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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٣٨(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد

كَفَر سلَيمان واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمان وما { :-تبارك وتعالى-ال زلنا نتحدث عن قوله ف
واْوكَفَر اِطينالشَّي سورة البقرة) ١٠٢([ اآلية }..لَِكن[.  

 أكثر المفسرين من السلف فمن بعدهم وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير القول األول الذي عليهوذكرنا 
    الذين في زمن النبي ن اآلية على ما يتبادر من ظاهرها لهؤالء اليهود سواء قلنا إ :-رحمه اهللا-الطبري 

 أو الذين كانوا في زمن سليمان أو أن المقصود به الجميع؛ ألنهم كلهم معرضون عن -صلى اهللا عليه وسلم-
لشياطين  اما كانت تحدث به أو ما كانت تفعله :معنى تتلواأن وعرفنا ،  متبعون للسحر-عز وجل-كتاب اهللا 

سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا حيث نسبوا زمن ملك  على عهد أو في ملك سليمان، أي في
لَِكن وما كَفَر سلَيمان و{: قالبل  وما كان ساحراً، :ما قالهللا نفى عنه ذلك وا كفر فكلذإليه السحر، و
  }الشَّياِطين كَفَرواْ

}ونلِّمعي النَّاس رحا السملَى ُأنِزَل وِن علَكَيالْم يعلمون الناس : أي موصولة على هذا القول،"ما" }اِبَلِبب 
وسيأتي بعض ما يتعلق بهذه من وجوه أخرى محتملة يعلمونهم أيضاً الذي أنزل على الملكين ببابل، السحر و
  .لبعضهم
هذا الخلق، أو أنه سبق في علم اهللا أن هؤالء ل أنه ابتالء  الجواب كيف يقع منهم مثل هذا؟ وهوؤالوهنا س

 المالئكة قد تصدر نإ :قول من قالن المالئكة أنه ينحرف ويضل، وذكرنا مالئكة كإبليس على القول بأنه مال
هم عكس البشر،  ف، كما أن البشر تصدر منهم الطاعة تكلفاًتصدر منهم تكلفاً: ، لكن يقولونمنهم المعصية

  .وهذا كالم غير صحيح
دهما هاروت حأاسم  ،والذي أنزل على الملكين ببابل: أي }وماروتَ هاروتَ ِبباِبَل الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما{

  .واسم اآلخر ماروت
هذا ظاهر في و:  قالوا}تَكْفُر فَالَ ِفتْنَةٌ نَحن ِإنَّما يقُوالَ حتَّى َأحٍد ِمن{يعني هذين الملكين  }يعلِّماِن وما{: قوله

  .ا هو القول المشهورهذ -عز وجل-أنه ابتالء من اهللا 
 ومن أشهر من ، أقل بكثير من أصحاب القول األولم لكنه،قال به بعض السلفويوجد قول آخر في المسألة 
  .قال به من المتأخرين القرطبي

 ليمان،  يعني على عهد س}سلَيمان ملِْك علَى الشَّياِطين تَتْلُواْ ما{يعني اليهود،  }واتَّبعواْ{ :قولهيقولون في 
  . ألصحاب القول األولنفس الكالم في أولهاوهذا الكالم 

 هنا ،يعلمون الناس السحر }كَفَرواْ الشَّياِطين ولَِكن{ حيث نسبوا إليه السحر وهو كفر }سلَيمان كَفَر وما{: قال
  .الملكينعلى زل ن يعلمون الناس السحر ولم ي: يعني يقول نافية، هنا"ما": يقولونالقضية، 

  .على هذا تكون هاروت وماروت عائدة أيضاً إليهافنهم مالئكة إ :إذا قلناف
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   إن هاروت وماروت : يقول-مثل القرطبي-  بعضهم-أنه لم ينـزل على الملكين ببابلأي –على هذا القول ف
 كن الشياطينالشياطين، يعني واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولعائدة إلى 

