
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
   المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

   إلى آخر السورة١٩٢سورة الشعراء من اآلية 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

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

َل ِبِه الروح األِمين ز نَ*ه لَتَنزيُل رب الْعالَِمين وِإنَّ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال ابن كثير 
* نِْذِرينالْم ِمن ِلتَكُون لَى قَلِْبكاٍن * عِبيٍن ِبِلسم ِبير١٩٥-١٩٢:شعراءسورة ال[ }ع[.  

:  أي}هوِإنَّ{: -صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد 
سورة [ }وما يْأِتيِهم ِمن ِذكٍْر ِمن الرحمِن محدٍث{: القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله

  .أنزله اهللا عليك وأوحاه إليك:  أي}لَتَنزيُل رب الْعالَِمين{ ،اآلية ]٥:الشعراء
}نزاألِمين وحابن عباس، ومحمد بن : ، قاله غير واحد من السلف-عليه السالم-وهو جبريل : }َل ِبِه الر

  . وهذا ما ال نزاع فيه،كعب، وقتادة، وعطية العوفي، والسدي، والضحاك، والزهري، وابن جريج
 }يديهقُْل من كَان عدوا ِلِجبِريَل فَِإنَّه نزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللَِّه مصدقاً لما بين { :وهذه كقوله: قال الزهري

 }ِلتَكُون ِمن الْمنِْذِرين{ يا محمد، سالما من الدنس والزيادة والنقص؛ }علَى قَلِْبك{، ]٩٧:البقرةسورة [اآلية 
  .لتنذر به بأس اهللا ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له: أي

ي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل هذا القرآن الذ:  أي}ِبِلساٍن عرِبي مِبيٍن{: وقوله
  . إلى المحجة واضحا ظاهرا، قاطعا للعذر، مقيما للحجة، دليالًناًبيالشامل، ليكون 

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 الضمير هنا عائد إلى القرآن بال ،}الْعالَِمينوِإنَّه لَتَنزيُل رب {:  في هذه اآلية الكريمة-تبارك وتعالى-فقوله 
: أي القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله }وِإنَّه{:  يقول-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير و ،إشكال

 ،لسورةالمذكور في أول االقرآن  بمعنى أن الضمير يعود إلى ،}وما يْأِتيِهم ِمن ِذكٍْر ِمن الرحمِن محدٍث{
 ، ولكنه يعود إلى غير مذكور وإنما يفهم من السياق،ن الضمير هنا يعود إلى القرآنإ: وبعض أهل العلم يقول

اِب{: -تبارك وتعالى- كقوله ،-تبارك وتعالى- له نظائر في كتاب اهللا وهذا موجودتْ ِبالِْحجارتَّى تَوح * 
لَيا عوهدتْ{:  بأن المقصود بقوله فعلى القول،]٣٣- ٣٢:سورة ص[ }رارتَّى تَوالشمس ليس ،الشمس: يعني }ح 

 وإن لم يكن محل اتفاق في هذه اآلية أن المراد ، فالضمير عائد إلى غير مذكور يفهم من السياق،لها ذكر
  فال يكون فيه، يعني غابت عن نظره أبعدت في السير،الخيل:  أي}حتَّى تَوارتْ{: الشمس فإن بعضهم يقول

  .أمثلة هذا كثيرة ال إشكال فيهاو ،شاهد هنا
}الَِمينالْع بلَتَنزيُل ر ِإنَّهأنزله عليك وأوحاه إليك: أي }و.  

، وقرأ بقية حفص ونافع وابن كثير وأبي عمرووهي قراءة  ، وهو جبريل،}َل ِبِه الروح األِميننز{: قال
 } األِمينِبِه الروح{رب العالمين :  أي}نزَل{ }نَّه لَتَنِزيُل رب الْعالَِمينوِإ{ ،} األِميننزَل ِبِه الروح{: السبعة



 من اهللا الً الروح األمين منز-عليه الصالة والسالم- فيكون جبريل ،-عليه الصالة والسالم-نزل به جبريل 
القراءة هذه التي و ،هذه القراءة على ، فيكون في محل نصب مفعول به، بهذا القرآن،أنزله اهللا بهذا الوحي

قُْل من كَان عدوا لِِّجبِريَل { ،-تبارك وتعالى-نزل به جبريل من عند اهللا ، }َل ِبِه الروح األِميننز{نقرأ به 
لَهنَز ِبِإذِْن اللِّهفَِإنَّه لَى قَلِْبك٩٧:سورة البقرة[ } ع[.  

تَبارك الَِّذي نَزَل {: -تبارك وتعالى- كما قال اهللا ،} ِلتَكُون ِمن الْمنِذِرينعلَى قَلِْبك{: -تبارك وتعالى-وقوله 
ما قال ك ،واضح:  أي،}ِبِلساٍن عرِبي مِبيٍن{:  قال،]١:سورة الفرقان[ }الْفُرقَان علَى عبِدِه ِليكُون ِللْعالَِمين نَِذيرا

تبارك - فهذا القرآن امتن اهللا ،]٤٤:سورة فصلت[ }صلَتْ آياتُه َأَأعجِمي وعرِبيلَولَا فُ{: -تبارك وتعالى-اهللا 
لذِّكِْر فَهْل ِمن ولَقَد يسرنَا الْقُرآن ِل{ ، على هذه األمة بإنزاله بهذا اللسان العربي البين الواضح الميسر-وتعالى
  .]١٧:سورة القمر[ }مدِكٍر

 ولَو نَزلْنَاه علَى بعِض * َأولَم يكُن لَهم آيةً َأن يعلَمه علَماء بِني ِإسراِئيَل *ِفي زبِر الَْأوِلين وِإنَّه لَ{
 ِمينجالَْأع*ْؤِمِنينا كَانُوا ِبِه مم ِهملَيع َأه١٩٩-١٩٦:سورة الشعراء[ } فَقَر[.  

 القرآن والتنويه به لموجود في كتب األولين المأثورة عن أنبيائهم، الذين بشروا وإن ِذكْر هذا: يقول تعالى
به في قديم الدهر وحديثه، كما أخذ اهللا عليهم الميثاق بذلك، حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة 

ِه ِإلَيكُم مصدقًا ِلما بين يدي ِمن التَّوراِة وِإذْ قَاَل ِعيسى ابن مريم يا بِني ِإسراِئيَل ِإنِّي رسوُل اللَّ{: بأحمد
دمَأح همِدي اسعب ْأِتي ِمنوٍل يسا ِبرشِّربم٦ :الصفسورة [ }و[ .  

والزورببوقال تعالى، وكذلك الزبور وهو كتاب داود،ر هاهنا هي الكتب وهي جمع ز  :} لُوهٍء فَعكُلُّ شَيو
  .مكتوب عليهم في صحف المالئكة: أي] ٥٢:القمرسورة [} الزبِرِفي 

 ، هنا يرجع إلى القرآن-رحمه اهللا- الضمير فيما ذكره الحافظ ابن كثير }وِإنَّه{:  هنا-تبارك وتعالى-قوله 
 والحافظ ابن ،}ِلينلَِفي زبِر الَْأو{ ،القرآن:  أي}وِإنَّه{ ،- تعالىرحمه اهللا-وهو اختيار أبي جعفر بن جرير 

 أي أن القرآن ،القرآن:  أي}وِإنَّه{:  وسبقه إلى ذلك ابن جرير وجماعة من السلف يقولون-رحمه اهللا-كثير 
  . يعني جاء التنويه به وجاء ذكره في كتبهم،مذكور في كتب األولين

ما تضمنه من األحكام والهدايات مضمن في : أي }وِإنَّه لَِفي زبِر الَْأوِلين{المراد : ومن أهل العلم من يقول
صلى -النبي :  أي}وِإنَّه{ ،-صلى اهللا عليه وسلم-إن الضمير يرجع إلى النبي :  وبعضهم يقول،كتب األولين

ذكر :  يعني}وِإنَّه لَِفي زبِر الَْأوِلين{: -واهللا تعالى أعلم- واألقرب ، وهذا ال يخلو من بعد،-اهللا عليه وسلم
َأولَم يكُن لَّهم {: -تبارك وتعالى- فهم يعرفون؛ ولهذا قال اهللا ، يحتج عليهم بهذا-تبارك وتعالى- فاهللا ،رآنالق

 السيما أن هذا القرآن ، فليس المقصود ما تضمنه من الهدايات واألحكام،}آيةً َأن يعلَمه علَماء بِني ِإسراِئيَل
 ، ال يوجد في كتب السابقين؛ ألن هذه الشريعة هي بمنزلة الشرائع المتعددةقد حوى من الهدايات واألحكام ما

 من هدايات أعظم وأوسع وأكثر مما يوجد -تبارك وتعالى- فما يوجد في كتاب اهللا ،وقد جعلها خاتمة الشرائع
  .في الكتب السابقة

أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق :  أي}بِني ِإسراِئيَلَأولَم يكُن لَهم آيةً َأن يعلَمه علَماء {: ثم قال تعالى
العدول : على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ والمراد



 ومبعثه وأمته، كما أخبر بذلك -صلى اهللا عليه وسلم-منهم، الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد 
الَِّذين {:  وقال اهللا تعالى،م كعبد اهللا بن سالم، وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهممن آمن منه

  .]١٥٧:األعرافسورة [ اآلية }يتَِّبعون الرسوَل النَِّبي األمي الَِّذي يِجدونَه مكْتُوبا ِعنْدهم ِفي التَّوراِة واإلنِْجيِل
 وصار له ، تحول من المجوسية إلى دين أهل الكتاب-رضي اهللا تعالى عنه-لمان الفارسي أي باعتبار أن س

رضي اهللا - وخبر إسالمه ، كما هو معلوم في قصته، وكان يتتبع خيار من بقي منهم،علم ومعرفة وإيمان
أي :  قال} علَماء بِني ِإسراِئيَلَأولَم يكُن لَهم آيةً َأن يعلَمه{: -تبارك وتعالى- فقوله ،- وأرضاهتعالى عنه

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ {: -تبارك وتعالى-العدول منهم؛ ألن غير العدول ال يعترفون بهذا كما في قوله 
 }َأهدى ِمن الَِّذين آمنُواْ سِبيالًنَِصيبا من الِْكتَاِب يْؤِمنُون ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت ويقُولُون ِللَِّذين كَفَرواْ هُؤالء 

 فهذه نازلة في بعض أحبار اليهود لما ذهبوا إلى مكة وحرضوا المشركين على قتال النبي ،]٥١:سورة النساء[
بل أنتم : ؟ فقالوا-صلى اهللا عليه وسلم-محمد  أمنحن أهدى :  وسألهم المشركون،-صلى اهللا عليه وسلم-

