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Lאא 
 أستاذ العقيدة املشارك جبامعة الطَّائف

 
 ملخَّص البحث

د العلمّية واإلميانّية لدليل    البحث عبارة عن دراسة عقدّية ترمي إىل بيان املضامني واألبعا          
 ـ: املَثُالَت ، وذلك من خالل جانبني رئيسني 

، وشرح داللتها على     اجلانب الّنظري ؛ وفيه بيان َمْعَنى املَثُلةَ لغة واصطالًحا         :  أحدمها  
لتها خروج املَثُلةَ عن املعهود يف عقوبة اخللق ، ومشاهبة املَثُلة ألسباهبا ، وشهرهتا ، واطرادها ، ودال                 

 .على استئصال املعذّبني غالًبا ، وعلى صدق الّرسل وصّحة دينهم 

من خالله ؛ فكانوا يكتفون يف       اجلانب الواقعي ؛ وهو ما عين الّسلف بتحديد املَثُلة        :  والثّاين  
؛ وهي مثلة الغرق ، والرِّيح ، والّصيحة ، واالئتفاك ، واخلسف ،               حّدها بذكر أنواعها ، أو أمهّها     

 .واملسخ 

وتستمّد الدِّراسة أمهيتها من أمهّية دليل املَثُالَت ذاته ؛ لقّوة داللته ومشوهلا ألصول املطالب               
الدينية ، وألثره يف الثّبات على اإلميان والتقوى ، وخباّصة يف عصر استطال فيه الكفّار واستضعف                  

 .املؤمنون 
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אW 

 : ى من ال نّيب بعده ، وبعد احلمد هللا وحده ، والصالة والّسالم عل

فِإنَّ دليل املَثُالَت من أعظم براهني اإلميان ، فقد ورد معناه يف كثري من                  
الّنصوص الشرعّية ؛ لقّوة داللته ، وظهورها ، وسعتها ، ومشوهلا ألصول املطالب الدينية،              

ا ال جياوز يف    ولكن كثًريا من علماء العقيدة اكتفوا باإلشارة إليه ، أو ذكره ذكًرا خمتصرً            
األعّم األغلب سرد بعض الّنصوص ؛ لذا رأيت أَنَّ أخّصه بدراسة تربز أبعاده ، وتشرح               

 ؛ ملا لذلك من األمهّية البالغة يف الثّبات على اإلميان             دالالته ، وتوّضح أسبابه وآثاره    
بعض والتقوى ؛ وخباّصة يف عصر استطال فيه أئمة الكفر ماديا ومعنويا ، واستعلنت                

جمتمعاته حتَّى بأعظم أسباب املَثُالَت ؛ وجتاوز اخلطب إىل اعتباره حقًّا مشروًعا ، يكفله               
الّدستور ، وتثبت به احلقوق ، وميثّل أصحابه يف الربملان ، وخيطب وّدهم حتَّى الزعماء                

 !يف محالت االنتخاب ، وحفالت الّتنصيب 

אW 

 ـ: ّدمة يف ثالثة مطالب ، وخامتة جاءت دراسة هذا املوضوع بعد املق

،  وفيه بيان معىن املَثُلة لغة ، وأصل اشتقاقها       .   يف معىن املَثُالَت     :فاملطلب اَألوَّل   
، وبيان أكثرها حتديًدا     وأقوال علماء الّشريعة يف حتديدها شرًعا ، مع ذكر وجه كلّ قول           

 .حلقيقة املَثُلة شرًعا 

وفيه بيان األبعاد الَّيت ينبئ عنها َمْعَنى       .  ْعَنى املَثُالَت    يف دالالت مَ   :املطلب الثَّاين   
املَثُلة ؛ وهي اخلروج عن املعهود ، ومشاهبة املَثُلة لسببها ، وشهرة املَثُلة ، واطّرادها ،                 

 .وداللتها على صدق الّرسل ، واستئصال املعذَّبني بعاّمة 

 أبعاد املَثُالَت من خالل عرض      وفيه بيان .   يف أنواع املَثُالَت     :واملطلب الثّالث   
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 .أعظم أنواعها ؛ وهي الغرق ، والرِّيح ، والّصيحة ، واالئتفاك ، واخلسف ، واملسخ 

 . يف ذكر نتائج البحث واخلامتة

وقد عاجلت قضايا البحث ومسائله وفق قواعد البحث العلمّي ؛ فبدأت              
عت ماّدة البحث من    باستقراء الّنصوص للخروج برؤية متكاملة للموضوع ، ثُمَّ مج          

املصادر املعتمدة ، وحرصت على أن تكون صياغته بأسلوب علمّي حمدد وموثّق وفق              
 .واللّه املوفّق واهلادي إىل سواء السبيل . األعراف املّتبعة يف هذا الفّن 

אאWא 

 َمْعَنى املَثُالَت لغة

واملَثُلة واملُثْلة  )  .  َمثُلة  (   مجع مؤّنث سامل مفرده      املَثُالَت بفتح امليم وضّم الثّاء    
حلّت به املَثُلة إذا نزلت به عقوبة شديدة        :  اسم للعقوبة املنكِّلة ال ملطلق العقوبة ؛ يقال         

فََجَعلَْناَها َنكَاالً ِلَما َبْيَن َيَدْيَها      {:  تنكل غريه ؛ أي متنعه عن ارتكاب مثل ذنبه ، قال تعاىل             
 ؛ أي عقوبة متنع عن مثل ما فعل أصحاب السبت من               ]٦٦:  البقرة  [    }  فََهاَوَما َخلْ 

 .استحالل حمارم اللّه بأدين احليل 

والغالب أَنَّ املَثُلة تكون باستئصال بعض األعضاء ؛ كجدع األنف ، أو قطع              
 ابن  األذن ، أو شيئًا من األطراف ، ومنه الّتمثيل بالقتلى ، والّتمثيل باحليوانات ، يقول               

وان أمثل به َمثْالً إذا قطعت أطرافه ، وشّوهت به ،            ــَمثَلْت باحلي :   يقال   ((:  األثري  
مذاكريه ، أو شيئًا من أطرافه ،         ه ، أو  ــوَمثَلْت بالقتيل إذا جدعت أنفه ، أو أذن        
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  .)١( ))واالسم املَثُلة 

 :وقد اختلف علماء اللّغة يف أصل املَثُلة ومأخذها على قولني 

 أنَّها مأخوذة من املثل املضروب ؛ َألنَّ العقوبة إذا خرجت عن املعهود يف               :ا  أحدمه
  .)٢(وهذا قول األزهرّي . الشّدة ضرب هبا ومبن حلّت به املثل 

 أنَّها مأخوذة من اِملثْل ؛ ألنَّها تزجر عن مثل ما وقعت ألجله ، أو ألنَّها                :والثّاين  
 .)٣(وهذا قول ابن فارس والّراغب. به غريه إذا نزلت بإنسان جعلته مثاالً يرتدع 

والظَّاهر أَنَّ املَثُلة مأخوذة من جمموع ما ذكروا ؛ فِإنَّ العقوبة إذا خرجت عن               
املعهود أصبحت مثالً يف الشّدة ، وأصبح مآل أهلها عربة لآلخرين ؛ فمن فعل مثل                 

  .)٤(ده فعلهم لقي مثل جزائهم ؛ إذ العربة قياس متثيلي ملضرب املثل مبور

اختلف علماء الّشريعة يف تفسري املَثُالَت على ثالثة         :  َمْعَنى املَثُالَت اصطالًحا  
 ـ: أقوال 

واحدهتا  ((:   يقول أبو عبيدة معمر بن املثّنى        أنَّها مبعىن األمثال املضروبة ،    :  أحدها  
                              

ري ـــ ، الصحاح للجوه   ٤/٣٣٤٢ة لألزهري   ـهتذيب اللّغ : وانظر   . ٤/٢٩٤النهاية البن األثري     )١(
 ٤٦٣ ، املفردات للراغب ص٢٩٧ ، ٥/٢٩٦ ، معجم مقاييس اللّغة البن فارس        ١٨٣٥ ،   ٥/١٨١٦

 ، القاموس   ٦٧٧ ،   ٦١٥ ،   ١١/٦١٤  ، لسان العرب البن منظور     ٤٢٠البالغة للزَّخمشرّي ص  أسـاس   
  ٦١٤ ، معجم ألفاظ القرآن الكرمي ص٨٥٤ ، ٨٥٣ ، املعجم الوسيط ص٤/٥٠احمليط للفريوزآبادي 

  .٤/٣٣٤٢هتذيب اللّغة : انظر  )٢(

 . ٤٦٣ ، املفردات ص٥/٢٩٧معجم مقاييس اللّغة : انظر  )٣(

كّشاف اصطالح  :  انظر. املراد باملورد احلالة األصلّية الَّيت ورد فيها الكالم ، باملضرب احلالة املشبَّهة هبا               )٤(
  .٤/١٣٩الفنون للتهانوي 
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ول ابن  ، يق   ؛ أي معناها معىن األمثال املضروبة       )٥(  ))مثلة ، وجمازها جماز األمثال       

  .)٦( ))قاله جماهد وأبو عبيدة  (( هلم املَثُالَت األمثال الَّيت ضرهبا اللّه  ((: اجلوزي

وقد استضعف أبو جعفر النّحاس هذا القول ؛ َألنَّ املعروف يف اللّغة أَنَّ العقوبة الّشديدة يطلق 
القه ؛ فِإنَّ هذا القول له ثالثة  ، ولكن ما قاله ليس مسلًّما على إط)٧(عليها َمثُلة وُمثْلة ال مثالً 

 ـ: حمامل صحيحة 

أن يفسَّر املثل مبعىن القّصة العجيبة ؛ فِإنَّ املثل السائر يستعار للقّصة إذا كان هلا شأن وفيها 
 . ؛ فيكون املراد قصص ما حلّ باملكذِّبني من النكال العجيب ، واهلالك املنقطع الّنظري)٨(غرابة 

ل العقوبة البالغة ؛ فِإنَّ العقوبة إذا خرجت عن املعهود ضرب هبا ومبن حلّت أن يكون املراد باملث
 .به املثل ؛ فيكون تفسًريا للمثلة باعتبار املآل ال باعتبار احلقيقة 

 ؛ وأمثال املعاين عبارة عن أقيسة       )٩( أن يكـون املراد باألمثال أمثال املعاين ال األمثال السائرة         
ثل من حلّت به املَثُالَت لقي مثل جزائهم ، فيعود إىل تفسري املَثُلة             تـدلّ علـى أَنَّ مـن فعل م        

بالـّنكال ؛ وهـي العقـوبة الَّيت متنع النَّاس عن أفعال املعذّبني ؛ لئال حيلّ هبم من املَثُلة ما حلّ                     
 .وهذا املعىن هو عني ما دلّت عليه أمثال املعاين  . )١٠( باألّولني

املَثُالَت واحدها   ((:   ؛ يقول اإلمام البخارّي      باه واألمثال أنَّها مبعىن األش  :  الثَّاين  
                              

  .١/٣٢٣جماز القرآن  )٥(

/١ ، الربهان للزركشي     ٤/٤٤ ، الدّر املنثور     ١٣/١٠٥تفسري الطربي   :  ، وانظر    ٤/٣٠٦زاد املـسري     )٦(
٤٠٩.  

  .٣/٣٧٢معاين القرآن : انظر  )٧(

  .٤٨٩ ، ١/٤٨٨الربهان للزركشي : انظر  )٨(

وع الفتاوى البن َتْيِميَّة    ــجمم: انظر  . أمـثال املعاين عبارة عن القياس بعينه سواًء أكانت معّينة أم كلّية              )٩(
  .١٦/٤١ ، ٦٨ ـ ١٤/٥٤

  .٥/١١٧النهاية البن األثري : انظر  )١٠(
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   ]١٠٢:  يونس   [  } ِإال ِمثْلَ أَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوا    {  :  مثلةٌ ؛ وهي األشباه واألمثال ، وقال        

، واستدالله يفصح عن مراده ؛ فِإنَّ ما أصاب القرون املاضية من العذاب متشابه يف               )١١(
دائرة مع الكفر وشعبه وجوًدا وعدًما ؛ وهلذا كانت          بالعقوبة ؛ فهي     العلّة واألخذة الفذة  

أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرِض    {  :   لقي مثل جزائهم ، قال تعاىل         مطردة ؛ فكلّ من فعل مثلهم     
   ]١٠: حممَّد [  } َن أَْمثَالَُهافََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيِهْم َوِللْكَاِفِري

وقد ذكر الزَّخمشرّي ومن وافقه وجًها خيتلف عّما ذكر آنفًا من وجه التشابه يف              
املَثُالَت ؛ فذكروا أَنَّ ما حلّ بالقرون األوىل من العقوبة يشابه ما كانوا عليه من اخلطيئة؛                

  .)١٢(للذنب  ثلة اجلزاءوهلذا أطلق عليها مثلة كما أطلق على القصاص مثاالً ؛ ملما

: الشورى   [  } َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها   {  :  وهو وجه حسن يشهد له قوله تعاىل        
 ، واستقراء آحاد املَثُالَت يدلّ على أَنَّ جزاء كلّ أّمة كان من جنس عملها ،                    ]٤٠

 بالعباد ِإالَّ وهي مناسبةٌ     ولكن هذا املعىن ال خيتّص باملَثُالَت ؛ فما من عقوبٍة يرتهلا اللّه            
وبات املنكلة  ـألعماهلم ، فيلزم على هذا أن تطلق املَثُلة على كلّ عقوبٍة ال على العق              

خاصة ، أو أال تكون املناسبة املذكورة مناط التسمية باملَثُالَت ، واألوَّل باطل ملخالفته               
 فال تكون مناسبة العقاب للذّنب مناط َمْعَنى املَثُالَت املعروف لغةً وشرًعا ، فيتعّين الثَّاين ،       

 .تسمية املَثُلة وإن كان معتربة فيها كما تعترب يف كلّ عقوبة 

 ، يقول الطربي يف     أَنَّ املَثُالَت هي العقوبات املنكِّالت املتفّردة عن النظائر       :  والثَّالث  
رسلها من   ما حلَّ مبن خال قبلهم من األمم الَّيت عصت رّبها ، وكذّبت               ((:  تفسريها  

                              
  ) .٨/٣٧٠فتح الباري ( كتاب الّتفسري ، سورة الرعد : صحيح البخارّي : انظر  )١١(

 ، تفسري أيب    ٢/٢٤٢ ، تفسري النسفي     ١٩/١١ ، تفسري الّرازّي     ٢/٣٥٠الكشَّاف للزَّخمشرّي   : انظر   )١٢(
  .٣/١٤٩السعود 
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وأخرى خنازير ، ومن بني أّمة      عقوبات اللّه ، وعظيم بالئه ، فمن بني أّمٍة مسخت قردة ،             

ـ                َوقَْد  {  :  أهلكت بالّرجفة ، وأخرى باخلسف ، وذلك هو املَثُالَت الَّيت قال اللّه ـ جلّ ثناؤه 

 ؛  )١٣(  ))ات املنكالت    ؛ واملَثُالَت العقوب     ]٦:  الرعد   [  }  َخلَْت ِمْن قَْبِلِهُم الَْمثُالتُ   
 ـ: فتضّمن كالمه ـ رمحه اللّه ـ حتديد حقيقة املَثُالَت بأمرين مهّمني 

تنكيل العباد ؛ أي منعهم ، وزجرهم بعظم العقوبة عن مقارفة أمثال أفعال               
وقد اقتصر بعض العلماء على هذا اجلانب ؛         .  املعذَّبني ؛ لئال يصيبهم مثل ما أصاهبم         

 )) املَثُالَت هي العقوبات املنكالت الَّيت جتعل اإلنسان مثالً يتمثل به          ((:  يقول ابن عطّية    
املَثُلة بفتح امليم وضّم الثاء املثلثة نقمة ترتل باإلنسان فيجعل           ((:   ، ويقول اخلازن     )١٤(

  .)١٥( ))مثالً لريتدع غريه به ؛ وذلك كالنكال ، ومجعه مثالت 

هذا ما يدلّ عليه ما ذكره الطربي       اخلروج عن املعهود يف جنس العقوبات ؛ و       
من أمثلٍة للمثالت ؛ فِإنَّ املسخ والّرجف واخلسف خارجة عن مقدور اجلن واإلنس يف               

: العقوبات ؛ وال يقدر عليها ِإالَّ اللّه وحده ، وقد نّبه ابن عطّية على هذا املعىن يف قوله                   
 ؛ والعقوبة الفذة هي الشاذة      )١٦(  ))مجع مثلة ؛ أي األخذة الفذة بالعقوبة        ...  املَثُالَت  

  .)١٧(عن املعهود ، أو املتفّردة عن الّنظائر 

                              
  .١٣/١٠٥تفسري الطربي  )١٣(

  .٣/٢٩٦احملّرر الوجيز  )١٤(

 ، روح ٥/٣٨٥ حاشية الشهاب للخفاجي ، ١/٤٠٠التَّسهيل البن جزي  :  ، وانظر٣/٥تفسري اخلازن  )١٥(
  ٩/٣٣٠ ، حماسن التَّأويل للقامسي ٢/٣٢٩ ، حاشية الصاوي على اجلاللني ١٣/١٠٦املعاين لآللوسي 

  .٣/٢٩٦احملّرر الوجيز  )١٦(

  .٦٧٨ ، املعجم الوسيط ص١/٣٧٠القاموس احمليط : انظر  )١٧(
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وهذا اجلانب يستلزم اَألوَّل ال العكس ؛ وهلذا اقتصر عليه أكثر علماء الّسلف             

: وإن اختلفت عباراهتم يف التعبري عنه ، يقول ابن عبَّاس ـ رضي اللّه عنهما ـ                   
 وقائع اللّه يف    ((:   ، وقال قتادة     )١٨(  ))ية من العذاب    املَثُالَت ما أصاب القرون املاض     ((

 )٢٠(  )) القردة واخلنازير هي املَثُالَت    ((:   ، وقال الشعيب     )١٩(  ))األمم فيمن خال قبلكم     
فاكتفى هؤالء األعالم يف حتديد املَثُالَت بذكرها أو ذكر بعض أنواعها ، وذلك كاٍف              .  

ة عمَّا يقدر عليه اجلّن واإلنس من أصناف         يف تصّور تلك العقوبات املنكالت اخلارج      
العقوبات ؛ وهلذا فِإنَّ دراسة أنواع املَثُالَت أعظم من الّتحديد النظري يف التعّرف على               

 .َمْعَنى املَثُالَت ، وتصّور أبعاده 

אאWא 

 تفسريها باألمثال املضروبة ، أو      ما ذكره العلماء يف بيان َمْعَنى املَثُالَت يرجع إىل        
األشباه واألمثال ، أو العقوبات املنكالت ، وكلّ منها ينبئ عن بعد للكلمة ، ويوّضح                
جانًبا من معناها ؛ فمن فّسر املَثُلة بالعقوبة املنكلة الفذة فِإنَّ تفسريه يدلّ على خروج                

، ويدلّ أيًضا على     العقوبةالعقوبة عن املعهود يف الشّدة ، وعلى استئصال من حلّت به            
اطّراد العقوبة ؛ فإن وصف العقوبة بالتنكيل يدلّ على منع املكلّفني عن مثل أفعال                 

 .املعذّبني ؛ َألنَّ مثالت اللَّه دائرة مع أسباهبا ؛ فحيث وجد الّسبب وجدت العقوبة 

يف َمْعَنى املَثُلة؛ أمَّا من فّسرها باملثل والشبيه فِإنَّ تفسريه يدلّ على اعتبار املشاهبة            
                              

 ،  ٤/٣٠٥ ، زاد املسري البن اجلوزي       ١٣/١٠٥تفسري الطربي   : وانظر   . ٤/٤٤يوطي  الدّر املنثور للس   )١٨(
  .٨/٣٧١فتح الباري البن حجر 

  .٤/٤٤ ، الدّر املنثور ١٣/١٠٥تفسري الطربي  )١٩(

  .٤/٤٤ ، الدّر املنثور ١٣/١٠٦تفسري الطربي  )٢٠(
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وهو اعتبار صحيح ؛ فجميع مثالت اللّه متشاهبة يف األخذة الفذة بالعقوبة ، ويف دوراهنا               
مع الكفر وجوًدا وعدًما ، ويف اختالف صورها تبًعا الختالف شعب الكفر ؛ وهلذا كان               

 .جزاء كلّ أّمٍة من جنس عملها ، مناسًبا له مناسبة املعلول لعلّته 

ن فّسر املَثُلة باملثل املضروب ، ففي تفسريه داللة على شهرة مثالت              وأَمَّا م 
الرّب ووضوحها ، وعلى أنَّها براهني إميانّية تالئم الفطر ، وتدلّ للحّق الَّذي جاءت به                
الّرسل ؛ شأهنا يف ذلك شأن املثل املضروب يف شّدة وضوحه ، واشتماله على الرباهني                

َوكُالًّ  {:   وشرًعا ، قال تعاىل      )٢١( وهلذا يعترب املثل حّجةً لغةً       املالئمة لفطر اخللق أمجعني ؛    
 ،  )٢٢( ؛ أي بّيّنا هلم احلجج ، وأوضحنا هلم األدلّة             ]٣٩:  الفرقان  [    }  َضَرْبَنا لَُه اَألْمثَالَ  

  ؛ أي جعلنا صفة عيسى         ]٥٩:  الزخرف   [  }  َوَجَعلَْناُه َمثَالً ِلَبِني ِإْسَراِئيلَ   {  :  وقال  
  .)٢٣(عجيبة حّجةً على نبّوته ال

وهذه املعاين الَّيت دلّت عليها جمامع أقوال العلماء يف تفسري املَثُالَت ميكن الّنظر             
 ـ: إليها جمتمعةً باعتبارين 

بار ذات املَثُالَت وصفاهتا ؛ وهي هبذا االعتبار تنتظم ثالث           ــ باعت :أحدمها  
 ـ: دالالت 

 .يعهد من عقوبات اخللق الداللة على خروج املَثُالَت عما 

 .الداللة على مشاهبة املَثُالَت ألسباهبا 

 )٢٤(الداللة على شهرة املَثُالَت ووضوحها للمتومسني ؛ وهم الناظرون املعتربون           
                              

  .٤/٤٩القاموس احمليط للفريوزآبادي : انظر  )٢١(

  .٣/٣١٩ ، تفسري ابن كثري ٦/٣٨٢اب الّصحيح البن َتْيِميَّة اجلو: انظر  )٢٢(

  .١٦/١٠٤ ، تفسري القرطيب ٣٣٤٢ ، ٤/٣٣٤١هتذيب اللّغة لألزهري : انظر  )٢٣(

  .٢/٥٥٥تفسري ابن كثري : انظر  )٢٤(
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ها ؛ وهي هبذا االعتبار تنتظم ثالث دالالٍت         ــ باعتبار آثار املَثُالَت وحجّيت    :والثّاين  
 ـ: أيًضا 

 .عذّبني بعامٍة ، وقطع دابرهم الداللة على استئصال امل

 .الداللة على صدق الّرسل ، وصّحة دينهم 

 .الداللة على اطراد املَثُالَت 

 خروج العقوبة عن املعهود

؛ أي   مثالت الرّب ال تدلّ على مطلق العقوبة ، وإنَّما تدلّ على العقوبة الفذة             
هني النبّوة ؛ فِإنَّها خارجة     الشاذة عن املعهود ، واملتفردة عن النظائر ، وهذه خاصة برا           

عن مقدور اخللق ومعتادهم ؛ وهلذا كانت مثالت الرّب من آيات صدق رسله ، وصّحة               
ِإنَّ ِفي  .  ثُمَّ أَغَْرقَْنا اآلَخِريَن    .  َوأَْنَجْيَنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني      {  :   ، قال تعاىل     )٢٥(دينهم  

 ؛ وقد تكّرر التنصيص يف        ]٦٧ ـ   ٦٥:  الشعراء  [    }   ُمْؤِمِننيَ ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهمْ    
السورة على داللة املَثُالَت عقب ذكر ما حلَّ بقوم نوح ، وعاد ، ومثود ، ولوط ،                    
وشعيب ؛ َألنَّ كلّ واقعة حتمل يف ذاهتا خاصّية براهني النبّوة من التفّرد عن النظائر ،                  

 تغريق اللّه جلميع أهل األرض ((: ، يقول ابن َتْيِميَّة واخلروج عن معتاد اخللق يف العقاب    
مل يكن قطّ يف العامل نظريه ، وكذلك إهالك قوم          ..  ِإالَّ لنوح ومن ركب معه يف السفينة        

عاد إرم ذات العماد الَّيت مل خيلق مثلها يف البالد ، مع كثرهتم وقّوهتم وعظم عماراهتم                 
 أهلكوا بريح صرصٍر عاتية ، مسّخرٍة سبع لياٍل ومثانية أيَّام           الَّيت مل خيلق مثلها يف البالد ثُمَّ      

حسوًما حتَّى صاروا كلّهم كأنَّهم أعجاز خنل خاوية ، وجنا هود ومن اّتبعه ، فهذا مل                  
وكذلك قوم صاحل أصحاب مدائن ومساكن يف الّسهل واجلبل          .  يوجد نظريه يف العامل     