قول على هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر، يعني صارت هاروت وماروت أسماء لشياطين 
فر سليمان وما أنزل على الملكين، على ملك سليمان وما ك يصير الكالم واتبعوا ما تتلوا الشياطينف، القرطبي

  . صار فيه تقديم وتأخير الكالم أنيعني
 تبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين وا: وخالصة المعنى لآلية

  . ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا، يعلمون الناس السحر ببابل-هنا ما نافية-
واتبعوا ما تتلوا  الناس، فيصير المعنى ن هاروت وماروت تعود إلىإ: أصحاب هذا القول يقول وبعض

 سليمان وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الشياطين على ملك
 يعلمونهم السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة فال تكفر، هذا هو : أيهاروت وماروت،

لترتيب والتقديم م بين ا إذا دار الكال أنه، والقاعدةاً واضحاًأن فيه تكلف القول ال شكهذا ، والقول الثاني
  .وجهه بحيث يبقى على فاألصل فيه الترتيبوالتأخير 

مالئكة ا من اليكون هو كيف حملهم عليه إال أن الذي ينكرون هذا التكلف هذا القول فيه هذا التكلف وهم الو
  .مل البعيدةهذه التأويالت والمحاركبوا ثم  نافية، "ما: "إذن نقول:  فقالوا؟ هذا الفعل الذي هو كفراويقع منهم
 بكسر الالم من ]سورة البقرة) ١٠٢([ }وما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن{ : في قوله تعالى قالبعض أهل العلمكما أن 

من – كينيعلمونهم السحر ويعلمونهم الذي أنزل على المِلوالمعنى أنهم  ة،نافي" ما"الملكين، وصارت على هذا 
يعلمون : ( هي بقراءة شاذة لهذا القول داود وسليمان، واحتجوا هما:كان يقول بعضهم وهذان المِل-الملوك

  . قراءة شاذةفهذه) كين داود وسليمانالناس السحر وما أنزل على المِل
من ملوك  أي كينتصير موصولة، فيكون المراد بالمِلى شاذة من غير ذكر داود وسليمان  وفي قراءة أخر

 هاروت اسم أحدهما يكونأن مكن معجميان، أو غير ذلك مما قيل، ونهما علجان أإ :سواء قلناوهذا الدنيا، 
  .ماروت أو غير ذلك مما يقالواآلخر اسمه 

: الحيث يقكين، إنها لغة في المِل: قال -وهي القراءة المتواترة-ملكين  في وبعضهم حتى على قراءة الفتح
ولم  :  أي، مع داود وسليمان:الالم إذا قلنانافية على قراءة كسر " ما"تكون ومن ملوك الدنيا، أي ملَك ومِلك 

  .ينزل على الملكين داود وسليمان
 والذي أنزل على الملكين أياً كانوا من ملوك ، اتبعوا السحر:، يعنياود وسليمان من غير دموصولةوتكون 
  .الدنيا
 يفسر ياطين أوهل أنزلته الشوعنى اإلنزال هنا؟ ما مكيف أنزل ووهو قضية إشكال على هذا   يوجدطبعاً

ألشهر ما قيل في اآلية،  خالصة أن هذه مقصود وال، زول المعروف وما إلى ذلكاإلنزال بمعنى آخر غير الن
 نا من الكتاب بحيث إذا قرأه الطريقة نكون قد رتبنا األفكاربهذومفرقاً في كتب التفسير، موجود وهو الكالم ال

  .عيدها إلى هذانجمع ونستطيع أن ن
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  :مسألة أخرى
واتبعوا ما تتلوا الشياطين  يصير المعنىف األولى، "ما"ع إلى  ترج}وما ُأنِزَل{ :في قوله" ما"ن إ :بعضهم يقول

 العطف في األصل أنه يقتضي المغايرةف اتبعوا شيئين، وعلى هذا ، فهمما أنزلاتبعوا على ملك سليمان و
ين، فالذي أنزل على الملكين هو التفريق بين يصير الذي أنزل على الملكين غير الذي كانت تتلوه الشياطف

