
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
   المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ١٢٢ إلى ٦٩سورة الشعراء من اآلية 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين

  .بعدوأجمعين، 
 * تَعبدون ما وقَوِمِه ألِبيِه قَاَل ِإذْ * ِإبراِهيم نَبَأ علَيِهم واتُْل{ : في تفسيره-ه اهللارحم-قال الحافظ ابن كثير 

 بْل قَالُوا * يضرون َأو ينْفَعونَكُم َأو * تَدعون ِإذْ يسمعونَكُم هْل قَاَل * عاِكِفين لَها فَنَظَلُّ َأصنَاما نَعبد قَالُوا
 رب ِإال ِلي عدو فَِإنَّهم * األقْدمون وآباُؤكُم َأنْتُم * تَعبدون كُنْتُم ما َأفَرَأيتُم قَاَل * يفْعلُون كَذَِلك آباءنَا وجدنَا

الَِمين٧٧-٦٩:الشعراء سورة[ }الْع[.  
 رسوله اهللا أمر الحنفاء، إمام -عليه السالم- هيمإبرا وخليله ورسوله عبده عن تعالى اهللا من إخبار هذا

 ال وحده اهللا وعبادة والتوكل، اإلخالص في به ليقتدوا أمته، على يتلوه أن -صلى اهللا عليه وسلم- محمدا
 كبره، إلى صغره من: أي قبل، من رشده إبراهيم آتى تعالى اهللا فإن وأهله؛ الشرك من يوالتبر له، شريك
 ما وقَوِمِه ألِبيِه قَاَل ِإذْ{: -عز وجل- اهللا مع األصنام عبادة قومه على أنكر وشب نَشأ وقت من فإنه

وندبعاكفون؟ لها أنتم التي التماثيل هذه ما: أي }تَع  
  .ودعائها عبادتها على مقيمين: أي }عاِكِفين لَها فَنَظَلُّ َأصنَاما نَعبد قَالُوا{
: يعني }يفْعلُون كَذَِلك آباءنَا وجدنَا بْل قَالُوا  *يضرون َأو ينْفَعونَكُم َأو*  تَدعون ِإذْ يسمعونَكُم هْل قَاَل{

 ،يهرعون آثارهم على فهم يفعلون، كذلك آباءهم رأوا وإنما ذلك، من شيئا تفعل ال أصنامهم بأن اعترفوا
 رب ِإال ِلي عدو فَِإنَّهم*  األقْدمون وآباُؤكُم َأنْتُم*  تَعبدون كُنْتُم ما يتُمَأفَرَأ قَاَل{: إبراهيم لهم قال ذلك فعند

الَِمينفَلْتَخْلُص تأثير، ولها شيئا األصنام هذه كانت إن: أي }الْع وال أباليها ال لها عدو فإني بالمساءة، إلي 
سورة [ اآلية }وشُركَاءكُم َأمركُم فََأجِمعوا{: -عليه السالم- نوح، عن مخبرا تعالى قال كما وهذا ،فيها أفكر
 دوِنِه ِمن*  تُشِْركُون ِمما بِريء َأنِّي واشْهدوا اللَّه ُأشِْهد ِإنِّي{: -عليه السالم- هود وقال ،]٧١:يونس

 ربي ِإن ِبنَاِصيِتها آِخذٌ هو ِإال دابٍة ِمن ما وربكُم ربي اللَِّه علَى تَوكَّلْتُ ِإنِّي  *تُنِْظروِن ال ثُم جِميعا فَِكيدوِني
 َأشْركْتُم ما َأخَافُ وكَيفَ{: وقال آلهتهم من إبراهيم تبرأ وهكذا ،]٥٦-٥٤:هودسورة [} مستَِقيٍم ِصراٍط علَى
 ِفي حسنَةٌ ُأسوةٌ لَكُم كَانَتْ قَد{: تعالى وقال ،]٨١:األنعامسورة [ اآلية }ِهِباللَّ َأشْركْتُم َأنَّكُم تَخَافُون وال

اِهيمرتَّى{: قوله إلى }...ِإبِباللَِّه تُْؤِمنُوا ح هدحِإذْ{: تعالى وقال ،]٤:الممتحنةسورة [ }وقَاَل و اِهيمرألِبيِه ِإب 
 }يرِجعون لَعلَّهم عِقِبِه ِفي باِقيةً كَِلمةً وجعلَها سيهِديِن فَِإنَّه فَطَرِني الَِّذي ِإال بدونتَع ِمما براء ِإنَِّني وقَوِمِه

  .اهللا إال إله ال: يعني ]٢٨-٢٦:الزخرفسورة [
  
  



  :  والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا
 عدو فَِإنَّهم * األقْدمون وآباُؤكُم َأنْتُم * تَعبدون كُنْتُم ما َأفَرَأيتُم{ :-المعليه الس-براهيم فقوله تعالى عن قيل إ

 يعود إلى }فَِإنَّهم{:  في قوله"الهاء"الضمير أعني ن  أليه الجمهور من المفسرينعالذي  }الْعالَِمين رب ِإال ِلي
 ، على الواحد والجمعالعدو جنس يصدق و، يعني أعداء لي}ِلي عدو همفَِإنَّ{ لى معبوداتهم إ، المشركينةهلآ

 : هذا التفسير كما في سورة النورائره في مواضع من كما مضى من نظةضافإو بدون سواء كان باإلضافة أ
 في  وهكذا في قوله تعالى،فالطاأل أي ،]٣١:النور سورة[ }النِّساء عوراِت علَى يظْهروا لَم الَِّذين الطِّفِْل َأِو{

 وعدوكُم عدوي تَتَِّخذُوا لَا{ : وهكذا في قوله،صدقائكم أو أ: يعني]٦١:النور سورة[ }صِديِقكُم َأو{ :اإلضافة
لهة  يعني اآل،أعداء لي أي }ِلي عدو فَِإنَّهم{ يعني أعدائي وأعداءكم :جمع ،]١:الممتحنة سورة[ }َأوِلياء

 :قال ،األقدمينبائهم آع إلى جمن قال بأن ذلك يركان منهم  نإ و،لمعبودات على قول عامة أهل العلموا
}تُمَأيا َأفَرم كُنْتُم وندبتَع * َأنْتُم اُؤكُمآبو ونماألقْد * مفَِإنَّه ودقالوا فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور }ِلي ع 

 ومن جهة أخرى فإنهم قالوا ذلك باعتبار أنهم نظروا إلى ،دة األصنام فهم أعداء لهوهم اآلباء فكانوا على عبا
العدو هو و }ِلي عدو فَِإنَّهم{ ،فهي جمادات ال يصدر منها عداوة أو محبة ،أن المعبودات عبارة عن أصنام

 النظر على القول هم هذا، فحمل ال يصدر منها شيءمع أنها هذه السارية عدوي : فتقول،الذي تعاديه ويعاديك
 -تبارك وتعالى-والعلم عند اهللا - ألن السياق ال يساعد عليه ؛وهذا فيه نظر ،أن الضمير يرجع إلى اآلباءب

أنها تنقلب إلى ب الذين قالوا بأنها المعبودات قالوا ،ه بعض أهل العلم ذلك وج،بل المقصود تلك المعبودات
كما يدل عليه  ،-جل جالله- هذه المعبودات التي عبدوها من دون اهللا تكون أعداء لهم ،العداوة في اآلخرة

 هكذا ،ن من عاديته عاداكأل ؛فإني عدو لهمأي  }ِلي عدو فَِإنَّهم{ هذا من المقلوب :ضهم يقول وبع،القرآن
واهللا -الذي يظهر و ، القلبى فاألصل أن يكون الكالم على وجهه دون دعو،هذا خالف األصلو ،قال الفراء
 -أصناماًالتي قالوا نعبد  -تبارك وتعالى-هذه المعبودات من دون اهللا و ،شكال فيهإ أن هذا ال -تعالى أعلم

ن لم يكن هذا المراد أعني أنها باعتبار ما يكون إو ،اآلخرةصحابها في  أيضاً تنقلب معادية ألهو يعاديها وهي
ي من د ألنها تعا؛ عدو لهم:ولم يقل }ِلي عدو فَِإنَّهم{ : قال-عليه الصالة والسالم- ألن إبراهيم ؛باآلخرة

 ولم يكتفوا أن ينزلوها -تبارك وتعالى- وعبدوها من دون اهللا ،هم جعلوها آلهة عبدوها لكن على كل حال
 ،يعاديها  هي عدو ألهل اإليمان باعتبار أنه،-عليه الصالة والسالم-براهيم إل فهي عدو ،منزلة العقالء

 وقد تكون العداوة ،الطرفين  وقد تكون العداوة متبادلة بين، هذا عدو لي: تقول،وة تصدر من الطرفينفالعدا
ن لم إو هذا عدو لي : فتقول في حقه،نحوه  وقد تكون هذه العداوة صادرة منك أنت،فقطصادرة منه هو 
عليه الصالة - ذلك إبراهيم  كانوا يرجون نفعها ودفعها وشفاعتها ونحوفعندما ،بالنسبة إليكيصدر منه شيء 

 االستثناء هنا }الْعالَِمين رب ِإال{ : وقوله،يعني على خالف ما كانوا يعتقدون فيها  وصفها بالعداوة-والسالم
ن رب العالمين ليس  أل؛اًال رب العالمين يكون االستثناء منقطعإعدو لي فهي باعتبار أنهم يعبدون األصنام 

