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يقوُل اإلماُم اُملَزيِنُّ َرِحمَُه ُهللا:

افيّع ثامنني مرة، فاََم ِمن مرةٍ إالَّ  «قرأُت ڪتاَب الرسالِة عىل الشَّ

: ِهيه، أىََب ُهللا أن يڪوَن  افيعُّ وڪان يقُف َعَىل خطأ، فقاَل الشَّ

ِڪتاٌب صحيٌح غرَي ِڪَتابِِه»

َأيِخ القارئُ الڪريُم، َما َڪان ِمن خطٍإ يف ڪتابِنا فَأَْرِشدنا إليِه

اڪرِين. َّنا َال نَدَّيع الِعصمَة، ونحُن لَك ِمن الشَّ فَإن

قَاَل َشيُخنَا الحاِفُظ الهَرَرِيُّ َرِحمَُه ُهللا:

« َِّذي يَْعَتِمُد َوْحَدُه َعَىل ُمَطالََعِة الُڪتُِب يَْطلُُع َضاالًّ ُمِضالًّ «ال

فال بُدَّ أيِخ القارئُ ِمن تَليَِقّ الِعلِم

ِمن أفواهِ األثباِت الِثّقاِت ِمَن أهِل الِعلِم



٥

التَّوِطَئة

اِمليزان يف بَيان َعِقيَدة أهِل اإليامن

احلمدُ هللا ربِّ العالمني، وصىل اهللا وســـلَّم ورشَّف وكرَّم عىل ســـيِّدنا 
 ، ـــدرِ طه األمنيِ ، العظيمِ اجلـــاهِ، العايل القَ ـــد، احلبيـــبِ المحبوبِ حممَّ
يامِني  يَّته وأهلِ بَيتِه المَ ، وعىل ذُرِّ لِنيَ جَّ رِّ المحَ وإمامِ المرسلنيَ وقائدِ الغُ
يَّات  قِ يَّات النَّ اتِ التَّقِ المكرَّمني، وعىل زوجاتِه أمَّهات المؤمنِني البـــارّ
م  هُ عَ ين، ومَـــن تَبِ ـــني الطَّاهرِ بِ ـــات، وصحابَتِه الطيِّ يَّ فِ الطاهـــراتِ الصَّ

ين. ومِ الدِّ بإحسانٍ إىل يَ
ا، وهي المرجع  ا وخلفً فً ، فهذه عقيدةُ كلّ األمّة اإلسالميةِ سلَ أما بعدُ
الـــذي تُعْرض عليه عقائدُ النـــاس، فمن خالفها أو كذهبا ال يكونُ من 
، فكان  هُ فُ زيْفَ الباطلِ وزيغَ شِ ان احلقِّ الذي يَكْ ، وهي م المسلمنيَ

ِ؛ وعليه: ع فْ ال بُدَّ من هذا البيان المهمِّ خلصوصِ الغَرضِ وعمومِ النَّ
نا اهللاُ وإياكَ أنهُ جيبُ عىل كلِّ مكلـــفٍ أن يعلمَ أنَّ اهللاَ  اعلـــم أ رشـــدَ
هِ العلويَّ والســـفيلَّ والعرشَ  َ بأرسِ هِ، خلقَ العامل عزَّ وجلَّ واحـــدٌ يف ملكِ
ا. مجيعُ اخلالئِقِ  مَ ا ومـــا بينهُ ، والســـماواتِ واألرضَ وما فيهمَ والكريسَّ
بّرٌ يف اخللقِ  كُ ذرةٌ إال بإذنِـــهِ، ليس معهُ مُدَ مقهـــورونَ بقدرتِهِ، ال تتحرَ
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ُ الغيبِ  ، عامل ةٌ وال نـــومٌ ـــنَ هُ سِ وال رشيـــكٌ يف الملكِ، حي قيومٌ ال تأخذُ
ء يف األرضِ وال يف الســـماءِ، يعلمُ ما يف الربّ  والشـــهادةِ ال خيفى عليه 
ا، وال حبةٍ يف ظلماتِ األرضِ وال  هَ ، وما تسقطُ من ورقةٍ إال يعلمُ والبحرِ

. رطبٍ وال يابسٍ إال يف كتابٍ مبنيٍ
، قادرٌ  ا، فعالٌ لما يريدُ ءٍ عددً ا وأحىصَ كلّ  ء علمً أحاطَ بكلِ 
زُّ والبقاءُ، وله احلكمُ والقضاءُ،  ، وله العِ عىل ما يشـــاءُ، له الملكُ وله الغِ
لُ يف  عَ فْ ، وال مانعَ لما أعطَى، يَ ، ال دافعَ لما قىضَ وله األســـماءُ احلســـ
ـــو ثوابًا وال خيافُ  هِ بما يشـــاءُ، ال يَرجُ قِ لْ مُ يف خَ كُ ْ ، وحيَ هِ مـــا يريدُ ملكِ
لٌ  هُ فَضْ مةٍ منْ ، وكلُّ نِعْ ـــمٌ كْ مُهُ وال عليهِ حُ ـــا، ليس عليهِ حـــقٌ يلزَ عقابً
. مَوجودٌ قبلَ  ـــألونَ لُ وهم يُسْ عَ فْ ا يَ ، ال يُســـألُ عمّ لٌ مةٍ منه عَدْ وكل نِقْ
، وال  نيٌ وال شمالٌ ، وال  ، وال فوقٌ وال حتتٌ ، ليسَ لهُ قبلٌ وال بعدٌ اخلَلْقِ
َ كانَ وال أينَ كانَ وال  ، وال يقالُ م ، وال كلٌّ وال بعـــضٌ أمـــامٌ وال خلفٌ
 ، دُ بالزمانِ يَّ ، ال يتقَ ، ودبَّرَ الزمانَ نَ األكوانَ ، كوَّ ، كانَ وال مـــكانَ كيفَ
هُ وهمٌ  ، وال يلحقُ لُهُ شـــأْنٌ عن شـــأْنٍ ، وال يشـــغَ صُ بالمكانِ وال يتخصَّ
هـــنِ، وال يتمثَّلُ يف النفسِ، وال  صُ بالذّ ، وال يتخصَّ هُ عقـــلٌ وال يكتنِفُ
 ، هُ األوهامُ واألفكارُ قُ ـــورُ يف الوهمِ، وال يتكيفُ يف العقـــلِ، ال تَلْحَ يُتَصَ
ه ريبّ عن اجللوسِ  ﴿1 2       43  5    6 7﴾. تنـــزَّ
ا  والقعودِ واالستقرارِ والمحاذاةِ، الرّمحٰنُ عىل العرشِ استو استواءً منزهً
ا لقدرتِهِ ومل يتَّخِذه مكانًا  عن المماسةِ واالعوجاجِ، خلقَ العرشَ إظهارً
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، الرّمحٰنُ عىل  ــهِ، ومن اعتقـــدَ أنَّ اهللاَ جالسٌ عىل العرشِ فهو كافـــرٌ لذاتـِ
فٌ  العرشِ استو كما أخربَ ال كما خيطرُ للبرشِ، فهو قاهرٌ للعرشِ مُتَرصِّ
، وعن االتصالِ  سَ ريبّ عن احلركةِ والسكونِ هَ وتقدَّ فيه كيف يشاءُ، تنزَّ
والِ  لِ والزّ ربِ والبُعدِ باحلِسِّ والمســـافةِ، وعـــن التَّحوُّ واالنفصـــالِ والقُ
، ال فِكرةَ  يطُ به األَوهامُ وال الظُّنونُ وال األفهامُ واالنتقالِ، جلَّ ريبّ ال حتُ
هم بمشـــيئته،  لْمه، وخَصَّ هم بعِ درته، وأحكمَ ، خلق اخللق بقُ يف الرَّبِّ
ري وال  لْقِهم مُعِني، وال يف تَدبِريهم مُشِ ته، مل يكن له يف خَ ِكمَ هم  بَّرَ ودَ

ري. ظَهِ
لُّه  ُ ـــه (حَيث)، وال حيَ قُ ـــاوِرُه (أين)، وال يُالصِ َ)، وال جيُ ال يلزمـــه (ملِ
نالُه  ِيطُ به (كَيف)، وال يَ )، وال حيُ َ ه (م رصُ ه (كَم)، وال حيَ دُّ عُ (ما)، وال يَ
ُه  )، وال يُزامحِ دّ ت)، وال يُقابِلُه (حَ لُّه (حتَ )، وال يُظِلُّه (فَوق) وال يُقِ (أيٌّ
مُه (قَبْل)، ومل  تقدَّ ه (أمام)، ومل يَ ُدُّ لْف)، وال حيَ نـــد)، وال يأخُذه (خَ (عِ

ه (لَيس). دْ قِ فْ ه (كان)، ومل يَ دْ )، ومل يُوجِ ه (كُلّ عْ ْمَ تْه (بَعد)، ومل جيَ فُ يَ
اتِ  ـــمَ سَ عـــن كلِّ صفـــاتِ المخلوقنيَ وسِ ال إلـٰـــه إال هـــو، تقدَّ
، ال يُعرَفُ باحلواسِّ وال  َسُّ َسُّ وال جيُ َسُّ وال حيُ ُ َسُّ وال  َ ، ال  ثـــنيَ المحدَ
فُ بصفاتِ  ا وال يتَّصِ ه، ليس جســـمً ضُ عِّ ه وال نُبَ دُ يُقاسُ بالناس، نُوَحِّ
م كافر باإلمجاع وإن قال: «اهللا جسمٌ ال كاألجسام»  األجسام، فالمجسِّ
ا،  ا، وليس جوهرً ا، وليس شخصً ، فاهللا ليس شبحً وإن صام وصىلَّ صورةً
ا، ليس بذي  بً ا وال مُرَكَّ ، ليس مؤلَّفً ُلُّ فيه األعراضُ ا، ال حتَ وليـــس عَرَضً
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ا  يمً ا، ليس مـــاءً وليس غَ ا وليس ظالمً أبعـــاضٍ وال أجزاءٍ، ليس ضـــوءً
. ، ال اجتماعَ له وال افرتاقَ ا وال له روحٌ ا، وليس روحً وليس هواءً وليس نارً
رْضِ  هٌ عن الطُّولِ والعَ ، منزّ نَاتُ ه السِّ ال جتري عليه اآلفاتُ وال تأخذُ
ء، وال  ُلُّ فيه  ، ال حيَ كِ والرتكيبِ والتأليـــفِ واأللوانِ ـــمْ قِ والسَّ مْ والعُ
ن زعَم  ء، فمَ ء، ألنه ليس كمثله  ُلُّ هو يف  ء، وال حيَ لُّ منه  نْحَ يَ
ء  ـــد أرشَك، إذ لو كان يف  ء فقَ ء أو عىل  ـــن  ء أو مِ أنّ اهللا يف 
ثًا أي خملوقًا، ولو كان عىل  دَ ء لكان حمُ ا، ولو كان مـــن  لكان حمصورً
، وهو معكم بعلمه أينما كنتم ال ختفى عليه خافية،  ء لكان حمموالً

ا لكم.  وهو أعلم بكم منكم، وليس كاهلواء خمالطً
ا، وكالمُـــه كالمٌ واحدٌ ال يتبعض وال يتعدد  ـــم اهللا مو تكليمً وكلَّ
ا، وال يتخلله انقطاع،  تَتَمً أً وال خمُ ، ليس مُبتَدَ ا وال صوتًا وال لغةً ليس حرفً
أزيلٌ أبديٌ ليس ككالم المخلوقني، فهو ليس بفم وال لســـان وال شفاه 
وال خمارج حروف وال انســـالل هواء وال اصطكاك أجرام. كالمُه صفةٌ 
 َ ــه، وصفاتُه أزليةٌ أبديةٌ كذاتِه، وصفاتـــه ال تتغريَّ ألنَّ التغريُّ من صفاتـِ
، واهللا  أكربُ عالماتِ احلدوثِ، وحدوثُ الصفةِ يستلزمُ حدوثَ الذاتِ
هٌ عن كل ذلك، مهما تصورت ببالك فاهللا ال يشـــبه ذلك، فصونوا  منزَّ
ةِ فإنَّ ذلك  رِ ما تشابَه من الكتابِ والسنَّ ـــكِ بظاهِ سُّ كم من التَّمَ عقائدَ

 *﴿ ﴾ kj i h﴿ ﴾4 3 2 1﴿ ،من أصولِ الكفر
 ، لَ اخلالقَ المعبودَ هِ +  ,   - ﴾، ومـــن زعم أن إلـٰهنا حمدودٌ فقد جَ
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حُّ العبادة  فاهللا تعاىل ليس بقدر العرش وال أوسع منه وال أصغر، وال تصِ
إال بعد معرفـــة المعبود، وتعـــاىل ربّنا عن احلـــدود والغايات واألركان 
عات،  ـــتّ كســـائر المبتدَ واألعضاء واألدوات، وال حتويه اجلهات السِ

ومن وصف اهللا بمع من معاين البرش فقد خرج من اإلسالم وكفر.
 §  ¦  ¥﴿ ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿﴾4  3  2  1﴿
¨﴾ ﴿Â   Á    À ¿ ¾﴿ ﴾y       x w v u    ﴾، مـــا 
شـــاء اهللا كان وما مل يشـــأْ مل يكن، وكلّ ما دخل يف الوجود من أجسامٍ 
وأجرامٍ وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ ونوايا وخواطر وحياة وموت وصحة 
ة وأمل وفَرَح وحزن وانزعاج وانبســـاط وحرارة وبُرودة ولُيونة  ومَرَض ولذّ
انٍ وكفر وطاعـــة ومعصية وفوز وخرسان  وخشـــونة وحالوة ومرارة وإ
وتوفيق وخذالن وحتركات وســـكنات اإلنس واجلن والمالئكة والبهائم 
وقطَرات المياه والبحار واألهنار واآلبار وأوراق الشـــجر وحبّات الرمال 
َلـــق اهللا، بتقديره وعلمه  ِ فار فهو  ـــهول واجلبـــال والقِ واحلىصَ يف السُّ
ا من أعماهلم،  األزيل، فاإلنس واجلن والمالئكة والبهائم ال خيلقون شيئً
بَ بالقدر  لْق هللا،﴿¥ ¦ § ¨﴾، ومَن كذَّ وهم وأعماهلم خَ

ر. فقد كفَ
ــرَّة أعينِنا وغوثنا  نا وقـُ نا وعظيمنـــا وقائدَ نا ونبيَّ دَ ـــيِّ ونشـــهد أن سَ
ه ورسولُه،  ا عبدُ دً ـــيلتنا ومعلّمنا وهادينا ومرشـــدنا وشـــفيعنا حممَّ ووسِ
ـــلَه اهللاُ رمحةً للعالمـــني، جاءنا بدين  ـــه وحبيبُه وخليلُه، مَن أرسَ وصفيُّ
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ا إىل اهللا  ا وداعيً ا ونذيرً ً ا ومُبَرشِّ لِّ األنبياء والمرسلني، هاديً اإلســـالم ككُ
ا، فبلَّغ الرســـالة وأدَّ األمانة ونَصح  ا مُنريً اجً ا ورسِ اجً ا وهَّ بإذنه قمـــرً
لَّمَ وأرشـــدَ ونَصحَ  قِني، فعَ ّ أتاه اليَ هاده ح قّ جِ د يف اهللا حَ األُمّـــة وجاهَ
لَه، وريض اهللا  د إىل طريق احلقِّ واجلنَّة، ملسو هيلع هللا ىلص وعىل كلِّ رســـولٍ أرسَ وهَ
عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا ومالذنا أيب بكر وعمر وعثمان وعيل وسائر 
يـــن باجلنة األتقياء الربرة وعن أمهات المؤمنني زوجات  العرشة المبرشَّ
آت، وعن أهل البيت األصفياء األجالء  الن الطاهرات النقيات المربَّ

وعن سائر األولياء وعباد اهللا الصاحلني.
ةُ أنْ هدانا هلذا احلقّ الذي عليه األشاعِرة والماتريدية  نَّ ضلُ والمِ وهللا الفَ

وكلِّ األمة اإلسالمية، واحلمد هللا ربّ العالمني.
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#
مة املقِدّ

  دً لَ فينا القـــرءانَ كِتابَه العظِيمَ رَمحةً وذِكرَ، وهُ احلمدُ هللا الّذي جعَ
ة وفرَّق بنيَ احلَقّ والباطِل،  ـــبل، وأقامَ بِه احلُجّ وبُرشَ، فأنار لِنا بِه السُّ

ه. يقِ ه بتَوفِ لقِ ثِريٍ مِن خَ م عىل كَ لَهُ ه، وفضَّ ورَفَع بِه مَن شاءَ مِن عبادِ
ادِق األمِني، مَن  تّقِني، الصّ دٍ إمامِ المُ نا حممّ دِ ـــالمُ عىلَ سيّ الةُ والسّ والصّ

ه. هادِ قَّ جِ د يف اهللاِ حَ ح لألُمّة، وجاهَ ، ونَصَ ، وأَدَّ األمانةَ بَلَّغ الرِّسالةَ
ها برَكةً  ا، وأعظَمِ لِّها قَدرً لومِ وأجَ فِ العُ ــــريِ مِن أرشَ لمَ التّفسِ ، فإنّ عِ وبعدُ
، كيفَ ال وهو  يهــــا إالّ اهللا تعاىلَ صِ ا، وفضائِلُه كثِريةٌ ال حيُ لمً ها عِ ــــعِ وأوسَ

 Y X W V U﴿ :الكتــــابُ الّذي قــــال اهللاُ عزَّ وجلَّ فيــــه
 a         `  _  ^  ]  \  [   Z
ــــورة المائدة: ١٦]،  f e d c b  ﴾ [سُ

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³    ²  ±﴿  : تعــــاىلَ وقــــال 
  Æ Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼
ورة النِّساء: ١٧٤-١٧٥]. Ì Ë  Ê É È Ç﴾ [سُ

بِني  تابِ المُ ه عىل تدبُّرِ معـــاينِ ءاياتِ الكِ بادَ وقَد حـــثَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ عِ
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  I  H G  F E D C B﴿ :فقال جـــلَّ جاللُه
ورة ص: ٢٩]. J﴾ [سُ

ا عامّةُ النّاسِ  لُ عىل تِالوهتِ ورِ الّ يُقبِ ا كان األمرُ كذلكَ نظَرتُ يف السُّ ولمّ
زءِ  رِ جُ ــــوَ ا مِن سُ مَّ وبعضً زءِ عَ رَ جُ ــــوَ هتا سُ ها فوجدُ نا أكثرَ مِن غريِ امِ يف أيّ
ورة  نِّ اهللاِ وفَضلِه كتابًا يف تفسريِ سُ ا كنتُ قد مجعتُ بمَ ها، ولمّ تباركَ وغريِ
ة»،  ورةِ الفاحتِ ري سُ يتُه «األَعطارَ الفائِحة يف فَضلِ وتَفسِ أُمِّ القرءانِ أســــمَ
ري  ّ يف فَضلِ وتَفسِ ديسِ دَ القُ يتُه «املدَ وكتابًا يف تفســــريِ ءايةِ الكُريسّ أســــمَ
ة يف  واهِرَ األئِمّ يتُه «جَ زءِ عمَّ أســــمَ »، وكتابًا يف تفســــريِ جُ ّ ريسِ ءايــةِ الكُ
جَ املُباركَ  يتُه «املَنهَ زءِ تباركَ أسمَ » وءاخَر يف تفسريِ جُ مّ زءِ عَ ــري جُ تَفسِ
 ِ مــــةِ احلافظِ المفرسِّ ما عىل شــــيخِنا العالّ ك» وقرأهتُ ــزءِ تبارَ ــري جُ يف تَفسِ
يه،  ر له ولوالِدَ األصويلّ عبدِ اهللا بنِ حممدٍ اهلرريّ رمحه اهللا وريض عنه وغفَ
ها  ريَ ر الّ ملَ أمجعَ تفسِ وَ تِه مِن السُّ تُ ما رأيتُ للنّاسِ إقباالً عىل تِالوَ اخرتَ

. يدِ الّذي أُريدُ نوالِ اجلدِ مِن قبلُ أو مجعتُه عىل غريِ هذا المِ
ٍ يف عِلم التّفِسري مِن  ٍ وسماع يتُ ما بنيَ قِراءة يتِ ما تلقَّ وقد جعلُت عُمدَ
متُ إليها  رايةِ، وضمَ ها بالدِّ ها تفسريٌ بالمأثورِ وبعضُ كُتبٍ كثريةٍ، بعضُ
يم فصارَ  يتُ مِن فوائدَ مِن بُطونِ كُتبِ عُلومِ القرءانِ الكرِ بعضَ ما تلقَّ

نّ كما ييل: ٍ مِن اآليتِ ذِكرهُ ورة لِ عىل تفسريِ كُلِّ سُ نهاجِي يف العمَ مِ
. ورةِ وما جاءَ يف ذلكَ ذِكرُ وقتُ نُزولِ السُّ  -

. بيانُ فضلِها وما وردَ فيه مِن األخبارِ المرفوعةِ والموقُوفةِ  -
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. احلِني يف ذلكَ باتِ الصّ رَّ ها وأرسارِها وجمُ ذكِرُ بعضِ خصائصِ  -
: اهللاُ      دُ نوالِ:﴿Ö﴾  هلُم يا حممّ ٍّ عىل مِ ي ها بأســـلوبٍ مَزجِ تفســـريُ  -
 ﴾Ú﴿ كُم ـــم وبثَّكُم ونرشَ كُ ه ﴿Ù Ø﴾ أي خلقَ ﴿×﴾ وَحـــدَ

أقطارِ ﴿Û﴾ وأرجائِها».
. َ التفصييلّ لآليةِ بَيانُ المعاينِ اللُّغويّة لأللفاظِ مع ذِكر المع  -

نايةُ بتفســـريِ اآلياتِ المتعلِّقةِ بتوحيـــدِ اهللاِ عزَّ وجلَّ وصفاتِ  العِ  -
اتِ واألفعالِ، والتّنبيهُ عىل دقائقِ الكالمِ فيها. الذِ

ع حسبَ  ا يف كثريٍ مِن المواضِ يثً ريِ بالمأثورِ قُرءانًا وحدِ تأييدُ التّفسِ  -
. احلاجةِ

وُ قولِنا:  ق،  حِ نها بالالّ ابقِ مِ ِ مع رَبطِ السّ صلُ بنيَ المواضيع الفَ  -
، أَعقبَ  ه البَيانَ ا ذَكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ إنعامَه عىل اإلنسانِ بِتَعليمِ «ولمّ
ما مِن  رَ وما فيهِ ـــمسَ والقمَ ه الشَّ بادِ بإجيادِ ذلـــكَ بامتِنانِه عىل العِ
 ﴾S R﴿  : ظِيمة لألرضِ وأهلِها فقال تعاىلَ نافِع العَ المَ
ِسابٍ دقِيقٍ مُنظَّمٍ  يانِ مُتعاقِبَني ﴿ U T﴾(١) أي  رِ أي جيَ

ُما» إلخ. رٍ هل مُقدَّ

سابًا  حِ  -  َ نرصَ بابِ  مِن   - كَذا  ب  سَ حَ م:  قوهلِ مِن  احلاءِ  بضمّ  بانُ  احلُسْ  (١)
م:  َ الظَّنِّ مِن قوهلِ رٌ بمع صدَ رسِ احلاءِ فمَ بان بكَ ه، وأمّا احلِسْ ا عَدَّ بانًا إذَ سْ وحُ