  .المرء وزوجه، والذي كانت تتلوه الشياطين هو أنواع السحر
المعنى أنهم يعلمون الناس السحر و }يعلِّمون النَّاس السحر{ :قوله ترجع إلى الثانية" ما"ن إ: وبعضهم يقول

ها، يعلمونهم السحر ويعلمونهم فتكون عائدة إلى ما قبلويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 
السحر؛ بل أن السحر غير التفريق، مع أن التفريق بين المرء وزوجه هو نوع من   باعتبار، وهذاالذي أنزل

لحب اوما إلى ذلك من   السحر ما له أي تأثير إال في التفريق بين المرء وزوجه:إن بعض أهل العلم قال
 الفرس إلى بقرة أو  كتحويلض أو يحول بعض األشياء عن حقيقتهامِرأن ي يستطيع الساحر الإال ف ووالبغض

  .اإلنسان إلى فرس أو كذا أو يكسر العظم أو يميت أو نحو هذا
فيمكن من مجرد التفريق والحب والبغض وما أشبه ذلك،   أن السحر يؤثر أكثر-بل هو المشهور– واألقرب

  .مرض ويقتليأن 
رحمه - ابن جرير  شدد ]سورة البقرة) ١٠٢([ }ما يعلِّماِن ِمن َأحٍد حتَّى يقُوالَ ِإنَّما نَحن ِفتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرو{ :وقوله
 "ما" نإ :إذا قلنا:  قال لهم الذي سبق أن ذكرناه وما فيه من المحامل البعيدة حيثالقول على أصحاب -اهللا

وما يعلِّماِن {  فما معنى ]سورة البقرة) ١٠٢([}  ِبباِبَل هاروتَ وماروتَلَى الْملَكَيِنوما ُأنِزَل ع{ : في قولهنافية
ِفتْنَةٌ فَالَ تَكْفُر نا نَحقُوالَ ِإنَّمتَّى يٍد حَأح ال فالمعنى أن الملكين  نافية" ما" بأن إذ لو كان األمر كما زعمتم }ِمن

حتى يقوال إنما السحر  من أحد -بالتثنية– يعلمان وما:  يقوليف من ذلك؛ إذ كء بالسحر وال شيا لهمعالقة
هذا وهما لم ينزل عليهما شيء من ذلك؟ المرء وزوجه نحن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 

  . على أصحاب هذا القول-رحمه اهللا-إيراد أورده ابن جرير 
  .نقرأ اآلن وتنزلون الكالم الذي يقرأ على هذا الكالم الذي سمعتم

بينا محمد وعلى آله وصحبه  وصلى اهللا وسلم وبارك على ن،الحمد هللا رب العالمين بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .أجمعين

 على :، أي]سورة البقرة) ١٠٢([ }مانواتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَي{: وقال السدي في قوله تعالى"
كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون : ، قال-عليه السالم-عهد سليمان 

من كالم المالئكة ما يكون في األرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة 
تهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة سبعين الناس، فيجدونه كما قالوا، فلما أمن

 وفشا ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب، فبعث سليمان ،كلمة فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب
 في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من -عليه السالم-

ال أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب : يستطيع أن يدنوا من الكرسي إال احترق، وقالالشياطين 
 العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف ت وذهب-عليه السالم-إال ضربت عنقه، فلما مات سليمان 
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هل أدلكم على :  لهم فقالخلف تمثل الشيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفراً من بني إسرائيلذلك من بعد 
 فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته، ،فاحفروا تحت الكرسي: نعم، قال: كنـز ال تأكلونه أبداً؟ قالوا

ال، ولكنني ههنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني، فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما : فادن فقال: فقالوا له
 ،طار وذهب  يضبط اإلنس والشياطين والطير بهذا السحر، ثمإن سليمان إنما كان: أخروجها قال الشيطان

