اآلية الثانية ،غير صحيح
  في مقام االمتنان، فما وجه الجمع بين هذه اآليات؟



 الباسقات، فهذا من دالئل هنا هي في بيان دالئل القدرة أعظم في نظر الناظرين، النخل الطوال: الجواب
تريد أن تذكر أو تورد نماذج أو  }والنَّخَْل باِسقَاٍت لَها طَلْع نَِضيد{بديع صنعه  و-ك وتعالىرتبا-قدرته 
والنَّخَْل {  بديع صنعه تأتي بالنخل الطوال،ى أو مرئيات ومشاهد تدل على خلق اهللا وعلى قدرته وعلاًصور

نَِضيد ا طَلْعاِسقَاٍت لَهب{.  
 في متناول ،قريبة تأخذ منها، سهلة التناولفهي  } ِمن طَلِْعها ِقنْوان داِنيةٌوِمن النَّخِْل{أما في مقام االمتنان 

  .فهذا كله في مقام االمتنان }والرمان والزيتُون َأعنَاٍب من وجنَّاٍت{اليد، 
}نَِضيد ا طَلْعاِد{ ،أي منضود }لَهقًا ِللِْعبأي للخلق }ِرز.  

رحمه -ج من الثمر للنخل، هذا المعروف في كالم العرب والذي ذكره الحافظ ابن القيم أول ما يخر: الطلع
 كما ،النخل أول ما يخرج في غالفو ، الطلع أول ما يخرج من الثمر}لَها طَلْع{ ، وهو معنى معروف-اهللا

كما يقول بعضهم -ذا الِكم، والكُم فه ،]٤٧:فصلتسورة [ }وما تَخْرج ِمن ثَمراٍت ِمن َأكْماِمها{ :سبق في قوله
 هو أول ما يخرج هذا الغالف عند تأبير النخل، فتخرج في هذه األغلفة، فهذا الطلع اآلن  هو-بالضم والكسر
  .من الثمر للنخل

ما المقصود بهذا الطلع النضيد؟ يعني المقصود ما كان في أكمامه ولم ، متراكب :عنيبممنضود ي أ :نضيد
 هذا الذي قاله أهل العلم من أهل ،نفتح وخرج من أكمامه فليس بنضيدا، أما إذا }ا طَلْع نَِضيدلَه{ينفتح بعد 

: ، وأما إذا خرج منها قالوان ما كان في أكمامه فهو النضيد وابن القيم، أ-رحمه اهللا-قاله ابن جرير  اللغة،
، هذا ال يقال له نضيد بها إن "نضيد"فليس بنضيد، ال يقال له نضيد، ولهذا اآلن بعضهم يسمي محل التمور 

  . وإنما النضيد ما كان في أكمامه قبل أن يخرج،كان يقصد هذا المعنى الذي في اآلية
وهي األرض التي كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهتزت  }وَأحيينَا ِبِه بلْدةً ميتًا{ ،أي للخلق }ِرزقًا ِللِْعباِد{

ف في حسنها، وذلك بعدما كانت ال ج بهيج من أزاهير وغير ذلك، مما يحار الطروربت وأنبتت من كل زو
 وهذا ،ي اهللا الموتىينبات بها فأصبحت تهتز خضراء، فهذا مثال للبعث بعد الموت والهالك، كذلك يح

شاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعثالم.  
، هذا  وهذا كثير في القرآن، إحياء األرض بالمطر، في القرآن الكريمتدالل للبعثهذه إحدى الطرق في االس

أنها أكبر وخلق السماوات و األرض :  وهناك أشياء أخرى مثل،أحد أنواع األدلة وله مفردات وأمثلة كثيرة
، وهناك إخراج النار من الشجر األخضر، إلى -عز وجل-اس ماتوا فأحياهم اهللا من خلق الناس، وهناك أن

االحتجاج بالنشأة األولى على النشأة : ، ومن أشهرها على البعث-عز وجل-ئل قدرة اهللا  ذلك من دالغير
  .]١٥:قسورة [ }َأفَعِيينَا ِبالْخَلِْق اَألوِل بْل هم ِفي لَبٍس ِمن خَلٍْق جِديٍد{ :الثانية، ولهذا قال