 فهؤالء أمثال كعب بن األشرف وحيي بن األخطب وأمثال هؤالء ،لهة المشركين وسجدوا آل،أهدى من محمد
  .من الكذبة ال يعترفون بذلك

  ...ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لو أنزله على رجل من األعاجم
ألمي الَِّذي يِجدونَه مكْتُوبا ِعنْدهم ِفي التَّوراِة الَِّذين يتَِّبعون الرسوَل النَِّبي ا{: -تبارك وتعالى-قوله 

 ، فيحتج بهذه اآلية،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي : أي }وِإنَّه لَِفي زبِر الَْأوِلين{: ستدل بها من قالا }واإلنِْجيِل
 لكن اآلية ، هذه اآلية صراحة كما تدل، مذكور في كتب األولين-صلى اهللا عليه وسلم-الحاصل أن النبي و

 السياق في القرآن ، هي في القرآن؛ ألن السياق يدل على ذلك}وِإنَّه لَِفي زبِر الَْأوِلين{التي في سورة الشعراء 
} الَِمينالْع بلَتَنزيُل ر ِإنَّهو*األِمين وحِم{ ،القرآن:  يعني} نزَل ِبِه الر ِلتَكُون لَى قَلِْبكع نِذِرينالْم اٍن * نِبِلس

 أن : وسبب الترجيح في هذا هو القاعدة التي ذكرتها في مناسبات شتى،}وِإنَّه لَِفي زبِر الَْأوِلين *عرِبي مِبيٍن 
 لَتَنِزيُل رب{ ،القرآن:  أي}وِإنَّه{ ، يعني السياق كله في القرآن،توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها

الَِمينالْع{، }وح{القرآن :  أي}نزَل ِبِه الر األِمين وحنزَل ِبِه الر *لَى قَلِْبكعنِْذِرينالْم ِمن اٍن   * ِلتَكُونِبِلس
َأولَم {: قال ،القرآن:  أي}وِإنَّه{ يعني ،}وِإنَّه لَتَنِزيُل رب الْعالَِمين{:  ثم قال،كل هذا في القرآن }عرِبي مِبيٍن

هلَمعةً َأن يآي مكُن لَّه{:  قال،القرآن:  يعني}يلْنَاهنَز لَوِهم{ ،القرآن: أي }ولَيع َأهكل ،القرآن: أي }فَقَر 
أن توحيد مرجع الضمائر يعني كون الضمائر جميعاً ترجع إلى شيء واحد : ة والقاعد،الضمائر في القرآن

 أن : هذا هو سبب ترجيح هذا القول، وهذا يرجع إلى كذا،هذا يرجع إلى كذا: قالأولى من تفريقها بأن ي
الَِّذين يتَِّبعون الرسوَل النَِّبي اُألمي {:  وأما اآلية األخرى قال،}وِإنَّه لَِفي زبِر الَْأوِلين{ ،المقصود به القرآن

مها ِعندكْتُوبم ونَهِجدصلى اهللا عليه - فالنبي ،الرسول النبي األمي: يعنيف ]١٥٧:ورة األعرافس[ }الَِّذي ي
آية الشعراء دلت على أن القرآن له ذكر في كتب و ، مذكور في كتبهم والقرآن أيضاً مذكور في كتبهم-وسلم

  . واهللا تعالى أعلم، وال تحمل هذه اآلية على غير ذلك،األولين
 وعنادهم لهذا القرآن أنه لو أنزله على رجل من األعاجم ِممن ال ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش

ولَو نزلْنَاه {: يدري من العربية كلمة، وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته، ال يؤمنون به؛ ولهذا قال



ِمينجِض األععلَى بع* ْؤِمِنينا كَانُوا ِبِه مم ِهملَيع َأهنَا {:  عنهم في اآلية األخرى، كما أخبر} فَقَرفَتَح لَوو
ونجرعاِء فَظَلُّوا ِفيِه يمالس ا ِمنابب ِهملَيع* ونورحسم مقَو نْل نَحنَا بارصتْ َأبكِّرا سسورة [ } لَقَالُوا ِإنَّم

كَةَ وكَلَّمهم الْموتَى وحشَرنَا علَيِهم كُلَّ شَيٍء قُبال ما ولَو َأنَّنَا نزلْنَا ِإلَيِهم الْمالِئ{:  وقال تعالى]١٥-١٤:الحجر
اللَّه شَاءي ْؤِمنُوا ِإال َأن{: ، وقال]١١١:األنعامسورة [ }كَانُوا ِليْؤِمنُونالَ ي كبتُ ركَِلم ِهملَيقَّتْ عح الَِّذين ِإن... {

  .]٩٧-٩٦:يونسسورة [ ،اآلية
أن القرآن لو نزل على رجل أعجمي ال يعرف من العربية حرفاً فقرأه : -رحمه اهللا-لحافظ ابن كثير كالم ا

أنه لو نزل بهذه الصفة :  بمعنى،عليهم بهذا اللسان العربي المبين الفصيح غاية الفصاحة فإنهم ال يؤمنون
 كيف يكون هذا ، آية عظيمة جداً هذه،على رجل أعجمي ال يعرف العربية فانفتق لسانه بالعربية بهذا القرآن

ومع ذلك فإنهم ال يؤمنون؛ ألنهم أهل :  يقول،!؟ينطق به من ال يعرف العربية أصالًوالقرآن بهذه الفصاحة 
ولَو { ، باآليات األخرى التي تدل على مكابرتهم وعنادهم-رحمه اهللا- ثم استشهد الحافظ ابن كثير ،مكابرة

 يصعدون أو ، يعرجون هم،}ِإنَّما سكِّرتْ َأبصارنَا لَقَالُوا  *ِمن السماِء فَظَلُّوا ِفيِه يعرجونفَتَحنَا علَيِهم بابا 
       :  وفي القراءة األخرى،}ِإنَّما سكِّرتْ َأبصارنَالَقَالُوا { ، على القول اآلخر،يرون المالئكة تصعد

 فاهللا قد ختم ، هذا كله لمكابرتهم، يخيل إلينا،حرناس:  يعني يقولون}وم مسحورونرتْ َأبصارنَا بْل نَحن قَسِك{
 }ولَو جاءتْهم كُلُّ آيٍة حتَّى يرواْ الْعذَاب اَألِليم* ِإن الَِّذين حقَّتْ علَيِهم كَِلمتُ ربك الَ يْؤِمنُون { ،على قلوبهم

       هذا على المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير ،اآليات في هذا المعنى كثيرة جداً و،]٩٧-٩٦:سورة يونس[
  .رحمه اهللا-

أنه لو نزل على بعض :  يعني}ولَو نزلْنَاه علَى بعِض األعجِمين{ -رحمه اهللا-وظاهر كالم ابن جرير 
ن إ:  كأنه يقول، }علَى بعِض األعجِمين{ ، باعتبار أن األعجم هو البهيم الذي ال يتكلم وال ينطق،البهائم

:  أما الذي ال يعقل فيقال، يعني األعاجم،ولو نزلناه على بعض األعجميين: األعجمي لو كان مراداً هنا لقيل
 وما ذكره ابن ،-رحمه اهللا- هذا ظاهر كالم ابن جرير ،}ولَو نزلْنَاه علَى بعِض األعجِمين{ ،أعجم وأعجمون

  .األعاجم الذين ال يعرفون العربية: لو نزل على بعض األعجمين أي لعله أقرب أنه -رحمه اهللا- كثير
 غير ،ن العجمي من كان أصله من العجمإ:  فيقولون، بين األعجمي والعجميونوكثير من أهل العلم يفرق

 ،ن فصيح اللسان ولو كا، ولو كان يعرف العربية، فهو عجمي باعتبار األصلاًيعربليس  كل من ،العرب
 وقد يتكلم العجمي ، قد يكون عجمي األصل ولكنه عربي النشأة واللسان، وقد ينشأ،العجمي قد يتعلم العربيةف

:  فهؤالء يقولون، وبعض علماء اللغة كانوا من األعاجم أو من العجم،بالعربية أفضل مما يتكلم به بعض أهلها
 سواء كان أصله من العرب أو ،ألعجمي فهي عجمة اللسان وأما ا،ن العجمي من كان أصله من غير العربإ

ولَو نزلْنَاه علَى بعِض {:  وهنا قال، واألعجمي باعتبار اللسان،باعتبار األصل العجميف ،كان أصله من العجم
ِمينجفهو ال يحسن العربية ولو كان أصله من ، وهذا هو المقصود ال األصل،عجمة اللسان:  يعني}األع 

 فهذا المعنى الذي ذكره ابن ، ومن أهل العلم من ال يفرق بين العجمي واألعجمي ويرى أنهما واحد،ربالع
 لبقوا على مكابرتهم -وفي هذا آية عظيمة- أنه لو نزل على من ال يعرف العربية :-رحمه اهللا-كثير 

  . ولم يؤمنوا،وعنادهم



 بلغة غير اللغة العربية ،باللغة العجمية:  أي} األعجِمينولَو نزلْنَاه علَى بعِض{: ومن أهل العلم من يقول
ب بما ال نفهم وال خاطَكيف نُ:  يعني]٤٤:سورة فصلت[ }َأَأعجِمي وعرِبي{: فإنهم يحتجون عند ذلك ويقولون

 وبين ، ما أرسل من رسول إال بلسان قومه-تبارك وتعالى- واهللا ،؟ لماذا لم نخاطب بلساننا ولغتنا،نعرف
  والحجة قائمة عليهم ببعث هذا النبي ، فالبيان ال يحصل إال بهذا،]٤:سورة إبراهيم[ }ِليبين لَهم{: علة ذلك قال

 ولهذا ، والفهم، ويسهل عليهم التلقي منه، من األميين ليكون مشاكالً ألحوالهم، منهم-عليه الصالة والسالم-
 وذكر هذا على سبيل ،]٢:سورة الجمعة[ }ي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهمهو الَِّذ{: -تبارك وتعالى-قال اهللا 
 ،}هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ{ ،االمتنان

      هو ما ذكره الحافظ ابن كثير -واهللا تعالى أعلم- ولكن األقرب ،قوال تحتملها اآليةفالحاصل أن هذه األ
تبارك -ن هذه األقوال يمكن أن تجتمع تحت هذه اآلية باعتبار أن اهللا إ:  ولو قال قائل،- تعالىرحمه اهللا-

على من ال يعرف أو  ، وسواء نزل هذا القرآن على العربي الفصيح، يذكر عنادهم في كل الحاالت-وتعالى
 أو كان نزل ، أو نطق من ليس من خواصه النطق؛ ألن النطق مختص باإلنسان،العربية فإنهم ال يؤمنون

 لو قال قائل مثل هذا فقد يكون ،بلغة غير لغة العرب فإنهم يبقون على عنادهم في الحاالت كلها فال يؤمنون
  . واهللا أعلم،له وجه من النظر

 فَيْأِتيهم بغْتَةً وهم * ال يْؤِمنُون ِبِه حتَّى يروا الْعذَاب األِليم *ك سلَكْنَاه ِفي قُلُوِب الْمجِرِمين كَذَِل{: قال تعالى
 ونرشْعال ي* وننْظَرم نْل نَحقُولُوا هفَي * ِجلُونتَعسذَاِبنَا يَأفَِبع * منَاهتَّعم تَ ِإنَأيَأفَر  ا *ِسِنينم مهاءج ثُم 

 وندوعكَانُوا ي*  ونتَّعما كَانُوا يم منْها َأغْنَى عم* وننِْذرا مٍة ِإال لَهيقَر لَكْنَا ِمنا َأهما كُنَّا * ومى وِذكْر 
٢٠٩-٢٠٠:سورة الشعراء[ }ظَاِلِمين[.  

