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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  ١٢٩ إلى اآلية ١٢٤سورة التوبة من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

وِإذَا ما ُأنزلَتْ سورةٌ فَِمنْهم من يقُوُل َأيكُم زادتْه { ي تفسير قوله تعالى ف-رحمه اهللا-أجمعين، قال المفسر 
 ونِشرتَبسي مهانًا وِإيم متْهادنُوا فَزآم ا الَِّذينانًا فََأمِذِه ِإيما * هسِرج متْهادفَز ضرم ِفي قُلُوِبِهم ا الَِّذينَأمو

  .]١٢٥-١٢٤:سورة التوبة[ }ِرجِسِهم وماتُوا وهم كَاِفرونِإلَى 
يقول بعضهم : ؟ أي}من يقُوُل َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانًا{ فمن المنافقين }وِإذَا ما ُأنزلَتْ سورةٌ{: يقول تعالى

  .}ن آمنُوا فَزادتْهم ِإيمانًا وهم يستَبِشرونفََأما الَِّذي{: لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال اهللا تعالى
وهذه اآلية من أكبر الدالئل على أن اإليمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة 

شرح "سط الكالم على هذه المسألة في أول العلماء، بل قد حكى غير واحد اإلجماع على ذلك، وقد ب
زادتهم شكا إلى :  أي}تْهم ِرجسا ِإلَى ِرجِسِهموَأما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزاد{، -اهللارحمه -" البخاري

: ، وقال تعالى]٨٢:سورة اإلسراء[ }ونُنزُل ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء{: شكهم، وريبا إلى ريبهم، كما قال تعالى
}دنُوا هآم ِللَِّذين وقُْل ه ِمن نونَادي ى ُأولَِئكمع ِهملَيع وهو قْرو ِفي آذَاِنِهم ْؤِمنُونال ي الَِّذينو ِشفَاءى و

، وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضاللهم ودمارهم، ]٤٤:سورة فصلت[ }مكَاٍن بِعيٍد
  . إال خباال ونقصابه ال يزيدهبما غُذي ذي كما أن سيئ المزاج لو غُ
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
رحمه - يقول الحافظ }وِإذَا ما ُأنزلَتْ سورةٌ فَِمنْهم من يقُوُل َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانًا{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

لبعض  م أي يقول بعضه}َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانًا{ :فمن من المنافقين من يقول }ورةٌوِإذَا ما ُأنزلَتْ س{ :-اهللا
 بمعنى أن المنافقين يسألون ، ويحتمل أن يكون ذلك موجهاً للمؤمنين، هذا هو المتبادر}َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانًا{

  وهذا قال به بعض، والسخرية، واالستهزاء، يقولون ذلك على سبيل التهكم}َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانًا{المؤمنين 
 مرض : هنا"المرض" المقصود بـ:}وَأما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض{:  وقوله،}َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانًا{: السلف
وذلك  ،ناً مراداً به ضعف اإليمانا أحي ويأتي، والنفاق،بمعنى الشكالمرض في القرآن يأتي  و، والنفاق،الشك

 الَِّذينو وِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون{ :-مع أحد المعاني المشهورة-في سورة األحزاب  -عز وجل-كما في قوله 
ضروصاف األ هذا من عطف: فالذين في قلوبهم مرض هناك بعضهم يقول]١٢:سورة األحزاب[}ِفي قُلُوِبِهم م 

فَلَا تَخْضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع {ـ المراد ب وبعضهم يقول، هذه أوصاف المنافقين، موصوف واحد إلىةهي عائدف
ضر{  هم ضعفاء اإليمان،:األحزابفي آية  ]٣٢:سورة األحزاب[ }الَِّذي ِفي قَلِْبِه م عطْمِل فَيِبالْقَو نعفَلَا تَخْض
ضرهو الميل المحرم إلى النساء:لموضع الوحيد في القرآن ابالمرض في هذا والمقصود }الَِّذي ِفي قَلِْبِه م ، 
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رض  م: المقصود به هنا}وَأما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادتْهم ِرجسا{ : يقول-عز وجل-ن اهللا أفالشاهد 
 ا زادتهم سوء:يقالأن  وهكذا يمكن ،بهم شكهم وريباً إلى ريإلىأي شكاً  : قال}فَزادتْهم ِرجسا{النفاق والشك 