 َأولَم{: وقوله تعالى ]٥٧:غافرسورة [ } ِمن خَلِْق النَّاِسلَخَلْقُ السمواِت واألرض َأكْبر{ :-عز وجل-كقوله 
 كُلِّ علَى ِإنَّه بلَى الْموتَى يحِيي َأن علَى ِبقَاِدٍر ِبخَلِْقِهن يعي ولَم والَْأرض السماواِت خَلَقَ الَِّذي اللَّه َأن يروا
 َأنزلْنَا فَِإذَا خَاِشعةً الَْأرض تَرى َأنَّك آياِتِه وِمن{: -سبحانه وتعالى-قال  و،]٣٣:األحقاف سورة[ }قَِدير شَيٍء
  .]٣٩:فصلت سورة[ }قَِدير شَيٍء كُلِّ علَى ِإنَّه الْموتَى لَمحِيي َأحياها الَِّذي ِإن وربتْ اهتَزتْ الْماء علَيها



} مقَو ملَهتْ قَبكَذَّب ودثَمو سالر ابحَأصلُوٍط *نُوٍح و انِإخْوو نوعِفرو ادعٍع * وتُب مقَوكَِة واَألي ابحَأصو 
قول  ي،]١٥-١٢:قسورة [ } َأفَعِيينَا ِبالْخَلِْق اَألوِل بْل هم ِفي لَبٍس ِمن خَلٍْق جِديٍد*كُلٌّ كَذَّب الرسَل فَحقَّ وِعيِد 
ونظائرهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب  ، بما أحله بأشباههمتعالى مهدداً لكفار قريش

وقد ، ميع أهل األرض وأصحاب الرساألليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم اهللا تعالى به من الغرق العام لج
  .تقدمت قصتهم في سورة الفرقان

عليه الصالة -ن أصحاب الرس هم قوم شعيب إ :، بعضهم يقولمفسرينى الكالم عن هذا وأقوال المض
 ِمن{ن أصحاب الرس هؤالء هم الذين جاءهم إ: وبعضهم يقول، -واهللا أعلم-، وهذا فيه نظر -والسالم
كروا في سورة يس هم  يعني الذين ذُ]٢٠:سي سورة[ }الْمرسِلين اتَِّبعوا قَوِم يا قَاَل يسعى رجٌل الْمِدينَِة َأقْصى

قُِتَل { وأصحاب األخدود ذكرهم اهللا بهذا ،ن هؤالء هم أصحاب األخدودإ: وبعضهم يقول أصحاب الرس،
  . واهللا تعالى أعلم،ذكروا بغيرهولم ي، ]٤:البروجسورة [ }َأصحاب اُألخْدوِد

البئر  :لرس في لغة العرب بمعنىنهم قوم رسوا نبيهم في بئر؛ ألن اإ : في هذا-رحمه اهللا- ابن جرير وقال
م يقول غير هإذا كانت غير مطوية، فهؤالء كأنهم وضعوا نبيهم في بئر، عدوا عليه وفعلوا به ذلك، وبعض

      ن ذلك كان بعد عيسى إ : بناء على آية يسهؤالء في أنطاكيا، لكن هؤالء يقولون :هذا، وبعضهم يقول
، وأن ما يذكر في هذا حتى في -عليه السالم-ف نبي بعد عيسى  ال يعرلكن، -عليه الصالة والسالم-

فبعض هؤالء يزعم أن ، يعني من الناحية التاريخية  في أنطاكياأنطاكيا أنه لم يعرف أن اهللا بعث رسوالً
نه إ :يقولون }الْمرسِلين اتَِّبعوا قَوِم يا قَاَل يسعى رجٌل الْمِدينَِة َأقْصى ِمن وجاء{ النجار اًهؤالء قتلوا حبيب

  .حبيب النجار، وهذا كله من األخبار اإلسرائيلية، وإن قال به بعض السلف كمقاتل وعكرمة
هؤالء كانوا في مكان آخر في أذربيجان، وأنهم قتلوا أنبيائهم فجفت أشجارهم وزروعهم،  :م يقوله وبعض

كانوا يعبدون األصنام : لشجر، وبعضهم يقولكانوا يعبدون ا: فماتوا من الجوع والعطش، وبعضهم يقول
 : فقتلوه وأكلوه، وبعضهم يقول، هؤالء ناس أرسل اهللا إليهم رسوله فأكلوه: وبعضهم يقول،وأنهم قوم شعيب