قال و ، وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم،االستثناء المنقطعهذا يسمونه و ،من جنس المستثنى منه
 باعتبار أن هؤالء كانوا يعبدون  ويجوز أن يكون االستثناء متصالً: لكنه قال،بقول عامة العلماءالزجاج 
 َأنْتُم * تَعبدون كُنْتُم ما َأفَرَأيتُم{ :لمعبودات افهو يقول في هذه ، وكانوا يعبدون اهللا معها يشركون به،األصنام



اُؤكُمآبو ونماألقْد * مفَِإنَّه ودِإال ِلي ع بر الَِمينبهذا  فيكون االستثناء متصالً، يعني من معبوداتكم}الْع 
  . االعتبار

 ثُم يِميتُِني والَِّذي * يشِْفيِن فَهو مِرضتُ ذَاوِإ * ويسِقيِن يطِْعمِني هو والَِّذي * يهِديِن فَهو خَلَقَِني الَِّذي{
  .]٨٢-٧٨:الشعراء سورة[ }الديِن يوم خَِطيَئِتي ِلي يغِْفر َأن َأطْمع والَِّذي * يحِييِن
 وهدى قدرا، درق الذي الخالق هو: أي }يهِديِن فَهو خَلَقَِني الَِّذي{ األشياء، هذه يفعل الذي إال أعبد ال: يعني

  .يشاء من ويضل يشاء من يهدي الذي وهو قدر، ما على يجري فكل إليه، الخالئق
 واألرضية، السماوية األسباب من ويسر سخر بما ورازقي، خالقي هو: أي }ويسِقيِن يطِْعمِني هو والَِّذي{

 عذبا الماء وأنزل للعباد، رزقا ثمراتال كل من به وأخرج األرض، به وأحيا الماء، وأنزل المزن، فساق
  .]٤٩:الفرقان سورة[ }كَِثيرا وَأنَاِسي َأنْعاما خَلَقْنَا ِمما نُسِقيه{ لـ زالال

 ولكن قه،وخلْ وقضائه اهللا قدر عن كان وإن نفسه، إلى المرض أسند }يشِْفيِن فَهو مِرضتُ وِإذَا{: وقوله
 السورة آخر إلى }الْمستَِقيم الصراطَ اهِدنَا{: يقول أن للمصلي آمرا تعالى قال كما أدبا، نفسه إلى أضافه

 الضالل وأسند ،اًأدب فاعله حذف والغضب ،-سبحانه وتعالى- اهللا، إلى اإلنعام فأسند ،]٧-٦:الفاتحة سورة[
 سورة[ }رشَدا ربهم ِبِهم َأراد َأم األرِض يِف ِبمن ُأِريد َأشَر نَدِري ال وَأنَّا{: الجن قالت كما العبيد، إلى
 شفائي على يقدر ال فإنه مرض في وقعت إذا: أي }يشِْفيِن فَهو مِرضتُ وِإذَا{: إبراهيم قال وكذا ؛]١٠:الجن
  .إليه الموصلة األسباب من يقدر بما غيره، أحد

 بدئي الذي هو فإنه سواه، أحد ذلك على يقدر ال ويميت، يحيي يالذ هو: أي }يحِييِن ثُم يِميتُِني والَِّذي{
  .ويعيد

 واآلخرة، الدنيا في الذنوب غَفْر على يقدر ال الذي هو: أي }الديِن يوم خَِطيَئِتي ِلي يغِْفر َأن َأطْمع والَِّذي{
  .يشاء لما الفعال وهو اهللا، إال الذنوب يغفر ومن هو، إال

 فَهو مِرضتُ وِإذَا{ :-تبارك وتعالى- في قوله -رحمه اهللا-ذي نبه عليه الحافظ ابن كثير هذا المعنى ال
     فيما يضاف إليه من األوصاف أو التعبير يقال عن اهللا -تبارك وتعالى- من جهة التأدب مع اهللا }يشِْفيِن

بعض المفسرين ينبهون عليه في  و، هنا-رحمه اهللا-هذا معنى لطيف ذكره الحافظ ابن كثير و -جل جالله-
أضفت  ،]٧:الفاتحة سورة[ }علَيِهم َأنعمتَ الَِّذين ِصراطَ{ الفاتحة  في سورة-تبارك وتعالى-مواضع كقوله 

أضافه  لما كان اإلنعام محبوباً مطلوباً ، الذين غضبت عليهم:قالما  }المغضوِب غَيِر{ى اهللا عليهم اإلنعام إل
فأضاف إليه ما يتصل  ولما كان الغضب واالنتقام يكون عقوبة حذف الفاعل ،-تعالىتبارك و-إلى اهللا 

 ،-جل جالله-وحذف الفاعل فيما يختص بالعقوبة واالنتقام مع أن ذلك جميعاً من اهللا  ،فضالباإلنعام واإل
 وفي ،سعديالمن حفي تفسير الشيخ عبد الرو ،وهكذا تجد مثل هذا الكالم في مدارج السالكين للحافظ ابن القيم

 السِفينَةُ َأما{ :-تبارك وتعالى- وكما في سورة الكهف أيضاً قوله ،القواعد الحسان له ذكر أمثلة على هذا
 وفي الجدار ،فأضاف العيب إليه ،]٧٩:الكهف سورة[ }َأِعيبها َأن فََأردتُّ الْبحِر ِفي يعملُون ِلمساِكين فَكَانَتْ

 يبلُغَا َأن ربك فََأراد صاِلحا َأبوهما وكَان لَّهما كَنز تَحتَه وكَان الْمِدينَِة ِفي يِتيميِن ِلغُلَاميِن فَكَان دارالِْج وَأما{
  ولكنه بطبيعة الحال،وهذا له أمثلته في القرآن ،-جل جالله- فأضاف ذلك إلى اهللا ]٨٢:الكهف سورة[ }َأشُدهما



 وال شك أنها مطلوبة سواء كان ،فمثل هذا يفيد الناظر فيه في التأدب في المخاطبة ،ليس بمطرد في القرآن
 }انظُرنَا وقُولُواْ راِعنَا تَقُولُواْ الَ{ ،باإلضافات أو في التعبير باأللفاظ التي ال تحتمل المعاني الباطلةفيما يتصل 

الفعل فيها  فإنك قد تجد في القرآن أشياء أضيف ؛ما سبق ليس بمطرد ولكن النوع األول ك،]١٠٤:البقرة سورة[
 وغَِضب{ :كقوله ،ن كان ذلك من جنس أوصاف االنتقام أو الغضب أو نحو ذلكإ و-تبارك وتعالى-إلى اهللا 

ِه اللّهلَيع نَهلَعوليس من صلب  لكن هذا من اللطائف ،تجد أمثلة لهذا متنوعة في القرآنف ]٩٣:النساء سورة[ }و
 ِلي يغِْفر َأن َأطْمع والَِّذي{ :-صلى اهللا عليه وسلم- عن قول إبراهيم -تبارك وتعالى- وقوله ،التفسير
 وتكلم أهل العلم على هذا ،الرجاء  الطمع أصله يدل على معنى،]٨٢:الشعراء سورة[ }الديِن يوم خَِطيَئِتي
 أن ذلك على ظاهره }الديِن يوم خَِطيَئِتي ِلي يغِْفر َأن َأطْمع{ :قولهنه قصد بإ :بعضهم يقول فإن ،الموضع

 ، له-تبارك وتعالى- وال شك أن المؤمن يطمع بمغفرة اهللا ، قال ذلك تواضعاً: وبعضهم يقول،الرجاءوهو 
عليهم -نبياء األو ، قال ذلك تواضعاً لربه:بعضهم يقولف وأما خطيئته التي أشار إليها ،خطيئته يوم الدينلو

 كما ،الكبائر وال يصرون على الصغائرمنهم  وإنما ال تقع ،الخطيئة  الراجح أنه تجوز عليهم-الصالة والسالم
 ،إن كانت من الصغائر و،للعرضاألشياء المدنسة ك ،صغائر الخسة :التي يقال لهاال تقع منهم الصغائر 

يخصصها بنوع أو بفعل أن حاول بعض أهل العلم مشار إليها ال -عليه الصالة والسالم-وخطيئة إبراهيم 
ناظراً ال  ألنه قال ذلك م؛ وهذا ليس بخطيئة،]٧٦:األنعام سورة[ }ربي هذَا{ : حينما قال: فبعضهم يقول،معين
 ، هذه أختي:هو ما جاء من قوله عن زوجه سارة : وبعضهم يقول،من باب التنزل مع الخصمو ،ناظراً
 سورة[ }سِقيم ِإنِّي{ : قالوهكذا حينما ،هذا في الواقع من قبيل المعاريضو ،زوجتهبأخته مع أنها  اوصفه

 هذا كله من قبيل ،لما حطم األصنام ]٦٣:األنبياء سورة[ }كَِبيرهم فَعلَه بْل{ : وهكذا حينما قال،]٨٩:الصافات
 -عز وجل-ن يطمع بمغفرة اهللا  وإنما من شأن المؤمن أ، وال حاجة للتكلف في مثل هذه األمور،المعاريض

