
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ١٩٢ إلى ١٦٠ سورة الشعراء من اآلية 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

 
  . وبعد، وعلى آله وصحبه،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

 لَكُم ِإنِّي * تَتَّقُون َأال لُوطٌ َأخُوهم لَهم قَاَل ذِْإ * الْمرسِلين لُوٍط قَوم كَذَّبتْ{: -رحمه اهللا-قال المصنف 
 سورة[} الْعالَِمين رب علَى ِإال َأجِري ِإن َأجٍر ِمن علَيِه َأسَألُكُم وما * وَأِطيعوِن اللَّه فَاتَّقُوا * َأِمين رسوٌل
  .]١٦٤-١٦٠:الشعراء
 وهو آزار، بن آزر بن هاران بن لوط: وهو ،-عليه السالم- لوط، لهورسو عبده عن مخبرا تعالى يقول
 ،-السالم عليهما- إبراهيم حياة في عظيمة أمة إلى بعثه قد تعالى اهللا وكان الخليل، إبراهيم أخي ابن

 مشهورة وهي خبيثة، منتنة بحيرة مكانها وجعل بها، اهللا أهلكها التي وأعمالها" سدوم "يسكنون وكانوا
عز - اهللا إلى فدعاهم وبك،والشَّ الكَرك بالد وبين بينها المقدس، البيت لجبال متاخمة بناحية الغور ببالد
 اهللا، معصية عن ونهاهم إليهم، اهللا بعثه الذي رسولهم يطيعوا وأن له، شريك ال وحده يعبدوه أن -وجل

  .اإلناث دون الذكْران إتيان من عله،ف إلى الخالئق يسبقهم لم مما العالم، في ابتدعوه قد كانوا ما وارتكاب
 اًفعد ذلك تكذيب -عليه الصالة والسالم- هم كذبوا لوطاً }الْمرسِلين لُوٍط قَوم كَذَّبتْ{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 نُفَرقُ الَ{ ،ومن كذب واحداً فهو مكذب بجميع الرسل ،-عليهم أجمعينصلوات اهللا وسالمه -جميع األنبياء ل
نيٍد بن َأحِلِه مسقَاَل ِإذْ{ ،]٢٨٥:البقرة سورة[ }ر ملَه مَأال لُوطٌ َأخُوه ِإنِّي * تَتَّقُون وٌل لَكُمسر فَاتَّقُوا * َأِمين 
وِن اللَّهَأِطيعلم يذكر معها في  هو الوحيد في القرآن حينما ذكرت دعوته -عليه الصالة والسالم- لوط ،}و

أول ما - كانوا يقولون ألقوامهم -عليهم الصالة والسالم-الرسل و ،ه دعاهم إلى التوحيدجميع المواضع أن
 أنكر -صلى اهللا عليه وسلم- ولوط ]٥٩:األعراف سورة[ }غَيره ِإلٍَه من لَكُم ما اللَّه اعبدواْ{ :- إليهميدعونه

 ،شراكإلم يكن عندهم  -يه الصالة والسالملع-ب بعض أهل العلم إلى أن قوم لوط ذهو ،عليهم إتيان الفاحشة
وكون التوحيد لم يذكر األمر به ال يعني أنهم لم  ،-واهللا تعالى أعلم-وإنما كانوا بهذا المثابة من العمل القبيح 

 أعني ، والخطاب في القرآن منقول من لغة أخرى، وال يعني أنه لم يخاطبهم بذلك،شراكاإليكونوا على 
موطن ما  في كل -تبارك وتعالى- فيذكر اهللا -هم الصالة والسالميعل-ء من غير العرب خطاب هؤالء األنبيا

 ، في كل مقام ما يناسب ذلك المقام-صلى اهللا عليه وسلم- ولذلك تجد ما يذكره اهللا من خبر موسى ؛يناسبه
كالم وفي  ،مه وهكذا في كالم شعيب مع قو،خرآببعض المقامات ويذكرها في مقام وهناك أشياء ال يذكرها 

 ، مع أقوامهم تجد أن الخطاب فيه أشياء تذكر في موضع-عليهم الصالة والسالم-في كالم هود و ،صالح
:  قالت للمالئكة-عليه الصالة والسالم-يعني امرأة إبراهيم  حتى الصيغة المنقولة ،وأشياء ال تذكر في موضع

}وزجع ِقيما{ :خر قالتوفي الموضع اآل ،]٢٩:الذاريات سورة[ }علَتَى ييو َأنَاْ َأَأِلدو وزجذَا عهِلي وعخًا بشَي ِإن   
  



 في المرة األولى قالت :ى نقولموقف واحد ما تكرر حت ، وهو مقام واحد،]٧٢:هود سورة[ }عِجيب لَشَيء هذَا
 ،منقول بمعناهمن أن الكالم   هو ما ذكرتُ-واهللا تعالى أعلم- والسبب ، وفي المرة الثانية قالت كذا،كذا

 ، فينقل من المعنى لكل مقام ما يناسبه، وإنما تكون بنقل المعنى، ليست حرفية-كما هو معروف-والترجمة 
كون و ، أو نحو ذلك تذكر من الموقف أشياء تناسب المقاماً تنقل موقفاً،ا تحكي موقفحتى في اللغة الواحدة لم

ما فالتوحيد هو أول  ؛ أنه خاطبهم بالتوحيد ال يعني أنه لم يأمرهم به ما ذكر-صلى اهللا عليه وسلم-لوط 
 لكن لما كانت هذه الفعلة القبيحة هي من مبتكراتهم ولم يسبقهم ،-عليهم الصالة والسالم-الرسل يدعو إليه 
 :أنه قال لهم ذكر اهللا عنه -صلى اهللا عليه وسلم- ربما يكون هذا هو السبب في أن لوطاً ،إليها أحد