. لِمَ بُ مِن بابِ عَ سَ بَ حيَ سِ حَ
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ِ الّ حتتاجُ إىل بَسطٍ  يع ةٍ لبعضِ المواضِ لّ ختصيصُ فُصولٍ مُســـتقِ  -
لقِ ســـيِّدنا ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص»،  ناســـبةِ الموضوعِ؛ مثالُه: «فصلٌ يف خَ لمُ

ريِ قولِ اهللا تعاىل: ﴿ے ¡ ¢  ومُناســـبةُ ذلك وُرودُ تفسِ
ورة الرَّمحن: ١٤]. £ ¤ ﴾ [سُ

ةِ أهلِ الكهفِ يف  ورة، كقِصّ يع السُّ صِ المتعلِّقةِ بمواضِ دُ القصَ رسَ  -
ورة ٰيـس،  َ ملسو هيلع هللا ىلص يف سُ نيَ أتباعِ سيّدنا عي ةِ المسلمِ ا، وقِصّ ـــورَهتِ سُ

وهكذا.
. ريِ يرُ مِن بعضِ األقوالِ الفاسدةِ الموجودةِ يف بعضِ التّفسِ التّحذِ  -

غةِ  واشٍ غزيرةِ الفوائِـــد يف األصولِ واللُّ تابِ  تشـــييدُ مَباينِ الكِ  -
لوم، مع ذِكر اختياراتِ شـــيخِنا  ها مِن العُ قهِ واحلديثِ وغريِ والفِ
ه ريض  رِ كالمِ رَ ع وبعضِ دُ اإلمام اهلرريّ رمحه اهللاُ يف بعضِ المواضِ

اهللا عنه.
.ِ ةٍ يف إجيازِ ما اشتَملَتْ علَيه مِن المواضيع امتِ ورةِ  ختمُ تفسريِ السُّ  -

ين  ة العابدِ كَ «أُنْــس املُتَّقِني ولَذّ يتُ هذا المجموعَ المبارَ وقد أســـمَ
هفِ ويٰس»، وهو  ِ والواقِعةِ واملُلــكِ والكَ ــورةِ الرَّمحٰن ــري سُ يف تَفسِ

: لٌ عىل مخسةِ رسائلَ مشتمِ
ورة الكَهف» ري سُ «الرَّوضُ األُنُف يف تَفسِ

ورة يٰس» ري سُ ؤمنِني بتَفسِ «إحتافُ المُ
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ورةِ الواقِعة» ري سُ عة يف تَفسِ مِ «اجلَواهِرُ الالّ
ورة الرَّمحٰن» ري سُ نّان يف تَفسِ «فَتْح المَ
ك» ورة تَبارَ ري سُ دارِك بتَفسِ «تَنوِير المَ

 ، بولَ عَ هبذا المجموعِ المبارَك وأنْ يضعَ له القَ نفَ واهللاَ عزَّ وجلَّ أسألُ أن يَ
نكَ يا أرحمَ الرَّمحِني. وتُ به جزيلَ الثّوابِ مِ فإينّ رجَ

ه،  ه وَعبدِ يِّ دٍ صفِ ه، وصىلَّ اهللاُ وسلَّم عىل سيِّدنا حممّ دِ مَ ِ وسبحانَ اهللا و
. مُ مُ وأحكَ واهللاُ تعاىلَ أعلَ
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نُبَْذة تعريِفيَّة

عن حياةِ الّشيخ الدُّڪتور َجِميل َحِليم

بقلم النارش

هو السيد الرشيف رئيس مجعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور عماد 
ُّ األشـــعري الشافعي  الدين أبو الفضل مجيل بن حممد حليم، احلســـي

. الرفاعي القادريّ
مة العرص وقدوة المحققني احلافظ الشـــيخ عبد اهللا  ى العلم عن عالَّ تلقَّ
ثني  ابن حممد اهلرري الشي العبدري، وأجازه كثريٌ من العلماءِ والمحدِّ

ّ البالد إجازةً عامةً مطلقةً بكل ما جتوز هلم روايته. والمشايخ يف ش
وقد حاز الشيخ مجيل عىل شهاديت دكتوراه، األوىل من اجلامعة العالمية 
يةَ  ـــم ابن تَيمِ سِّ جَ وِّي للمُ دَ ـــقوط الكبري المُ يف لبنـــان حتت عنوان «السُّ
اين» بتقديرٍ ممتـــاز مع مرتبة الـــرشف األوىل، واألخر من جامعة  احلـــرَّ
مـــوالي إســـماعيل بالمغرب حتت عنـــوان «التأويـــل يف علم الكالم 

وضوابطه عند أهل السنة واجلماعة» وذلك بتقدير مرشف جدا.
وقد أوىل الشـــيخ مجيل اهتمامه العلم والمطالعة، فهو يعكف اليوم عىل 
تأليفِ الكتب وحتقيق مصنَّفات العلماء يف مكتبته «المكتبة األشعرية 
العبدريـــة» يف بريوت وقد حوت ءاالف الكتب المطبوعة والمخطوطة 
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هُ بعـــض العلماء وأحفاد  النادرة بشـــ العلـــوم والفنون. هذا وقد خصَّ
ّ بآثارٍ من آثار رسول اهللا  رســـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب الطرق من بالدٍ ش
د ملسو هيلع هللا ىلص، فحفظها يف «اخلزينة احلليمية». ويف كل عام يتربك عرشات  حممَّ

اآلالف من المسلمني يف ش البالد ببعض هذه اآلثار الزكية(١).

للتواصل مع المؤلف راجع ما ييل:  ٩٦١٣٠٠٦٠٧٨+  /  ٩٦١٣٢١٥٣١٦+  (١)
SheikhJameelHalimJameel.Sheikhsh.jamil.halim@gmail.com

sheikhjameelhalimJameelHalimsheikh_jameel
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نََسُب
الّشيخ الدڪتور َجِميل َحِليم ِإَىل َرُسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هو السيد الرشيف احلسيب النسيب الشيخ الدكتور عماد الدين أبو 
حممد مجيل ابن حممد األشعري الشافعي احلسي الرفاعي القادري ابن 
السيد حممد ابن السيد عبد احلليم ابن السيد قاسم ابن السيد أمحد ابن 
السيد قاسم ابن السيد عبد الكريم ابن السيد عبد القادر ابن السيد 
عيل ابن السيد حممد ابن السيد ياسني ابن السيد إسماعيل ابن السيد 
حسني ابن السيد حممد ابن السيد إبراهيم ابن السيد عمر ابن السيد 
حسن ابن السيد حسني ابن السيد بالل ابن السيد هارون ابن السيد 
عيل ابن السيد عيل أيب شجاع ابن السيد عي ابن السيد حممد ابن أيب 
طالب ابن السيد حممد ابن السيد جعفر ابن السيد احلسن أيب حممد ابن 
السيد عي الرومي ابن السيد حممد األزرق ابن السيد أيب احلسن األكرب 
عي النقيب ابن السيد حممد ابن السيد عيل العرييض ابن اإلمام جعفر 
الصادق بن اإلمام حممد الباقر بن اإلمام السجاد عيل زين العابدين ابن 
اإلمام السبط السعيد الشهيد احلسني ابن السيدة اجلليلة الزكية الطاهرة 
فاطمة البتول زوجة أمري المؤمنني أسد اهللا الغالب عيل بن أيب طالب 
عليه السالم وابنة رسول رب العالمني خاتم النبيني والمرسلني حممد 

صلوات اهللا وسالمه عليه إىل يوم الدين.
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ُسورة الَڪهِف: َخصائُصها وفَضائِلُها

َوقُت نُزوِل ُسورةِ الَڪهِف

لَ قبلَ اهلِجرة مِن اآلياتِ  وابَ مِن القـــولِ أنّ ما نزَ ـــن المعلومِ أنّ الصّ مِ
، سواءٌ كان نُزوله  ها فهو مدينٌّ لَ بعدَ ، وما نزَ يٌّ ف بأنّه مكّ ر يُوصَ ـــوَ والسُّ

ما. هُ ينةِ أو خارِجَ ة أو المدِ بمكّ
ةٌ وفيها مدينٌّ وهو قولُه  ، وقال بعضهـــم: هي مكيّ ةٌ ـــورةُ الكهفِ مكيّ وسُ

: ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ إىل قولِه: ﴿/ 0  عزّ وجلّ
 d c﴿ : ـــورة الكهـــف: ١-٥]، وقولُه عـــزَّ وجلَّ 1 2﴾ [سُ

.﴾ o n m l k j i h g f e
ين،  فرسِّ ِ المُ يةٌ يف قولِ مجِيع ريه: «وهي مكّ ُّ يف تفسِ رط مسُ القُ وقال الشَّ
ورة  ينة إىل قولِه: ﴿Q﴾ [سُ دِ ل بالمَ ـــورةِ نزَ لَ السُّ رقةٍ أنّ أوّ وِي عن فِ رُ

.« حُّ لُ أصَ الكهف: ٨]، واألوّ
اء» عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا  رّ ـــخاوي يف «مجـــال القُ ين السَّ وذكرَ علَم الدّ
ةَ بَـــني ﴿4 5 6 7﴾  هفُ بمكّ ــتِ الكَ عنهمـــا قال: «نزلـَ
 َوعىل ذلكَ جر ، يٌ ـــورتَني مكّ لِ»، وكال السُّ ـــورة الغاشية:١] والنَّحْ [سُ

. ن البِرصيُّ وعِكرِمةُ احلسَ
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فَضُل ُسورةِ الَڪهِف
ـَوِر اِملِئـنَي الّـيت أُوِتَيهـا رسـوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص َمڪان  أّوًال: يه إحـَدى السُّ

الزَّبُور

ع ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ األسقَ أخرَج الطَّياليسِ
 « بُورِ املِئِنيَ كانَ الزَّ مَ بْعَ الطِّوالَ وَ راةِ السَّ كانَ التَّوْ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أُعْطِيْتُ مَ

. احلديثَ
َعلِ  رةُ إىل ءاخرِ بَراءةَ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ ـــبعُ الطِّوالُ بكَرس الطاء مجَ والسَّ
ئُون فهي كلّ  ، وقيل غريُ ذلك. وأمّا المِ دِّ األنفالِ معَ براءةَ واحدةً يف العَ

ا. يدُ عىل مائةِ ءايةٍ أو تُقارهبُ ٍ تَزِ ورة سُ
ِڪينِة لِقراَءِتها ثانيًا: تَنَزُّل السَّ

اءِ بنِ عازِبٍ ريض اهللا عنه  مذيُّ عن الربَ ُّ والرتّ يخانِ والطَّياليسِ أخرَج الشَّ
صــــانٌ مَربوطٌ  هــــفِ وإىل جانبِه حِ ــــورةَ الكَ ُ سُ قــــرأ لٌ يَ قــــال: كان رجُ
 ، رُ نفِ ه يَ عَل فرَسُ لَتْ تَدنُو وتَدنُو وجَ حابةٌ فجعَ تْه(٢) سَ (١)، فتَغشَّ نَنيِ طَ بشَ
لَتْ  زَّ ةُ تَنَ ينَ كِ كَر ذلك له فقال: «تِلْكَ السَّ َّ ملسو هيلع هللا ىلص فذَ ِ ا أصبَحَ أتَى النَّ فلَمّ
ِ»، ويف  ءان رْ ِ»، ويف أخر: «عَىلَ القُ ءان رْ عَ القُ ِ»، ويف رواية: «مَ ءان ــرْ بِالقُ

.«ِ ءان رْ قُ رابعةٍ: «لِلْ

تل. يِ الفَ يدَ بلَني طوِيلَني شدِ أي حَ  (١)
أي أحاطتْ به.  (٢)
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ثالثًا: فِضيلُة ِقراَءِتها يوَم الجمُعِة

ه والبيهقيُّ عن أيب ســـعيدٍ اخلُدريّ ريض اهللا عنه أنّ  رو احلاكمُ وصحَّحَ
نَ  هُ مِ اءَ لَ ةِ أَضَ عَ هفِ يَومَ اجلُمُ ةَ الكَ ــورَ أَ سُ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «مَن قَرَ

تَنيِ». عَ ا بَني اجلُمُ ورِ مَ النُّ
رٍ  بكيّ يف «ختريج أحاديث اإلحياء»: «وقال احلافظ ابن حجَ قال ابنُ السُّ
ـــنٌ وهو أقو مـــا ورَد يف قراءة  يف «ختريـــج األذكار»: هو حديثٌ حسَ
». وزاد احلافظ العسقالينُّ فقال: «وقَع يف روايةِ أيبِ النُّعمانِ  هفِ ورةِ الكَ سُ
كِن  ُ ةِ»، و عَ مَ اجلُمُ : «يَوْ يمٍ شَ واياتِ عَن هُ عةِ» ويف ســـائِر الرِّ ــةَ اجلُمُ لَ يْ «لَ

ها». ومِ تِه واللَّيلةُ بِيَ يلَ ومُ بِلَ رادَ اليَ اجلمعُ بأنّ المُ
ِعصمـُة َمـن يَحَفُظ َعَرش ءايـاٍت ِمن أّولِها أو ءاِخرهـا ِمن ِفتنِة  رابًعا: 

الَدجَّال

رداء ريض اهللا عنه  ـــيخانِ وأمحدُ وأبو داودَ وغريُهم عـــن أيب الدَّ رو الشَّ
مَ مِن  ــفِ عُصِ هْ ةِ الكَ ــورَ لِ سُ َ ءايَاتٍ مِن أَوَّ (١) عَرشْ ــظَ فِ نْ حَ قـــال: «مَ
فِ»، قال  هْ ةِ الكَ ــورَ واتِيمِ سُ نْ خَ ا: «مِ ــالِ»، ويف روايةٍ ثابتة أيضً جَّ الدَّ
ـــهابُ الرَّميلّ يف «رشح أيب داود»:  م» والشِّ فهِ ُّ يف «المُ رط أبو العبّاس القُ

لِّها». ظِها كُ فْ هةِ االستِدراجِ يفِ حِ رشِ عىلَ جِ «ويكُون ذِكرُ العَ
اسِ  وَّ نَن عن النَ ه» وأمحدُ وبعضُ أصحابِ السُّ يحِ وروَ مُســـلِمٌ يف «صحِ

ن وغريُمها. الّ عيلّ القاري وابنُ عالّ هرِ قَلبٍ، قاله المُ أي عَن ظَ  (١)
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رِ  ِ األعوَ ا يف خربَ رَ حديثً (١) ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ذكَ عانَ مْ ابنِ سِ
فِ». هْ ةِ الكَ ورَ يهِ فَواتِحَ سُ لَ أْ عَ رَ قْ يَ نْكُم فَلْ هُ مِ كَ رَ نْ أدْ الِ وفيه: «فَمَ الدجَّ

ها باِت بعِض الُعلامِء يف خواِصّ خاِمًسا: ِمن ُمجرَّ

رِّ بنِ  بْدةَ عن زِ يّ عـــن عَ دٍ بنِ كثريٍ عن األَوزاعِ مـــيُّ عـــن حممّ ارِ روَ الدَّ
ومَها مِن  قُ يدُ أنْ يَ ةٍ يُرِ فِ لِســـاعَ هْ ةِ الكَ ـــورَ أَ ءاخِرَ سُ بَيشٍ قال: «مَن قَرَ حُ

.(٢) ناه كذلكَ دْ بْناه فوَجَ رَّ : فجَ بْدةُ بنُ أيب لُبابةَ اللَّيلِ قامَها»، قال عَ
اء»  رّ ال القُ ـــخاوي يف «مجَ ين السَّ نا كما قال علَم الدِّ ها هُ رادُ بأواخرِ والمُ

اآليـــاتُ األربعـــةُ األخريةُ ابتـــداءً مِن قولِه تعـــاىل: ﴿° ± ² ³ 
ورة. ´ º ¹ ¸ ¶   μ «﴾ إىل ءاخِر السُّ

 U  T S﴿ :ئُ مِن بتدِ ــــريه: «يَ ُ يف تفسِ فرسِّ ُّ المُ
ِ وقال الثَّعال

b a `  _ ^ ]  [ Z Y X W  V﴾ إىل ءاخِر 
ندَ  نْ قِراءَتُه عِ ذنِ اهللاِ يف الوَقتِ الّذي نَواهُ، ولتَكُ ظُ بإِ ـــورةِ فإنّه يَستيقِ السُّ
.« رُ واطِ راءةِ خَ د له عَقِبَ القِ َيثُ ال يَتجدَّ ِ غلِبُ علَيه النُّعاسُ  ءاخِرِ ما يَ
ّ المكّي  ِ (٣) اليمَ دٍ اليافعيّ الشـــافعيّ ين أبو حممّ مة عفِيفُ الدّ وقال العالّ

ني وتُفتَح. بكَرس السِّ  (١)
ل به». يفٌ يُعمَ نا رمحه اهللا: «ضعِ قال شيخُ  (٢)

، ومِن  ِ اهلِجريّ ــــابع ٌ مِن أهلِ القرنِ السّ هو فقيهٌ صــــويفٌّ مُتكلِّمٌ مؤرِّخٌ مُفرسِّ  (٣)
          =َــــبحانَه وتعاىلَ اســــتَو ه أنّه سُ دُ ي نَعتقِ يد: «الّذِ ــــم مَقاالتِــــه يف التَّوحِ أعظَ
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ورة الكَهف: رِّب يف سُ رّ النَظِيم» فيما جُ يف «الدُّ
له فإنّه يأمَنُ  لَهـــا يف مَنزِ لَهـــا يف إناءِ زُجاجٍ وجعَ ـــورةَ وجعَ مَن كتَبَ السُّ

. ينَ ويأمَنُ هو وأهلُه مِن أذَ النّاسِ قرَ والدَّ الفَ
عِري واألرز وغريِ ذلك  محِ والشَّ ازِن احلُبوبِ كالقَ لَها يف خمَ تَبها وجعَ ومَن كَ

عَ عنها كلُّ ما يُؤذِهيا. رُفِ
ا مِن قَولِه تعاىل: ﴿» ¬ ®̄  ° ± ²﴾  هلِ ومَن كتَب مِن أوّ
ـــاهُ بالماءِ ورَشَّ به  رٍ وحمَ ــه: ﴿/ 0 1 2﴾ يف إناءٍ طاهِ إىل قولـِ
(١) رأَ مِن عِمارةِ  ءٌ نها  نالُ األرضَ مِ َيثُ ال يَ ِ يطانَ مَنزلِه األربعَ  حِ

ه. ه ما يَرسُّ ريِ ثرةِ خَ ل وكَ نزِ المَ
ا ورَد يف حديثٍ ثابتٍ عن رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إنّما مِن  ّ وهـــذا كُلُّه ليسَ ممِ

احلِني. باتِ أهلِ اخلريِ الصّ رَّ جمُ

ــــا عن احللُولِ  هً ه اســــتِواءً مُنزَّ َ الّذي أرادَ = عــــىلَ الوَجهِ الّــــذي قالَه وبالمع
ولُون  مُ تُه حمَ َلَ رشُ بل العرشُ ومحَ لُه العَ مِ واالســــتِقرارِ واحلرَكةِ واالنتِقالِ، ال حيَ
، وال مكانَ وال  َ كانَ ، وال م ، وال كيفَ كانَ : أينَ كانَ تِه. ال يُقالُ بِلُطفِ قُدرَ
ودِ  ، وهو اآلنَ عَىل مــــا علَيه كان، تعاىلَ عن اجلِهــــاتِ واألقطارِ واحلدُ زمــــانَ

.« قدارِ والمِ
. ءٌ فإنّه جائزٌ ولو نالَ األرضَ مِن هذا الماءِ   (١)
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تفسري ُسورة الَڪهِف

#
القـــرءانَ  أي   ﴾  ²﴿ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــدٍ  حممّ  ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «﴿
ا  (١) ﴿³  ´ ﴾ اهللاُ ﴿μ﴾ أي للقرءان ﴿¶¸ ¹ ﴾ أي شـــيئً الكريمَ

مات كُتبِهم  وا مقدِّ رُ ــــدِّ ون مِن أهل الســــنّة واجلماعــــة أن يُصَ فرسِّ اعتــــاد المُ  (١)
رَ اهللا عزَّ وجلَّ به  ــــم: «احلمدُ هللا الذي أنزلَ القرءانَ إلخ» اقتداءً بما صدَّ بقوهلِ
نّة  يلّ أنْ خيالفَ أهلَ السُ ، وحاولَ الزخمرشيُّ المع ورةِ الكَهفِ ر كسُ وَ بعضَ السُّ
فةَ  ا مــــع نَفيِه صِ َلقِ القرءانِ مُطلقً نه لمذهبِه يف القــــولِ  ا مِ يف ذلــــك تقريــــرً
.« لَقَ » يُريدُ «خَ لَ » بـ «جعَ يلّ لَفظَ «أنزلَ لَ هذا المع ، فأبدَ الكالمِ هللا عزَّ وجلَّ
ِيُّ  خمرشَ ـــكان يف «وفَيـــات األعيـــان» (١٧٠/٥): «وكان الزَّ لّ قـــال ابن خَ
دَ  ا قصَ ّ نُقِل عنه أنـــه كان إذَ ا به، ح رً َّ االعتِقـــادِ مُتظاهِ يلِ المذكـــورُ مُع
ذُ له اإلذنَ قُل له: أبو  ن يأخُ ول لِمَ قُ خول يَ ا له واســـتأذَنَ عليه يف الدُّ بً صاحِ
اف» كتَب استِفتاحَ  شّ نَّفَ كِتابَ «الكَ . وأوّل ما صَ ُّ بالبابِ يلِ ع م المُ القاسِ
تَه عىل  َ تَركْ رءان»، فيُقال إنّه قيل له: م لَقَ القٌ : «احلمدُ هللاِ الّذي خَ اخلُطبـــةِ
ه بقولِه: «احلمدُ هللاِ الّذي  َ ه الناسُ وال يَرغَبُ أحدٌ فيه، فغريَّ رَ جَ هذه اهليئةِ هَ
لَق، والبحثُ يف ذلكَ  َ خَ ع ) بمَ لةِ هم (أي المع » وجعَل عِندَ لَ القرءانَ جعَ
» وهذا  رءانَ لَ القُ ـــخ: «احلمدُ هللاِ الـــذي أنزَ سَ ثِريٍ مِن النُّ يَطُول، ورأيتُ يف كَ

نِّف». إصالحُ النّاسِ ال إصالحُ المصَ
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ى وُجودَ  ، فأثبَتَ عزَّ وجلَّ االستِقامةَ للقرءانِ الكريمِ ونَفَ وَج قَطُّ مِن العِ
التناقضِ يف معانِيه.