وكذلك قوم  .  ذا مل يوجد نظريه يف العامل       والبساتني أهلكوا كلّهم بصيحة واحدة ، فه      
                              

  .١٩٠ ، ١٥٠ ـ ١/١٤٤كتاب النبوات البن َتْيِميَّة : انظر  )٢٥(
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، أصحاب مدائن متعّددة ، رفعت إىل السماء ، ثُمَّ قلبت هبم ، وأتبعوا حبجارة من                 لوط

السماء ، تتبع شاذهم ، وجنا لوط وأهله ِإالَّ امرأته أصاهبا ما أصاهبم ، فهذا مل يوجد                   
، ينفرق هلم البحر ، كلّ      وكذلك قوم فرعون وموسى مجعان عظيمان       .  نظريه يف العامل    

فرق كالطود العظيم ، فيسلك هؤالء ، وخيرجون ساملني ، فإذا سلك اآلخرون انطبق               
فهذه آيات تعرف العقالء عموًما أنَّها ليست       .  عليهم املاء ، فهذا مل يوجد نظريه يف العامل          

ون ، ولبعضهم   ــض النَّاس طاع  ـمن جنس ما ميوت به بنو آدم ، وقد حيصل لبع           
ولكن هذه اآليات ليست من جنس ما       ...  ب ، وحنو ذلك ، وهذا ّمما اعتاده النَّاس          جد
  .)٢٦( )) اعتيد

א 

كلمة املَثُالَت تنبئ عن مشاهبة عقوبات اللّه ألسباهبا ، وهذا واقع املَثُالَت               
كت عاد األوىل جبنس    بالفعل؛ فقد كان عذاب كلّ أّمٍة مماثالً جلرائرها وجرائمها ؛ فأهل          

وأهلكت   .  )٢٧(ما اغتّروا به من قّوهتم ، وسلّطت عليهم ريح أعىت منهم ، وأشّد قّوة                
املؤتفكات مبا مياثل ما ابتدعوه يف العاملني من قلب الفطرة يف قضاء الوطر ؛ فقلبت                  

  . )٢٨( ديارهم ، وأهلكوا هالكًا ما حلَّ بأّمة غريهم كما ابتدعوا ما مل يفعله أحد قبلهم               
وأهلكت مدين بعذاب يوم الظلّة ؛ فأرسلت عليهم صاعقة راجفة ، تناسب إرجافهم              

  .)٢٩(واستهزاءهم ، وحترق أجسادهم وأمواهلم الَّيت اكتسبوها ببخس النَّاس أشياءهم 

                              
  .٥١٠ ، ١/٥٠٩كتاب النبّوات  )٢٦(

  .٤/٩٥ ، ٣/٣٤٢ ، تفسري ابن كثري ١٦/٢٥٠جمموع الفتاوى البن َتْيِميَّة : انظر  )٢٧(

  .١٢١ ، ١٢٠اجلواب الكايف البن القيَّم ص: انظر  )٢٨(

  .٣/٣٤٦ ، تفسري ابن كثري ٢٥٠ ، ١٦/٢٤٩جمموع الفتاوى البن َتْيِميَّة : انظر  )٢٩(



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ١٥٦  

 
وقد تنّوعت املَثُالَت يف بين إسرائيل حبسب ذنوهبم وجناياهتم ؛ فعذّب قارون             

، ورّده للحّق ، وعذّب السامري باحلرمان من مالمسة          باخلسف ؛ لتعاليه على اخللق      
مياسونه ، وال    اخللق ؛ ملّسه ما مل يؤذن له من أثر الرَّسول ؛ فكان بنو إسرائيل ال                 

 ، وعذّب أصحاب الّسبت بتبديل خلقتهم        )٣٠(يؤاكلونه، وال خيالطونه ، وال يبايعونه        
 مسخهم اللّه إىل    ((:   يقول ابن كثري     لتبديلهم دين اللّه ، واستحالل حمارمه بأدىن احليل ،        

صورة القردة ، وهي أشبه شيء باألناسي يف الّشكل الظّاهر ، وليست بإنسان حقيقة ،                
فكذلك أعمال هؤالء وحيلتهم ملا كانت مشاهبة للحّق يف الظّاهر وخمالفةً له يف الباطن               

  .)٣١( ))عملهم  كان جزاؤهم من جنس

باتوا عليه    فِإنَّها تناسب آثامهم ، وما     أّمة حممَّد   وهكذا ما حيلّ من املَثُالَت ب     
لََيْشَرَبنَّ َناٌس   ((:   مرفوًعا   من اجلرائم ؛ روى ابن ماجه بسنده عن أيب مالك األشعري            

اِت ، َيْخِسُف اللَُّه    ِمْن أُمَِّتي الَْخْمَر ، ُيَسمُّوَنَها ِبَغْيِر اْسِمَها ، ُيْعَزُف َعلَى ُرُءوِسِهْم ِبالَْمَعاِزِف َوالُْمَغنِّيَ            
 مسخوا قردة   ((:   ، يقول ابن َتْيِميَّة      )٣٢( )) ، َوَيْجَعلُ ِمْنُهُم الِْقَرَدةَ َوالَْخَناِزيرَ     ِبِهُم اَألْرضَ 

وخنازير كما مسخ أصحاب الّسبت مبا تأولوا من التَّأويل الفاسد الَّذي استحلّوا به               
 يف اخلمر واحلرير واملعازف من       ، وخسف ببعضهم كما خسف بقارون ؛ َألنَّ         احملارم

الكرب واخليالء ما يف الزينة الَّيت خرج فيها قارون على قومه ، فلّما مسخوا دين اللّه                  
                              

  .٣/١٦٤ ، ١/١٠٢  ، تفسري ابن كثري١٦/٢٠٦تفسري الطربي : انظر  )٣٠(

  .١/١٠٥تفسري ابن كثري  )٣١(

  ) .٤٠٢٠(  ، ح ٢/١٣٣٣كتاب الفنت ، باب العقوبات : سنن ابن ماجه  )٣٢(

٢صحيح اجلامع الصَّغري لأللباين     :  ، وانظر    ١/٣٨٢إغاثة اللهفان   . هذا إسناد صحيح    : قال ابن القّيم     
  ) .٥٤٥٤(  ، ح ٩٥٩/
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  .)٣٣( ))اللّه ، وملَّا تكبَّروا عن احلّق أذلّهم اللَّه  مسخهم

אW 

وأكثرها مثال ،   تتمّيز األمثال بالّشهرة والوضوح ، ومثالت الرب أعظم األ         
: ، قال تعاىل     ل يف أفصح الكلم   ـــشهرةً ووضوًحا ؛ وهلذا ضرب هبا ومبن حلّت به املث         

 }  َوَسكَْنُتْم ِفي َمَساِكِن الَِّذيَن ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم َوَتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا ِبِهْم َوَضَرْبَنا لَكُُم اَألْمثَالَ             {  
: ة  ــ ، ويف رواي   )٣٤(  ))  لَِئْن أَْدَركُْتُهْم َألقُْتلَنَُّهْم قَْتلَ َعادٍ      ((  :     ، وقال    ]٤٥:  إبراهيم  [  
  .)٣٦( ))سبا  تفّرقوا أيدي سبا ، وأيادي ((:  ، وتقول العرب )٣٥( )) قَْتلَ ثَُموَد ((

وّمما يدلّ على شهرة املَثُالَت ووضوحها ما ذكره اللّه من صفاهتا ومتعلقاهتا ،              
أَفَلَْم َيْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكِنِهْم ِإنَّ ِفي ذَِلَك               {  :  قال تعاىل   

 }  َولَقَْد َتَركَْنا ِمْنَها َءاَيةً َبيَِّنةً ِلقَْوٍم َيْعِقلُونَ      {  :    ؛ وقال    ]١٢٨:  طه  [    }  آلَياٍت ُألوِلي النَُّهى  
 هي العالمة الظاهرة عقلّيةً كانت أم حسّية ، ووصفها بالبيان            ؛ واآلية    ]٣٥:  العنكبوت  [

 ؛ وهلذا   )٣٧(وهو الظهور واالتضاح واالنكشاف يدلّ على شّدة ظهورها ووضوحها           
اللّه مثالته براهني على أعظم أمور الدِّين وأشهرها ؛ وهي معرفة الرب وتوحيده               جعل

                              
  .١٣٠ ، ٣/١٢٩الفتاوى الكربى  )٣٣(

  .٢/٧٤٢كتاب الزَّكاة ، باب ذكر اخلوارج : صحيح مسلم  )٣٤(

  .٢/٧٤٣املرجع الّسابق  )٣٥(

  .١/٩٤لسان العرب البن منظور  )٣٦(

أخذ القوم يد البحر ؛ أي : والعـرب ال هتمـز سبا يف هذا املوضع ختفيفًا ، واملراد باليد الطّريق ؛ يقال                  
: انظر  . رقة ؛ أي تفّرقوا يف طرق سبأ الَّيت مّزقتهم كلّ ممّزق          طريق الساحل ، وهو مثل تضربه العرب للف       

  .١/٩٤ ، لسان العرب ٥/٢٩٤النهاية البن األثري 

  .٦٨ ، ٣٣ ، املفردات للراغب ص١/٣٢٨معجم مقاييس اللّغة البن فارس : انظر  )٣٧(
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ووضوحها ؛ فِإنَّها أمر حمسوس     وواقع املَثُالَت مصداق لشهرهتا       .  )٣٨(وصدق رسله   

مشاهد ، معلوم باالضطرار للّناس عاّمةً ، فما من أحد منهم ِإالَّ وقد مسع من ذلك أنواًعا                 
العنكبوت [    }  َوَعاًدا َوثَُموَد َوقَْد َتَبيََّن لَكُْم ِمْن َمَساِكِنِهمْ      {  :  ؛ قال تعاىل    )٣٩(أو رأى بعضه    

 }  َوِإنَُّهَما لَِبِإَماٍم ُمِبنيٍ  {  :  وقال    .    ]٧٦:  احلجر  [    }  ِبيٍل ُمِقيمٍ َوِإنََّها لَِبسَ {  :  وقال    .    ]٣٨:  
 ؛ أي آثار ما حلَّ بقوم لوط وأصحاب األيكة من املَثُالَت بطريق واضح                ]٧٩:  احلجر   [

  .)٤٠(يراه كلّ من ميّر هبم 

א 

 ، وهي كذلك يف اإلطالق      الغالب أَنَّ املَثُلة تطلق لغةً على العقوبة املستأصلة        
الشّرعّي ؛ فِإنَّ الغالب على مثالت الرّب الداللة على استئصال املعذّبني عن آخرهم حتَّى     
ال يبقى منهم باقية ، واستقراء أدلّة املَثُالَت يدلّ على اعتبار االستئصال يف مفهوم                 

 ـ: املَثُالَت من وجوه ، منها 

ن قوم نوح وحتَّى نزول التوراة كان استئصاالً         ـ أَنَّ ما حلَّ مبعظم املكذّبني م       ١
عاما قطع دابرهم واستأصل شأفتهم حتَّى ِإنَّ العذاب كان يتتبع شذاذهم يف اآلفاق فال               

فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها         {:  يبقي منهم عيًنا تطرف ، قال تعاىل        

نزلت احلجارة على أهل  ((:  ، يقول ابن كثري   ]٨٢:  هود   [  }  ْن ِسجِّيٍل َمْنُضودٍ  ِحَجاَرةً مِ 
البلد وعلى املتفّرقني يف القرى مما حوهلا ، فبينا أحدهم يكون عند النَّاس يتحّدث إذ جاءه                
حجر من السماء فسقط عليه من بني النَّاس فدّمره فتتبعهم احلجارة من سائر البالد حتَّى               

                              
  .١/٤٦٣العذب النمري للشنقيطي : انظر  )٣٨(

  .١٩/١٥٠ِميَّة جمموع الفتاوى البن َتْي: انظر  )٣٩(

  .٥٥٦ ، ٢/٥٥٥ ، تفسري ابن كثري ١٠/٤٥تفسري القرطيب : انظر  )٤٠(
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  .)٤١( )) م عن آخرهم ، فلم يبق منهم أحدأهلكته

 لَمَّا َمرَّ َرُسولُ اللَِّه     ((:   قال   وروى اإلمام أمحد بسنده عن جابر بن عبد اللّه          
 َال َتْسأَلُوا اآلَياِت ، َوقَْد َسأَلََها قَْوُم َصاِلٍح فَكَاَنْت َتِرُد ِمْن َهذَا الْفَجِّ َوَتْصُدُر ِمْن :  ِبالِْحْجِر قَال
ذَا الْفَجِّ ، فََعَتْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم فََعقَُروَها ، فَكَاَنْت َتْشَرُب َماَءُهْم َيْوًما َوَيْشَرُبونَ لََبَنَها َيْوًما فََعقَُروَها                 َه

 َواِحًدا كَانَ ِفي    فَأََخذَْتُهْم َصْيَحةٌ أَْهَمَد اللَُّه ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ َمْن َتْحَت أَِدِمي السََّماِء ِمْنُهْم ِإالَّ َرُجالً               
ُهَو أَُبو ِرغَاٍل ، فَلَمَّا َخَرَج ِمَن       :  َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ      َمْن ُهَو َيا  :   ـ ِقيلَ    َحَرِم اللَِّه ـ َعزَّ َوَجلَّ    

 اللّه بن عمرو      ، وروى أبو داود بسنده عن عبد       )٤٢(  )) الَْحَرِم أََصاَبُه َما أََصاَب قَْوَمهُ    
 َيقُولُ ِحَني َخَرْجَنا َمَعُه ِإلَى الطَّاِئِف فََمَرْرَنا ِبقَْبٍر فَقَالَ           َرُسولَ اللَِّه    َسِمْعُت   ((:  قال  

َهذَا قَْبُر أَِبي ِرغَاٍل ، َوكَانَ ِبَهذَا الَْحَرِم َيْدفَُع َعْنُه ، فَلَمَّا َخَرَج أََصاَبْتُه النِّقَْمةُ الَِّتي   : َرُسولُ اللَِّه 
َهذَا الَْمكَاِن فَُدِفَن ِفيِه ، َوآَيةُ ذَِلَك أَنَُّه ُدِفَن َمَعُه غُْصٌن ِمْن ذََهٍب ِإنْ أَْنُتْم َنَبْشُتْم َعْنُه                  أََصاَبْت قَْوَمُه بِ  
  .)٤٣( )) ، فَاْبَتَدَرُه النَّاُس فَاْسَتْخَرُجوا الُْغْصَن أََصْبُتُموُه َمَعُه

                              
 ] .بتصّرف يسري  [ ٢/٤٥٥تفسري ابن كثري  )٤١(

 هذا احلديث   ((: ، يقول ابن كثري      ) ١٣٦٤٤( باقي مسند املكثرين ، ح      : مسند اإلمام أمحد بن حنبل       )٤٢(
  .٢/٢٢٧تفسري ابن كثري . ط مسلم ليس يف شيء من الكتب الستة ، وهو على شر

 ٨/٣٤٦ كتاب اخلراج والفيء واإلمارة ، باب نبش القبور العادية        : سنن أيب داود بشرحه عون املعبود        )٤٣(
تفّرد بوصله جبري بن أيب     : هو حديث حسن عزيز ، ولكن قال ابن كثري          : قـال املزي     ) . ٣٠٧٢( ح  

ث ، فيخشى أن يكون وهم يف رفع احلديث ، وإنَّما يكون من   جبـري ، وهو شيخ ال يعرف ِإالَّ هبذا احلدي         
هذا : قال شيخنا املزي بعد أن عرضت عليه ذلك         . كـالم عـبد اللّه بن عمرو ّمما أخذه من الزاملتني            

. جبري بن أيب جبري جمهول      : وقال ابن حجر    ] . بتصّرف يسري    [ ٢/٢٢٩تفـسري ابن كثري     . حمـتمل   
جملهـول من املرتبة الثّالثة من مراتب اجلرح الَّذين تصلح أحاديثهم بعد             ، وا  ١/٩٣تقـريب الـّتهذيب     

 ، وعلى   ٣٧٣ ،   ١/٣٧٢ ، فتح املغيث للسخاوي      ٣٤٨ ،   ١/٣٤٦تدريب الّراوي   : انظر  . االعتبار  
؛ َألنَّ حديث جابر املذكور قبله يشهد للقدر املراد منه ،           هذا فِإنَّ احلديث ميكن اعتباره فيما حنن بصدده       

 .دلّ على أَنَّ له أصالً وي
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 كان ينذرهم    ملستأصل ؛ وذلك أَنَّ النَّيبَّ    ـ أَنَّ املَثُالَت فّسرت يف القرآن الكرمي بالعذاب ا        ٢

فَقُلْ أَْنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً ِمثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد       {: بالعذاب املستأصل ، ويقول هلم كما أمره اللّه تعاىل          
 ، فكانوا يستعجلونه يف نزوله ؛ طعًنا يف خربه واستهزاًء به ، فرتل               ]١٣: فّصلت  [  } َوثَُموَد

ـََوَيـْسَتْعِجلُوَنَك ِبالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحس     { :قـوله تعـاىل       } َنِة َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهُم الَْمثُالتُ     ـ
 من أنواع العقوبات  ؛ فعلـم أَنَّ املـراد باملَثُالَت ما كان خيّوفهم به النَّيبُّ      ]٦:  الـّرعد  [

إلنذار حبلول املَثُالَت املستأصلة سّنة      ، وكذلك األنبياء من قبله مع أممهم ؛ فِإنَّ ا          )٤٤( املستأصلة
َوَيا قَْوِم ال { : ـ  األنبـياء وأتـباعهم علـى مـدى الّدهر ، قال تعاىل ـ حكاية عن شعيب     

َيْجِرَمنَّكُْم ِشقَاِقي أَنْ ُيِصيَبكُْم ِمثْلُ َما أََصاَب قَْوَم ُنوٍح أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِلٍح َوَما قَْوُم لُوٍط                  
أََخاُف َياقَْوِم ِإنِّي { :  ، وقال ـ حكاية عن مؤمن آل فرعون ـ    ]٨٩: هود  [ } كُْم ِبَبِعيٍدِمْن

: غافر [  } ِمثْلَ َدأِْب قَْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهمْ        . َعلَـْيكُْم ِمـثْلَ َيْوِم اَألْحَزابِ     
٣١ ، ٣٠[ .  

 حلَّ بأعدائه من املَثُالَت مبا يدلّ على االستئصال بعاّمة ؛            ـ أَنَّ اللَّه أخرب عمَّا     ٣
 ،  ٦٧:  هود  [    } ِيَنــفَأَْصَبُحوا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثم   {  :  كقوله تعاىل ـ عن مدين ومثود ـ        

 ٦٥:  ء  الشعرا[    }  ثُمَّ أَغَْرقَْنا اآلَخِرينَ  .  َوأَْنَجْيَنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني      {  :   ؛ وقوله      ]٩٤
[   } فَأَْنَجْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوقَطَْعَنا َداِبَر الَِّذيَن كَذَُّبوا ِبآَياِتَنا          {  :   ، وقوله      ]٦٦،  

الدابر الَّذي يأيت آخر القوم ؛ أي يف أدبارهم ،           ((:   ؛ يقول ابن عطّية        ]٧٢:  األعراف  
وهذه ألفاظ  .  م  ــهم إىل آخره  ـ من أّول  وإذا قطع ذلك وأتى عليه فقد أتى العذاب       

قطع الدابر معناه    ((:   ، ويقول الشنقيطي     )٤٥(  ))  ، واهلالك التام   دالّة على االستئصال  
، بل   إهالكهم املستأصل حبيث ال يبقى هلم نسل يف األرض يكون حيا عن دبر منهم               

                              
  .١/٤٠٠صفوة البيان حلسنني خملوف : انظر  )٤٤(

  .٣/٣٦٨احملّرر الوجيز البن عطّية  )٤٥(
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اّمٍة باّتفاقهما ، وإن وقع     فقطع الدابر يدلّ على االستئصال بع       .  )٤٦(  ))أهلكهم اللّه مجيًعا    

اختالف بينهما يف املراد به ؛ هل املراد به آخر القوم أو نسلهم ؟ وهو اختالف ال يؤثّر                   
 .على داللة اللّفظ على االستئصال العام 

واألصل يف االستئصال بعاّمة أن يكون على الفور ، وقد يكون على التراخي يف              
ت من بين إسرائيل ؛ فِإنَّ اللّه مسخهم ثُمَّ          بعض املَثُالَت ؛ كما أصاب أصحاب السب       

مل يعش مسخ قطّ فوق      ((:  أهلكهم بعاّمٍة ، يقول ابن عبَّاٍس ـ رضي اللّه عنهما ـ             
  .)٤٧( ))ثالثة أّيام ، ومل يأكل ، ومل يشرب ، ومل ينسل 

نَّ ؛ ألَ  واملَثُالَت تدلّ على االستئصال بعاّمة داللةً أغلبية كما ذكر أَوَّل املسألة           
ـ   املَثُلة قد تكون خاّصة بفرٍد بعينه ، وقد تكون بغري االستئصال ،               يف  قال اللّه تعاىل 

:  ، وقال ـ يف قوم سبأ ـ           ]٨١:  القصص  [    } فََخَسفَْنا ِبِه َوِبَداِرِه اَألْرضَ   {  :   ـ   قارون
: سبأ  [    }  آلَياٍت ِلكُلِّ َصبَّاٍر َشكُورٍ    فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَمزٍَّق ِإنَّ ِفي ذَِلكَ       {  
١٩[ .  