    هذه في ذكر أنه أهلكهم اهللا ؛ وهذا بعيد]٤٥:الحج سورة[ }مِشيٍد وقَصٍر معطَّلٍَة وِبْئٍر{ :هذه هي المرداة بقوله
 بئر، ليست بئراً معينة، وقصور كانت أي:  يعني، يعني صارت هذه البئر التي كان يستقى منها-عز وجل-

 ،هي بئر كانت لثمود، وهذا أيضاً ال يخلو من بعد: ، وبعضهم يقولدة هلك أهلها لم يبق منهم باقيةمشي
  .غير ذلكيقول وبعضهم 

: جبال في المناطق التي يكون فيها الثلج، وبعضهم يقولوس الءهو الثلج الذي في ر:  الرس: وبعضهم يقول
، همالرس من األضداد يعني اإلفساد بين الناس وكذلك اإلصالح بين:  إلى غير ذلك، وبعضهم يقولاسم واٍد

 وهذا ال أساس له، وحنظلة بن ،هم أصحاب حنظلة بن صفوان: فهو صفة من األوصاف، وبعضهم يقول
نه جاءهم، ويذكرون خبراً من اإلسرائيليات كل إ و-عليه الصالة والسالم-ى نه بعد عيسإ :صفوان يقولون
  . واهللا تعالى أعلم،نهم جعلوا نبيهم فيهإ :الرس بئر، ابن جرير يقول :أصحاب الرسو ،هذا ال أساس له
 نبيهم م رسوانهإ :ل كاإلفساد بين الناس، أو قول من قالعِف:  الرس هو موضع، وبعضهم يقول:وبعضهم يقول

م قوم أكلوا نبيهم، أو  النبي الذي بعث إليهم أو أنهواهذا الفعل الذي فعلوه رسعني بم يعني أصحاب الرس



 أن -واهللا أعلم- واألقرب  الرس حفر،، كحفر البئر مثالًن فعالً وإما أن يكو،اً إما أن يكون موضعقتلوه، أو
 واهللا ، رسوا نبيهم فيه، أو غير ذلكما أنهمإلى هذا الء قوم نُسبوا إالرس بئر، وهؤ: ن أصحاب الرسإ: يقال

  .تعالى أعلم
} ودثَملُوٍط*و انِإخْوو نوعِفرو ادعمن أهل سدوم ومعاملتها من الغوروهم أمته الذين بعث إليهم }و .  

جملة قوم  هؤالء هم في أصالً: ألنهم كانوا أصهاراً له، وبعضهم يقول :م يقوله بعض، إخوان لوط:قال
 }لُوطًا ِفيها ِإن{ :نزلون العذاب بهم قال ولذلك المالئكة لما أخبرته أنهم سي-عليه الصالة والسالم-إبراهيم 

 و لوط كان يعرفهم فنسبوا إلى هذا، وهذا فيه -عليه السالم-، فهم من جملة قوم إبراهيم ]٣٢:العنكبوت سورة[
  . واهللا اعلم،بعد
سورة [ }والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا{ :-تبارك وتعالى- كما سبق في قوله معاٍنة تذكر بأجزاء واألخُو

 في لنسب بناء على أن بعضهم قال ألخيهآية األحزاب تحتمل بعض هذه المعاني، قد تكون في ا ]١٨:األحزاب
نا إخوان لوط  فه، قالوا لبني قبيلتهم فيكون هؤالء يعني، في القبيلة:من قالالنسب، ويمكن أن يرجع إلى هذا 

معنى ذلك كما قال و ،-عليه الصالة والسالم- هو ابن أخي إبراهيم  من نفس القبيلة،كانوا من نفس القوم مثالً
، فظاهره أنه لم يكن منهم، يعني ليس ]٢٦:العنكبوت سورة[ }ربي ِإلَى مهاِجر ِإنِّي وقَاَل لُوطٌ لَه فَآمن{ :تعالى

 وهو أحد المعاني في ،لد واحدة تقال لمن يشتركون في ب واألخولقوم الذين كانوا في هذه الناحية،من هؤالء ا
 وهذا غير مراد هنا ، واحدة تقال لمن يشتركون في ديناألخوكما أن  }والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا{ :قوله