}بهذا -عز وجل- ولهذا أهلكهم اهللا ؛عدهال فهم كفار قبل ذلك وبإو هذه في دعوتهم كرتْ يعني ذُ،}َأتَْأتُون 
 هم كفرة ووقعوا بهذا الفعل ،؟جرد أنهم فعلوا هذه الفعلةلم وهل هذا الهالك المستأصل ،الهالك المستأصل

 كان في تلك الناحية قريباً من -ة والسالمعليه الصال-يمان أصالً؟ يعني لوط جاءهم اإلومن أين القبيح 
صلى - وإبراهيم ، ذلك المكان هو ما يعرف اآلن بالبحر الميت: يقولون، من بيت المقدس،األرض المقدسة
عليه - فبقي لوط ،-جل جالله-عبادة اهللا ودعا الناس إلى  ، كان في الشام حينما هاجر إليها-اهللا عليه وسلم

عليه الصالة -يمان قبل لوط جاءهم اإل هؤالء ، وإبراهيم في ناحية،ن أخيه في ناحية وهو اب-الصالة والسالم
أو أنهم لم يدعهم إلى ذلك ه ذكر ال يعني أنتيمان والتوحيد لم  فالمقصود أن كون الدعوة إلى اإل،-والسالم

 ،ل هذا الجوابثم يجيبونه بمثويأتيهم نبي رسول  ،يمانوال يظن بقوم أنهم على اإل يمانكانوا على اإل
 هي في ،كوبك والشَّربينها وبين بالد الكَ : يقولم، ويعيبونه أنه يتنزه عن فعلته،خراجواإلطرد بالويتوعدونه 

 }يرونَها يكُونُوا َأفَلَم السوِء مطَر ُأمِطرتْ الَِّتي الْقَريِة علَى َأتَوا ولَقَد{ : قال-عز وجل-تلك الناحية ألن اهللا 
بالد الكرك  : يقول، فدل ذلك على أن أهل مكة مروا على تلك الناحية حينما أتوا بالد الشام،]٤٠:الفرقان سورة[
 ،-عليه الصالة والسالم- بلوط هم إلى اإليمان فكذبوا فهو دعا ، وهو يعني بها منطقة البحر الميت،الشوبكو

 اليهود :فتقول مثالً ، بهمون ومؤمنونم مصدقنهإ :ولو قالوا ،ومن كذب بنبي فهو مكذب بجميع األنبياء
 كَذَّبتْ{ :ن قولهإ : فقد يقول قائل،أنبيائهمو -صلى اهللا عليه وسلم-ن الرسل مع أنهم يؤمنون بموسى ومكذب
ملُوٍط قَو ِلينسرلكن هل كانوا ، لكن كان ذلك الكفر واقعاً حينما كذبوه، هذا كفر منهم، يعني كذبوا لوطاً}الْم 
 هو كفر ال -عليه الصالة والسالم-لوط تكذيب فال إالسؤال وهو هذا  ؟لى اإلشراك حينما دعاهم إلى اهللاع

  . شك
سم لقلعة حصينة جداً ا كلمة عجمية : وكاف أخرى،ك بفتح أوله وثانيهر الكَ:- تعالىرحمه اهللا-قال الحموي و

 ٍلا وهي على سن جبل ع،قلزم وبيت المقدسيلة وبحر الأفي طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين 
   .هـ.ا.لكرك أيضاً قرية كبيرة قرب بعلبك وا: قال،ال من جهة الربضإحيط بها أودية ت

 }السوِء مطَر ُأمِطرتْ الَِّتي الْقَريِة علَى َأتَوا ولَقَد{ .هي األولى يقصد جبال األردن فالبحيرة البحر الميت
 }والْمْؤتَِفكَاتُ{ : قال،ووصل وذكرها بالصفةألنه قلبها  ]٥٣:النجم سورة[ }والْمْؤتَِفكَةَ{ :قال ]٤٠:الفرقان سورة[
  . هي والتوابع والقرى التي معها،باعتبار أن لها أعمال يعني قرى توابع فكلها قلبت ]٩:الحاقة سورة[



 قَوم َأنْتُم بْل َأزواِجكُم ِمن ربكُم لَكُم خَلَقَ ما وتَذَرون*  الْعالَِمين ِمن الذُّكْران َأتَْأتُون{: تعالى قال ولهذا
ونادقَالُوا * ع لَِئن ا تَنْتَِه لَملُوطُ ي لَتَكُونَن ِمن ِجينخْرِإنِّي قَاَل * الْم ِلكُممِلع ِمن الْقَاِلين * بِني رِلي نَجَأهو 

 علَيِهم وَأمطَرنَا * اآلخَِرين دمرنَا ثُم * الْغَاِبِرين ِفي عجوزا ِإال * َأجمِعين وَأهلَه فَنَجينَاه * يعملُون ِمما
 }الرِحيم الْعِزيز لَهو ربك وِإن * مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما آليةً ذَِلك ِفي ِإن * الْمنْذَِرين مطَر فَساء مطَرا

  .]١٧٥-١٦٥:الشعراء سورة[
 اهللا خلقهن الالتي- نسائهم إتيان إلى وأرشدهم الذكور، وغشيانهم الفواحش، إتيانهم عن اهللا نبي نهاهم لما
 ِمن لَتَكُونَن{ به، جئتنا عما: يعنون} لُوطُ يا تَنْتَِه لَم لَِئن{: قالواأن  إال له قومه جواب كان ما -لهم