אא 

؛ وهلذا   املَثُالَت كأصلها اللغوي ؛ فكما أن املثل حّجةٌ وبرهان فكذلك املَثُالَت          
ّمساها اللّه آيةً بطرق متعّددة من طرق التوكيد ، وأخرب عن داللتها بأسلوٍب يفيد الّتعظيم               

واختّص أهل الصفات العالية بصدق االتعاظ هبا ، وكمال االعتبار ، قال             ، والتكثري ،    
ِإنَّ ِفي ذَِلَك   {  :   ، وقال      ]١٢٨ ،   ٥٤:  طه  [    }  ِإنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ُألوِلي النَُّهى     {  :  تعاىل  

ِذيَن َيَخافُونَ  َوَتَركَْنا ِفيَها َءاَيةً ِللَّ   {  :   ، وقال      ]١٩:  سبأ  [    }  آلَياٍت ِلكُلِّ َصبَّاٍر َشكُورٍ   
                              

  .٣/١٣٤٠العذب النمري  )٤٦(

  .١/١٠٥ ، تفسري ابن كثري ١/٤٤١تفسري القرطيب  )٤٧(
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 }  َولَقَْد َتَركَْناَها َءاَيةً فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ       {:   ، وقال      ]٣٧:  الذاريات  [    }  الَْعذَاَب اَألِليمَ 

  . ]١٥: القمر  [

،אW 

، وسائر الطرق  ثُالَت ـ مالءمة الفطرة ؛ فكما أَنَّ األمثال السائرة تالئم الفطرة فكذلك املَ ١
 قد مجعت   )٤٨( الطرق الشرعّية إذا تؤّملت وجدت يف األكثر         ((: الـشرعّية ، يقول ابن رشد       

  .)٤٩( ))، والثّاين أن تكون بسيطةً غري مركّبة  أن تكون يقينّية:  أحدمها: وصفني 

لتها ووصف األدلّة الشرعّية بالبساطة يعين قلّة مقّدماهتا ، وقرب نتائجها ؛ ودال           
 وإن تفاضلوا يف فهم     )٥٠(على اإلميان بأول الّنظر ، داللة يشترك يف فهمها العقالء             

أبعادها ، ومعرفة تفاصيلها حبسب ما عندهم من قّوة اإلميان ، والصرب على الّنظر يف                 
مدارك األدلّة ، وهلذا علّق االنتفاع التام بداللة املَثُالَت على أعلى درجات اإلميان ، قال               

  . ]١٩: سبأ [  } ِإنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلكُلِّ َصبَّاٍر َشكُوٍر { : تعاىل

وهذه املالءمة شرط ضروري يف عموم الرِّسالة ؛ وهلذا تعترب األدلّة الشرعّية              
حّجة اللّه برسله    ((:  حّجة على كلّ من بلغته ، ومتكّن من معرفتها ، يقول ابن َتْيِميَّة               

ليس من شرط حّجة اللّه علم املدعّوين هبا ؛ وهلذا مل يكن             قامت بالتمكن من العلم ، ف     
إعراض الكفّار عن استماع القرآن وتدّبره مانًعا من قيام حّجة اللّه عليهم ، وكذلك                

، وقراءة اآلثار املأثورة عنهم ال مينع احلّجة ؛ إذ          إعراضهم عن استماع املنقول عن األنبياء       
                              

 . تنفّك عن هذين الوصفني يبدو أَنَّ هذا القيد لالحتراز اجملّرد ؛ َألنَّ مجيع األدلّة الشرعّية ال )٤٨(

  ) .٥٩( الكشف عن مناهج األدلّة ص  )٤٩(

  .٤١١، طريق الوصول البن سعدي ص  ) ٥٩( الكشف عن مناهج األدلّة ص : انظر  )٥٠(
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  .)٥١( )) حاصلة املكنة

ر ؛ فربهان املَثُالَت ال خيتّص بزمٍن ، أو حال معّين ؛ وإنَّما هو مستمّر على مدى  ـ االستمرا ٢
: دون أَنَّ   ــالقـرون ، وهذا مطابق ملعتقد أهل السنة واجلماعة يف براهني النبّوة ؛ فإنَّهم يعتق              

حبياته ،   آيات النبّوة وبراهينها تكون يف حياة الّرسول ، وقبل مولده ، وبعد مماته ، ال ختتّص                  ((
 ؛ وهبذا يظهر ضعف ما عليه       )٥٢( ))فضالً عن أن ختتّص حبال دعوى النبّوة ، أو حال التحدي            

ـ احملقق بّوة أو الرِّسالة حقيقة أو   ـتراط مقارنة اآلية لدعوى الن    ــون مـن األشاعرة من اش     ـ
 . ؛ فِإنَّ استمرار برهان املَثُالَت ظاهر لكلّ أحد )٥٣(حكًما 

، وعلمت    ؛ فـربهان املَثُالَت من مجلة األدلّة العقلّية الَّيت جاء هبا الّنقل             الداللـة العقلـّية    -٣
اللّه تعاىل من آثار عقوبات       ومن بعض األدلّة العقلّية ما أبقاه      ((: باملـشاهدة ، يقول ابن القّيم       

عل أبقاه من نصر أهل التوحيد ، وإعزازهم ، وجأهل الشرك ، وآثار ديارهم ، وما حلَّ هبم ، وما 
 يبطل ما عليه املتكلّمون من عدم االستدالل        )٥٥(وهذا الربهان ونظائره     . )٥٤( )) هلم   العاقـبة 

بالّنقل على اإلهلّيات ؛ فراًرا من الدور ؛ َألنَّ أدلّة النَّقل ليست مسعّية حمضة كما توّهموا ؛ وإنَّما                  
  .)٥٦(هي مسعّية وعقلّية مًعا 

 كسائر آيات الرب ال ختتّص مبطلوب معّين وإنَّما          عموم الداللة ؛ فدليل املَثُالَت     -  ٤
ة ؛ كإثبات الصانع ، والتوحيد ، والصفات ،          ــات املطالب الديني  ـتدلّ على أّمه  

                              
 ، مدارج السالكني البن القّيم      ٤١٢طريق اهلجرتني البن القّيم ص      : وانظر   . ٩٩الرَّّد على املنطقيني ص    )٥١(

  .١/٢١٧أيًضا 

  .٦/٣٨٠اجلواب الّصحيح البن َتْيِميَّة  )٥٢(

  .املرجع نفسه. ومرادهم باملقارنة حكمًا تأّخر اآلية عن الدعوى بزمن يسري. ١٣٣شرح اجلوهرة للبيجوري ص )٥٣(

  .٣/٤٩٢مدارج السالكني  )٥٤(

 .انظر يف بيان النظائر كتاب األدلّة العقلّية للعريفي كامالً  )٥٥(

  .١٥٠ ـ ١٤٦لتدمرّية البن َتْيِميَّة صالرِّسالة ا: انظر  )٥٦(
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واملعاد ، والنبّوة ؛ وهلذا أطلق اللّه داللتها ومل يقيدها مبطلوب معّين ال يف حال اإلفراد                 

: هود  [    }  َك َآلَيةً ِلَمْن َخاَف َعذَاَب اآلِخَرةِ     ِإنَّ ِفي ذَلِ  {  :  وال يف حال اجلمع ، قال تعاىل        
 ، يقول ابن      ]١٩:  سبأ  [    } ِإنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلكُلِّ َصبَّاٍر َشكُورٍ       {:   ، وقال      ]١٠٣
 تأّمل وجه كوهنا آية ، وعلى ماذا جعلت آية ؟ أعلى مطلوب واحد أم مطالب                ((:  القّيم  

  .)٥٧( ))آن من هذا النمط متعّددة ؟ وكذلك سائر ما يف القر

אאאW 

؛ وعلى   اطرد الّشيء اطراًدا إذا تبع بعضه بعًضا      :  االطراد مبعىن التتابع ؛ يقال      
واطّرد املاء ؛ أي تتابع     اطّرد الكالم ؛ أي تتابع ، وجرى جمرى مّتسقًا ،            :  هذا قوهلم   

  . )٥٨(لوصف وجوًدا وعدًما     ا سيالنه ، وجريان مائه ، واطّرد القياس ؛ أي تبع احلكم           
تتابع العقوبات وهذا املعىن متحقّق فعالً يف حّق املعذّبني ، ويف           :  فاطّراد املَثُالَت إذن يعين     

 .حّق من بعدهم من اجملرمني 

أمَّا تتابع العقاب واستمراره يف حّق املعذّبني فِإنَّ ما حلَّ هبم من املَثُلة مّتصل                
ة ، قال تعاىل ـ يف قوم       ـــائم متتابع إىل يوم القيام    بعذاب الربزخ ؛ فهم يف عقاب د      

ـ   ؛ أي دائم مّتصل بعذاب        ]٣٨:  القمر  [    }  َولَقَْد َصبََّحُهْم ُبكَْرةً َعذَاٌب ُمْسَتِقرٌّ    {  :  لوط 
حيتمل أن يكون يف    وهذا االطراد     .  )٥٩(الربزخ ، فال يزول عنهم حتَّى ينتهي هبم إىل الّنار           

النَّاُر ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها   .  َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَاِب      {    :  ه تعاىل جنس العذاب كما يف قول    
                              

  .٤/١٦٣بدائع الفوائد  )٥٧(

 ، املعجم   ٢٦٨ ،   ٣/٢٦٧ ، لسان العرب البن منظور       ٣/٤٥٥معجم مقاييس اللّغة البن فارس      : انظر   )٥٨(
  .٥٥٣الوسيط ص

اللني  ، تفسري اجل   ٩/٣٧ ، حاشية الشهاب على البيضاوي       ٥/٢١٩احملّرر الوجيز البن عطّية     : انظـر    )٥٩(
  .٤/١٩٤حباشيته للصاوي 
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  .   ]٤٦ ،   ٤٥:  غافر  [    }  غُُدوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا َءالَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ         

َنَما َرُجلٌ َيُجرُّ ِإَزاَرُه ِمَن الُْخَيالِء      َبْي  ((  :   وحيتمل أن يكون يف نوع العذاب كما يف قوله        
  .)٦٠( )) ُخِسَف ِبِه ، فَُهَو جيلجل ِفي اَألْرِض ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة

 ـ: وأَمَّا اطّراد املَثُالَت يف حق سائر اجملرمني فقد دلّت عليه الّنصوص بطرق متعّددة ، منها 

العباد عن مثل أفعال ت واإلخبار عنها ِإنَّما هو زجر  ـ الـنَّّص علـى أَنَّ حكمة وقوع املَثُالَ   ١
َولَقَْد {  : املعذَّبني ؛ َألنَّ سّنة اللّه مطّردة يف املكذِّبني ؛ فمن فعل فعلهم لقي مثل جزائهم ، قال تعاىل

فََجَعلَْناَها َنكَاالً ِلَما َبْيَن    . َني  َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنكُْم ِفي السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقَرَدةً َخاِسئِ          
 ، أي جعلنا ما حلَّ هبم عقاًبا         ]٦٦ ،   ٦٥: البقرة  [  } َيـَدْيَها َوَمـا َخلْفََها َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقنيَ      

  .)٦١( وزجرًا مينع غريهم عن مثل فعلهم ، لئال يصيبهم ما أصاب أصحاب السبت

أَفَأَِمْنُتْم أَنْ  { : عقوبة أسالفهم من اجملرمني ، قال تعاىل        ــ أَنَّ اللّـه أوعـد املخاطبني مبثل          ٢
  ]٦٨: اإلسراء [  } َيْخِسَف ِبكُْم َجاِنَب الَْبرِّ أَْو ُيْرِسلَ َعلَْيكُْم َحاِصًبا ثُمَّ ال َتِجُدوا لَكُْم َوِكيالً         

املَثُالَت يف  والوعـيد ال يكـون ِإالَّ مبا ميكن وقوعه ؛ وهلذا تظاهرت األخبار بوقوع شيء من                 
  .)٦٢( بعض من عصى ومتّرد من أّمة حممَّد 

قُلْ ِسُريوا ِفي اَألْرِض { : أَنَّ اللّه أمر بالّنظر فيما حلَّ بالقرون األوىل من املَثُالَت ، قال تعاىل  ـ  ٣
بار مبا حلَّ   ، وحكمة األمر بالّنظر االعت     ]٦٩: النمل[  } فَاْنظُـُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجِرِمنيَ     

ه بطريق األولوّية أو    ـباملكـذِّبني ، وحقـيقة االعتـبار العبور من حكم الّشيء إىل حكم مثل             
أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرِض فََيْنظُُروا كَْيَف      {  : بطريق األوىل قوله تعاىل   فمن االعتبار    . )٦٣(املساواة  

  ]٨٢: املؤمن   [ } كْثََر ِمْنُهْم َوأََشدَّ قُوَّةً َوَءاثَاًرا ِفي اَألْرضِ      كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم كَاُنوا أَ      
                              

  ٦/٥١٥كتاب أحاديث األنبياء ، باب َما ذكر عن بين إسرائيل : صحيح البخارّي بشرحه فتح الباري  )٦٠(

  .٢٨٤ ، ١/٢٨٣ ، روح املعاين لآللوسي ١/١٠٧ ، تفسري ابن كثري ١/٤٤٣تفسري القرطيب : انظر  )٦١(

 . ١/٣٩٠إغاثة اللهفان البن القّيم : انظر  )٦٢(

  .١/٤٤٧ ، مدارج السالكني البن القّيم ١٤/٥٨جمموع الفتاوى البن َتْيِميَّة : انظر  )٦٣(
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ـَُوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَه  { : وقال   :  ، وقال     ]٧٤: مرمي  [  } ْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثًا َوِرئًْيا      ــ

هالك األكثر عدًدا وقّوة وماالً ومنظًرا      فدلّ إ  ؛    ]٨: الزخرف   [ } فَأَْهلَكْـَنا أََشدَّ ِمْنُهْم َبطًْشا    { 
وأيًضا فِإنَّ إهالك املكذِّبني األّولني . املخاطبني من باب أوىل  وبطـًشا على إهالك من هو دوهنم من       

 من باب أوىل ؛ ألنَُّه أفضل الّرسل ، وأعظمهم رتبةً ، وأكثرهم             من كذّب حممًَّدا     دليل على إهالك  
  .)٦٤( بالعقاب ممَّن كذّب غريه من األنبياء والّرسلأدلّة ، فمن كذّبه كان أحّق 

؛ فمن  وأَمَّا االعتبار بطريق املساواة فإِنَّه يكون يف أصل العذاب ، ويكون يف نوعه                
أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرِض فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ        {  :  االعتبار يف أصل العذاب قوله تعاىل       

أَلَْم ُنْهِلِك  {    :  وقوله ،     ]١٠:  حممَّد  [    } ِلِهْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيِهْم َوِللْكَاِفِريَن أَْمثَالَُها     الَِّذيَن ِمْن قَبْ  
ومن .    ]١٨ ـ   ١٦:  املرسالت  [    }  كَذَِلَك َنفَْعلُ ِبالُْمْجِرِمنيَ  .  ثُمَّ ُنْتِبُعُهُم اآلِخِريَن    .  اَألوَِّلَني  

فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها        {  :  االعتبار يف نوع العذاب قوله تعاىل       
 ،  ٨٢:  هود  [    }  ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمَني ِبَبِعيدٍ       .  ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيٍل َمْنُضوٍد     

قاهبم ؛ وهلذا أبقى اللّه مدائنهم       ؛ فمن شابه قوم لوط يف منكرهم فِإنَّه عرضة ملثل ع             ]٨٣
: الذاريات  [    }  َوَتَركَْنا ِفيَها َءاَيةً ِللَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب اَألِليمَ      {  :  عربة للعاملني ، قال تعاىل      

 ما من أحد يبتلى جبنس عملهم ِإالَّ ناله شيء من العذاب            ((:   ؛ يقول ابن َتْيِميَّة        ]٣٧
ّنظر يورث القلب عالقةً يتعذّب هبا اإلنسان ، وإن قويت حتَّى            األليم ، حتَّى تعّمد ال    

وعشقًا زاد العذاب األليم ، سواء قّدر أَنَُّه قادر على احملبوب أو عاجز عنه ؛               صارت غراًما   
  .)٦٥( )) فِإنَّ هذا اجلنس حيصل فيه من العذاب ما ال حيصل يف غريه من أنواع العشق

؛  قوم لوٍط وغريهم تأثري خاص يف حتقيق االعتبار       وملا أبقى اللّه من آثار مدائن       
ن ؛  ـ دخوهلا لغري املعتربي   وهلذا أنكر اللّه على من مل يعترب مبشاهدهتا ، وحّرم النَّيبُّ             

                              
  .٤/٧١ ، ٩١ ، ٣/٣٣ ، ٢/٤٢٦تفسري ابن كثري : انظر  )٦٤(

 ] .بتصّرف يسري  [ ١٥٧ ، ١٤/١٥٦جمموع الفتاوى  )٦٥(



 
 
 
 
 

        ١٦٧ عيسى بن عبد اهللا السعدي                           . د–                           أبعاد دليل املثالت 

 
 ،  ١٣٧:  الصافات  [    }  َوِباللَّْيِل أَفَال َتْعِقلُونَ  .  َوِإنَّكُْم لََتُمرُّونَ َعلَْيِهْم ُمْصِبِحَني       {  :قال تعاىل   

 ، وروى البخارّي بسنده َعْن َعْبِداللَِّه ْبِن ُعَمَر ـ َرِضي اللَُّه َعْنُهَما ـ أَنَّ َرُسولَ                  ]١٣٨
ال َتْدُخلُوا َعلَى َهُؤالِء الُْمَعذَِّبَني ِإالَّ أَنْ َتكُوُنوا َباِكَني ، فَِإنْ لَْم َتكُوُنوا َباِكَني فَال                 ((:   قَالَ   اللَِّه  

  .)٦٦( )) ُيِصيُبكُْم َما أََصاَبُهْمَتْدُخلُوا َعلَْيِهْم ال 

وإذا كانت املَثُالَت مطّردة يف حّق اجملرمني إىل أن تقوم السَّاعة فِإنَّه قد يستشكل على اطّرادها 
 ـ: بأمرين 

 ؛ فاملعروف أَنَّ إهالك األمم بعاّمة ابتدأ         انقطاع املَثُالَت برتول التوراة   :  أحدمها  
 ،    ]١٧:  اإلسراء   [  }  كَْم أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُُروِن ِمْن َبْعِد ُنوحٍ      َو{  :  بقوم نوٍح كما قال تعاىل      

َولَقَْد َءاَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب ِمْن َبْعِد َما أَْهلَكَْنا         {:  ثُمَّ انقطع برتول التوراة ، كما قال تعاىل         

بعد إنزال التوراة مل    يعين أَنَُّه     ((:   ، يقول ابن كثري      ] ٤٣:  القصص  [    }  الْقُُرونَ اُألولَى 
 ؛ وهلذا قال    )٦٧(  )) يقاتلوا أعداء اللّه من املشركني       ، بل أمر املؤمنني أن     يعذّب أّمة بعاّمة  

ما أهلك اللّه قوًما بعذاب من السماء وال من األرض بعدما              ((  :   أبو سعيد اخلدري  
:  أَنَّ اللّه يقول     ة الَّيت مسخوا قردة ، أمل تر      ــ وجه األرض غري القري    أنزلت التوراة على  

  .)٦٨( )) اآلية } ...َولَقَْد َءاَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب { 

َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَمْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاُت     {  :  وّمما يدلّ على انقطاع املَثُالَت قوله تعاىل        
 ؛ فخّص من كان   ]١٠،   ٩:   احلاقّة [  }  ةًفََعَصْوا َرُسولَ َربِِّهْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً َراِبيَ     .  ِبالَْخاِطئَِة  

                              
 يف مواضع اخلسف    الة ، باب الصَّالة   ــكتاب الصَّ : ه فـتح الباري     ـصـحيح الـبخارّي بـشرح      )٦٦(

  .١/٥٣٠ والعذاب

  .١/٢٢٧البداية والنهاية البن كثري :  ، وانظر ٣/٣٩٠تفسري ابن كثري  )٦٧(

. رواه الطـربي وابن أيب حامت والبّزار ، ورفعه البّزار يف رواية له ، واألرجح أَنَُّه موقوف على أيب سعيد                      )٦٨(
  .٣/٣٩٠ ، تفسري ابن كثري ١/٢٢٧ ، البداية والنهاية ٢٠/٨٠تفسري الطربي : انظر 



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ١٦٨  

 
قبل نزول التوراة من األمم باألخذات الزائدة ، وهي ما أوقعه اللّه هبم من املَثُالَت ،                  

 بعد موسى مل يهلك املكذِّبني بعذاب االستئصال ، وبعد نوح مل             ((:  يقول ابن َتْيِميَّة    
  .)٦٩( ))يهلك مجيع الّنوع 

 ؛ فقد تظاهرت الّنصوص يف الداللة       مني خاّصة من املَثُالَت   عصمة املسل :  والثَّاين  
ْبِن   ما رواه أمحد بسنده َعْن َخبَّابِ       )٧٠(على حفظ املسلمني من املَثُالَت ، ومن ذلك          

 َسأَلُْت َربِّي ـ َتَباَرَك َوَتَعالَى ـ ثَالثَ ِخَصاٍل فَأَْعطَاِني اثَْنَتْيِن َوَمَنَعِني             ((:   مرفوًعا   اَألَرتِّ  
...   َهاـَواِحَدةً ؛ َسأَلُْت َربِّي ـ َتَباَرَك َوَتَعالَى ـ أالَّ ُيْهِلكََنا ِبَما أَْهلََك ِبِه اُألَمَم قَْبلََنا فَأَْعطَاِني                 

مبا عذّب به األمم قبلهم الغرق ؛       :  دخل يف قوله      ((  :  ، يقول ابن حجر     )٧١(  ))  احلديث
واخلسف ؛ كقوم لوط وقارون ، والصيحة  بالرِّيح ، كعاد ، كقوم نوح وفرعون ، واهلالك    

ل ، وغري ذلك ّمما عذّبت به األمم        ــم كأصحاب الفي  ــمدين ، والّرج  كثمود وأصحاب   
  .)٧٢( )) عموًما

وميكن اجلواب عن هذين اإلشكالني بأنَّ ما انقطع من املَثُالَت ِإنَّما هو املَثُالَت              
 لطائفٍة منها فهي باقية إىل يوم القيامة ؛ وهلذا           الَّيت تعّم األّمة بأسرها ، وأَمَّا الَّيت حتصل       

أهلك اللّه بعد نزول التوراة كثًريا من املكذِّبني ؛ كأصحاب الّسبت ، وأصحاب القرية ،               
                              

  .٣/٣٩٠تفسري ابن كثري : وانظر  . ١/٢٠٩النبّوات  )٦٩(

كتاب الّتفسري ، باب قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم           : صحيح البخارّي   : انظر ملزيد من الّنصوص      )٧٠(
 باب هالك هذه األّمة بعضهم ببعض       كتاب الفنت ،  : م  ــ ، صحيح مسل   ٤/١٦٩٤َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم    

  .٢٢٧ ـ ٧/٢٢٤ ، جممع الزوائد للهيثمي ٤/٢٢١٦

ري ابن كثري   ــتفس: انظر  . اين  ـواحلديث صّححه الترمذي وأقّره ابن كثري واأللب       . ٥/١٠٩املسند   )٧١(
  .٦٩ لأللباين ص ، صفة صالة النَّيبِّ ٢/١٤١

  .٨/٢٩٣فتح الباري  )٧٢(
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 ،  وقد استفاض يف األخبار وقوع شيء من املَثُالَت يف أّمة حممَّد             .  وأصحاب الفيل   

ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى ُيْخَسَف       ((:   مرفوًعا    روى اإلمام أمحد بسنده َعْن ُصَحاٍر الَْعْبِديِّ      
 ، وروى ابن ماجه بسنده َعْن أَِبي َماِلٍك          )٧٣(  ))َمْن َبِقَي ِمْن َبِني فُالٍن ؟       :  ِبقََباِئلَ ؛ فَُيقَالُ    

، ُيْعَزُف َعلَى    ِر اْسِمَها لََيْشَرَبنَّ َناٌس ِمْن أُمَِّتي الَْخْمَر ، ُيَسمُّوَنَها ِبَغيْ        ((:   مرفوًعا   اَألْشَعِريِّ  
 )٧٤(  ))، َوَيْجَعلُ ِمْنُهُم الِْقَرَدةَ َوالَْخَناِزيَر       ُرُءوِسِهْم ِبالَْمَعاِزِف َوالُْمَغنَِّياِت ، َيْخِسُف اللَُّه ِبِهُم اَألْرضَ       

تظاهرت األخبار بوقوع املسخ يف هذه األّمة ، وهو مقّيد يف أكثر              ((:  يقول ابن القّيم    
  .)٧٥( )) بأصحاب الغناء ، وشاريب اخلمور األحاديث

وّمما يدلّ على صّحة اجلواب تقييد املَثُالَت يف األحاديث مبا يدلّ على                
اخلصوص؛ كقبائل ، وأناس ، وطائفة ، وأقوام ، وكذلك ما ورد من حفظ األّمة من                  

 ؛ فال   )٧٦(موجب املَثُالَت العاّمة ؛ وهو اإلطباق على الكفر ، أو الكفر صفقةً واحدة               
، وال يزال منهم التائبون      يزال منهم طائفة على احلق حتَّى يأيت أمر اللّه وهم كذلك           

                              
  .٨/٢٩٢فتح الباري : انظر . وقد ذكر ابن حجر أَنَّ إسناده صحيح  . ٣/٤٨٣املسند  )٧٣(

. هذا إسناد صحيح    : قال ابن القّيم     ) . ٤٠٢٠( كتاب الفنت ، باب العقوبات ، ح        : سنن ابن ماجه     )٧٤(
  .٢/٩٥٩ ، صحيح اجلامع الصَّغري لأللباين ١/٣٨٢إغاثة اللهفان : انظر 

  .١/٣٩٠إغاثة اللهفان  )٧٥(

  .٢/٩٦٠ ، صحيح اجلامع الصَّغري لأللباين ٣٩١ ـ ١/٣٨٢إغاثة اللهفان : ر انظ )٧٦(

الَ َتَزالُ   ((: والّدلـيل على حفظ األّمة من اإلطباق على الكفر ما رواه مسلم بسنده عن ثوبان مرفوًعا                  
 صحيح  )) ى َيأِْتَي أَْمُر اللَِّه َوُهْم كَذَِلكَ     طَاِئفَـةٌ ِمـْن أُمَِّتي ظَاِهِريَن َعلَى الَْحقِّ الَ َيُضرُُّهْم َمْن َخذَلَُهْم َحتَّ            

 ، وروى   ٦/٢٦٦٧ال تزال طائفة من أّميت ظاهرين على احلّق         : كـتاب اإلمارة ، باب قوله       : مـسلم   
سألُت رّبي ألّميت أربع خالل فمنعين واحدة ،         ((: الطّـرباين بإسناد رجاله ثقات عن أيب هريرة مرفوًعا          

  .٧/٢٢٥ احلديث ، جممع الزوائد )) ...صفقة واحدة فأعطانيها سألته أالّ تكفر أّميت 



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ١٧٠  

 
َوَما {  :   ، قال تعاىل     )٧٧(  إىل يوم القيامة   واملستغفرون ، وهو أمان باٍق يف أّمة حممَّد         

أَِن اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ    َو{  :   ، وقال      ]٣٣:  األنفال  [    } كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ    

هذه مثرة االستغفار    ((:   ، يقول القرطيب       ]٣:  هود  [    }  ُتوُبوا ِإلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا    
والتوبة ؛ أي ميتعكم باملنافع من سعة رزق ، ورغد عيش ، وال يستأصلكم بالعذاب كما                

  .)٧٨( ))فعل مبن أهلك قبلكم 

هو القول  األّمة من املَثُالَت العاّمة دون اخلاّصة بفئام أو طوائف          والقول بعصمة   
ِإنَّ اللّه  :   ، وقال    املطّرد مع الّنصوص الثابتة ، وهو أوىل من قول من غلّب نصوص العصمة             

  .)٧٩(قضى بتأخري العقوبة عن هذه األّمة إىل يوم القيامة 

אאWאא 

W 
تفى الّراسخون من علماء الّسلف يف تعريف املَثُالَت بذكرها ، أو ذكر بعض             اك