 وفي آية األحزاب يحتمل بناء على أن القائلين هم ألنهم لم يكونوا على دينه،؛ }وِإخْوان لُوٍط{في هذه اآلية 
ة تقال لمن يشتركون في  واألخو،}والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا{من المنافقين قالوا إلخوانهم من المنافقين 
 يعني ]٢٧:اإلسراءسورة [ }انُوا ِإخْوان الشَّياِطيِنِإن الْمبذِِّرين كَ{ :صفة، أو في صفات كما في قوله تعالى

 باعتبار أنهم قومه الذين }وِإخْوان لُوٍط{ فهنا ،يسيرون على طريقتهم وعلى منهاجهم ويتصفون بأوصافهم
  . والنسبة تكون ألدنى مالبسة،بعث فيهم

 ومخالفتهم ، وطغيانهم،هموكيف خسف اهللا تعالى بهم األرض، وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفر
  .الحق

هذا الذي يقوله كثير من أهل العلم ومن المؤرخين،  ،موطن قوم لوط هو نفس البحيرة المساة بالبحر الميت
ِباللَّيِل َأفَال و  *وِإنَّكُم لَتَمرون علَيِهم مصِبِحين{:  و قد مضى ذلك عند قوله تعالى،وابن كثير مشى على هذا

وبهذا االعتبار إذا قلنا بأن هذا مكان قوم لوط فتكون هذه أماكن المعذبين،  ،]١٣٨- ١٣٧:الصافاتسورة [ }ونتَعِقلُ
تستخرج اآلن منها، والمنتجات التي  البحر الميت، وبناء عليه هذه األشياء التي: اةميعني هذه البحيرة المس

إذا كان :  ذلك من منتجات البحر الميت، يقال و العالجات والمستحضرات الطبية والتجميلية، وما إلى،فيها
أعني -األمر كذلك فإنه ال يؤخذ ذلك من أماكن المعذبين؛ ولهذا لما استقوا من اآلبار في موطن ثمود 

أن يعطوا العجين للدواب وال يؤكل منه شيء، وإنما أذن لهم   أمرهم-صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي 
  .أن يستقوا من بئر الناقة



}كَِةواَألي ابحٍع{ -عليه الصالة والسالم-وهم قوم شعيب  ]١٣:صسورة [ }َأصتُب مقَووهو اليماني، وقد }و 
  .عادته هنا، وهللا الحمد والشكرسورة الدخان ما أغنى عن إفي ذكرنا من شأنه 

 لَِبِإماٍم وِإنَّهما ِمنْهم فَانتَقَمنَا * ينلَظَاِلِم اَأليكَِة َأصحاب كَان وِإن{الكالم في أصحاب األيكة في سورة الحجر 
 من كثيرلما ذكر قوم لوط، وذكر هؤالء أصحاب األيكة، و:  يعني}وِإنَّهما{ ]٧٩- ٧٨:الحجر سورة[ }مِبيٍن

األيكة هي اسم :  وبعضهم يقول،هي الشجر الملتف، وأنهم قوم شعيب: األيكة في معنى السلف يقولون
  . ، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه اسم للشجر الملتف-اهللا تعالى أعلمو-لقريتهم، 

 فكأنما كذب جميع ، ومن كذب رسوالً األمم وهؤالء القرون كذب رسولهم من هذه أي كلٌّ}الرسَل كَذَّب كُلٌّ{
 ،، وإنما جاءهم رسول واحد]١٠٥:الشعراء سورة[ }الْمرسِلين نُوٍح قَوم كَذَّبتْ{: -جل وعال-الرسل كقوله 

أي فحق عليهم ما أوعدهم اهللا تعالى على  }وِعيِد فَحقَّ{ فهم في نفس األمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم
 قد كذبوا رسولهم كما كذب  فإنهم،التكذيب من العذاب والنكال، فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم

  .ئكأوال
 ، هم قوم سبأ كانوا في اليمن:-رحمه اهللا-قوم تبع كما يقول ابن كثير  } تُبٍعوقَوم{: -تبارك تعالى-قوله 

 -أهل سبأأي  -عز وجل-جعلهم اهللا و، هم وخرب بالدهم وشردهم في البالد عذب-عز وجل-وأن اهللا 
 تبع، وهؤالء: فرعون وقيصر وكسرى لمن ملك اليمن، يقال له: ع لقب مثلوتب أحاديث ومزقهم كل ممزق،