 وال داعي لتخصيصه بخطيئة واحدة كما فعله بعض ،بخطاياي يمكن أن يفسر }خَِطيَئِتي{ : وقوله هنا،خطاياهل
  .  يعني خطاياي،الجمع أو العموم معنى ا وذلك يكسبه، إلى المعرفةت فالخطيئة هنا أضيف،المفسرين

}بر با ِلي هكْمَألِْحقِْني حِب واِلِحينْل * الصعاجِلي و انٍق ِلسِفي ِصد لِْني * اآلِخِرينعاجو ثَِة ِمنرنَِّة وج 
 من ِإال * بنُون وال ماٌل ينْفَع ال يوم * يبعثُون يوم تُخِْزِني وال * الضالِّين ِمن كَان ِإنَّه ألِبي واغِْفر * النَِّعيِم
  . ]٨٩-٨٣:الشعراء سورة[ }سِليٍم ِبقَلٍْب هاللَّ َأتَى
  .العلم وهو: عباس ابن قال حكْما، ربه يؤتيه أن ،-عليه السالم- إبراهيم من سؤال وهذا

 هو النبوة : وبعضهم يقول، وهذا داخل في الذي قبله، هو المعرفة: وبعضهم يقول،هو العلم :قال ابن عباس
حصلت منه هذه و ، لقومه ما قال-عليه الصالة والسالم-حينما قال إبراهيم و }حكْما ِلي هب رب{ ،والرسالة

ثم مر  ،في النار فلم يحترقألقوه  وحصلت له المعجزة العظيمة ،بعد النبوةذلك المحاورة والمجادلة لهم كان 
 ؛شكالإفيه  ةالحكم بالنبوة والرسال  فتفسير، وحصلت المناظرة منه لهم الكواكبةبعبدفي طريقه إلى الشام 
 وهذا العلم يشمل ، أي علماً:}حكْما ِلي هب{ -مارضي اهللا عنه- ولهذا قال ابن عباس ،ألن ذلك قد حصل له

 الَِّذين ُأولَِئك{ : يقول-عز وجل- واهللا ، والحكم يأتي بهذا المعنى، وأحكامه-عز وجل-العلم بحدود اهللا 
منَاهآتَي الِْكتَاب كْمالْحا وةَوووالقاعدة أن التأسيس مقدم على ، والنبوة، والحكم، الكتاب]٨٩:األنعام سورة[ }لنُّب 



 آتَينَاهم الَِّذين{في اآلية التي في سورة األنعام النبوة   هو: وال يقال،ن العلم هو الكتابإ :ال يقالفالتوكيد 
الِْكتَاب كْمالْحةَ ووالنُّبالخصوماتفي  أو الحكم والفصل بين الناس ،بهذا العلم فيمكن أن يفسر الحكم }و.   
صلى اهللا عليه - النبي قال كما واآلخرة، الدنيا في الصالحين مع اجعلني: أي} ِبالصاِلِحين وَألِْحقِْني{: وقوله
  .ثالثا قالها ،)١())األعلى الرفيق اللهم((: االحتضار عند -وسلم

}بر با ِلي هكْمن اهللا  أل؛-واهللا أعلم- اً وهذا أظنه قريب، فسره بالنبوة-رحمه اهللا-بن جرير  ا: الحكم}ح
 وَألِْحقِْني{ :قوله -رحمه اهللا-حمل ابن جرير  و،؟أعطاه نبوة فكيف يطلب شيئاً قد حصل وتحقق له

اِلِحين{ -عليهم الصالة والسالم-في جملتهم يعني الرسل على الرسالة، أي اجعلني  }ِبالصبا ِلي هكْمح{ 
 للمعنى على ما هو  كأنه قصر،-واهللا أعلم- ولكن مثل هذا ، في الرسالة}ِبالصاِلِحين وَألِْحقِْني{يعني النبوة 

من  و،يعني في جملتهمألحقني في الصالحين  ،من أخص من مدلول اللفظ في ظاهرهف ،-واهللا أعلم-أخص 
  ويدخل على رأس هؤالء األنبياء،في الدنيا واآلخرة وفي عدادهم ،في حكمهم يكون من جملة الصالحين

جعلني مع ا أي -رحمه اهللا- وهذا ظاهر كالم الحافظ ابن كثير ،-عليهم الصالة والسالم-ن ووالمرسل
  . لحاقه بهم في الرسالةإ هذا أعم من ،الصالحين في الدنيا واآلخرة

 في بي قتدىوي به، أذكر بعدي جميال ذكرا لي واجعل: يأ }اآلِخِرين ِفي ِصدٍق ِلسان ِلي واجعْل{: وقوله
 سورة[ }الْمحِسِنين نَجِزي كَذَِلك ِإبراِهيم علَى سالم * اآلِخِرين ِفي علَيِه وتَركْنَا{: تعالى قال كما الخير،
  .]١١٠-١٠٨:الصافات

عليه الصالة -لل على تعظيم إبراهيم  ولهذا أجمعت الطوائف وأهل الم؛ أجاب اهللا دعاءه،وهذا الذي حصل
 كَان ولَِكن نَصراِنيا والَ يهوِديا ِإبراِهيم كَان ما{ :-تبارك وتعالى- ولهذا قال اهللا ؛وكل طائفة تدعيه -والسالم
 لَكُم لَيس ِفيما تُحآجون فَِلم ِعلم ِبِه لَكُم ِفيما حاججتُم هُؤالء هاَأنتُم{ :وقال ،]٦٧:عمران آل سورة[ }مسِلما حِنيفًا

 َأو هودا كَانُواْ واألسباطَ ويعقُوب وِإسحقَ وِإسماِعيَل ِإبراِهيم ِإن تَقُولُون َأم{و  ،]٦٦:عمران آل سورة[ }ِعلْم ِبِه
 ، والنصارى يدعون أنه منهم،اليهود يدعون أنه منهمف ،]١٤٠:البقرة سورة[ }اللّه َأِم َأعلَم َأَأنتُم قُْل نَصارى

  . مام الحنفاءإهو يقولون والمسلمون 
 بأن اآلخرة وفي بعدي، الجميل الذكر ببقاء الدنيا في علي أنعم: أي }النَِّعيِم جنَِّة ورثَِة ِمن واجعلِْني{: وقوله
  .النعيم جنة ورثة من تجعلني

، ]٦٣:مريم سورة[} تَِقيا كَان من ِعباِدنَا ِمن نُوِرثُ الَِّتي الْجنَّةُ ِتلْك{ ،تلك الجنة: أي }رثَِةو ِمن واجعلِْني{ :قوله
 ،]٧٤:الزمر سورة[ }الْجنَِّة ِمن نَتَبوُأ الَْأرض وَأورثَنَا{ : وكذلك في قوله]٧٢:الزخرف سورة[ }ُأوِرثْتُموها{ :وقال
إذا أردت أن تنقر في هذه و ،ث المراد به إيراث الجنة فاإليرا، أرض الجنة كما سبق: يقول أهل العلمبعض
ما حاول ولهذا ل ،ختالفأو االشكال  لإلاًسببقير نفهنا قد يكون هذا الت وفي مدلولها ، كلمة اإليراث،اللفظة

ر له منزل في الجنة ألن كل كاف ؛م مكان اآلخرين أورثه:قال  مدلول هذه اللفظةيبعض أهل العلم أن يدقق ف
منازلهم منازل أهل النار في  فإن أهل الجنة يرثون مع الجنة  وأهل الجنة النار، فإذا دخل أهل النار،روالنا

                                                             

 ضائلف كتاب ومسلم، ،)٤١٩٤ (برقم ،-وسلم عليه اهللا صلى- النبي به تكلم ما آخر باب المغازي، كتاب البخاري، رواه - ١
 ).٢٤٤٤ (برقم ،-عنها تعالى اهللا رضي- عائشة فضل في باب ،-عنهم تعالى اهللا رضي- الصحابة



      في قوله ؟ لكن في االستعمال هل يشترط أن يكون اإليراث بعد القوم اآلخرين،ثالجنة هذا معنى اإليرا
بد أن  ال، أرض الجنةت وليس،ن األرض هذهإ : كثير من المفسرينقال }ضالَْأر وَأورثَنَا{ :-تبارك وتعالى-

 فإذا صار ذلك إليه فإن ذلك يمكن أن يطلق ، ال حاجة لمثل هذا،}الَْأرض َأورثَنَا{يكون ذلك بعد قوم آخرين 
   .واهللا أعلم ،هذاعليه 
 عنه رجع مما وهذا ،]٤١:إبراهيم سورة[ }وِلواِلدي ِلي اغِْفر ربنَا{: كقولهاآلية،  }...ألِبي واغِْفر{: وقوله

 ِإن{: قوله إلى }...موِعدٍة عن ِإال ألِبيِه ِإبراِهيم اسِتغْفَار كَان وما{: تعالى قال كما ،-عليه السالم- إبراهيم،
اِهيمرِإب اهألو ِليم{: فقال ألبيه، استغفاره في حاقاإلل تعالى اهللا قطع ، وقد]١١٤:التوبة سورة[ }حكَانَتْ قَد لَكُم 
  .]٤:الممتحنة سورة[ }شَيٍء ِمن اللَِّه ِمن لَك َأمِلك وما{: قوله إلى ،}...معه والَِّذين ِإبراِهيم ِفي حسنَةٌ ُأسوةٌ