 املَثُالَت ما أصاب القرون املاضية      ((:  أنواعها ، يقول ابن عبَّاس ـ رضي اللّه عنهما ـ           
 ؛ وذلك   )٨١(  ))القردة واخلنازير هي املَثُالَت      ((:   ، ويقول الشعيب     )٨٠(  ))من العذاب   

املَثُالَت ، وصورة ما جرى لكلّ أّمة من األخذات الفذّة بالعقوبة أعظم            َألنَّ معرفة أنواع    
بياًنا من التحديد النظري اجملّرد ، وهذا يقتضي عرض صور موجزة لبعض املَثُالَت ملعرفة              

                              
  .٩/٢٣٦تفسري الطربي : انظر  )٧٧(

  .٩/٤تفسري القرطيب : انظر  )٧٨(

  .٩/٢٨٤تفسري القرطيب : انظر  )٧٩(

  .٤/٤٤الدّر املنثور للسيوطي  )٨٠(

  .١٣/١٠٦تفسري الطربي  )٨١(
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البعد الواقعي ملا تدلّ عليه من الشّدة والشهرة واالستئصال واالطّراد وغري ذلك من               

 ،  ثر املَثُالَت ذكرًا يف القرآن وهي الغرق ، والرّيح ، والصيحة           وسيكون ذلك من أك   املعاين ،   
 به يف   واالئتفاك ، واخلسف ، واملسخ ، وقد قرن معظم هذه املَثُالَت أو معظم من حلّت               

ْن فَكُالًّ أََخذَْنا ِبذَْنِبِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهْم مَ           {:  موضع واحد ؛ قال تعاىل      
 ، وقال     ]٤٠:  العنكبوت  [    } أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمْنُهْم َمْن َخَسفَْنا ِبِه اَألْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَغَْرقَْنا         

. َوقَْوُم ِإْبَراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط      .  َوِإنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوثَُمودُ          {  :  
: احلج  [    }   َمْدَيَن َوكُذَِّب ُموَسى فَأَْملَْيُت ِللْكَاِفِريَن ثُمَّ أََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ           َوأَْصَحاُب

  . ]٤٤ ـ ٤٢

אW 

حلّت هذه املَثُلة بقوم نوٍح ؛ فقد أغرقوا على وجه خارج عن املعهود ، وذلك               
له ؛ فكان ينصّب من أبواب السماء       أَنَّ اللّه تعاىل أرسل عليهم مطًرا مل تعهد األرض مث         

. كأفواه القرب خالفًا ملا يعهد يف كثرة املطر ونزوله من الّسحاب ال من السماء                  
حمال الّنار ، فكثر    وكذلك أمرت األرض فنبعت من مجيع أحنائها حتَّى من التنانري الَّيت هي             

عليها ِإالَّ نوًحا ومن     ، وعّم الطوفان األرض فأهلك من        )٨٢(اجلبال  املاء حتَّى عال رؤوس     
فَأَْنَجْيَناُه َوَمْن  {  :   ، قال تعاىل     )٨٤( وأصناف املخلوقات    )٨٣(معه يف السفينة من املؤمنني      

                              
لى أعلى جبل باألرض ؛ فقيل مخسة عشر ذراًعا ، وقيل مثانني            اختلف املفّسرون يف مقدار ارتفاع املاء ع       )٨٢(

  .٢/٤٤٦ ، تفسري ابن كثري ١/١١٢البداية والنهاية : انظر 

: اثنني وسبعني ، وقيل     : كانوا مثانني نفًسا معهم نساؤهم ، وقيل        : اخـتلف العلمـاء يف عّدهتم ؛ فقيل          )٨٣(
. حديد ّمما تنوقل عن أهل الكتاب ؛ فاللّه أعلم بعّدهتم           كانـوا عشرة ، وقيل غري ذلك ، والظّاهر أَنَّ التّ          

  .٤٤٥ ، ٢/٢٢٤ ، تفسري ابن كثري ١١٢ ، ١/١١١البداية والنهاية : انظر 

 ، البداية ٤٢٨ ـ  ٤٢٦ ، ٢٦٥ ـ  ٤/٢٦٣ ، ٤٥٠ ـ  ٤٤٥ ، ٢/٢٢٣تفسري ابن كثري : انظـر   )٨٤(
  .١١٩ ـ ١/١٠٥والنهاية 



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ١٧٢  

 
 َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم    )٨٥(ِإنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً     .  ثُمَّ أَغَْرقَْنا َبْعُد الَْباِقَني     .  َمَعُه ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن     

  . ]١٢١ ـ ١١٩: الشعراء [  } ُمْؤِمِنَني

 أن  وكذلك حلّت مثلة الغرق بفرعون وجنوده ؛ فحني أذن اللّه ملوسى             
خيرج ببين إسرائيل من مصر سار هبم ليالً حتَّى انتهى هبم السَّري إىل ِسيف حبر القلزم                  

، وظّن أصحاب موسى     فأدركهم فرعون ومن معه وقت الشروق ، فلّما تراءى اجلمعان         
أَِن اْضِرْب ِبَعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق فَكَانَ كُلُّ ِفْرٍق        {  :  ركون أوحى اللّه إىل موسى      أنَُّهم مد 

 ؛ أي صارت كلّ قطعٍة انفصلت من البحر كاجلبل            ]٦٣:  الشعراء  [    }  كَالطَّْوِد الَْعِظيمِ 
 صار   حتَّى )٨٦(الكبري املنيف ، وأرسل اللّه الّريح فلفحت ما يف طريقهم من حال البحر              

يابًسا كوجه األرض ، وأوحى اللّه إىل موسى أن جيوز ببين إسرائيل ال خياف دركًا من                 
فرعون وال خيشى زلقًا يف البحر أو غرقًا ، فلّما اجتازوه أمر موسى أن يترك البحر                   

: وده ، وحني متّ دخوهلم ، وهمَّ أّوهلم باخلروج أوحي ملوسى         ـ؛ ليدخل فرعون وجن    رهًوا
: اىل  ـ ، قال تع   )٨٧(م وأهلكهم اللّه أمجعني     ــاه ، فانطبق عليه   ــصفضرب البحر بع  

ِإنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم       .  ثُمَّ أَغَْرقَْنا اآلَخِريَن    .  َوأَْنَجْيَنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني      {  
                              

 اإلهالك خاّصة ؛ فقد كان اإلجناء بطريقة خارجٍة عن املعهود ، بل ِإنَّ ابن               أي يف اإلجناء واإلهالك ال يف      )٨٥(
كـثري ذكر أَنَّ عظمة سفينة نوح كانت خارجةً عن املعهود أيًضا ، فلم يكن هلا نظري قبلها ، وال يكون                     

 ،  بعـدها مـثلها ، ثُـمَّ ذكر ما قاله بعض علماء الّسلف عن أصلها ، وطوهلا ، وعرضها ، وارتفاعها                    
وما ذكره من خروج السفينة عن املعهود أمر حمتمل ، وخباّصة    .  وطبقاهتا ، ومّدة بقاء نوح ومن معه فيها       

أَنَّ الفلك كان مشحوًنا ؛ أي مملوأً بأصل كلّ ما بقي من املخلوقات ، ولكن ما نقله من التحديد ينبغي                    
البداية : انظر  . ا تلقي عن أهل الكتاب      الـتوقّف يف شـأنه ؛ إذ ال دليل عليه من شرعنا ، وإنَّما هو ممّ               

  .٤٤٩ ، ٢/٤٤٨ ، تفسري ابن كثري ١١٧ ، ١١٠ ، ١/١٠٩والنهاية البن كثري 

  .١/٤٦٤النهاية البن األثري : انظر . احلال هو الطني األسود كاحلمأة  )٨٦(

 ، ٣/١٦٠،  ٤٣٢ ـ  ٢/٤٢٩ ، تفسري ابن كثري ٢٧٥ ـ  ١/٢٦٨البداية والنهاية البن كثري : انظر  )٨٧(
  .٤/١٤١ ، ٣٣٨ ـ ٣٣٥
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  . ]٦٧ ـ ٦٥: الشعراء [  } ُمْؤِمِنَني

אW 

ور ، وسلّطت   ــوا بريح الّدب  ــ ؛ فقد أهلك   )٨٨(املَثُلة بعاٍد األوىل    حلَّت هذه   
                              

ذكرت صفة عاٍد هذه يف سورة الّنجم ، وقد اختلف العلماء يف معناها ؛ فاجلمهور على أنَّها قيد لبيان                    )٨٨(
تفسري  ،   ٢٧/٧٨تفسري الطربي   :  انظر  .  أنَُّهم يف وجه الدهر وقدميه ، وال داللة ملفهومه على عاٍد ثانية             

  .٢٧/٧٠  ، روح املعاين لآللوسي١٧/١٢٠يب  ، تفسري القرط٥/٢٠٨ابن عطّية 

ثُمَّ اختلفوا يف املراد هبا وباألوىل على       .  وذهب آخرون إىل أَنَّ هذه الصِّفة تدلّ مبفهومها على عاد ثانية            
 ـ: أربعة أقوال 

 ـ أَنَّ املراد بعاد األوىل عاد إرم ، وهم قوم هود ، والثانية من بقي من نسلهم ؛ وهم بنو لقيم بن                        ١
هزال ، فقد كانوا سكّاًنا مبكّة مع أخواهلم من العمالقة ، فلم يصبهم ما أصاب قومهم ، ثُمَّ إّنهم هلكوا                    

تفسري الطربي  :  انظر  .  وهذا اختيار الطربي ومن وافقه      .  ل  ـببغي بعضهم على بعض ، وتفانوا بالقت      
  .٤/٢٥٦ ، تفسري البغوي ٢٧/٧٨

، والثانية قوم صاحل ؛ وهم مثود ؛ فِإنَّ كالًّ من القبيلتني تسّمى               ـ أَنَّ املراد بعاد األوىل قوم هود          ٢
: انظر  .  وهذا قول ابن إسحاق ، واملربد       .  عاًدا؛ َألنَّ جّدهم واحد ؛ وهو عاد بن إرم بن سام بن نوح              

 ، روح املعاين    ٤/١٨٥ ، تفسري اجلاللني     ١٧/١٢٠ري القرطيب   ــ ، تفس  ٥/٢٠٨تفسري ابن عطّية    
٢٧/٧٠.  

ـ ٣ وهذا قول  .   أَنَّ املراد بعاد األوىل من كان قبل قوم هود من نسل عاد ، والثانية هم قوم هود                      
 ، الدر املنثور ٨/٨٤زاد املسري البن اجلوزي    :  انظر  .  كعب بن األحبار ، وما يفهم من كالم ابن جريج           

  .٦/١٣١للسيوطي 

 ؛ فإن ما ذكر  يف مجيع املواضع ِإالَّ سورة األحقافاألوىل قوم هود ؛ وهم الَّذين ذكروا ـ أَنَّ املراد بعاد  ٤
وهذا ما جنح إليه ابن كثري يف تارخيه ؛ اعتماًدا على ما ورد يف قّصة إهالكهم                . فيها خرب عن عاد الثّانية      

مـن أشعار ال تشبه كالم املتقّدمني ، ومن ذكر ملكّة مع أنَّها مل تنب ِإالَّ بعد اخلليل ، وكذلك ما ذكر يف                       
 إهالكهم ؛ فإنَّهم أهلكوا بعارض فيه شرر ونار ، وأولئك أهلكوا بريح صرصر عاتية ؛ وألنّ النَّيبَّ                  صفة

= 



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ١٧٤  

 
عليهم على وجه خارج عّما يعهد يف ذات الرِّيح وآثارها ؛ فكانت منقطعة الّنظري يف                 
شّدة هبوهبا ، وقّوة بردها ، وحّدة صوهتا ، واستمرارها عليهم ليالً وهناًرا ، ال تسكن أو                 

 وتتبعهم يف كلّ مكان حتَّى يف البيوت واحلفر والشعاب           هتدأ ؛ وإنَّما تفسد وحتصب ،     
وكهوف اجلبال ، فتنتزعهم من األرض انتزاًعا ، وترفعهم حتَّى يغيبوا عن األبصار ، ثُمَّ               

ا عن أجسادهم ، حتَّى تركتهم صرعى بال رؤوس         ـتنكسهم فتثلغ رؤوسهم ، وتفصله    
 ؛ أي كأصول النخل يف طوهلا ، وانقالعها           ]٢٠:  مر  الق[    }  كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخٍل ُمْنقَِعرٍ   {  

 .رؤوس  من أصلها ، وسقوطها على األرض بال

وقد استمّرت هبم هذه املَثُلة سبع لياٍل ومثانية أّيام كاملة حتَّى قطعت دابرهم ،              
: ، قال تعاىل  )٨٩(وأبادت خضراءهم ؛ جزاء كربهم ، وشركهم برّبهم ، وتكذيبهم لنبّيهم            

                              = 
 

         َهذَا َعاِرٌض  : ( ُعذَِّب قَْوٌم ِبالرِّيِح ، َوقَْد َرأَى قَْوٌم الَْعذَاَب فَقَالُوا           ((:  فـّرق بـني العذابني يف قوله
  ٨/٥٧٨كتاب الّتفسري ، باب فلّما رأوه عارًضا        : ح الباري   صحيح البخارّي بشرحه فت    [ )) ) ُمْمِطُرَنا

  .١٣١ ـ ١/١٢٨البداية والنهاية : انظر . ؛ فهذا كالصريح يف تغاير القّصتني  ) ] ٤٨٢٩( ح 

وهذا خيالف ما أطبق عليه املفسِّرون من أَنَّ املراد مبا يف سورة األحقاف عاد األوىل ، وأنَّ أخاهم هو هود 
    فِإنَّ اخلرب الَّذي اعتمده غري صحيح ، وما ذكر يف ثناياه من شعر وخرب عن مكّة من مجلة                   ، وأيًضا

وأَمَّا احلديث   ] . ٥/٢٠٨الوجيز  احملّرر  : انظر  [ األمور الَّيت تدلّ على ضعفه كما نّبه على ذلك ابن عطّية            
هذا عارض  : فحني رأوا العذاب قالوا     ؛   فالظّاهـر أَنَُّه خرب عن خمرب واحد ، والعطف لتغاير األحوال ال الذوات            

فَلَمَّا َرأَْوُه َعاِرًضا   { :  ، واآلية صرحية يف ذلك       ممطـرنا ، ثُـمَّ حلّ هبم خالف ما توقّعوا ، وعذّبوا بالّريح            
: األحقاف  [  } َعذَاٌب أَِليمٌ ُمْسَتقِْبلَ أَْوِدَيِتِهْم قَالُوا َهذَا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا َبلْ ُهَو َما اْسَتْعَجلُْتْم ِبِه ِريٌح ِفيَها              

٢٤[ .  

 ، ٢٣٧ ، ١٦٢ ـ  ١٦٠ ، ٩٥ ، ٤/٩٤ ، ٣/٤١٣ ، ٢٢٧ ـ  ٢/٢٢٤تفسري ابن كثري : انظـر   )٨٩(
 اوي على اجلاللنيـحاشية الص ، ١٣١ ـ  ١/١٢٠ ، البداية والنهاية البن كثري ٤١٢ ، ٢٦٥ ، ٢٦٤

٤/١٩١.  
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َسخََّرَها َعلَْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوثََماِنَيةَ أَيَّاٍم ُحُسوًما فََتَرى        .   َعاٌد فَأُْهِلكُوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة       َوأَمَّا{  

   ]٨ ـ ٦: احلاقّة [  } فََهلْ َتَرى لَُهْم ِمْن َباِقَيٍة. الْقَْوَم ِفيَها َصْرَعى كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة 

 Wא

أما مثود    .  )٩٠(أصابت هذه  املَثُلة قوم مثود ، وأهل مدين ، وأصحاب القرية              
فإنَّهم ملَّا كذّبوا صاحلًا ، وعقروا الناقة ، وانقضت أّيام النظرة ، أهلكوا صباح اليوم                 

املعهود يف الصواعق ،    الّرابع بصيحة من السماء ؛ وهي صاعقة واحدة طاغية ، جتاوزت             
 ، ومل يبق من أجسادهم النضرة ِإالَّ        هتا األرض ، وأحرقت نارها مجيع املكذِّبني      فرجفت من شدّ  
 }  ِإنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيِهْم َصْيَحةً َواِحَدةً فَكَاُنوا كََهِشيِم الُْمْحَتِظرِ       {:  ، قال تعاىل    )٩١(فتات كاهلشيم   

 الَّذي مجعه صاحب    من قرأ احملتِظر أراد كاهلشيم      ((:   ، يقول األزهرّي       ]٣١:  القمر  [  
كهشيم املكان  :  ، ومن قرأ احملتظَر ، بفتح الظاء ، فاحملتظر اسم للحظرية ؛ املعىن               احلظرية

 ؛ املعىن أنَُّهم بادوا ، الَّذي حيتظر فيه اهلشيم ؛ واهلشيم ما يبس من احلظرات فارفّت وتكّسر       
  .)٩٢( ))وهلكوا ، ، فصاروا كيبيس الشجر إذا حتطّم 

تقّدم آنفًا أَنَّ ما حلَّ بثمود كان نوًعا واحًدا من املَثُالَت وإن ذكر يف              ويفهم ّمما   
                              

 من بين إسرائيل   عني الَّذين اختارهم موسى     عـوقب بالصيحة أقوام آخرون سوى من ذكر ؛ كالسب          )٩٠(
مليقات رّبه ، وكالذين خرجوا من ديارهم ألوفًا حذر املوت ، ولكن عقوبتهم ال حتمل السمات الكاملة                 
للمـثالت ال من جهة املوجب وال من جهة االطّراد ، فلم تكن عقوبتهم على الكفر ، ومل تّتصل بعقاب                    

إهالكهم ، وكان يف ذلك زجًرا هلم ، ودليالً عيانًيا على املعاد ، وعلى أَنَّ               اآلخرة ، فقد أحياهم اللّه بعد       
  .٢٥٠ ، ٢/٢٤٩ ، ٥٧٢ ، ٢٩٨ ، ٩٤ ، ١/٩٣تفسري ابن كثري : انظر . احلذر ال يغين من القدر 

 ، ٤١٢ ، ٢٦٥ ، ٢٣٧ ، ٤/٩٥ ، ٢٣٠ ـ ٢/٢٢٧ ، تفسري ابن كثري ٧/٢٤٢تفسري القرطيب : انظر  )٩١(
  .١٣٩ ـ ٨/١٣٠لنهاية البن كثري البداية وا

  .٤/٢٦٥ ، تفسري ابن كثري ١٧/١٤٢تفسري القرطيب : وانظر  . ١/٨٥٧هتذيب اللّغة لألزهري  )٩٢(
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القرآن بثالثة أمساء ؛ هي الصيحة ، والصاعقة ، والّرجفة ؛ َألنَّ َمْعَنى هذه العبارات                 
يرجع إىل شيء واحد ؛ فقد أرسلت عليهم صيحة واحدة كانت عبارة عن صاعقة هائلة               

، ولشّدة الّصاعقة وهوهلا رجفت هبم األرض من حتتهم؛         ذات صوت مهلك ، ونار حترق       
وهذا أوىل من القول بأنَّ الّرجفة عقوبة       .  فاجتمع فيها أنَّها صيحة ، وصاعقة ، ورجفة         

؛ َألنَّ الظَّاهر أَنَّ العقوبة واحدة ،        مستقلّة عن الصيحة ، وأنَّ اللّه مجع هلم بني عقوبتني         
  .)٩٣(اعقة ال مستقلّة عنها وأنَّ الرجفة ناشئة عن الصيحة الص

 فإنَّهم ملا فشا فيهم الشرك ، والغّش يف املعاملة ، وقطع             )٩٤(وأَمَّا أهل مدين    
 يأمرهم بالتوحيد ، وينهاهم عن الشرك ،        الطّريق على اجملتازين أرسل اللّه هلم شعيًبا        

ونقمته ،  وعّما هم عليه من قبيح اخلالل ، فكذّبوه ، وآذوه ، واستعجلوا عذاب اللّه                
فَأَْصَبُحوا ِفي  {  فأرسل عليهم صيحة خارجة عن املعهود ، رجفت من شّدهتا األرض ،              

 ؛ أي هلكى ، قد أسقطهم العذاب على صدورهم ،              ]٩٤:  هود  [    } ِدَياِرِهْم َجاِثِمنيَ 
جثم اإلنسان ، أو الطائر إذا لزم مكانه فلم يربح ، أو وقع             :    ، يقال  )٩٥(فتلبدوا باألرض   

وهذا املعىن    .  )٩٦(ديًدا  ــ، أو تلّبد باألرض ، أي التصق هبا التصاقًا ش           درهعلى ص 
ة ، وكانت صاعقةً    ــة ؛ فإنَّهم عذّبوا بالّصيح    ــ صورة ما أصاهبم مطابقةً كامل     يطابق

                              
  .١٢٩  ،٧/١٢٨ ، أضواء البيان للشنقيطي ١/١٣٦ ، البداية والنهاية ٤/٩٥تفسري ابن كثري : انظر  )٩٣(

، اشتهرت   بة من تبوك ، وليست هي كما يشيع بني النَّاس         هي قرية يف أطراف احلجاز الشامّية على مقر        )٩٤(
القبـيلة الَّـيت سكنتها بامسها ، وأصبح االسم يقال باالشتراك على القبيلة والقرية ، وحيتمل أن تكون                  

البداية والنهاية  : انظر  . القرية ّمسيت باسم اجلّد األعلى للقبيلة ؛ وهو مدين بن مديان بن إبراهيم اخلليل               
  .١/١٨٤ثري البن ك

  .١٩١ ـ ١/١٨٣البداية والنهاية : انظر  )٩٥(

 ، املعجم   ٤/٨٨ ،   ١/٣٤٦ ، القاموس احمليط     ٤/٣٢٢٧ ،   ١/٥٣٩هتـذيب اللّغة لألزهري     : انظـر    )٩٦(
  .٨١٢الوسيط ص
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 ؛ أوقعتهم على صدورهم ، والنار تشتعل يف أجسادهم حتَّى صاروا             )٩٧(على األرجح   

فَكَذَُّبوُه {  :   و عذاب يوم الظلّة املذكور يف قوله تعاىل        وهذا ه .  رماًدا البًدا باألرض    
 ؛ فِإنَّ الظلّة هي     ] ١٨٩:  الشعراء   [  }  فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه كَانَ َعذَاَب َيْوٍم َعِظيمٍ        

ظلّهم منه  الّسحابة الَّيت أظلّتهم بالعذاب ؛ َوذَِلَك أَنَُّهم ملّا سلّط عليهم احلّر حتَّى ما ي               
شيء، أنشئت هلم سحابةٌ حتتها برد وراحة ، فأتوها ، فلّما أظلّتهم مجيًعا صيح هبم ،                  

ذكر .  ورجفت هبم األرض ، وأحرقتهم نار الصاعقة حتَّى صاروا رماًدا الصقًا باألرض             
 )٩٨(ذلك ابن عمر وابن عبَّاس وسعيد بن جبري وغريهم على اختالف بينهم يف الّتفاصيل 

نَّ صفة عذاب مدين كانت على هذا النَّحو مبنّية على مذهب              والقول بأ 
اجلمهور يف اعتبارهم هم وأصحاب األيكة أّمة واحدة ؛ َألنَّ اخلرب عنهم وعن رسوهلم               

، ونسبوا مّرة أخرى إىل األيكة ؛ وهي         متماثل ، وإنَّما نسبوا إىل القرية أو القبيلة مّرة        
  .)١٠٠(اللّه  يعبدوهنا من دون الَّيت كانوا )٩٩(الشجرة ، أو الغيضة 

وذهب بعض علماء الّسلف إىل أَنَّ مدين وأصحاب األيكة أّمتان خمتلفتان ، وأنَّ             
 ِإنَّ قوم مدين وأصحاب األيكة أّمتان ،        ((:   بعثه اللّه مّرتني ، يقول ابن عمر         شعيًبا  

                              
كعقوبة  ؛ فجعل عقوبتهم      ]٩٥: هود  [   }أَال ُبْعًدا ِلَمْدَيَن كََما َبِعَدْت ثَُمودُ     { : بدلـيل قوله تعاىل      )٩٧(

مثود، وعقوبة مثود كانت صاعقة كما نّص على ذلك يف القرآن ؛ وهلذا كان مآهلم متماثالً ، كما قال                   
يف حّق كلتا الطائفتني ؛ أي       ، وهذا     ]٩٤ ،   ٦٧: هود  [   }فَأَْصَبُحوا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمنيَ   { : تعـاىل   

نار مشتعلة يف أجسادهم حتَّى صاروا فتاًتا       سـاقطني علـى وجوههم ، البدين باألرض ؛ ألنَّهم سقطوا وال           
 .الصقًا باألرض ، فالعقوبة واحدة ، وهلذا كان األثر متماثالً 

  .٣/٣٤٦ ، تفسري ابن كثري ١٣/١٣٧ ، تفسري القرطيب ٤/١٥٤زاد املسري البن اجلوزي : انظر  )٩٨(

