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حديث القرآن عن توعد إبليس لذرية آدم
دراسة موضوعية
نواف بن غدير بن نويران الشمري
قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية  -جامعة المجمعة
البريد اإللكترونيnawaf.g@mu.edu.sa:
ملخص البحث
تحدثت في هذا البحث عن حديث القرآن الكريم عن توعدات وتهديدات إبليس
آلدم عليه السالم وذريته من بعده ،حيث اقتصرت في دراستي على ست
مفردات وردت على لسان إبليس متوعداً ومهدداً بها آدم عليه السالم وذريته
ِ
ألحتنكن)
من بعده وهي (ألضلنهم ،ألمنينهم ،ألقعدن ،ألزينن ،ألغوينهم،
فابتدأت بتبيين المعنى اللغوي لكل تهديد ثم أوردت أقوال المفسرين في ذلك ثم
ناقشت هذه األقوال وبينت الراجح منها ،وقد خلصت في دراستي إلى أن معاني
هذه التهديدات والتوعدات تعود في جملتها إلى أن إبليس ال يفتر عن إغواء
واضالل بني آدم وال عن تزيينه الباطل لهم وتحسينه وتحبيبه إليهم ،وعزمه
األكيد في سبيل تحقيق ذلك ،وعليه فإن يجب على المسلم أن يعي هذه
التهديدات والتوعدات للحذر والتحذير منها كما قال تعالى( :يا أيها الذين آمنوا
ال تتبعوا خطوات الشيطان  )...وأن ال يغتر المسلم بتزيين الشيطان للمعاصي
والشهوات وأن يحذر من خطواته المؤدية إلى المهالك ليكون من عباد اهلل
المخلصين الذين استثنوا من تسلط الشيطان عليهم.
كلمات مفتاحية  :القرآن – تفسير  -توعد .تهديد – إبليس – الشيطان.
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The Qur'an's talk about Satan's promise to Adam's
offspring
Objective study
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Research Summary
In this study I talked about the words of the Noble
Qur’an about the threats of the devil to Adam, peace be
upon him and his descendants after him. I have
concluded in my study that the meanings of these threats
and intimidations are due in their entirety to the fact that
Satan does not stop seducing and misleading the children
of Adam, nor from his false adornment and improvement
to them, and his certain determination In order to
achieve this, and therefore the Muslim must be aware of
these threats and intimidations to beware and warn about
them, as the Almighty said: (O you who believe, do not
follow the steps of Satan ...) and that the Muslim should
not be deceived by decorating Satan for sins and desires
and to beware of his steps leading to perishing. To be one
of the faithful servants of God who are excluded from the
power of Satan.
Key words: The Qur’an – interpretation- a promise.
Threat – Satan- devil
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل نحمده تعالى ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،
َّ
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
محمدا عبده ورسوله،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
ً
أما بعد:
صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم
كثيراَّ .
تسليما ً
ً
فقد حذر اهلل عباده من عداوة إبليس وحذرهم من اتباع خطواته فقال
تعالى(:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)[األنعام ]239:وقال(:ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)
[النور.]92:
وأخبر تعالى عن تهديده وتوعده لذرية آدم في مواضع شتى من القرآن الكريم،
وقد اقتصرت في هذا البحث على دراسة بعض هذه التهديدات الواردة في
القرآن الكريم ،فوقع البحث على اختيار ست مفردات وردت على لسان إبليس
مهدداً بها آدم عليه السالم وذريته من بعده ،وهي (ألضلنهم ،وألمنينهم،
وألقعدن ،وألزينن لهم ،وألغوينهم ،وألحتنكن).
قال تعالى ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ األعراف٦١ - ٦١ :

ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ النساء29١ - 22١ :