 }ِللِّه عدو َأنَّه لَه تَبين فَلَما{ ،رفوعده باالستغفاكان يطمع ويرجو إيمان أبيه  -عليه الصالة والسالم-إبراهيم 
 -عليه الصالة والسالم-استغفر إبراهيم  : ولما قال بعض المسلمين،بمعنى أنه مات على الكفر تبرأ منه

 كَان ما{ ،}ألِبيِه ِإبراِهيم اسِتغْفَار كَان وما{ :-تبارك وتعالى-بائهم أنزل اهللا  وأرادوا أن يستغفروا آل،ألبيه
ِللنَِّبي الَِّذيننُواْ وواْ َأن آمتَغِْفرسي شِْرِكينِللْم لَوِلي كَانُواْ وى ُأوبِد ِمن قُرعا بم نيتَب ملَه مَأنَّه ابحِحيِم َأصالْج{ 

وذكرت  ،}...معه والَِّذين ِإبراِهيم ِفي حسنَةٌ ُأسوةٌ لَكُم كَانَتْ قَد{ واألسوة التي ذكرها هنا ،]١١٣:التوبة سورة[
 ،]٤:الممتحنة سورة[ }شَيٍء ِمن اللَِّه ِمن لَك َأمِلك وما لَك لََأستَغِْفرن ِلَأِبيِه ِإبراِهيم قَوَل ِإلَّا{هناك أن االستثناء 

 :ال في قولهإ ]٤:الممتحنة سورة[ }ِإبراِهيم ِفي حسنَةٌ ُأسوةٌ لَكُم{ ، هذا االستثناء من األسوة: فيهبعضهم يقول
}نتَغِْفرلََأس صلى اهللا عليه -النبي أن  -كما سبق- وأخذ بعضهم من هذا ، فتكون أسوة فيها استثناء}لَك

 -صلى اهللا عليه وسلم-جهة أن اهللا في سورة األحزاب ذكر األسوة بالنبي من  أي ،أفضل من إبراهيم -وسلم
 سورة[ }كَِثيرا اللَّه وذَكَر الْآِخر والْيوم اللَّه يرجو كَان لِّمن حسنَةٌ ُأسوةٌ اللَِّه رسوِل ِفي لَكُم كَان لَقَد{وأطلق 
 ِإبراِهيم قَوَل ِإلَّا{مع االستثناء كر أسوة ذُ -عليه الصالة والسالم- وأن إبراهيم ،من غير استثناء ]٢١:األحزاب

 ، لكن هذا ليس محل اتفاق في المعنى، فاألسوة المطلقة أكمل من األسوة التي فيها استثناء}لَك لََأستَغِْفرن َأِبيِهِل
تكون األسوة ف ،لكن قول إبراهيمأي  }ِإبراِهيم قَوَل ِإلَّا{ن االستثناء هناك منقطع إ :فمن أهل العلم من يقول

  . استثناءتساء به من غير ئ، ويكون االمطلقة
  .وآخرهم أولهم الخالئق يبعث ويوم القيامة يوم الخزي من أجرني: أي }يبعثُون يوم تُخِْزِني وال{: وقوله
    اهللا رسول عن ،-رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن }يبعثُون يوم تُخِْزِني وال{: قوله في البخاري وروى

  .)٢())والقَتَرةُ الغَبرةُ عليه القيامة يوم أباه رأى مإبراهي إن((: قال -صلى اهللا عليه وسلم-
 يلقى((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن ،-رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن أخرى رواية وفي

 على الجنة حرمت إني: اهللا فيقول ،يبعثون يوم تخزيني ال أنك وعدتني إنك رب، يا: فيقول أباه، إبراهيم
  .)٣())الكافرين

                                                             

 ).٤٤٩٠ (برقم الشعراء، سورة تفسير باب التفسير، كتاب البخاري، رواه - ٢

 ).٤٤٩١ (برقم الشعراء، سورة تفسير باب األنبياء، كتاب البخاري، رواه - ٣



 وجه وعلى القيامة، يوم آزر أباه إبراهيم يلقى((: لفظهو األنبياء أحاديث وفي. اآلية هذه عند رواه ذاهك
: إبراهيم فيقول ،أعصيك ال فاليوم: أبوه فيقول ؟تعصني ال: لك أقل ألم: إبراهيم له فيقول وغَبرة، قَتَرةٌ آزر
 حرمت إني: تعالى اهللا فيقول األبعد؟ أبي من أخزى خزي فأي يبعثون، يوم تخزيني أال وعدتني إنك رب، يا

 بقوائمه فيؤخذ متلطخ، يٍخِذِب هو فإذا فينظر رجليك؟ تحت ما إبراهيم، يا: يقال ثم ،الكافرين على الجنة
  .ىرالكب سننه من التفسير في النسائي الرحمن عبد ، ورواه أبو)٤())النار في فيلقى

 والذكر من ، تغير في الوجه في هيئته وشكله من سواد ونحوههي : والقترة،هنا الفضيحةالمراد بالخزي 
عليه - ما يعرف الناس أن هذا أب إلبراهيم ،عرف يعني أنه يقلب بهذه الصورة فال ي،يخ ِذ:يقال له الضباع

   .المستعان واهللا ،-الصالة والسالم
: ذهبا األرض بملء افتدى ولو ه،مالُ اهللا ذابع من المرء يقي ال: أي }بنُون وال ماٌل ينْفَع ال يوم{: وقوله

 والتبري له، الدين وإخالص باهللا، اإليمان إال يومئذ ينفع وال جميعا، األرض في ِبمن افتدى ولو }بنُون وال{
  .الشرك من

 واتَّقُواْ{ :هذا قال ول، وال أحد، والعشيرة، وال البنون، ال ينفع شيء ال المال}بنُون وال ماٌل ينْفَع ال{ :قوله
 سورة[ }ينصرون هم والَ عدٌل ِمنْها يْؤخَذُ والَ شَفَاعةٌ ِمنْها يقْبُل والَ شَيئاً نَّفٍْس عن نَفْس تَجِزي الَّ يوماً
ن ذلك حد أو يكوأفع له يشأن ما بواسطة إ ها الخالص هذه األمور الثالثة التي يحصل بفنفى عنهم ،]٤٨:البقرة

 فنفى عنهم هذه ، ويخلصه بالقوةتي من ينصره أو يكون ذلك بالقوة والغلبة يأ،يفتدي نفسه بغيرهباالفتداء 
نسان وينصره يلي اإل قرب ماأا منهأل ؛}بنُون وال ماٌل ينْفَع ال{  والبنون وهنا خص المال،األشياء الثالثة

 ،لكخ والعشيرة ونحو ذ واأل،بن العما ثم يأتي بعد ذلك ،هبن ماله وولده من كسيعتز به المرء؛ أل ام مماوه
}موي ِفري ءرالْم ِه * َأِخيِه ِمنُأمَأِبيِه وِتِه * واِحبصِنيِه وبكل هؤالء ال ينفعونه لكن  ،]٣٦-٣٤:عبس سورة[ }و
 ويفتدي ،ت يده يتصرف بهتحفهو  المال هكار والتخليص من المليه من ناحية االنتفاع والنصرةك إقرب ذلأ

 }ِزينَةُ والْبنُون الْماُل{ ياتولهذا جاء في اآل-بناء  ولهذا كان الرجل يفتخر بكثرة األ،بناءاألكذلك و ،نفسه
 ،نه يعتز بهم ويحتمي بهم أل-نيبنوالوالد يشمل البنات األلفظ ن  أل؛والد واأل:لولم يق ،]٤٦:الكهف سورة[

  .لى البنين دون البنات يرجع إتحصيل كل ذلكمن جهة المكاسب والوهكذا 
 أن السليم القلب: سيرين ابن قال ،والشرك الدنس من سالم: أي }سِليٍم ِبقَلٍْب اللَّه َأتَى من ِإال{: قال ولهذا
: المسيب بن سعيد وقال القبور، في من يبعث اهللا وأن فيها، ريب ال آتية الساعة وأن حق، اهللا أن يعلم

 قُلُوِبِهم ِفي{: اهللا قال مريض، والمنافق الكافر قلب ألن المؤمن؛ قلب وهو الصحيح، القلب هو: لسليما القلب
ضر١٠:البقرة سورة[} م[.  
  .السنة إلى المطمئن البدعة، من السالم القلب هو: النيسابوري عثمان أبو وقال

 ، خالف المرض السالمة:قلب السليمالو ،تالف التنوعهذا من قبيل اخو ،لى شيء واحد ذكر يرجع إكل ما
سلم من مرض و ، والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك باهللا تعالى،والكافر والمنافق قلبه مريض

                                                             

 )٣١٧٢ (برقم ،]١٢٥:النساء سورة[ }خَِليالً ِإبراِهيم اللّه واتَّخَذَ{ :تعالى اهللا قول باب ياء،األنب كتاب البخاري، رواه - ٤



 من قبيل الشكوك ض التي يحصل بها انحطاط مرتبة العبد سواء كان ذلكمراشيء من األب ولم يتلطخ ،النفاق
   و القدر كما يقول ابن جرير  أ، أو الرسل،أو بالمالئكة ،-بارك وتعالىت- باهللا  سواء كانيمانهالتي تزلزل إ