  .أدخلناه في قلوب المجرمين: ود والعناد، أيكذلك سلكنا التكذيب والكفر والجح: يقول تعالى
حيث ال ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة :  أي}حتَّى يروا الْعذَاب األِليم{بالحق :  أي}ال يْؤِمنُون ِبِه{

  .ولهم سوء الدار
 هنا وهو اختيار ابن -حمه اهللار- على قول الحافظ ابن كثير ،}كَذَِلك سلَكْنَاه ِفي قُلُوِب الْمجِرِمين{: قوله

 أدخلنا التكذيب ،سلكنا التكذيب والكفر:  يعني}ِفي قُلُوِب الْمجِرِمين{ ،أدخلناه:  أي}كَذَِلك سلَكْنَاه{ ،جرير
 هذا مثال آخر على عودة الضمير ، فيكون الضمير هنا عائداً إلى غير مذكور،والكفر في قلوب المجرمين

كَذَِلك { ، ال يؤمنون به}ال يْؤِمنُون ِبِه * كَذَِلك سلَكْنَاه ِفي قُلُوِب الْمجِرِمين{ ،ذا القول على ه،إلى غير مذكور
لَكْنَاهالتكذيب والكفر:  أي}س.  

ن فصاحته وأنه بلسان ا بي لم،}ِفي قُلُوِب الْمجِرِمين{ ،القرآن:  أي}كَذَِلك سلَكْنَاه{: وبعض أهل العلم يقول
توحيد مرجع الضمائر أولى ف ، فالضمير أيضاً عائد إلى القرآن،القرآن:  أي}كَذَِلك سلَكْنَاه{:  قال،ي مبينعرب

 بمعنى ،أدخلناه:  أي}سلَكْنَاه{  يكون المعنى،}ِفي قُلُوِب الْمجِرِمين{القرآن : أي }كَذَِلك سلَكْنَاه{ ،من تفريقها
ا قاللم :} ِبيراٍن عِبيٍنِبِلس{ ، وعرفوا مقاصده؛ ألنهم خوطبوا بلغتهم،ففهمه هؤالء وعقلوا معناه }م كَذَِلك

لَكْنَاه{ ، فبعد أن فهموا حصل منهم التكذيب والكفر،القرآن:  أي}سلَكْنَاهس بمعنى أنهم ،القرآن:  أي}كَذَِلك 
 وهذا ،ته وإعجازه ومع ذلك كذبوا عرفوا فصاح،فهموه وعقلوا معناه ولكنهم كفروا بعد هذا الفهم والعلم



 ويساعد عليه قاعدة ، في أضواء البيان-رحمه اهللا-المعنى هو الذي ذهب إليه الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
 لكن القول اآلخر ليس بمستبعد أيضاً باعتبار ،}كَذَِلك سلَكْنَاه{ ، الحديث كله عن القرآن،توحيد مرجع الضمائر
 ، يوفق من شاء للهدى-تبارك وتعالى- فإن اآليات التي تدل على أن اهللا ،والجحودأن المقصود التكذيب 

سورة [ }هو الَِّذي خَلَقَكُم فَِمنكُم كَاِفر وِمنكُم مْؤِمن{: -تبارك وتعالى-قال اهللا قد  و،ويضل من يشاء كثيرة جداً
 فعلى أحد األقوال في ، تدل على التعقيب المباشر"الفاء" ، خلقكم فـ، على أحد األقوال في معنى اآلية]٢:التغابن
ا  حديث الصادق المصدوق لم،ك ويدل على ذلك حديث الملَ، فريق للجنة وفريق للسعير، هكذا}خَلَقَكُم{اآلية 

:  واهللا يقول، ويؤمر بأربع كلمات ومنها شقي أو سعيد،بعث إليه الملك ي،كيبلغ الجنين أربعة أشهر يأتيه الملَ
}ِإن ْؤِمنُونالَ ي كبتُ ركَِلم ِهملَيقَّتْ عح الَِّذين * اَألِليم ذَاباْ الْعورتَّى يٍة حكُلُّ آي ماءتْهج لَوسورة [ }و

  .]٩٧-٩٦:يونس
يتمنون حين : ؟ أي}ون فَيقُولُوا هْل نَحن منْظَر *وهم ال يشْعرون{عذاب اهللا بغتة، :  أي}فَيْأِتيهم بغْتَةً{

وَأنِْذِر النَّاس يوم {:  فزعهم بطاعة اهللا، كما قال تعالىفينظروا قليال ليعملوا يشاهدون العذاب أن لو ُأ
ذَابالْع ْأِتيِهماٍل{:  إلى قوله}يوز ِمن ا لَكُمفكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته، ]٤٤:إبراهيمسورة [ }م ،

ربنَا ِإنَّك آتَيتَ ِفرعون ومأله ِزينَةً وَأمواال ِفي {:  هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله،شديداندم ندما 
 فأثرت هذه الدعوة في فرعون، فما آمن حتى رأى ،}قَاَل قَد ُأِجيبتْ دعوتُكُما{:  إلى قوله}الْحياِة الدنْيا

وكُنْتَ {: إلى قوله ،}ا َأدركَه الْغَرقُ قَاَل آمنْتُ َأنَّه ال ِإلَه ِإال الَِّذي آمنَتْ ِبِه بنُو ِإسراِئيَلحتَّى ِإذَ{العذاب األليم، 
فِْسِدينالْم {: ، وقال]٩١-٩٠:يونسسورة [ }ِمنهدحنَّا ِباللَِّه ونَا قَالُوا آمْأسا بَأوا راآليات}فَلَم .  

هل هذا و ، أن هؤالء ال يؤمنون حتى يأتيهم العذاب فيتمنون الرجعة-رحمه اهللا-ابن كثير هذا كالم الحافظ 
  .في الدنيا أو المقصود به عذاب اآلخرة؟ ظاهر هذه اآليات أن ذلك في الدنيا للشواهد التي ذكرها

 -حمه اهللار- وقول الحافظ ابن كثير ،-رحمه اهللا- وإليه ذهب ابن جرير ،وعلى هذا جرى عامة أهل العلم
 ،نظروا قليالً ليعملواأي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو ُأ: قال }فَيقُولُوا هْل نَحن منظَرون{: هنا في قوله

}وننظَرم نْل نَح{ ، يدل على التمني،االستفهام هنا بمعنى التمني }هوننظَرم نْل نَحولهذا فسرها ابن ،}ه 
 فهي هنا يراد بها التمني ، أداة استفهام، استفهامية"هل" ، بهذا االعتبار،يتمنون:  قال، بهذا-رحمه اهللا-كثير 

}وننظَرم نْل نَحه{،وإنما ، يعني ليس المقصود به مجرد االستفهام،؟نظرون أو ال فهم ال يتساءلون هل ي 
  .يطلبون ذلك ويتمنونه

 إنكار عليهم، وتهديد لهم؛ فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا :}َأفَِبعذَاِبنَا يستَعِجلُون{: وقوله تعالى
سورة [، ات اآلي}ويستَعِجلُونَك ِبالْعذَاِب{:  كما قال تعالى،]٢٩:العنكبوتسورة [ }اْئِتنَا ِبعذَاِب اللَِّه{: واستبعادا
  .]٥٣:العنكبوت

  . كما حصل لألمم المكذبة،دنا بهالذي تع:  يعني}اْئِتنَا ِبعذَاِب اللَِّه{هم يقصدون بهذا 
:  أي}ما َأغْنَى عنْهم ما كَانُوا يمتَّعون* ثُم جاءهم ما كَانُوا يوعدون * َأفَرَأيتَ ِإن متَّعنَاهم ِسِنين {: ثم قال

 هم أمر اهللا، أي ثم جاء-وإن طال-لو أخرناهم وأنظرناهم، وأملينا لهم برهة من الزمان وحينًا من الدهر 
ا{، ؟جدي عنهم ما كانوا فيه من النعمشيء ياهحض ةً َأوِشيثُوا ِإال علْبي ا لَمنَهوري موي مسورة [} كََأنَّه



سورة [ } َأن يعمريود َأحدهم لَو يعمر َألْفَ سنٍَة وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب{: ، وقال تعالى]٤٦:النازعات
ما َأغْنَى عنْهم ما {:  ولهذا قال؛]١١:الليلسورة [} وما يغِْني عنْه مالُه ِإذَا تَردى{: ، وقال تعالى]٩٦:البقرة

ونتَّعمكَانُوا ي{.  
ل رأيت خيرا قط؟ ه هل رأيت:  ثم يقال له،يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة((: وفي الحديث الصحيح

 ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال ،ال واهللا يا رب: نعيما قط؟ فيقول
  . شيًئا كانما كأن:  أي)١())ال واهللا يا رب: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: له

 اإلعذار إليهم، واإلنذار لهم أنَّه ما أهلك أمة من األمم إال بعد: ثم قال اهللا تعالى مخبرا عن عدله في خلقه
وما َأهلَكْنَا ِمن قَريٍة ِإال لَها منِْذرون ِذكْرى وما كُنَّا {:  عليهم؛ ولهذا قالةوبعثة الرسل إليهم وقيام الحج

وال {:كما قال تعالى} ظَاِلِمينسثَ رعتَّى نَبح ذِِّبينعا كُنَّا مم{: تعالى، وقال ]١٥:اإلسراءسورة [ }و كبر ا كَانمو
  .]٥٩:القصصسورة [ }وَأهلُها ظَاِلمون{ : إلى قوله}مهِلك الْقُرى حتَّى يبعثَ ِفي ُأمها رسوال يتْلُو علَيِهم آياِتنَا