صلى اهللا عليه -وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب فلما جاء محمد 
سورة ) ١٠٢([ }وما كَفَر سلَيمان ولَِكن الشَّياِطين كَفَرواْ{ : خاصموه بها فذلك حين يقول اهللا تعالى-وسلم
  ".]البقرة

هي من األشياء اإلسرائيلية التي ال يعتمد فتعود إلى ما أخذ عن بني إسرائيل، هذه الرواية المذكورة هنا 
عليها، لكنها على كل حال قد توضح لك شيئاً يستأنس به فيما يتعلق باتباعهم ما كانت تتلوه الشياطين على 

 وأخبار مملكته سليمان حينما يذكرون أخباره وقصصه أو في ملك ، على عهد سليمان:ملك سليمان، أي
، فمثل هذا ال يعتمد عليه في تفسير اآلية، لكنهم اتبعوا ذلك السحر الذي كان -عليه الصالة والسالم-وملكه 

ما موجوداً في ذلك الزمان، سواء كان كما قيل دفن تحت كرسيه حينما صادر هذه األشياء منهم أو غير ذلك م
وا واستخرجوه ء يأمره به ثم دفنه تحت كرسيه، ثم جااكان يكتب له مآصف كاتب سليمان ذكروه من أن 

وزادوا فيه بين كل سطرين، أو أنه ما كانوا يتلقونه من الكهنة وفيه كذب كثير فكانوا يزيدون فيه، أو غير 
 لكن - عليه وسلمصلى اهللا- عن النبي كل هذه األشياء لم يرد فيها شيءفذلك مما يذكرونه مما ال أصل له، 

  . الذي أنزله عليهم وطالبهم بالعمل به-عز وجل-المقصود أن اليهود هؤالء اتبعوا السحر، وتركوا كتاب اهللا 
 ِفتْنَةٌ ننَح ِإنَّما يقُوالَ حتَّى َأحٍد ِمن يعلِّماِن وما وماروتَ هاروتَ ِبباِبَل الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما{: وقوله تعالى"

في هذا   اختلف الناس]سورة البقرة) ١٠٢([ }وزوِجِه الْمرِء بين ِبِه يفَرقُون ما ِمنْهما فَيتَعلَّمون تَكْفُر فَالَ
 "ما": قال القرطبي }الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما{:  نافية، أعني التي في قوله"ما"المقام، فذهب بعضهم إلى أن 

  ".}وما كَفَر سلَيمان{: نافية، ومعطوف على قوله
  .نعم ما كفر سليمان ولم ينـزل السحر على الملكين

وذلك أن اليهود كانوا  }ولَِكن الشَّياِطين كَفَرواْ يعلِّمون النَّاس السحر وما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن{: ثم قال"
  ".وميكائيل فأكذبهم اهللايزعمون أنه نزل به جبريل 

جبرائيل وميكائيل، هما  على قول القرطبي) الملكين(بهذا االعتبار يكون  }وما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن{ :قوله
  . جبريل وميكائيل، وما أنزل على الملكين عن السحر، ونزه-عليه الصالة والسالم-فنـزه سليمان 

  .س السحر ببابليعلمون النا يعني }ِبباِبَل{: وقوله
  ".وجعل قوله هاروت وماروت بدالً من الشياطين"

ناس، يعلمون الناس هاروت وماروت من ال بدلفهي   القرطبي، وأما على القول اآلخرنعم هذا على توجيه
  .السحر ببابل

سورة ) ١١([ }فَِإن كَان لَه ِإخْوةٌ{ : وصح ذلك إما ألن الجمع يطلق على االثنين كما في قوله تعالى:قال"
  ".]النساء
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 إما ؛ ألنهال إشكال: بدالً من الشياطين، والشياطين جمع؟ قال كيف صار هاروت وماروتاإلشكال اآلن هو 
فَِإن كَان لَه {: قال تعالىن أقل الجمع اثنان، وهو قول معروف ومنقول عن اإلمام مالك، وجماعة، إ: أن نقول