 وأعظم ما تكون السالمة منه هو ،لى شيء واحد القلب السليمن هذه المعاني ترجع إإ ف كانا، أي-رحمه اهللا-
 سالمة  ثم بعد ذلك يحصل التفاوت بين الناس في، بهذاالكن أن تحصل إصل في النجاة ال يماإلشراك هذا أ

حد من أ فال تزاحم محبة اهللا تعالى في قلبه محبة ،كمل من غيره فمن الناس من تكون سالمته أ،القلب
قبال عليه ليست  ويشغلها عن ذكر اهللا ومحبته واإلفصار ذلك يملؤها ،القلوب التي ابتليت بالعشقف ،المخلوقين

تشربت البدع القلوب التي  وقل مثل ذلك في -جل جالله-لئت بمحبة المعبود  التي موب الصافيةكالقل
 وهكذا القلوب التي قد تشربت ،تي سلمت من هذا وصاحبها على السنةهواء والضالالت ليست كالقلوب الواأل

  . واهللا المستعان، من ذلك كلهتي سلمت الةب المصقولوالشبهات ليست كالقل
  -ذكره تعالى- قوله: "-رحمه اهللا تعالى-قال اإلمام ابن القيم 

: }مولَا ي نفَعاٌل يلَا مو نُونِإلَّا * ب نَأتَى م ِليٍم ِبقَلٍْب اللَّهألنه المثال هذا على وجاء السالم هو والسليم }س 
 والقدير كالعليم له ثابتة صفة السالمة صارت قد الذي القلب فالسليم والظريف والقصير كالطويل للصفات
 الجامع واألمر السليم القلب معنى في الناس عبارات اختلفت وقد، والعليل سقيموال المريض ضد فإنه وأيضا
  .)٥("ونهيه اهللا أمر تخالف شهوة كل من سلم قد الذي أنه: لذلك

تحقق ت فالسالمة من الشرك ، وعامة المفسرين أنه السالم من الشرك، أراد أن يجمع المعنى:هذا األمر الجامع
بما دون الشرك فإن ذلك ال تحصل له اً  ولكن القلب إذا كان متلطخ،ي النار ف وأنه ال يخلد،منها النجاة

   .السالمة الكاملة
 ومن ،ونهيه اهللا أمر تخالف شهوة كل من سلم قد الذي أنه: لذلك الجامع واألمر: "-رحمه اهللا-وقال ابن القيم 

 مع اهللا محبة في فسلم ،هرسول غير تحكيم من وسلم سواه ما عبودية من فسلم ،خبره تعارض شبهة كل
 ،حال كل في مرضاته وإيثار ،له والذل ،إليه واإلنابة عليه والتوكل ،ورجائه خوفه في لرسوله تحكيمه
  .)٦("وحده هللا إال تصلح ال التي العبودية حقيقة هو وهذا طريق بكل سخطه من والتباعد

ألساس في او ،و النجاة من النارود في النار أبمعنى الخل ،تتوقف على هذاال  ولكن النجاة القلب كامل السالمة
معنى عليه النجاة ب تتوقف  ولكن ال،ن القلوب تتفاوت فيهإ ومع ذلك ف،شراكهذا قضية السالمة من اإل

 في قلبه شهوات تزاحم ،هواء ولكنه ال يخلد في النار قد يكون اإلنسان في قلبه شيء من األ،الخروج من النار
 ،الحافظ ابن القيم  ما ذكرهالسالمة الكاملةف ، ولكنه ال يخلد في النار،هليه تشغله وتعوققبال ع واإل،محبة اهللا

 ،شراك يتفاوتواإل ، والنفاق يتفاوت،الكفر يتفاوتسالم المرء يتفاوت كما أن إ ،فهذا مثل اإليمان يتفاوت
 ولكن ،وع من اإلشراك هواه يطاع ويتبع فهذا نن صار اآل،]٢٣:الجاثية سورة[ }هواه ِإلَهه اتَّخَذَ مِن َأفَرَأيتَ{

ومنه ما ال  ،من الملةمنه ما يخرج فالكفر يتفاوت  ،وقل مثل ذلك في الكفر ، يخلد في النارالشراك هذا اإل
هو نفاق   ومنه ما،كبرأهو نفاق   وهكذا النفاق منه ما، وكفر اعتقادي، ومنه كفر عملي،يخرج من الملة

                                                             

 .)١/٧(الشيطان، البن القيم مصائد من اللهفان إغاثة - ٥

 .)١/٧ (المصدر السابق - ٦



: -صلى اهللا عليه وسلم- بل في كالم الرسول -مرضي اهللا تعالى عنه- الم الصحابةولهذا تجد في ك ،صغرأ
 فهذا اإلنسان المصلي لربما ، تدل على أن الناس يتقلبون في أحوال،)٧()) ويمسي كافرا،يصبح الرجل مسلما((

بعضهم   في بعض المواقف ولهذا تجد الصحابة،نوع نفاق  إلىولى كفر أخر إآينقلب في موقف إلى حال 
ن الكفر طا فالنفاق ال يختص بإظهار اإليمان وإب،ق هذا المنافقضرب عنأ دعني ، نافق فالن:يقول

يكون هذا خرى قد  ولكن هناك صور أ،وأسوأ صور النفاقجلى صور النفاق  تعتبر أة هذه صور،بالضرورة
ال بعض هؤالء  الناس ح ولهذا يستشكل بعض،نسان مصليا ولكنه في الواقع فيه نوع نفاق يزيد وينقصاإل

ن إ و:نقول هؤالء بعضهم يصلي :فبعضهم يقول ، منافقين:ولوأنا أق ،ليبراليين نهمإ نفسهمالذي يقولون عن أ
سماء  يدل على هذا كتاباتهم بأ،ة زنادق،الم ويبطن الكفر حقيقةسالنفاق أنواع فبعضهم يظهر اإلو ،صلى

 ةال شبهة فيه سخري كفر ،كتابات هي عين الكفر يكتبون ،بيوت الضرار المعروفةفي مستعارة في مواقعهم 
 قد ،بوا بأسماء مستعارةذا كت إ،ة ومن دين اإلسالم صريح،-صلى اهللا عليه وسلم-ل  ومن الرسو،من اهللا

 وشكت في حالهم ،من المواقفحدى النساء من هؤالء حصل عندها نوع اضطراب في موقف إحدثتني 
بعض من ال و،بطان للكفرظهار لإلسالم وإإ فهذا ،ر أنهم يتحدثون بها معها هي كفر صريح تذكفذكرت أموراً

 فهذه القضية ،ي ولكن عنده نوع نفاقيصلفبطان الكفر سالم وإظهار اإلإبهذه المنزلة من هؤالء قد ال يكون 
نافق  :ن عندما يقولوفالصحابةالكفر،  بطنيسالم ون يظهر اإلنسان اإلليس من شرط النفاق أف ،ن تدركالبد أ

 ، فهؤالء ال شك في نفاقهم ولكن نفاقهم يتنوع،نواعلنفاق أاف ،سالم ويبطن الكفرنه يظهر اإلأ يقصدون فالن ال
  بالنفاق لم تحرر فكثير من القضايا المتعلقة،عرفتها البد من تحريرها ومة هذه قضي،ن كان بعضهم يصليإو

لعلم أن النفاق لم  عند العلماء وطلبة امشهور جداً يعني حتى ال،عند كثير من طلبة العلم فضال عن غيرهم
     في غزوة بدر ماذا قال اهللا ،لى تحرير هذا كالم يحتاج إ،يد بعد غزوة بدر وبالتحد،ال في المدينةيعرف إ

نوع هذا  ما ،]٤٩:ألنفالا سورة[ }ِدينُهم هُؤالء غَر مرض قُلُوِبِهم ِفي والَِّذين الْمنَاِفقُون يقُوُل ِإذْ{: -عز وجل-
 آمنُوا الَِّذين اللَّه ولَيعلَمن{ نومنافق هناك وفي بدر كان ،؟ليس كذلك أيمانفاق وضعف اإل الن؟المرض
نلَمعلَيو نَاِفِقينون ك :ال يقال ،يحصل له تلون فمن الناس من ،والسورة مكية ]١١:العنكبوت سورة[ }الْم

حيانا النفاق أف ، ويبطن الكفر،المسيظهر اإلأن رهب حتى يحتاج اإلنسان قوه تُندهم  ع ماالمسلمين في مكة
 وإذا جلس مع ، فإذا جلس مع الكفار صار كحالهم،ضعف يكون عنده إيمان ولكنه ضعيفيظهر في مواطن ال

 َأتُِريدون كَسبواْ ِبما َأركَسهم للّهوا ِفَئتَيِن الْمنَاِفِقين ِفي لَكُم فَما{ :-عز وجل-يمان صار كما قال اهللا أهل اإل
 سورة[ }...فَتَكُونُون كَفَرواْ كَما تَكْفُرون لَو ودواْ * سِبيالً لَه تَِجد فَلَن اللّه يضِلِل ومن اللّه َأضلَّ من تَهدواْ َأن

 ُأرِكسواْ الِْفتِْنِة ِإلَى ردواْ ما كُلَّ قَومهم ويْأمنُواْ ْأمنُوكُمي َأن يِريدون آخَِرين ستَِجدون{وقال  ،]٨٩-٨٨:النساء
  .نفاق فهذا نوع ]٩١:النساء سورة[ }ِفِيها