  .٣/٤٠٢النهاية البن األثري : انظر . الغيضة هي الشجر امللتّف  )٩٩(

 ، البداية والنهاية البن كثري      ٣/٣٤٥ ،   ٢/٢٣١ ، تفسري ابن كثري      ١٩/١٠٧تفسري الطربي   : انظر   )١٠٠(
  .٢/١٧٧ ، اإلتقان للسيوطي ٦/٤٥٠ ، فتح الباري البن حجر ١/١٩٠
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ه نبيا مّرتني ِإالَّ    ما بعث اللّ  ((:  ، ويقول عكرمة    )١٠١(  ))  بعث اللّه إليهما شعيًبا النّيب      

شعيًبا ؛ مّرة إىل مدين ، فأخذهم اللّه بالّصيحة ، ومّرة إىل أصحاب األيكة فأخذهم اللّه                
بعث اللّه شعيًبا إىل قومه من أهل مدين،        ((:   ، ويقول ابن زيد      )١٠٢(  ))بعذاب يوم الظلّة    

  .)١٠٤(قاتل ، ويْؤثر حنوه عن قتادة وم)١٠٣( ))وإىل أهل البادية ؛ وهم أصحاب ليكة 

אW 

:  ، وقوله      ]٨٥:  ود  ــه[    }  َوِإلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا   {  :   قوله تعاىل    :أحدمها  
 ،  ١٧٦:  الشعراء   [  } ِإذْ قَالَ لَُهْم ُشَعْيٌب أَال َتتَّقُونَ     .  كَذََّب أَْصَحاُب اَألْيكَِة الُْمْرَسِلَني     {  

ًبا بأَنَُّه أخ ملدين خبالف أصحاب األيكة ؛ ألنَُّه مل يكن منهم وإنَّما              ؛ فوصف شعي     ]١٧٧
  .)١٠٥( أصحاب مدين ، فدلّ على الفرق ، وأنَُّهم أّمتان خمتلفتان كان من

  . )١٠٦( وقد أجاب ابن اجلوزي بأَنَُّه مل يذكر األخ مع أصحاب األيكة ختفيفًا             
 َألنَّ نسبتهم لأليكة نسبة دينّية فقطع        وأجاب ابن كثري وابن حجر بأَنَُّه مل يذكر األخ         

                              
.  بالقوي   موقوف ، وإسناده ليس    ، ويروى مرفوًعا ، واألشبه أَنَُّه        ٣/٣٤٥نقـالً عن تفسري ابن كثري        )١٠١(

  .٢/١٧٧ ، اإلتقان للسيوطي ١/١٩٠داية والنهاية البن كثري الب: انظر 

  .٢/١٧٧اإلتقان للسيوطي :  ، وانظر ٣/٣٤٥نقالً عن تفسري ابن كثري  )١٠٢(

  .١٣/١٣٥تفسري القرطيب :  ، وانظر ١٩/١٠٧نقالً عن تفسري الطربي  )١٠٣(

ح ـــبشرحه فت  ، صحيح البخارّي     ١٩/١٠٧تفسري الطربي   : انظر  . ولـيكة واأليكـة مبعـىن        
  .٦/٤٤٩ الباري

  .١٣/١٣٥ ، تفسري القرطيب ٦/١٤١ ، زاد املسري البن اجلوزي ١٤/٤٨تفسري الطربي : انظر  )١٠٤(

 ، تفسري اجلاللني حباشية     ١٣/١٣٥ ، تفسري القرطيب     ٦/١٤١زاد املـسري البـن اجلوزي       : انظـر    )١٠٥(
  .٣/٢٢٣الصاوي 

  .٦/١٤١زاد املسري : انظر  )١٠٦(
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  . )١٠٧(األوىل ؛ فإن النسبة نسبّية ؛ وهلذا أثبت األخّوة بينهم           األخّوة بينهم ، خبالف اآلية      

 .وهذا هو األوىل ، واألليق ببالغة القرآن 

 األيكة  أن اللّه عاقب أصحاب مدين بالّصيحة والّرجفة ، وعاقب أصحاب           :والثاين  
 . )١٠٨(واختالف العقوبة دليل على أَنَُّهَما أّمتان خمتلفتان بيوم الظلّة ، 

وهذا غري مسلَّم ؛ َألنَّ تنّوع العقوبة ال يستلزم اختالف املعاقبني ؛ وإالَّ للزم أن               
والصَّواب أَنَّ  .  يقوله أحد    يكون املعذّبون بالّصيحة غري الَّذين عذّبوا بالّرجفة ، وهذا ال         

 الَّيت عذّبوا هبا كانت عبارة عن صاعقة هائلة حمرقة ،             عقوبتهم واحدة ، إذ الصيحة    
أرسلت عليهم من السحابة الَّيت أظلّتهم فرجفت هبم األرض من حتتهم ، وإنَّما اختلف               

ذكر اللّه صفة إهالكهم     ((:  التعبري عن عقوبتهم مراعاةً لسياق الكالم ؛ يقول ابن كثري           
 السياق ؛ ففي األعراف ذكر أنَُّهم        يف ثالثة مواطن ؛ كلّ موطن بصفٍة تناسب ذلك         

أخذهتم الّرجفة ؛ وذلك ألنَّهم أوعدوا شعيًبا وأصحابه بإخراجهم من قريتهم ؛ فقابل              
. اإلرجاف باإلرجاف ، وذكر أنَُّهم رجفت هبم األرض الَّيت أرادوا إخراج نبّيهم منها               

مهم ،  ويف سورة هود ذكر عذاهبم باسم الصيحة ؛ ألنَُّه ذكره عقب ذكر هتكّ                
 .واستهزائهم بنبّيهم ، فناسب أن يذكر الصيحة الَّيت أسكتتهم عن كالمهم القبيح 

ويف سورة الشعراء ذكر عذاهبم باسم عذاب يوم الظلّة ؛ ألنَُّه ذكره يف سياق ما               
زل عليهم قطًعا وعذاًبا من السماء ، فذكر        ـكانوا يسألونه نبّيهم تعّنًتا وعناًدا من أن ين       

                              
 . ٦/٤٥٠ ، فتح الباري البن حجر ٣/٣٤٥ ، تفسري ابن كثري ١/١٩٠ البداية والنهاية البن كثري :انظر  )١٠٧(

  .٦/٤٥٠ ، فتح الباري البن حجر ١/١٩٠ ، البداية والنهاية البن كثري ١٤/٤٨تفسري الطربي : انظر  )١٠٨(
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  .)١٠٩( ))ناسب سؤهلم عذاهبم مبا ي

،  اللّه هلم ثالثةً من رسله     وكذلك أصابت الصيحة أصحاب القرية ، فقد أرسل       
 عاقبة فعلهم ونصحهم    )١١٠( فكذّبوهم ، وعزموا على قتلهم ، فحذّرهم رجل صاحل منهم         

 ؛ قال ابن    )١١١(باتباع هديهم ، فرّدوا نصيحته أقبح رد ، وقتلوه قتلة ضرب بشّدهتا املثل              
 كانوا  ((:   ، وقال قتادة     )١١٢(  ))  وطئوه بأرجلهم حتَّى خرج قصبه من دبره       ((:  مسعود  

 )١١٣(، اللّهم اهد قومي ، حتَّى أقعصوه         اللهم اهد قومي  :  يرمجونه باحلجارة وهو يقول     
اللّه بعقوبته ، وأهلكهم بصيحة واحدة ، مل تبق            ؛ وهلذا عاجلهم   )١١٤(  ))وهو كذلك   

ِإنَّ :  وا  ــاملفسِّرين صفة ما حلَّ هبم من املَثُلة ؛ فقال        وقد ذكر كثري من     .  منهم باقية   
 اح فيهم ــم ، ثُمَّ ص   ــاديت باب بلده  ــفأخذ بعض   تعاىل بعث إليهم جربيل     اللّه  
 ؛ أي موتى الطئون       ]٢٩:  يس  [    )١١٥(  }  ُدونَــَصْيَحةً َواِحَدةً فَِإذَا ُهْم َخامِ    {  

                              
 ، فتح الباري البن ١٩٠ ،   ١/١٨٩البداية والنهاية   : وانظر  ] . بتصّرف   [ ٣/٣٤٦تفسري ابن كثري     )١٠٩(

  .٦/٤٥٠حجر 

 ،  ٢٢/١٥٨تفسري الطربي   : انظر  . ذكـر كـثري من املفسِّرين أَنَُّه حبيب النّجار ، وقيل غري ذلك               )١١٠(
  .١٥/١٧ ، تفسري القرطيب ٤/٧ ، تفسري البغوي ١٥٩

 مسيلمة حببيب    ملا فعله أهل الطائف بعروة بن مسعود ، وضربه كعب األحبار ملا فعله             ضربه النَّيبُّ    )١١١(
  .٣/٥٦٩تفسري ابن كثري : انظر . بن زيد بن عاصم ؛ فكالمها كان مثله كمثل صاحب ياسني 

وألقي يف بئر ، وهي الرس ، وهم أصحاب         : (( ويف القرطيب زيادة نّصها      . ٢٢/١٦١تفسري الطربي    )١١٢(
  .١٥/١٩تفسري القرطيب )) . الرس 

النهاية البن  . قعصته وأقعصته إذا قتلته قتالً سريًعا       : ، يقال   القعص أن يضرب الّرجل فيموت مكانه        )١١٣(
  .٤/٨٨األثري 

  .١٦١ ، ٢٢/١٦٠تفسري الطربي  )١١٤(

  .٣/٥٦٩ ، تفسري ابن كثري ١٥/٢٠ ، تفسري القرطيب ٤/١١تفسري البغوي : انظر  )١١٥(
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الصيحة أحرقتهم حتَّى صاروا     د دليل على أَنَّ   باخلمو عن موهتم    ويف التعبري   .  )١١٦(باألرض  
شّبهوا  ((:  وقد محل بعض املفسِّرين هذا التعبري على التَّْشبيه ؛ يقول ابن عطيَّة                .  رماًدا

والظَّاهر أَنَّ التعبري عن موهتم باخلمود على         .  )١١٧(  )) بالرماد الَّذي مخدت ناره وطفئت    
ا كانت عبارة عن صاعقة أحرقتهم حتَّى صارت         حقيقته ؛ وأنَّ الصيحة الَّيت عذّبوا هب       

أجسادهم رماًدا البًدا باألرض ، وهذا ما يشعر به ظاهر القرآن ، وما تدلّ عليه أخباره                
عن نظرائهم ؛ وهم مثود ومدين ، وهبذا يظهر ضعف القول بأنَّ الصيحة صدرت عن                

أن يكون من أخبار     ، وخباّصة أَنَُّه قول ال دليل عليه من شرعنا ؛ فيحتمل              جربيل  
 .أهل الكتاب الَّيت يف شرعنا ما يشعر خبالفها 

وقد ذكر اللّه تعاىل خرب هؤالء األشقياء دون أن يعّين مكاهنم أو زماهنم ، ولكن               
 ، واّدعى بعضهم اإلمجاع     )١١٨(ذكر كثٌري من علماء الّسلف واخللف أنَُّهم أهل انطاكية          

 رسلهم كانوا من احلواريني الَّذين بعثهم       وذكر قتادة وابن جريج أَنَّ      !  )١١٩(على ذلك   
 دعاةً إىل اللّه يف اآلفاق ، وإنَّما أضافهم الرّب لنفسه ؛ َألنَّ عيسى أرسلهم               عيسى  

                              
  .٤/٤٥٢تفسري ابن عطيَّة : انظر  )١١٦(

 ، روح   ٤/٣٨٢ ، تفسري أيب السعود      ١٥/٢٢تفسري القرطيب   : وانظر   . ٤/٤٥٢تفـسري ابن عطيَّة      )١١٧(
  .٢٣/٢املعاين 

 ١/٢٢٧ ، البداية والنهاية     ٤/٧ ، تفسري البغوي     ٢٣/٢ ،   ١٥٦ ،   ٢٢/١٥٥تفسري الطربي   : انظر   )١١٨(
  .٣/٥٦٩تفسري ابن كثري 

  .٢٢/٢٢٠ ، روح املعاين لآللوسي ١٥/١٤تفسري القرطيب : انظر  )١١٩(

ِإنَّ أصحاب ياسني   : وقال عكرمة   .  نظر ؛ فِإنَّ بعض علماء الّسلف مل يعّين القرية           ويف دعوى اإلمجاع   
 ،  ١/٢٢٧البداية والنهاية البن كثري     : انظر  . هـم أصـحاب الرسل بفلج ، وفلج من قرى اليمامة            

  .٣/٥٧٠تفسري ابن كثري 
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 ـ: ويف هذا التعيني نظر من ثالثة أوجه  . )١٢٠(بأمر اللّه تعاىل 

من  اللّه ال   ـ أن ظاهر القرآن يدلّ على أَنَّ رسل هذه القرية كانوا من قبل             ١
 ؛ فلو كانوا من       ]١٤:  يس  [    }  ِإنَّا ِإلَْيكُْم ُمْرَسلُونَ  {  :  قبل املسيح ؛ فإنَّهم قالوا      

احلواريني لقّيدوا اإلرسال ومل يطلقوه ؛ وهلذا قال ابن عبَّاس ، وكعب األحبار ، ووهب               
  .)١٢١( إّنهم كانوا رسالً من عند اللّه تعاىل بعثهم ألهل هذه القرية :بن منّبه 

أن املعروف أَنَّ أهل إنطاكية آمنوا برسل املسيح عن آخرهم ؛ وهلذا               ـ   ٢
 ، ومل يعرف عن هذه      )١٢٢(كانت إنطاكية إحدى املدن األربع الَّيت فيها بطاركة النصارى          

: املدينة أنَّها أهلكت بعامة ، ال يف امللّة النصرانّية ، وال قبل ذلك ؛ وهلذا قال ابن حجر                   
؛ َألنَّ اللّه أخرب أَنَُّه أهلك أهلها ، وليس          لقرب من هذه املوجودة    لعلّها كانت مدينة با    ((

 على هذا يتعّين أَنَّ     ((:   ، وقال ابن كثري      )١٢٣(  )) لذلك أثر يف هذه املدينة املوجودة اآلن      
القرآن قرية أخرى غري انطاكية ، كما أطلق ذلك غري واحد من             هذه القرية املذكورة يف     

اكية إن كان لفظها حمفوظًا يف هذه القصة مدينة أخرى غري هذه             تكون انط ، أو   ..  الّسلف  
                              

 ،  ١٥/١٤فسري القرطيب    ، ت  ٤/٤٤٩ ، تفسري ابن عطيَّة      ٧/١١زاد املـسري البن اجلوزي      : انظـر    )١٢٠(
  .٤/٣٧٩تفسري أيب السعود 

  .٣/٥٦٩ ، تفسري ابن كثري ٧/١١ ، زاد املسري البن اجلوزي ٢٢/١٥٦تفسري الطربي : انظر  )١٢١(

وهـي القدس ، وانطاكية ، واإلسكندرّية ، ورومّية ؛ فالقدس ألنَّها بلد املسيح ، وإنطاكية ألنَّها أَوَّل                   )١٢٢(
 آخرها ، واإلسكندرية ألنَّهم اصطلحوا فيها على اّتخاذ البطاركة ، واملطارنة،            بلدة آمنت باملسيح عن   

واألسـاقفة ، والقـساوسة ، والشمامـسة ، والرهبان ، ورومية ؛ ألنَّها بلد قسطنطني ؛ وهو امللك                   
  .٣/٥٦٩تفسري ابن كثري : انظر . املشهور الَّذي نصر دينهم ، وأطده 

  .٦/٤٦٧فتح الباري  )١٢٣(
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  .)١٢٤( )) ؛ فِإنَّ هذه مل يعرف أنَّها أهلكت ال يف امللّة النصرانّية ، وال قبل ذلك املشهورة

 أن بعـث احلـواريني إلنطاكـية كان بعد إنزال التوارة مبّدة طويلة ، وقد ذكر أبو سعيد                   -٣
وعلى هذا فِإنَّ   .  أَنَّ اللّه مل يهلك أّمة بعاّمة بعد إنزال التوراة           اخلـدري وغري واحد من الّسلف     

 مبّدة ، وقد تفطّن لذلك اإلمام البخارّي ـ رمحه   إهـالك أصحاب القرية كان قبل عيسى 
  .)١٢٥(اللّه ـ ، وبّوب خلربهم قبل خرب املسيح 

אW 

 ، فهي   ة بأهلها ؛ أي انقلبت    البلدائتفكت  :  املراد باالئتفاك اإلنقالب ؛ يقال      
وانقالب البلدة بأهلها عذاب      .  )١٢٦(مؤتفكة ، ومنه اإلفك ؛ ملا فيه من قلب للحقيقة            

 ؛ فقد أهوى اللّه     )١٢٨( وأعماهلا من قرى قوم لوط       )١٢٧(خارج عن املعهود أصاب سذوم      
                              

  .٥٧٠ ، ٣/٥٦٩فسري ابن كثري ت )١٢٤(

 ،  ٦/٤٦٧باب واضرب هلم مثالً أصحاب القرية       : صـحيح البخارّي بشرحه فتح الباري       : انظـر    )١٢٥(
  .٥٧٠ ، ٣/٥٦٩ ، تفسري ابن كثري ٢٣٢ ـ ١/٢٢٧البداية والنهاية البن كثري 

  .١/٥٦النهاية البن األثري : انظر  )١٢٦(

العلماء يف   وقد اختلف . ل ؛ هي القرية العظمى من قرى لوط         سـذوم بالذال املعجمة على وزن رسو       )١٢٧(
حتديـد أمساء القرى التابعة لسذوم ، ويف عددها ، ويف عدد سكّان قراهم بعاّمة ؛ فقيل أربعمائة ألف                   

 ،  ٩/٨١ ،   ٧/٢٤٧  ، تفسري القرطيب   ٢٧/٧٩ ،   ١٢/٩٧تفسري الطربي   : انظر  . وقـيل غري ذلك     
اوي على اجلاللني   ـــ ، حاشية الص   ٢/٤٥٥ ، تفسري ابن كثري      ١/١٨٢البداية والنهاية البن كثري     

  .١٢/١١٢ ، روح املعاين لآللوسي ٢/١٠٤

ذكـر الّرازّي أَنَّ خروج هذه املثلة عن املعهود من جهة قلب األرض ورفعها ، ومن جهة إلقائها من                    )١٢٨(
  .١٨/٣٨ازّي تفسري الّر: انظر . البعد السحيق دون أن يصل أذى ملا حوهلم من القرى 
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عليه  ؛ وذلك ملا كانوا      )١٢٩(بديارهم مقلوبةً من السماء ، فقطع دابرهم ، ودّمر ديارهم           

 ، حتَّى إنَُّه مل يستجب لنبّيهم رجل منهم ؛ وملا اجتمع فيهم من               )١٣٠(من شّدة الكفر    
 ، وخباّصة ما ابتدعوه من إتيان الّرجال شهوة من دون النِّساء ،             )١٣١(املنكرات العظيمة   

كَانَ ِفيَها  فَأَْخَرْجَنا َمْن   {  :  واالستعالن بذلك ؛ ُعُتوا ومتّرًدا على ربِّ العاملني ، قال تعاىل            
 ،    ]٣٦ ،   ٣٥:  الذاريات  [    }  فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمنيَ      .  ِمَن الُْمْؤِمِنَني   

 ، وقال   )١٣٢(ان يف أّمته سواهم     ــون هم لوط وابنتاه ؛ إذ مل يكن على اإلمي         ـواملخرج
 ؛ أي     ]٥٤:  النمل   [  }  ِحَشةَ َوأَْنُتْم ُتْبِصُرونَ  َولُوطًا ِإذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَا     {  :  تعاىل  

  !)١٣٣(يأيت بعضكم بعًضا مبحضر منكم دون حياء من فاعل أو نكري من ناظر 

وقد ذكر اللّه يف كتابه مثلة أخرى أصابت هؤالء اجملرمني ؛ هي احلصب                
ا ِإال َءالَ لُوٍط َنجَّْيَناُهْم     ِإنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيِهْم َحاِصبً   {  :  ارة ، قال تعاىل     ـواإلمطار باحلج 

فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها    {  :   ، وقال      ]٣٤:  القمر  [    }  ِبَسَحٍر
 ؛ أي حجارة من طني نّضد وضّم بعضه إىل            ]٨٢:  هود  [    }  ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيٍل َمْنُضودٍ   

                              
أصبح مكاهنا يف بالد الغور حبرية تعرف ببحرية لوط ، أو البحر املّيت ؛ وهو أخفض من سطح البحر                    )١٢٩(

أطلس تاريخ األنبياء   :  انظر. وقد اكتشفت حديثًا آثار قراهم يف هذا املكان         . بـنحو أربعمائـة متر      
  .١٢٧ ، ١٢٦والّرسل ألمحد املغلوث ص

جهة استحالل الفاحشة ، ومن جهة تكذيب الرسل ، ومن جهة الّشرك أيًضا كما              كانـوا كفّاًرا من      )١٣٠(
نـّص علـى ذلـك شيخ اإلسالم ، والغريب أَنَُّه يف موضع آخر ذكر أَنَّ كفرهم من جهة استحالل                    

جمموع الفتاوى  : انظر  . الفاحـشة ال من جهة الشرك ؛ وهلذا مل يذكّروا بالتوحيد خبالف سائر األمم               
  .١/٢١٢ ، كتاب النبّوات البن َتْيِميَّة ١٦/٢٤٩يَّة البن َتْيِم

كقطع السبيل ، وخيانة الّرفيق ، واالجتماع على منكر القول والعمل حتَّى إّنهم كانوا يتضارطون يف                 )١٣١(
  ١٢/١٠٥ ، روح املعاين لآللوسي ١/١٧٨البداية والنهاية : انظر . جمالسهم دون حياء من جمالسهم 

  .١٨١ ، ١/١٧٨ ، البداية والنهاية ٤/٢٣٦ ابن كثري تفسري: انظر  )١٣٢(

  .٣/٣٦٨ ، تفسري ابن كثري ١٣/٢١٩تفسري القرطيب : انظر  )١٣٣(
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 ، ويبدو أَنَّ الواحد منها كان دون        )١٣٤( والقّوةاية الشّدة والصالبة     صار يف غ   بعض حتَّى 

ملء الكّف ؛ َألنَّ املراد باحلاصب الرِّيح الَّيت ترمي باحلصباء ؛ وهي صغار احلجارة ، الواحد                 
  .)١٣٥(دون ملء الكّف 

 ،  )١٣٦( ورأى الّرازّي ومن وافقه أَنَّ اللّه عاقبهم بعقوبٍة ثالثٍة هي الصيحة            
وفيما ذهب    .    ]٧٣:  احلجر   [  }  فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ ُمْشِرِقنيَ  {  :   بقوله تعاىل    مستدالً

إليه نظر ؛ َألنَّ الصيحة ُهَنا ال يراد هبا العذاب املعهود ؛ وإنَّما هي صيحة الوجبة كما                  
 ، أو مبعىن اهللكة كما نّبه على ذلك البخارّي والطربي ؛             )١٣٧( ذهب لذلك ابن عطيَّة   

وسياق اآلية يدلّ على املراد بالصيحة فيها ، فإن           .  )١٣٨(صيح هبم إذا هلكوا     :  ه يقال   فِإنَّ
فََجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيِهْم     .  فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ ُمْشِرِقَني    {  :  اللّه تعاىل يقول    

 الصيحة مبا أصاهبم من االئتفاك       ؛ ففّسر    ]٧٤ ،   ٧٣:  احلجر   [  }  ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ  
واحلصب ال بعقوبة مستقلّة من صاعقة أو صوت قاصف ؛ وهبذا يتبّين أَنَّ ما أصاهبم                 
عقوبتان ليس غري ؛ مها االئتفاك واحلصب ، والظّاهر أَنَّ االئتفاك أصل عقوبتهم بدليل               

                              
من  ال) سّجيل   (من نعت   ) منضود  ( هـذا علـى أظهر األقوال يف املراد بالسّجيل ، وعلى أن قوله               )١٣٤(

 ،  ١٢/٩٣تفسري الطربي   : انظر  . لحجارة  ؛ َألنَّ القراءة باجلّر ال بالّنصب تبًعا ل       ) احلجارة  ( نعـت   
 ، ٨٤ ـ  ٩/٨١ ، تفسري القرطيب ٥/٢١٩ ، ١٩٨ ، ٣/١٩٧ ، احملـرَّر الوجيـز البن عطيَّة   ٩٤

  .٣٩ ، ٣/٣٨ ، أضواء البيان للشنقيطي ٤/٢٦٥ ، ٤٥٥ ، ٢/٤٥٤تفسري ابن كثري 

  .٤/١٩٣ ، تفسري اجلاللني حباشية الصاوي ١٠/٢٩٢تفسري القرطيب : انظر  )١٣٥(

  .٢/٥٥٥ ، تفسري ابن كثري ١٩/٢٠٣الّتفسري الكبري للرازي : انظر  )١٣٦(

وقـد تكون هذه النظرة مرتع من رأى من الصحابة أَنَّ اللوطي حيرق بالنار ؛ فِإنَّ الصيحة عبارة عن                    
. وهناك أثر غريب عن قتادة يف إحراق قوم لوط          . صاعقة حترق البدن حتَّى يعود رماًدا البًدا باألرض         