ﭽ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ
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ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﭼ اإلسراء١٦ - ١٦ :
وقد اعتنيت في هذا البحث بمعنى المفردة دون غيرها إال ما له تعلق بها مما
يلزم بيانه ليتم معناها به ،مع اجتناب التطويل في ذلك قدر المستطاع ،فكانت
خطته كالتالي:
المقدمة
المبحث األول :توعد إبليس لذرية آدم بقوله(:وألضلنهم) وفيه ثالثة
مطالب:
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد.
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد.
المطلب الثالث :مناقشة األقوال.
المبحث الثاني :توعد إبليس لذرية آدم بقوله(:وألمنينهم) وفيه ثالثة
مطالب:
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد.
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد.
المطلب الثالث :مناقشة األقوال.
المبحث الثالث :توعد إبليس لذرية آدم بقوله(:ألقعدن) وفيه ثالثة
مطالب:
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد.
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد.
المطلب الثالث :مناقشة األقوال.
المبحث الرابع :توعد إبليس لذرية آدم بقوله(:ألزينن لهم) وفيه ثالثة
مطالب:
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد.
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد.
المطلب الثالث :مناقشة األقوال.
-
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المبحث الخامس :توعد إبليس لذرية آدم بقوله(:وألغوينهم) وفيه
ثالثة مطالب:
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد.
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد.
المطلب الثالث :مناقشة األقوال.
المبحث السادس :توعد إبليس لذرية آدم بقوله(:ألحتنكن) وفيه ثالثة
مطالب:
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد.
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد.
المطلب الثالث :مناقشة األقوال.
الخاتمة.
الفهارس
-
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المبحث األول :توعد إبليس لذرية آدم بقوله( :وألضلنهم)(.)٦
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد:
قال ابن فارس:الضاد والالم أصل صحيح يدل على معنى واحد ،وهو ضياع
الشيء وذهابه في غير حقه .يقالِ َّ :
ض ّل ،لغتان .وكل جائر عن
وي َ
ضل يض ُّل َ
القصد ضال .والضالل والضاللة بمعنى .ورجل ضليل ومضلل ،إذا كان صاحب
ضالل وباطل(.)2
وقال ابن دريد :ضل يضل ضالالً والضالل ضد الهدى .وضل في األمر ضالالً
إذا لم يهتد له .وضل في األَرض ضالالً إذا لم يهتد للسبيل.
َوُيقَال :فالن ضل ابن ضل إذا كان منهمكاً في الضالل(.)3
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد:
قال الطبري رحمه اهلل( :وألضلنهم) :ألصدن النصيب المفروض الذي اتخذه من
عبادك عن محجة الهدى إلى الضالل ،ومن اإلسالم إلى الكفر(.)4
وقال السمرقندي :يعني عن الهدى والحق(.)٦
وقال الواحدي :قال ابن عباس :عن سبيل الهدى وطرق الحق .واضالله
وسواس ودعاء إلى الباطل ،ولو كان إليه شيء من الضاللة سوى الدعاء
إليها ألضل جميع الخلق(.)١
وقال السمعاني :أي :ألغوينهم(.)١

( )٦وهو الوارد في قوله تعالى(:ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ

ﯦ) [النساء.]٦٦1:
( )2مقاييس اللغة (.)٦٦٦
( )3جمهرة اللغة (.)٦4١/٦
( )4تفسير الطبري (.)2٦3/1
( )5بحر العلوم (.)343/٦
()6الوسيط (.)٦٦١/2
( )7تفسير القرآن للسمعاني (.)483/٦
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وقال البغوي :يعني عن الحق ،أي :ألغوينهم ،يقوله إبليس ،وأراد به التزيين،
كما
شيء،
اإلضالل
من
إليه
فليس
واال
قال(:ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ) ِ
[الحجر.)2(]31:

وقال ابن عطية :قوله :معناه أصرفهم عن طريق الهدى( .)2وبه قال
القرطبي(.)3
وقال البيضاوي :أي :عن الحق) ،(4وبه قال ابن كثير( )٦واأللوسي).(١
وقال أبو حيان :إضاللهم وهو صرفهم عن الهداية وأسبابها(.)١
وقال الشوكاني :واإلضالل :الصرف عن طريق الهداية إلى طريق الغواية(.)8
المطلب الثالث :مناقشة األقوال:
من خالل النظر إلى أقوال المفسرين السابقة في معنى اإلضالل نجد أن معنى
هذه المفردة ال يخرج عن الصد عن الهدى والحق واإلغواء بالتزيين والوسوسة
والصرف والدعوة إلى الضاللة.
ولعل الراجح في هذا أن كل ما ذكر في معنى إضالل إبليس لذرية آدم صحيح،
ُّ
فالصد عن الهدى والحق واإلغواء بالتزيين والوسوسة والصرف عن اإلسالم
إلى الكفر والدعوة إلى الضاللة ،إنما ترجع إلى معنى واحد وهو اإلضالل الذي
هدد إبليس به ذرية آدم عليه السالم.