:  بمعنى}ِذكْرى{ ،}ما كُنَّا ظَاِلِمينوما َأهلَكْنَا ِمن قَريٍة ِإال لَها منِْذرون ِذكْرى و{:  هنا-تبارك وتعالى-وقوله 
 على أنها مفعول منصوبة:  وبعضهم يقول،نها منصوبة على المصدريةإ:  وكثير من أهل العلم يقولون،ةتذكر
وا ء جا،رونذكِّرين أنهم منِذ يعني أن حال هؤالء الم،} ِإال لَها منِْذرون ِذكْرىوما َأهلَكْنَا ِمن قَريٍة{ ،ألجله

نه خبر لمبتدأ إ:  وبعضهم يقول، يعني من أجل الذكرى،هو مفعول ألجله:  ولهذا بعضهم يقول،للذكرى
هذه و ،}ِذكْرى وما كُنَّا ظَاِلِمين{ ،-واهللا تعالى أعلم- ، أو هذا ذكرى، أو تلك ذكرى، أي هي ذكرى،محذوف

لَا يْؤِمنُون ِبِه حتَّى يروا الْعذَاب *  قُلُوِب الْمجِرِمين كَذَِلك سلَكْنَاه ِفي{: اآلية أو هذه اآليات كما في قوله
{ ،على القول الذي ذكره ابن جرير وابن كثير أن المقصود بذلك هو التكذيب والكفر }الَْأِليملَكْنَاهس أي}كَذَِلك  :

 ومع ذلك التكذيب ،لمعجزات وهذا عند أوضح اآليات وأعظم الحجج والبينات والبراهين وا،الكفر والتكذيب
 وهذا فيه عبرة وإن لم يكن ذلك مقصوداً في مثل هذه المجالس في التفسير فإن المقصود هنا هو ،والجحود

 ، دون االشتغال بأمور أخرى زائدة عنه، وما يحتاج إلى بيان فقط، وبيان وجه الترجيح،توجيه كالم المفسرين
 فإن ، ويحتاج اإلنسان أن يقف عندها، المعاني التي في غاية األهميةلكن ال بأس من التنبيه أحياناً على بعض

 يهدي بها من يشاء من عباده فإنها قد تكون سبباً لزيادة -تبارك وتعالى-دالئل الحق الواضحة كما أن اهللا 
م مرض فَزادتْهم وَأما الَِّذين ِفي قُلُوِبِه{: -تبارك وتعالى- كما قال اهللا ،الغي والكفر والضالل لدى آخرين

ِسِهما ِإلَى ِرجسفآيات القرآن كما أنها تحمل الهداية فكذلك أيضاً يضل بها ويزداد ،]١٢٥:سورة التوبة[ }ِرج 
 وينتفع بها أقوام ،ذكر الهدايات فقد تُ، وهذا كثير ومشاهد، من خلقه-تبارك وتعالى-كفراً وغياً من شاء اهللا 
 أو تكون سبباً لمزيد من الزيغ والتكذيب والضالل؛ ألن نظرهم ال ،تندر والسخريةويتخذها آخرون محالً لل

                                                
يؤتى بأنعم أهل ((: ، ولفظه"إسناده صحيح على شرط مسلم: " ، وقال محققوه)١٣١١٢(سند، برقم رواه اإلمام أحمد في الم -  ١

: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له
يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ : لجنة، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال لهال، واهللا يا رب، ويؤتى بأشد الناس في الدنيا من أهل ا

، وصححه األلباني في صحيح الجامع، ))ال، واهللا يا رب، ما مر بي بؤس قط، وال رأيت شدة قط: هل مر بك شدة قط؟ فيقول
  ).٨٠٠٠(برقم 



 وهذا كما أنه ،يقع على وجه هدايتها وإنما يقع على أمور قد تكون سبباً لمزيد من زيغهم وضاللهم وكفرهم
 للناس من  هي التي تقع،في اآليات المتلوة كذلك أيضاً هو في اآليات المشهودة في اآلفاق وفي األنفس

 وما يخوف به ،-تبارك وتعالى- وما يحصل مما يشاهده الناس من دالئل قدرة اهللا ،عقوبات عامة أو خاصة
أو البراكين أو الفيضانات أو غير ، سواء كان من قبيل الخسوف أو الكسوف أو الزالزل،ا كان ذلكعباده أي 

 ومن الناس من ال ، ويراجع نفسه ويتوب،-عز وجل- من الناس من يتعظ بهذا ويعتبر ويخاف اهللا ،ذلك
 حتى بلغ األمر في بعض البالد أنهم يأتون ،يزداد بهذا إال انتكاسة وكفراً وضالالً وتكذيباً وإمعاناً في الغي

 كيف ، ويحاسبونهم على مثل هذا الكالم، ويؤذونهم،ن هذه آيات وعقوباتإ: بالخطباء والوعاظ الذين قالوا
 ،؟هذه عقوبة:  كيف تقول، هذا الزلزال الذي جعل عالي البلد سافلها،؟ن هذه عقوبةإ: ول وتق،هذه آيات: تقول

 يأخذها مأخذ ، وقل مثل ذلك في اآليات المتلوة،فبعض الناس ما تزيده هذه إال غياً وتكذيباً وكفراً وضالالً
  . واهللا المستعان،السخرية أو االستهزاء والتندر أو االستبعاد

سورة [ } عِن السمِع لَمعزولُون ِإنَّهم* وما ينْبِغي لَهم وما يستَِطيعون *ا تَنزلَتْ ِبِه الشَّياِطين وم{: قال تعالى
  .]٢١٢-٢١٠:الشعراء

 :يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز، الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم حميد
 ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثالثة ،}وما تَنزلَتْ ِبِه الشَّياِطين{الروح األمين المؤيد من اهللا، أنه نزل به 
  .تهمبلْليس هو من بغْيتهم وال من ِط: أنه ما ينبغي لهم، أي: أوجه، أحدها

ر  وإنما هم محل األرجاس واألدناس والكف، هم غير مؤهلين لهذا،يعني ليس هذا من مطالب الشياطين
  . وال يدعون إليها وال يرفعون بها رأساً، وليسوا محالً لهذه الهدايات،والضالل

ألن من سجاياهم الفساد وإضالل العباد، وهذا فيه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونور وهدى 
  .}وما ينْبِغي لَهم{: وبرهان عظيم، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة؛ ولهذا قال تعالى

 الطب -صلى اهللا عليه وسلم- يعني الذين كانوا يعرضون على النبي ، هذا ال يكون أبداً، ما ينبغي لهم،إي
نه إ : ولهذا قالوا عنه، به مس-صلى اهللا عليه وسلم- يظنون النبي ، وأنهم يعرفون ذلك ويحسنونه،والرقية
وما {:  يقول-تبارك وتعالى- فاهللا ،ين إلى الشياط-عليه الصالة والسالم- فيعزون ذلك الذي جاء به ،مجنون

 اِطينتَنزلَتْ ِبِه الشَّي*مِغي لَهنْبا يمإنما شغلهم ، وال تشتغل بهذه الهدايات، الشياطين ما تأتي بمثل هذا،} و 
  .هو الضالل والفساد والغي

لَو َأنزلْنَا هذَا الْقُرآن علَى {: تعالىولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك، قال اهللا :  أي}وما يستَِطيعون{: وقوله
  .]٢١:الحشرسورة [ }جبٍل لَرَأيتَه خَاِشعا متَصدعا ِمن خَشْيِة اللَِّه

ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته، لما وصلوا إلى ذلك؛ ألنهم بمعزل عن استماع القرآن 
 شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسوله، فلم يخلص أحد من حال نزوله؛ ألن السماء ملئت حرسا

 وهذا من رحمة اهللا بعباده، وحفظه لشرعه، ،الشياطين إلى استماع حرف واحد منه، لئال يشتبه األمر
: ا عن الجن كما قال تعالى مخبر،}ِإنَّهم عِن السمِع لَمعزولُون{:  تعالىوتأييده لكتابه ولرسوله؛ ولهذا قال



وَأنَّا كُنَّا نَقْعد ِمنْها مقَاِعد ِللسمِع فَمن يستَِمِع * وَأنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها مِلَئتْ حرسا شَِديدا وشُهبا {
  .]١٠-٨:الجنورة س[ }َأم َأراد ِبِهم ربهم رشَدا{:  إلى قوله}اآلن يِجد لَه ِشهابا رصدا

 واخِْفض جنَاحك * وَأنِْذر عِشيرتَك األقْرِبين *فَال تَدع مع اللَِّه ِإلَها آخَر فَتَكُون ِمن الْمعذَِّبين {: قال تعالى
 ْؤِمِنينالْم ِمن كعِن اتَّبِلم* لُونما تَعِمم ِريءفَقُْل ِإنِّي ب كوصع ِحيِم * فَِإنِزيِز الرلَى الْعكَّْل عتَوالَِّذي * و 

 تَقُوم ِحين اكري* اِجِدينِفي الس كتَقَلُّبِإنَّ* و ِليمالْع ِميعالس وه ٢٢٠-٢١٣:سورة الشعراء[ }ه[.  
  .يقول تعالى آمرا بعبادته وحده ال شريك له، ومخبرا أن من أشرك به عذبه

ن إليه، وأنه ال األدني:  أن ينذر عشيرته األقربين، أي-صلى اهللا عليه وسلم- مرا لرسولهثم قال تعالى آ
   .عز وجل-ه بربه يخَلِّص أحدا منهم إال إيمانُ

العشيرة من يجتمع : بعضهم يقولو ،نو األقرب:عشيرةال ،}وَأنِذر عِشيرتَك الَْأقْرِبين{: -تبارك وتعالى-قوله 
 -تبارك وتعالى- حينما أمره ربه -صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ، وبعضهم يقول غير ذلك،شربهم الجد العا

 تجد أن بعضها -صلى اهللا عليه وسلم- إذا جمعت الروايات الصحيحة فيما قاله النبي ،}وَأنِذر عِشيرتَك{بهذا 
ونهم حتى وصل إلى فاطمة بنت ن د يعني تدرج من قريش إلى م، ثم خص عم، قبيلة،قد ذكر فيه قريشاً

 ال يعني أن اإلنذار ،}وَأنِذر عِشيرتَك الَْأقْرِبين{ ، وتخصيص العشيرة،-ا وأرضاهارضي اهللا عنه-محمد 
سورة [ }ِللْعالَِمين نَِذيرا{ ،]١٩:سورة األنعام[ }ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ{:  واهللا يقول،مختص بهم كما هو معلوم