ه بإنعامه عىل خلقه بالكتاب الذي  سِ َ اهللا سبحانه وتعاىل عىل نَفْ وقد أث
م  اهتِ ذا الكتابِ ســـببَ  لَ هبِ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص وجعَل العمَ ه حممّ أنزله عىل عبـــدِ

وفوزِهم يف اآلخرة. 
ا يف االســـتِقامة  ا مُتناهيً يمً وقـــد أنزلَ اهللا الكتابَ ﴿º﴾ أي مُســـتقِ
روا ﴿¼ ﴾ أي عذاب ًا  ين كفَ ا ﴿« ﴾ بما فيه الّذِ ه بعضً قُ بعضُ يُصدِّ
ا يف مُقابَلةِ  ا وتكوينً لقً ه خَ ندِ ـــالً ﴿¾ ¿ ﴾ أي مِن عِ ﴿½﴾ مُرسَ
ٍ، ألنّ اهللا  ُّ ةَ مَكانٍ وحت ةُ هنا عِنديّ يّ ندِ هم وتكذيبِهم، وليســـتِ العِ كُفرِ

. ا بال كَيفٍ وال مَكانٍ عزّ وجلّ موجودٌ أزالً وأبدً
قِّ ﴿Á  À ﴾ وفيه  ي للحَ ـــدِ وهذا الكتابُ الذي أنزلَه اهللاُ هيَ
بِشـــارةٌ للمؤمنِني ﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â  ﴾ أي 
ني يف هذا األجرِ الّذي  يمِ ةُ ﴿Ê ﴾ أي مُقِ ا وهـــو اجلنّ ثوابًا عظيمً

ةِ إقامتِهم فيها. دّ نالُوه وهو اجلنّة ﴿Ì Ë ﴾. مِن غريِ انتهاءٍ لمُ
ارَ عامّةً بالعذابِ  فّ رَ الكُ نذِ ل اهللا هذا الكتابَ ليُ ﴿Î ﴾ أي وقد أنزَ
ا، وذلك  ةً أيضً رَ ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ خاصّ يدِ ويُنذِ الشـــدِ
: بعضُ  م ثالثُ طوائفَ ا، وهُ ا بعيدً ِ مَبلغً لبلُوغِ هؤالءِ يف الكفرِ الشـــنِيع
يرٌ ابنُ  ار العرَب القائلُون المالئكةُ بنـــاتُ اهللا، واليهودُ القائلون عُزَ كفّ

اهللا، والنصارَ القائلون المسيحُ ابنُ اهللا.
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ر  ــدَ إىل اهللاِ ملَ يَصدُ رةِ الولـَ ﴿! " # $ % ﴾ أي ونِســـبةُ هؤالءِ الكفَ
م  نهُ ر مِ ، فما صدَ لمٍ أصالً ألنّه يســـتحيل أن يكونَ هللا ولَدٌ م عن عِ نهُ مِ
ا ألصل، بل مِن  رع وال فرعً رِط، فاهللاُ ليـــس أصالً لفَ هلٍ مُفْ كان عـــن جَ
ه أو  اإلحلاد المخرِج مِن اإلســـالم أنْ يُقال عن اهللا «أصلُ العاملَ أو مَنبَعُ

ة الوجود». ة العاملَ أو مادّ لّة الوُجود أو مادّ العاملَ فرعُ اهللا أو عِ
ين قلَّدهم أبناؤهم  رةِ الّذِ ﴿& ' ﴾ أي وال كان آلباءِ هؤالءِ الكفَ
 ، رِطٍ هلٍ مُفْ نْ جَ لـــمٌ مِن قبلُ بل قالُوا مقالتَهم عَ يف اجلهالةِ والضاللةِ عِ

رهم اهللا عليها. ومع ذلك فقد كفَّ
فــــرِ ﴿* + , -﴾  هــــا يف الكُ ﴿(﴾ أي مــــا أعظمَ
لِيقُ بهِ سبحانَه(١) أي ما  نســــبُون له ما ال يَ بَ ويَ ُون هبا عىل اهللاِ الكذِ يَفرتَ

ماوِيّ نِسبةُ  المُ وال جاء يف كِتابٍ سَ ّ مِن أنبياءِ اهللاِ عليهم السّ ِ ثبُتْ عن نَ ملَ يَ  (١)
ه  رَ فَّ الً باهللاِ وقَد كَ ةِ إىل اهللاِ، حاشـــا هللا، وكيفَ يكُون نِبيا مَن كان جاهِ البُنُوّ

اهللاُ بنِسبةِ الولَد إليه سبحانَه، قال اهللا تعاىل: ﴿° ± ² ³ ´ 
ّا يف  ر ممِ رقان: ٢]. فليُحذَ ـــورة الفُ º ¹  ¸ ¶ μ « ¼ ½﴾ [سُ
 ، عوبِ ـــالمُ قال: يا مَعرشَ الشُّ َ عليه السّ ي م: «إنّ عِ تبِ مِن قوهلِ بعضِ الكُ
ّ مِن أنبياءِ  ِ ِكُم»، فإنّه يســـتحيلُ عىل نَ قومُـــوا بِنا إىل أيبِ وأَبِيكُم، وإهلي وإهل
، قال  جاز يف ذلكَ عاءُ المَ ة، وال جيوزُ ادّ ة أو البُنُوّ ـــبَ إىل اهللا األُبُوّ اهللا أنْ ينسُ

  *    )   ('   &   %   $   #   "   !﴿ تعـــاىل:  اهللا 
ـــورة المائـــدة: ١٨]، وقـــال  +  ,-  .  /  0  1  2﴾ [سُ
        =r    q   p   o   n    m   l   k﴿ ـــا:  أيضً
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هالً  م قالُوها جَ ، هذا ومـــعَ كَوهنِ ـــا للحقّ الِفً ﴿/ 0 1 2 ﴾ خمُ
فرِ عنهم. ِ الكُ فع ُم يف دَ ا هلَ م باحلقِّ إالّ أنّ ذلكَ ملَ يَكُن عُذرً نهُ مِ

             : ه فأنزلَ ـــن نبيِّ ـــفَ اهللاُ تعاىل عَ َّ ملسو هيلع هللا ىلص خفَّ ِ ـــة النّ بَ أهلُ مكّ ـــا كذَّ ولمّ
ـــك مِن  كٌ نَفسَ ـــدٌ وناهِ ﴿4 5 6 7 8﴾ أي جاهِ

ا. بً هم ﴿9 : ; > = < ﴾ أي حزنًا وغضَ بَعدِ
دٌ ال رشيكَ له، ِ للتّعظيم واهللاُ واحِ ، وضمري اجلمع أي هوَ اهللاُ عزَّ وجلَّ

ــا يَصلُح أن يكون زينةً هلا  ﴿@ F E D C B A ﴾ أي ممـّ
هم  َ تَربِ ن منها ﴿G ﴾ أي  نيا وما يُستحسَ خارِف الدُّ وألهلِها مِن زَ
 ﴾ J I H﴿ ِـــرَ للنّاس ظهَ لُون - ليَ م فاعِ - واهللاُ علِيـــمٌ بمـــا هُ
ن ماتَ عىل  ، وليس لِمَ ـــن بالثوابِ والميسءُ بالعقـــابِ حسِ فيُجازَ المُ

 . الكُفر إال العقابُ
ينةِ  ُ اهللاُ ﴿O N ﴾ أي ما عىل األرضِ مِن الزِّ ّ ريِ ﴿M L ﴾ أي يُصَ
ا ملســـاءَ ﴿R Q ﴾ ال نباتَ فيها  يامةِ ﴿P ﴾ أرضً نُوِّ القِ ندَ دُ عِ

  }  |  {  z   yx  w v ut s =
ـــورة التَّوبة: ٣٠].  ~  ے¡  ¢   £¤  ¥  ¦  §﴾ [سُ
ريه سورة  ُّ يف تَفسِ لُيسِ ة األندَ يّ فرسِّ أبو حممدٍ عبدُ احلقّ بنُ عَطِ قال القايض المُ
: إنّ  ه: «ويقالُ ه - مـــا نصُّ ُّ يف تفســـريِ رط ـــمس القُ التَّوبةِ - وعنه نقلَه الشَّ
ِلُّ أنْ تُطلَقَ  ـــا ال حيَ َ أيضً ـــوٍّ ورَمحةٍ، وهذا المع نُ ةَ حُ ها بُنُوّ دُ عتقِ هـــم يَ بَعضَ

.« بحانَه، وهو كُفرٌ ةُ علَيه سُ البُنُوّ
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، فيموتُ فيها احليـــوانُ وجيِفُّ النَّباتُ  ـــبةً شِ بعـــد أن كانت خرضاءَ مُعْ
رُ وغريُ ذلك. جَ والشَّ

 W V U﴿ ُد بَ بعضُ أمّتكَ يا حممّ سِ ﴿T S ﴾ أي أحَ
يـــدةً ﴿Z ﴾ أي مِن بَنيِ     ةً مدِ Y X﴾ يف بقائِهـــم عىل احلياةِ مُدّ
مواتِ واألرضِ وما  لْقَ السّ بٍ، فإنّ خَ ﴿] \ ﴾ أي ءايةً ذاتَ عجَ
ةُ  . والرَّقِيمُ هو لوحٌ كُتِب فيه قِصّ بُ مِن ذلـــكَ فيهـــا مِن العجائِب أعجَ
ع عـــىل بابِه، وقيل: هو اســـمُ الوادي أو اجلبل  أصحـــاب الكهفِ ووُضِ
، وقيل: اسمُ القرية ال خرَج منها أصحاب الكهف،  الذي فيه الكهفُ

وقيل غريُ ذلك.
ِذڪر ِقّصة الَڪهف وسبَب خُروج الِفتية إليه

ه إىل السماء  م وقتٌ بَعدِ رَفعِ َ ملسو هيلع هللا ىلص قد أتَى عليهِ ي ّ اهللاِ عِ كان نَسلُ أمّة ن
وا األصنام  ّ عبَدُ م اخلطايا وطغَت ملُوكُهم ح ت فيهِ ٍ عظُمَ بسنِنيَ مديدة
يحِ عي  سِ ينِ المَ ياطني، لكن بَقِي فيهم بَقايا عىل اإلسالمِ دِ ُوا للشّ َ وذ

. المُ الة والسّ م الصّ ِ األنبياءِ عليهِ ملسو هيلع هللا ىلص والذي هو دينُ مجيع
ومِ يُقال له  ـــياطني مِن ملُوكِهـــم مَلِكٌ مِن الرُّ كَ وذبَح للشّ وكان ممن أرشَ
ا نزلَ مدينةَ  ـــل. فلَمّ ينِه الباطِ قتُـــل مَن خالَفه يف دِ ، وكان يَ ــوسُ قْيانـُ دِ
بوا يف كُلّ  انِ وهرَ ى منه أهلُ اإل (١) استَخفَ ـــوسَ هفِ أُفْسُ أصحابِ الكَ

هفِ =  ع الكَ وي، (٢٣١/١). ويف تعيني موضِ م البُلدان، ياقوت احلَمْ مُعجَ  (١)
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وهـــم يف أماكنِهم  تبَعُ م أنْ يَ هُ ـــار وأمرَ ا(١) مِن الكفّ طً َ َـــذ رشُ جهـــةٍ، فاختّ
م  نهُ ُوهم بني القتلِ وبني عبادةِ األصنامِ، فكان مِ رِجُوهم إليه فيُخريِّ وخيُ

.(٢) قتَلُ عبُد غريَ اهللا فيُ م مَن يأبَى أنْ يَ نهُ مَن يَرغَب يف احلياة ومِ

نّ بقرية الرَّجِيب أو بالبَرتاء أو يف دمشـــقَ  = أقـــوالٌ كثِريةٌ، منها أنّه يف األردُ
نا  بَل قاسيُون أو يف لُوشة (Loja) بغرناطةَ يف األندلُس، والّذي قاله شيخُ
ـــبِ العالمـــاتِ واألوصافِ أنّ  سَ ِ رِيّ رمحه اهللا إنّ األقرَب  ـــق اهلـــرَ المحقِّ
ـــة، الواقعةِ يف  يّ ردِ ـــني بالكُ شِ فْ ـــنيَ (Afşin)، ويقال هلا: عَ الكهفَ يف أَفشِ
رمـــان مَرعَش (Kahramanmaraş) جنوبَ تُركيا عند أطراف  مدينةِ قَهْ
ُم  ل هلَ به وحصَ نا رمحه اهللا معَ بعـــضِ طُالّ ، وقد زارَه شـــيخُ وسَ جبـــال طُورُ
لتُه  يارةِ هـــذا المكان ودخَ ِ اهللاُ تعاىل بزِ . وقد أكرمَ يـــبٌ هنالـــكَ أنسٌ عَجِ

ى. فَ ة ما ال خيَ يّ الماتِ احلِسّ ر والعَ فوجدتُ فيه مِن اهلَيبةِ واألُنسِ الظاهِ
يٌّ  طِ َ م رشُ نهُ دُ مِ اء وهم أعْوانُ الوُالةِ والظَّلَمةِ، والواحِ ـــني وفَتح الرّ مّ الشّ بضَ  (١)
أَعْوانُ  طُ وَ َ الرشُّ دُ وَ ا: «اجلَالَّ وي يف حديثٍ ضعيفٍ مرفوعً تحٍ، وقد رُ مّ ففَ بِضَ
لئ  ـــيوطي يف «الآلّ ين السُّ »، قال احلافظ جـــالل الدّ ــارِ بُ النَّ ــةِ كِالَ مَ الظَّلَ
ه  فَ يُّ ضعَّ دُ بنُ مُســـلِم الطائفِ ، فمحمّ حُّ المصنُوعـــة» (١٥٧/٢): «ال يصِ

.« ةُ ه وروَ له مُسلِم واألربعَ ه ابنُ مَعِني وغريُ : لكِن وثَّقَ دا. قلتُ أمحدُ جِ
ا مِن غريِ أن يَنرشِحَ  فرِ ظاهرً ظ بالكُ ه فتلفَّ ذُ ّن يُنفِّ تلِ ممِ فرِ بالقَ مَن أُكرِه عىل الكُ  (٢)
مُ  ر، وهذا  ما يُفهَ فَ فرِ فقد كَ هُ للكُ حَ صدرَ ، أمّا إنْ رشَ درُه فَليسَ عليه حرَجٌ صَ

   U T S R  Q  P  O  N  M﴿:ــــن قــــول اهللا تعــــاىل مِ
  _   ^       ]   \   [   Z   Y   X   W   V
نا  ــــورة النَّحل: ١٠٦]،  وقال  شــــيخُ `  d  c  b  a﴾ [سُ

ــــدٍ ملسو هيلع هللا ىلص فقــــط». ــــة حممّ اهلــــرريّ رمحه اهللا تعاىل: «ليسَ هذا احلُكمُ خاصا بأُمّ
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هم للعذابِ  ون أنفسَ لُوا يُسلِمُ انِ جعَ ا رأ ذلك أهلُ الرُّسوخِ يف اإل فلمّ
لُ ما قُطِع مِن أجسادِهم عىل أسوار  عَ ون، وكان جيُ طَّعُ قتَلون ويُقَ تلِ فيُ والقَ
نوا  زِ تيةُ حَ تنةُ وكثُرَتْ ورأ ذلك الفِ تِ الفِ ا عَظُمَ ا، فلمّ المدينـــةِ وأبواهبِ
عاء  يامِ والتَّســـبِيح والدُّ الةِ والصِّ لوا بالصّ ا وقاموا فاشـــتغَ يدً حزنًا شـــدِ
كَ  لـــوا يقولون: «ربَّنا ال نعبُد غريَ عوا إىل اهللا عزَّ وجلَّ وجعَ ـــوا وتَرضَّ وبكَ
م البالء  تنةَ وارفَـــعْ عنهُ ـــفْ عن عبـــادِك المؤمنِني هـــذه الفِ ا فاكشِ أبدً

بادتِك». روا بعِ فيَجهَ
وهم  دُ َط فوجَ م الرشُّ هـــم أدركَهُ لُوا مُصالّ م عىل ذلك وقد دخَ فبينَمـــا هُ
كُم  َط: ما خلَّفَ ، فقال هلُم الرشُّ عُون إىل اهللاِ عزَّ وجلَّ ا يَبكُون ويَترضَّ دً جَّ سُ
تيةِ فبَعثَ  وه خـــربَ الفِ ُ لِك فأخربَ وا إىل المَ ــمّ انطلَقُ لِك؟! ثـُ عـــن أمرِ المَ
اب  هم بالرتُّ رَتْ وجوهُ ِ وقد تَعفَّ مع ينُهم مِن الدَّ م تَفِيضُ أعْ م فأُيتِ هبِ إليهِ
دُ يف األرضِ  ــ تُعبَ بحَ آلهلتِنا الـّ دوا الذَّ كُم أنْ تَشـــهَ عَ ــم: ما منَ ـُ فقال هل
وا آلهلتِنا  َ وا إمّا أنْ تَذ ينتِكُم؟ اختارُ ـــكُم أُســـوةَ أهلِ مَدِ سَ لوا أنفُ عَ وجتَ
ا عظِيمَ  هم: «إنّ لنا إلـٰهً ُ ينا(١) وهو أكربَ ـــلْمِ سَ وإمّا أنْ أقتُلَكُم، فقال مَكْ
ا،  ا أبدً نا خالِصً سِ ريُ مِن أنفُ ه، له احلمدُ والتكبِ ا غريَ ر(٢) لنْ نَدعُوَ إلـٰهً دْ القَ

ا». نِينَ لْ شَ بطِه: «مَكْ ويقال يف ضَ  (١)
قدارِ أي احلجمِ إنّه هو  ف اهللاُ عزَّ وجلَّ بأنّه عظِيمُ المِ أي الشـــأْن، وال يُوصَ  (٢)
ا وال يُشبهُ األجسامَ وال  سمً ظَمةِ ألنّه تعاىلَ ليسَ جِ رِ والشأنِ والعَ دْ عظيمُ القَ
   = ُ » معناه أكربَ ُ ا قُلنا: «اهللاُ أكربَ ـــبَه، فإذَ هِ الشَّ المخلوقاتِ بأيّ وَجهٍ مِن أوجُ
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ا،  ها أبدً ، فأمّا الطَّواغِيتُ فلَنْ نَعبُدَ اهُ نَســـألُ النَّجاةَ واخلريَ اهُ نَعبُدُ وإيّ إيّ
لِكُ  عَ المَ ـــمِ ا سَ ، فلمّ ثلَ ذلكَ »، وقال أصحابُه مِ ـــعْ بِنا ما بَدا لـــكَ نَ اصْ
زُ  ِ ـــأَفرُغ لكُم وأُ م وقال: سَ م وحليةً كانت علَيهِ زعِ ثياهبِ كالمَهم أمَر بِنَ
ـــلَ ذلكَ لكُم إالّ أينّ  ِ أنْ أُعجِّ نعُ َ قوبةِ، وما  ـــم ما أَوعَدتُكـــم مِن العُ لكُ
الً  لَ لكُم أجَ ّ أجعَ بُّ أنْ أُهلِكَكم ح نّ فال أُحِ ِ السِ ي انًا حدِ ـــبّ أراكُم شُ

ونَ إىل عُقولِكُم. عُ جِ ون فيه فرتَ كَّرُ تَذَ
 َينةٍ أخر ــوسُ إىل مدِ قْيانـُ ه، وانطلَقَ دِ ندِ م فأُخرِجـــوا مِن عِ ــمّ أمَر هبِ ثـُ
مَ  وا وخافُوا إذا قَدِ رُ ه بادَ تيةُ خُروجَ ا رأ الفِ نهُ لِبَعضِ أمُورِه، فلمّ يبةٍ مِ قَرِ
م  نهُ ـــذَ كُلُّ واحدٍ مِ أخُ قوا عىل أنْ يَ وا بينَهم واتَّفَ ـــرُ هـــم، فائْتمَ أنْ يَذكُرَ
وا إىل  نطلِقُ وا بِما بَقِي ثُمّ يَ دُ وَّ َ ـــ نها ويَ قُوا مِ قـــةً مِن بَيتِ أبِيهِ فيَتصدَّ نفَ
ثوا فيه  (١) فيَمكُ لُوسُ نْجَ ينةِ يف جبَلٍ يُقالُ لـــه يَ يبٍ مِن المدِ هـــفٍ قَرِ كَ

. م ما يَشاءُ عُ هبِ هُ فيَصنَ قْيانُوسُ أتَوْ ّ إذا جاء دِ عبُدوا اهللاَ، ح ويَ
قةً  ذَ نفَ م إىل بيتِ أبِيـــه فأخَ نهُ ً مِ ـــدَ  كلُّ ف وا عىل ذلكَ عمَ قُ ـــا اتفَ فلمّ
 ّ م كَلبٌ كان هلُم، ح هُ عَ تَبِ ـــم، وَ هُ وا بِما بَقِي معَ لَقُ نها وانطَ قَ مِ فتَصـــدَّ
وا يف  ُم، بل مَرُّ لبُ هلَ ثُوا فيه. وقيـــل: ملَ يَكُن الكَ أتَـــوا ذلكَ الكهفَ فمكَ

ا ومَكانًا  ســـمً ا وجِ جمً ُ حَ ا ال أنّه أكربَ لمً ةً وعِ ا وشـــأنًا وقُوّ رً ريٍ قَدْ بِ = مِن كُلّ كَ
 ، مانٍ دُ بِزَ تقيَّ نُ يف مَـــكانٍ وال يَ ا وال يَتمكَّ ا وال عرَضً ســـمً ألنّه تعاىلَ ليسَ جِ

. هُ ذلكَ رْتَ ببالِكَ فاهللاُ ال يُشبِ ا تصوَّ مَهمَ
وي، (٤٥٠/٥). م البُلدان، ياقوت احلَمْ مُعجَ  (١)
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ا  رارً علُوا ذلكَ مِ وه فعـــادَ ففَ دُ رَ م فطَ هُ عَ لبٍ فتَبِ طريقِهم إىل الكهـــفِ بِكَ
بُّ أحبابَ  ّ أنا أُحِ ـــوا مِ شَ ؟ ال ختَ ّ يدونَ مِ (١): ما تُرِ لبُ فقـــال هلُم الكَ

كُم.  ّ أَحرُسَ اهللا، فنامُوا ح
يحُ  يامُ والتّســـبِ (٢) والصِّ الةُ ـــلٌ إالّ الصّ هـــفِ ليسَ هلُم عمَ ثُـــوا يف الكَ ولَبِ
ه  م اسمُ نهُ ً مِ م إىل ف تَهُ لُوا نفقَ ، وجعَ يدُ ابتِغاءً لرِىضَ اهللا عزَّ وجلَّ والتّحمِ
ا، وكان مِن أمجَلِهم  ينةِ رسِ ـــم مِن المدِ بتاعُ هلُم أرزاقَهُ ْلِيخا(٣) فكان يَ متَ
نيَ  سلمِ ينةَ لَبِسَ ثيابًا رَثّةً كثِيابِ المُ ، وكان إذا دخَل المدِ ةً هم قوّ وأشدِّ

م وإســـالمِهم  اهنِ م كانوا صادقِني يف إ وهذا كرامةٌ ألصحابِ الكهفِ ألهنّ  (١)
يزٍ  زِ ا، وليس ذلكَ بِعَ يتً ا هلم وتَثبِ رَ اهللاُ هلم هذه الكرامةَ تأيِيدً م، فأظهَ وتَقواهُ
ة  ناتِ العقليّ مكِ ـــن المُ رقٌ للعادةِ ولكنّها مِ رامةُ خَ ، والكَ ـــزَّ لَّ وعَ عىل اهللا جَ
نطِقَ بعضُ البهائِم  ليســـتْ مِن المستحيالت. ثّم إنّ مَن أجرَ العادةَ أنْ يَ
. ومِن عَجِيب أمرِ  رٌ عىل أنْ يُنطِقَ مَن شاءَ مِن البهائِم بِما شاءَ بّغاءِ قادِ كالبَ
رد، فقد قال  رات كالقِ جوهَ ياغةِ المُ ل يف اخلِياطةِ وصِ ا تَعمَ بعضِ البَهائِم أهنّ
وبةِ   مَلِكُ النُّ ه: «أهدَ البجريميّ يف حاشيته عىل اخلطيب (٣٠٩/٤) وغريُ
ون  ن يُعلِّمُ ا، وأهلُ اليمَ ا وءاخَر صائِغً اطً ا خيّ توكِّل (ت ٢٤٧هـ) قِردً إىل المُ