() 1
() 2
() 3
() 4
() 5
() 6
() 7
() 8

معالم التنزيل للبغوي (.)218/2
المحرر الوجيز (.)٦٦4/2
انظر :الجامع ألحكام القرآن (.)381/٦
أنوار التنزيل (.)18/2
انظر :تفسير القرآن العظيم (.)3١١/2
انظر :روح المعاني (.)٦43/3
البحر المحيط (.)١٦/4
فتح القدير (.)٦1١/٦
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المبحث الثاني :توعد إبليس لذرية آدم بقوله( :وألمنينهم)(:)٦
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد:
قال ابن عاشور :يقال :م ّناه ،إذا وعده المواعيد الباطلة ،وأطمعه في وقوع ما
يحبه مما ال يقع ،ومنه سمي بالتمني طلب ما ال طمع فيه أو ما فيه عسر(.)2
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد:
قال الطبري( :وألمنينهم) ،يقول :ألزيغ ّنهم بما أجعل في نفوسهم من األماني
عن طاعتك وتوحيدك إلى طاعتي والشرك بك(.)3
وقال الزجاج :أجمع لهم مع اإلضالل أن أوهمهم أنهم ينالون من اآلخرة
حظا(.)4
وقال السمرقندي :يعني ألخبرنهم بالباطل أنه ال جنة وال نار وال بعث) (٦وبنحوه
قال الثعلبي( )١والكلبي كما سيأتي.
وقال الواحدي :وألمنينهم :التمنية :تسهيل سبيل إدراك المنية وهو ما يتمناه
اإلنسان ،والشيطان يمني اإلنسان بأن يخيل إليه إدراك ما يتمناه من المال
وطول العمر.
ونقل عن ابن أنه قال عباس :يريد تسويف التوبة وتأخيرها.
وعن الكلبي أنه قال :وألمنيهم أنه ال جنة وال نار وال بعث(.)١
وقال السمعاني( :وألمنينهم) :قيل :معناه :أمنينهم ركوب األهواء ،وقيل معناه:
أمنينهم طول العمر في النعيم؛ ليؤثروا الدنيا على اآلخرة (.)8
( )1وهو الوارد في قوله تعالى(:ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

() 2
() 3
() 4
() 5
() 6
() 7
() 8

ﯦ) [النساء]٦٦1:
التحرير والتنوير ( )234/٦باختصار يسير.
تفسير الطبري (.)2٦3/1
معاني القرآن (.)٦31/2
بحر العلوم (.)343/٦
الكشف والبيان (.)388/3
الوسيط (.)٦٦8/2
تفسير القرآن للسمعاني (.)483/٦
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ُسولن لهم .ثم قال :وهذا ال ينحصر إلى نوع واحد من
وقال ابن عطية :أي :أل ّ
األمنية ،ألن كل واحد في نفسه إنما تمنيه بقدر نصبته وقرائن حاله ،ومنه
تغن ،فإن لم
قوله عليه السالم« :إن الشيطان يقول لمن يركب وال يذكر اهللّ :
يحسن قال له تمن»(.)2()٦
وقال البيضاوي :وألمنينهم األماني الباطلة كطول الحياة وأن ال بعث وال
عقاب(.)3
وقال النسفي :أي وأللقين في قلوبهم األماني الباطلة من طول األعمار وبلوغ
اآلمال(.)4
وقال ابن كثير :وألمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة ،وأعدهم األماني ،وآمرهم
بالتسويف والتأخير ،وأغرهم من أنفسهم(.)٦
وقال الشوكاني :والمراد باألماني التي يمنيهم بها الشيطان :هي األماني
الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته(.)١
وقال األلوسي :وألمنينهم األماني الباطلة ،وأقول لهم :ليس وراءكم بعث وال
نشر وال جنة .وال نار وال ثواب وال عقاب فافعلوا ما شئتم وقيل :أمنيهم بطول
البقاء في الدنيا فيسوفون العمل ،وقيل :أمنيهم باألهواء الباطلة الداعية إلى
المعصية وأزين لهم شهوات الدنيا وزهراتها وأدعو كالً منهم إلى ما يميل طبعه
إليه فأصده بذلك عن الطاعة(.)١

()٦

()2
()3
()4
()٦
()١
()١

رواه الطبراني موقوفاً على ابن مسعود في المعجم الكبير ( )٦٦١/1والبيهقي في
السنن الكبرى ( ) 4٦3/٦ونصه " إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اهلل ردفه الشيطان،
فقال له :تغن فإن لم يحسن قال له :تمن " وقال الهيثمي :ورجاله رجال الصحيح،
انظر :مجمع الزوائد (.)٦3٦/٦3
المحرر الوجيز ()٦٦4/2
أنوار التنزيل (.)18/2
مدارك التنزيل (.)31١/٦
تفسير القرآن العظيم (.)3١١/2
فتح القدير (.)٦1١/٦
روح المعاني (.)٦43/3
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وقال ابن عاشور :وألمنينهم ألعدنهم مواعيد كاذبة ،ألقيها في نفوسهم،
تجعلهم يتمنون ،أي يقدرون غير الواقع واقعاً ،إغراقا في الخيال ،ليستعين
بذلك على تهوين انتشار الضالالت بينهم(.)٦
المطلب الثالث :مناقشة األقوال:
بالنظر إلى أقوال المفسرين السابقة في معنى توعد إبليس لذرية آدم بقوله:
(وألمنينهم) نجد أن معنى هذا التهديد ينحصر في أربعة أقوال ذكرها ابن
الجوزي رحمه اهلل في زاد المسير وهي :األول أن المراد هو الكذب الذي
يخبرهم به ،أنه ال جنة وال نار وال بعث ،والثاني أنه التسويف بالتوبة ،والثالث
أنه إيهامهم أنهم ينالون حظاً من اآلخرة ،والرابع أنه تزيين األماني لهم(.)2
ولعل الراجح في معنى هذا التهديد أنه ال ينحصر في نوع واحد ،ألن إبليس
يمني كل إنسان بما يناسب حاله من طول عمر وبلوغ وطر وغير ذلك ،وهي
كلها أماني كاذبة باطلة ،وقد قال بهذا ابن عطية( ،)3والقرطبي( ،)4وأبو
حيان( ،)٦واألصل حمل نصوص الوحي على العموم.