 هْل اللَِّه دوِن ِمن  *تَعبدون كُنْتُم ما َأين لَهم وِقيَل * ِللْغَاِوين الْجِحيم وبرزِت * ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{
ونَكُمرنْصي َأو وننْتَِصروا * يِكبا فَكُبِفيه مه ونالْغَاوو * نُودجو ِليسِإب ونعمقَالُوا * َأج مها وِفيه 

                                                             

  ).١١٨ (مبرق الفتن، تظاهر قبل باألعمال المبادرة على الحث باب اإليمان، كتاب مسلم، رواه - ٧



ونخْتَِصمتَاللَِّه * ي الٍل لَِفي كُنَّا ِإنِبيٍن ضِإذْ * م يكُمونُس بالَِم ِبرالْعا * ينملَّنَا وِإال َأض ونِرمجا * الْملَنَا فَم 
ِمن ال * شَاِفِعينِديٍق وِميٍم صح * فَلَو ةً لَنَا َأنكَر فَنَكُون ِمن ْؤِمِنينالْم * ِفي ِإن ةً ذَِلكا آليمو كَان مهَأكْثَر 

ْؤِمِنينم * ِإنو كبر ولَه ِزيزال الْعِحيم١٠٤-٩٠:الشعراء سورة[ }ر[.  
 المتقون وهم لناظريها، مزينة مزخرفة القيامة يوم أهلها من وأدنيت الجنة قربت: أي }الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{

  .الدنيا في لها وعملوا الدنيا، في ما على فيها رغبوا الذين
ليس و ،هذا يفهم من أمور أخرىريها مزخرفة مزينة لناظ : قوله لكن،دنيت وقربت أ}ُأزِلفَِت{معنى صل أ

   .هو قدر زائد عليهوإنما  ،معنى أزلفت
 إلى القلوب منها بلغت زفرة فزفرت عنقٌ، منها وبدت عنها، وكُشف أظهرت: أي }ِللْغَاِوين الْجِحيم وبرزِت{

  .الحناجر
 ليست: أي }ينْتَِصرون َأو ينْصرونَكُم هْل اللَِّه دوِن ِمن *تَعبدون  كُنْتُم ما َأين{: وتوبيخا تقريعا ألهلها وقيل
 أنفسها؛ عن تدفع وال شيًئا، اليوم عنكم تغني واألنداد األصنام تلك من اهللا، دون من عبدتموها التي اآللهة
  .واردون لها أنتم جهنم حصب اليوم وإياها فإنكم
  .فيها فَدهِوروا: يعني: مجاهد قال }ونوالْغَاو هم ِفيها فَكُبِكبوا{: وقوله
 من بعض، على بعضهم ألقي أنه: والمراد ،صرصر: يقال كما مكررة، والكاف. فيها كببوا: غيره وقال
  . الشرك إلى دعوهم الذين وقادتهم الكفار

 ، تدل على تكرر في المعنىحلحلوجلجل و زلزلوصلصل وكبكب كتكرر فيها الحروف تالتي اللفظة 
 حينما تقول مثالً ةوهكذا الصلصل ، فيها اضطرابوالحركة الواحدة ليس ،زلزلة حركه فيها اضطرابالف

 إذا كان مرة واحدة فقط ما يقال ، أو السلسلة أو نحو ذلكة، أو له من صوت الجرس صلصل،صوت له صليل
 فَوج ِفيها ُألِْقي كُلَّما{ :، كقولهلقىيعني ألقي بعضهم على بعض في دفعات تُ }فَكُبِكبوا{هنا و ،ةله صلصل

مَألَها سنَتُهخَز َألَم ْأِتكُمي وبعضهم ، ويرمى فيهم في الجحيم ويطرح بعضهم على بعض]٨:الملك سورة[ }نَِذير 
 أي طرح بعضهم على بعض على ا،وهو أن الكب يكون على الوجه يكب كبمعنى زائد و ،أيده وعبر عنه

   .كبواكب ،وجوههم
}جونُود ِليسِإب ونعمآخرهم عن فيها ألقوا: أي }َأج.  

جنود إبليس أعم و ،جنود إبليسهم  ذرية إبليس من الشياطين }َأجمعون ِإبِليس وجنُود{:  في قولهبعضهم يقول
فيهم كل من كان  فيدخل ، فحزب الشيطان هم جنود إبليس]١٩:المجادلة سورة[ }الشَّيطَاِن ِحزب ُأولَِئك{من هذا 

 ]١١٢:األنعام سورة[ }والِْجن اِإلنِس شَياِطين{ :-تبارك وتعالى- ولهذا قال اهللا ؛بهذه الصفة من الجن واإلنس
عز - اهللا  غيرجنود إبليس كل من كان داعية إلى عبادةف ،اإلنس فيهم شياطينفكما أن الجن فيهم شياطين 

تبارك - وكما قال اهللا ، وساعياً فيه فهو من جنود إبليس،لذلك اً ومروج، وإلى طاعة الشيطان،-وجل
 وكل صوت يدعو إلى اء،ى بالغنوص ]٦٤:اإلسراء سورة[ }ِبصوِتك ِمنْهم استَطَعتَ مِن واستَفِْزز{ :-وتعالى

لصد عن سبيل ب في المنكر والشر واككل رايعني  }ورِجِلك ِبخَيِلك{: وقوله ،المنكر والباطل فهو داخل فيه



 وإلى الكفر وإلى ،كل داعية إلى اإلشراكو  ورجلك كل ماٍش،فهو داخل في هذا بخليله -عز وجل-اهللا 
ودعاته ومن جنوده ، هؤالء كلهم من حزب الشيطان، يعني الراجلة على األرجل،هِلِجالفجور فهو من ر.   

 الضعفاء يقول: أي }الْعالَِمين ِبرب نُسويكُم ِإذْ  *مِبيٍن ضالٍل لَِفي اكُنَّ ِإن تَاللَِّه  *يخْتَِصمون ِفيها وهم قَالُوا{
 وقد ويقولون ،]٤٧:غافرسورة [ }النَّاِر ِمن نَِصيبا عنَّا مغْنُون َأنْتُم فَهْل تَبعا لَكُم كُنَّا ِإنَّا{: استكبروا الذين
 أمركم نجعل: أي }الْعالَِمين ِبرب نُسويكُم ِإذْ  *مِبيٍن ضالٍل لَِفي كُنَّا ِإن تَاللَِّه{: بالمالمة أنفسهم على عادوا
  .العالمين رب مع وعبدناكم العالمين، رب أمر يطاع كما مطاعا
 لَِفي اكُنَّ ِإن{ وهذا مذهب البصريين ة،لي مخففة من الثق"نإ ":}مِبيٍن ضالٍل لَِفي كُنَّا ِإن تَاللَِّه{ : يقولبعضهم
 ،ال نذيريعني ما أنت إ ]٢٣:فاطر سورة[ }نَِذير ِإلَّا َأنتَ ِإن{: وقوله ،أنها نافيةب وبعضهم يقول ،}مِبيٍن ضالٍل

 ،وهذا مذهب الكوفيين }مِبيٍن ضالٍل لَِفي كُنَّا ِإن{ ،الإ بمعنى "لفي" : وأن الالم لقوله،بعضهم يقول بأنها نافيةو
تبارك -هم يعرفون أن اهللا ف ، من كل وجه-عز وجل-سووهم باهللا لم ي }الْعالَِمين ِبرب يكُمنُسو ِإذْ{ :وقوله

 سورة[ }زلْفَى اللَِّه ِإلَى ِليقَربونَا ِإلَّا نَعبدهم ما{ : هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت يقولون-وتعالى
 }اللِّه كَحب يِحبونَهم َأنداداً اللِّه دوِن ِمن يتَِّخذُ من النَّاِس وِمن{ :-تبارك وتعالى- لكن كما قال اهللا ،]٣:الزمر

   .في المحبة والطاعةسووا بينهم  ]١٦٥:البقرة سورة[
 الشرك هذا أصحاب وقال" :}مِبيٍن ضلَاٍل لَِفي كُنَّا ِإن تَاللَِّه{: تعالى قوله في -اهللا رحمه- القيم ابن قال

 ما أنهم ومعلوم }الْعالَِمين ِبرب نُسويكُم ِإذْ  *مِبيٍن ضلَاٍل لَِفي كُنَّا ِإن تَاللَِّه{: الجحيم جمعتهم وقد مآللهته
 والتأله الحب في به سووهم وإنما والقدرة، والملك حياءواإل واإلماتة والرزق الخلق في سبحانه به سووهم

 وكيف األرباب؟ برب التراب من لقخُ من يسوي فكيف والظلم، لالجه غاية وهذا والتذلل، لهم والخضوع
 بالذات المحتاج ،بالذات العاجز ،بالذات الضعيف ،بالذات الفقير يسوي وكيف الرقاب؟ بمالك العبيد يسوي
 وعلمه وإحسانه وجوده وملكه وقدرته غناه الذي ،بالذات القادر ،بالذات بالغنى العدم إال ذاته من له ليس الذي