 ألنه إذا زادتهم ؛ وهذا من باب التفسير بالالزم، وهكذا قول من فسره بأن المراد زادتهم إثماً إلى إثمهم،وخبثاً
وهذه اآليات التي هي ، أو زادتهم شكاً أو نحو هذا فإن هذا يلزم منه أن تزيدهم إثماً، وخبثاًارجساً أي سوء 

  .أثرت هذا التأثيرف محالً قابالً فاء ألهل اإليمان لم تجدهدايات وش
} ونذَّكَّري مال هو ونتُوبال ي ِن ثُمتَيرم ةً َأوراٍم مِفي كُلِّ ع فْتَنُوني مَأنَّه نورال يةٌ *َأوورا ُأنزلَتْ سِإذَا مو 

اكُمرْل يٍض هعِإلَى ب مهضعب نَظَرونفْقَهال ي مقَو مِبَأنَّه مهقُلُوب فَ اللَّهرفُوا صرانْص ٍد ثُمَأح سورة [ } ِمن
  .]١٢٧-١٢٦:التوبة

ِفي كُلِّ عاٍم مرةً َأو مرتَيِن ثُم ال {يختبرون :  أي}َأنَّهم يفْتَنُون{أوال يرى هؤالء المنافقون : يقول تعالى
  .رون فيما يستقبل من أحوالهمال يتوبون من ذنوبهم السالفة، وال هم يذكّ:  أي} يذَّكَّرونهميتُوبون وال 
  .ة والجوعيختبرون بالسنَ: قال مجاهد

 لكن هل هذا حاصل أن المنافقين يفتنون على نة والجوعبالس : قال}يفْتَنُون ِفي كُلِّ عاٍم مرةً َأو مرتَيِن{يعني 
عز - نة والجوع حتى بعدما وسع اهللا بالس}ِفي كُلِّ عاٍم مرةً َأو مرتَيِن{ -صلى اهللا عليه وسلم-نبي عهد ال
حرص أ و، فهم يشحون بالنفقة، ومعلوم أن المنافقين أحرص ما يكونون على دنياهم،؟ على المسلمين-وجل

 ،مالاليعني   ]١٩:سورة األحزاب[ }ةً علَى الْخَيِرَأِشح{ :-عز وجل-ما يكونون على أخذ الغنيمة كما قال اهللا 
 ، أعطونا من مال اهللا،أعطونا من الغنيمة: يقولون يعني }فَِإذَا ذَهب الْخَوفُ سلَقُوكُم ِبَألِْسنٍَة ِحداٍد{ :ويقول

 لشدة ؛]٤:سورة المنافقون[ }موِإذَا رَأيتَهم تُعِجبك َأجسامه{ : وصفهم قال-عز وجل-فهم بهذه المثابة واهللا 
تِرعنايتهم بهذه األجسام فهم مفون لها مفتفسيره بأنهم يفتنون ، ومنتهى مطالبهم، هي غايتهم،مون لهانع 

ذلك ن إ : وبعضهم قال،قد ال يخلو من إشكال }َأوالَ يرون َأنَّهم يفْتَنُون ِفي كُلِّ عاٍم مرةً َأو مرتَيِن{بالجوع 
 ألنه فيه ؛ فهم يبتلون بهذا وهو أثقل ما يكون عليهم،-صلى اهللا عليه وسلم-يكون بالغزو مع رسول اهللا 