()٦
()2
()3
()4
()٦

التحرير والتنوير (.)234/٦
انظر :زاد المسير (.)4١4/٦
انظر :المحرر الوجيز ()٦٦4/2
انظر :الجامع ألحكام القرآن (.)381/٦
انظر :البحر المحيط (.)١٦/4
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المبحث الثالث :توعد إبليس لذرية آدم بقوله (ألقعدن)(:)٦
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد:
قال ابن فارس :القاف والعين والدال أصل مطّرد منقاس ال ُيخلِف ،وهو يضاهي
الجلوس وان كان ُيتكلم في مواضع ال يتكلم فيها بالجلوس ،يقال :قعد الرجل
يقعد قعوداً(.)2
وقال الجوهري :قعد قعودا ومقعداً ،أي جلس(.)3
وقال الراغب :القعود ُيقابل به القيام ،ومنه الترصد للشيء بالقعود له نحو
قوله(:ﮀﮁﮂﮃ) [األعراف]21:
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد:
قال الطبري :وأما قوله(:ألقعدن لهم صراطك المستقيم) ،فإنه يقول :ألجلسن
لبني آدم (صراطك المستقيم) ،يعني :طريقك القويم ،وذلك دين اهلل الحق ،وهو
اإلسالم وشرائعه .وانما معنى الكالم :ألصدن بني آدم عن عبادتك وطاعتك،
وألغوينهم كما أغويتني ،وألضلنهم كما أضللتني.
ثم استدل بما ُروي عن سبرة بن أبي الفاكه أنه سمع النبي صلى اهلل عليه
وسلم يقول(( :إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه ،فقعد له بطريق اإلسالم
فقال :أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم .ثم قعد له بطريق الهجرة
فقال :أتهاجر وتذر أرضك وسماءك ،وانما مثل المهاجر كالفرس في الطول؟
هد النفس والمال ،فقال:
فعصاه وهاجر .ثم قعد له بطريق الجهاد ،وهو َج ُ
()4
أتقاتل فتقتل ،فتنكح المرأة ،ويقسم المال؟ قال :فعصاه فجاهد)) .

() 1
() 2
() 3
() 4

وهو الوارد في قوله تعالى(:ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ) [األعراف.]٦١:
مقاييس اللغة (.)١82
الصحاح (.)٦2٦/2
هذا األثر ذكره الطبري بغير إسناده ( )334/٦2برقم  ،٦43١4وقد رواه أحمد في
مسنده مطوالً( ،)483/3والنسائي ( ،)22-2٦ /١والطبراني ( ،)٦٦١/١والبيهقي
في شعب اإليمان ( ،)٦38/١قال الحافظ ابن حجر في اإلصابة عند ترجمته لراوي
الحديث( :له حديث عند النسائي ،بإسناد حسن ،إال أن في إسناده اختالفا) ،ثم قال:
(وصححه ابن حبان) انظر ،)2١/3( :وقد صححه األلباني في صحيح سنن النسائي
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وقال الواحدي( :ألقعدن لهم صراطك المستقيم) على الطريق المستقيم الذي
يسلكونه إلى الجنة ،وهو دين اهلل اإلسالم ،بأن أزين لهم الباطل ،وما يكسبهم
المأثم( ،)٦ثم ذكر األثر الذي روي عن سبرة بن أبي فاكهة.
وقال البغوي :أي :ألجلسن لبني آدم على طريقك القويم وهو اإلسالم(.)2
وقال القرطبي( :ألقعدن لهم صراطك المستقيم)أي بالصد عنه ،وتزيين الباطل
حتى يهلكوا كما هلك ،أو يضلوا كما ضل ،أو يخيبوا كما خيب .والصراط
المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة(.)3
وقال النسفي :أي :ألعترضن لهم على طريق اإلسالم مترصدا للرد متعرضاً
للصد كما يتعرض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة(.)4
وقال محمد رشيد رضا :والمعنى فبسبب إغوائك إياي من أجل ذرية آدم أقسم
ألقعدن لهم على صراطك المستقيم أو فيه أو أللزمنه فأصدهم عنه وأقطعه
عليهم بأن أزين لهم سلوك طرق أخرى أشرعها لهم من جميع جوانبه ليضلوا
عنه ،وهو ما فسر بقوله( :ثم آلتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن
أيمانهم وعن شمائلهم) أي فال أدع جهة من جهاتهم األربع إال وأهاجمهم
منها ،وهذه جهات معنوية كما أن الصراط الذي يريد إضاللهم عنه معنوي(.)٦
المطلب الثالث :مناقشة األقوال:
يتلخص من األقوال السابقة في معنى هذا التهديد أن القعود يأتي بمعنى
الترصد والصد والجلوس واالعتراض ،ولعل الراجح أن إبليس توعد بالمواظبة
على إفساد آدم عليه السالم وذريته بالوسوسة مواظبة ال يفتر عنها فناسب أن
يعبر سبحانه بالقعود؛ ألن من أراد المبالغة في تكميل أمر من األمور قعد له
حتى يصبح فارغ البال فيمكنه إتمام المقصود( ،)١وأما االقتصار منه صلى اهلل