كاكينِهم». فظِ دَ هم وحِ َوائجِ ِ يامَ  ردَ القِ القِ
م  لُّون، وصالهتُ ية كانُوا يُصَ نيَ مِن األُمَم الماضِ ســــلمِ وهذا دلِيلٌ عىل أنّ المُ  (٢)

. جودٍ ٍ وسُ كانتْ بِوُضوءٍ ورُكوع
ا». ا» و«مَلِيخَ ْلِيخَ َ ا» و« ا» و«إِمْلِيخَ بطِه: «أَمْلِيخَ ويقال يف ضَ  (٣)
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ا ورشابًا  ــم طعامً ـُ ِي هل شـــرتَ ينةِ فيَ نطلِقُ إىل المدِ (١) فيَ رِقـــةً ــمّ يأخُذ وَ ثـُ
عُ إىل أصحابِه،  ءٍ، ثُمّ يَرجِ سُ هلُم اخلربَ هل ذُكِرُ هو وأصحابُه بِ ويَتحسَّ

ثُوا. لبَ ثُوا عىل ذلكَ ما شاء اهللا أنْ يَ بِ فلَ
 ،(٢) وا للطّواغِيتِ َ ذ ينةَ وأمَرَ عُظماءَ أَهلِها أنْ يَ قْيانُوسُ المدِ مَ دِ ثُمّ قَدِ
ينةِ يَشـــرتِي ألصحابِه  ا بالمدِ ْلِيخَ ، وكانَ متَ انِ عَ مِن ذلكَ أهلُ اإل ـــزِ ففَ
م أنّ  هُ ، فأخربَ ه طعامٌ قلِيلٌ ع إىل أصحابِه وهو يَبكِي ومعَ ـــم فرجَ طعامَهُ
ينةِ،  وا معَ عُظَماءِ المدِ سُ وا والْتُمِ ُم قَد ذُكِرُ ينةَ وأهنّ لَ المدِ ارَ قد دخَ اجلبّ
تنةِ  ذُونَ مِن الفِ تعوَّ عُون إلَيهِ ويَ عُونَ اهللاَ ويَترضَّ ا يَدْ جودً وا سُ عوا ووَقَعُ زِ ففَ
لُوا عىل  ـــوا وتوَكَّ مُ عَ ـــكُم واطْ ؤوسَ وا رُ تاهُ، ارْفَعُ وَ ا: يا إِخْ ْلِيخَ ــم متَ ـُ فقال هل
وبِ  ندَ غرُ ِ وذلكَ عِ مع نُهم تَفِيضُ مِن الدَّ يُ م وأعْ ـــهُ ؤوسَ وا رُ بِّكُم، فرَفَعُ رَ
ا،  هم بعضً رُ بَعضُ ـــون ويُذكِّ ثُون ويَتدارَسُ ـــوا يَتحدَّ ـــمسِ، ثُمّ جلَسُ الشَّ
طٌ ذِراعَيه  م وهو باسِ لبَهُ هفِ وكَ مُ اهللاُ يف الكَ م عىل ذلكَ إذْ أنامَهُ ينَما هُ فبَ

. هفِ ببابِ الكَ
م فقال  هُ ِدْ م فلَم جيَ ـــهُ سَ قْيانُوسُ والْتَمَ م دِ هُ دَ ـــدِ تَفقَّ ـــا كانَ مِن الغَ فلمّ
د  بوا، لقَ تيةِ الّذينَ ذهَ د ساءَين شأنُ هؤالءِ الفِ : لقَ ينةِ لِبَعضِ عُظَماءِ المدِ
لَ  َجهَ لُوا مِن أمرِي، ما كُنتُ ألِ هِ َهلِهم ما جَ م جلِ ا علَيهِ بً وا أنّ يبِ غضَ نُّ ظَ
قّ  حِ : ما أنتَ بِمُ ينةِ ، فقال عُظَماءُ المدِ ِ َ وا ءاهلِ م تابُوا وعبَدُ علَيهمِ إنْ هُ

ة. أي عُملةً مِن فِضّ  (١)
عبُدوه. يطانُ للنّاسِ أنْ يَ نُ الشَّ ِّ ي زَ يطانُ أو ما يُ عُ طاغُوتٍ وهو الشَّ مجَ  (٢)
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وا  ، ولَو شاؤُ الً لْتَ هلُم أجَ ، قد كُنتَ أجَّ دةً عُصاةً رةً مَرَ ا فجَ م قومً أنْ تَرحَ
ا  بً بَ غضَ ا قالوا ذلكَ غَضِ تُوبوا، فلمّ م ملَ يَ نّهُ لِ ولكِ وا يف ذلكَ األجَ عُ لرَجَ
دةِ  رَ وين عن أبنائِكُم المَ ُ م فقال: أَخربِ لَ إىل ءابائِهم فأُيتِ هبِ ا ثُمّ أرسَ يدً شدِ
ينةِ  بُوا بأَموالِنا وأَهلَكُوها يف أسواقِ المدِ ُم ذهَ ين، فقالوا: إهنّ وْ ين عصَ الّذِ
يلَهم  ا قالوا له ذلكَ خىلَّ ســـبِ . فلمّ لُوسُ نْجَ وا إىل جبَلٍ يُدعَى يَ لَقُ ثُمّ انطَ
هفِ  ـــدِّ بابِ الكَ قْيانُوسُ بِسَ تيةِ، فأمَرَ دِ عُ بالفِ لَ ما يَدرِي ما يَصنَ وجعَ
م يف كَهفِهم  م كمـــا هُ عُوهُ م، وقال: دَ ـــدَّ علَيهِ ـــم فأَمَر بذلكَ فسُ علَيهِ

ا هلم. وه قربً هم الّذي اختارُ ا ويكونُ كَهفُ ا وعطَشً وعً ُوتُون جُ
ا  ُما اهتَمّ اهنَ قْيانُوسَ يَكتُمانِ إ لِك دِ نَني يف بَيتِ المَ لَني مُؤمِ ثُمّ إنّ رَجُ
نيِ  م يف لَوحَ ُم وأخبارَهُ م وأنساهبَ تيةِ وأســـماءَهُ أنْ يَكتُبا شأنَ هؤالءِ الفِ
يانِ  عَال التابُوتَ يف البُنْ اسٍ وجيَ ُ ا يف تابُوتٍ مِن  عالمهُ ـــن رصاصٍ وجيَ مِ
يامةِ  ا مؤمنِنيَ قَبل يومِ القِ تيةِ قومً رَ عىل هؤالءِ الفِ وقاال: لعلَّ اهللاَ أنْ يُظهِ

. يهِ ا علَ يَ عالَ ذلكَ وبنَ ، ففَ نيَ يَقرؤُون الكتابَ م حِ هُ وا خربَ علَمُ فيَ
هُ قُرونٌ كثِريةٌ  قْيانُوسُ ما بَقِي ثُــــمّ ماتَ هو وقَومُه ومرَّتْ بعــــدَ ــــي دِ وبَقِ
نٌ صالِحٌ  لٌ مؤمِ تِ الملُوكُ بَعد الملُوكِ، ثُــــمّ مَلَكَ تِلكَ البالدَ رجُ لَفَ وخَ
ه؛  بَ النّاسُ يف مُلكِ ، وحتزَّ ةً تّنيَ سنَ وسُ وبَقِي مُلكُه ثماينِ وسِ رُ دَ يقالُ له بَيْ
بُ هبا،  م مَن يُكذِّ نهُ ، ومِ قٌّ ــــم مَن يُؤمِن باهللاِ ويوقِنُ أنّ الســــاعةَ حَ نهُ فمِ
ا  ا لمّ يدً نَ حزنًا شــــدِ زِ عَ إىل اهللاِ وحَ لِك الصالِح وتَرضَّ َ ذلك عىل المَ ــــربُ فكَ
: «ال حياةَ  ولونَ ون عىلَ أهلِ احلقّ ويقُ رُ ون ويَظْهَ يدُ زِ ــــل يَ رأَ أهلَ الباطِ



٣٦

لِك  علَ المَ »، فجَ ونَ األجســــادِ ثُ األرواحُ دُ نيا، وإنّما تُبعَ إالّ احليــــاةُ الدُّ
ةٌ يف النّاس، لكنّ هؤالء  ُم أئِمّ ا وأهنّ م خريً لُ إىل مَن يظُنُّ فيهِ الصالِح يُرسِ
رِجُون النّاسَ عنِ  ّ كادوا خيُ ا ح بُون بالســــاعةِ أيضً لُوا يُكذِّ كانوا قد جعَ
ا رأ الملِكُ ذلِكَ دخَل بيتَه وأغلقَ  هم علَيه، فلمّ انِ وقد خفي أمرُ اإل
: «ربِّ  عُ إىل اهللاِ تَعاىلَ ويَبكِي ويقولُ عليــــه بابَه ودأَبَ ليلَه وهنارَه يتــــرضَّ
م علَيه». ُ هلُم بُطالنَ ما هُ ثْ هلُم ءايةً تُبنيِّ إنّكَ ترَ اختِالفَ هؤالءِ فابعَ
بَنيِّ هلُم  ـــاسَ عىل أصحابِ الكهفِ ويُ لِعَ النّ ــمّ إنّ اهللاَ تَعاىلَ أرادَ أنْ يُطْ ثـُ
يبَ  وا أنّ الســـاعةَ ءاتِيةٌ ال رَ علَمُ م ليَ ةً علَيهِ جّ لُهم ءايـــةً وحُ عَ م وجيَ شـــأهنَ
ع  مَ تِمّ نِعمتَه علَيه وأنْ جيَ وسَ ويُ رُ دَ الِحِ بَيْ ه الصّ بدِ يبَ لِعَ يها، ويَســـتجِ فِ
لٍ  سِ رجُ ـــبحانَه وتَعاىلَ يف نَفْ ى اهللاُ سُ ، فأَلقَ ؤمنِنيَ مَن كان تفرَّقَ مِن المُ
يانَ الّذي  مَ البُنْ دِ ي فيه الكهفُ أنْ هيَ ه أُوْلِياسُ مِن أهلِ البلَدِ الّذِ اســـمُ
رَ غُالمَني  ه، فاستأجَ نَمِ مِ حظِريةً لغَ جارِة اهلَدْ َ مِن حِ ِ ب عىل فَمِ الكهفِ لِيَ
عا ما كان  ا نَزَ ـــا احلظِريةَ، فلمّ نِيانِ هبِ بْ عانِ تِلكَ احلِجارةَ ويَ نزِ عـــالَ يَ فجَ

م. ياهُ رَ ما فلَم يَ بَ اهللاُ أصحابَ الكهفِ عنهُ عىل بابِ الكهفِ حجَ
بةً  هم طيّ رةً وُجوهُ فِ نيَ مُسْ وا فرِحِ تيةُ وجلَسُ ا فُتِحَ الكهفُ استَيقظَ الفِ فلمّ
تِهم الّ  ظُوا مِن ساعَ هم عىل بعضٍ كأنّما اســـتَيقَ ـــلَّم بعضُ هم وسَ سُ أنفُ
الةِ  ــمّ قامُوا إىل الصّ تِهم، ثـُ وا مِن لَيلَ ا أصبَحُ ظُون منهـــا إذَ كانوا يَســـتيقِ
ونَه  رُ ءٌ يُنكِ لُون ال يُرَ يف وُجوهِهم وال ألواهنِم  فعَ ـــوا كما كانوا يَ لَّ فصَ
قْيانُوسَ يطلُبُهم، فقالوا  ونَ أنّ دِ م يرَ وا وهُ نيَ رقَدُ يئَتِهم حِ بـــل كانوا كهَ
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ةَ أمسِ  يّ ئْنا بما قال النّاسُ يف شـــأنِنا عَشِ تِهم: أنْبِ ا صاحبِ نفقَ لِيخَ لِتَمْ
 ، ونَ رقُدُ وا كبَعضِ ما كانوا يَ م قد رقَدُ ، وهم يظُنُّون أهنّ نـــدَ هذا اجلبّارِ عِ
ا أو بَعضَ  ثْنا يومً ثتُم نِيامًا؟ قالـــوا: لَبِ ّ تَســـاءلوا فيما بينَهم: كَم لَبِ ح
ـــتُم يف  سْ ا: قَدِ التُمِ ْلِيخَ ثتُم، فقال هلُم متَ مُ بِما لَبِ ـــم أعلَ بُّكُ يـــومٍ، قالوا: رَ
وا للطَّواغيتِ أو  َ يدُ أنْ يُؤتَى بِكُم اليـــومَ فتَذ قْيانُوسُ يُرِ ينـــة، ودِ المدِ
تاهُ،  وَ ا: يا إِخْ ينَ لْمِ سَ ، فقال هلُم مَكْ قتُلَكُم، فما شـــاءَ اهللاُ بَعد ذلكَ كانَ يَ
وُّ اهللاِ،  عاكُم عَدُ ا دَ انِكُم إذَ روا بَعد إ (١) فال تَكفُ ـــوا أنّكُم مُالقُو اهللاِ اعلَمُ
ا وما الّذي  ينا هبِ عْ ما يُقالُ فِ ينةِ فتَســـمَّ لِقْ إىل المدِ ا: انْطَ لِيخَ فقالوا لِتَمْ
ا، وابْتَعْ لنا  ـــدً رَنَّ بِكَ أحَ ، وتَلطَّفْ وال تُشـــعِ قْيانُوسَ ندَ دِ ينا عِ ـــرُ فِ يُذكَ
ا،  ياعً د أصبَحنا جِ ئْتَنا بِه فقَ نا عـــىلَ الطّعامِ الّذي جِ دْ ا فأْتِنا بِه وزِ عامً طَ
رُ  تنكَّ ذَ الثِّيابَ الّ كانَ يَ عَ ثِيابَه وأخَ لُ ووضَ فعَ ا كما كانَ يَ لِيخَ لَ متَ ففعَ
 ِ بَـــتْ بِطابَع ِ م الّ رضُ هُ تِهم الّ كانـــتْ معَ قَ ـــن نفَ رِقًا مِ ـــذَ وَ فيهـــا وأخَ
وعةً  جارةً منزُ ا مَرَّ ببابِ الكهفِ رأ حِ ا، فلمّ قْيانُوسَ وانطَلَق خارِجً دِ
ينةِ  ّ أتَى بابَ المدِ بَ منها ثُمّ مَرَّ وملَ يُبالِ هبا ح جِ عن بابِ الكهفِ فعَ
رُ أنّ  عرِفَه، وهو ال يَشـــعُ دٌ مِن أهلِها فيَ راه أحَ ـــن أنْ يَ ا مِ فً ا ختوُّ يً فِ ـــتَخْ مُسْ

. ةٍ يدُ عىل ثَالثمائةِ سنَ وا قبلَ ذلك بِما يزِ قْيانُوسَ وأهلَه هلَكُ دِ

ا يف أرضِ  ً ِّ يامةِ، واهللا تعاىلَ ال يكـــونُ مُتح ـــومَ القِ ســـابِ اهللاِ يَ أي مُالقُو حِ  (١)
ا بال مَكانٍ وال جهةٍ  ها مِن األماكِن، هو موجودٌ أزالً وأبدً حرشَ وال يف غريِ المَ

بحانَه. وال كَيفٍ سُ
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هرِ  ه فـــرأَ فوقَ ظَ َ ينةِ رفَعَ برصَ ا بابًا مِن أبـــوابِ المدِ ْلِيخَ ا أتَـــى متَ فلمّ
ا  ِينً نظُـــر إليها  لَ يَ بَ وجعَ جِ ، فعَ ـــانِ البـــابِ عالمةً كانتْ ألهلِ اإل
ثلَ ذلك،  رَ فـــرأ مِ ـــماالً ثُمّ تركَ ذلكَ البـــابَ ومىضَ إىل بابٍ ءاخَ وشِ
ا كثِريينَ  ، ورأ أشخاصً تْ بالّ كان يَعرِفُ ينةَ ليسَ لَ إليه أنّ المدِ يِّ فخُ
لُ إليه أنّهُ  يَّ بُ وخيُ يشِ ويَتعجَّ َ لَ  ، فجعَ م قَبل ذلكَ ــنيَ ملَ يكُن رءاهُ ثـِ ْدَ حمُ
ـــه  سِ بُ بَينَه وبنيَ نَفْ لَ يَتعجَّ نهُ وجعَ عَ إىل البابِ الّذي أتَى مِ ، فرَجَ ريانُ حَ
ونَ هذه العالمةَ  فُ ون خيُ ةَ أمسِ فكان المسلِمُ ـــيّ ول: ما هذا؟ أمّا عشِ ويقُ
 ثُمّ رأ ،ٌ ّ نائمٌ حاملِ يلِ ! لعَ رةٌ ون هبا، واليومَ ظاهِ تَخفُ ينةِ ويَسْ يف هذه المدِ
لَ  لَ المدينةَ وجعَ ه ثُمّ دخَ لَه عىل رأسِ أنّه ليسَ بنائِمٍ، فأخذَ كِساءَه فجعَ
ه  ، فزادَ َ ابنِ مَريمَ ي ون بِرَبِّ عِ لِفُ ـــا حيَ عَ أُناسً ـــمِ َيشِ يف أســـواقِها، فسَ
درانِ  دارٍ مِن جُ ه إىل جِ ا ظهرَ ا، ورأ أنّه حريانُ فقامَ مُســـنِدً بً ذلكَ تعجُّ
ةَ أمسِ فلَم  يّ ه: واهللاِ ما أدرِي ما هذا، أمّا عشِ سِ ينةِ وهو يقولُ يف نَفْ المدِ
عُ  ، وأمّا اليومَ فأســـمَ َ ابنَ مَريمَ إالّ قُتِلَ ي يَكُن عىل األرضِ مَن يذكُر عِ
لَّ هذه  ه: لعَ ، ثُمّ قال يف نَفسِ افُ َ ابنَ مَريمَ ال خيَ ي كُلَّ إنسانٍ يَذكُر عِ
تِنا! فقامَ  ينَ ربِ مدِ ينةً بِقُ مُ مدِ ، واهللاِ ما أعلَ ينةِ الّ أعرِفُ ـــتْ بالمدِ ليسَ
؟ فقال:  َ ينةِ يا ف ً فقال له: ما اســـمُ هـــذه المدِ يَ ف ، ثُمّ لَقِ كاحلريانِ
، واهللاِ  يلِ بَ عَقْ ا أذهَ لَّ يبِ مَسا أو أمرً ه: لعَ ، فقال يف نَفسِ وسُ ها أُفْسُ اســـمُ

. ٌّ فأَهلِكَ ِ فيها رشَ يبَ عَ اخلُروجَ قَبلَ أنْ يُصِ ِقُّ يل أنْ أُرسِ حيَ
رِقَ الّ كانتْ  يعُون الطّعامَ فأخرَجَ هلُم الوَ ين يبِ ا إىل الّذِ ْلِيخَ ــمّ مىضَ متَ ثـُ
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ها  ا، فأخذَ رِق طعامً ه الوَ ِ هبـــذِ م وقال له: بِعْ نهُ الً مِ ـــه وأعطاها رجُ معَ
رَ  الً ءاخَ ا رجُ هلَ بَ منها، فناوَ جِ ها فعَ شِ رِق ونَقْ بِ الوَ ْ الرجُل ونظَر إىل رضَ
لٍ  لٍ إىل رجُ ـــن رجُ م مِ هُ وهنا بَينَ لُـــوا يَتطارَحُ ــه فنَظَر ثُمّ جعَ مِن أصحابـِ
: إنّ هذا  هـــم لِبَعضٍ ول بَعضُ ون بَينَهم ويقُ رُ تشـــاوَ نها ويَ بُـــون مِ تعجَّ ويَ
ا  ْلِيخَ م متَ ـــا رءاهُ مانٍ طوِيلٍ، فلمّ ـــا يف األرضِ مُنذُ زَ يئً بِ ا خَ أصـــابَ كنزً
ُم  نُوا بِه وعرَفُوه وأهنّ ُم قد فَطِ عَل يَرعُد ويَظُنّ أهنّ ــون فيه خافَ وجَ ثـُ يَتحدَّ
عَل أناسٌ يأتُونَه  . وجَ قْيانُوسَ هم دِ بُـــوا بِه إىل مَلِكِ ون أنْ يَذهَ يدُ إنّما يُرِ
 َّ لُوا عيلَ م: أَفْضِ نهُ يدُ اخلوفِ مِ عرِفُونَه، فقال هلُم وهو شدِ رَّفُونه فال يَ تعَ ويَ
كُوها، والْتفتَ إىل البائِع فقال له: أمّا طعامُكَ فال  رِ فأَمْسِ ذتُم وَ قد أخَ
دتَ  د وجَ َ مَن أنتَ وما شـــأنُك؟ واهللاِ لقَ حاجةَ يل به، فقالوا له: يا ف
نا وأَرِناهُ  لِـــقْ معَ ا، انطَ نّ ه مِ يَ فِ يدُ أنْ ختُ ا مِن كنُوزِ األوّلِنيَ وأنـــتَ تُرِ كنـــزً
لْكَ إىل  مِ َ لْ  ــك إنْ ملَ تَفعَ ، وإنـّ دتَ فْ علَيكَ ما وجَ َفِّ ُ نا فيه  وشـــارِكْ
ُم قال: واهللاِ قد وقَعتُ  عَ قوهلَ مِ ا سَ قتُلَك، فلمّ ك إليه فيَ لطانِ فنُسلِمَ السُّ
َ إنّكَ واهللاِ ال تَســـتطِيعُ أنْ  ، فقالوا له: يا ف نهُ رُ مِ ءٍ كُنتُ أحذَ يف كُلّ 
ْرِ  ّ إنّه ملَ جيَ ولُ هلُم، ح ا ال يَدرِي ما يقُ ْلِيخَ ـــل متَ عَ ، فجَ دتَ تَكتُمَ ما وجَ
وه  وا كِساءَه فطرَحُ ذُ تكلَّمُ أخَ ا رأَوهُ ال يَ ، فلمّ عىل لِســـانِه كالمٌ مِن اخلَوفِ
عَ بِه مَن فيها وهم  مِ ّ سَ ينةِ ح ـــحبُونَه يف طُرقِ المدِ سْ لُوا يَ ه وجعَ يف عُنقِ

. نزٌ ه كَ لٌ معَ يقولون فيه: قد أُخِذَ رجُ
ولون: واهللاِ ما هذا  نظُرون إليه ويقُ لُوا يَ ينةِ وجعَ ـــعَ علَيه أهلُ المدِ فاجتمَ
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ا  ْلِيخَ لَ متَ ينةِ وما رأَيناهُ فيها قَطُّ وما نَعرِفُه، وجعَ ه المدِ َ مِن أهلِ هذِ الف
ينةِ وأنّه مِن  ـــا أنّ أباهُ وإخوتَه بالمدِ نً ولُ هلُم، وكان مُتيقِّ ـــدرِي ما يقُ ال يَ
نتظِرُ  ينَما هو كاحلَريانِ يَ وا بِه، فبَ عُ مِ ا سَ أْتُونَه إذَ ُم ســـيَ عُظَماءِ أَهلِها وأهنّ
وا بِه إىل  لَقُ وه وانطَ هيِم إذِ اختطَفُ ه مِن أيدِ َ يأتِيه بعضُ أهلِـــه لِيُخلِّصَ م
ان  ا رجُالنِ صاحلِ ها ومهُ ينِ يُدبِّـــرانِ أمرَ ا اللَّذَ هيْ بِّرَ ينـــةِ ومُدَ ِ المدِ رَئِييسَ
ما  وا به إليهِ لَقُ ا انطَ ، فلمّ نْطِيُوسُ رِ طَ يُوسُ واســـمُ اآلخَ مها أَرْ دِ اســـمُ أحَ
ا  ِينً تَفِتُ  لْ لَ يَ ، فجعَ قْيانُوسَ اجلبّارِ لَقُ بِه إىل دِ ا يُنطَ ا أنّه إنمّ ْلِيخَ نَّ متَ ظَ
ونَ مِن المجنُون،  رُ نهُ كما يَسخَ ونَ مِ رُ ـــماالً وهو يَبكِي والنّاسُ يَسخَ وشِ
 َّ ماءِ وإله األَرضِ أفْرِغْ عيلَ (١) وقال: اللهم إله السَّ ماءِ ه إىل السّ ثُمّ رفَعَ رأسَ
ولُ يف  ندَ هذا اجلبّار، وجعَل يقُ ين عِ نكَ ما يُؤيِّدُ يَ مِ ا وأَولِجْ مَعِ ربً اليومَ صَ
م  ، ويا لَيتَهُ يتُ ون ما لَقِ علَمُ ـــم يَ ، يا لَيتَهُ يتِ ِ وبَني إخوَ ـــه: فرَّقُوا بَي سِ نَفْ
نا عىل  ـــا تَواثَقْ نّ ، فإنّا قد كُ يْ هـــذا اجلبّارِ ا بَني يدَ ومَ مجِيعً قُ ِ فنَ يأتُونَـــ