ِجينخْرا{: تعالى قال كما أظهرنا، بين من ننفيك: أي }الْممو كَان ابوِمِه جِإال قَو قَالُوا َأن موهَأخِْرج ِمن 
ِتكُميقَر مِإنَّه ُأنَاس ونرتَطَهمستمرون وأنهم فيه هم عما يرتدعون ال أنَّهم رأى فلما ،]٨٢:األعراف سورة[} ي 
 بريء فأنا به؛ أرضى وال أحبه ال الُمبغضين،: أي }الْقَاِلين ِمن ِلعمِلكُم ِإنِّي{: فقال منهم تبرأ م،ضاللته على
  .}يعملُون ِمما وَأهِلي نَجِني رب{: قال عليهم اهللا دعا ثم. منكم
  .امرأته وهي ،}الْغَاِبِرين ِفي وزاعج ِإال{، كلهم: أي }َأجمِعين وَأهلَه فَنَجينَاه{ :تعالى اهللا قال

 هال أحب : قال،]٣:الضحى سورة[ }قَلَى وما ربك ودعك ما{ ،أي المبغضين} الْقَاِلين ِمن ِلعمِلكُم ِإنِّي{ :هنا يقول
 اآلن ظاهر الدعاء }لُونيعم ِمما وَأهِلي نَجِني رب{ : فقالمعليهاهللا  ثم دعا ، منكمء برياأنف ،وال أرضى به
 ،الرجسهذا من مما وقعوا فيه  بمعنى أنه يسلم ، من ماذا؟ مما يعملون،أنه دعا ربه طلب النجاةالذي دعا به 

 :عليهم فقالاهللا ثم دعا :  يقول-رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير ، هذا ظاهر الدعاء،وأن اهللا يسلم أهله من ذلك
}بِني رهذه اإلجابة التي ،لونممما يعطلب النجاة لنفسه أنه ب -رحمه اهللا-بن كثير نوجه كالم اف ،}نَج 

 فدل ذلك على }الْغَاِبِرين ِفي عجوزا ِإلَّا * َأجمِعين وَأهلَه فَنَجينَاه{ : قال-تبارك وتعالى-حصلت له أن اهللا 
 : قال،خذ هؤالء المجرمينأن اهللا يأ و،ءهؤاللطلب اإلهالك و ، حينما طلب النجاة دعا عليهم،أنه دعا عليهم

}نَاهيفَنَج لَهَأهو ِعينمال يعني أنه وقع  أي ،تعقيب كل شيء بحسبه، و فالفاء تدل على التعقيب المباشر}َأج
 وأيضاً تدل ، وأيضاً تدل الفاء هذه على التعليل، وإنما وقع لهم ذلك في الصباح،بنفس اللحظة التي دعا بها

 وَأهلَه فَنَجينَاه{ منهلدعاء الذي تقدم ا إجابة ر نجيناه باعتبا،}فَنَجينَاه{تيب ما بعدها على ما قبلها على تر
ِعينما ِإلَّا * َأجوزجِفي ع ِفي{ :يقول هنا }الْغَاِبِرين وكانت عجوز سوء بقيت ،يقول وهي امرأته }الْغَاِبِرين 

 ، دقيقة جداً بقيت فهلكت-رحمه اهللا- كثير ذه العبارة التي عبر بها ابن ه،فهلكت مع من بقي من قومها
 ِإال{ الباقي والذاهب ، تأتي بمعنى الباقي وتأتي بمعنى الذاهب،الغابر كما يقول النحاس من األضدادلفظة و

الحافظ ابن و ،ا وهذاأو فسرتها في الذاهبين فإنها تدل على هذ إذا فسرتها في الباقين }الْغَاِبِرين ِفي عجوزا
 هلكت بمعنى ، للمعنييناً، جمعبقيت فهلكت :}الْغَاِبِرين ِفي عجوزا ِإال{ :قال في قوله -رحمه اهللا-كثير 
 اًكثيرو ،في هذا الكتاب -رحمه اهللا- من دقته  وهذا،الباقين بقيتفي  واألول ،الهالكفي الذاهبين في ذهبت 

 ، كتب التفسيرفي ولكن هذا الكتاب هو بمنزلٍة ،القبيل وال يتفطن لها من هذا اءا يمر اإلنسان على أشيم
 في ،كأي في الذاهبين في الهال }الْغَاِبِرين ِفي عجوزا ِإال{فالمقصود أن هذه اللفظة يمكن أن تفسر بمعنى أنها 

 والهالك ،ذهبتالنتيجة واحدة و ،يعني في الباقين في الهالك }الْغَاِبِرين ِفي عجوزا ِإال{ :أو يقال ،الهالكين



 ومن أهل العلم من ، في الباقين في الهالك}الْغَاِبِرين ِفي{ بمعنى هلك  فالن راح،فالن ذهبو ،ل فالن هلكايق
 ِإال{في الباقين يعني في المعمرين  ، فهي كبيرة في السن؛ والمدة التي عاشها اإلنسان،طول العيشبفسر البقاء 

بعبارة قريبة  -ةكأبي عبيد- ويعبر عنه بعضهم -رحمه اهللا-وهذا اختيار ابن جرير  ،}ِرينالْغَاِب ِفي عجوزا
وذكر أيضاً ابن  ،تر عم،مثالًأنها بقيت ما ماتت في سن مبكرة في الهرم  يعني في الباقين }الْغَاِبِرين ِفي{

يعني  }الْغَاِبِرين ِفي{ :قالمن أن من أهل العلم  ذكر -لكن اختياره األول-خر آ ى معن-رحمه اهللا-جرير 
 :يقولونأنهم  بمعنى م، عنهاًخارجأصابها وإنما   معهم،الذي أصابهمأنها بقيت بعد قومها لم يصبها العذاب 

 قالوا ، استثناها ثم]٨١:هود سورة[ }َأحد ِمنكُم يلْتَِفتْ والَ{ :قال -عليه الصالة والسالم-نها خرجت مع لوط إ
 ولكن ، بقيت بعدهم ثم وقع لها،وهي خرجت ،ب قومه في قريتهماعذفأصابها  التفتت ،جتفأصابها بعدما خر