() 1
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() 5
() 6

(.)23١/١
الوسيط (.)3٦4/2
معالم التزيل (.)2٦8/3
انظر :الجامع ألحكام القرآن (.)٦١٦/١
مدارك التنزيل (.)٦٦8/٦
المنار (.)211/8
انظر :اللباب في علوم الكتاب (.)4٦/1
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عليه وسلم على ما ُذكر في الحديث الذي رواه الطبري فإن م ارده صلى اهلل
عليه وسلم االعتناء بشأنها والتنبيه على عظم قدرها لما أن المقام اقتضى ذلك
ال الحصر(.)٦
وأما المراد بالصراط ففيه ثالثة أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه اهلل :أحدها :أنه
طريق مكة ،والثاني :أنه ِ
الحق( ،)2ولعل الصحيح أن
اإلسالم ،والثالث :أنه
ّ
الصراط المستقيم يشمل ذلك كله ،فالمراد جميع صراطك المستقيم ،وهو اإلسالم
بجميع شعبه ،واهلل أعلم.

( )1انظر :روح المعاني (.)33٦/4
( )2انظر :زاد المسير (.)٦3١/2
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المبحث الرابع :توعد إبليس لذرية آدم بقوله (ألزينن لهم)(:)٦
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التوعد:
قال ابن فارس :الزاء والياء والنون أصل صحيح يدل على حسن الشيء
وتحسينه .فالزين نقيض الشين .يقال زينت الشيء تزيينا .وأزينت األرض
وازينت وازدانت إذا حسنها عشبها(.)2
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التوعد:
قال الطبري :وعنى بقوله( :ألزينن لهم في األرض) :ألحسنن لهم معاصيك،
وألحببنها إليهم في األرض(.)3
وقال الثعلبي :ألزينن لهم في األرض معاصيك وألحبب ّنها إليهم(.)4
وقال السمعاني :معناه :ألزينن لهم حب الدنيا والغواية(.)٦
وقال البغوي :حب الدنيا ومعاصيك(.)١
وقال ابن عطية :ومعنى ألزينن لهم في األرض أي الشهوات والمعاصي،
والضمير في لهم لذرية آدم وان كان لم يجر لهم ذكر ،فالقصة بجملتها حيث
وقعت كاملة تتضمنهم(.)١
وقال ابن الجوزي :ألزينن لهم في األرض مفعول التزيين محذوف ،والمعنى:
ألزينن لهم الباطل حتى يقعوا فيه(.)8
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وهو الوارد في قوله تعالى( :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ) ِ
[الحجر.]31:
مقاييس اللغة (.)314
تفسير الطبري (.)٦32/٦١
الكشف والبيان (.)34٦/٦
تفسير القرآن للسمعاني (.)٦43/3
معالم التنزيل (.)38٦/4
المحرر الوجيز(.)3١2/3
زاد المسير (.)٦34/2
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وقال ابن كثير :ألزينن لهم أي لذرية آدم عليه السالم في األرض أي أحبب
إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها ،وأزعجهم إليها إزعاجا(.)٦
وقال الشوكاني{ :قال رب بما أغويتني ألزينن لهم في األرض} :الباء للقسم،
وما مصدرية ،وجواب القسم ألزينن لهم ،أي :أقسم بإغوائك إياي ألزينن لهم
في األرض ،أي :ما داموا في الدنيا ،والتزيين منه إما بتحسين المعاصي
وايقاعهم فيها ،أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم اهلل به فال يلتفتون
إلى غيرها(.)2
وقال ابن عاشور :والتزيين :التحسين ،أي جعل الشيء زينا ،أي حسنا.
وحذف مفعول ألزينن لظهوره من المقام ،أي ألزينن لهم الشر والسيئات
فيرونها حسنة ،وأزين لهم اإلقبال على المالذ التي تشغلهم عن الواجبات(.)3
المطلب الثالث :مناقشة األقوال:
بالنظر إلى األقوال السابقة في بيان معنى تهديد إبليس لذرية آدم بقوله:
(وألزينن لهم) نجدها تتفق أن معنى هذا التزيين إنما هو التحسين والتحبيب،
وهو تحسين المعاصي وتحبيبها لذرية آدم عليه السالم ،وبذل الجهد في
إيقاعهم فيها ،أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم اهلل به فال يلتفتون
إلى غيرها.