. ٍ وال مَوتٍ قَ يف حياة ِ ا وال نَفرتَ ا أبدً انِ باهللاِ وأنْ ال نُرشِكَ به أحدً اإل
بْ  نْطِيُوسَ ورأ أنّه ملَ يَذهَ يُوسَ وطَ َني أَرْ لَني الصاحلِ ى إىل الرّجُ ا انتهَ فلمّ
رِقَ  نْطِيُوسُ الوَ يُوسُ وطَ ذَ أَرْ بَ عنه البُكاءُ، فأخَ قْيانُوسَ أفاقَ وذهَ إىل دِ

ين  دَ الةِ، وليسَ رفعُ اليَ عاءَ كما أنّ الكعبةَ قِبلتُنا يف الصّ ماء قِبلةُ الدُّ ألنّ السَّ  (١)
ماءِ  ، فاهللا تعاىل خالِقُ السَّ سَ نُها، حاشـــا هللا وتقدَّ ـــماءِ ألنّ اهللا يسكُ إىل السَّ
ا بال مَكانٍ وال  ءٍ، وهو موجودٌ أزالً وأبدً ه، فليسَ حيتاجُ إىل  ِ ِ بأرسْ والعـــاملَ

. جهةٍ وال كَيفٍ
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؟ فقال  َ دتَ يا ف نـــزُ الّذي وجَ نها وقاال: أينَ الكَ با مِ ـــرا إليها وعَجِ ونظَ
ينةِ  ه المدِ شُ هذِ رِقُ ءابائـــي ونَقْ ا ولكِن هذا وَ ـــدتُ كنزً ا: ما وجَ ْلِيخَ متَ
مها:  ا، ولكِن واهللاِ ما أَدرِي ما شـــأينِ وما أقُولُ لكُم، فقال له أحدُ هبُ ْ ورضَ
ينةِ،  ه المدِ نتُ أَرَ أينّ مِن أهلِ هذِ ا: أمّا أنا فكُ ْلِيخَ ؟ فقال متَ ــن أنتَ ـّ ممِ
د  م باســـمِ أبِيه فلَم يُوجَ هُ َ عرِفُك هبا؟ فأخربَ ؟ ومَن يَ فِقيل له: ومَن أبُوكَ
ه إىل  ول غـــريَ أنّه نكَسَ برصَ ا ما يقُ ْلِيخَ رِ متَ دْ عرِفُه وال أبـــاه، فلَم يَ مَـــن يَ
هم: ليسَ  ، وقال بعضُ لٌ جمنُونٌ ولَه: هـــذا رجُ األرضِ فقال بعضُ مَن حَ
مها  نكُم، فقال له أحدُ لِتَ مِ نفَ ا لكي يَ ـــه عمدً قُ نَفسَ مِّ َ جنُونٍ ولكنّه حيُ بِمَ
قُك بأنّ هذا مالُ أبِيكَ  لُكَ ونُصدِّ ا: أتظُنُّ أنّا نُرسِ يدً ا شدِ رً رَ إلَيهِ نظَ ونظَ
ةٍ وأنتَ  رِق أكثرُ مِن ثالثِمائةِ ســـنَ ا وهلذا الوَ هبُ ينةِ ورضَ شُ هذه المدِ ونَقْ
طٌ  مْ ـــيوخٌ شُ نُ شُ رُ بِنا و نا(١) وتَســـخَ كُ ؟! أتظُنُّ أنّكَ تَأْفِ غُالمٌ شـــابٌّ
ينا  ينةِ بأَيدِ زائِنُ هذه المدِ ها وخَ ينـــةِ ووُالةُ أمرِ اةُ هذه المدِ ولَك رسَ وحَ
ِ سآمُرُ بِكَ  نُّ ؟! وإنّ ألَظُ ينارٌ مٌ وال دِ بِ دِرهَ نا مِن هذا الرضَ ندَ وليسَ عِ
دتَه،  نزِ الّذي وجَ ّ تَعرتِفَ هبذا الكَ كَ ح ا ثُمّ أُوثِقُ بَ عذابًا شـــديدً لِتُعذَّ
قْتُكُم  لتُم صدَ ا أسأَلُكُم عنه، فإنْ أنتُم فعَ وين عمّ ُ ا: أَخربِ ْلِيخَ فقال هلُم متَ
لِكُ  لَ المَ ا، قال: فما فعَ ك شـــيئً تُمْ ـــلْ ال نَكْ ي، فقالوا له: سَ ا عِندِ عمّ
قْيانُوسُ وملَ  ه دِ ؟ فقالوا: ما نَعرِفُ عىل وَجهِ األرضِ مَنِ اســـمُ قْيانُوسُ دِ
 ، ونٌ ه قرُ هرٌ طوِيلٌ وهلَكَ بَعدَ لِ وله دَ مانِ األوّ ا هلَكَ يف الزّ يكُن إالّ مَلِكً

. ولَ قُنا القَ َ أنّك ال تَصدُ بُنا بمع أي تَكذِ  (١)
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د  ، لقَ ِ أحدٌ مِن النّاسِ فيما أقُولُ قُ دِّ ا حلَريانُ وما يصَ ا: إينّ إذً ْلِيخَ فقالَ متَ
بحِ  نا عىل عبادةِ األصنامِ والذَّ هَ لِكَ أكرَ دٍ وإنّ المَ ينِ واحِ تيةً عىل دِ ا فِ نّ كُ
نا إىل الكهفِ الّذي يف جبل  ةَ أمـــسِ، فأتَيْ ـــيّ نهُ عَشِ بْنا مِ رَ للطّواغِيتِ فهَ
ا  يَ ألصحايب طعامً ِ نا خرَجتُ ألشـــرتَ يْ ا انتَهَ نا فيه، فلمّ لُـــوسَ فنِمْ نْجَ يَ
وا معي إىل الكهفِ  لِقُ ، فانطَ ونَ كُم كما ترَ ا أنا معَ ـــسَ األخبارَ فإذَ وأحتسَّ
ه  لّ هذِ ا قال: يا قومِ لعَ ْلِيخَ يُوسُ قولَ متَ عَ أَرْ مِ ا سَ . فلمّ يَكُم أصحايبِ ألُرِ
وا  لِقُ ، فانطَ َ دِ هذا الف ءايةٌ مِن ءاياتِ اهللاِ جعلَها اهللاُ عزَّ وجلَّ لكُم عىل يَ

نا أصحابَه. يَ ّ يُرِ ه ح بِنا معَ
وَ أصحابِ  ينةِ  ما مجِيعُ أهلِ المدِ هُ ـــوسُ ومعَ يُ طِ نْ يُوسُ وطَ فانطلَقَ أَرْ
ا قَدِ  ْلِيخَ تيةُ أصحـــابُ الكهفِ متَ ا رأ الفِ م، فلمّ نظُروا إلَيهِ الكهـــفِ لِيَ
وا أنه  نُّ رِ الّذي كان يأيت فيه ظَ دْ م عن القَ اهبِ م بطَعامِهم ورشَ احتَبَسَ عنهُ
فُونه إذْ  ـــم يَظنُّون ذلك ويَتخوَّ ينَما هُ ، فبَ قْيانُوسَ أُخِـــذَ وذُهِبَ بِه إىل دِ
قْيانُوسَ  ارِ دِ لُ اجلبّ ُم رسُ وا أهنّ نُّ دةً فظَ عِ بةَ اخلَيلِ مُصْ لَ وا األصواتَ وجَ عُ مِ سَ
هم عىل بَعضٍ  لَّم بعضُ الةِ وسَ م، فقامُوا إىل الصّ م لِيُؤتَى هبِ م إلَيهِ ثَ هبِ بعَ
ا فإنّه اآلنَ  ْلِيخَ وا بِنا نـــأْتِ أخانا متَ لِقُ ا وقالوا: انطَ هـــم بعضً وأوىصَ بعضُ
ولونَ  م يقُ ينَما هُ ه، فبَ ّ نأتِيَ نا ح نتظِرُ قْيانُوسَ وهو يَ يِ اجلبّار دِ بَـــنيَ يدَ
ا عىل  يُوسَ وأصحابِه وقُوفً م بأَرْ ا هُ لوسٌ عىل هذه احلالةِ إذَ ذلـــك وهم جُ
وا  ا رأَوهُ يَبكِي بكَ ي، فلمّ بكِ لَ وهو يَ ا ودخَ ْلِيخَ م متَ هُ ، فسبَقَ بابِ الكهفِ
ا  ُم كانوا نِيامً رَفُوا أهنّ مُ اخلربَ كُلَّه، فعَ صَّ علَيهِ ِه فقَ ه ثُمّ سأَلُوه عن خربَ معَ
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ونوا ءايةً للنّاسِ  كُ ُم إنّما أُوقِظُـــوا ليَ منَ الطوِيـــلَ وأهنّ بأمـــرِ اهللا ذلكَ الزّ
يها. يبَ فِ علَم النّاسُ أنّ الساعةَ ال رَ ا للبَعثِ ولِيَ يقً وتَصدِ

اتَمِ  ا  تُومً اسٍ خمَ ُ ـــن  يُوسُ فرأَ تابُوتًا مِ ا أَرْ ْلِيخَ لَ عـــىلَ إثْرِ متَ ثُمّ دخَ
ينةِ وأمَرَ  عا مجاعةً مِن عُظماءِ أهـــلِ المدِ ـــةٍ، فوقَفَ عـــىل البابِ ودَ فِضّ
وا فيه لَوحَني مِن رَصـــاصٍ مَكتُوبًا  ـــدُ م، فوجَ هتِ َرضَ ِ ــوتِ  تـــحِ التابـُ بِفَ
ـــطُونَسُ  ا(١) ومَرْطُونَسُ وكَشْ ْلِيخَ ا ومتَ ينَ ـــلْمِ ْشَ ا وَخمَ ينَ ـــلْمِ سَ مـــا: «مَكْ يهِ فِ
، كانوا  ريُ ه قِطْمِ (٢)، والكلبُ اسمُ يُوسُ ونُوانَسُ نَ بَطْ ُوسُ وَ ْ ونَسُ ودَ ُ وبَريْ
لُوا  خَ م فدَ ينهِ م عن دِ هُ فتِنَ افةَ أنْ يَ قْيانُوسُ خمَ هـــم دِ بُوا مِن مَلِكِ تيةً هرَ فِ
م باحلجارةِ،  ـــدَّ علَيهِ م أمَرَ بالكهفِ فسُ كاهنِ َ بمَ ا أُخربِ ، فلمّ هذا الكهفَ
ا قرأُوه  م»، فلمّ ثَر هبِ هم إنْ عَ هُ مَن بَعدَ علَمَ م لِيَ هُ َ م وخربَ وإنّا كتَبْنا شـــأهنَ

ا». ا» و«مَلِيخَ ْلِيخَ َ ا» و« ا» و«إِمْلِيخَ بطِه: «أَمْلِيخَ ويقال يف ضَ  (١)
بِيدي يف «تاج العروس»: «اختُلِفَ يف  قال احلافظ اللُغوي حممد مرتـــىض الزَّ  (٢)
 ، ينا، إِمْلِيخا، مَرْطُوكَشُ لْمِ سَ : مَكْ لُ سةِ أقوالٍ: القولُ األَوّ م عىل مخَ يهِ بطِ أسامِ ضَ
ا  ينَ لْمِ سَ فِ األلِف، مَكْ ذْ ا  ، أو مَلِيخَ وطِطُ فُ ، كَشْ يُوسُ نَ ، بَطْ ، سانِيُوسُ نَوالِسُ
، وهذا  نُوسُ ـــلْطَطْ دَ سَ نْ ، كَ ، أُونُوسُ بَطانِسُ ، أَرْ ، نِوانِسُ ثلُ األوّلِ، مَرْطُوسُ مِ
 ، بُونَسُ ، ســـارَ يُونَسُ نْ ، يَ ا، مَرْطُونَسُ ا، مَلِيخَ ينَ ـــلْمِ سَ ولُ الثّاين، أو مَكْ هوَ القَ
ولُ الثّالِث، أو  ، وهذا هوَ القَ خ بِطاءَين، ذُو نُواسُ يفِ بَعضِ النُّسَ يُوسُ وَ طَ شْ فَ كَ
طُ  وطَ فُ ، كَشْ يُوسُ نَ ، بَطْ نُوسُ يْ ، ســـارَ انَسُ ، يُوَ ا، مَرَطُونَسُ ا، أَمْلِيخَ ينَ ـــلْمِ سَ مَكْ
 ، وانَوانِسُ ، دَ يُونِسُ نْ ، يَ ا، مَرْطُونَسُ ْلِيخَ َ ا،  ينَ لْمِ سَ ، أو مَكْ ابِعُ ولُ الرّ وهذا هوَ القَ

.« ولُ اخلامِسُ ، وهذا هوَ القَ ، نُونَسُ طَطُ يْ فَ كَشْ



٤٤

م عىلَ البَعثِ ثُمّ  هلُّ م ءايةً تَدُ بحانَه وتعاىلَ الّذي أَراهُ وا اهللا سُ ِدُ بوا ومحَ عَجِ
هفَ  تيةِ الكَ لُوا عـــىل الفِ ه، ثُمّ دخَ َمـــدِ اهللاِ وتَســـبِيحِ ِ ُم  ـــوا أصواهتَ رَفَعُ
يُوسُ وأصحابُه  رَّ أَرْ م، فخَ هم ملَ تَبْلَ ثِياهبُ قةً وُجوهُ ا مُرشِ لوسً وهم جُ دُ فوجَ
م ءايةً مِن ءاياتِه، ثُمّ  ـــبحانَه وتَعاىلَ الّذي أراهُ وا اهللاَ سُ ِدُ ا هللاِ ومحَ دً ـــجَّ سُ
. قْيانُوسَ هم دِ وه مِن مَلِكِ تيةُ عن الذي لَقُ م الفِ هُ َ ا وأخربَ هم بعضً لَّم بعضُ كَ

لْ  وسَ أنْ عَجِّ رُ دَ الِحِ بَيْ هم الصّ ا إىل مَلِكِ يدً يُوسُ وأصحابُه بَرِ ثَ أَرْ ثُمّ بَعَ
لَهــــا اهللاُ عىلَ مُلْكِك للنّاسِ ءايةً  عَ ــــكَ تَنظُر إىل ءايةٍ مِن ءاياتِ اهللاِ جَ لَّ لعَ
ُ ذَهَب  لِكَ اخلربَ ا أتَى المَ ، فلمّ ا بالبَعثِ يقً ياءً وتَصدِ ا وضِ ــــون هلُم نُورً لِتَكُ
 ، ــــبِّحُ لكَ كَ وأُسَ ــــمواتِ واألرضِ وأعبُدُ كَ اللهم رَبَّ السَّ ُّه وقال: أمحَدُ مهَ
، ثُمّ رَكِبَ  لتَه آلبائِي ويلِ عَ ورَ الّذي جَ ِ النُّ ِ وملَ تُطفئ ْتَ َّ ورَمحِ (١) عيلَ لْتَ وَّ تطَ
ا  دً رَّ ســــاجِ م وخَ تيةَ فَرِحَ هبِ دَ اجلبَلَ ورأ الفِ عِ ا صَ ، فلمّ ّ أتَى الكهفَ ح
يه عىل األرضِ  م وبكَى وهم جلوسٌ بَني يدَ هُ قَ تيةِ ثُمّ اعتنَ امَ الفِ هللاِ وقام قُدّ

ونه. دُ مَ يُسبِّحُونَ اهللاَ وحيَ
المُ علَيكَ ورَمحةُ اهللاِ  لِك: نَستَودِعُكَ اهللاَ والسَّ وَس المَ رُ دَ يْ تيةُ لِبَ ثم قال الفِ
 . ّ اإلنسِ واجلِنّ ِ كَ باهللاِ مِن رشَ يذُ كَ ونُعِ ـــظَ مُلكَ فِ فِظَكَ اهللاُ وحَ وبَركاتُه، حَ
ىفَّ اهللاُ  م فنامُـــوا، وتوَ هِ ـــوا إىل مَضاجعِ عُ م رجَ ينَمـــا الملِكُ قائِـــمٌ إذا هُ فبَ
لٍ  عَل كلُّ رجُ ُم علَيهم وأمَرَ أنْ جيُ لَ ثِياهبَ م وجعَ لِكُ إلَيهِ هم. فقام المَ سَ أنفُ
ه فقالوا له: إنّا ملَ  َ ونامَ أتَوه يف مَنامِ ا أم بٍ، فلمّ ـــم يف تابوتٍ مِن ذهَ نهُ مِ

. لْتَ أي تفضَّ  (١)



٤٥

 ، ريُ ابِ نَصِ ــرابٍ وإىل الرتُّ نا مِن تـُ لِقْ ـــا خُ نّ ةٍ ولكِ بٍ وال فِضّ ـــن ذهَ لَق مِ ُ
. فأمَرَ  نهُ بعثَنا اهللاُ تَعاىلَ مِ ّ يَ ابِ حـــ هفِ عىل الرتُّ ا يف الكَ نّ نـــا كما كُ فاتْرُكْ
نيَ  م اهللاُ حِ بَهُ لُوا فيـــه وحجَ عِ ندَ ذلك بتابُوتٍ مِن ســـاجٍ(١) فجُ لِـــكُ عِ المَ
دٌ أنْ يَدخُلَ علَيهم،  رْ أحَ قـــدِ ، وملَ يَ ِ النّاسِ هم عن أعنيُ ـــوا مِن عِندِ رَجُ خَ
عَل هلُم  دٌ يُصـــىلَّ فيه، وجَ هفِ مَســـجِ ذَ عىل بابِ الكَ تَّخَ لِكُ أنْ يُ ـــرَ المَ وأمَ

.(٢) ةٍ ا وأمَرَ أنْ يُؤتَى كُلَّ سنَ ا عظِيمً يدً عِ
تْ يف القرءانِ  زَ يل، وقد أُوجِ ة أهل الكهفِ عىل التّفصِ فهذا ذِكر ما يف قِصّ
 ﴾ : ﴿^﴾ أي واذكُر إذْ ﴿_̀  ِ بيانٍ فقال عزَّ وجلَّ غ يــــم بأَبلَ الكرِ
لُوه  ــــبابِ ﴿b a ﴾ وجعَ م مِن الشَّ أي التَجأ أصحابُ الكهفِ وهُ
هم  ومِ، فأرادَ ــــن أرشافِ قومِهم الرُّ تيةً مؤمنِنيَ باهللاِ مِ ــــم، وكانوا فِ مأواهُ
لُوا  هفِ واشــــتغَ ينِهم إىل الكَ وا منه بدِ رُّ ك ففَ قْيانُوسُ عىل الرشِّ هــــم دِ مَلِكُ
زائِن  ــــن خَ عــــاءِ ﴿g f e d c ﴾ أي مِ ع إىل اهللاِ والدُّ بالتــــرضُّ
رةَ والرِّزقَ واألمنَ مِن األعداء  نكَ المغفِ نالَ مِ رَمحتِك ﴿h ﴾ خاصةً فنَ
ــــنُ عليه مِن  ــــل لنــــا ﴿l k ﴾ الّــــذي  ﴿j﴿ ﴾ i ﴾ أي واجعَ
ثابَرةِ عــــىل طاعتِــــك ﴿n m ﴾ أي إصابةً  ــــارِ والمُ ــــرة الكفّ مُهاجَ

. بِ ٍ من اخلشَ نوع  (١)
وا  ُ عتربِ ـــوا عىل المـــكانِ الّذي ظهرَتْ فيه هـــذه اآليةُ العظِيمـــةُ فيَ فُ أي ليقِ  (٢)
ا يف  المةِ الّ كانتْ سببً روا اهللاَ عزَّ وجلَّ عىل إظهارِ هذه العَ ويتدبَّروا ويَشكُ

ون. سلِمُ يهِ المُ بَيانِ احلَقِّ الّذي علَ



٤٦

سُ منه رِضاكَ  ــــرسِّ لَنا ما نَلتمِ ، معناهُ يَ ل إىل المطلُوبِ وصِ يــــق المُ للطَّرِ
نا. وما فيه رُشــــدُ

م مِن  مُ النَّومَ ومنعَ أسماعَهُ ى اهللاُ علَيهِ ﴿q p o ﴾ أي ألقَ
م اهللاُ ﴿v u t s r ﴾ أي  ، وقد أنامَهُ التّنبُّه لألصواتِ

ا. ثرَهتِ ا لِكَ دُّ عددً كثريةً تُعَ
م ﴿z y } ﴾ أي  ظْناهُ َ أيقَ ع ـــن نَومِهم بمَ ﴿x w﴾ أي مِ
تَني المتنازِعتَني يف   الطائفِ لِمَ أنّه يكونُ وهو كَونُ إحدَ رَ اهللاُ ما عَ ليُظهِ
ة لُبثِ أصحـــابِ الكهف ﴿| { ~ ے ¡ ﴾  ينةِ يف مُدّ المدِ
ٌ بِما كانَ  ا، واهللاُ تعاىلَ عاملِ ـــم نِيامً تيةُ يف كَهفهِ ا مكثَ الفِ ـــظُ لِمَ أي أحفَ

بحانَه. ء سُ ى علَيه  فَ كُون، فَال خيَ وَما يَكُون وما سيَ
ي فقال  هفِ بالوَحِ ِ أهلِ الكَ ه ملسو هيلع هللا ىلص بإنبائِه عَن خربَ يّ ثُمّ امتَنَّ تعاىلَ عىل نَبِ
يل أخبارِهم     ُك بتَفاصِ ـــربِ ُ : ﴿¢ £ ¤ ¥ ﴾ أي  عزَّ وجـــلَّ
 ﴾ « ª﴿ (١) ـــبّانٌ ق ﴿¨ © ﴾ أي شُ دّ ﴿¦﴾ أي بالصِ
تْناهم عىل  بّ ريةً فَثَ انًا وبَصِ بحانَه وتعاىلَ ﴿¬ ®̄  ﴾ أي إ سُ

. دِين اإلسالمِ
انِ  رب والتّثبِيتِ ونُورِ اإل م بالصَّ نا قلُوهبَ يْ ﴿° ± ²﴾ أي قوَّ
ائِهم  يم واإلخوانِ معَ اجرتِ عِ جرِ األهلِ واألوطــــانِ والنّ وا عىل هَ ُ ّ صربَ ح

. ةُ وّ ةِ القُ ، مأخوذٌ مِن الفتُوّ عُ فَ وهو الشابُّ تيةُ مجَ والفِ  (١)