، واالستثناء في  المفسرون لم يتفقوا على أنها خرجت مع لوط فمن جهٍة، فيه نظر-واهللا تعالى أعلم-هذا 
 أو أنها ،ميصيبها ما أصابهبمعنى لكن امرأة اختلفوا هل هو منقطع أوال،  }َأحد ِمنكُم يلْتَِفتْ والَ{ :قوله

أن العذاب وقع لهم ثم هذا  يعني  فال، خرجت والتفتتانهإ :أنه لو قيلاألمر الثاني و ، والتفتتخرجت معهم
قد تكون التفتت فرأت القرى تنسف فماتت في ف ،التفتت هي بعد ذلك بعدما هلكوا ثم هلكت ليس ذلك بالالزم

 تستطيع أن تقول }الْغَاِبِرين ِفي عجوزا ِإال{أن  -واهللا تعالى أعلم- األقربو ،واهللا تعالى أعلم ،نفس الوقت
هالك وهذا معنى واحد وهو الكل ذلك يرجع إلى  وأصل المعنى في الذاهبين وفي الباقين ،يعني في الهالكين

ما يبدو الحديث فيف ،رت حتى صارت عجوزاً من تفسيره أنها بقيت بمعنى أنها عم-واهللا تعالى أعلم-أقرب 
  . واهللا أعلم ،ليس عن هذا

 سورة "في عنهم تعالى اهللا أخبر كما وذلك قومها، من بقي من مع فهلكت بقيت سوء عجوز وكانت
 سمعوا إذا يلتفتون ال وأنهم امرأته، إال بأهله يسري أن اهللا أمره حين" الِحجر "في وكذا ،"هود"و" األعراف
 عم الذي العذاب أولئك على اهللا وأنزل واستمروا، اهللا مرأل فصبروا قومه، على تنزل حين الصيحة
 علَيِهم وَأمطَرنَا * اآلخَِرين دمرنَا ثُم{: قال ولهذا منضود؛ سجيل من حجارة عليهم وأمطر جميعهم،

  .}الرِحيم الْعِزيز لَهو ربك وِإن{: قوله إلى }...مطَرا
 كَان وما{ ،هالكهمإأي في  }لَآيةً ذَِلك ِفي ِإن{نه مضى الكالم عليها أل ؛ت األخرىكلم عن اآليالم يت هنا 

 المقصود أهل ؟يعني هل المقصود قوم لوط وما كان أكثر قوم لوط بمؤمنين أو أن المقصود أهل مكة }َأكْثَرهم
 كَان وما{ فال ينفعهم ذلك ،اظاالتعو ،أنهم حينما يسمعون مثل هذا ال يحصل لهم االعتبار المطلوبو ،مكة

 وابن كثير في ،يعني أكثر قومك }َأكْثَرهم كَان وما{ ،-رحمه اهللا-ن هذا هو اختيار ابن جرير إ : قلنا}َأكْثَرهم
هذه اآلية في  ومثل هذا التكرار ،-تبارك وتعالى- أهلكهم اهللا  الذينالمقصود األقوامأن الموضع السابق ذكر 

}ِفي ِإن ةً ذَِلكا لَآيمو م كَانهَأكْثَر ْؤِمِنينيختص  وإنما كل موضع ،حينما تتكرر هو ليس بتكرار محض ،}م
األوضح من هذا اآليات التي و ، وهكذا في سائر المواضع،لما جرى في قوم لوط }لَآيةً ذَِلك ِفي ِإن{ ،بما قبله

 ولكن هذا ، وكذلك أيضاً في غيره،كل واحدة تختص بما قبلها }كَذِّباِنتُ ربكُما آلَاء فَِبَأي{في سورة الرحمن 
   . واهللا أعلم،من أجالها وأوضحها



}كَذَّب ابحكَِة َأصاألي ِلينسرقَاَل ِإذْ * الْم ملَه بيَأال شُع ِإنِّي * تَتَّقُون وٌل لَكُمسر فَاتَّقُوا * َأِمين اللَّه 
  .]١٨٠-١٧٦:سورة الشعراء[ }الْعالَِمين رب علَى ِإال َأجِري ِإن َأجٍر ِمن علَيِه َأسَألُكُم وما * وَأِطيعوِن

  . الصحيح على مدين أهل هم- األيكة أصحاب أعني- هؤالء
 ،فة بحذف المعر"يكةل"ة والقراءة األخرى المتواتر ،الجمهورهذه قراءة  }الْمرسِلين األيكَِة َأصحاب كَذَّب{ :قوله

يكة ل"على أن عامة أهل العلم و ، والمعنى واحد على قول الجمهور،وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير
ن قال بعض أهل العلم إ و،معرفةفي موضع غير وفة  ولكنها جاءت في موضع معر، كالهما واحد"واأليكة

 ،ر ملتفشج ضةلغيا واأليكة هي ،يعني القريةيكة ل :يقول -رحمه اهللا-أبو عبيد مثالً  يعني ،خالف ذلك
ك اكاألرناعم الشجر الكثيف  م: أو كما يقول بعضهم، وأنه الشجر الملتف،والظاهر أنهما واحد ليكة واأليكة

 َأصحاب كَذَّب{ ، أحمد وغيره بن شجر كثير ملتف هذا قاله الخليلةضفالمقصود أنها غي ،والسدر ونحو هذا
؛ابن كثير لكن هي متفرقة في الواقععند  ليست ثالثة أقوالفهذه  ، هم أهل مدين على الصحيح:قال }كَِةاألي 

 فصار عندنا أهل مدين ،ن هؤالء غير هؤالءإو ،ن أهل مدين غير أصحاب األيكةإ :ألن بعضهم يقول
تارة نسبوا إلى ف ،أمة واحدة ،الصحيح أن هؤالء جميعاً متحدونو ، أيكة: وأهل القرية يقال لها،أصحاب األيكة