  .٤/٢٥٩ ، تفسري ابن كثري ٢٤٤ ، ٧/٢٤٣تفسري القرطيب : انظر 

  .٣/٣٧٠احملرر الوجيز البن عطيَّة : انظر  )١٣٧(

  .٦/٤١٦ ، صحيح البخارّي بشرحه فتح الباري ١٤/٤٤تفسري الطربي : انظر  )١٣٨(
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W 

 فأطلق على سذوم وأعماهلا من       أَنَّ االئتفاك أصبح علًما ملدائنهم ،       :أحدمها  
: الّنجم   [  }  َوالُْمْؤَتِفكَةَ أَْهَوى  {:  قرى قوم لوط اسم املؤتفكة واملؤتفكات ، قال تعاىل          

 }  اِتـََوأَْصَحاِب َمْدَيَن َوالُْمْؤَتِفك  ...  أَلَْم َيأِْتِهْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم       {  :   ، وقال      ]٥٣
انقلبت بأهلها جزاًء وفاقًا ملا كانوا عليه من قلٍب للفطرة          قرى الَّيت    ؛ أي ال     ]٧٠:  التوبة  [  

  .)١٣٩( الوطر يف قضاء

 أَنَّ املشهور عند أهل العلم أَنَّ قوم لوط استؤصلوا بعذاب ما عذّبت به أّمة من                :والثّاين  
 ؛ َألنَّ احلصب أو الرجم قد       وهذا يقتضي أن يكون االئتفاك أصل عقوبتهم       ،   )١٤٠(األمم  

ـ  اركهم فيه غريهم ، فِإنَّ اللّه أرسل على أصحاب الفيل طًريا أبابيل ، ترميهم حبجارة               ش
أمـثال احلمـص والعدس ، ال تصيب أحًدا منهم ِإالَّ هلك ، حتَّى مل يبق منهم ِإالَّ خمرب                   

  .)١٤١(جريح ، أو حّي ضرير 
لوط ؛ وهم من     أَنَّ العلماء مّتفقون على أَنَّ االئتفاك أصاب عاّمة قوم           :والثّالث  

وأَمَّا احلصب أو   .  كان يف مدائنهم يوم البالء دون من كان خارًجا عنها لسفر أو غريه               
 ـ: الّرجم فقد اختلفوا يف عمومه على قولني 

                              
  .١٢/١١٣روح املعاين لآللوسي : انظر  )١٣٩(

  .٤/٢٦٥ن كثري  ، تفسري اب١٢/٩٧تفسري الطربي : انظر  )١٤٠(

  .٥٥٤ ـ ٤/٥٤٨تفسري ابن كثري  )١٤١(

ذكـر العلماء أَنَّ من أصحاب الفيل من هلك سريًعا ، ومنهم من هلك يف الطّريق ، ومنهم من وصل                     
ِإنَّ أبرهة ممَّن وصل إىل صنعاء جرًحيا ، وأخربهم مبا جرى له            : بلده مصاًبا ثُمَّ مات من إصابته ، ويقال         

ـ ــقي منهم قائد الفيل وسائسه عظة وعربة ؛ تقول عائشوقد ب. ثُمَّ مات  : رضي اللّه عنها ـ   ة 
 ، ٤/٥٥١املرجع الّسابق  . )) لقـد رأيت قائد الفيل وسائسه مبكّة أعميني ، مقعدين ، يستطعمان    ((

٥٥٢.  
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 أَنَّ الـرجم خـاص بشذاذهم ؛ وهم من كانوا خارج مدائنهم يوم              :أحـدمها   

ارة ؛ قطًعا لدابرهم ،     الـبالء؛ لـسفر أو حاجـة ، فـِإنَّ اللّه أرسل عليهم تلك احلج              
واستئـصاالً لشأفتهم ، فكانت تتبعهم يف سائر البالد ، حتَّى أهلكتهم عن آخرهم ، ومل                

واختاره ابن عطيَّة،    . )١٤٢(وهذا قول قتادة ، والسدي ، ومقاتل        . يبق منهم عني تطرف     
وقد ضّعفه البيضاوي    . )١٤٣(وابـن جـزي ، وابـن َتْيِمـيَّة ، واستقّر عليه الصاوي              

أبوالـسعود والصاوي يف قوله اَألوَّل ؛ وذلك ملخالفته داللة ظاهر النظم القرآين على              و
لكنه يتقّوى من جهة الّنظر بأنّ من كان يف املدائن هلك ملا قلبت ،               . )١٤٤(عموم الّرجم   

ِإنَّ الرجم كان يف تضاعيف القلب ، كما جنح         : فال يبقى حملّ لعقوبة الّرجم ِإالَّ أن يقال         
  )١٤٥(ض املفسِّرين لذلك بع

 أَنَّ الرجم عمَّ حتَّى من كان يف املدائن ، ومجع اللّه هلم األمرين ؛               :والقول الثّاين   
بن  إهانةً وزيادة يف تفظيع حاهلم ، وهذا ظاهر قول جماهد ، وقتادة يف رواية ، وحمّمد                 

ذا ويؤّيد ه   .  )١٤٧(واختاره الطربي والقرطيب وابن كثري        .  )١٤٦(كعب القرظي وغريهم    
القول داللة ظاهر القرآن على عموم الرجم وخباّصة حني يقتصر على ذكره دون                

 }  َوأَْمطَْرَنا َعلَْيِهْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الُْمْنذَِرينَ      {:  ه تعاىل   ــاك ؛ كما يف قول    ـــاالئتف
                              

  .٢/٤٥٥ ، تفسري ابن كثري ١٣/١٣٣ ، تفسري القرطيب ١٢/٩٧تفسري الطربي : انظر  )١٤٢(

 ،  ٣٧٦ ،   ١/٢٩٤ ، التَّسهيل البن جزي      ٣/٣٧٠ ،   ٢/٤٢٦احملـرر الوجيز البن عطيَّة      : انظـر    )١٤٣(
  ٤/١٦٣ ، ٣٤٧ ، ٣/٢٢٣ ، ٢/٢٧٩ ، حاشية الصاوي على اجلاللني ١/٥١٠النبّوات البن َتْيِميَّة 

اوي ـ ، حاشية الص   ٢/٢٧٠ ، تفسري أيب السعود      ٤/٣١٧تفسري البيضاوي حباشية الشهاب     : انظر   )١٤٤(
٢/١٠٥.  

  .١٤/٧٤روح املعاين لآللوسي : انظر  )١٤٥(

  .٢/٤٥٥ ، تفسري ابن كثري ٢٧/٧٩ ، ١٢/٩٨تفسري الطربي : انظر  )١٤٦(

  .١/١٨٢ ، البداية والنهاية البن كثري ٧/٢٤٧ ، تفسري القرطيب ٢٧/١٠٦تفسري الطربي : انظر  )١٤٧(
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لف  ؛ ِإالَّ أَنَّ هذا القول يبقى مشكالً من جهة الّنظر ؛ وهلذا اخت                ]١٧٣:  الشعراء  [  

إنَُّه كان قبل القلب ، عندما رفع جربيل مدائنهم إىل          :  ؛ فقيل    القائلون به يف وقت الّرجم    
إنَُّه كان  :  وقيل    .  )١٤٨(ذكره القرطيب ، واحمللّي ، وأبو السعود دون عزو أَْيًضا           .   السماء

، على أَنَُّه كان بعد القلب      وأكثر العلماء     .  )١٤٩( ذكره اآللوسي دون عزو   .  يف تضاعيفه   
وهو ما تدلّ عليه أكثر اآلثار ، وتقدمي االئتفاك على الرجم يف الذِّكر ، وخباّصة حني يكون                  

فََغشَّاَها َما  .  َوالُْمْؤَتِفكَةَ أَْهَوى    {  :  العطف حبرف يقتضي الترتيب والتعقيب ، كقوله تعاىل       
هبا منكّسةً ،    يعين قلبها ، فأهوى      ((:    ، يقول ابن كثري      ]٥٤ ،   ٥٣:  النَّجم  [    }  غَشَّى

مرقومة ، على كلّ حجر اسم      ..  عاليها سافلها ، وغّشاها مبطر من حجارة من سّجيل          
صاحبه الَّذي سقط عليه من احلاضرين منهم يف بلدهم ، والغائبني عنها ، من املسافرين ،                

  .)١٥٠( ))والنازحني ، والشاذين منها 

אW 

خسف اللّه بفالن   :  ا ؛ يقال    اخلسف هو الغؤور يف األرض ، والغوص فيه        
 ؛  )١٥٢( وقد حلّت مثلة اخلسف بقارون      .  )١٥١(األرض إذا غارت به حتَّى يغيب فيها         

                              
 ، تفسري أيب السعود     ٤/١٩٣اوي   ، تفسري اجلاللني حباشية الص     ٩/٨٤يب  ـــتفسري القرط : انظر   )١٤٨(

٢/٢٧٠.  

  .١٤/٧٤روح املعاين : انظر  )١٤٩(

 ، تفسري ابن    ١٧/١٢١ ، تفسري القرطيب     ٢٧/٧٩تفسري الطربي   : وانظر   . ١/١٨٢البداية والنهاية    )١٥٠(
  .٤/٢٥٩كثري 

،  ٢/١٨٠فارس  س اللّغة البن    ـ ، معجم مقايي   ١٠٣٠ ،   ١/١٠٢٩لألزهري  هتـذيب اللّغة    : انظـر    )١٥١(
  .٣/١٣٧ القاموس احمليط للفريوزآبادي ١٨١

وقد ذكر قتادة وغريه أَنَُّه كان من مجلة من قطع  . أكثـر أهل العلم على أَنَُّه كان ابن عّم موسى    )١٥٢(
 ، ومن العلماء السبعني الَّذين اختارهم موسى مليقات رّبه ، وكان يسّمى املنور ؛ البحر مع موسى   

ِإنَّ ذلك  : مَّ نافق واغتّر بكثرة ماله ؛ فأهلكه اللّه ؛ لكفره وكربه ، ويقال              ثُ! حلـسن صوته بالتوراة     
= 
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لكفره أنعم اللّه عليه بقوله وعمله ، واختياله على قومه بثيابه ، ومراكبه ، وكنوزه ؛                  

؛ فقد أمر     )١٥٣( فعاقبه اللّه بنقيض قصده ، وأذلّ كربياءه ؛ بأن جعل مرتلته أدىن املنازل            
: اللّه تعاىل األرض فأخذته من حتت قدميه، فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة ، قال تعاىل                 

 اَألْرَض فََما كَانَ لَُه ِمْن ِفئٍَة َيْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ             )١٥٤(فََخَسفَْنا ِبِه َوِبَداِرِه    {  
ـ      ور ،     ]٨١:  القصص  [    }  ِمَن الُْمْنَتِصِرينَ   رضي اللَّه  وى البخارّي بسنده عن ابن عمر 

َبْيَنَما َرُجلٌ َيُجرُّ ِإَزاَرُه ِمَن الُْخَيالِء ُخِسَف ِبِه فَُهَو جيلجل ِفي اَألْرِض ِإلَى َيْوِم                ((:  عنهما ـ   
...  ُحلٍَّة   ِإنَّ َرُجالً ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم َيَتَبْخَتُر ِفي        ((:   ، ويف رواية ملسلم      )١٥٥(  ))الِْقَياَمِة  

َبْيَنا َرُجلٌ ِفيَمْن كَانَ قَْبلَكُْم َخَرَج ِفي         ((:    ، ويف رواية ألمحد    )١٥٦( )) احلديث بنحوه 
 ؛ فدلّ على    )١٥٧(  ))احلديث  ...   ُبْرَدْيِن أَْخَضَرْيِن َيْخَتالُ ِفيِهَما أََمَر اللَُّه اَألْرَض فَأََخذَْتهُ        

                              = 
 

 ،  ٣/٣٩٨ ، تفسري ابن كثري      ٣١٥ ،   ٣/٣١١تفسري القرطيب   : انظر   . كـان بدعـوة موسى      
٤١١ ، ٣٩٩.  

  .٤٠٢ ـ ٣/٣٩٨ ، تفسري ابن كثري ١/١٤٦زاد املعاد البن القّيم : انظر  )١٥٣(

ِإنَّما دعا عليه لريث    :  ملا دعا على قارون فخسف به ، قالت بنو إسرائيل             موسى   ذكر مقاتل أَنَّ   )١٥٤(
تفسري القرطيب  : انظر  . ماله ؛ ألنَُّه كان ابن عّمه ، فخسف اللّه بداره ، وجبميع أمواله بعد ثالثة أّيام                 

١٣/٣١٨.  

ا ذكر عن بين إسرائيل     ياء ، باب م   ـــكتاب أحاديث األنب  : صحيح البخارّي بشرحه فتح الباري       )١٥٥(
ة ، باب حترمي التبختر     ــكتاب اللباس والزين  : صحيح مسلم بشرحه للّنووّي     : وانظـر    . ٦/٥١٥

٦٤ ١٤/٦٣.  

  .١٤/٦٤كتاب اللباس ، باب حترمي التبختر : صحيح مسلم بشرحه للّنووّي  )١٥٦(

سري ـــتف: انظر  . حسن  وإسناده   ) . ١٠٩٢٩( املسند لإلمام أمحد ، باقي مسند املكثرين ، ح           )١٥٧(
  .٣/٤٠٠ابن كثري 
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 سببها وزمنها ، فيكون متعلّقهما واحًدا يف        اّتحاد اآلية واحلديث يف نوع العقوبة ، ويف       

املراد بالّرجل املبهم يف هذه األحاديث      :   اجلوهري وابن كثري وغريمها      الظّاهر ؛ وهلذا قال   
 ؛  )١٥٩( ، وإيراد البخارّي للحديث ضمن أخبار بين إسرائيل يوحي بذلك             )١٥٨(قارون  

هيزن أو  :  (   يقال له    ل من األكراد  ـول بأنَّ املراد به رج    ــوهبذا يظهر ضعف الق   
 ، وخسف   الختالف زمن العقوبة وسببها ؛ فِإنَّ هيزن كان يف زمن اخلليل           ؛   )١٦٠()  هينون  

به لسبب خيتلف عّما ذكر يف احلديث ؛ ِإمَّا ألنَُّه أشار حبرق اخلليل كما ذكر الطربي                  
ار كما ذكر   ل يف النّ  ــق ؛ لريمى به اخللي    ــة املنجني ـ ، وِإمَّا ألنَُّه ابتكر صناع     )١٦١(

  .)١٦٢(ابن كثري 

كما وقع يف أكثر روايات      )  ل  ـيتجلج(  ، أو   )  جيلجل  :  (  ومعىن قوله   
 ؛ أي يغوص يف األرض ، وحلركة سؤوخه فيها صوت شديد ؛ فإن                 )١٦٣(الّصحيح  

وحيتمل أن يكون     .  )١٦٤(اجللجلة تطلق على شّدة الصوت ؛ كصوت الرعد وما أشبهه           
 يطلق أيًضا على التحّرك     بعد اخلسف ؛ فِإنَّ التجلجل    الصوت ناشئًا عن مور األرض به       

                              
 ، فتح الباري    ٣٢٩ ،   ٢٩٨اري البن حجر ص   ــ ، هدي الس   ٣/٤٠٠تفـسري ابن كثري     : انظـر    )١٥٨(

  .١٠/٢٦٠البن حجر 

  .١٠/٢٦٠ ، فتح الباري البن حجر ١٤/٦٤شرح صحيح مسلم للّنووّي : انظر  )١٥٩(

  .١٠/٢٦٠الباري البن حجر  ، فتح ٣٢٩ ، ٢٩٨هدي الساري البن حجر ص: انظر  )١٦٠(

  .٢٤١ ، ١/٢٤٠تاريخ األمم وامللوك للطربي : انظر  )١٦١(

  .١٠/١٤٦البداية والنهاية البن كثري : انظر  )١٦٢(

  ٦٤ ، ١٤/٦٣  ، صحيح مسلم بشرحه للّنووّي١٠/٢٥٨صحيح البخارّي بشرحه فتح الباري : انظر  )١٦٣(

 ، النهاية   ١/٤١٨ة البن فارس    ـــ مقاييس اللّغ   ، معجم  ١/٦٣٠هتذيب اللّغة لألزهري    : انظـر    )١٦٤(
  .٣/٣٦١ ، القاموس احمليط ١/٢٨٤البن األثري 
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َءأَِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف ِبكُُم اَألْرَض         {:   ، ويؤّيده قوله تعاىل      )١٦٥(واجلوالن  

 إذا خسف بإنسان دارت به      ((:   ، يقول القرطيب       ]١٦:  امللك  [    } فَِإذَا ِهَي َتُمورُ  
وهذا املعىن يضعف ما ذكره بعض املفسِّرين من أَنَُّه خيسف            .  )١٦٦(  )) ، فهو املور     األرض

 ؛ ألنَُّه يف    )١٦٧(بقارون كلّ يوم قامة ، وأنَُّه إذا بلغ قرار األرض السَّابعة نفخ يف الّصور                
دوران مستمّر ال يتصّور معه وصول إىل قرار األرض ؛ وكأنّ ذلك عذاب الربزخ يف                

 .حقّه إىل قيام الساعة 

 اآلثار واألخبار ذكر وقائع أخرى ملثلة اخلسف ؛ كاخلسف بقتلة            وقد ورد يف  
 ،  )١٦٩( ؛ أحدمها لكربه       ، واخلسف برجلني يف عهد النَّيبِّ       )١٦٨(حيىي بن زكريا    

فاخسف يب فخسف    اللَّهم إن كان حممَّد على احلّق        ((:  ه ـ يوم أحد ـ      ـواآلخر لقول 
 وقائع فردّية ، ال متاثل      ـ كلّها  ا مل يثبت  ولكن هذه الوقائع ـ ما ثبت منها وم       .    )١٧٠(  ))  هـب

 القرآن على أَنَّ اخلسف من      ما يعهد يف املَثُالَت من االستئصال العام ، وقد دلَّ ظاهر           
فَكُالًّ أََخذَْنا ِبذَْنِبِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسلَْنا      {  :  عقوبات األمم الَّيت أهلكت بعاّمة ، قال تعاىل         

 }  ُهْم َمْن أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمْنُهْم َمْن َخَسفَْنا ِبِه اَألْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَغَْرقَْنا           َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمنْ  
                              

  .١/٦٣٠هتذيب اللّغة لألزهري : انظر  )١٦٥(

  .٤٧٨املفردات للراغب ص: وانظر  . ١٨/٢١٦تفسري القرطيب  )١٦٦(

  .٣/٤٠١ ، تفسري ابن كثري ١٣/٣١١تفسري القرطيب : انظر  )١٦٧(

وقد ذكر ابن كثري ُهَنا أَنَُّه ورد بذلك خرب مرفوع           . ٥٥ ،   ٢/٥٤داية والنهاية البن كثري     الب: انظـر    )١٦٨(
 .ِإالَّ أَنَّ يف سياقه غرابة ، ويف رفعه نكارة 

 ، فتح   ١٢/٥٧مسند أيب يعلى    : انظر  . رواه أبـو يعلى بإسناد ضعيف من طريق ابن عبَّاس مرفوًعا             )١٦٩(
  .١٠/٢٦٠الباري البن حجر 

  .٦/١٢٥جممع الزوائد للهيثمي : انظر . اه البّزار ورجاله رجال الّصحيح رو )١٧٠(
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 ؛ فقرن عقوبة اخلسف بعقوبات األمم الَّيت أهلكت بعاّمة ، فدلّ               ]٤٠:  العنكبوت  [  

على أَنَُّه مثلها ، وحكمه حكمها ؛ وهبذا يظهر عدم التناسب فيما درج عليه بعض                  
املفسِّرين من التمثيل ملثلة اخلسف ُهَنا مبا حلَّ بقارون ، والّتمثيل لسائر املَثُالَت مبا حلَّ                

؛ )١٧١( كقوم عاد ولوط ، ومثود ومدين ، وقوم نوح وفرعون            باألمم الَّيت أهلكت بعاّمة ؛    
 !وكأهنم مل جيدوا مثاالً ألّمة أهلكت باخلسف 

 ، وهو متثيل غري مستقيم ؛       )١٧٢(  وقد مثّل بعضهم للخسف مبا حلَّ بقوم لوط       
َألنَّ ما أصاب قوم لوط كان ائتفاكًا ال خسفًا ؛ وهلذا عرفوا بأصحاب املؤتفكات ،                 

 )١٧٣( ؛ فِإنَّ النُّمروذ     والَّذي يبدو أَنَّ األّمة الَّيت أخذت باخلسف هم أّمة اخلليل            
 اللّه مكرهم ، وأجنى      ومهّوا بقتله أشنع قتلة ، أحبط      وقومه ملَّا كفروا بدعوة إبراهيم      

خليله من الّنار ، وكان ذلك آية بّينة على صدقه ، وصّحة دعوته ، ولكّنها مل تزد قومه                   
 ، فخرج من أرض الكلدانيني ؛ مهاجًرا إىل         )١٧٤(فأخرجوه من بابل    !  ِإالَّ طغياًنا وكفًرا    

كََر الَِّذيَن ِمْن   قَْد مَ {  :  األرض املباركة ، وأخذ اللّه قومه من حتت أرجلهم ، قال تعاىل              
قَْبِلِهْم فَأََتى اللَُّه ُبْنَياَنُهْم ِمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيِهُم السَّقُْف ِمْن فَْوِقِهْم َوأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن               

                              
 ، تفسري البيضاوي حباشية     ٣/٤١٣ ، تفسري ابن كثري      ٣٤٥ ،   ١٣/٣٤٤تفـسري القرطيب    : انظـر    )١٧١(

  .٧/٣٥٠الشهاب 

  .٨/٢٩٣فتح الباري البن حجر : انظر  )١٧٢(

 ؛ وهو النمروذ بن كنعان ، كان أحد ملوك الدُّنيا           بـضم الـنون ، وبالذال املعجمة أو الدال املهملة          )١٧٣(
. وقد طغى يف ملكه وجتّبر حتَّى أهلكه اللّه شّر مهلك           . ة بابل قاعدة ملكه     ـاألربعـة ، وكانت مدين    

  .١/١٤٨  ، البداية والنهاية البن كثري١/٥٣ ، الكامل البن األثري ١/٢٨٧تاريخ الطربي : انظر 

وهذا  . ١٤/٩٦تفسري الطربي   : انظر  .  من أرضه قهًرا     ذ أخرج اخلليل    ذكر السدي أَنَّ النمرو    )١٧٤(
الكامل البن األثري   : انظر  . ني من أَنَُّه خرج باختياره ، أو بأمر اللّه له           ـيضعف ما ذكره بعض املؤّرخ    

  .٢/٣٥ ، تاريخ ابن خلدون ١/٥٧
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 يف املراد بالَّذين من قبلهم      ((:   ، يقول الّرازّي       ]٢٦:  النحل  [    }  َحْيثُ ال َيْشُعُرونَ  
أَنَّ هذا عام يف    :  والقول الثَّاين   .  بن كنعان    أَنَّ املراد منه منروذ   :  وَّل  قوالن ؛ القول األَ   

واألوَّل قول أكثر     .  )١٧٥(  ))مجيع املبطلني ، الَّذين حياولون إحلاق الضرر واملكر باحملقني          
؛ َألنَّ محل النَّّص على العموم يعين أن ذكر البنيان يف اآلية             ، وهو اَألصحّ    )١٧٦(املفسِّرين  

 وليس هناك بناء حقيقة ، كما صّرح بذلك ابن قتيبة          ّرد مثل مضروب لالستئصال ،      جم
أهلكهم اللّه كما هلك من هدم مسكنه من أسفله فخّر            :   ، واملعىن    )١٧٧(وغريه  
َمْعَنى ذلك  :   أوىل القولني بتأويل اآلية قول من قال         ((:   ؛ وهلذا قال الطربي      )١٧٨( عليه

ذ أتى أصوهلا وقواعدها أمر اللّه ، فائتفكت هبم           تساقطت عليهم سقوف بيوهتم ، إ      
وتوجيه معاين  .  منازهلم ؛ َألنَّ ذلك هو الكالم املعروف من قواعد البنيان ، وخّر الّسقف              

ها إىل غري ذلك ما وجد إليه        ـرف منها أوىل من توجيه    ـكالم اللّه إىل األشهر األع    
  .)١٧٩( ))سبيل 

فِإنَّه ،   قومه ، وأنَّ البنيان املذكور على ظاهره      وإذا تقّرر أَنَّ اآلية يف النمروذ و      
 . بعاّمة يبقى حتديد نوع ما أصاهبم من املَثُالَت ، وإثبات إهالكهم