 ولكن هؤالء ،]٧:سورة الشورى[ }لِّتُنِذر ُأم الْقُرى ومن حولَها{ ، وما شابه ذلك من اآليات الكثيرة،]١:نالفرقا
ون ء والدعاة من بعده فإنهم يبد،-صلى اهللا عليه وسلم-تباع رسول اهللا أ وهكذا يكون الشأن في ،أولى

  . فهم أولى باإلنذار والهداية والمعروف،باألقرب
 ومن عصاه من خلق اهللا كائنًا من كان فليتبرأ منه؛ ،لين جانبه لمن اتبعه من عباد اهللا المؤمنينأن يوأمره 

   .}فَِإن عصوك فَقُْل ِإنِّي بِريء ِمما تَعملُون{:  تعالىولهذا قال
 جمع الروايات ، مناف أو بنو هاشم سواء قلنا هم قريش أو هم بنو عبد،}وَأنِذر عِشيرتَك الَْأقْرِبين{: هنا قال

 ما تطرق ، اخفض جناحك لمن اتبعك،}واخِْفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنين{:  وقوله هنا،في هذا يفسره
 ،ب خفض الجناح يعني إالنة الجان،}واخِْفض جنَاحك{ ،}ِلمِن اتَّبعك{ ، هنا-رحمه اهللا-لها الحافظ ابن كثير 

}منْهفُ عفَاع ِلكوح واْ ِمنا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضكُنتَ فَظ لَوٍة {:  قال قبله،]١٥٦:سورة آل عمران[ }ومحا رفَِبم
ماللِّه ِلنتَ لَه نوصف أهل -تبارك وتعالى- واهللا ، فلين الجانب سبب لتأليف القلوب واالستجابة والقبول}م 
فَسوفَ يْأِتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونَه َأِذلٍَّة {:  من أصحابه قال-صلى اهللا عليه وسلم- النبي اإليمان ومن مع

لَى الْكَاِفِرينٍة عَأِعز ْؤِمِنينلَى الْمصلى اهللا عليه - وقال في وصف أصحاب محمد ،]٥٤:سورة المائدة[ }ع
واخِْفض جنَاحك ِلمِن {:  وهنا قوله،]٢٩:سورة الفتح[ }والَِّذين معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهم{ :-وسلم

ْؤِمِنينالْم ِمن كع{:  وهو قوله، هذا القيد،}اتَّبكعِن اتَّبهل يفيد التخصيص؟ بمعنى هل يوجد من المؤمنين }ِلم 
صلى اهللا عليه -مر به النبي  فيحتاج إلى غلظة وال يشمله ما ُأ-صلى اهللا عليه وسلم-بي من ال يتبع الن

الذين ال يتبعونه من و ،}واخِْفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنين{ ،؟ من تليين الجانب ألتباعه-وسلم
 يعني هل يتصور من المؤمنين ،ذا هو المراد إن كان ه،مفهوم المخالفة فإنه ال يلين جانبه إليهمب ،المؤمنين



 هؤالء يالن الجانب ، فيكون من المؤمنين من يتبع ومنهم من ال يتبع،-صلى اهللا عليه وسلم-عدم اتباع النبي 
 ِفيما فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك{ ، مع أن مقتضى اإليمان هو االتباع،لهم وهؤالء ال يالن الجانب لهم

ِإنَّما كَان قَوَل { ،]٦٥:سورة النساء[ }شَجر بينَهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما
نَا وِمعقُولُوا سَأن ي منَهيب كُمحوِلِه ِليسروا ِإلَى اللَِّه وعِإذَا د ْؤِمِنيننَاالْموما شابه ذلك ،]٥١:سورة النور[ }َأطَع 

 بأن من كان مريداً }واخِْفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنين{:  بعضهم كصاحب الكشاف يقول،من اآليات
  فيكون سماهم بالمؤمنين باعتبار ما يصيرون إليه إن وجد اإلقبال، لهلإليمان فإن حقق ذلك وانقاد فإنه يالن

واخِْفض جنَاحك ِلمِن { آخر وهو أن المراد اً وذكر وجه، فهذا ذكره احتماالً، لكن هذا فيه بعد،على اإليمان
ْؤِمِنينالْم ِمن كعويكون متبعاً ، نوع يكون من المؤمنين حقاً،الذين يظهرون اإليمان على نوعين:  قال}اتَّب 

هم من :  والنوع الثاني، فهؤالء هم أهل اإليمان حقيقة،يباً مطيعاً منقاداً مستج-صلى اهللا عليه وسلم-للنبي 
 ،]٧٣: التوبةسورة[ }يا َأيها النَِّبي جاِهِد الْكُفَّار والْمنَاِفِقين واغْلُظْ علَيِهم{:  واهللا يقول،الفساق أو من المنافقين

 ألهل الطاعة ، يكون ألهل اإليمان الكاملفأهل الفسق وأهل النفاق ال يكون لهم من إالنة الجانب كما
 من أن -رحمه اهللا- ما ذكره الشنقيطي -واهللا تعالى أعلم- وأظن أن أحسن من هذا ، هكذا ذكر،واالستجابة
صلى - وأن المؤمنين متبعون للنبي ، أن ذلك للتوكيد}واخِْفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنين{ ،ذلك للتوكيد

:  كان باإلمكان أن يقال، توكيداً}واخِْفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنين{:  فاهللا يقول،-هللا عليه وسلما
تبارك - كقوله ، فتكون من قبيل الصفة الكاشفة، فذكر االتباع من باب التوكيد،واخفض جناحك للمؤمنين

ن الصراط ال يكون صراطاً في األصل إال إذا إ:  إذا قلنا]٦:سورة الفاتحة[ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{: -وتعالى
 فهذه صفة ،}اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{:  فإذا قال، صراط إال أن يكون مستقيماً: ال يقال له،تحقق فيه االستقامة

 ،جل ال يكون إال ذكراً الر،رجل ذكر:  لكن إذا قلت،رجل طويل:  بخالف ما إذا قلت، يعني ال مقيدة،كاشفة
 ، هذه صفة كاشفة،نار حارة:  لما تقول، هذه مقيدة،امرأة طويلة:  لكن لما تقول، هذه صفة كاشفة،امرأة أنثى

 يكون المقصود }واخِْفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنين{ فهنا ، وهكذا،النار ال تكون إال حارة في األصل
  . واهللا تعالى أعلم،ن اتبعك من المؤمنين لم،بذلك التوكيد

واخِْفض {:  واهللا يقول، فإن اإلنسان إذا أراد أن يبطش رفع يده، ويد اإلنسان جناحه،والجناح يقال للجانب
  . يعني جانبك،جناحك الذليل:  يعني]٢٤:سورة اإلسراء[ }لَهما جنَاح الذُّلِّ
ال تنافي العامة، بل هي وهذه النذارة الخاصة  ،} ِإنِّي بِريء ِمما تَعملُونفَِإن عصوك فَقُْل{: ولهذا قال تعالى

:  تعالى، وقال]٦:يسسورة [ }ِلتُنِْذر قَوما ما ُأنِْذر آباُؤهم فَهم غَاِفلُون{:  تعالىفرد من أجزائها، كما قال
وَأنِْذر ِبِه الَِّذين يخَافُون َأن يحشَروا ِإلَى {:  تعالى، وقال]٧:الشورىسورة [ }ِلتُنِْذر ُأم الْقُرى ومن حولَها{

ِهمبا{:  تعالى وقال،]٥١:األنعامسورة [ }را لُدمِبِه قَو تُنِْذرو تَِّقينِبِه الْم شِّرتعالى وقال،]٩٧:مريمسورة [ }ِلتُب  :
سورة [ }ومن يكْفُر ِبِه ِمن األحزاِب فَالنَّار موِعده{:  تعالى كما قال،]١٩:اماألنعسورة [ }ألنِْذركُم ِبِه ومن بلَغَ{

  .]١٧ :هود



والذي نفسي بيده، ال يسمع بي أحد من هذه األمة، يهودي وال نصراني ثم ال يؤمن ((: وفي صحيح مسلم
  .)٢())بي إال دخل النار

  : بعضاً منهالكريمة، فلنذكروقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه اآلية ا
 ،}وَأنِْذر عِشيرتَك األقْرِبين{: -عز وجل-لما أنزل اهللا :  عن ابن عباس قال-رحمه اهللا-روى اإلمام أحمد 

 فاجتمع الناس إليه بين ،))يا صباحاه((:  الصفا فصعد عليه، ثم نادى-صلى اهللا عليه وسلم-أتى النبي 
يا بني عبد المطلب، ((: -صلى اهللا عليه وسلم-ث رسوله، فقال رسول اهللا رجل يجيء إليه، وبين رجل يبع

 ،))يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيال بسفح هذا الجبل، تريد أن تغير عليكم، صدقتموني؟
ما دعوتنا إال تبا لك سائر اليوم، أ:  فقال أبو لهب،))فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد((: قال. نعم: قالوا

  .)٣(]١:المسدسورة [ }تَبتْ يدا َأِبي لَهٍب وتَب{: لهذا؟ وأنزل اهللا
  .ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

صلى اهللا عليه -، قام رسول اهللا }وَأنِْذر عِشيرتَك األقْرِبين{: لما نزلت: عن عائشة قالتوروى اإلمام أحمد 
 محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، ال أملك لكم من اهللا تطمة بنيا فا((:  فقال-وسلم

  . انفرد بإخراجه مسلم،)٤())شيئا، سلوني من مالي ما شئتم
 صعد }وَأنِْذر عِشيرتَك األقْرِبين{: وزهير بن عمرو قاال لما نزلت  عن قَِبيصة بن مخَارقوروى اإلمام أحمد

يا بني عبد مناف، ((:  رضمةً من جبل على أعالها حجر، فجعل ينادي-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو، فذهب يربأ أهله، يخشى أن يسبقوه، فجعل ينادي 

  .)٥())يا صباحاه: ويهتف
   .ورواه مسلم والنسائي

يا (( نادى قريشاً -صلى اهللا عليه وسلم- في بعضها النبي ،- أعلمواهللا تعالى-جمع الروايات يبين المراد 
   .))معشر قريش

في جميع أمورك؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك :  أي}وتَوكَّْل علَى الْعِزيِز الرِحيِم{:  تعالىوقوله
  .ومعٍل كلمتك

                                                
 إلى جميع الناس ونسخ الملل -  عليه وسلمصلى اهللا- رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد  - ٢

 ).١٥٣(بملة، برقم 
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، وقال محققوه)٢٨٠١(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٣

صايا، باب ، والنسائي، كتاب الو)٢٠٥(، برقم }وَأنِذر عِشيرتَك الَْأقْرِبين{: رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب في قوله تعالى - ٤
، باب ما جاء في -صلى اهللا عليه وسلم- ، والترمذي، كتاب الزهد عن رسول اهللا )٣٦٤٨(إذا أوصى لعشيرته األقربين، برقم 

إسناده صحيح ، :  ، وقال محققوه)٢٥٠٤٤(، وأحمد في المسند، برقم )٢٣١٠( قومه، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-إنذار النبي 
 .رجاله ثقات رجال الشيخين

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير : ، وقال محققوه)٢٠٦٠٥(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٥
صحابييج لهما مسلمه، فقد خر. 