 وكان نبي اهللا ،هنا يقول أهل مدين على الصحيحف ،شكالإ وال ة أيكضةة نسبوا إلى غي وتار،وهي مدينبلدتهم 
شعيب من أنفسهم وإنما لم يقل هاهنا أخوهم هذا جواب على سؤال مقدر وهو أنه في المواضع السابقة ينسب 

 وِإلَى{: قال ولما ذكر مدين ،أخوهم صالح }لُوطٌ َأخُوهم لَهم قَاَل{ :ه إلى قوم-عليه الصالة والسالم-النبي 
نيدم ما َأخَاهبيقَاَل ِإذْ{ :وهنا قال، ]٨٥:األعراف سورة[ }شُع ملَه بيَأال شُع فمن أهل ، فما نسبه إليهم}تَتَّقُون 

 ، هم أهل مدين: قال،ن أصحاب األيكة وأهل مدينفريق بيالعلم من يقول بأن هؤالء لم يكن منهم باعتبار الت
   . ابن كثير هنا ولهذا لم يذكر ذلك جواب؛منهم أما أصحاب األيكة فلم يكنو

 وهي األيكة، عبادة إلى نسبوا ألنهم ؛"شعيب أخوهم" هنا يقل لم وإنما أنفسهم، من شعيب اهللا نبي وكان
: يقل لم المرسلين، األيكة أصحاب كذب: قال لما فلهذا يعبدونها؛ كانوا كالغَيضة، ملتف شجر: وقيل ،شجرة

  .}شُعيب لَهم قَاَل ِإذْ{: قال وإنما ،"شعيب أخوهم لهم قال إذ"
 شعيب؛ أخوهم هنا يقل لم وإنما :أخوهم شعيب في عدم قوله -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير العلة التي ذكرها 

عليه الصالة -إذا ذكر ثمود فصالح و ، أهل مدين هو منهملكن إذا قيل، األيكة عبادة إلى نسبوا ألنهم
إلى األيكة التي عبدوها هنا  لكن لما نسبوا ، منهم-عليه الصالة والسالم- وإذا ذكر عاد فهود ، منهم-والسالم

  .}شُعيب لَهم قَاَل ِإذْ{ لم يضفه إليهم -عز وجل-من دون اهللا 
 لهذه يتفطن لم من الناس ومن ،نسبا أخاهم كان وإن إليه، سبوان الذي للمعنى بينهم؛ األخوة نسبة فقطع

 ومنهم أمتين، إلى اهللا بعثه ،-عليه السالم- شعيبا أن فزعم مدين، أهل غير األيكة أصحاب أن فظن النكتة،
نأمم ثالث: قال م.  

  .  ومدين،الشجرو ، القرية:ل على ما سبقمكن أن ينزمن الميعني ثالث أمم 
 أصحاب: برجوي غير وقال: بشر بن إسحاق وقاله شعيب، قوم ]١٤:ق سورة[ }األيكَِة وَأصحاب{: وقوله
  .أعلم واهللا ،واحد هما ومدين األيكة



 : قال-عليه الصالة والسالم- يعني في سورة هود لما ذكر اهللا خبره ،يمكن أن نستدل على هذا من القرآن
 ِإنِّي{ : إلى أن قال لهم،]٨٤:هود سورة[ }غَيره ِإلٍَه من لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَوِم يا قَاَل اشُعيب َأخَاهم مدين وِإلَى{

 ولَا الْكَيَل َأوفُوا{ :قال لهمو ،فذكر األشياء التي ذكرها هنا ،}مِحيٍط يوٍم عذَاب علَيكُم َأخَافُ وِإنِّي ِبخَيٍر َأراكُم
 ِفي تُفِْسدواْ والَ َأشْياءهم النَّاس تَبخَسواْ والَ والِْميزان الْكَيَل فََأوفُواْ{ :وهنا قال لهم ،}الْمخِْسِرين ِمن اتَكُونُو
  .  واهللا تعالى أعلم،فدل على أنهم متحدون نفس القضايا ،]٨٥:األعراف سورة[ }ِإصالَِحها بعد اَألرِض

 والميزان، المكيال بوفاء وأمرهم هؤالء وعظ ولهذا بشيء؛ مقام كل في صفواو احدة،و أمة أنهم والصحيح
  .واحدة أمة أنهم على ذلك فدل بسواء، سواء مدين قصة في كما

 وال َأشْياءهم النَّاس تَبخَسوا وال * الْمستَِقيِم ِبالِْقسطَاِس وِزنُوا * الْمخِْسِرين ِمن تَكُونُوا وال الْكَيَل َأوفُوا{
  .]١٨٤-١٨١:سورة الشعراء[ }األوِلين والِْجِبلَّةَ خَلَقَكُم الَِّذي واتَّقُوا * مفِْسِدين األرِض ِفي تَعثَوا

 ِمن تَكُونُوا وال الْكَيَل َأوفُوا{: فقال فيهما، التطفيف عن وينهاهم والميزان، المكيال بإيفاء تعالى يأمرهم
 إذا- وتأخذوه ناقصا، فتعطوه الكيل تخسروا وال لهم، الكيل فكملوا الناس إلى دفعتم إذا: أي }ِرينالْمخِْس
  .تأخذون كما وأعطوا تعطون، كما خذوا ولكن وافيا، تاما- لكم كان

  .الميزان: هو والقسطاس: }الْمستَِقيِم ِبالِْقسطَاِس وِزنُوا{
وهذا  ، هي كلمة غير عربية: وبعضهم يقول،وآلته وبينهما مالزمة للعدل : ويقال، للميزان:القسطاس يقال
 وإذا فسر بالعدل فتكون هذه من قبيل ،المعتدل بأنه مستقيم يعني الميزان  القسطاسووصف ،يحتاج إلى دليل
 معلوم أن الحق ال و،الصحيح هذا هو الحق :قولك مثل ، بمعنى أنها غير مقيدة وإنما كاشفة،الصفات الكاشفة