أمَّا ما أصاب بنياهنم يف أصوله حتَّى خّر عليهم السقف من فوقهم فقد كان                
                              

 ] .بتصّرف  [ ٢٠ ، ٢٠/١٩الّتفسري الكبري  )١٧٥(

 ، فتح الباري ٤٤١ ، ٤/٤٣٩ ، زاد املسري البن اجلوزي ٩٩ ـ  ١٤/٩٦لطربي تفسري ا: انظـر   )١٧٦(
  .٥/٧٠٧ ، أضواء البيان للشنقيطي ٤/١١٧ ، الدر املنثور للسيوطي ١٠/٥٣٠البن حجر 

 ،  ٢٠/٢٠ ، تفسري الّرازّي     ٤/٤٤١ ، زاد املسري البن اجلوزي       ١٤/٩٧تفـسري الطربي    : انظـر    )١٧٧(
  .٢/٣٨٣حاشية الصاوي على اجلاللني 

  .٤/٤٤١زاد املسري البن اجلوزي : انظر  )١٧٨(

  .١٤/٩٨تفسري الطربي  )١٧٩(
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ا خرجن :  ( بن عنبس قال   خسفًا يف األرض من حتتهم ، روى أبو نعيم بسنده عن حجر           

يا أمري املؤمنني   :  مع علّي إىل احلرورّية ، فلّما جاوزنا سورا ، وقع بأرض بابل ، قلنا                 
يا أمري املؤمنني ، أليس قد أمسيت ؟        :  فأىب أن يكلّم أحًدا ، قالوا       !  أمسيت ، الصَّالة    

 ؛ فنّص على أَنَّ ما أصاب بنيان        )١٨٠()  خسف اللّه هبا    بلى ، ولكين ال أصلّي يف أرض        :  قال  
هل بابل كان خسفًا يف األرض من حتتهم ، ويدلّ لصّحة مقالته أَنَّ اللّه وصفهم يف اآلية باملكر،                  أ

أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَُروا السَّيِّئَاِت أَنْ َيْخِسَف اللَُّه       {  :  واملكر من أسباب اخلسف ، كما قال تعاىل         
 ؛ فيكون عقاهبم      ]٤٥:  النحل  [    }   ال َيْشُعُرونَ  ِبِهُم اَألْرَض أَْو َيأِْتَيُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ       
 .باخلسف مطّرًدا على سّنة اللّه يف املاكرين 

اك ــم باالئتف ــهـوما وقع يف كالم بعض أهل العلم من التعبري عمَّا أصاب          

                              

وقد رواه البخارّي    . ٥/٢٢٤التمهيد  : انظر  . حسن اإلسناد   : قال ابن عبد الرب     . نقالً عن التمهيد     )١٨٠(
  ، تغليق  ١/٥٣٠ الباري   صحيح البخارّي بشرحه فتح   : انظر  . تعلـيقًا ، وحـّسن ابن حجر إسناده         

وقد ورد يف بعض الروايات رفع النَّهي عن الصَّالة يف أرض بابل ،              . ٢/٢٣١التَّعلـيق البـن حجر      
 ، جامع األصول    ٢٢٤ ،   ٥/٢٢٣التمهيد البن عبد الرب     : انظر  . ولكـن إسنادها ال تقوم به حّجة        

ة يف مواضع   وقد عقد البخارّي باًبا يف الصَّال      . ١/٥٣٠ ، فتح الباري البن حجر       ٥/٤٧٥البن األثري   
 الصَّالة يف وادي احلجر     اخلسف والعذاب ، وذكر فيه ما يدلّ على ترك الصَّالة فيها ، كترك النَّيبِّ               

، وكصنع علّي يف خسف بابل ، وقد وافقه على ذلك بعض أهل العلم ، ورأوا أَنَّ هذه البقاع مستثناة  
ِإالَّ أَنَّ ابن عبد الرب ومن وافقه أنكروا جواز          . ))ا   جعلت يل األرض مسجًدا وطهورً     (( : من عموم قول النَّيبِّ     

ختـصيص احلـديث ؛ َألنَّ عموم الفضيلة ال جيوز عليه التخصيص ، وال النسخ ، وال التبديل ، وال                    
: انظر . النقـصان ، فـيكون كلّ ما خالفه منسوًخا مبا يف ذلك أدلّة ترك الصَّالة يف مواضع العذاب             

 ، ١/٥٣٠ ، فتح الباري ٥٣ ـ  ١٠/٤٧ ، تفسري القرطيب ٢٣٥ ـ  ٥/٢١٧ التمهيد البن عبد الرب
  .٢/١٣٩نيل األوطار للشوكاين 
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،   فِإنَّه راجع إىل القول باخلسف ؛ َألنَّ انقالب منازهلم ناشئ عن اخلسف            )١٨١( أو الزلزلة 
م من اخلسف قد يكون ناشئًا عن زلزاٍل ؛ فِإنَّ الزلزال إذا اشتّدت قّوته أّدى               وما حلّ هب  

ب مبن على وجه األرض      ـذلك إىل انزالقات صخرّيٍة ، واهنيارات أرضّية تذه          
  .)١٨٢(ة ــاملنكوب

وأَمَّا إثبات إهالك أهل بابل بعاّمة فِإنَّ دليله من ذات النَّّص ومن خارجه ؛ قال               
 ؛ فأخرب عمَّا أصاهبم بصيغة        ]٢٦:  النحل  [    }   َعلَْيِهُم السَّقُْف ِمْن فَْوِقِهمْ    فََخرَّ{  :  تعاىل  

: وقال تعاىل   .  )١٨٣(مؤكّدة ، تدلّ على أَنَّ اخلراب عّم أبنيتهم ، فتهّدمت ، وماتوا حتتها              
. ُم ِإْبَراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط     َوقَْو.  َوِإنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوثَُمودُ         {  

: احلج[  }  كَانَ َنِكريِ   َوأَْصَحاُب َمْدَيَن َوكُذَِّب ُموَسى فَأَْملَْيُت ِللْكَاِفِريَن ثُمَّ أََخذُْتُهْم فَكَْيفَ        
  )١٨٤( فذكرهم ضمن األمم الَّيت أخذت باملَثُالَت واستؤصلت بعاّمة ؛ ]٤٤ ـ ٤٢

                              
 ، الدر املنثور    ٤/٨٦ ، تفسري اخلازن     ٢٠/٢٠ ، تفسري الّرازّي     ٩٨ ،   ١٤/٩٧تفسري الطربي   : انظر   )١٨١(

  .٤/١١٧للسيوطي 
من إهالكهم بتسليط األعداء ؛ اعتماًدا      فيما ذكر من نصوص داللة على خطأ ما ذكره بعض الباحثني             )١٨٢(

أطلس تاريخ األنبياء للمغلوث ص    : انظر  . علـى مـا اكتشف من نصوص سومرية تصّور هناية بابل            
، أو يكون     ؛ َألنَّ مـا ذكـره حيتمل أن يكون تصويًرا ملا حلّ ببابل قبل اخلليل أو بعده بزمن                  ١٠٤

ا ، فِإنَّ ملك النمروذ كان عريًضا ، ومل يكن قاصًرا           تـصويًرا ملا حلّ مبملكة بابل بعد اخلسف بقاعدهت        
 .على مدينة بابل وحدها 

  .٤/٨٧ ، تفسري اخلازن ٢٠/٢٠تفسري الّرازّي : انظر  )١٨٣(
  .٧٠٩ ـ ٥/٧٠٤أضواء البيان للشنقيطي : انظر  )١٨٤(

ا شيئًا عّما   ويف إثـبات إهالكهـم بعاّمة داللة على قصور ما ذكره بعض املؤّرخني ؛ فإنَّهم مل يذكرو                 
أصاهبم من اهلالك العام ؛ وإنَّما ذكروا طمع النمروذ يف االفتداء من اإلميان ، وعزم اخلليل على فراقه،                  

. ثُـمَّ خروجه هو ومن آمن معه من أرض الكلدانيني ببابل إىل حّران ، ثُمَّ هجرته إىل األرض املقّدسة                    
  .٢/٣٥  ، تاريخ ابن خلدون١/٥٧الكامل البن األثري : انظر 

= 
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אW 

؛ كما أصاب أصحاب      )١٨٥( اخللق إىل خلق آخر قبيح       املسخ عبارة عن تبديل   
                              = 

 
وكـذلك فِإنَّ إثبات إهالكهم بعاّمٍة يدلّ على ضعف ما يذكره بعض املفسِّرين عن النمروذ وقومه ؛                  

كخرب األنسر األربعة ، وبناء الصرح اهلائل ، وتسليط البعوضة على النمروذ حتَّى أهلكته ؛ َألنَّ حتقق                 
 فِإنَّ أقصى ما قيل يف عمر اخلليل أَنَُّه عاش          ذلك يستغرق وقًتا ميتّد إىل ما بعد وفاة اخلليل مبّدة طويلة ؛           

مائيت سنة ، ومفاد هذه األخبار أَنَّ النمروذ رّبى أفراخ األنسر حتَّى كربن ، ثُمَّ بىن صرًحا هائالً ، ثُمَّ                    
أي أَنَُّه مات بعد اخلليل بدهر ، وهذا ينايف سّنة اللّه           ! سلّطت عليه بعوضة فظلّ معذًّبا هبا أربعمائة سنة         

 ،  ١٤/٩٧تفسري الطربي   : انظر  . يف معاجلـة أعدائه بالعقوبة إذا أخرجوا رسوهلم من بني أظهرهم            
 ، الدر املنثور للسيوطي     ٢/٥٦٦ ، تفسري ابن كثري      ١٧٥ ،   ١/١٧٤ة البن كثري    ــالبداية والنهاي 

٤/١١٧.  
ّنّص والعقل ؛ فما فيها     وّمما يدلّ على ضعف هذه األخبار مع ما ذكر تناقضها يف ذاهتا ، وخمالفتها لل               

من اإلخبار عن إهالكهم بعد سقوط الصرح يناقض بقاء النمروذ بني قومه معذًّبا ، وأنَُّهم رمبا ضربوا                 
رأسـه باملطـارق من شّدة ما جيد من األمل ، وما ذكروه من إرسال ريح على الصرح فألقت رأسه يف                     

آلية على أَنَّ ما أصاهبم كان من جهة القواعد ال          البحر ، وخّر عليهم الباقي فهلكوا حتته خيالف داللة ا         
وأيًضا فِإنَّه غري ممكن أن تصعد األنسر كما وصف ، وأن يغّرر أحد بنفسه يف مثل                . مـن جهة العلّو     

هـذا كما قال ابن عطّية ، وكذلك فِإنَّ تبلبل ألسنة النَّاس بعد سقوط الصرح وحدوث اللغات كالم                  
وا أهل بابل خاّصة فقد أهلكهم الصرح ، وإن أرادوا سائر النَّاس فمعىن             غـري معقول ؛ ألنَّهم إن أراد      

ثُمَّ ِإنَّ تبلبل   ! ذلك أَنَّ النَّاس مجيًعا مسعوا وجبة الصرح وهذا مل يقل به أحد حتَّى يف وجبة املؤتفكات                 
ت كان  األلـسنة يـوجب االخـتالط ال إحداث لغات جديدة ، مع أَنَُّه من املعلوم أَنَّ اختالف اللغا                 

موجوًدا قبل سقوط الصرح املزعوم ؛ فِإنَّ قبائل العرب األوىل كطسم وجديس كانوا يتكلّمون العربّية               
 ، زاد املسري البن ٣/٣٤٦ ، احملّرر الوجيز البن عطيَّة ٣/٦٦تفسري البغوي : انظـر  . ال الـسريانية    

  .١٤/١٢٥ ، روح املعاين لآللوسي ٤/٨٦ ، تفسري اخلازن ٤/٤٣٩اجلوزي 
ة ــ ، النهاي  ٥/٣٢٣ ، معجم مقاييس اللّغة البن فارس        ٤/٣٣٩٢هتذيب اللّغة لألزهري    : انظـر    )١٨٥(

  .١/٢٧٩ ، القاموس احمليط للفريوزآبادي ٤/٣٢٩البن األثري 

= 
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 ؛ فِإنَّ اللّه ملا حّرم عليهم صيد احليتان يوم السبت ، احتالوا         )١٨٦(السبت من بين إسرائيل     

على شرع اللّه ؛ فكانوا حيفرون احلياض ، وينصبون الشباك قبل يوم السبت ، فإذا                 
تَّى إذا انقضى وقت التَّحرمي     سبتوا ، وأقبلت احليتان شّرًعا احنبست يف مصايدهم ح         

أخذوها من احلياض والشباك ، واستمّروا على ذلك مستعلنني باملعصية ، معرضني عن              
النصيحة ، فعاقبهم اللّه بتبديل خلقهم إىل خلق حيواين ؛ جزاء تبديلهم دين اللّه ،                  

يَن اْعَتَدْوا ِمْنكُْم ِفي    َولَقَْد َعِلْمُتُم الَّذِ  {  :   ، قال تعاىل     )١٨٧(واستحالل حمارمه بأدىن احليل     
قُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم   {  :   ، وقال      ]٦٥:  البقرة  [    }  السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقَرَدةً َخاِسِئنيَ     

 }  َخَناِزيَرِبَشرٍّ ِمْن ذَِلَك َمثُوَبةً ِعْنَد اللَِّه َمْن لََعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمْنُهُم الِْقَرَدةَ َوالْ              
 ؛ واآليتان كلتامها إخبار عمَّا حلَّ ببين إسرائيل من مثلة املسخ ، ِإالَّ أَنَّ                 ]٦٠:  املائدة  [  

اآلية األوىل خاّصة بأصحاب السبت ، والثانية حمتملة ملا هو أعّم ؛ وهلذا ذهب كثري من                
ر املائدة ،   العلماء إىل أَنَّ أحد املسخني كان يف أصحاب السبت ، واآلخر يف كفّا               

                              = 
 

واملسخ يف اإلسالم عقوبة قد تكون يف الدُّنيا ، وقد تكون يف اآلخرة ، وهي تنال الّروح والبدن مًعا ؛                     
بت إليه طائفة من التناسخّية من ختصيصه بانتقال الّروح املفارقة إىل بدن حيواين تنعم فيه     خالفًـا ملا ذه   

شرح املقاصد للتفتازاين   :  انظر. م ِإنَّما يكون يف الدُّنيا ليس غري        ـأو تعذب ؛ وهلذا فِإنَّ اجلزاء عنده      
٣/٣٢٥.  

ُهم أهل أيلة ؛ وهو قول ابن عبَّاس اخـتلف العلمـاء يف تعيني أصحاب السبت على أقوال أشهرها أنَّ            )١٨٦(
زاد : انظر  . وابـن مـسعود ، وسعيد بن جبري ، وجماهد ، وعكرمة ، وقتادة ، والسدي ، وغريهم                   

  .٢/١٢١ ، النهاية البن األثري ٧/٣٠٥ ، تفسري القرطيب ٣/٢٧٦املسري البن اجلوزي 

أَنَّ الطائفة الَّيت أصاهبا املسخ من أهل وقد ذكر بعض املفسِّرين  . وأيلـة ميناء حبري مشال خليج العقبة         
 ،  ٧/٣٠٧ ، تفسري القرطيب     ١/٩٥زاد املسري البن اجلوزي     : انظر  . أيلـة كانوا حنًوا من سبعني ألفًا        
  .٢١٨أطلس تاريخ األنبياء للمغلوث ص

  .٦/١٧٥ ، روح املعاين لآللوسي ٢/٣٧٨ ، زاد املسري البن اجلوزي ٧/١٣٦تفسري الطربي : انظر  )١٨٧(
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وذهب ابن    .  )١٨٨(فاملعتدون يف السبت مسخوا قردة ، وكفّار املائدة مسخوا خنازير            

 املسخني كانا يف أصحاب السبت ؛ فشباهبم صاروا قردة ،              عبَّاس وقتادة إىل أَنَّ    
  .)١٨٩(وشيوخهم خنازير 

 ، أما   )١٩٠(وال شّك أَنَّ املسخ قد وقع يف بين إسرائيل حقيقةً خالفًا جملاهد               
فََمْن َيكْفُْر  {  :  التعيني فمقطوع به يف حّق أصحاب السبت دون غريهم ؛ َألنَّ قوله تعاىل              

 ؛ ليس نصا      ]١١٥:  املائدة   [  } َبْعُد ِمْنكُْم فَِإنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاًبا ال أَُعذُِّبُه أََحًدا ِمَن الَْعالَِمنيَ         
ب على حصول الكفر بعد نزول      يف وقوع املسخ يف كفّار املائدة ؛ فالوعيد فيها مرتّ          

إّنهم استعفوا من طلبها ؛ خوفًا من عقوبتها فلم          :  املائدة ، وقد قال احلسن وجماهد        
                              

ري القرطيب  ــ ، تفس  ٢/٣٨٧ ،   ١/٩٥ ، زاد املسري البن اجلوزي       ٩/١٠١ربي  ـتفسري الط : انظر   )١٨٨(
  .٢/١٢٣ ، البداية والنهاية ١/١٠٥ ، تفسري ابن كثري ٧/٣٠٦ ، ١/٤٤٠

ُه قد  ظاهر كالم أئمة الّسلف أَنَّ املسخ كان بسبب تبديل دين اللّه ، والكفر بعد نزول املائدة ، ِإالَّ أَنَّ                   )١٨٩(
أثـر عـن جماهـد وقتادة وأيب مالك أَنَُّه كان بسبب لعٍن من بعض أنبيائهم ؛ فلعنوا على لسان داود          

وقد كان أصحاب السبت يف زمن داود       . فـصاروا قردة ، ولعنوا على لسان عيسى فصاروا خنازير           
               َّلعنوا على لسان من      فيمكن أن يرجع كالمهم إىل قول اجلمهور ؛ أي أنَُّهم بّدلوا ، وكفروا ، ثُم 

وحيتمل أنَُّهم أرادوا غري أصحاب السبت وكفّار املائدة كما         . كان من أنبيائهم يف زماهنم ، ثُمَّ مسخوا         
قـال ابن جريج وغريه ، فقد ذكروا أَنَّ املسخ تكّرر يف بين إسرائيل فأصاب آحاًدا منهم ومجاعات ؛                   

 االفتراء عليه ، أو االستجماع على الكفر        ألسـباب خمـتلفة ؛ كاالسـتهزاء بـبعض أنبيائهم ، أو           
 ، ٣١٧ ، ٦/٢٩٣تفسري الطربي   : انظر  .  واللّه أعلم حبقيقة احلال   . واالسترسـال يف قـتل الدعاة       

  .٧/٣٠٦ ، تفسري القرطيب ١/٩٥ ، زاد املسري البن اجلوزي ٣١٨

قيا ؛ فأصاب املسخ قلوهبم ال      ثـبت عن جماهد أَنَّ ما أصاب أصحاب السبت كان مسًخا ُخلُقيا ال َخلْ              )١٩٠(
: انظر  . وقد تفّرد جماهد هبذا القول ، واستبعده العلماء ؛ ملا فيه من خمالفة الظَّاهر بال دليل                 . صورهم  

 ،  ١/١٠٥ ، تفسري ابن كثري      ٢/١٢٣ ، البداية والنهاية     ١/٤٤٣ ، تفسري القرطيب     ١/٩٥زاد املسري   
١٠٦.  
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 قد يتقّوى ذلك بأنَّ خرب املائدة ال يعرفه النصارى ،           ((:  يقول ابن كثري      .  )١٩١(زل  ـتن

ى نقله ،   وليس هو يف كتاهبم ، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك ّمما تتوافر الدواعي عل               
  .)١٩٢( ))وكان يكون موجوًدا يف كتاهبم متواتًرا ، وال أقلّ من اآلحاد 

وعلى تقدير نزول املائدة كما هو مذهب اجلمهور فِإنَّ وعيد كفّار املائدة حمتمل             
يف حقيقته ويف وقت إنفاذه ؛ فيجوز أن يراد به املسخ أو غريه من العقوبات ، وجيوز أن                  

وأَمَّا ما رواه الترمذي بسنده َعْن        .  )١٩٣(ا ، أو مؤّجالً يف اآلخرة       يكون معّجالً يف الدُّني   
أُْنِزلَِت الَْماِئَدةُ ِمَن السََّماِء ُخْبًزا َولَْحًما ، َوأُِمُروا أَنْ ال َيُخوُنوا             ((:  َعمَّاِر ْبِن َياِسٍر مرفوًعا     

فِإنَّ  )١٩٤(  ))  ، فَُمِسُخوا ِقَرَدةً َوَخَناِزيرَ    َيدَِّخُروا ِلَغٍد ، فََخاُنوا َوادََّخُروا َوَرفَُعوا ِلَغدٍ        َوال
 َهذَا َحِديثٌ   ((:   ، يقول الترمذي      ، ومل يثبت مرفوًعا عن النَّيبِّ      األرجح أَنَُّه موقوف  

غَِريٌب ، قَْد َرَواُه أَُبو َعاِصٍم َوغَْيُر َواِحٍد َعْن َسِعيِد ْبِن أَِبي َعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن ِخالٍس                  
قال .  ْن َعمَّاِر ْبِن َياِسٍر َمْوقُوفًا ، َوال َنْعِرفُُه َمْرفُوًعا ِإالَّ ِمْن َحِديِث الَْحَسِن اْبِن قََزَعةَ                 َع

َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َحِبيٍب ، َعْن َسِعيِد ْبِن أَِبي َعُروَبةَ               :  الترمذي  
َوَهذَا أََصحُّ ِمْن َحِديِث الَْحَسِن ْبِن قََزَعةَ ، َوال َنْعلَُم ِللَْحِديِث             .  فَْعُه  َنْحَوُه ، َولَْم َيرْ   
  .)١٩٥( ))الَْمْرفُوِع أَْصالً 

واملسخ ليس جمّرد تبديل للخلقة ، وإنَّما هو مقّدمة خمزية لقطع الدابر ،                
                              

  .٢/١١٩ ، تفسري ابن كثري ٢٦٢ ، ٢/٢٦١زي زاد املسري البن اجلو: انظر  )١٩١(

  .٢/١١٩تفسري ابن كثري  )١٩٢(

  .٤٦٢ ، ٢/٤٥٩زاد املسري البن اجلوزي : انظر  )١٩٣(

  .٨/٤٣٣كتاب الّتفسري ، سورة املائدة : سنن الترمذي بشرحه حتفة األحوذي  )١٩٤(

  .٨/٤٣٤املرجع الّسابق  )١٩٥(
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ال عاقبة وال قراًرا    واالستئصال من األرض ؛ َألنَّ اللّه مل ميسخ قوًما فيجعل هلم نسالً و             

 ِإنَّ اللََّه لَمْ   ((:   مرفوًعا   اللَِّه بن مسعود     فوق ثالثة أّيام ، روى مسلم بسنده َعْن َعْبدِ        
! َيا َرُسولَ اللَِّه    :   فَقَالَ َرُجلٌ    ((:   ، ويف رواية     )١٩٦(  ))  َيْجَعلْ ِلَمْسٍخ َنْسالً َوالَ َعِقًبا    

ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيْهِلْك قَْوًما ، أَْو           :  ا ُمِسَخ ؟ فَقَالَ النَِّبيُّ      الِْقَرَدةُ َوالَْخَناِزيُر ِهَي ِممَّ   
 ؛ ويف   )١٩٧(  ))  ُيَعذِّْب قَْوًما ، فََيْجَعلَ لَُهْم َنْسالً ، َوِإنَّ الِْقَرَدةَ َوالَْخَناِزيَر كَاُنوا قَْبلَ ذَِلكَ             

بديل يتبعه استئصال ال جمرد تبديل تستمّر معه        التعبري عن املسخ باإلهالك داللة على أَنَُّه ت       
 مل يعش مسخ قطّ فوق ثالثة       ((:  احلياة ؛ وهلذا قال ابن عبَّاس ـ رضي اللّه عنهما ـ            

 ِإنَّما كان الَّذين اعتدوا يف      ((:   ، وقال    )١٩٨(  ))أّيام ، ومل يأكل ، ومل يشرب ، ومل ينسل           
:  ، يقول اجلوهري  )١٩٩(  ))كانوا للمسخ نسل    السبت فجعلوا قردةً فُواقًا ثُمَّ هلكوا ، ما         

 الفُواق والفََواق ما بني احللبتني من الوقت ؛ ألنَّها حتلب ثُمَّ تترك سويعة يرضعها                 ((
وكأنّ مراده بإطالق الفواق املبالغة يف التعبري عن قصر         .  )٢٠٠( )) الفصيل لتدّر ثُمَّ حتلب   

 ، وحيتمل أَنَُّه أراد التحديد ؛ فيكون         املّدة الَّيت عاشوها بعد املسخ ال حقيقة التحديد        
املراد بكالمه اَألوَّل بيان أطول مّدة يعيشها املمسوخ ، وبالثاين بيان املّدة الَّيت عاشها                

واألوَّل أظهر ؛ َألنَّ ما ورد عن ابن عبَّاس وغريه يف تفصيل             .  أصحاب السبت خاّصة    
                              

١٦ر ، باب بيان أَنَّ اآلجال واألرزاق ال تزيد وال تنقص            كتاب القد : صحيح مسلم بشرحه للّنووّي      )١٩٦(
/٢١٤.  