 }واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنَّك ِبَأعيِننَا{:  كما قال تعالىهو معتن بك،:  أي}الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{:  تعالىوقوله
  .]٤٨:الطورسورة [

  .إلى الصالة:  يعني}الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{: قال ابن عباس
  .يرى قيامه وركوعه وسجوده: وقال عكرمة
  . إذا صليت وحدك:}الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{: وقال الحسن
  .من فراشك أو مجلسك:  أي}الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{: اكوقال الضح
  . قائما وجالسا وعلى حاالتك:}الَِّذي يراك{: وقال قتادة

 والفاء ]٧٩:سورة النمل[ }فَتَوكَّْل{األخرى  يةاآل وفي ،}وتَوكَّْل علَى الْعِزيِز الرِحيِم{: -تبارك وتعالى-قوله 
صلى اهللا -قى لْ وسي، فإن هذا اإلنذار له تبعه، تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلهاتشعر بالتعليل كما أنها

 فإن من تتوكل }الْعِزيِز الرِحيِم{ بسبب ذلك فأمره بالتوكل وجمع بين هذين االسمين الكريمين -عليه وسلم
من ألطافه ما ال يخطر  ويأتيك ، كما أنه لطيف بك رحيم،عليه قادر على حفظك وإعزازك ونصرتك وكفايتك

  .لك على بال
 }وما تَكُون ِفي شَْأٍن وما تَتْلُو ِمنْه ِمن قُرآٍن{: -تبارك وتعالى- كما يقول اهللا ،}الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{: قال

اك الَِّذي ير{ وهنا ، هو شاهد عليك ناظر إليك في كل حاالتك، حاالتكيراك في كل:  يعني]٦١:سورة يونس[
تَقُوم ِننَا{:  كما قال،هو معتٍن بك: أي }ِحينيِبَأع فَِإنَّك كبكِْم رِلح ِبراصقال ابن عباس،]٤٨:سورة الطور[ }و  :

}تَقُوم ِحين اكررحمه - وهذا الذي اختاره ابن جرير ، حين تقوم إلى الصالة،إلى الصالة: يعني }الَِّذي ي  
وتَقَلُّبك ِفي {:  أنه قال، ما وجهه؟ القرينة هي ما بعده، لماذا خصصه بالصالة،القول لكن ما وجه هذا ،-اهللا

اِجِدين{ ، فهما حالتان متقابلتان،}الستَقُوم ِحين اكر{ إلى الصالة: قال }الَِّذي يتَقُوم ِحين اكرفهو ،}الَِّذي ي 
  .}وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين{ ،ة مع الجماع،سواء كان في صالته وحده أو كان مع غيره

 وهذا يرجع إلى األول حينما تقوم إلى الصالة يعني يرى ،يرى قيامه وركوعه وسجوده: وقال عكرمة: قال
الَِّذي {:  وقال الحسن، فهذا ليس بقول آخر، قيامك وسجودك إلى آخره، يراك في هذه الصالة،هذه الصالة

تَقُوم ِحين اكرالَِّذي {: ون ولهذا فإن أكثر المفسرين يقول،ينافي ما قبلهال  وهذا ،ا صليت وحدكإذ: قال }ي
تَقُوم ِحين اكروبعضهم يخصصه ، إذا قمت إلى الصالة وحدك، إذا صليت وحدك،في حال االنفراد:  يعني}ي 

 ولهذا يعبر بعضهم ،صالة الليل باعتبار أن القيام ينصرف غالباً إلى }الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{ ،بقيام الليل
  . كما يأتي،من فراشك:  أي}ِحين تَقُوم{: ويقول

 وهذا الذي ذهب ، وإلى صالتك أيضاً،من فراشك أو مجلسك: أي }الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{: وقال الضحاك
مجلسك أو من فراشك أو إلى  من }الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{ ،-رحمه اهللا-إليه الشيخ محمد األمين الشنقيطي 

 سواء ، مطلقاً}الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{:  فيقال، ولم يخص فيحمل ذلك على العموم باعتبار أن اهللا عم،صالتك
  .كان إلى صالة أو إلى غيرها

 ال يختص  يعني أنه، وهذا أيضاً حمله على العموم،قائماً وجالساً وعلى حاالتك }الَِّذي يراك{: وقال قتادة
  . وممن عمم ذلك أيضاً مجاهد بن جبر،بالصالة



في :  يعني}وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين{ وهو مروي عن مجاهد : بعضهم يقول،}وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين{: قال
صلى اهللا عليه - والنبي ، وسواء كان ذلك في داخل الصالة أو في خارجها،التصفح والنظر إلى المصلين

 }وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين{ ، ويقلب بصره فيهم، ثبت عنه أنه أخبر أنه يرى من خلفه في حال الصالة-وسلم
  . واهللا تعالى أعلم، لكن في هذا بعد،}وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين{ ،حمله على النظر إليهم

:  أي}وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين{ ،سلف وقال به جماعة من ال،-رحمه اهللا-فاألقرب هو ما ذكره ابن جرير 
 ، وليس المقصود بذلك النظر، وتقلبك مع الساجدين حينما تقوم وتركع وتسجد، يعني في صالتك معهم،معهم

ويراك في حال كونك :  أي}وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين *الَِّذي يراك ِحين تَقُوم {: ويدل على ذلك ما قبله أنه قال
 وهذا الذي رجحه الشيخ محمد ، يراك في كل هذه الحاالت،ع المصلين تصلي قائماً وقاعداً وتسجد وتركعم

في الصالة يراك وحدك :  قال قتادة: ولهذا قال هنا، وقال به كثير من أهل العلم-رحمه اهللا-األمين الشنقيطي 
 وهذا ،مع الجماعة:  أي}وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين{ ،وحدك:  أي}الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{ يعني ،ويراك في الجمع

  .قول أكثر المفسرين
في :  قال} وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين *الَِّذي يراك ِحين تَقُوم{:  قال قتادة:}وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين{: وقوله

  .طاء الخرساني، والحسن البصري وهذا قول عكرمة، وع،الصالة، يراك وحدك ويراك في الجمع
وما {: السميع ألقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، كما قال تعالى:  أي}ِإنَّه هو السِميع الْعِليم{: وقوله

.  اآلية}دا ِإذْ تُِفيضون ِفيِهتَكُون ِفي شَْأٍن وما تَتْلُو ِمنْه ِمن قُرآٍن وال تَعملُون ِمن عمٍل ِإال كُنَّا علَيكُم شُهو
  .]٦١:يونسسورة [

 يلْقُون السمع وَأكْثَرهم كَاِذبون * تَنزُل علَى كُلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم *هْل ُأنَبُئكُم علَى من تَنزُل الشَّياِطين {: قال تعالى
* ونالْغَاو مهتَِّبعي اءرالشُّعو * تَر َألَم  ونِهيماٍد يِفي كُلِّ و مَأنَّه* لُونفْعا ال يم قُولُوني مَأنَّهو * ِإال الَِّذين 

 َأي منْقَلٍَب آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت وذَكَروا اللَّه كَِثيرا وانْتَصروا ِمن بعِد ما ظُِلموا وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا
نْقَِلبي٢٢٧-٢٢١:سورة الشعراء[ }ون[.  

، وأنه شيء افتعله من تلقاء بحقيقول تعالى مخاطبا ِلمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس 
 من الجن، فنزه اهللا سبحانه جناب رسوله عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء ينفسه، أو أنه أتاه به رِئ

نزيله ووحيه، نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قَبيل الشياطين، به إنما هو من عند اهللا، وأنه ت
فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان 

:  أي}ُل علَى كُلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم تَنز *علَى من تَنزُل الشَّياِطين{ ،أخبركم:  أي}هْل ُأنَبُئكُم{: الكذبة؛ ولهذا قال اهللا
 فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين كالكهان وما ،الفاجر في أفعاله كذوب في قوله، وهو األفاك األثيم، أي

  .جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة
}عمالس لْقُونمة من علم الغيب، فيزيدون معها مائة يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكل:  أي}ي

كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم من اإلنس فيتحدثون بها، فيصدقهم الناس في كل ما قالوه، بسبب صدقهم في 
رضي اهللا -  عن عائشةتلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما صح بذلك الحديث، كما رواه البخاري

يا رسول :  قالوا،))إنهم ليسوا بشيء((:  عن الكهان، فقال- وسلمصلى اهللا عليه- النبي سأل ناس: -اعنه



تلك الكلمة من الحق يخطفها ((: -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا؟ فقال النبي 
  .)٦()) كذبةةرها في أذن وليه كقَرقَرة الدجاجة، فيخلطون معها أكثر من مائالجني، فَيقَرِق
:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-إن نبي اهللا :  يقول-رضي اهللا عنه-  هريرةي أبي أيضاً عنوروى البخار

إذا قضى اهللا األمر في السماء، ضربت المالئكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله، كأنها سلسلة على صفْوان، حتى ((
 فيسمعها مسترقو ،كبيرلذي قال الحق وهو العلي ال لَ:ماذا قال ربكم؟ قالوا: إذا فُزع عن قلوبهم قالوا

فيسمع ((فها، وبدد بين أصابعه  سفيان بيده فَحرهوصف، ))السمع، ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض
-أو الكاهن-الكلمة، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها اآلخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر 

أليس قد :  فيقال،قاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبةفربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما أل
  .تفرد به البخاري ،)٧())كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء: قال لنا يوم كذا وكذا

  إن المالئكة تحدث في العنَان ((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن عائشة، عن النبي وروى البخاري 
رها في أذن الكاهن كما تُقَر قُفي األرض، فتسمع الشياطين الكلمة، فتَ باألمر يكون -الغَمام: والعنَان-

  .)٨())القارورة، فيزيدون معها مائة كذبة
 ، واألفاك هو كثير اإلفك،} تَنزُل علَى كُلِّ َأفَّاٍك*هْل ُأنَبُئكُم علَى من تَنزُل الشَّياِطين {: -تبارك وتعالى-قوله 