 وكذلك بما ، وهذا خالف مقصود المنافق تماماً]٢١٦:سورة البقرة[ }كُِتب علَيكُم الِْقتَاُل وهو كُره لَّكُم{ ةمشق
صلى اهللا عليه -و المسلمين ويرون من دالئل صدق النبي  وعل،يرون في هذا الغزو من ظهور اإلسالم

ن يكون بما يحصل لهم من  وذكر بعضهم أن هذا الفتْ، ذكره بعض أهل العلم، فهذا معنى أشياء-وسلم
   ولهذا قال ابن جرير هذه المعاني محتملة، و، فهو يحصل لهم،العوارض كالمرض الذي ال يخلو منه إنسان

 ،جوع يحصل لهمبال أو -صلى اهللا عليه وسلم- أن يكون ذلك بالغزو مع رسول اهللا نه يجوزإ :-رحمه اهللا-
  .شدة تقع أو نحو هذا

وِإذَا ما ُأنزلَتْ سورةٌ نَظَر بعضهم ِإلَى بعٍض هْل يراكُم ِمن َأحٍد ثُم انْصرفُوا صرفَ اللَّه قُلُوبهم {: وقوله
صلى اهللا عليه - هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول اهللا }يفْقَهونِبَأنَّهم قَوم ال 

  .تَلَفَّتُوا:  أي}نَظَر بعضهم ِإلَى بعٍض{ ،-وسلم
نَظَر { ، ولكن هذا على خالف الظاهر، قال: بمعنى فسر نظر}نَظَر بعضهم ِإلَى بعٍض{يعني بعضهم فسر 

هضعٍدبَأح ِمن اكُمرْل يٍض هعِإلَى ب يعني ينظرون ، ويحتمل أن يكون هذا النظر يدل على هذا المعنى}م 
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 ويحتمل أن يكون هناك تقدير معلوم من ، دون أن يشعر بهما فينسلو؟لون فيها هل يراكم أحدءنظرة يتسا
  .}حٍدنَظَر بعضهم ِإلَى بعٍض هْل يراكُم ِمن َأ{السياق 

}اكُمرْل يفُواهرانْص ٍد ثُمَأح تولوا عن الحق وانصرفوا عنه، وهذا حالهم في الدين ال يثبتون عند :  أي} ِمن
  .الحق وال يقبلونه وال يفهمونه

 ولكن الظاهر المتبادر أنهم ، وال شك أن هذا حاصل لهم،هنا فسر االنصراف بأنه انصراف عن الحق
 ، السيما إذا كانت هذه اآليات تتحدث عن أوصاف المنافقينالذي تتلى فيه هذه اآليات،المجلس انصرفوا عن 

 تدل على أن انصرافهم هو انصراف عن المجلس ة فهذه قرين}نَظَر بعضهم ِإلَى بعٍض هْل يراكُم ِمن َأحٍد{
م يريدون االنسالل من المجلس دون أن فه }هْل يراكُم ِمن َأحٍد{لون ءوإال ما نظر بعضهم إلى بعض يتسا

فإن انصرافهم عن مجلس النبي ،خر وهو متضمن لالنصراف اآل، فيفسر االنصراف بهذا المعنى،شعر بهمي 
هم ال يريدون سماعه ف ، حينما تنزل اآليات أو تتلى هو انصراف عن قبول الحق-صلى اهللا عليه وسلم-

  . ألن ذلك يشق عليهم ويثقل عليهم؛أصالً
سورة [ }فَرتْ ِمن قَسورٍة  * كََأنَّهم حمر مستَنِْفرةٌ*فَما لَهم عِن التَّذِْكرِة معِرِضين {: كما قال تعالى

  .]٥١-٤٩:المدثر
 بمعنى أنهم ال يتأثرون }اوِإذَا ما ُأنِزلَتْ سورةٌ فَِمنْهم من يقُوُل َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانً{كما في اآلية التي قبلها 