 .املرجع الّسابق  )١٩٧(

 ،  ١/٩٥زاد املسري البن اجلوزي     : وانظر   . ١/١٠٥ ، تفسري ابن كثري      ١/٤٤١تفـسري القـرطيب      )١٩٨(
  .٢/١٢٣البداية والنهاية البن كثري 

  .١/١٠٥تفسري ابن كثري  )١٩٩(

  .٣٨٨املفردات للراغب ص :  ، وانظر٤/١٥٤٦الصحاح  )٢٠٠(
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 .تزيد عن الفواق بكثري  يدلّ على أنَُّهم عاشوا بعد املسخ مّدةً )٢٠١(خربهم 

 ،  املعروفة من نسل هؤالء املمسوخني    وقد رأى ابن قتيبة أَنَّ القردة واخلنازير         
 }َوَجَعلَ ِمْنُهُم الِْقَرَدةَ َوالَْخَناِزيرَ   {:  ؛ استدالالً بقوله  )٢٠٢(وجّوز ذلك الّزجَّاج وابن العرّيب      

عرفة ، وعلى أنَّها الكائنات الَّيت       ؛ َألنَّ دخول األلف والالم يدلّ على امل          ]٦٠:  املائدة  [  
  . )٢٠٣(وجعل منهم قردة وخنازير     :  تعاين ، ولو كان أراد شيئًا انقرض ومضى لقال         

 الْفَأَْرةُ َمْسٌخ ، َوآَيةُ     ((:   قَالَ   واستدلّوا أيًضا مبا رواه مسلم بسنده َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ           
. الَْغَنِم فََتْشَرُبُه ، َوُيوَضُع َبْيَن َيَدْيَها لََبُن اِإلِبِل فَال َتذُوقُُه           ذَِلَك أَنَُّه ُيوَضُع َبْيَن َيَدْيَها لََبُن       

 )٢٠٤(  ))!أَفَأُْنِزلَْت َعلَيَّ التَّْوَراةُ ؟   :   ؟ قَالَ  اللَِّه   أََسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسولِ   :  فَقَالَ لَُه كَْعٌب    
زاع ، وما   ـيف حملّ الن  وهذا القول غري مسلّم ؛ َألنَّ حديث ابن مسعود صحيح صريح            

فيه من اجلزم بعدم صلة أولئك املمسوخني بالقردة واخلنازير املعروفة يدلّ على أَنَّ ما قاله               
يف صلة الفأرة والضّب هبم كان توقًّعا وخشيةً قبل أن يوحى إليه أَنَّ اللّه مل جيعل للمسخ                 

ت الّتصريح مبا يفيد ذلك      ؛ وهلذا وقع يف بعض الروايا      )٢٠٥(نسالً وال قراًرا يف الدُّنيا      
فُِقَدْت أُمَّةٌ ِمْن َبِني ِإْسَراِئيلَ ، ال         ((:  التوقع ؛ روى مسلم بسنده َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ مرفوًعا          

 عبد الرَّمحن بن     ، وروى أمحد بسنده عن     )٢٠٦(  ))  ُيْدَرى َما فََعلَْت ، َوال أَُراَها ِإالَّ الْفَأْرَ       
                              

  .١٢٣ ، ٢/١٢٢البداية والنهاية البن كثري : انظر  )٢٠١(

  .١/٤٤٠ ، تفسري القرطيب ٢/٣٨٧زاد املسري البن اجلوزي : انظر  )٢٠٢(

  .٣٨٨ ، ٢/٣٨٧زاد املسري : انظر  )٢٠٣(

  .١٨/١٢٤كتاب الزهد والرقائق ، باب يف أحاديث متفّرقة : صحيح مسلم بشرحه للّنووّي  )٢٠٤(

 ، ٧١ ـ  ١٧/٦٧ ، التمهيد البن عبد الرب ٤/١٩٩شرح معاين اآلثار أليب جعفر الطحاوي : انظـر   )٢٠٥(
  .٩/٦٦٦ ، ٦/٣٥٣فتح الباري البن حجر 

  .١٨/١٢٤كتاب الزهد والرقائق ، باب يف أحاديث متفّرقة : صحيح مسلم بشرحه للّنووّي  )٢٠٦(
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 ِفي َسفٍَر ، فََنَزلَْنا أَْرًضا كَِثَريةَ الضَِّباِب ، فَأََصْبَنا ِمْنَها           لنَِّبيِّ   كُنَّا ِعْنَد ا   ((:  حسنة قال   

ِإنَّ أُمَّةً ِمْن َبِني    :  فَقَالَ    َوذََبْحَنا ، فََبْيَنا الْقُُدوُر َتْغِلي ِبَها ِإذْ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه             
  .)٢٠٧( ))  َتكُونَ ِهَي ، فَأَكِْفئُوَها ، فَأَكْفَأَْناَهاِإْسَراِئيلَ فُِقَدْت ، َوِإنِّي أََخاُف أَنْ

 

א 
 

 ـ: احلمد للَّه وحده ، والصَّالة والسَّالم على من ال نّيب بعده ، وبعد 

 ـ: فقد انتهيت من دراسيت ألبعاد دليل املَثُالَت إىل الّنتائج التالية 

 ملطلق العقوبة ، والغالب أنَّها تكون باستئصال بعض          املَثُلة لغةً اسم للعقوبة املنكلة ال      -١
األعـضاء ، وهـي منتزعة من املَثَل واِملثْل مًعا ؛ فهي متماثلة يف النكال ، واألخذة              

 .الشّدة  الفذة بالعقوبة ؛ وهلذا يضرب هبا ومبن حلّت به املثل يف

 فيعترب يف حقيقتها الّتنكيل      املَثُلة اصطالًحا هي العقوبة املنكلة املتفّردة عن النظائر ؛         - ٢
 .والزجر من جهة ، واخلروج عن معهود اخللق يف العقوبة من جهة ثانية 

 اختالف العلماء يف حتديد املَثُالَت اصطالًحا اختالف تنّوع ال تضاد ؛ فكلّ قول من               -٣
أقـواهلم ينبئ عن بعد للكلمة ويوّضح جانًبا من معناها ؛ وهي تدلّ مبجموعها على               

 ـ: معان سّتة 

 اخلروج عن املعهود يف عقوبة اخللق ، وهذه خاّصة براهني النبّوة ؛ وهلذا كانت               -أ
 .املَثُالَت من أعظم براهني صدق الّرسل 

                              
ختريج مسند الشاميني   : انظر  . واحلديث إسناده صحيح     ) . ١٧٠٩٠( املسند ، مسند الشاميني ح       )٢٠٧(

  .٢/٧٩١للّدكتور علّي حممَّد مجاز 
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 ، وكذلك   املَثُالَت ألسباهبا ؛ فكلّ مثلة تشابه جريرة من حلّت بساحته          مشاهبة   -ب

مهم ، وما باتوا عليه      ، فِإنَّها تناسب آثا    ما أوعدت به فئام من أّمة حممَّد        
 .من اجلرائم 

 شهرة املَثُالَت ووضوحها ؛ وهلذا كانت برهاًنا على أعظم أمور الدِّين -جـ 
 . معرفة الرّب ، وتوحيده ، وصدق رسله وأشهرها ؛ وهي

وهذا يف األعّم األغلب ؛ َألنَّ املَثُلة قد حتلّ بفرد بعينه،           .  استئصال املعذّبني بعاّمة     -د  
 .بغري االستئصال وقد تكون 

 ، وتتمّيز عنه    الّرسل داللةً تالئم الفطرة مالءمة املثل وأعظم       الداللة على صدق     - هـ
باالستمرار ، وعموم الداللة ، والداللة على املطالب الدينية الكلية داللة عقلية            

 .ونقلية مًعا 
بون يف بالء متتابع     اطراد املَثُلة يف حّق املعذّبني ومن يشبههم من اجملرمني ؛ فاملعذّ           -و  

اللّه يف   إىل يـوم القيامة ، ومن أشبههم يف اجلرائم لقي مثل جزائهم ؛ َألنَّ سّنة              
وهذا ال يشكل على انقطاع املَثُالَت برتول       . املكـذِّبني مطّردة إىل يوم القيامة       

الَت الـّتوراة ، أو على عصمة املسلمني من املَثُالَت ؛ َألنَّ ما انقطع ِإنَّما هو املَثُ               
العاّمـة دون اخلاّصـة ؛ فال تزال املَثُالَت اخلاّصة بفئام أو طوائف حتلّ باجملرمني           

 .الالحقني إىل يوم القيامة 
معـرفة أنـواع املَـثُالَت تفصيالً أعظم وأمتّ من الّتحديد الّنظري اجملّرد يف بيان َمْعَنى                 - ٤

 بيان املَثُالَت بذكر أنواعها ،      املَـثُالَت، وتصّور أبعاده ؛ وهلذا اكتفى علماء الّسلف يف         
وهـذا يقتضي بالضرورة إبراز أبعاد املَثُالَت من خالل عرض أنواعها ؛ كمثلة الغرق ،               

 .والرِّيح ، والّصيحة ، واالئتفاك ، واخلسف ، واملسخ 
وهذا يستلزم إمعان   .  ضرورة اجلمع بني نصوص املَثُالَت ، ملعرفة صورة املَثُلة كما وقعت             - ٥

ظـر يف اخـتالف الّتعبري عن العقوبة مراعاةً للّسياق حتَّى ال يتوّهم تعّدد يف العقوبة                الّن
 .وهي واحدة يف الواقع ونفس األمر 
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 أَنَّ الكفـر يزيد ويعظم باملعصية ؛ وهلذا كانت مثلة قوم لوط أعظم املَثُالَت ؛ ملا اجتمع                  - ٦

إتيان الّرجال عالنيةً دون حياء     فيهم من الكفر وقبيح اخلالل ؛ وخباّصة ما ابتدعوه من           
 !من فاعل أو نكري من ناظر 

 أمهـّية إبراز املضامني اإلميانّية لدليل املَثُالَت ، ملا حتدثه يف قلوب العباد من شّدة اخلوف ،                  - ٧
وقـّوة الـّرجاء ؛ فال يأمن فاجر من مكر اللّه وبأسه ، وال يقنط مؤمن من روح اللّه                   

 .لّى اللّه على نبيِّنا حممَّد وعلى آله وصحبه أمجعني واللّه أعلم ، وص. ونصره 
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  هـ ١٣٩٨مطبعة احلليب مبصر ، الطبعة الرَّابعة .  جلالل الدِّين السيوطي اإلتقان يف علوم القرآن ، –١

أليب الّسعود بن حممَّد العمادي  ،) تفسري أيب السعود   ( إرشاد العقل الّسليم إىل مزايا الكتاب الكرمي         –٢
 .دار الفكر 

دار املعرفة ببريوت ،    . عبد الّرحيم حممود    /  حملمود بن عمر الّزخمشري ، حتقيق        أسـاس الـبالغة ،     –٣
 . هـ ١٤٠٢ طبعة

 .عامل الكتب ، بريوت .  حملّمد بن حممَّد الشنقيطي أضواء البيان ، –٤

 . هـ ١٤٢٤مكتبة العبيكان ، الطبعة الرَّابعة . غلوث  لسامي بن عبد اللّه املأطلس تاريخ األنبياء ، –٥

دار الكتاب العرّيب ببريوت ، الطّبعة      .  لإلمام ابن القّيم     إغاثـة اللّهفـان مـن مـصايد الّشيطان ،          –٦
 . هـ ١٤١٧ األوىل

 .ببريوت ، إدارة الطّباعة املنريّية  دار الكتاب العرّيب.  لإلمام ابن القّيم بدائع الفوائد ، –٧

 . هـ ١٤٠٨مكتبة املعارف ، بريوت ، الطّبعة الّسابعة ، .  أليب الفداء ابن كثري ة والّنهاية ،البداي –٨

حممَّد أبو الفضل   :  لبدر الدِّين حممَّد بن عبد اللّه الزركشي ، حتقيق           الـربهان يف علـوم القـرآن ،        –٩
 . هـ ، دار الفكر بلبنان ١٤٠٠الطبعة الثّالثة . إبراهيم 

منشورات األعلمي ، بريوت ، طبعة      . لعبد الرَّمحن بن حممَّد بن خلدون        تـاريخ ابـن خلـدون ،       –١٠
 . هـ ١٣٩١

دار سويدان ،   . حممَّد أبو الفضل إبراهيم     /  أليب جعفر الطربي ، حتقيق       تـاريخ األمـم وامللـوك ،       –١١
 .بريوت 

نة ، مطبعة   املكتبة السلفية باملدي  .  للحافظ حممَّد املباركفوري     حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،      –١٢
 . هـ ١٣٨٣املدين ، الطبعة الثّانية 

الشؤون اإلسالمّية ،   . علّي حممَّد مجاز    /  للدكتور   ختـريج مـسند الشاميني من مسند اإلمام أمحد ،          –١٣
 . هـ ١٤٠١قطر، الطبعة األوىل 

مكتبة دار التراث ،   : ط.  للحافظ جالل الدِّين السيوطي      تدريب الراوي يف شرح تقريب الّنواوي ،       –١٤
 . هـ ١٣٩٢الثّانية ، : ، ط لقاهرةا
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 .ببريوت  شركة دار األرقم للطّباعة والّنشر.  حملّمد بن أمحد بن جزي الّتسهيل لعلوم الترتيل ، –١٥
املكتب اإلسالمي ، الطبعة    . سعيد القزقي   /  للحافظ أمحد بن علّي بن حجر ، حتقيق          تغليق التعليق ،   –١٦

 . هـ ١٤٠٥األوىل 
مكتبة دار التراث بالقاهرة ، مطابع املختار       . مساعيل بن كثري القرشي      إل تفـسري القـرآن العظيم ،      –١٧

 .اإلسالمي 
 .دار الكتب العلمّية ، طهران ، الطّبعة الثّانية .  للفخر الّرازي الّتفسري الكبري ، –١٨
املكتبة العلمّية باملدينة املنّورة ، دار املعرفة       .  للحـافظ ابن حجر العسقالين       تقـريب الـتهذيب ،     –١٩

 .وتببري
مطبعة فضالة ،  .  للحافظ يوسف بن عبد اللّه بن عبد الرب          التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واآلسانيد ،        –٢٠

 .احملمدية 
دار املعرفة ببريوت ،    . رياض قاسم   /  أليب منصور حممَّد بن أمحد األزهري ، حتقيق          هتـذيب اللّغة ،    –٢١

 . هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 
.  للمبارك بن حممَّد اجلزري ، ختريج عبد القادر األرنؤوط          ول ، جامـع األصـول يف أحاديث الّرس       –٢٢

 . هـ ١٣٨٩مكتبة احللواين ، الطّبعة األوىل ، 
دار الفكر  .  لإلمام حممَّد بن جرير الطّربي       ،) تفسري الطّربي   ( جامـع البيان عن تأويل آي القرآن         –٢٣

 . هـ ١٤٠٥، طبعة  ببريوت
أمحد /  أليب عبد اللّه حممَّد بن أمحد القرطيب ، تصحيح          ،)   تفسري القرطيب ( اجلامـع ألحكام القرآن      –٢٤

 .الطبعة الثّانية . الربدوين 
. علّي حسن ورفاقه    / ، حتقيق الدكتور      لإلمام ابن َتْيِميَّة   اجلـواب الّصحيح ملن بّدل دين املسيح ،        –٢٥

 . هـ ، دار العاصمة بالّرياض ١٤١٩الطبعة الثّانية 
دار الكتب العلمّية ،    .  حملّمد بن أيب بكر بن القّيم         الّدواء الّشايف ،   اجلـواب الكـايف ملن سأل عن       –٢٦

 .بريوت 
،  دار الكتب العلمّية  .  لشهاب الدِّين أمحد بن حممَّد اخلفاجي        حاشـية الـّشهاب على البيضاوي ،       –٢٧

 . هـ ١٤١٧بريوت ، الطّبعة األوىل ، 
 .دار املعرفة ببريوت . يوطي  جلالل الدِّين الّسالدّر املنثور يف الّتفسري باملأثور ، –٢٨
 هـ ، نشر إدارة ترمجان السّنة       ١٤٠٢الطبعة الّرابعة   .  أليب العّباس بن َتْيِميَّة      الرّد على املنطقيني ،    –٢٩

 .بالهور 
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الطبعة األوىل،  . حممَّد بن عودة السعوي     /  أليب العّباس بن َتْيِميَّة ، حتقيق الدكتور         الرِّسالة التدمرّية ،   –٣٠

 .ان للطّباعة والّنشر شركة العبيك
طبعة . هاب الدِّين حممود اآللوسي     ـ لش روح املعـاين يف تفـسري القـرآن العظيم والسبع املثاين ،            –٣١

 .هـ ، دار الفكر  ١٤٠٨
هـ ،   ١٤٠٧الطبعة الّرابعة   .  جلمال الدِّين عبد الّرمحن بن اجلوزي        زاد املـسري يف علم الّتفسري ،       –٣٢

 .املكتب اإلسالمي ببريوت 
/ ، حتقيق وختريج    ) ابن القّيم   (  لإلمام حممَّد بن أيب بكر الّزرعّي        عـاد يف هـدي خري العباد ،       زاد امل  –٣٣

 . هـ ١٤٠٧ ، مؤّسسة الرِّسالة ، الطّبعة اخلامسة عشر. شعيب وعبد القادر األرنؤوط 
 .حممَّد فؤاد عبدالباقي ، مطبعة احلليب : ت  . سنن ابن ماجه –٣٤
دار الكتب العلمّية ، بريوت ، الطّبعة       . م بن حممَّد البيجوري      إلبراهي شـرح جوهـرة الّتوحـيد ،       –٣٥

 . هـ ١٤٠٣ ، األوىل
 .دار الكتب العلمّية ببريوت .  للحافظ حيىي بن شرف الّنووي شرح صحيح مسلم ، –٣٦
الطبعة الثَّاِنَية  . ري النّجار   ــُمَحمَّد زه /  أليب جعفر الطحاوي ، حتقيق       شـرح معـاين اآلثـار ،       –٣٧

 .ر الكتب العلمية ، بريوت هـ ، دا ١٤٠٧
عامل الكتب ، بريوت ، الطّبعة      . عبد الّرمحن عمرية    /  لسعد الدِّين التفتازاين ، تعليق       شرح املقاصد ،   –٣٨

 . هـ ١٤٠٩األوىل ، 
 . هـ ١٤٠٢الطّبعة الثّانية . أمحد عطّار /  إلمساعيل بن ّمحاد اجلوهري ، حتقيق الّصحاح ، –٣٩
 هـ ، املكتب    ١٤٠٦الطبعة الثّانية   .  حملّمد ناصر الدِّين األلباين      ،صـحيح اجلامع الّصغري وزيادته       –٤٠

 .اإلسالمّي 
 . حملمد ناصر الدِّين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثامنة  ،صفة صالة النَّيبِّ  –٤١
   هـ١٣٧٥دار الكتاب العرّيب مبصر ، الطبعة األوىل .  حلسنني خملوف صفوة البيان ملعاين القرآن ، –٤٢
حمّب الدِّين اخلطيب ، املكتبة السلفية ،      /  لإلمام ابن القّيم ، حتقيق       طريق اهلجرتني وباب السعادتني ،     –٤٣

 . هـ ١٤٠٧الطبعة الثّالثة 
 . لعبد الرَّمحن بن ناصر السعدي ، املؤسسة السعيدية بالرِّياض طريق الوصول إىل العلم املأمول ، –٤٤
  هـ ١٤٢٤ دار ابن القّيم بالدّمام ، الطبعة األوىل فسري ،العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف الت –٤٥
املكتبة السلفية ، الطبعة    .  أليب الطّيب حممَّد مشس احلّق آبادي        عـون املعبود شرح سنن أيب داود ،        –٤٦

 . هـ ١٣٨٨الثّانية 
 .دار املعرفة بريوت .  لشيخ اإلسالم ابن َتْيِميَّة ، تقدمي حسنني خملوف الفتاوى الكربى ، –٤٧



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ٢٠٨  

 
ـ  –٤٨ بن  أمحد بن عليّ  /  للحافظ   ،) هدي الساري   ( تح الـباري بشرح صحيح البخارّي مع مقّدمته         ف

 .دار املعرفة ببريوت . العزيز بن باز  عبد/ حممَّد فؤاد عبد الباقي ، وحتقيق الّشيخ / حجر ، ترقيم 
وت ، الطبعة   دار الكتب العلمّية ، بري    .  لشمس الدِّين السخاوي     فتح املغيث شرح ألفّية احلديث ،      –٤٩

 . هـ ١٤٠٣األوىل 
 .املؤسسة العربّية للطّباعة والّنشر .  حملّمد بن يعقوب الفريوزآبادي القاموس احمليط ، –٥٠
 . هـ ١٣٨٧ ، دار الكتاب العرّيب ، بريوت ، الطّبعة الثّانية.  لعلي بن األثري الكامل يف الّتاريخ ، –٥١
أضواء الّسلف . عبد العزيز الطويان / ة ، حتقيق الّدكتور  لإلمام تقّي الدِّين ابن َتْيِميَّكتاب النبّوات ، –٥٢

 . هـ ١٤٢٠ ، الطّبعة األوىل
دار الكتب العلمّية ، بريوت ، الطّبعة .  حملّمد بن علّي التهانوي كـّشاف اصـطالحات الفـنون ،       –٥٣

 . هـ ١٤١٨ ، األوىل
الطبعة األوىل . رّي  حملمود بن عمر الّزخمشزيل وعيون األقاويل ،ـق التن ــالكـّشاف عـن حقائ     –٥٤

 . هـ ، دار الفكر للطّباعة والّنشر ١٣٩٧
الطبعة األوىل  ] . ضمن فلسفة ابن رشد     [  حملّمد بن أمحد بن رشد       الكـشف عـن مناهج األدلّة ،       –٥٥

 . هـ ، دار اآلفاق ببريوت ١٤٠٢
طبعة . ن   لعلّي بن حممَّد بن إبراهيم اخلاز      ،) ري اخلازن   ـتفس( لـباب الـتأويل يف معـاين الترتيل          –٥٦

 . هـ ، دار الفكر ١٣٩٩
 .دار إحياء التراث اإلسالمي ، بريوت : ط.  حملّمد بن مكرم بن منظور لسان العرب ، –٥٧
 . هـ ١٤٠٦مؤّسسة املعارف ، بريوت ، طبعة .  للحافظ علّي بن أيب بكر اهليثمّي جممع الزوائد ، –٥٨
مطبعة . بد الّرمحن بن حممَّد بن قاسم        لشيخ اإلسالم ابن َتْيِميَّة ، مجع وترتيب ع        جممـوع الفتاوى ،    –٥٩

 . هـ ١٤٠٤املساحة العسكرّية بالقاهرة 
. الباقي   حممَّد فؤاد عبد  /  حملّمد مجال الدِّين القامسي ، تعليق        ،) تفسري القامسي   ( حماسـن الـتأويل      –٦٠

 . هـ ، دار الفكر ببريوت ١٣٩٨الطبعة الثّانية 
/ ق  ــاضي أيب حممَّد عبد احلّق بن غالب بن عطّية ، حتقي           للق ،) تفسري ابن عطّية    ( احملـّرر الوجيز     –٦١

 . هـ ، دار الكتب العلمّية ببريوت ١٤٢٢الطبعة األوىل . عبد الّسالم عبد الشايف 
 .دار الرشاد باملغرب .  لإلمام ابن قّيم اجلوزّية ، حتقيق حممَّد الفقي مدارج الّسالكني ، –٦٢
 .الفكر  دار.  أليب الربكات عبد اللّه الّنسفي ،) الّنسفي تفسري ( مدارك الّترتيل وحقائق التأويل  –٦٣
الطبعة .  حلسني بن مسعود البغوي ، حتقيق خالد العك وزميله           ،) تفسري البغوي   ( معـامل الـّترتيل      –٦٤

 . هـ ، دار املعرفة ١٤٠٧ الثّانية
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 هـ ، ١٤٠٨ ألوىلالطبعة ا . حممَّد الّصابوين   /  أليب جعفر النحاس ، حتقيق       معـاين القرآن الكرمي ،     –٦٥

 .مركز البحث العلمّي جبامعة أّم القرى ، مطابع الّندوة 
 . هـ ١٣٩٠ ، الطّبعة الثّانية.   جممع اللّغة العربّية معجم ألفاظ القرآن الكرمي ، –٦٦
 الفكر   هـ ، دار١٣٩٩طبعة .  ألمحد بن فارس ، حتقيق عبد الّسالم هارون معجم مقاييس اللّغة ، –٦٧
 .الطّبعة الثّانية . براهيم مصطفى وزمالئه  إلاملعجم الوسيط ، –٦٨
 دار.  للـراغب األصـفهاين ، حتقـيق حممَّـد سـّيد كيالين              املفـردات يف غـريب القـرآن ،        –٦٩

 .املعرفة ، بريوت 

طاهر أمحد  /  للمبارك بن حممَّد اجلزري ، حتقيق        الـّنهاية يف غـريب احلديث واألثر ،        –٧٠
  .مبكّةمكتبة الباز . الزاوي وحممود الطناحي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