٤٧

 ﴾ ارِ ﴿³́  قْيانُوسَ اجلبّ دِّ عىل دِ ريِ خَوفٍ والرَ دعِ باحلقّ مِن غَ عىل الصَّ
َ إذْ قامُوا بَني  ين احلَــــقِّ يف المدينةِ أو المع بِني إلظهارِ شــــعارِ الدّ مُنتصِ
بحِ  مِ عبادة األصنام والذّ ــــم يُعاتِبُهم عىل عدَ نيَ دعاهُ قْيانُوسَ حِ يْ دِ يدَ

ــــدعِ باحلَقّ ﴿¶ ¸  ٍ يف الصَّ ُرأة تيــــةُ  للطّواغِيــــت ﴿μ ﴾ أي الفِ
 ﴾¿﴿ (١) º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ أي لَــــن نَعبُدَ غريَ اهللاِ
 ﴾ Ã Â Á﴿ ا نا غريَ اهللاِ إلـٰهً وكان أكثــــرُ قومِهم عبَدةَ أصنامٍ، ولو عبَدْ
ينَ بهِ احلَدَّ خارجِني بهِ  لمِ مُتجاوزِ ا يف الظُّ قَوالً ﴿Å Ä ﴾ أي مُفرِطً
قُ  لحَ ـــه، فال يَ سَ مَ نَفْ د ظلَ ا خالفَ أمرَ اهللاِ فقَ قولِ، والعبدُ إذَ دِّ العُ عن حَ
بحانَه وتعاىلَ  ، سُ نيَ نَفعٌ ٌّ وَال مِن طاعةِ الطائعِ يان العُصاةِ رضُ اهللاَ مِن عِصْ

ني. ُّ عن العالَمِ ِ هو الغَ

َ العبـــادةِ كما ههنا يف اآليـــة، وأمّا ما جاءَ يف  عاءُ عىل مع ـــقُ الدُّ ـــد يُطلَ فقَ  (١)
عاءُ مُخُّ  عاء واحلثِّ عليـــه: «الدُّ غِيـــب يف الدُّ ّ ملسو هيلع هللا ىلص بالرتَّ ِ احلديـــثِ عن النَّ
ـــناتُ  ، فالعبادةُ هنا احلسَ ـــناتِ لِ احلسَ عاءَ مِن أفضَ عناه أنّ الدُّ ةِ» فمَ بادَ العِ
ِ يف اآلية: ﴿ 2 3 4 5﴾  لُّلِ كالّ ولَيسَ مَعناها هنايـــةَ التذَ
ـــوعِ،  وعِ واخلشُ ـــك يا اهللاُ بأقىصَ غايةِ اخلضُ ُصُّ َ ألنّ «نَعبُـــد» هنا معناها 
وع لك، فهذه هي العبادةُ الّ  ا: نُطِيعُك يـــا اهللاُ طاعةً معَ اخلضُ ويقال أيضً
عِيه  ـــابِقِ ما تدَّ َ احلديثِ السَ ر. وليـــسَ مع فَ ـــريِ اهللا فقد كَ فَها لِغَ مَـــن رصَ
ريِ  بادةٌ لِغَ كٌ وعِ ّ إىل اهللاِ رشِ لَ بالرَّسولِ والويلِ مةُ مِن أنّ التوسُّ جسِّ ابيةُ المُ الوهّ
: «يا رســـولَ اهللاِ،  ســـلمِ ون هبذا احلديثِ لتَحريمِ قولِ المُ تجُّ ـــم حيَ اهللاِ، فإهنّ
اهِ رَسولِ اهللاِ كَذا وكَذا مِن  وأغِثْ بإذْنِ اهللا يا رسولَ اهللا، أو اللهم أسأَلُكَ 

تُ إليه. لٌ ساقِطٌ ال يُلتفَ ة ذلكَ باطِ ، وقولُ الوهابيّ اخلَريِ



٤٨

بادةَ األصنـــامِ فقالوا: ﴿Ç Æ ﴾ أهلُ  يتةُ عىل قومِهم عِ ـــر الفِ وأنكَ
 ﴾Ë﴿ ـــا ونِ اهللاِ أصنامً ـــن دُ نـــا ﴿Ê É È ﴾ أي مِ بلَدِ
ِ أي هالّ يض لكنّه يف مع اإلنكارِ والتعج ا ﴿Í﴾ هو للتّحضِ وهنَ يَعبدُ

مُ األصنـــامَ ﴿Ñ Ð﴾ أي  بادهتِ ﴿Ï Î ﴾ أي عـــىل عِ
ر،  ـــةٍ واضحةٍ، وإنّما قالوا ذلك يف مَقـــام التّبكيت ِ هلُم وإلقامِ احلجَ جّ ُ ِ

 Ö Õ Ô Ó﴿ ، الٌ ةٍ عىل عبـــادةِ األصنامِ حمُ ُجّ ِ فإنّ اإلتيانَ 
ـــدُّ مِن  ا، أي ال ظُلمَ أشَ ا أو ولَدً يكً ـــه أنَّ هللاِ رشِ عمِ × Ú  Ù Ø ﴾ بزَ
نها. نا اهللاُ مِ فر، أجارَ ه مِن أنواعِ الكُ ، سواءٌ كانَ كُفرَ إرشاكٍ أو غريَ فرِ الكُ
: ﴿! " ﴾ أي فارَقتُم قومَكُم ﴿#  تيةِ لِبَعضٍ  ثم قال بعضُ الفِ
بادتَه،  م ﴿% & ﴾ فإنّكُم ملَ ترتكُوا عِ لتُم معبوداهتِ َ $ ﴾ أي واع
ا  نِ أيضً لُوهم يفِ الوطَ ِ َ ينُون بِه(١)، فاع ِلونَ قومَكُم فيما تَدِ َ ا مُع فإنّكُم إذً

طْ علَيكُم بسُ وا إليه ﴿* + ﴾ أي يَ ﴿' ) ( ﴾ أي اجلؤُ
﴿, - . ﴾ أي رِزقِه أو كُلِّ ما يَدفَعُ عنكُم اهلَالكَ ﴿/ ﴾ 
ون به  قُ ل ﴿0 1 2 ﴾ الّذي أنتُم فيه ﴿3 4 ﴾ تَرتفِ أي ويُسهِّ

ه. عُون بِه مِن رِزقٍ وغريِ أي تَنتفِ
وا إىل الكهفِ فقال: ﴿6  ما أَوَ تية بعدَ وأخربَ اهللاُ عزَّ وجلَّ عن حالِ الفِ
ــــمسَ ﴿8 9﴾  7 ﴾ أي ولــــو رأيــــتَ الكهــــفَ كُنتَ ترَ الشَّ

. ا وهو اإلسالمُ ينً ونه دِ أي تتّخِذُ  (١)



٤٩

وئِها ﴿; >   = < ﴾  ِيلُ بضَ وأرشقَ ضوؤُها ﴿: ﴾ أي متَ
 A @﴿ َند هــــف ﴿? ﴾ أي وكُنتَ تراها عِ ِني الكَ َ هــــةَ  أي جِ
 D﴿ ِهف مالِ الكَ هةِ شِ م إىل جِ لُ عنهُ C B ﴾ أي تَرتكُهم وتَعدِ
هفِ مُعــــرَّضٍ لإلصابةِ  ٍ مِن الكَ ــــع ُم يف متَّسَ G F E ﴾ أي ومــــع أهنّ
ا، ومع  ا كانتْ ال تُصيبُهم يف طُلوعِها وال يف غُروهبِ ــــمسِ إالّ أهنّ وءِ الشَّ بضَ
نِ(١)، ﴿I ﴾ الّذي  ُم وهواءَ الغارِ مِن التعفُّ ــــظَ اهللا أبداهنَ فِ د حَ ذلكَ فقَ
الالت  ِ اهللاِ والدِّ نع م ﴿L K J﴾ أي مِن عَجائِب صُ كانَ مِن شــــأهنِ
هفِ بتقديرِ اهللا  فظَ أهــــلِ الكَ ، وكما أنّ حِ عــــىل عظِيمِ قُدرتِه عزَّ وجــــلَّ
انِ بمشــــيئةِ اهللاِ  ه فكذلكَ هدايةُ أهلِ الكهفِ إىل اإل ومشــــيئتِه وتدبريِ
انِ كأصحابِ  هِ اهللاُ إىل اإل دِ ه، ﴿P O N﴾ أي مَن هيَ وتقديرِه وتدبريِ
هُ اهللاُ  لِلْ ، ﴿U T ﴾ أي ومَن يُضْ فلِحُ الكهفِ ﴿R Q﴾ المُ
فر يه عىل الكُ قْيانُوسَ وتابعِ ه إىل احلقِّ كدِ دَ اللةَ وال يُرشِ بأنْ خيلُقَ فيه الضّ
َ أنّه ال أحدَ  يه، والمع دِ ه وهيَ ـــدُ ﴿Z Y X W V ] ﴾ أي يُرشِ

. ي مَن أضلَّه اهللاُ دِ هيَ

، فاالرتِباطُ بنيَ األســـبابِ  ســـبَّباتِ اهللاُ عـــزَّ وجـــلَّ خالِقُ األســـبابِ والمُ  (١)
سبَّبِ عن السبَبِ، فإنْ  حُّ ختَلُّفُ المُ مٌ عادِيٌّ فيصِ سبَّباتِ ارتباطٌ وتَالزُ والمُ
، أالَ  سبَّبُ عُ المُ لِ وقُوعَ المسبَّب وقَع وإنْ ملَ يشأْ فال يقَ شاء اهللا تعاىل يف األزَ
رقٌ عِند  عُ حَ رقِ بدليلِ أنّه قد ال يقَ يّة للحَ ارَ مِن األســـبابِ العادِ تر أنّ النّ

. ارَ ءٍ النّ ة  اسّ ممُ



٥٠

ني ألنّ  رُ إليهم ﴿[ ﴾ غريَ نائمِ اظِ ســــبُهم النّ ﴿\ ﴾ أي وحيَ
يهمِ  لُقُ اهللاُ فِ نَهم مُفتَّحــــةٌ ﴿^ _ ﴾ أي نِيام ﴿a ﴾ أي خيَ أعيُ
ــــةِ، فهو خَلق وإجيادٌ ال  ماسّ ة والمُ بارشَ عــــلُ اهللاِ ليس بالمُ ــــبَ - وفِ التقلُّ
بَتانِ  ُم تَقلُّ ه، وكان هلَ ائِم أثناءِ نَومِ لبَ النّ تقلَّبُون تقُّ علِ المخلُوقِنيَ - فيَ كفِ
م تَقلُّبة ﴿e d﴾ أي  اهنِ هةَ أ ــــنةِ؛ ﴿c b ﴾ أي جِ يف السَّ
م  م تَقلُّبة، مِن جانبٍ إىل جانبٍ لئالّ تأكُلَ األرضُ حلومَهُ ــــماهلِ هةَ شَ وجِ

. يلِ األرضَ يم عن اجلَنْبِ الّذي يَ كثِ وامتِناعِ النّسِ مِن طُولِ المُ
ُم، ولكنّه عزَّ وجلَّ  ُم مِن دُون تقلِيبٍ هلَ ظَ أبداهنَ  ولو شاءَ اهللاُ عزّ وجلّ حلَفِ

. لُ ما يشــــاءُ حلِكمةٍ، فهو خالِقُ األســــبابِ والمســــبَّباتِ يفعَ
ه(١) وهو راقِدٌ ﴿i h ﴾ أي  ريُ أو غريُ ه قِطْمِ ﴿g ﴾ واســــمُ

نا اإلمام عبد اهللا اهلرري رمحه اهللا عن كِتابةِ أسماءِ أهلِ الكهفِ  سئل شيخُ  (١)
وم؟ ع عىل الطِفلِ المحمُ ريُ وتُوضَ م قِطْمِ هِ لبِ طِ اسمُ كَ ٍ ويف الوسَ كلِ دائرة بشَ

، أمّا اسمُ الرِّجالِ فيُتربَّك بِه. فقال رمحه اهللا: اسمُ الكلبِ ما فيه برَكةٌ
ا تَصلُحُ للطَّلَبِ واهلرَبِ وإطفاءِ  هفِ أهنّ وذُكِرَ يف خواصِّ أسماءِ أصحابِ الكَ
، ولِبُـــكاءِ الطِّفلِ تُكتَبُ  ارِ ـــطِ النّ يـــقِ تُكتَبُ يف خِرقةٍ ويُرمَى هبا يف وسَ احلَرِ
رطاسِ وتُرفَعُ عىل  ، وللحَرثِ تُكتَبُ عـــىل القِ هدِ ـــه يف المَ ـــعُ حتتَ رأسِ وتُوضَ
 َ داعِ والغِ ثّةِ والصُّ ثلَ ى المُ بان وللحُمَّ َ رعِ، وللرضَّ طِ الزَّ وبٍ يف وسَ بٍ مَنصُ خشَ
دُّ  رسِ الوِالدةِ تُشَ َن، ولِعُ دِ األ دُّ عىلَ العضُ الطِني تُشَ خولِ عىلَ السَّ واجلاهِ والدُّ
تَبُ حلِفظِ المالِ والرُّكـــوبِ يف البِحارِ والنَّجاةِ مِن  ، وتكُ ِ دِ األيرسَ عـــىل العضُ

تلِ. القَ



٥١

تَبةِ بابِه وهو  ــــعهِ أو عَ ُما ﴿j﴾ أي برَحبــــةِ الكهفِ ومُتَّسَ مــــادٌّ هلَ
بِهم، فإذا انقلَبوا  ــــبُ معَ تقلُّ تقلَّ . وقيل: كان يَ تيةِ اهَ الفِ ه جتُ ــــلٌ وَجهَ جاعِ
 َمالِ لَو هةَ الشِّ َ ورقَد علَيها، وإذا انقلَبوا جِ م هةَ اليَمنيِ لَوَ أذُنَه اليُ جِ

 ورَقَد علَيها. أذُنَه اليُرسَ
ـــن أنّه يدخُلُ  ـــحُّ ما يُروَ يف بعضِ الكتُب بال ســـندٍ مِ تنبيـه: ال يصِ
ٍ ملسو هيلع هللا ىلص،  دٍ ملسو هيلع هللا ىلص، وناقة صالِح ّ حممّ ِ ـــ لةُ النّ لٌ بَغْ لدُ نيا دُ م الدُّ

ـــة مِن هبائِ اجلنّ
ِ إرسائيلَ زمَن  ـــرةُ بَ بْشُ إســـماعيلَ ملسو هيلع هللا ىلص، وبقَ وعِجلُ إبراهيمَ ملسو هيلع هللا ىلص، وكَ
 (٢) لةُ (١)، ونَمْ يرٍ ريض اهللا عنهُ ارُ عزَ وتُ يُونسَ ملسو هيلع هللا ىلص، ومحِ َ ملسو هيلع هللا ىلص، وحُ مُـــو
هفِ ريض اهللا عنهم، كما أنّه ال  ـــلَيمانَ ملسو هيلع هللا ىلص، وكَلبُ أهلِ الكَ دُ سُ دهُ وهُ
ـــشٍ ويدخلُون اجلنّة، كُلُّ  بْ ورةِ كَ ريُون عىل صُ م يصِ حُّ ما يُقـــالُ إهنّ يصِ
ـــد ذلك يف بعضِ  ّا ال أصـــل له وال دليـــلَ لقائلِه عليه وإن وُجِ ذلـــك ممِ
ةِ مآلِ  يّ ءٍ يف قضِ مُ وُرودِ اســـتثناءِ  ـــري، بل األصلُ عدَ الكتب والتّفاسِ
يرٍ عن ابن  رِ ٌ يف حديـــثٍ رواهُ ابن جَ ناءُ كما هو مُبنيَّ البهائِـــم وهـــو الفَ
 ُ رشَ ما: «حيُ ـــا علَيهِ م موقوفً ريـــرةَ ريض اهللا عنهُ عُمـــرَ واحلاكِمُ عن أيب هُ
بلُغُ مِن  ءٍ، فَيَ َ وابُّ والطَّريُ وَكُلُّ  يامةِ، البَهائِمُ والدَّ ومَ القِ م يَ اخلَلْقُ كُلُّهُ

يا. اجِح وليسَ نَبِ هو ويلٌّ عىل القولِ الرّ  (١)
رْمَى. رةَ أو جَ ها طاخيةَ أو مُنذِ (٢)  قيل كان اسمُ



٥٢

لِكَ   (٢): كُوينِ تُرابًا فَذَ ولُ قُ (١)، ثُمَّ يَ ناءِ رْ نَ القَ اءِ مِ مّ ذَ لِلجَ أخُ عَدلِ اهللاِ أنْ يَ
(٣) الّذي  اقُ بأ: ٤٠]». أمّا الربُ ورة النَّ ﴿p o n m l ﴾  [سُ
وابِّ اجلنّة(٤)، وقد  ـــالمُ فهو مِن دَ الةُ والسّ هَ كُلُّ األنبياءِ عليهمُ الصّ رَكبِ

دٌ ملسو هيلع هللا ىلص يف رِحلةِ اإلرساء. ما ركِبَه رسولُ اهللاِ حممّ يدَ إىل اجلنّة بعدَ أُعِ
ــــم يف حالِ الرُّقاد  ُم وهُ دهتَ م وشــــاهَ نتَهُ ﴿n m l ﴾ أي لَــــو عايَ
 ﴾ q﴿ (٥) دتَ ّا شاهَ نُهم مُفتَّحةٌ ﴿p o ﴾ أي لفرَرتَ ممِ وأعيُ

ناءِ، وليسَ هذا مِن  رْ دُّ القَ اءُ وهي الّ ال قَـــرنَ هلا وهي ضِ اجلَلْحـــاء هي اجلمَّ  (١)
قِصـــاصِ التَّكلِيفِ إذْ ال تَكلِيفَ عـــىل البَهائِم بل هو قِصاصُ مُقابَلةٍ كما 

قال احلافظ النوويّ رمحه اهللا.
. ليسَ معناه أنّ اهللا  وابّ ه يف الدَّ كمهُ وقضـــاؤُ ذُ حُ نفُ أي يأمُـــرُ اهللا بذلك ويَ  (٢)
ةٌ  ةٌ أبديّ فةٌ له أزليّ ، حاشـــا هللا، فكالمه عزَّ وجلَّ صِ ا ثمّ يتكلَّمُ يكونُ ســـاكِتً
ا،  ا وال متعاقِبً ، ليس مُتقطِّعً تْمَ ، ال مَبدأَ له وال خَ ا وال صوتًا وال لُغةً ليسَ حرفً

. بل كالمٌ ليس ككالمِ المخلوقِنيَ
ة  دّ ي بذلك لنُصوعِ لَونِه وشِ ـــمِّ قال ابن األثري يف «النّهاية» (١٢٠/١): «سُ  (٣)

تِه». عةِ حركَ يقه، وقيل: لِرسُ بَرِ
ه عن أنسٍ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:  يحه وغريُ روَ مُسلِمُ يف صحِ  (٤)
عُ  لِ يَضَ دُونَ البَغْ ـامرِ وَ قَ احلـِ يلٌ فَوْ وِ ــوَ دابَّةٌ أَبْيَضُ طَ هُ اقِ، وَ «أُتِيــتُ بِالربُ

. سِ» احلديثَ دِ َّ أَتَيْتُ بَيْتَ املَقْ هُ حَ تُ كِبْ فِهِ، فَرَ رْ ى طَ تَهَ نْ دَ مُ هُ عِنْ حافِرَ
يعيُّ  بِ ، أمّا اخلوفُ الطَّ ـــالمُ الةُ والسّ اجلُبنُ مُســـتحيلٌ عىل األنبياء عليهم الصّ  (٥)
ةِ =           فـــورِ مِن احليّ م، وذلك كالنُّ يلُ علَيهم بل هو موجـــودٌ فيهِ فـــال يَســـتحِ



٥٣

 ﴾ s r﴿ ٌد لُ إليهم أحَ مُ اهللاُ مِن اهلَيبة فال يَصِ هَ ا ألبسَ وذلك لِمَ
ثرةِ  ا. وقيل: ذلكَ بســــبَب كَ وفً ؤيتِهــــم ﴿u t ﴾ أي خَ ــــن رُ أي مِ

ورِهم وطُولِ أظفارِهم وعِظَم أجرامِهم. شــــعُ
دٍ  ما بسنَ يبةَ عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ وروَ ابنُ أيب حاتِمٍ وابن أيب شَ
هفِ الّذي  نا بالكَ رْ (١) فمرَ ومِ وَ الرُّ نا معَ معاوِيةَ  وْ ٍ أنّه قال: غزَ صحيـــح
نا  ـــفَ اهللاُ عن هؤالءِ لنظَرْ : لو كشَ ، فقال معاويةُ فيـــه أصحابُ الكَهفِ

 l﴿ :نكَ فقيل له ريٌ مِ : قد مُنِعَ ذلكَ مَن هو خَ م، فقال ابنُ عبّاسٍ إلَيهِ
مَ  ّ أعلَ ي ح : ال أنتَهِ q  p o n m ﴾، فقال مُعاويةُ
لُوا الكهفَ  ا دخَ بُوا فانظُروا، فلمّ ا فقال: اذهَ هم، فبعثَ معاوِيةُ ناسً لمَ عِ

م(٢).  تْهُ ا فأخرجَ م رِحيً بعَث اهللاُ تَعاىلَ علَيهِ
هفِ بعدِ استِيقاظِهم مِن رُقادهم  وأخربَ اهللاُ عزَّ وجلَّ عن حالِ أهلِ الكَ
ظْنا  فِ هفِ وحَ ـــم يف الكَ ناهُ : ﴿v ﴾ أي وكما أنَمْ فقال تَعـــاىلَ

وُّفُ مِن  ثــــلُ ذلكَ التخَ يعةَ اإلنســــان تَقتيضِ اهلرَبَ مِن أذاها، ومِ بِ = فــــإنّ طَ
ّ مِن األنبياءِ عليهم  ِ م. لكن ال يُقالُ عن نَ قتُلوهُ ّ يَ م ح ار عليهِ فّ تَكالُبِ الكُ
رُ باجلُبنِ، أمّا فرَّ مِن األذَ مثالً فال  يثُ يُشــــعِ  « ــــالمُ «هرَبَ الةُ والسّ الصّ
ا  لُ قولُه تعاىل إخبارً َ يُنزَّ ، وعىل هذا المع رُ باجلُبنِ جائزٌ ما فِيه نَقصٌ يُشــــعِ

َ ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ) ( * + ﴾ [سورة الشعراء: ٢١]. عن قولِ مو
. ماالً أي إىل ناحيةٍ أبعدَ مِن الكهفِ شَ  (١)

م». وايات: «فأحرَقَتْهُ ويف بعضِ الرِّ  (٢)



٥٤

 زمانِ رُقادِهم ﴿w ﴾ أي  نِ عىلَ مدَ ىلَ والتعفُّ م مِن البِ أجســـامَهُ
هُ الموتَ ﴿y x﴾ أي لِيسألَ  م اهللاُ مِن نَومَتِهم الّ تُشـــبِ بعثَهُ
ا أفاقُوا وقَد  ، ولمّ م كَماالً اهنُ وا ويزدادَ إ ُ عتربِ م فيَ ا عن حاهلِ هم بعضً بعضُ
هـــم  ـــهم وكِبريُ ـــم نامُـــوا ﴿} | { ﴾ وهـــو رئِيسُ وا كَ رُ اســـتَنكَ
هم       كـــم، ﴿¢ ﴾ أي قـــال بعضُ ينا: ﴿~ ے﴾ يف نَومِ ـــلْمِ سَ مَكْ
نها  ـــمسَ قد بَقِي مِ وا الشَّ دُ وا فوجَ نا ﴿¤ ﴾، ثُمّ نظَرُ ﴿£ ﴾ يف رُقادِ