وِإذَا ما ُأنِزلَتْ سورةٌ نَّظَر بعضهم ِإلَى بعٍض هْل يراكُم من َأحٍد ثُم { وهكذا هنا ،وال ينتفعون فتزيدهم رجساً
  .}انصرفُواْ صرفَ اللّه قُلُوبهم ِبَأنَّهم قَوم الَّ يفْقَهون

، ]٣٧-٣٦:المعارجسورة [ }ِميِن وعِن الشِّماِل ِعِزين عِن الْي *لَِّذين كَفَروا ِقبلَك مهِطِعينفَماِل ا{:  تعالىقولهو
  .للون عنك يمينا وشماال هروبا من الحق، وذهابا إلى الباطلفما لهؤالء القوم يت: أي

َأنَّهم ِب{، ]٥:الصفسورة [} وا َأزاغَ اللَّه قُلُوبهمزاغُفَلَما {:  كقوله}فُوا صرفَ اللَّه قُلُوبهمثُم انْصر{: وقوله
ونفْقَهال ي مال يفهمون عن اهللا خطابه، وال يقصدون لفهمه وال يريدونه، بل هم في شغل عنه :  أي}قَو

  .ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه
 واألمر الثاني ،ال يقبلون عليه وال يسمعونه االنصراف عن الحق ف:يعني أنهم جمعوا بين أصلي الضالل

 وإذا ، إذا كان اإلنسان ال يسمع الحق أصالً أو ال يريد سماعه،-تبارك وتعالى-انعدام الفقه والفهم عن اهللا 
 إذا كان ،يسلك الطريق ويعرفها ويتبصر بما ينفعه؟ ال يمكن هذامتى مثل هذا ف ،سمع فإنه ال يفهم ال يفقه

ولكنه ال فقه سمعه  وإذا ،ال يريد سماعه أصالً فإنه ال يمكن أن يعرفهوإذا كان  ، عن الحقاًاإلنسان منصرف
 فاألول يدل ، وبين قلة الفقه، فهؤالء جمعوا بين اإلعراض عن الحق وعن سماعه،له فإنه ال يعرف الحق

 لهم بمعرفة ى فأنّ،م والثاني يدل على قلة فهمهم واستيعابه،على سوء قصدهم ال يقصدون الحق وال يريدونه
ثُم انْصرفُوا {،  يحتمل أن يكون من قبيل الدعاء عليهم}صرفَ اللَّه قُلُوبهم{ : وقوله،يزه من الباطليالحق وتم

مهقُلُوب فَ اللَّهرفال ، عن قبول الحقة وصرف القلوب بمعنى أن تكون صاد، دعا عليهم بصرف القلوب}ص 
سورة [ }جزاء ِوفَاقًا{وساً مصروفاً  يكون القلب منك،-تبارك وتعالى- تقبل عن اهللا  وال،نفذ إليها موعظةت

  .]٢٦:النبأ
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 :-عز وجل- ليس ذلك بأصل معناه في اللغة كما قال اهللا ة،قبال على الشيء مع المناوءاإلالتصدي يعني و
 فالتصدي هو بمعنى }تَصدى{تك إليه  وتوجه كالمك ودعو يعني تقبل عليه،]٦:سورة عبس[ }فََأنتَ لَه تَصدى{

  .اإلقبال عليه االهتمام به
في قراءة  }َأوالَ يرون َأنَّهم يفْتَنُون ِفي كُلِّ عاٍم مرةً َأو مرتَيِن{ :-تبارك وتعالى-في اآلية السابقة في قوله و

 فيكون الخطاب ،}فْتَنُون ِفي كُلِّ عاٍم مرةً َأو مرتَيِنرون َأنَّهم يتََأوالَ { حمزة وهي قراءة متواترة بالتاء
  .عليه الصالة والسالم-عني يا محمد  ي}أوال ترى{ وفي بعض القراءات الشاذة ، للمؤمنيناًموجه

 فَِإن تَولَّوا فَقُْل *ِمِنين رءوفٌ رِحيم لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتُّم حِريص علَيكُم ِبالْمْؤ{
كَّلْتُ وِه تَولَيع وِإال ه ال ِإلَه اللَّه ِبيسِظيِمحِش الْعرالْع بر و١٢٩-١٢٨:سورة التوبة[ }ه[.  