  .)٨("!؟ذاته لوازم من التام المطلق وكماله ورحمته
  .المجرمون إال ذلك إلى دعانا ما: أي }الْمجِرمون ِإال َأضلَّنَا وما{
 نُرد َأو لَنَا فَيشْفَعوا شُفَعاء ِمن لَنَا فَهْل{: يقولون كما المالئكة، من يعني: بعضهم قال }شَاِفِعين ِمن لَنَا فَما{
: أي }حِميٍم صِديٍق وال  *شَاِفِعين ِمن لَنَا فَما{: قالوا وكذا ،]٥٣:األعرافسورة [} نَعمُل كُنَّا الَِّذي غَير نَعمَلفَ

  .قريب
 ولكنها تدور على هذا ،عبارة أهل العلم فيها من اللغويين وغيرهم تتفاوتو ،أصل مادة حميم تدل على القرب

 فإذا أوذي ، يقول الحمية،نه يحمى لصاحبهألصف بهذا و قيل له ذلك و:بعضهم يقولو ، القرب الشديد:المعنى
 وال حاجة لمثل هذا ، يعني تأخذه الحمية يغضب له،صاحبه أو قيل فيه ما يسوء أو نحو ذلك فإنه يحمى

يعني  ،ا عالقة حميمة يعني تحمى إلى صاحبه، القريب جداً:الصديق الحميم أيف ،-واهللا تعالى أعلم-التكلف 
   . وإنما قريبة جداً، ال؟ تغضبإذاً

                                                             

 ).٩٢ (الكافي، ابن القيم الجواب - ٨



}فَلَو ةً لَنَا َأنكَر فَنَكُون ِمن ْؤِمِنينون أنهم يتمنون أنهم وذلك }الْمربهم بطاعة ليعملوا الدنيا، دار إلى يرد   
 وإنهم عنه هوانُ لما لعادوا الدنيا الدار إلى ردهم لو أنه يعلم -وتعالى سبحانه- وهو -يزعمون فيما-

 }النَّاِر َأهِل تَخَاصم لَحقٌّ ذَِلك ِإن{: قال ثم ،"ص "سورة في النار أهل تخاصم عن تعالى أخبر وقد. لكاذبون
  .]٦٤:ص سورة[
 الحجج وإقامته لقومه إبراهيم محاجة في إن: أي }مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما آليةً ذَِلك ِفي ِإن{: تعالى قال ثم
 ربك وِإن  *مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما{ اهللا إال إله ال أنه على جلية واضحة وداللة آليةً التوحيد في يهمعل
ولَه ِزيزالْع ِحيمالر{.  

 ذَِلك يِف ِإن{ :وما حصل لهم من الغرق قال  هناك لما ذكر قوم فرعون}مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما{ :قوله هنا
 باعتبار أنه ، يعني قوم فرعون}َأكْثَرهم كَان وما{ :أن منهم من يقولو وسبق الكالم على هذا المعنى }آليةً

 وأن بعضهم كسيبويه ، ألنهم غرقوا؛الجيش الذين كانوا معهأفراد  وليس المقصود ،من كآسياآوجد فيهم من 
 يعني ما ، فإن ذلك ال يؤثر فيهم،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  بعث فيهم نيتوجه للمشركين الذين ذلك إ :قال

 :بعضهم يقول }مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما آليةً ذَِلك ِفي ِإن{وهنا  ،التثُ القصص واألخبار وهذه الميذكر من
 -اهللا عليه وسلمصلى - يعني المشركين الذين بعث فيهم النبي ،نو أي المشرك:وبعضهم يقول ،قوم إبراهيم

}ِفي ِإن ةً ذَِلكهذه المحاجة فيها آية، لقومه في التوحيد-عليه الصالة والسالم- يعني في محاجة إبراهيم }آلي ، 
وهو أيضاً قول  وإنما في المحاجة هذا كالم ابن كثير ، في ما ذكر من مصير الكفار مثالًفي المحاجة ليس

 مقامة الحجج عليه إ-عليه الصالة والسالم- بمحاجة إبراهيم -ل ذلكقو-اإلشارة و ،-رحمه اهللا-ابن جرير 
   .ال اهللاإله إال على أنه داللة واضحة  }آليةً{في التوحيد 

 اللَّه فَاتَّقُوا * َأِمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي * تَتَّقُون َأال نُوح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ * الْمرسِلين نُوٍح قَوم كَذَّبتْ{
 سورة[ }وَأِطيعوِن اللَّه فَاتَّقُوا * الْعالَِمين رب علَى ِإال َأجِري ِإن َأجٍر ِمن علَيِه َأسَألُكُم وما * وَأِطيعوِن
  .]١١٠-١٠٥:الشعراء

 هلأ إلى اهللا بعثه رسول أول وهو ،-السالم عليه- نوح ورسوله عبده عن -وجل عز- اهللا من إخبار هذا
 قومه فكذبه عقابه، وبيل من ومحذرا ذلك، عن ناهيا اهللا بعثه واألنداد، األصنام عبدت بعدما األرض

 له تكذيبهم اهللا لونز تعالى، اهللا مع أصنامهم عبادتهم في الخبيثة الفعال من عليه هم ما على واستمروا
  .}تَتَّقُون َأال نُوح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ * الْمرسِلين نُوٍح قَوم كَذَّبتْ{: قال ولهذا الرسل؛ جميع تكذيبهم منزلة

 ،-عليه الصالة والسالم- ألنه لم يكن رسول قبل نوح ؛يعني أن من كذب رسوالً واحداً فكأنما كذب الجميع
 قَوم بتْكَذَّ{ : فقال-عليه الصالة والسالم- وأول رسول هو نوح ، -صلى اهللا عليه وسلم-دم آأول نبي هو و

 ِإن{ : وقال،]٢٨٥:البقرة سورة[ }رسِلِه من َأحٍد بين نُفَرقُ الَ{: ، قال اهللاوإنما هو رسول واحد ،}الْمرسِلين نُوٍح
الَِّذين ونكْفُرِلِه ِباللِّه يسرو ونِريديقُواْ َأن وفَري نيِلِه اللِّه بسرو يقُولُوننُْؤِم وٍض نعِبب نَكْفُرٍض وعِبب 

ونِريديتَِّخذُواْ َأن وي نيب ِبيالً ذَِلكس * لَِئكُأو مه ونا الْكَاِفرقوكذلك في قوله ]١٥١- ١٥٠:النساء سورة[} ح ،
   . فقط-معليه الصالة والسال-  وقد كذبوا هوداً]١٢٣:الشعراء سورة[ }الْمرسِلين عاد كَذَّبتْ{ :بعده

  غيره؟ عبادتكم في اهللا تخافون أال: أي }تَتَّقُون َأال نُوح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ{



 وال فيها أزيد ال اهللا رسالة أبلغكم به، بعثني فيما أمين إليكم، اهللا من رسول إني: أي }َأِمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي{
  .منها أنقص

 أدخر بل لكم، نصحي على جزاء منكم أطلب ال: أي }َأجٍر ِمن علَيِه َأسَألُكُم وما * وَأِطيعوِن اللَّه فَاتَّقُوا{
 به بعثني فيما وأمانتي ونصحي صدقي وبان لكم وضح فقد }وَأِطيعوِن اللَّه فَاتَّقُوا{ اهللا عند ذلك ثواب

  .عليه وأتمنني
 لَو ربي علَى ِإال ِحسابهم ِإن * يعملُون كَانُوا ِبما ِعلِْمي وما قَاَل * األرذَلُون واتَّبعك لَك َأنُْؤِمن قَالُوا{

ونرا * تَشْعمِبطَاِرِد َأنَا و ْؤِمِنينالْم * ِإال َأنَا ِإن نَِذير ِبين١١٥-١١١:الشعراء سورة[ }م[.  
  .؟أراذلنا وهم وصدقوك، اتبعوك ذينال األراذل بهؤالء ذلك في ونتساوى ونتبعك، لك أنؤمن: يقولون

 ،مممن ال شأن له ،سافل الوضعاء من الناسوالمقصود بهم األ }األرذَلُون واتَّبعك لَك َأنُْؤِمن{ :يعني هنا قالوا
عليه الصالة -ه هكذا قالوا ل، ]٢٧:هود سورة[ }َأراِذلُنَا هم الَِّذين ِإالَّ اتَّبعك نَراك وما{ وال غنى ،وال مرتبة

 وطلبوا منه -صلى اهللا عليه وسلم-  وهكذا قال المشركون للرسول،نبيائهمكذبون ألم وهكذا قال ال-والسالم
 ينصرِني من قَوِم ويا{: قوله هكذاو ، عنا هؤالء األنجاسرد اطْ،ومخالطتهمبعادهم وتنزهوا عن مجالستهم إ

ِإن اللِّه ِمن مدتُّهوأخرى طلبا للطعام وا لمآرب أءنهم إنما جاإ :هم ويقولونفكانوا يتهمون، ]٣٠:دهو سورة[ }طَر 
جل أنما يتبعونك من  إ، ومعرفة الحجج والبراهين واآليات،يمانهل للنظر والتفكير واإلس هؤالء بأ ولي،المال