 -صلى اهللا عليه وسلم- تبع، لكن ما جاء في كون النبي :وملك عندهم يقال له، ربكانوا من قحطان من الع
صلى اهللا - وهذا كله صحيح عن النبي ، وجاء في حديث آخر النهي عن سبه؟ أو الاًتوقف فيه هل كان مؤمن

 إليه فيه  لم يوح- اهللا عليه وسلمصلى-وجه الجمع بين هذا وهذا أن النبي وو ،اً وأنه كان مسلم-عليه وسلم
 }وقَوم تُبٍع{ :شيء، ثم بعد ذلك أوحي إليه، وأن تبع هذا كان مسلماً، ولهذا ذم اهللا قومه ولم يذم تبع، قال

 وأنه جاء إلي المدينة و قاومه أهلها، ثم قال له أحبار ، أنه طاف أماكن كثيرةالمؤرخون يذكرون له خبراً
در على هذه البلدة؛ ألنها مبعث نبي، فأخذ حبرين من أحبار اليهود، وأنه هم بهدم الكعبة، نك ال تقإ :اليهود
، فكساها، ثم بعد -عليه السالم-ن من هذا؛ ألنه سيكون لهذا البيت شأن وقد بناه إبراهيم  إنك ال تمكّ:فقالوا

يهود  -عليه وسلمصلى اهللا - ي النبذلك انطلق إلى اليمن وأنه تهود؛ ألن هؤالء الذين كانوا معه قبل مبعث
فدخل في اليهودية، ثم دخل عامة أهل اليمن في اليهودية، يعني أنه آمن اإليمان الصحيح في ذلك الوقت قبل 

 في بعض األماكن مثل المناطق  أحياناًجديكتب البلدان من قرأ في  و،-صلى اهللا عليه وسلم-مبعث النبي 
 على اً المدينة على طريق مكة القديم يبعد نحو أربعين كيلو متروادي ملل، قريب من: التي حول المدينة

ع مر به لما ن تبإ :ملل، يقال:  شجر فيه شوك يقال لهه، فيه أشجار من شجر العضا، واٍد تقريباًطريق مكة
: ه قاله لما نزل ب، فملّمكة، ثم بعد ذلك يذهب إلى اليمن متجهاً من المدينة جنوباً وأراد أن يأتي اًكان ذاهب
طاق، مع أنه  ممل والبقاء به ال يهذا واٍد :كنت أقولو،  يخلو من هذاوالوادي ال، فسمي بوادي ملل، هذا ملل

:  وبعضهم يذكر أشياء، مثلوهو معروف إلى اليوم،، ولكل مسمى من اسمه نصيب، مليء بالشجر والظليل
يوش وسلطان عظيم إلى آخر ما ، وصار له ملك وجخرج من اليمن حتى وصل إلى سمرقندع هذا أن تب



 - صلى اهللا عليه وسلم- ونهى النبي ،))ع كان نبيا أم غير نبيما أدري تب((: ذكروا من خبره وفي الحديث
  . في شأنه-صلى اهللا عليه وسلم-وحي للنبي  باعتبار أنه أسلم، فُأعن سبه

بْل هم ِفي {  الخلق حتى هم في شك من اإلعادة،داءعجزنا ابتأأي أف }َأفَعِيينَا ِبالْخَلِْق اَألوِل{ :وقوله تعالى
 وهو{ :-عز وجل- والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا واإلعادة أسهل منه كما قال }لَبٍس ِمن خَلٍْق جِديٍد

نوِه َأهلَيع لَهثَُل ولَى الْماِت ِفي الَْأعاومِض السالَْأر{: -هجل جالل-اهللا  وقال ،]٢٧:الروم سورة[ }و برضو
حي نقَاَل م خَلْقَه نَِسيثَلًا وِيلَنَا م ِميمر ِهيو ِبكُلِّ خَلٍْق * ي الِْعظَام وهٍة ورَل ما َأوا الَِّذي َأنشََأهِييهحقُْل ي