ةٌ ملَ تَغرُبْ بعدُ فقالوا: ﴿¥ ¦ §﴾. يّ بَقِ
ثُوا  ُم لبِ وا أهنّ ورِهم وأظفارِهـــم علِمُ وا إىل طُولِ شـــعُ ا نظَرُ م لمّ وروُي أهنّ

 ¬ « ª﴿ :م نهُ أكثرَ مِن ذلكَ فحينئذٍ ﴿© ﴾ أي قال بعضٌ مِ
ون. ®﴾ يف الرُّقادِ وأنتُم ال تَعلَمُ

 ، عُوا االختِالفَ م قال: دَ هُ عَ االختالفَ بينَ مِ ا سَ ينا لمّ لْمِ سَ وي أنّ مَكْ ورُ
ا ﴿±  ْلِيخَ ثتُم،﴿¯  ° ﴾ يع متَ مُ بمـــا لَبِ ربُّكُم أعلَ
 ِ بُ طابَع ـــة وكان علَيها رضَ ذةِ مِن الفِضّ تخَ ـــم المَّ ² ﴾ أي بدرامهِكُ

ا  ْلِيخَ نها ﴿μ ﴾ متَ وسَ الّ خرَجتُم مِ ﴿³ ´ ﴾ أُفْسُ قْيانُوسَ دِ
لّ ﴿¹ ﴾ وذلكَ أنّه كان ال  ﴿¶ ﴾ أيْ أيُّ أهلِهـــا ﴿¸ ﴾ أي أحَ

(١) يعةَ قُ الرشّ ُون بما يوافِ َ م ويذ اهنَ ونَ إ فُ نُون خيُ ينةِ مؤمِ زالُ يف المدِ يَ

ريِ اهللاِ يف رشيعتِهم  لَّ بِه لِغَ يتةِ وما أُهِ يم المَ رِ نُ االستِداللُ بذلكَ عىل حتَ كِ ُ و  (١)
رِّي أكلِ احلَاللِ. ة حتَ ائِع وعىلَ أمهِيّ ِ الرشَّ كما يف مجيع



٥٥

ــــى لتــــأكُلــوه  ﴿º « ¼ ﴾ أي مِن هــذا الطّعـــامِ األزكَ
عرِفَ بأمرِه  يال يَ يق ويف المدينةِ لكَ ﴿½﴾ أي وليَرتفقْ يف الطَّرِ
ـــنَّ ما يُعلِمُ بســـببِه             فعلَ اعتُـــه ﴿¾ ¿ ﴾ أي وال يَ ــوسُ ومجَ قْيانـُ دِ
دَ  وُّ َ لِّه دليلٌ عىل أنّ ال . ويف ذلكَ كُ ﴿Â Á À ﴾ مِن النّاسِ

لَ باألســـبابِ ال يُنايفِ التوكُلَ عىل اهللا. مِن احلالل والعمَ
ينةِ ﴿Ç Æ ﴾ أي  ـــرةُ المدِ لِعْ كفَ طَّ ﴿Å Ä Ã ﴾ أي إنْ يَ
ــا باحلِجـــارةِ ﴿É È ﴾ أي وإالّ  تلِ رَمجـً ـــم أخبـــثَ القَ قتُلوكُ يَ
كُم مِن دِين احلَقِّ الّذي أنتُم  فرِ بإخراجِ عةِ الكُ ْ وكُم ﴿Ë Ê ﴾ رشِ ُ ريَّ صَ
راكُم ﴿Î ﴾ أي  وا يف دنياكُم وال يف أُخْ دُ علَيه ﴿Í Ì ﴾ أي ولَن تَسعَ

ون. رُ فرِ ﴿Ð Ï ﴾ فإنّه ال يُفلِحُ الكافِ تُم يف دِين الكُ إنْ رصِ
تنبيـه: ليــــس يف قولِــــه: ﴿Ë Ê É È﴾ دليــــلٌ عىل أنّ 
ون  شَ ُم خيَ هفِ كانوا عىل الكُفر فَرتةً ثُمّ دخلُوا اإلســــالمَ وأهنّ أصحابَ الكَ
َ التَّصيِري وهو يف  ع ودُ يأيت يف لُغةِ العرَبِ بمَ اإلعادةَ إىلَ احلالِ األُوىل، فالعَ
يبٍ عليه  ــــعَ ّ اهللاِ شُ ِ قِّ نَ رءان العظِيمٌ يف حَ ، وبذلك نطَق القُ كالمِهم كثريٌ

ه: ﴿9 : ; >  ين مِن قَومِ كايةً عَن قولِه للكافرِ الم حِ الةُ والسّ الصّ
ٌّ كريمٌ عىل اهللاِ كسائِر  ِ يبٌ ملسو هيلع هللا ىلص نَ ــــعَ ــــورة األعراف: ٨٩]، فشُ =﴾ [سُ
فرِ وكبائِرِ  ــــن الكُ ــــم اهللاُ عزَّ وجلَّ مِ هُ ظَ فِ ، وقَد حَ ــــالمُ مُ السّ األنبيــــاءِ عليهِ
ها، فال  ةِ وبعدَ بــــوّ سِ قبلَ النُ ــــةِ النَّفْ ها الدالّةِ عىل خِسّ نــــوبِ وصغائرِ الذُّ
ا مِن ذلكَ  م شــــيئً ، ومَن نســــبَ إليهِ ءٌ مِن ذلكَ قَطُّ  ّ ِ ر مِن نَــــ يصــــدُ



٥٦

. ر والعياذُ باهللاِ فَ د كَ االعتِقاد فقَ
فرِ  المُ كانَ ابتداءً عىل الكُ ا عليه السّ يبً عَ ولِذا فال جيوزُ تفســــريُ اآليةِ بأنّ شُ
ةً أخرَ حِني  فــــرِ مرّ انِ ثُــــمّ أبَى أن يعودَ يف الكُ ه إىل اإل وخــــرَجَ مِن بَعدِ
ا بُرهةً مِن  ــــرً ــــن أنبياءِ اهللاِ أن يكونَ كافِ ٍّ مِ ــــا لن قال:﴿<   ? ﴾، حاشَ
َ التّصيِري، هذا هو  ع ودُ هنا يف ﴿?﴾ بمَ ُ أن يكونَ العَ تعنيَّ مَن، بل يَ الزَّ
اينّ الّــــذي قال يف كتابِه  ــــمة ابــــنِ تيميةَ احلرّ ا لشــــيخِ المجسِّ ، خالفً احلَقُّ
ين ءامَنُوا  ا والّذِ يبً عَ رُه دليلٌ عىل أنّ شُ ه(١): «ظاهِ تاو» ما نصُّ «جمموع الفَ
 : يبٍ عَ ولِ شُ وهلِم: ﴿/   0 1 2﴾ ولِقَ هم؛ لقَ لّة قَومِ ه كانُوا عىل مِ معَ
ولِــــه: ﴿9 : ; > =<   ?﴾  يها ﴿5  6  7 ﴾ ولِقَ ــــود فِ أنعُ
لَّ عىل أنّ اهللاَ  ولِه ﴿F E D  C B﴾ فدَ ُم كانُوا فيها، ولِقَ لَّ عىل أهنّ فدَ

 O N M L K J I H﴿ :ولِــــه نها بَعد التلَوُّث هبا، ولِقَ ــــم مِ اهُ أ
ح فيه  ِّ ه ألنّه رصُ ا عىل قَومِ ريُ عائِدً مِ R Q       P﴾ وال جيوزُ أنْ يكُون الضّ

حاوِرُ هلُم». م: ﴿) (   ﴾ وألنّه هو المُ وهلِ بِقَ
ِّين ببعضِ ما يف مُصنَّفاتِه  عُون عن ابـــنِ تيميةَ مُغرتَ فلينظُرِ الّذين يُدافِ
م  رصِ وهُ هُ أتباعُ ابنِ تيميةَ يف هذا العَ ماذا يقولُون يف مِثل هذا الّذي طبعَ

تَّبَع. قُّ أنْ يُ ، فاحلقُّ أحَ مةُ جسِّ ةُ المُ ابيّ الوهّ

جممـــوع الفتاوَ، أمحد بـــن تيمية، (٢٩/١٥). طبعـــة جممع الملك فهد   (١)
لطباعة المصحف الرشيف. ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.



٥٧

ثُمّ أخربَ اهللاُ عـــزَّ وجلَّ أنّه قَد مكَّن بعضَ النّاسِ من االطّالعِ عىل حالِ 
: ﴿! ﴾ أي وكما أنّ اهللاَ تعاىلَ أنامَ  زَّ أهلِ الكهفِ فقال جلَّ وعَ
عَ النّاسَ  ـــن رُقادِهـــم ﴿" # ﴾ أيْ أطلَ م مِ أهلَ الكهـــفِ وبَعثَهُ

م اهللاُ عـــىل أهلِ الكهفِ ﴿%  هُ ين أطلَعَ علَيهـــم ﴿$ ﴾ أيْ الّذِ
يه، ألنّ  مِ احلِســـابِ ﴿) ﴾ صـــادِقٌ ال خُلفَ فِ & ' ﴾ بالبَعثِ لِيوَ

الّذي خرَقَ العادةَ يف إنامَتِهـــم وإيقاظِهم قادرٌ عىل إحياءِ الموتَى ﴿( 
* ﴾ أي ساعةَ القيامةِ وهي ساعةُ بَعثِ اخلالئقِ للحِساب واجلزاءِ 
ين  دَ مِن الكافرِ ا كائنةٌ وإنْ وُجِ كَّ ﴿- ﴾ أهنّ ءاتيةٌ ﴿+ , ﴾ أي ال شَ

ها. رُ مِن يُنكِ
مـــانِ ﴿0 1﴾ أي أمرَ  ـــرْ ﴿. / ﴾ أي أهلُ الزّ أي واذكُ
رٍّ لِلبَعثِ ومِن جاحدٍ له، ومِن قائلٍ يقولُ بِبَعثِ األرواحِ  ن مُقِ ينِهم، فمِ دِ
ون  سلِمُ ا، واحلقُّ الّذي علَيه المُ ما معً ونِ األجساد، وءاخرَ يقول بِبَعثهِ دُ
 ٍ ةٍ كثرية عيّ د كما ثبَتَ ذلك بنُصوصٍ رشَ وحِ واجلسَ أنّ البعثَ يكُون بالرُّ

. بةً نيَ قاطِ وعلَيه إمجاعُ المسلمِ
ا تَوىفَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ أصحابَ الكهفِ رأَ النّاسُ ما كانَ مِن عَجِيب  ولمّ
هم  هم ﴿4 5 ﴾ أي عىلَ بابِ كَفهِ هـــم ﴿3 ﴾ أي قال بعضُ أمرِ
افظةً عىل تُربَتِهم وليكونَ البُنيانُ  م مِن النّاس حمُ ﴿6﴾ أي اســـرتُوهُ

هم، ﴿> =  هـــم ﴿8 9 :﴾ أي بأمرِ ـــا عـــىل كهفِ علَمً
أصحابُه:  وسُ وَ رُ دَ نُونَ بَيْ م المؤمِ <﴾ أي الغـالِبُون يف ذلكَ الوقتِ وهُ



٥٨

ّ فيه  هم ﴿D C ﴾ يُصيلِ ﴿B A﴾ أي عـــىلَ بابِ كَفهِ
ريه. م(١)، قاله اإلمامُ الماتريديُّ يف تفسِ كاهنِ كون بمَ ون ويَتربَّ سلِمُ المُ

كةِ، فهو تعاىلَ يُبارِكُ  ني قاطبةً أنّ اهللاَ تعاىلَ هو خالِقُ الربَ اعتِقادُ المســـلمِ  (١)
كة  بحانَه وتعاىلَ الربَ ن ذلكَ أنّهُ أثبَتَ سُ ، فمِ كةُ بما اختارَ أنْ تُطرَحَ فيه الربَ
َ ملسو هيلع هللا ىلص:  كايةً عن قَولِ عي ، قال تعاىل حِ ـــالمُ الةُ والسّ ألنبيائِه علَيهم الصّ
ـــورة مريـــم :٣١]، وكذلكَ يُبارِكُ اهللا  ﴿f e d c b﴾ [سُ
ا هنَى عنه، قال تعاىل حكايةً عَن  ـــني عمّ نتَهِ ره المُ نيَ ألوامِ تَّبعِ ؤمنِـــنيَ المُ المُ

وجةِ إبراهيـــمَ ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿5 6  7 8 9  قولِ المالئكةِ لســـارةَ زَ
ود: ٧٣]، وقال جلَّ جاللُه: ﴿!  " # $   %  ـــورة هُ :﴾ [سُ
& ' ) (  * + , ﴾ [األعراف :٩٦]، فيُستحَبُّ 
كُ  ُّ نها التربَ ، فمِ ا ذلكَ كةَ مِن اجلهاتِ الّ أثبتَ اهللاُ هلَ سَ الربَ لتمِ ؤمِن أن يَ للمُ
حابةِ  علُ مِن صَ ــه، وقد ثبَت هذا الفِ اتـِ ياتِه وبَعدَ ممَ ّ ملسو هيلع هللا ىلص وءاثارِه يف حَ ِ ـــ بالنَّ
، بل ورَد عنه  م ملسو هيلع هللا ىلص ذلكَ ر علَيهِ ياتِه وملَ يُنكِ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بِذاتِه وءاثارِه يف حَ
نها ما  دا، مِ لّةُ يف ذلك كثريةٌ جِ م، واألدِ ُم بالتَّربِيك هلُم وعلَيهِ ملسو هيلع هللا ىلص إجابتُه هلَ
تْبانَ بنِ مالكٍ ريض اهللا عنه أنّ رســـولَ اهللا  ه عن عِ يحِ رواهُ البُخاريّ يف صحِ
؟». قال  تِكَ ــن بَيْ َ لَكَ مِ ّ يلِ ِبُّ أَنْ أُصَ ـنَ حتُ ملسو هيلع هللا ىلص أتـــاهُ يف مَنزلِه فقال له: «أَيـْ
 : هلَّبُ ـــن بنُ بطّالٍ يف رشح البُخـــاريّ (٧٧/٢): قال المُ احلافظ أبو احلسَ
يَ مِن  عِ ، وفيه: أنّه مَن دُ صىلَّ الصاحلِنيَ ومَســـاجِد الفاضلِنيَ كُ بمُ ُّ وفيه التربَ
تنةَ مِن العُجب»،  نَ الفِ ا أَمِ ِيبَ إذَ نهُ فلَه أنْ جيُ ءٍ يُتربَّك بِه مِ الصاحلِني إىل 

. ةِ نّ اح هذا احلديثِ مِن أهلِ السُ ّ ثلُه قال مجيعُ رشُ ومِ
وازِ  الم يف أدِلّة جَ نها: «عُمدة الــكَ ، مِ ة رســـائلَ نا يف هذه القضيّ دْ وقَـــد أفرَ

.« َريِ األنامِ ِ ل  ُّك والتوسُّ التربَ



٥٩

ة أصحابِ الكهفِ يف  نيَ يف عِدّ وقد اختلَف نَرصانيّان وبعضُ المســـلمِ
  F E﴿ : حياةِ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فنزلَ يف ذلـــك قولُ اهللا تعاىلَ
(٢) وكان  ْرانَ َ  َ(١) مِن نصار دُ ه الســـيّ H G ﴾، والقائلُ اســـمُ

، كما أنّه  ة ال مِن بـــابِ التّعظِيم جائزٌ يّ وإطـــالقُ ذلكَ عليه مِن بابِ العلَمِ  (١)
ايةٍ  ونِ حكِ ريَ بدُ ه أهلُ السِّ ـــيحِ ذكرَ ى عبدَ المسِ م رَجُل ءاخَر يُســـمَّ كان فيهِ
، لكنّ تســـميتَه بذلـــكَ يف األصلِ ابتداءً  رُم ذلكَ ة فلَم حيَ يّ ـــن بابِ العلمِ مِ

. رامٌ حَ
ـــةٍ مكذوبةٍ يَروِهيـــا بعضُ أصحـــاب كُتُبِ احلديثِ  رُ مِن قِصّ ِـــبُ احلَذَ جيَ  (٢)
 َا مِن نَصار رانَ يقولون فيها: «إنَّ وَفدً َ  َدِ وُفودِ نَصار والتاريـــخِ عَن أحَ
ـــلِموا  ّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل اإلســـالم فلَم يُسْ ِ رة ودعاهم النَّ موا المدينةَ المنوَّ رانَ قَدِ َ
هِني إىل  ا حانَ وقتُ صالة أولئكَ النَّصارَ قاموا مُتَّجِ وا باجلزيـــة، ولَمّ ورَضُ
ُّ ألصحابِه:  ِ م فقـــال النّ هُ عَ عم الـــراوِي: «أرادَ النّاسُ مَنْ المـــرشِق»، فعىلَ زَ
بٌ وافرتاءٌ عىل رسولِ اهللا   م يف مَســـجِدي»، وهذا كذِ ون صالهتَ عُوهم يؤدُّ دَ
ا  رً هُ اهللا تعاىلَ  ءامِ فرَ وقد أرســـلَ ُّ الكُ ِ ـــرَّ النّ قِ حُّ أن يُ ـــدٍ ملسو هيلع هللا ىلص، وكيف يَصِ حممَّ
ـــه  سَ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص نَفْ ِ ى النّ ـــمَّ ، وقَد سَ فرِ ا للكُ يً رِ ماحِ نكَ ا عن المُ يً بالمعـــروفِ ناهِ

 1﴿ : » وقال تعاىلَ رَ فْ َ الكُ و اهللاُ يبِ ْحُ َ ي  ي الَّذِ أَنَا املَاحِ : «وَ ي فقالَ الماحِ
 <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2

ورة التَّوبة: ٣٣]. = < ?﴾ [سُ
بقاتِه وعنهُ نقلَها  ها إىل ابنِ إسحاق يف طَ عُ ةُ مَرجِ نَد فالقِصّ ثُمّ مِن حيثُ السَّ
دٌ مِن ابنِ  ـــنَ وها، وليسَ هلا سَ ِ الّذينَ أورَدُ ـــريَ ه مِن أهلِ السِّ شـــامٍ وغريُ ابنُ هِ
بَريِ  عفرِ ابنِ الزُّ د بن جَ ها إىل حممَّ وايةُ ال يُسنِدُ ّ الرّ إسحاقَ إىل مُنتَهاها، ح
ـــنيَ فقَط. =                                 غـــارِ التّابعِ ا يـــروي عـــن صِ ـــدً ـــلٌ فـــإنَّ حممَّ ها مُعضَ إســـنادُ
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(١)، ﴿L K J I ﴾ والقائلُ مِن  ـــةِ عقوبيّ ا لليَ تابعً

بٍ يف «رشح صحيح البخاري» (٢٤٤/٣) عىل  = وقد نصَّ احلافظ ابنُ رجَ
عَى جوازَ إقرارِهم  ن ادَّ حُّ االحتِجاجُ بهِ لِمَ عٌ ضعيفٌ وأنّه ال يَصِ طِ أنّه أثَرٌ مُنقَ

. نيَ سلمِ د المُ م يف مساجِ عىل إقامةِ صلواهتِ
م  ونَ صالهتَ : «يؤدُّ يادِة المكذوبةِ ونِ الزِّ م» مِن دُ عُوهُ وايةُ الّ فيها: «دَ أمّا الرِّ
َ فيها عىل أنْ  لُ المع مَ ا إالّ أنّه قَد حيُ يف مَسجِدي» فهي وإنْ كانَ ال أصلَ هلَ
فرِ وال عىل  ا» وليس معنـــاهُ اإلذنَ للنّصارَ بالكُ وا كُفرً دادُ َ بُوهـــم ف «ال تَقرَ
م  نَ للنّصارَ بإقامةِ صالهتِ ّ أذِ ِ : «إنَّ النَّ علِهم، أمّا مَن يقولُ َ الرِىضَ بفِ مع
رٌ والعياذُ باهللاِ، فقد قال  نِ اإلسالمِ كافِ » فهو خارِجٌ عَ م عىل ذلكَ هُ أو أنّهُ أقرَّ

 Ä ﴿ :ا مَر: ٧]، وقال أيضً ـــورة الزُّ : ﴿ T S  R Q﴾ [سُ عزَّ وجلَّ
. فرِ دُّ مِن الكُ ورة المائدة: ٢] وال إِثْمَ أشَ È    Ç Æ  Å﴾ [سُ

ى «التّسامُحَ  مَّ عاة إىل ما يُسَ ا بعضُ الدُّ كُ هبِ باراتِ الّ يَتمسَّ ِ العِ ع ومِن أشـــنَ
ني   مَ سِّ جَ ة المُ ةِ تلميذِ ابنِ تيميّ يّ مِ اجلَوزِ » مَقالةٌ البن قَيِّ َ بنيَ األديانِ ِ والتّال
عاد» (٥٥٨/٣) بعدَ  ى «زاد المَ ني، حيث يقول يف كتابه المســـمَّ شـــبِّهَ المُ
م  الهتِ تابِ مِن صَ نيُ أهلِ الكِ كِ ه: «وفيها متَ ْرانَ ما نصُّ َ  َة نصار ه قِصّ إيرادِ
نون مِن  َكَّ ُ ا وال  ا كان ذلك عارِضً ا إذَ هم أيضً دِ نيَ ويف مَساجِ سلمِ َرضةِ المُ ِ
نيَ  سلمِ رِ مِن كُفرِه يف مساجِد المُ نيَ الكافِ كِ مِ متَ يِّ علَ ابنُ القَ »، فجَ اعتِيادِ ذلكَ
فرِ  رُ ذلـــكَ عادةً له، وهذه فَتوَ إلباحةِ الكُ تَّخِذَ الكافِ طِ أنْ ال يَ ا برشَ جائِـــزً
 ، رِ بالبَقاءِ عىل الكفرِ كُفرٌ ، وقَد نصَّ الفقهاءُ عىل أنَّ اإلشارةَ إىل الكافِ رصحيةٌ

. ةِ فال شكَّ أنّ ذلكَ كُفرٌ يّ فرِ تِه الكُ ةِ عبادِ ينِه مِن مُبارشَ فكيفَ بتمكِ
ـــبُ إىل راهِبٍ نـــرصاينّ يُدعَى يعقوبَ   طائفـــةٌ مِن طوائفِ النَّصارَ تنتسِ  (١)
وبةِ واحلبَشـــةِ، كانُوا =                 ـــرصَ والنُّ ا يف مِ ً بُه مُنتـــرشِ الرباذعـــيّ وقـــد كان مذهَ
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ا  (١)، وكالمهُ ةِ ا للنَّسطُوِريّ ه العاقِبُ وكان تابعً ا واسمُ ْرانَ أيضً َ  َنصار
ما،     ه عنهُ لمُ ما بأمـــرٍ غابَ عِ نهُ نا مِ يقـــول ذلكَ ﴿N M﴾ أي ظَ
 ،﴾ S R Q﴿ ون م المســـلِمُ ﴿P﴾ والقائـــلُ هُ
ِ عىل رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف  نيَ قبل نُزولِ الوحي وقد قال ذلك بعضُ المســـلمِ

 Y﴿ ِدِ أهلِ الكهف ، ﴿X W V U﴾ أي بعدَ شـــأنِ أهلِ الكهفِ
. قال ابنُ عبّاسٍ  م ﴿] \﴾ مِن النّاسِ هُ دَ مُ عدَ علَ Z﴾ أي ما يَ