يلْقُون {:  قوله هنا،}يلْقُون السمع{ ،كثير اآلثام:  أي}تَنزُل علَى كُلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم{ ، كثير الكذب،وهو الكذب
عم{ ،أي يسترقون السمع من السماء:  يقول}السعمالس لْقُونيعني ، يحتمل أن يكون ذلك حاالً من الشياطين}ي 

 ، وتارة يكون المراد به المعنى المصدري، والسمع مصدر، حال من الشياطين،أن الشياطين يلقون السمع
ن إ:  إذا قلنا}يلْقُون السمع{ ،الشياطين:  أي}يلْقُون السمع{:  فقوله هنا،وتارة يراد به معنى اسم المفعول

 يسترقون ، يعني ينصتون،حال كونهم مستمعين:  أي}يلْقُون السمع{المراد به المعنى المصدري يعني 
 كما ، يصلون إلى السماء هكذا، يسترق السمع، يعني ينصت، الذي هو حاسة السمع، يلقون السمع،السمع
السقف المحفوظ بها ن السماء المراد إ:  سواء قلنا، إلى السماءايصلو إلى أنرهم بأن بعضهم فوق بعض صو

 كما تدل عليه الرواية التي مضت آنفاً أن المالئكة ينزلون  فإن ذلك يقال له سماء، السحاباأو أن المراد به
 فالشاهد أن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض حتى يستمعوا إلى ما ، يعني السحاب،فيتحدثون في العنان

 }نَّا نَقْعد ِمنْها مقَاِعد ِللسمِعوَأنَّا كُ *وَأنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها مِلَئتْ حرسا شَِديدا وشُهبا { ،تقول المالئكة
يلْقُون { ، ينصتون إلى ما تقول المالئكة، يعني الستراق السمع،لالستماع: للسمع يعني ]٩-٨:سورة الجن[

عم{: -عز وجل- كما قال اهللا ، وعبر باإللقاء على سبيل المبالغة لشدة اإلنصات،حاسة السمع:  يعني}الس ِإن
ِفي ذَِلكعمَألْقَى الس َأو قَلْب لَه ن كَانى ِلممن شدة اإلنصات كأنه ألقاه لما يستمع إليه]٣٧:سورة ق[ } لَِذكْر ، 

وهذا يكون لمن يريد أن يكون في غاية الحرص على االستماع فإنه يلقي سمعه بكليته للناحية التي يريد 
ويكون السمع هنا باعتبار المعنى المصدري أي  ، وهو حال من الشياطين، فهذا احتمال،االستماع لها

                                                
 ).٥٤٢٩(رواه البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة، برقم  - ٦

 ).٤٥٢٢(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة سبأ، برقم  - ٧

 ).٣١١٤(رواه البخاري، كتاب بدء الخلق،  باب صفة إبليس وجنوده، برقم  - ٨



 هذا الذي يتلقونه ويأخذونه ويخطفونه من ، يلقون السمع، ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول،االستماع
 بمعنى  سمع، باعتبار أنها مسموع،سمع: تلقفها ويأخذها يقال لهاي الكلمة التي ،سمع:  يقال له أيضاًكةالمالئ

ح لهم يلقي لهم هذه الكلمة التي خطفها فيكذب معها مائة كما جاء في طر ي،ى الكهان يلقونه إل،مسموع
 ، أو الذي يكذب هو الكاهن يكذب مع ما يلقيه له الشيطان،ن الذي يكذب هو الشيطانإ:  سواء قلنا،الحديث

 تَنزُل علَى كُلِّ *نزُل الشَّياِطين هْل ُأنَبُئكُم علَى من تَ{ ، من الشياطين يكون هذا حاالً،فيكون على هذا وهذا
ن الضمير إ:  فإذا قلنا}يلْقُون السمع{ ، مثل الكاهن، تنزل الشياطين على كل أفاك،} يلْقُون السمع*َأفَّاٍك َأِثيٍم 

يعني من  ،ي تنزل عليه الشياطين يعني هو الكاهن مثالً الذ، وليس المقصود األفاك األثيم،يرجع إلى الشياطين
 وفي مثل هذا ،-ينصتون- الشياطين تلقي السمع فتخطف الكلمة فتلقيها للكاهن:  أي}يلقون السمع{ ،الناس

 حال و على هذا القول ه، بمعنى ينصتون يعني الشياطين}يلقون السمع{ ،يمكن أن تحمل اآلية على المعنيين
 ، يلقونها في الواقع، سمعوها من السماء تلقف الكلمة التي: وهذا الذي يحصل من جراء ذلك،من الشياطين

:  كما في هذه األحاديث التي مضت أنهم ينصتون كما في قوله، فهذا كله دل عليه الدليل،الحال للشياطين
تمل  ويح، وكذلك أيضاً في الحديث الذي مضى،]٩:سورة الجن[ }وَأنَّا كُنَّا نَقْعد ِمنْها مقَاِعد ِللسمِع فَمن يستَِمِع{

 ، ما ألقته إليهم الشياطين،ما سمعوه:  يعني}يلقون السمع{ ، يعود إلى الكهان}يلقون السمع{أن يكون ذلك 
  . كذبةفه من الشياطين ويزيد عليه مائةهذا األفاك يلقي ما تلقَّ

 ،الشياطين تلقي السمعف } يلْقُون السمع*  تَنزُل علَى كُلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم*هْل ُأنَبُئكُم علَى من تَنزُل الشَّياِطين {فهنا 
وَأكْثَرهم {،  أو أن المقصود أن األفاك كالكاهن يلقي ما سمع ويزيد معه مائة كذبة،تنصت أو تلقي المسموع

ون{: قالو ،هؤالء كذبة }كَاِذبونكَاِذب مهَأكْثَرصدق  من ي قّل، باعتبار أن غالب ما يقولونه كذب يزيدونه}و
 وليس المقصود به الذي ال يصدق أبداً؛ ألنهم يلقون الكلمة التي تلقوها من ، فإن األفاك هو الكثير الكذب،منهم

 أخبروهم عن أمر غيبي أنه ، يذكرون الكلمة التي وقعت كما هي،ل به كثير من الناسض وهذا الذي ي،السماء
 وينسون الكذب كما هو الحال في ،واقُا كذا وصدقالوا لنا في يوم كذ:  فيقولون، فيذكرها الناس،سيحصل

 في أشياء محددة  فيحصل بسبب ذلك أحياناً إصابةٌ، أحياناً قد ينطق القرين على لسانه،بعض من يعبر الرؤى
 وإنما يذكرون هذه التي ، وال يذكرونها،ينسونهاف وأما األشياء األخرى التي ال تقع ،ودقيقة فيغتر بها الناس

  . حينما قال كذارتذكّ: يقولونأصاب فيها ف
الكفار يتبعهم ضالل : يعني:  قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس}والشُّعراء يتَِّبعهم الْغَاوون{: وقوله

  .، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرهما-رحمه اهللا- وكذا قال مجاهد ،اإلنس والجن
: صر لهذا ِفَئام من الناس، ولهذا فَئام من الناس، فأنزل اهللاكان الشاعران يتهاجيان، فينت: وقال عكرمة

}ونالْغَاو مهتَِّبعي اءرالشُّعو{.  
:  وبعضهم يقول،الشياطين:  وبعضهم يقول،رواة الشعر:  بعضهم يقول}يتَِّبعهم الْغَاوون{:  في قولهالغاوون
 والغاوي هو ، عممه في كل من يوصف بالغواية-اهللارحمه - وابن جرير ، وبعضهم يقول غير ذلك،السفهاء

 فكل من اتبع الغي ،]٣٩:سورة الحجر[ }وُألغِْوينَّهم َأجمِعين{ والشيطان توعد ،الضال الزائغ عن الحق
باع تا وهذا يدل على أن اتباع الشعراء في الواقع ،أهل الغواية:  يعني}يتَِّبعهم الْغَاوون{ ،والضالل فهو غاٍو



سورة [ }ِإن ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْطَان ِإالَّ مِن اتَّبعك ِمن الْغَاِوين{:  يقول-تبارك وتعالى- واهللا ،للشياطين
المقصود بالشعراء و ، فاتباع الشعراء هو من اتباع الشياطين،}والشُّعراء يتَِّبعهم الْغَاوون{ وهنا ،]٤٢:الحجر
 أو كانوا من الفسقة الجهلة من ، سواء كانوا من شعراء الكفار أو المنافقين،الشعراء الذين ليسوا على هدىهنا 

 وينسبون إلى أنفسهم ، ويخوضون في كل شيء،المنتسبين لإلسالم الذين يتكلمون ويهرفون بما ال يعرفون
 أو ،األمور أو كمال العقل واإلدراكأموراً ال حقيقة لها من أفعال تتصل بالشجاعة أو الجود أو البصر في 

 تارة في الهجاء وتارة في ،}َألَم تَر َأنَّهم ِفي كُلِّ واٍد يِهيمون{ ،كان ذلك من جهة أمور تتعلق بالفحش والغواية
وهذا يصفق ، وهذا يطرب له فئام من الناس، فهذا يطرب له فئام من الناس، إلى غير ذلك،عطَالتشبع بما لم ي 

 وتجري على ذلك مهاترات ومنافسات وحماقات وضالالت من ، وهذا يصفق له سفهاء،تف له سفهاءويه
 وباطلهم الذي يصاغ بهذه الصياغة من المنظوم من ، وضاللهم،وهم في هج-أعني أهل الغواية-هؤالء 
 ،برامج خاصة واستمع إلى ما يقوله كثير هذه األيام في ، واليوم لهذا سوق رائجة كما هو معلوم،الكالم

 ، وانظر إلى ماليين الناس الذين يتهافتون على هذه التفاهات والسفاهات، ومسابقات خاصة،وقنوات خاصة
 أو كأن ،هذا على لسان الجن أو كأنه على لسان الشياطين: وإذا سمعت إلى كثير من هذا الشعر تارة تقول

هذا ال :  وتارة تقول،هذا مغموس في الضاللة:  وتارة تقول، ال تكاد تفهم منه شيئاً،الشياطين تنطق معه
شاعر " وتجد في مثل ،يصدر إال من شانئ مبغض ألهل اإليمان يهجوهم ويهجو علماءهم وأهل الفضل منهم

  .}والشُّعراء يتَِّبعهم الْغَاوون{:  فبعض ذلك يدخل في قوله تعالى، من هذا أشياء وأشياء"المليون
  .في كل لغو يخوضون:  قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:}نَّهم ِفي كُلِّ واٍد يِهيمونَألَم تَر َأ{: وقوله

  . وكذا قال مجاهد وغيره،في كل فن من الكالم: وقال الضحاك عن ابن عباس
اهللا، كان رجالن على عهد رسول :  قال العوفي، عن ابن عباس}وَأنَّهم يقُولُون ما ال يفْعلُون{: وقوله

    واحد منهما غواة من قومه  مع كل نهما تهاجيا، فكانأأحدهما من األنصار، واآلخر من قوم آخرين، و
 وَأنَّهم  * َألَم تَر َأنَّهم ِفي كُلِّ واٍد يِهيمون *والشُّعراء يتَِّبعهم الْغَاوون{: فقال اهللا تعالى -وهم السفهاء-

  . }يفْعلُونيقُولُون ما ال 
   .ي سبب النزولف ال تصح  الروايةهذه

 الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن وال بشاعر؛ -صلى اهللا عليه وسلم-والمراد من هذا أن الرسول 
ِإال ِذكْر وما علَّمنَاه الشِّعر وما ينْبِغي لَه ِإن هو {:  لحالهم من وجوه ظاهرة، كما قال تعالىألن حاله مناٍف

ِبينم آنقُروٍل كَِريٍم{:  وقال تعالى]٦٩:يسسورة [ }وسُل رلَقَو ِإنَّه* ا تُْؤِمنُونِل شَاِعٍر قَِليال مِبقَو وا همو *  
ونا تَذَكَّرِل كَاِهٍن قَِليال مال ِبقَوو* الَِمينالْع بر ٤٣-٤٠:الحاقةسورة [ } تَنزيٌل ِمن[.  