إذا فسر  ،المستقيم في الصراط : وهكذا قد يقال،الكاشفة وإنما يكون ذلك من قبيل الصفات ،غير صحيحون يك
 فيكون ،مستقيمغير ن كان إ صراط :ال يقال لهف ،متصفاً باالستقامة كان نمال لكل إالصراط بأن ذلك ال يقال 

   . المستقيم من قبيل الصفات الكاشفة:ما ذكر بعده من قوله
  .أموالهم تنقصوهم: أي: }َأشْياءهم النَّاس تَبخَسوا وال{ :وقوله

ما ويدخل في عموم المعنى  ،ال تنقصوهم أموالهم :-رحمه اهللا-ل الحافظ ابن كثير اق الناس أشياءهم سبخْ
جاء هذا في بخس الناس أشياءهم كما أنه فيه  وا كل شيء أبخس،يحصل من نقص لهم في كل حق من حقوقهم

ومن الناس من  ،عرف له حقه وفضله وال يهضمكل إنسان ي ،في حقوقهم الناس أشياءهم فكذلك بخسزان المي
ورماهم بكل قبيح مما هو صحيح  م وعابهم وإذا سخط هضمه،إذا رضي وصف الناس بأكثر مما يستحقون

حد من أم يعجبه فإذا ل ، هذا من بخس الناس أشياءهم، وهذا من بخس الناس أموالهم،مفترىومما هو كذب 
 ،]٨:المائدة سورة[ }قَوٍم شَنَآن يجِرمنَّكُم والَ{ ،هذا ما يفهم في العلم ، هذا جاهل:أهل العلم مثالً أو نحو هذا قال

 النَّاس تَبخَسوا وال{ :هذا داخل في عموم قولهو ،العداوة ال يجوز أن تحمل اإلنسان على ترك العدلو
مهاءَأشْي{.   

 ِصراٍط ِبكُلِّ تَقْعدوا وال{: األخرى اآلية في ، كماالطريق قطع: يعني: }مفِْسِدين األرِض ِفي تَعثَوا وال{
ون٨٦:األعراف سورة[ }...تُوِعد[.  



 وما إلى ، وتبديله،-عز وجل-هللا تغيير دين او ،المنكرو ، إشاعة الفاحشة، هذا كل ألوان اإلفسادويدخل في
  . ذلك

 قال كما األوائل، آباءهم وخلق خلقهم الذي اهللا بأس يخوفهم: }األوِلين والِْجِبلَّةَ خَلَقَكُم الَِّذي اتَّقُواو{: وقوله
 ومجاهد، عباس، ابن قال ،]١٢٦:الصافات سورة[ }األوِلين آباِئكُم ورب ربكُم{: -عليه السالم- موسى

 وقرأ األولين، خلق: يقول }األوِلين والِْجِبلَّةَ{: أسلم بن زيد بن حمنالر وعبد عيينة، بن وسفيان والسدي،
  .]٦٢:يس سورة[ }كَِثيرا ِجِبال ِمنْكُم َأضلَّ ولَقَد{: زيد ابن

 يعني قرأ ،أراد أن يفسر القرآن بالقرآنا إنمو ، يعني هو ال يقصد أنه يقرأ قراءة من القراءات:قرأ ابن زيد
 يعني خلقاً }كَِثيرا ِجِبال ِمنْكُم َأضلَّ ولَقَد{ ،}األوِلين والِْجِبلَّةَ{ بمعنى أنه فسر القرآن بالقرآن عندها هذه اآلية

   جبلة: فإن ذلك يقال له}الَْأوِلين خُلُقُ{ ،معنى الخليقةبكثيراً فالجبلة 
  ةبلَّ على الِجما يمر ***  حادٍث أعظموالموتُ

   .على الخليقة يعني
 ِمن ِكسفًا علَينَا فََأسِقطْ * الْكَاِذِبين لَِمن نَظُنُّك وِإن ِمثْلُنَا بشَر ِإال َأنْتَ وما * الْمسحِرين ِمن َأنْتَ ِإنَّما قَالُوا{

 كَان ِإنَّه الظُّلَِّة يوِم عذَاب َأخَذَهمفَ فَكَذَّبوه * تَعملُون ِبما َأعلَم ربي قَاَل * الصاِدِقين ِمن كُنْتَ ِإن السماِء
ذَابٍم عوِظيٍم يع * ِفي ِإن ةً ذَِلكا آليمو كَان مهَأكْثَر ْؤِمِنينم * ِإنو كبر ولَه ِزيزالْع ِحيمسورة [ }الر

  .]١٩١-١٨٥:الشعراء
 َأنْتَ ِإنَّما{: قالوا حيث -قلوبهم تشابهت- لرسولها ودثم به أجابت ما بمثل له قومه جواب عن تعالى يخبر
ِمن ِرينحستقدم كما المسحورين، من: يعنون }الْم.  

 -كما سبق- وكونه يفسر ، بشر لك سحر يعني رئة،مخلوق مثلنامعنى أنك بخر الذي مضى والقول اآل
 وهذا هو ،ك أنت من البشر لست بملَ،بشربالبشر فهذا من قبيل التفسير الالزم فمن له رئة يعني أنه مخلوق 

 هو المعنى  لكن المعنى المتبادر،الشرابوتشرب الطعام  يعني أنك مثلنا تأكل ،-رحمه اهللا-اختيار ابن جرير 
   .رموه بالسحرأي  }الْمسحِرين ِمن{ذكره ابن كثير  الذياألول 

  .إلينا أرسلك اهللا أن ال تقوله، فيما الكذب تتعمد: أي }الْكَاِذِبين ِمنلَ نَظُنُّك وِإن ِمثْلُنَا بشَر ِإال َأنْتَ وما{
 وقال ،السماء من قطعا: قتادة وقال ،السماء من جانبا: الضحاك قال: }السماِء ِمن ِكسفًا علَينَا فََأسِقطْ{