ما قال من جنسهم وعلى لغتهم، ك: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسوال من أنفسهم، أي
لَقَد من اللَّه {: ، وقال تعالى]١٢٩:البقرةسورة [} بعثْ ِفيِهم رسوال ِمنْهمربنَا وا{: -عليه السالم-إبراهيم 

وال ِمنسر ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ْؤِمِنينلَى الْمع وٌل {: ، وقال تعالى]١٦٤:آل عمرانسورة [} َأنْفُِسِهمسر كُماءج لَقَد ِمن
إن : منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي، والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى:  أي}َأنْفُِسكُم

  .اهللا بعث فينا رسوال منا، نعرف نسبه وصفته، ومدخله ومخرجه، وصدقه وأمانته، وذكر الحديث
لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن {ب  يكون الخطاب للعر-رحمه اهللا-يعني على هذا التفسير الذي ذكره ابن كثير 

ويحتمل أن ، ولم يكن خافيا عليكم شأنه، وتعرفونه تعرفون أمانته،أيها العرب يعني يتكلم بلغتكم }َأنْفُِسكُم 
أي من جنسكم ليس من  }لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم{ ،اجكما قال الزج يكون الخطاب لعموم الناس

يعني أيها  }لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم{ فهذا المعنى تحتمله اآلية ، وتقتدون به،ن عنه تفهمو،المالئكة
 وهذا ال يعني بطبيعة ، والمعنى المشهور الذي عليه عامة أهل التفسير أنه خطاب للعرب،الناس من البشر

 على سبيل -عز وجل- كما قال اهللا  ولكن هذا، خاصة بالعرب-صلى اهللا عليه وسلم- النبي ةالحال أن بعث
هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين { ، منهم-صلى اهللا عليه وسلم- يمتن على هؤالء العرب األميين ببعثه ،االمتنان

منْهولًا مسوفهم ، يسهل عليهم األخذ عنه، فهو واحد منهم متصف بصفتهم وهي األمية]٢:سورة الجمعة[ }ر 
 ولم يبعث إليهم ، ولم يبعث إليهم أعجمياً ال يعرفون لغته،بعث إليهم فيلسوفاً ال يفهمون ما يقول لم ي،خطابه

  . كاً ال يستطيعون مخاطبته ومعايشته واالقتداء بهملَ
إن (( :ه ويشق عليها؛ وفي الصحيحتُ أمتَعِنيعز عليه الشيء الذي ي:  أي}عِزيز علَيِه ما عِنتُّم{: وقوله
  . وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها اهللا تعالى عليه،)١())لدين يسرهذا ا

}ِنتُّما عِه ملَيع ِزيزفسره -رحمه اهللا-جرير ابن  هذا العنتو ، يعني العنت الذي يحصل لكم يشق عليه}ع 
 ولكن هنا ،ت الذي يحصل لإلنسانوال شك أن الضالل من أعظم العن }عِزيز علَيِه ما عِنتُّم{ ،بالضالل

 ولهذا  غير المعتادة،ة والكلفةن من المشقالعنت يشمل ما يحصل لإلنساف ،العنت يشمل كل ما يصدق عليه
كل عنت يحصل ألهل اإليمان و ،}عِزيز علَيِه ما عِنتُّم{فسره بعضهم بما يحصل من القتل الذي يقع عليهم 

                                                
، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم )٥٠٣٤( رواه النسائي، كتاب اإليمان وشرائعه، باب الدين يسر، برقم - ١
)١١٦١.( 