سدِه السةٌ فَُألموإنما تأخذ األم السدس إذا]سورة النساء) ١١([ }ِإخْو  إخوة، قال في : ان فأكثر، فقالوجد أخو
  :مراقي السعود

  أقل معنى الجمـع فـي المـشتهر       
  

ــري    ــام الحمي ــد اإلم ــان عن   اثن
  

  .فهذا توجيه أقل معنى الجمع في المشهور عنه اثنان، -رحمه اهللا-مالك  هو اإلمام الحميري
 واحد كما قال الذي يتوفاهم أن ، مع]سورة األنعام) ٦١([ }تَوفَّتْه رسلُنَا{: تعالى قال أو لكونهما لهما أتباع،

  .]سورة السجدة) ١١([ }قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموِت{: تعالى
لكالم  وتقدير ا، من بينهم لتمردهمااأتباع، أو ذكر  أو لكونهما لهما}فَِإن كَان لَه ِإخْوةٌ{: كما في قوله تعالى"

وهذا أولى ما حملت عليه اآلية وأصح، وال :  ببابل هاروت وماروت، ثم قاليعلمون الناس السحر: عنده
  .يلتفت إلى ما سواه

 ُأنِزَل وما{:  في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس 
  . لم ينزل اهللا السحر: يقول، اآلية}ِبباِبَل الْملَكَيِن علَى

ما أنزل اهللا عليهما السحر، قال ابن :  قال}الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما{: وبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله
تتلوا الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان وال   واتبعوا ما:فتأويل اآلية على هذا: جرير

ن، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون أنزل اهللا السحر على الملكي
  ".من المؤخر الذي معناه المقدم }وماروتَ هاروتَ ِبباِبَل{: قوله
  . فيهقول القرطبي لم ينفرد به وإنما له سلف وهي أن  بنتيجةذا القوله نخرج من يعني

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك : وجه تقديمه أن يقال:  قيلفإن قال لنا قائل كيف وجه تقديم ذلك؟: قال"
سليمان من السحر، وما كفر سليمان وما أنزل اهللا السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون 

؛ ألن سحرة -عليهما السالم-الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل 
ما ذكر كانت تزعم أن اهللا أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم  فياليهود

  أ سليمان  أن جبريل وميكائيل لم ينـزال بسحر، وبر-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا بذلك وأخبر نبيه محمداً 
أنها تعلم الناس ذلك  مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، و-عليه السالم-

 وأن الذين يعلمونهم ذلك رجالن، اسم أحدهما هاروت واسم اآلخر ماروت، فيكون هاروت وماروت ،ببابل
  ". الناس ورداً عليهمنعلى هذا التأويل ترجمة ع

:  وهو هل الشياطين سيقولون للناسيبقى فيها أيضاً إشكالإذا قلنا هاروت وماروت هم شياطين أو من الناس 
  .إشكال على كل حال؟ فهذا  يريدون نشر السحر، ويريدون كفر الناس أصالًهم وتكفر إنما نحن فتنةال 

  ".هذا لفظه بحروفه، وهذا التأويل فيه من التكلف ما ال يخفى"
لما ذكر هذا القول  ابن جرير  وإنما، ليس هذا هو قول ابن جرير،قال ابن جرير فتأويل اآلية على هذا: قوله

قال أي من - كيف يكون المعنى على هذا القول؟ ثم رده، فال تفهم من هنا :ه يقولن كأ وجهه يعنيفي المسألة



 ٦

ابن جرير يرد هذا بقوة،  وإنما  أن هذا هو اختيار ابن جرير،-ابن جرير والمعنى على هذا يكون كذا وكذا
ن ذلك سبق في إ: قلنا ؟يكون السحر منزالً على الملكينفإن قال ذو غباء كيف : نه يقولإبل بعنف، حتى 

  .علمه، أو أن ذلك ابتالء وامتحان للخلق
 ..آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمينعلى وصلى اهللا على نبينا محمد و واهللا أعلم