  . السماء من عذابا: السدي
 ، فهذه األقوال التي ذكرهااً، عذاب،قطعاً من السماء: أيع  والكسف يعني القط،فة يعني القطعةس الِك،فسالِك
هل هذه و ، هو اختيار ابن جرير قطعاً من السماء:ل قتادةاقو ، من السماءاً عذاب، جانباً من السماء:قال

 ومن ،اًهي عذاب بطبيعة الحال ليست أرزاقالمعاني المذكورة غير متنافية هذه الكسف التي تنزل من السماء 
   . واختالف العبارة،هي من باب اختالف التنوعف ، من السماء يقولون على قطعةاًجانب :قال

 ِمن لَنَا تَفْجر حتَّى لَك نُْؤِمن لَن وقَالُوا{: تعالى قوله في عنهم اهللا أخبر فيما قريش قالت بما شبيه وهذا
 }قَِبيال والْمالِئكَِة ِباللَِّه تَْأِتي َأو ِكسفًا علَينَا زعمتَ ماكَ السماء تُسِقطَ َأو{: قالوا أن إلى ،}ينْبوعا األرِض



 ِمن ِحجارةً علَينَا فََأمِطر ِعنِْدك ِمن الْحقَّ هو هذَا كَان ِإن اللَّهم قَالُوا وِإذْ{: وقوله ،]٩٢- ٩٠:اإلسراء سورة[
  .اآلية }...السماِء ِمن ِكسفًا علَينَا فََأسِقطْ{: الجهلة الكفرة هؤالء قال ذاوهك ،]٣٢:األنفال[ اآلية }...السماِء

 وهكذا لكم، ظالم غير به جازاكم ذلك تستحقون كنتم فإن بكم، أعلم اهللا: يقول }تَعملُون ِبما َأعلَم ربي قَاَل{ 
 عذَاب كَان ِإنَّه الظُّلَِّة يوِم عذَاب فََأخَذَهم فَكَذَّبوه{: تعالى قال ولهذا وفاقًا؛ جزاء سألوا، كما جزاء بهم وقع
  .}عِظيٍم يوٍم
 هات :أي }علَينَا فََأسِقطْ{ : يعني حينما قالوا،هذا الجواب غير مشكل }تَعملُون ِبما َأعلَم ربي قَاَل{ :قوله

 هو عالم بكم -تبارك وتعالى- الذي يأتي بالعذاب هو اهللا :اه معن}نتَعملُو ِبما َأعلَم ربي قَاَل{ ،العذاب
 وهو مطلع -جل جالله- إنما يأتي العذاب من اهللا ،أتي بالعذابيأنا الذي  ما ،وبأحوالكم ال يخفى عليه شيء
  .  من أحوالهمءعلى خلقه ال يخفى عليه شي

 من سألوا، ما جنس من وهذا }عِظيٍم يوٍم عذَاب كَان ِإنَّه الظُّلَِّة وِمي عذَاب فََأخَذَهم فَكَذَّبوه{: تعالى قال ولهذا
 ال أيام سبعة مدة عظيم حر أصابهم أن عقوبتهم جعل ،-سبحانه وتعالى- اهللا فإن عليهم، الكسف إسقاط
 فلما الحر، من بظلها يستظلون إليها ينطلقون فجعلوا أظلتهم، سحابة إليهم أقبلت ثم شيء، منه يكُنُّهم

 األرض بهم ورجفت عظيما، ووهجا ولهبا نار، من شررا منها عليهم تعالى اهللا أرسل تحتها كلهم اجتمعوا
  .}عِظيٍم يوٍم عذَاب كَان ِإنَّه{: قال ولهذا أرواحهم؛ أزهقت عظيمة صيحة وجاءتهم
فلم يرد ذلك  ؛-واهللا تعالى أعلم-هر ائيل فيما يظ عن بني إسر التفصيل في صفة العذاب هذا متلقىمثل هذا

 وإنما جاء مثل هذا عن بعض السلف كابن عباس ، في حديث ثابت صحيح-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي 
خره يقول هذا جنس ما سألوه إلى آ }الظُّلَِّة{ : قال هنا،ء هذا عن بعض التابعين وجا-مارضي اهللا عنه-
}مفََأخَذَه ذَابِم عوْل{ ، والظلة السحابة،لل السحابالظُّ و،بالسحابة جاءتهمفسرها هنا  }ِةالظُّلَّ يه وننظُرِإالَّ ي 
من العذاب طلبوا  }ِكسفًا علَينَا فََأسِقطْ{العذاب  فهم سألوا ]٢١٠:البقرة سورة[ }الْغَماِم من ظُلٍَل ِفي اللّه يْأِتيهم َأن

 جاءهم ، ظلة يعني السحاب،همءاهللا حقق دعااب يوم الظلة باعتبار أن ذلك فيكون هذا الذي نزل عليهم عذ
 فإننا ،من أهل العلم يعني نحن ال نتقيد بهذه الرواية أو بهذا التفصيل في صفة العذابو ،العذاب من السماء

  وما أضافه إلى الظلة بمعنى أن العذاب،ن العذاب أضيف إلى يوم الظلةإ : من أهل العلم من قال:نقول
 فالمقصود أننا ، نزل عليهم ما طلبوه، وإنما جاءهم من السماء مباشرة،ءهم من الظلة كما في هذا التفصيلجا

ال نرتبط بمثل هذا التفصيل الذي جاء في بعض هذه الروايات التي يظن أنها مأخوذة عن بني إسرائيل 
 ،؟ال يلزم منها هذاوأ ،-اآلية–العذاب هل يلزم من ذلك أن الظلة هي التي نزل فيها  العذاب إلى الظلة ةضافإف