 قال محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد اهللا بن قُسيط، عن :}ِإال الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت{ :وقوله
 جاء حسان بن ،}والشُّعراء يتَِّبعهم الْغَاوون{: لما نزلت: قال -مولى تميم الداري-أبي الحسن سالم البراد 

قد : ، وهم يبكون فقالوا-صلى اهللا عليه وسلم-مالك إلى رسول اهللا ثابت، وعبد اهللا بن رواحة، وكعب بن 
ِإال الَِّذين آمنُوا وعِملُوا {: -صلى اهللا عليه وسلم- فتال النبي ،علم اهللا حين أنزل هذه اآلية أنا شعراء

:  قال}وا ِمن بعِد ما ظُِلمواوانْتَصر{، ))أنتم((:  قال}وذَكَروا اللَّه كَِثيرا{، ))أنتم((:  قال}الصاِلحاِت



 وابن جرير، من رواية ابن إسحاق، ولكن هذه السورة مكية، فكيف يكون ،رواه ابن أبي حاتم، )٩())أنتم((
  .شعراء األنصار؟ في ذلك نظرات سبب نزول هذه اآلي

  .كرها أو روايات أخرى لم يذ، سواء هذه الروايات التي ذكرها،هذه الروايات ال يصح منها شيء
   .ولم يتقدم إال مرسالت ال يعتمد عليها، واهللا أعلم
  .ذكر في األصل غير ذلك لكن من قبيل المراسيل

ولكن هذا االستثناء يدخل فيه شعراء األنصار وغيرهم، حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية 
مقابلة ما تقدم من  ذكر اهللا كثيرا فيبذم اإلسالم وأهله، ثم تاب وأناب، ورجع وأقلع، وعمل صالحا، و

    الكالم السيئ، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح اإلسالم وأهله في مقابلة ما كذب بذمه، كما قال 
  .أسلمعبد اهللا بن الزبعرى حين 

الذي كان م من أن فالناً زع وما ي، فإن دعاوى التوبة،المقصود أيها األحبة أن هذه األوصاف مقصودة لذاتها
يقول شعراً فيه إسفاف أو طعن في اإلسالم وتشكيك في ثوابته أو إزراء على أهل الفضل والدين والصالح أو 

   واهللا ، سواء كان شاعراً أو غير شاعر،ما أشبه ذلك ال تكفي هذه الدعاوى والشائعات التي تقال عن توبته
:  سواء قلنا،} آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت وذَكَروا اللَّه كَِثيراِإلَّا الَِّذين{:  هنا في الشعراء قال-تبارك وتعالى-
     ضمن للثناء على اهللا ت بمعنى أن شعرهم م، ذكروه في شعرهم،ن المقصود ذكروا اهللا كثيراً في شعرهمإ

 فيذكرونه ، فيما يقولون-تبارك وتعالى- أو ذكروه أيضاً بقلوبهم بمراقبته ، ولتعظيمه-تبارك وتعالى-
ن إ:  أو قيل،-تبارك وتعالى- فهذا كله من ذكر اهللا ، وذكروا اهللا كثيراً بجوارحهم بالعمل الصالح،بألسنتهم

 ، في كالمهم وفي مخاطبتهم،في سائر أحوالهم: أي }وذَكَروا اللَّه كَِثيرا{ ،المقصود بذلك ال يختص بالشعر
وذَكَروا اللَّه { ، اإليمان والعمل الصالح،ذه األوصاف مقصودة ه،-تبارك وتعالى-وذكروه بجوارحهم بطاعته 

وننقَِلبنقَلٍَب يم وا َأيظَلَم الَِّذين لَمعيسوا وا ظُِلمِد معوا ِمن برانتَصا وفهؤالء هم الذين استثنى اهللا ،}كَِثير     
 والشُّعراء يتَِّبعهم الْغَاوون{ي ينبغي التنزه عنها ئك الذين وصفهم بتلك األوصاف الت من أوال-تبارك وتعالى-
*ونِهيماٍد يِفي كُلِّ و مَأنَّه تَر َألَم * لُونفْعا ال يم قُولُوني مَأنَّههذا هو األصل في ، هذا حال الشعراء،} و 

 فإذا أردت أن تعرف حال }اِلحاِت وذَكَروا اللَّه كَِثيراِإلَّا الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الص{ ،الشعراء إال من استثني
 وانظر إلى حاله ، فإن كان فيه هذه األوصاف، أو ما ينشئه من الشعر،الشاعر فانظر إلى ما يقوله وما يرويه

بارك ت- ومن عداهم فهم ممن ذكر اهللا ، فهؤالء هم الذين استثنى اهللا،من اإليمان والعمل الصالح وكثرة الذكر
 والحماسة ، الوجوه منافحة عن هذا أو ذاك فمثل هؤالء ال يستحقون اإلعجاب واإلطراء وأن تحمر،-وتعالى

  .تبارك وتعالى-لمثل هؤالء الذين صغرهم اهللا 
  :كما قال عبد اهللا بن الزبعرى حين أسلم

   راتقٌ ما فَتَقْتُ إذْ أنا بور***يا رسوَل المليك إن لساني
نن الغَإذْ أجفي س طاناري الشَّيي***ورثْبلَه مياَل من ممو   

                                                
 ).١٩/٤١٨(رواه ابن جرير الطبري في تفسيره  - ٩



 في ،-صلى اهللا عليه وسلم- يقول شعراً في هجاء النبي ، حينما كان على الكفر،أنا سأصلح ما أفسدتُ: يقول
ذه  وأرقع ما خرقت حينما كنت في هت سأصلح ما أفسد،أنا راتق ما فتقتُ:  يقول،هجاء اإلسالم والمسلمين
  . الشيطان في سنن الغية ومجارا،الحال التي وصفها بالبور

، -صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، كان من أشد الناس عداوة للنبي 
ا، فلما أسلم لم يكن أحدوهو ابن عمه، وأكثرهم له هجوصلى اهللا عليه وسلم- إليه من رسول اهللا  أحب- ،

  .  بعدما كان يهجوه، ويتواله بعدما كان قد عاداه-صلى اهللا عليه وسلم-ح رسول اهللا وكان يمد
عليه الصالة - كان من أشد أعداء النبي -صلى اهللا عليه وسلم-أقرب الناس شبهاً بالنبي ووهو أكثر الناس 

  : -رضي اهللا عنه- حسان واألبيات المعروفة التي قالها ،-والسالم
عني أال أبلغْ أبا سفيان  ***فأنتَ مجوهواء فٌ نخب  
 ابن عم ، ليس هو المقصود إنما المقصود هذا،-رضي اهللا عنه-ال يقصد به أبا سفيان بن حرب والد معاوية 

  : أيضا-رضي اهللا عنه- الذي يقول فيه حسان ، الذي كان شاعراً،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  فداءال كما لخيركمافشر  *** له بكفءأتهجوه ولستَ

  . ليست فيه،بن الحارث وليس في أبي سفيان بن صخر قائد المشركينكل هذا في أبي سفيان 
. يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين:  قال ابن عباس}وانْتَصروا ِمن بعِد ما ظُِلموا{: وقوله

 -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا :  وهذا كما ثبت في الصحيح،وكذا قال مجاهد، وقتادة، وغير واحد
  .)١٠())وجبريل معك -همهاِج: أو قال-هم اهج((: قال لحسان

 قد أنزل -عز وجل-إن اهللا : -صلى اهللا عليه وسلم-أنه قال للنبي وروى اإلمام أحمد عن كعب بن مالك 
 لكأن ما ترمونهم به نَضح إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده،((: في الشعر ما أنزل، فقال

  .)١١())النبل
 ولهذا فإن من أعطاه اهللا ، شديد الوقع شديد األثر،نضح النبل يعني أنه شديد عليهم كالسهام التي ترمونهم بها

 فينبغي أن يسخر ذلك في نصر اإلسالم وهجاء الكفار والمنافقين الذين يطعنون في اإلسالم ،ملكة في الشعر
  . وذلك شديد األثر عليهم، فيهجو هؤالء من كاتبين وغيرهم، بكل سبيل مستطاعويشككون في ثوابته

 ، اآلية}يوم ال ينْفَع الظَّاِلِمين معِذرتُهم{:  تعالىهلو كق،}وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا َأي منْقَلٍَب ينْقَِلبون{: وقوله
إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم ((:  قال-لمصلى اهللا عليه وس-أن رسول اهللا : وفي الصحيح

  .)١٢())القيامة

                                                
رضي اهللا تعالى - ، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة )٣٠٤١(رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، برقم  - ١٠

 ).٢٤٨٦(، برقم -ي اهللا عنهرض- ، باب فضائل حسان بن ثابت -عنهم

، وصححه األلباني في "إسناده صحيح على شرط الشيخين: "، وقال محققوه)٢٧١٧٥(رواه أحمد في المسند، برقم  - ١١
 ).١٦٣١(السلسلة الصحيحة، برقم 

في المسند، برقم ، وأحمد )٢٥٧٨(، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، برقم ))اتقوا الظلم((: روه مسلم، بلفط - ١٢
)٦٨٣٨.( 



  .من الشعراء وغيرهم:  يعني}وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا َأي منْقَلٍَب ينْقَِلبون{: قال قتادة بن ِدعامة في قوله 
 . والحمد هللا رب العالمين،آخر تفسير سورة الشعراء