( )1تفسير القرآن العظيم (.)4٦1/4
( )2فتح القدير (.)٦٦8/3
( )3التحرير والتنوير (.)41/٦4
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المبحث الخامس :توعد إبليس لذرية آدم بقوله (وألغوينهم)(:)٦
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التوعد:
قال ابن فارس :الغين والواو والحرف المعتل بعدهما أصالن :أحدهما يدل على
خالف الرشد واظالم األمر ،واآلخر على فساد في شيء.
فاألول الغي ،وهو خالف الرشد ،والجهل باألمر ،واالنهماك في الباطل .يقال
غوى يغوي غيا.
واألصل اآلخر :قولهم :غوي الفصيل ،إذا أكثر من شرب اللبن ففسد جوفه.
والمصدر الغوى(.)2
وقال الجوهري :الغي :الضالل والخيبة أيضا .وقد غوي بالفتح يغوي غيا
وغواية ،فهو غاو وغو .وأغواه غيره فهو غوي(.)3
المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في هذا التهديد:
قال الطبري :أي :وألضلنهم عن سبيل الرشاد(.)4
وقال السمرقندي :أي ألضلنهم عن الهدى أجمعين إال عبادك منهم
المخلصين( ،)٦وبنحوه قال الثعالبي( ،)١والسمعاني( ،)١والبغوي( ،)8وابن
عطية( ،)1وابن الجوزي(.)٦3

( )1وهو الوارد في قوله تعالى( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)
ِ
[الحجر.]31:
( )2مقاييس اللغة (.)١3٦
( )3الصحاح (.)24٦3/١
( )4تفسير الطبري (.)٦32/٦١
( )5بحر العلوم (.)2٦١/2
( )6الكشف والبيان (.)34٦/٦
( )7تفسير القرآن للسمعاني (.)٦43/3
( )8معالم التنزيل (.)38٦/4
( )9المحرر الوجيز (.)3١2/3
( )10زاد المسير (.)٦34/2
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وقال الشوكاني :وألغوينهم أجمعين أي :ألضلنهم عن طريق الهدى ،وأوقعهم
في طريق الغواية وأحملهم عليها إال عبادك منهم المخلصين(.)٦
وقال ابن عاشور :واإلغواء :جعلهم غاوين .والغواية -بفتح الغين :-الضالل.
والمعنى :وألضلنهم(.)2
المطلب الثالث :مناقشة األقوال:
تبين من خالل األقوال السابقة في بيان معنى تهديد إبليس لذرية آدم بقوله:
(وألغوينهم) أنه ال خالف بين المفسرين من أن المراد بهذا التوعد والتهديد أنه
الضالل ،وذلك أنه توعد بإضالل ذرية آدم عليه السالم عن الهدى وحملهم
على الغواية وهي االنهماك في الباطل ،وأنه ال يسلم من ذلك إال َمن كان ِمن
عباد اهلل المخلصين.

( )1فتح القدير (.)٦٦8/3
( )2التحرير والتنوير (.)41/٦4
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المبحث السادس :توعد إبليس لذرية آدم بقوله( :ألحتنكن)(:)٦
المطلب األول :المعنى اللغوي لهذا التهديد:
قال ابن قتيبة( :ألحتنكن ذريته) ألستأصلنهم .يقال :احتنك الجراد ما على
األرض كله؛ إذا أكله كله .واحتنك فالن ما عند فالن من العلم :إذا استقصاه،
ويقال :هو من حنك دابته يحنكها حنكا :إذا شد في حنكها األسفل حبال يقودها
به .أي ألقودنهم كيف شئت(.)2
وقال ابن فارس :الحاء والنون والكاف أصل واحد ،وهو عضو من األعضاء ثم
يحمل عليه ما يقاربه من طريقة االشتقاق .فأصل الحنك حنك اإلنسان ،أقصى
فمه .يقال َّ
حنكت الصبي ،إذا مضغت التمر ثم دلكته بحنكه ،فهو محنك ؛
وحنكته فهو محنوك .ويقال" :هو أشد سواداً من حنك الغراب" وهو منقاره ،وأما
حلكه فهو سواده .ويقال احتنك الجراد األ رض ،إذا أتى على نبتها ؛ وذلك
قياس صحيح ،ألنه يأكل فيبلغ حنكه.
ومن المحمول عليه استئصال الشيء ،وهو احتناكه ،ومنه في كتاب اهلل
تعالى(:ألحتنكن ذريته إال قليال) أي أغويهم كلهم ،كما يستأصل الشيء ،إال
قليال(.)3
وقال الراغب :وقوله( :ألحتنكن ذريته إال قيالً) يجوز أن يكون من قولهم:
حنكت الدابة :أصبت حنكها باللجام والرسن ،فيكون نحو قولك :أللجمن فالناً
وأرسنه ،ويجوز أن يكون من قولهم احتنك الجراد األرض ،أي استولى بحنكه
عليها ،فأكلها واستأصلها ،فيكون معناه :ألستولين عليهم استيالءه على
ذلك(.)4