  : سماء: ألن ذلك كله يقال له؛لما سألوا وما دعوا اً ويكون ذلك تحقيق،قد يكون نزل فيها العذاب
  )١(غضابا كانوا وإن رعيناه *** قوٍم بأرِض السماء نزَل إذا

                                                             

 ).٣/٦٧ (الدرويش، الدين محيي وبيانه، الكريم القرآن إعراب : انظر- ١



وإنما من  ، العذاب من الظلةذا يكون هالويحتمل أ ، سماء: فكل ما عالك يقال لهالسحاب،: نزل السماء يعني
 عذَاب{ ،يشعر بأن العذاب جاءهم من نفس الظلةضافته إلى يوم الظلة إلكن  فاهللا تعالى أعلم، ،السماء نفسها

  . تبارك وتعالى- والعلم عند اهللا اً، يشعر أن هناك ارتباط}الظُّلَِّة يوِم
  .السياق ذلك تناسب بصفة وطنم كل ،مواطن ثالثة في إهالكهم صفة تعالى اهللا ذكر وقد
في و }الظُّلَِّة يوِم عذَاب فََأخَذَهم{ : هنا قال-تبارك وتعالى-هذا جواب على سؤال مقدر وهو أن اهللا  أي

 سورة[ }الرجفَةُ فََأخَذَتْهم{ وفي موضع ثالث ،]٧٣:الحجر سورة[ }الصيحةُ فََأخَذَتْهم{خر ذكر أنه آموضع 
 وهذا الكالم ،فكل ذلك حصل لهم تعارض ه ما بين،أن هذا ليس بمتناقضب فهنا يجيب عن هذا ،]٧٨:األعراف

أخوهم " : ولكن لم يقل هنام وكان شعيب من أنفسه، هم أهل مدين: فيما سبق قال،هذه المواطن لطيفةو
ألخوة بين المعنى وبين ما  قطع نسب ا}شُعيب لَهم قَاَل ِإذْ{ ، ومثل بادة األيكةنهم نسبوا إلى عأل ؛"شعيب

 جمعها من هذا اً إنسان أنلوو ،ومن الناس من ال يفطن إلى هذه اللطائف ،ن كان أخاهم نسباًوإ ،وا إليهبنس
 ، نفائسيجتمع عندهفثم بعد ذلك يصنفها على السور  ، من هذه اللطائفاً كبيراًيجمع دفترفإنه سالكتاب فقط 

  .  كثيرة جداًودرر
 شُعيب يا لَنُخِْرجنَّك{: قالوا ألنهم وذلك جاثمين؛ دارهم في فأصبحوا الرجفة أخذتهم أنهم ذكر األعراف ففي

الَِّذيننُوا وآم كعم ِتنَا ِمنيقَر َأو نوداتبعه، ومن اهللا بنبي فأرجفوا ،]٨٨:سورة األعراف[ }ِملَِّتنَا ِفي لَتَع 
  .الرجفة فأخذتهم

  .الرجفة وهو جنسه من اببعذ إرجافهم قابل يعني
 في اهللا بنبي واءاستهز ألنهم وذلك ؛]٩٤:هودسورة [ }الصيحةُ ظَلَموا الَِّذين وَأخَذَِت{: قال هود سورة وفي

 }الرِشيد الْحِليم ألنْتَ ِإنَّك نَشَاء ما َأمواِلنَا ِفي نَفْعَل َأن َأو آباُؤنَا يعبد ما نَتْرك َأن تَْأمرك َأصالتُك{: قولهم
  . ]٨٧:سورة هود[

  .  فأسكتهم يعني أهلكهم، أسكتهم الملك صاح بهم الملك فأسكتهم بهذه الصيحة،االستهزاء يعني هذا
 سورة[ }الصيحةُ فََأخَذَتْهم{: فقال تسكتهم، صيحة تأتيهم أن فناسب واالزدراء، التهكم سبيل على ذلك قالوا
 ِمن كُنْتَ ِإن السماِء ِمن ِكسفًا علَينَا فََأسِقطْ{: قالوا وهاهنا ،}الصيحةُ ظَلَموا الَِّذين َأخَذَِتو{ ،]٧٣:الحجر

اِدِقينوقوعه استبعدوا ما عليهم يحق أن فناسب والعناد، التعنت وجه على }الص.  
}مفََأخَذَه ذَابِم عوالظُّلَِّة ي ِإنَّه ذَا كَانعٍم بوِظيٍم يع{.  

  . ا عذاب أيضاً فيكون ذلك وإذا قيل بأن الظلة كان فيه، ورجفة، صيحة:فيكون ذلك اجتمع عليهم
 }...الظُّلَِّة يوِم عذَاب فََأخَذَهم{ اآلية هذه عن عباس ابن سألت: قال الباهلي يزيد عن جرير بن محمد وروى
 البيوت، أجواف عليهم فدخل البيوت، فدخلوا بأنفاسهم فأخذ شديدا، وحرا ومدةً عليهم اهللا بعث: قال اآلية
 لها فوجدوا الشمس، من فأظلتهم سحابة اهللا فبعث البرية، إلى هرابا البيوت من فخرجوا بأنفاسهم فأخذ
 فذلك: عباس ابن قال ،نارا عليهم اهللا أرسلها تحتها اجتمعوا إذا حتى بعضا، بعضهم فنادى ولذة، بردا

  .عظيم يوم عذاب كان إنه الظلة، يوم عذاب



}ِفي ِإن ةً ذَِلكا آليمو كَان مهَأكْثَر ْؤِمِنينم*  ِإنو كبر ولَه ِزيزالْع ِحيممن انتقامه في العزيز: أي: }الر 
  .المؤمنين بعباده الرحيم الكافرين،
  .إسرائيل بني من مأخوذ أنه الغالب راألث هذاو، -عليه الصالة والسالم-ومك يا محمد يعني لق

  .تم بحمد اهللا وفضله
   

 
 