ِليملن يعيدني كما : آدم يقوليؤذيني ابن (( : يقول اهللا تعالى:وقد تقدم في الصحيح، ]٧٩-٧٨: يسسورة [ }ع
  .)١٠()) من إعادتهأول الخلق بأهون علي وليس ،بدأني
 باعتبار }كَذَّب كُلٌّ{كذبوا الرسل  : هنا جاء الفعل مفرداً، ما قال}الرسَل كَذَّب كُلٌّ{ :-تبارك وتعالى-  قولهفي

 ،الرسل الذين أرسلوا إليهم : يعني عهدية،"ال"يحتمل أن تكون ف "ال" جمع ودخلت عليه "الرسل" ـ ف،"كل"لفظ 
أرسل إلى   وكان أول رسول،ويحتمل أن تكون للجنس، وال شك أن من كذب رسوالً فقد كذب بجميع الرسل

سورة [ }كَذَّبتْ قَوم نُوٍح الْمرسِلين{:  ومع ذلك قال اهللا تعالى-عليه الصالة والسالم-أهل األرض هو نوح 
 عليهم الصالة- أدركوا إال رسوالً واحداً، من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل مع أنهم ما ،]١٠٥:الشعراء
 كُلٌّ{ ومن ثم كانوا مكذبين بجميع الرسل ، للجنس فهم كذبوا رسولهم"ال"ن إ :م هنا إذا قيل ومن ثَ-والسالم

نآلِئكَِتِه ِباللِّه آممكُتُِبِه وِلِه وسرقُ الَ ونُفَر نيٍد بَأح ِلِه نمسكُلٌّ{ ]٢٨٥:البقرة سورة[ }ر َل كَذَّبسقَّ الرفَح 
 الَ ربك كَِلمتُ علَيِهم حقَّتْ الَِّذين ِإن{ ،الخ...م اهللا تعالى من التكذيبفحق عليهم ما أوعده :أي، }وِعيِد

ْؤِمنُونقَّ{ ]٩٦:يونس سورة[ }يِعيِد فَححق عليهم العذاب،تخلفوعيده النار فهذا ال يف، }و .  
 ويذكرون البيت ، وإذا توعد قد ال يحقق الوعيد، والكريم إذا وعد ال يخلف، والوعيد يتخلف،الوعد ال يتخلفف

  :المعروف
   موعدي ومنجزيعاديإ لمخلفُ***  هه أو وعدتُوعدتُأ ي وإنوإنِّ

 ،ست على إطالقها في مسألة تخلف الوعيد الوعد بالخير واإليعاد بالشر، فهذه الكلمة المشهورة هي لي:يقولون
 هم داخلون ،فالذين حقت عليهم كلمة العذاب وهم الكفار المخلدون في النار هؤالء ال يتخلف عنهم الوعيد

ِإن اللَّه ال يغِْفر { وإنما هذا في ،النار قطعاً، فال يتطرق إليهم هذا المعنى من أن الوعيد قد ال يتحقق في حقهم
فهذا فيما دون الشرك، أما أهل اإلشراك فوعيده  ]٤٨:النساءسورة [ }رك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن يشَاءَأن يشْ

أهل اإلشراك والخلود في النار فوعيده ال يتخلف في حقهم، أما أهل  أما ،وفي هذه المسألة تفصيل، ال يتخلف
أعجزنا عن : يعني، }َأفَعِيينَا ِبالْخَلِْق اَألوِل{ :هنا في قوله: وعيد الماإليمان ما دون الشرك فهذا قد يتخلف فيه

  .؟الخلق األول
 أفعل التفضيل، هل جهة في اآلية األخرى، سبق الكالم عليه من ]٢٧:الروم سورة[ }علَيِه َأهون وهو{ :وقوله

  : عنه جوابان فهذا؟ مراد هناأفعل التفضيل
                                                             

  ).٤٩٧٤ (برقم ،)الحطب حمالة وامرأته(: قوله باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، رواه - ١٠



وهو هين عليه؛  : هنا أفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما المقصود مطلق االتصاف"أهون"أن : الجواب األول
  . على كل شيء قدير ، وهوألنه يستوي في حق اهللا هذا وهذا

، هذا بالنسبة إليكم، بحسب نظركم:  هذا روعي فيه حال المخاطب، يعني}علَيِه َأهون{ أن: والجواب الثاني
   .أنواع، كل نوع تحته أمثلةن، وله وهذا كثير في القرآ

  
 