 ٥

 وبعضهم فسره بما هو أعم من هذا بمعنى أنه ال يختص بأهل ،- عليه وسلمصلى اهللا-فذلك يشق على النبي 
 ما يحصل لكم من }عِزيز علَيِه ما عِنتُّم{ موم الناس ال يختص ذلك بالمؤمنين، إذا كان الخطاب لع،اإليمان
 ويكره ،إليمان من الضالل فهو رحيم بالناس يحب لهم الهداية وا:-رحمه اهللا- ولهذا قال ابن جرير ،العنت

 هو من تفسير الشيء بسببه بمعنى أن الضالل الذي يحصل -رحمه اهللا- وكأن تفسير ابن جرير ،لهم الكفر
   .}عِزيز علَيِه ما عِنتُّم{ وشقوقهم في الحياة الدنيا وفي اآلخرة ،لهؤالء الناس يكون سبباً لعذابهم

}كُملَيع ِريصنفع الدنيوي واألخروي إليكمعلى هدايتكم ووصول ال:  أي}ح.  
 صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-وروى اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن مسعود 

كم أن تهافتوا ِزجع، أال وإني آخذ بحعها منكم مطَِّلِلحرم حرمة إال وقد علم أنه سيطَّإن اهللا لم ي((: -وسلم
  . )٢())بذبافي النار كتهافت الفراش، أو ال

 فَِإن عصوك  *واخِْفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنين{:  كما قال تعالى}ِبالْمْؤِمِنين رءوفٌ رِحيم{: وقوله
لُونما تَعِمم ِريءِحيِم *فَقُْل ِإنِّي بِزيِز الرلَى الْعكَّْل عتَو٢١٧-٢١٥: الشعراءسورة [ } و[.  

تولوا عما جئتهم به من :  أي}فَِإن تَولَّوا{: هذه اآلية الكريمة، وهي قوله تعالى في ا أمره تعالىوهكذ
  .الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة

}ِحيموفٌ رءر ْؤِمِنينهذا المعنى د ألن تقديم المعموالت على عواملها يفي؛ كما هو معلومر هذه للحص}ِبالْم 
 فهذا يفيد }ِبالْمْؤِمِنين رءوفٌ رِحيم{ : قال،"وف رحيم بالمؤمنينءر"جار والمجرور أصل الكالم فهنا قدم ال
ِبالْمْؤِمِنين رءوفٌ { ،مثل ما يقال في الشفقة مع الخوف }رءوفٌ رِحيم{ ،رق الرحمةأ والرأفة هي ،الحصر
ِحيمعز وجل- وأما مع الكفار فكما وصفه اهللا ، وهذا يختص بأهل اإليمان كما هو صريح في اآلية}ر- 

هوأصحاب، }منَهياء بمحلَى الْكُفَّاِر راء عَأِشد هعم الَِّذينوُل اللَِّه وسر دمحفإذا كان هذا ،]٢٩:سورة الفتح[ }م 
ن بمثل هذه  وصف المؤمني-عز وجل- واهللا ، فهو أحق بهذا الوصف-عليه الصالة والسالم-تباعه أحال 

سورة [ }يا َأيها النَِّبي جاِهِد الْكُفَّار والْمنَاِفِقين واغْلُظْ علَيِهم{ -صلى اهللا عليه وسلم- ويأمر نبيه ،األوصاف
   .]١٢٣:سورة التوبة[ }وِليِجدواْ ِفيكُم ِغلْظَةً{ ،]٩:، وسورة التحريم٧٣:التوبة

}اللَّه ِبيسفَقُْل ح{ال إله إال هو عليه توكلت، كما قال تعالىهللا كاِفا:  أي ،ي :} غِْرِب ال ِإلَهالْمشِْرِق والْم بر
  .]٩:المزملسورة [ }ِإال هو فَاتَِّخذْه وِكيال

هو مالك كل شيء وخالقه، ألنه رب العرش العظيم، الذي هو سقف :  أي}وهو رب الْعرِش الْعِظيِم{
وات واألرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة اميع الخالئق من السم وج،المخلوقات