ولهذا كان الجواب،وعتهمشيء يأكلونه يسدون به ج : }ِإن مهابلَى ِإلَّا ِحسع بير لَو ونرا{ ،}تَشْعم كلَيع ِمن 
 قَاَل{ ،]٥٢:األنعام سورة[ }الظَّاِلِمين ِمن فَتَكُون فَتَطْردهم شَيٍء من علَيِهم ِحساِبك ِمن وما شَيٍء من ِحساِبِهم

 وإنما نحكم ،شق الصدورو ،بهمر في نفوسهم وقلو عن التنقيمسئواللست  }يعملُون كَانُوا ِبما ِعلِْمي وما
ن إن هؤالء غير صادقين فأبن نقول  أما أ،يقبل ذلك منهم وحسابهم على اهللاذعنوا فمنوا أآ فهؤالء ،بالظاهر

 هنا  األخوة}نُوح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ{ ، يتهمونهم لفقرهم،علمأالمعنى واهللا تعالى هو  هذا ،ذلك ليس لنا
نه أخر وهو آوتأتي بمعنى  ،تي بهذا االعتبار فاألخوة تأ،ن ذلك يعبر عنه بهذاإف ،سبخوة النبها أالمقصود 
تأتي بمعنى األخوة و ،عم من ذلكأ وتأتي بمعنى ،كون في بلد واحدنهم يشتربمعنى أتي  وتأ،من قومهم

 والْقَاِئِلين{ :-عز وجل- كما قال اهللا ، هنا قطعاة وليست مراد،يمانال ألهل اإلإاإليمانية وهذه ال تكون 
اِنِهمِلِإخْو لُمنَا هكما جاء في بعض ،النسبة خواألخوة أبحتمل أن يكون المراد يو ،]١٨:األحزاب سورة[} ِإلَي 

و  أ، إلينا في قصة الخندق هلم:من النسب قال ألخيه  رجالًأن - من ضعفال تخلوو ،لو صحت-الروايات 
جهة أنهم في قبيلة كون من ين فيحتمل أ ،}ِإلَينَا هلُم{ :يقولون للمنافقينأنهم و ،من األخوة في الدينيكون ذلك 

 لَكُم مقَام لَا يثِْرب َأهَل يا{ ، فيحتمل أن يكون ذلك باعتبار أنهم في بلد واحد،و الخزرج أ األوس مثالًةواحد
دين بين المؤمنين والكافرين هو من  في ال لكن األخوة المنتفية هي األخوة،]١٣:األحزاب سورة[} فَارِجعوا

 لَهم قَاَل ِإذْ{هل العلم ولهذا استشكل بعض أ ،ب واحدإلى أ يرجعون ،ليهم يرجع إ، نسبهم من، منهم،قومهم
بين ؛ ألقرب خالف ذلكاألهل العلم وض أ هكذا قال بع،نه ليس منهمإ : قالوا هنا]١٧٧:الشعراء سورة[} شُع

 قَومه َأنذَر ِإذْ عاٍد َأخَا واذْكُر{ ،]٨٥:األعراف سورة[} شُعيبا َأخَاهم مدين وِإلَى{ : بعضاالقران يفسر بعضه



 َأخَا{و نحو ذلك  أ،تأتي بمعنى الصاحبو ، إلى قبيلة واحدةهم يرجعون فهنا ]٢١:األحقاف سورة[} ِبالَْأحقَاِف
  . كذاوخ أ: كما يقال بمعنى صاحب عاد}عاٍد

 كانوا شيء أي على كانوا ولو لي، هؤالء اتباع من يلزمني شيء وأي: أي ؟}يعملُون كَانُوا ِبما لِْميِع وما{
 إلى سرائرهم لِكوَأ إياي، تصديقهم منهم أقبل أن علي إنما والفحص، والبحث عنه التنقيب يلزمني ال عليه
  .وجل عز- اهللا
}ِإن مهابلَى ِإال ِحسي عبر تَ لَوونرا*  شْعمِبطَاِرِد َأنَا و ْؤِمِنينعنه يبعدهم أن منه سألوا كأنهم ،}الْم 

 نذيرا، بعثت إنما: أي }مِبين نَِذير ِإال َأنَا ِإن * الْمْؤِمِنين ِبطَاِرِد َأنَا وما{: وقال ذلك، عليهم فأبى ليتابعوه،
  .حقيرا أو جليال أو وضيعا، أو شريفًا كان ءسوا ، منه وكنت مني كان وصدقني واتبعني أطاعني فمن

 فَتْحا وبينَهم بيِني فَافْتَح * كَذَّبوِن قَوِمي ِإن رب قَاَل * الْمرجوِمين ِمن لَتَكُونَن نُوح يا تَنْتَِه لَم لَِئن قَالُوا{
 ِفي ِإن * الْباِقين بعد َأغْرقْنَا ثُم * الْمشْحوِن الْفُلِْك ِفي معه ومن اهفََأنْجينَ * الْمْؤِمِنين ِمن مِعي ومن ونَجِني

ةً ذَِلكا آليمو كَان مهَأكْثَر ْؤِمِنينم * ِإنو كبر ولَه ِزيزالْع ِحيم١٢٢-١١٦:سورة الشعراء[ }الر[.  
 الدعوة عليهم كرر وكلما وإسرارا، وجهرا ونهارا، ليال اهللا إلى وهميدع أظهرهم بين اهللا نبي مقام طال لما

 }الْمرجوِمين ِمن لَتَكُونَن نُوح يا تَنْتَِه لَم لَِئن{: اآلخر في وقالوا الشديد، واالمتناع الغليظ، الكفر على صمموا
 دعا ذلك فعند لنرجمنَّك،: أي }الْمرجوِمين نِم لَتَكُونَن{ نوح يا دينك إلى إيانا دعوتك عن تنته لم لئن: أي

  .منه اهللا استجاب دعوة عليهم
 في األصل هل زاد على أي لنرجمنك : يقول-رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير }الْمرجوِمين ِمن لَتَكُونَن{ :قوله
 وهذا المعنى يذكر ،بالحجارة ويحتمل أن يكون ،يحتمل أن يكون بالسب والشتمو ، ما فيه زيادة الرجم هنا؟هذا

 ،]٤٦:مريم سورة[ }مِليا واهجرِني لََأرجمنَّك تَنتَِه لَّم لَِئن{ -عليه الصالة والسالم-أيضا في قول آزر إلبراهيم 
ن المراد هنا إ : هنا يقول-رحمه اهللا-ابن جرير و ، بالسب والشتم: وقيل، الرجم بالحجارة:قيلف :فيه معنيان

 وهذان المعنيان ،؟ لكن لماذا نستبعد أن يكون المراد الرجم بالحجارة،}الْمرجوِمين ِمن لَتَكُونَن{ ،الشتمالسب و
 ، ومفعول،الرجيم فعيل يأتي بمعنى فاعلو ، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:يذكران في االستعاذة حينما يقال

 والمعنى الثاني الذي عليه عامة ،بهر السيئة والشُّنه يرجم الناس بالوساوس والخواطأل ؛نه راجمأبمعنى 
الرجم و ،رجم باللعن والسب والشتم مرجوم أي يالشيطان الرجيم هو الذي قطعاًو ،نه المرجومأالمفسرين 

 الشيطان الرجيم يعني المرجوم :، فال يقال رمى الشيطان بالحجارة-عليه الصالة والسالم- إبراهيم :الجمارب
 سورة[ }لِّلشَّياِطيِن رجوما وجعلْنَاها{ : لكن في قوله، رمى الجمار-عليه السالم- إبراهيم ن أل؛بالحجارة

 أعوذ باهللا من : عندما تقول،الشيطان الرجيم الذي يرجم بالشهبأي  ، يرجمون بالشهب، هي النجوم]٥:الملك
 والشيطان ال يقصد به إبليس ،عا حاصلن ذلك جميأ وقد يقول قائل ب،نه يفسر بالسبأالشيطان الرجيم األقرب 

 فال يختص ]٩٧:المؤمنون سورة[ }الشَّياِطيِن همزاِت ِمن ِبك َأعوذُ رب وقُل{ وإنما جنس الشياطين ،بعينه
  .بإبليس
 َأنِّي ربه فَدعا{: األخرى آليةا في قال كما اآلية، }...فَتْحا وبينَهم بيِني فَافْتَح * كَذَّبوِن قَوِمي ِإن رب{: فقال

غْلُوبم {: هاهنا وقال اآلية، آخر إلى }...فَانْتَِصرنَاهيفََأنْج نمو هعوِن الْفُلِْك ِفي مشْحالْم * قْنَـا  ثُمَأغْر  ـدعب 



اِقينومن نجيناه: أي نين،اث زوجين كل من افيه حمل التي واألزواج باألمتعة المملوء هو: والمشحون ،}الْب 
 ربـك  وِإن * مـْؤِمِنين  َأكْثَرهم كَان وما آليةً ذَِلك ِفي ِإن{ كلهم، أمره وخالف كذبه من وأغرقنا كلهم، اتبعه
ولَه ِزيزالْع ِحيمالر{.  

 م المقصود الذين بعـث فـيه      :قيلو،  يعني قوم نوح  : فقيل }َأكْثَرهم كَان وما{ :بقوله  في المراد  اختلف العلماء 
ما كـان أكثـرهم مـن       أي   ، يحمل ذلك على الثاني    -رحمه اهللا -ابن جرير   و ،-صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  

  . المشركين
  .تم بحمد اهللا وفضله

  