( )1وهو الوارد في قوله تعالى(:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡ) [اإلسراء.]١2:
( )2غريب القرآن (.)2٦8/٦
( )3مقاييس اللغة (.)221
( )4مفردات ألفاظ القرآن (.)2١٦-2١3
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المطلب الثاني :أقوال المفسرين الواردة في معنى هذا التهديد:
ألستولين عليهم( ،)٦وبه قال الطبري ثم
قال الفراء :وقوله( :ألحتنكن) :يقول:
ّ
زاد :وألستأصلنهم ،وألستميلنهم .ثم روى بسنده عن مجاهد :أي ألحتوينهم،
وعن ابن عباس :أي ألستولين ،وعن ابن زيد :أي ألضلنهم(.)2
وقال الثعلبي :أي ألستولين على أوالده وألحتوينهم وألستأصلنهم باإلضالل
وألجتاحنهم( )3وبنحوه قال الواحدي( ،)4والبغوي( ،)٦والسمين الحلبي( ،)١وغيرهم
ممن جاء بعدهم.
()١
وقال السمعاني :ومعناه :ألسوقنهم إلى المعاصي سوقا ،وألميلنهم إليه ميالً .
وقال ابن عطية :وقوله ألحتنكن معناه :ألميلن وألجرن ،وهو مأخوذ من تحنيك
(.)8
الدابة
المطلب الثالث :مناقشة األقوال:
بالنظر إلى األقوال السابقة في بيان معنى تهديد إبليس لذرية آدم بقوله:
(ألحتنكن) نجد أن هذا التهديد يأتي بمعنى االستيالء واالحتواء واإلضالل
واالستئصال.
ولعل الراجح هو ما ذكره الطبري رحمه اهلل من أن هذه األلفاظ وان اختلفت
فإنها متقاربة في المعنى ،ألن االستيالء واالحتواء بمعنى واحد ،واذا استولى
عليهم فقد أضلهم( )1حتى يستأصلهم ويجتاحهم.
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معاني القرآن (.)٦2١/2
تفسير الطبري (.)488/٦١
الكشف والبيان (.)٦٦2/١
انظر :الوسيط للواحدي (.)٦٦٦/3
انظر :معالم التنزيل (.)٦34/٦
الدر المصون (.)383/١
تفسير القرآن للسمعاني (.)2٦١/3
المحرر الوجيز (.)4١3-4١1/3
انظر :تفسير الطبري (.)488/٦١
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الخاتمة
وفي ختام هذه الجولة التي وقفت من خاللها على بعض تهديدات إبليس لذرية
آدم مما ورد في القرآن الكريم على لسانه ،فقد تبين أن إبليس الذي لعنه اهلل
تعالى في محكم تنزيله ،ال يفتر عن إغواء بني آدم وتزيين الباطل لهم وتحبيبه
إليهم ،وعزمه األكيد في سبيل تحقيق ذلك ،وأن علينا معاشر المسلمين أن
ِّ
ونحذر منها ،وال يغرنا تزيين الشيطان
نعي هذه التهديدات والتوعدات لنحذرها
للمعاصي والشهوات ،ولنكن من عباد اهلل المخلصين الذين استثنوا من تسلط
الشيطان عليهم ،وأن نكون دعاة خير نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر
ونحافظ على إسالمنا ووحدتنا من مكائد الشيطان وحيله.
وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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فهرس المصادر والمراجع
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان /محمد بن حبان البستي:
.٦
بيروت -مؤسسة الرسالة٦4٦8 ،هـ.
اإلصابة في تمييز الصحابة /أحمد بن علي بن محمد ابن حجر
.2
العسقالني :بيروت -دار الكتب العلمية٦4٦٦ ،هـ.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /محمد األمي الشنقيطي:
.3
بيروت -دار الفكر٦4٦٦ ،هـ.
أنوار التنزيل وأسرار التأويل /ناصر الدين عبد اهلل بن عمر البيضاوي:
.4
بيروت -دار إحياء التراث العربي٦4٦8 ،هـ
بحر العلوم /أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم
.٦
السمرقندي.
البحر المحيط في التفسير /أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي:
.١
بيروت -دار الفكر٦423 ،هـ
التحرير والتنوير /محمد الطاهر ابن عاشور :تونس -الدار التونسية
.١
للنشر٦184 ،هـ.
تذكرة األريب في تفسير الغريب /جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن
.8
بن علي بن محمد الجوزي :بيروت -دار الكتب العلمية٦42٦ ،هـ.
التسهيل لعلوم التنزيل /محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي :بيروت-
.1
شركة دار األرقم بن أبي األرقم٦4٦١ ،هـ
 .٦3تفسير القرآن العظيم /أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي:
بيروت -دار الكتب العلمية٦4٦1 ،هـ.
 .٦٦تفسير القرآن /منصور بن محمد السمعاني :الرياض -دار الوطن،
٦4٦8هـ
 .٦2تفسير المنار /محمد بن رشيد رضا :مصر -الهيئة المصرية للكتاب،
٦113هـ.