  .اهللا تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقَدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل
 لقراءة األخرى وفي ا، للعرشةبالكسر فيكون العظيم صف }رب الْعرِش الْعِظيِم{هذا على قراءة الجمهور 

 }ذُو الْعرِش الْمِجيِد{ :-تبارك وتعالى- كما في قوله ،-عز وجل-يكون ذلك عائداً إلى اهللا ) العظيم(بالرفع 

                                                
 ".إسناده حسن: "، وقال محققوه)٣٧٠٤( رواه أحمد في المسند، برقم - ٢



 ٦

تبارك -ن ذلك من صفة اهللا  فيكو]١٥:سورة البروج[ }ذُو الْعرِش الْمِجيد{و، فيكون ذلك من صفة العرش
  .وتعالى

آخر آية نزلت من القرآن هذه :  بن كعب قال عن أبي-امرضي اهللا عنه-روى اإلمام أحمد عن ابن عباس 
  .  إلى آخر السورة}لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم{: اآلية

 وقدمنا أن -أبي خزيمة: أو- )٣(مع خزيمة بن ثابت" براءة"فوجدت آخر سورة : وفي الصحيح أن زيدا قال
، كما قال خزيمة بن ثابت حين -ى اهللا عليه وسلمصل-جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول اهللا 

  .ابتدأهم بها، واهللا أعلم
وذلك أنهم حينما كانوا ، قاله في مناسبة،خر آية نزلت من القرآنآ :-رضي اهللا عنه- بن كعب قول ُأبي 

فظ كما قال  والحبالكتابة "ناالشهيد"سر ، وفُيجمعون القرآن وكانوا ال يقبلون شيئاً إال ما جاء عليه شهيدان
صلى اهللا عليه -هدان يشهدان أن ذلك مما كتب بين يدي رسول اهللا ا ش: وقيل،-رحمه اهللا-بن حجر االحافظ 
هم يطلبون أن يكون هذا مما كتب بين يدي  }لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم{ فالشاهد أن هذه اآلية ،-وسلم

الذين يحفظونها كثير و ، ويطلبون الحفظ والكتابة،هداناذلك ش ويشهد على ،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 شهادته بشهادة -صلى اهللا عليه وسلم- بن ثابت الذي جعل النبي ةالشاهد أن خزيمو ،لكن طلبوها مكتوبة
ن ذلك الشرط يعني إ : وبعضهم يقول،هذا على قول بعض أهل العلمو بها تذكروها،أتى رجلين جاء بها فلما 

 فهنا حديث ُأبي بن كعب قاله ، بن ثابتلم يجدوها إال عند خزيمةأدى إلى أنهم والكتابة وه الحفظ الذي اشترط
خر ما ها آنه ال يقصد بذلك أنأي أ ،براءة يعني من سورة ،زل من القرآنخر ما نآ إنها :في هذه المناسبة

رآن فإن هذا يكون من قبيل خر ما نزل من القآنه لو قصد أنها أ وغاية ما هناك ،نزل من القرآن بإطالق
 وآية ،خر ما نزل هي اآليات التي في سورة البقرة آية الربان آأن المشهور أ : ما تعلمونفَلَد خَ وق،االجتهاد

ِفيِه ِإلَى اللِّه{ ن،الدي ونعجا تُرمواتَّقُواْ يخر ما نزل من القرآن من سورة كون آ فهذه ت]٢٨١:سورة البقرة[ }و
  .ة غير أبي خزيم-رضي اهللا عنه- بن ثابت ة وخزيم،خرهاآا جعلوها في براءة ولهذ

                                                
، )٣١٠٣(، باب ومن سورة التوبة، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-رمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا  رواه الت-  ٣

 ".إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق، والنقطاعه: "، وقال محققوه)١٧١٥(وأحمد في المسند بنحوه، برقم 