 .٦3تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان /عبد الرحمن بن ناصر
ابن سعدي:بيروت -مؤسسة الرسالة٦423 ،هـ.
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 .٦4جامع البيان في تأويل القرآن /محمد بن جرير الطبري :بيروت-
مؤسسة الرسالة٦423 ،هـ.
 .٦٦جمهرة اللغة /أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي :بيروت -دار
العلم للمالين٦18١ ،م.
 .٦١الجواهر الحسان في تفسير القرآن /عبد الرحمن بن محمد الثعالبي:
بيروت -دار إحياء التراث العربي٦4٦8 ،هـ.
 .٦١الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /أحمد بن يوسف المعروف
بالسمين الحلبي :دمشق -دار القلم.
 .٦8الدر المنثور /عبد الرحمن بن أبي بكر ،جال ل الدين السيوطي:
بيروت -دار الفكر.
 .٦1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /شهاب الدين
محمود بن عبد اهلل األلوسي :بيروت -دار الكتب العلمية٦4٦٦ ،هـ.
 .23زاد المسير في علم التفسير /جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن
علي بن محمد الجوزي :بيروت -دار الكتاب العربي٦422 ،هـ.
 .2٦السنن الكبرى /أحمد بن الحسين البيهقي :بيروت -دار الكتب العلمية،
٦424هـ
 .22سنن النسائي /أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي :حلب-
مكتب المطبوعات اإلسالمية٦43١ ،هـ.
 .23شعب اإليمان/أحمد بن الحسين بن علي البيهقي :الرياض -مكتبة
الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند٦423 ،هـ.
 .24الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /إسماعيل بن حماد الجوهري
الفارابي :بيروت -دار العلم للماليين٦43١ ،هـ.
 .2٦العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير /محمد األمين
الشنقيطي :مكة المكرمة -دار عالم الفوائد٦42١ ،هـ.
 .2١غرائب القرآن ورغائب الفرقان /نظام الدين النيسابوري :بيروت -دار
الكتب العلمية٦4٦١ ،هـ.
 .2١فتح القدير /محمد بن علي بن محمد الشوكاني :دمشق ،بيروت -دار
ابن كثير ،دار الكلم الطيب٦4٦4 ،هـ.
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 .28الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل /محمود بن عمرو الزمخشري:
بيروت -دار الكتاب العربي٦43١ ،هـ.
 .21الكشف والبيان عن تفسير القرآن /أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي:
بيروت -دار إحياء التراث العربي٦422 ،هـ.
 .33اللباب في علوم الكتاب /سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي:
بيروت -دار الكتب العلمية٦4٦1 ،هـ.
 .3٦مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /أبو الحسن نور الدين علي الهيثمي:
القاهرة -مكتبة القدسي٦4٦4 ،هـ.
 .32محاسن التأويل /محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي :بيروت-
دار الكتب العلمية٦4٦8 ،هـ.
 .33المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /أبو محمد عبد الحق بن
غالب ابن عطية األندلسي :بيروت -دار الكتب العلمية٦422 ،هـ.
 .34مدارك التنزيل وحقائق التأويل /أبو البركات عبد اهلل بن أحمد النسفي:
بيروت -دار الكلم الطيب٦4٦1 ،هـ.
 .3٦معالم التنزيل في تفسير القرآن /أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي:
د ار طيبة٦4٦١ ،هـ.
 .3١معاني القرآن واعرابه /إبراهيم بن السري الزجاج :بيروت -دار عالم
الكتب٦438 ،هـ.
 .3١المعجم الكبير /سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني :القاهرة -مكتبة
ابن تيمية٦4٦٦ ،هـ.
 .38مفردات ألفاظ القرآن /الراغب األصفهاني :دمشق ،بيروت -دار القلم،
الدار الشامية٦433 ،هـ.
 .31مقاييس اللغة /أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا :القاهرة -دار
الحديث٦421 ،هـ.
 .43نظم الدرر في تناسب اآليات والسور /إبراهيم بن عمر البقاعي:
القاهرة -دار الكتاب اإلسالمي.
 .4٦الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي:
دمشق ،بيروت -دار القلم ،الدار الشامية٦4٦٦ ،هـ.
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 .42الوسيط في تفسير القرآن المجيد /أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي:
بيروت -دار الكتب العلمية٦4٦٦ ،هـ.