م». لبُهُ ريض اهللا عنهما: «أنا مِن أولئكَ القلِيل، كانوا سبعةً وكَ
(٢) يف شــــأنِ أصحابِ  لْ أهــــلَ الكتابِ ــــادِ ﴿^ _ ` ﴾ أي فــــال جتُ

ٍ هي  َدا يف طبيعةٍ واحدة ـــيحَ هو اهللاُ، وأنّ اهللاَ واإلنســـانَ احتَّ سِ ونَ أنّ المَ = يرَ
بِني. اللِ المُ ، والعياذُ باهللاِ مِن هذا الضّ يحُ سِ المَ

كِ  بُ إىل نُسطُورَ بطريرَ ها طائفةٌ مِن طوائفِ النَّصارَ تنتسِ بضمّ النُّون وفَتحِ  (١)
ــــيح  سِ ونَ أنّ لِلمَ ، كانُوا يرَ ــــنِ اخلليفةِ المأمونِ العبّايسّ ة يف زمَ ســــطَنطِينيّ القُ
تِ  ، والعياذُ باهللاِ، واختلفَ ةً ةً وطبيعةً إنســــانيّ يعةً إهليّ بِ تَني: طَ ِّ يعتَني مُتم بِ طَ
دا  ة يف أنّ هذه األخريةَ تقولُ بأنّ اهللا والمســــيحَ احتَّ وبيّ عقُ النَّســــطُوريّة عن اليَ
دٍ  ادِ الّذي يكونُ كلُّ واحِ ةُ فتقولُ باالحتّ ا، وأمّا النَّسطُوريّ ا واحدً ا شــــيئً فصارَ

يبَ فيه. بِه، وكلُّ هذا كُفرٌ ال رَ سَ ا  ين فيه باقِيً دَ مِن المتَّحِ
عُون التَّوراةَ  تَّبِ يلِ لكِن ال يَ بُونَ إىل التَّوراةِ واإل نتسِ ين يَ م الّذِ تابِ هُ أهلُ الكِ  (٢)
م مِن حيثُ  ، فهُ حرَّفةَ تبَ المُ ونَ الكُ عُ يَّني األصلِيَّنيِ بل يتَّبِ يقِ يـــلَ احلقِ ِ واإل
يلِ األصلِيَّنيِ انتِسابًا  نتَسبُون إىل التّوراةِ واإل ُم يَ وا بذلكَ ألهنّ مُّ التّسميةُ سُ
    = ، حرَّفةَ تبَ المُ ونَ الكُ عُ م يتَّبِ يقـــةُ فهُ قيقةٍ، وأمّا مِن حيث احلقِ ـــن غريِ حَ مِ
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صَّ  قٍ وذلك بأنْ تَقُ داالً ﴿c ﴾ غــــريَ مُتعمِّ الكهــــفِ ﴿b a ﴾ أي جِ
  ﴾ f e d﴿ م ما أنزلَ اهللاُ يف شأنِ أهل الكهفِ يف القرءان علَيهِ

 h﴿ ِأي مِن أهلِ الكتاب ﴾ g﴿ ِأي يف شــــأنِ أصحابِ الكهف
ا لك. i﴾ فقد جعَل اهللاُ فيما أنزلَه مِن القرءانِ إرشادً

وح وعن  ا عن الرُّ دً ريشٍ: ســـلُوا حممّ وي أنّ بعضَ أهلِ الكتابِ قالوا لقُ رُ
ا، وملَ  كُم غدً ُ ربِ رنَني، فسألُوه فقال ملسو هيلع هللا ىلص: أُخْ أصحابِ الكهفِ وعن ذِي القَ

 k j﴿: ــمّ نزلَتْ ا ثـُ امً ـــل إنْ شـــاءَ اهللاُ، فأبطأَ عليه الوحـــيُ أيّ يقُ
ءَ ﴿q p ﴾ أي فيما  مُ عليـــه ﴿o n m ﴾ ال l﴾ تَعزِ
مان ﴿vu t s r ﴾ أي إالّ مع االستِثناءِ بمشيئةِ  يُســـتَقبَلُ مِن الزّ
»، وليس هذا هنيَ حتريمٍ بل هو  لُ ذلكَ إنْ شـــاء اهللاُ اهللا بأنْ تقول: «أفعَ

لِ.  إرشادٌ إىل األفضَ
ـــا وقَد  بِّـــكَ ﴿z y ﴾ االســـتِثناءَ هبِ ﴿x w﴾ أي مشـــيئةَ رَ
 ، تَ هلا عَن قُربٍ بَّهْ » إن تنَ ، فاستَثْنِ بقول: «إن شاءَ اهللاُ متَ عىل أمرٍ عزَ

ِ ﴿ے ﴾ عىل طريقٍ ﴿¡ ¢ £  ت ّ بِ ثَ ﴿} | { ~ ﴾ أي يُ
.(١) دُ ¤ ¥ ﴾ هو أقرَبُ إليهِ قُربًا مَعنوِيا وأرشَ

 ُّ يلُ األصيلِ ةُ واإل د ملسو هيلع هللا ىلص، والتّوراةُ األصلِيّ مّ حَ نونَ بمُ ُم ال يؤمِ =  بدلِيـــل أهنّ
فةِ أمّتِه. فتِه ملسو هيلع هللا ىلص وصِ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص وبَيانُ صِ ما األمرُ باتّباعِ حممَّ فيهِ

رُّب بالطاعاتِ والبُعدِ  عنوِيُّ هـــو القُرب مِن رِىضَ اهللاِ تعاىلَ بالتقَ ربُ المَ القُ  (١)
يلٌ عىلَ اهللاِ  =  ستحِ ّ فمُ سايفِ ربُ المَ ، أمّا القُ عايصِ طِه باجتِناب المَ عن ســـخَ
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ة لُبثِ أهلِ الكهــــفِ يف كَهفِهم فقال  ثُمّ أخــــربَ اهللا عزَّ وجلَّ عن مُــــدِّ
ينَ  : ﴿¦ ﴾ أي أصحابُ الكهـــفِ ﴿§ ¨ ﴾ أحياءً راقدِ تعاىلَ

 «  ª ©﴿ ِم عـــن التّنبُّه لألصـــوات بَتْ أســـماعهُ جِ قَـــد حُ
م  بَهُ اطِ ُم للنّاسِ وخيُ فَ حاهلَ م اهللاُ ويَكشِ هُ يِيَ ﴾ قَبلَ أنْ حيُ  ̄® ¬

م اهللاُ عزَّ وجلَّ يف كَهفِهم. ِيتَهُ ُ وسُ و رُ دَ الِحُ بَيْ لِكُ الصّ المَ
: أمّا ثالثُمائةٍ فقد عرَفْنا، وأما التِّســــعُ فال  ْرانَ قالتْ َ  َوِي أنّ نصار ورُ
عَكَ أهلُ الكتابِ أو  : ﴿° ﴾ أي وإنْ نازَ ا فأنزلَ اهللاُ تعــــاىلَ لــــمَ لنا هبِ عِ
م فقُل: ﴿± ² ﴾  ةِ لُبثِ أهلِ الكهفِ يف كَهفهِ دُ يف مُدّ مّ غريُهم يا حمُ
م. ةِ لُبثِهِ دّ َ بِمُ مانِ الّذي ﴿´ ﴾ فيه، وقَد أخربَ نكُم ﴿³ ﴾ أي بالزَّ مِ

وا  م اعتربَ ْرانَ يف ذلكَ أهنَّ َ  َين: بيـــانُ خطأ نصار وقال بعضُ المفرسِّ
ةِ  ريّ وها ثالثَمائةٍ، وهي بالســـنِّنيَ القمَ ةِ فعدُّ ـــيّ مسِ ـــنِنيَ الشّ ة بالسِّ دّ العِ

. ثالثُمائةٍ وتسعُ سنِنيَ كما أخربَ اهللاُ تعاىلَ
الِ أصحابِ الكهفِ وغريِهم، كيف  ءٌ، هو أعلَم  ى عىل اهللاِ  فَ فَال خيَ
 ﴾º ¹﴿ يَ يف فِ مُ ما خَ علَ ال وهو الّذي ﴿¶  ¸ ﴾ أي يَ
ءٌ مِن أحوالِ مـــا فيها، ﴿¼  ½ ¾﴾ أي ما  ـــى علَيه  فَ ال خيَ
ين  برصِ ٍ وال كالمُ امعِني ومُبرصِ ٍ ال كالسَّ ع أعظمَ شأنَه عزَّ وجلَّ مِن ســـامِ

ـــدَّ له  لةً وقُربًا مَعنوِيا كان أشَ بِّهِ مَنزِ = تعاىل، وكُلَّمـــا كان العبدُ أقرَبَ إىل رَ
ونَه. َّن دُ خَشيةً ممِ
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وعاتِ ،  سمُ يعٌ لســـائِرِ المَ اتِ ســـمِ برصَ ِ المُ لّ ريٌ لِكُ ه، فهو بصِ لقِ مِن خَ
ُ العبادِ  ، فبرصَ َ المخلوقِنيَ معَ وبرصَ انِ ال يُشبِهانِ سَ ه أزلِيّ ُ ه وبرصَ ـــمعُ وسَ
فتانِ مِن صفاتِه  ه فصِ ُ ـــمعُ اهللاِ وبرصَ ، وأمّا سَ رُ كُ ويُتصوَّ هم يُدرَ ـــمعُ وسَ
، وال  ا له تعاىلَ ـــانُ بثُبوهتِ ِبُ اإل ، والّ جيَ ـــةِ الواجبةِ له عـــزَّ وجلَّ األزليّ

ها. رُها وال تكيِيفُ وُّ حُّ تصَ يصِ
ــــمواتِ واألرضِ ﴿Ã Â ﴾ أي مِن  ﴿Á À ﴾ أي ليــــسَ ألهلِ السّ
 ،(١) هم استِقالالً ُ توىلَّ أمورَهم ويَنرصُ ٍ يَ ونِ اهللاِ ﴿Å Ä ﴾ أي مِن نارصِ دُ
ه بما يشــــاءُ ﴿É È Ç Æ ﴾ أي  لقِ كُم يف خَ واهللاُ تعاىلَ هوَ الّذي حيَ
. يكِ ويستحيلُ عليه االحتِياجُ ٌّ عن الرشّ ِ يفِ قضائِه ﴿Ë Ê ﴾ ألنّه غَ
وا بما جاءَ يف شـــأنِ أهلِ الكهفِ  عُ ـــمِ ارُ الّذين سَ فّ قَ الكُ وســـواءٌ صـــدَّ
أْ  م ﴿Ì ﴾ أيْ واقرَ بُوا بذلكَ فال تَلتَفِتْ إلَيهِ رءانِ أو كذَّ وغريِهم يف القُ
 ﴾Ò Ñ Ð﴿ َلَ عليك ـــدُ ﴿Ï Î Í ﴾ أيْ ما أُنـــزِ يا حممّ
ــهُ ﴿Ö Õ Ô ﴾ أي ال أحدَ  الً بِه فإنـّ ا ما فيه عامِ عً ـــرءانِ متَّبِ القُ
َ اهللاُ أنّ أهلَ  ه(٢)، فإذا أخـــربَ يلِـــه بغَريِ رءانِ بتَبدِ رُ عىل حتريـــفِ القُ قـــدِ يَ
 ُ لُ قولُ اهللاِ وال يتغريَّ تبَدَّ نِنيَ فال يَ ثُوا ثالثَمائةٍ وتِسعةً مِن السِّ الكهفِ مَكَ
َ اهللاِ عزَّ  ْرانِ وال غريِهم، فـــإنّ خربَ َ  َالقرءانِ ألجلِ قـــولِ نصار ُ خـــربَ

بحانَه. ون مَشيئَتِه سُ أي بِدُ  (١)
منه  ّا ضَ ، فليسَ هذا ممِ زالُ لَ وال يَ د حصَ ريِ بعضِ ءاياتِه فقَ أمّا حتريفُ تفسِ  (٢)

. عَ حلِكمةٍ اهللاُ عزَّ وجلَّ أنْ ال يكونَ بل شاءَ أن يقَ
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، ثُمّ إنّه تعاىلَ  قُ القائلِنيَ ، فهو عزَّ وجلَّ أصدَ وجلَّ ال جيوزُ فيـــه اخلُلفُ
ه  رءانِ مِن التّحريفِ والتّبديلِ والتغيريِ إىل وقتِ رفعِ فظَ القُ من حِ قَد ضَ

 i h g﴿ : اعةِ فقال عزَّ وجلَّ ماء قُبَيلِ قِيامِ السّ مِن األرض إىل السّ
ورة احلِجر:٩]، ﴿× Ú Ù Ø﴾ أي مِن  m  l k     j ﴾ [سُ
رءانِ فَال  كَ اتّباعَ القُ ن ترَ ا تَلجأُ إليه، فمَ ونِ اهللا ﴿Ü Û﴾ أي أحدً دُ

. ونِ اهللاِ َ مِن دُ َّ له وال نارصِ يلِ وَ
ظَ القرءانَ الكريمَ إىل يومِ  فِ فائدة: ســـبَقَ فيما قُلنا أنّ اهللا عزَّ وجـــلَّ حَ
(١) األصيلَّ  يلَ يبَه حتريفُ اللَّفـــظِ الّذي أصابَ اإل القيامةِ مِن أن يُصِ
ة  َ ملسو هيلع هللا ىلص والّذي أصـــابَ التّوراةَ األصليّ الّذي أنزلَه اهللا عىل ســـيّدنا عي
(٢) الّذي  بُورَ ا اهللاُ عىل ســـيّدنا مو ملسو هيلع هللا ىلص، والّذي أصـــابَ الزَّ ــ أنزهلَ الـّ
رءانِ  ل عىل ســـيّدنا داودَ ملسو هيلع هللا ىلص، أمّا حتريفُ معاينِ بعضِ اآلياتِ مِن القُ أُنزِ
ين فليسَ  عنيَ والضالِّنيَ الكافرِ بتدِ الكريمِ مِن قِبَل بعضِ اجلاهلِني والمُ
، بل شـــاءَ اهللاُ عزَّ وجـــلَّ أنْ تقومَ أفرادٌ  ّا شـــاءَ اهللاُ تعـــاىلَ أنْ ال يكُونَ ممِ
رَت  ل أنْ ظهَ ، وقَـــد حصَ ومجاعاتٌ بتحريفِ تفســـريِ كثريٍ مِن اآلياتِ
اتِ حيثُ  تشاهبِ ينَ فحرَّفوا تفسريَ اآلياتِ المُ أفرادٌ ومجاعاتٌ مِن الكافرِ
هِ،  قِ َلْ ِ وا يف تشبِيه اهللاِ  وها بناءً عىل ذلكَ فوقَعُ ها وفرسَّ محَلُوها عىل ظاهرِ

لُه  َ نهُ قِيلَ لِنَســـلِ الرَّجُل  ته، ومِ ا أخرَجْ ءَ إذَ َلتُ ال َ م:  مأخُوذٌ مِن قوهلِ  (١)
ا منه. رَجً ونِه خمُ لِكَ

ا كتَبَه. زبُرُه إذَ تابَ يَ بَرَ الكِ م: زَ مُشتَقٌّ مِن قوهلِ  (٢)
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 ﴾\ [ Z    Y﴿ : وذلكَ كتفســـريِهم قـــولَ اهللا عزَّ وجـــلَّ
 ، فرِ رشِ، والعياذُ باهللاِ مِن هذا الكُ لسَ عىل العَ َ جَ ـــورة طه: ٥] بمع [سُ
لـــقُ المخلوقِنيَ  ، واهللاُ هو خاِ فـــاتِ المخلوقِـــنيَ فـــإنّ اجلُلوسَ مِن صِ
ً مِن المعاين، فاحلقُّ تفسريُ هذه اآليةِ  هم بأيّ مع هُ م، فال يُشـــبِ فاهتِ وصِ
 : حُّ أنْ يقالَ ، كما يصِ ـــقوطِ فِظَه مِن السُّ رَ العرشَ وحَ : الرَّمحنُ قَهَ بنَحـــوِ
 « ةٍ اسّ لوسٍ وال ممُ تِه مِن غريِ جُ درَ ه بقُ لُه اهللاُ يف عَرشِ «االســـتواءُ فِعلٌ يفعَ

. يهِ ه عن كُلِّ ما ال جيوزُ علَ يسِ يه اهللاِ وتقدِ مع اعتقادِ تنزِ
ةٍ  يّ ةِ أهلِ الكهفِ أخـــربَ اهللاُ عزَّ وجلَّ عن قضِ ـــا تَمَّ اإلخبارُ عن قِصّ ولمّ
ه  َّ ملسو هيلع هللا ىلص وعندَ ِ ارِ قد أتَـــوا النّ فّ  الكُ

أُخـــر، وذلك أنّه كان بعضُ رؤســـاءِ
ـــلمانُ ريض اهللا عنه(١) وكان علَيه  م سَ نهُ حابةِ ومِ مجاعـــةٌ مِن فُقراءِ الصّ

واة احلديـــثِ النبَوِيّ  دُ رُ حـــايبُّ اجلليلُ وموىلَ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأحَ هـــو الصّ  (١)
ينِ  ا وراءَ معرفةِ الدّ ـــعيً ه سَ ، ترَك أهلَه وبلدَ يـــف. أصلُه مِن بالدِ فارِسَ الرشّ
فَ له  ّ يف بالدِ العـــرَبِ ووصَ ِ ـــةِ ظُهورَ نَ ساوِسَ ـــف له أحدُ القَ ، فوَصَ احلـــقّ
لوه إىل بالدِ  نقُ ِ كَلبٍ لِيَ لمانُ معَ قومٍ مِن بَ ق سَ ققَ منه. فاتَّفَ عالماتٍ لِيتحَّ
ُودِيٌّ  اه هيَ رَ، ثُمّ اشـــرتَ وا به وباعُوه إىل هيُودِيّ مِن وادِي القُ رُ ، فغدَ العـــرَبِ

ه. لَ بِه إىل بلَدِ يظةَ ورحَ ِ قُرَ ثرِبَ مِن بَ رُ مِن يَ ءاخَ
قَ  عَ لِيتحقَّ لمانُ فسارَ عَ بذلكَ سَ مِ ا هاجرَ رســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل المدينةِ سَ ولمّ
مَ  لمانُ عنه، فأسلَ مانِ الّذي يَبحثُ سَ ُّ ءاخِر الزَّ ِ نَ أنّه نَ مِن العالماتِ فأيقَ
دَ ريض اهللا  ـــهِ . شَ ّ أُعتِقَ ه ح ةِ مالكِ وأعانه رســـولُ اهللا وأصحابُه عىل مُكاتبَ
َفرِ اخلَندقِ وِقايةً للمدينةِ مِن=    ِ ّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ـــ قِ وأشـــارَ عىل النّ زوةَ اخلندَ عنه غَ
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يحُ  ّ ملسو هيلع هللا ىلص: أما يُؤذِيكَ رِ ِ ـــ ـــرِق فيه فقال هذا الكافرُ للنَ (١) قد عَ ـــوفٌ صُ
نا  عُ نَ َ ، وما  نا أسلَم النّاسُ َ وأرشافُها إنْ أسلَمْ نُ ساداتُ مُرضَ هؤالءِ؟ و
ل  ـــا، فأنزَ لِسً لْ لنا جمَ ّ نَتَّبِعَك أو اجعَ م ح هِ مِن اتّباعِك إالّ هؤالءِ، فنَحِّ

تْها ﴿#  دُ وثبِّ ك يا حممّ : ﴿! "﴾ أي احبِسْ نَفسَ لَّ اهللاُ عزَّ وجَ
ـــابٍ مِن فقراءِ المؤمنِني  بّ ارٍ وخَ يـــبٍ وعمّ هَ $ % & ﴾ كصُ
عاءِ واألعمالِ  ـــم دائِبُونَ عىل تَســـبيحِ اهللاِ والتّحميدِ والتّهليـــلِ والدُّ وهُ

لَ النّهارِ ةِ ﴿' ﴾ أوّ احلِ الصّ
ـــلِ الطّاعاتِ ﴿*﴾ أي  ـــرَ النّهارِ ﴿( ﴾ بعمَ ﴿) ﴾ ءاخِ
، ﴿, - .﴾ أي وال  ائِلَ نيا الزّ ون عرَضَ الدُّ يدُ (٢) ال يُرِ رِضـــا اهللاِ

َ المشاهِد معه ملسو هيلع هللا ىلص. توىلَّ ريض اهللا  دَ با هِ يشٍ وأحالفِها، كما شَ يشِ قُرَ = جَ
يفّ يف خالفة عثمان  دائِن يف خِالفةِ عمرَ ريض اهللا عنه إىل أن توُ عنه إمارةَ المَ
ـــنّه، فقيل:  يمٍ األصبهاينّ يف تارخيه: اختُلِفَ يف سِ ريض اهللا عنه. قال أبو نُعَ

. ني سنةً كُّ فيه مائتَني ومخسِ ، والّذي ال يُشَ ني سنةً عاشَ ثالثَمائةٍ ومخسِ
ه. ِدُ غريَ نهُ ال جيَ أي ثَوبٌ مَنسوجٌ مِ  (١)

تُه عزَّ  ع ويُرادُ به ذاتُ اهللاِ أي حقيقَ وقـــد يُطلَق وَجهُ اهللاِ يف غريِ هذا الموضِ  (٢)
 U  T ﴿ :قال تعاىل ، هُ الموجوداتِ وجلَّ وهو أنّه ذاتٌ موجودٌ ال يُشـــبِ
ورِ فال  َ اخلَلقُ بَعدَ النَّفخـــةِ الثّانِيةِ يف الصُّ ف بِّـــك معناهُ يَ V ﴾ أي ذاتُ رَ

. ناءُ يٌّ إالّ اهللاُ فإنّه ال جيوزُ عليه الموتُ أو الفَ ى حَ بقَ يَ
 d﴿ : ا، قال اهللا تعاىلَ َ أيضً ا إىل اهللاِ عىل غريِ هذا المع ويُطلَقُ الوَجهُ مضافً
بلةُ الّ رَخَّصَ اهللاُ =           نـــاكَ القِ l k j i h  gf e﴾ أي فهُ
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اء المؤمنِنيَ إىل غَريِهم مِن ذَوِي  ُك ﴿/ ﴾ أي عن فَقرِ فْ برصَ ِ نـــرصَ يَ
ــكَ تَطلُبُ ﴿1 2   اهلَيئـــاتِ والثَّـــروةِ ﴿0﴾ أي مِن أجلِ أنـّ
نيا. واخلطابُ  حبةَ أهلِ الدُّ السةَ األغنِياءِ أرشافِ القومِ وصُ 3﴾ أي جمُ
هُ ألُمّتِه(١)، أمّا رسولُ اهللاِ  ّ ملسو هيلع هللا ىلص إالّ أنّ التّحذيرَ والنّهيَ يتوجَّ ِ وإنْ كانَ للنّ
تُها عن مصالِح أُمّتِه ومعصومٌ  ينَ نيـــا وزِ ه الدُّ يَ ملسو هيلع هللا ىلص فمحفوظٌ عن أنْ تُلهِ
لْقِ  دُّ خَ هم، فهو ملسو هيلع هللا ىلص أشَ قرِ نيَ وإيذائِهم لِفَ مِن التكربُّ عىل فقراءِ المســـلمِ
ـــورة القلَم: ٤]،  ا، قال تعاىل: ﴿n m    l k  ﴾ [سُ عً اهللا تواضُ

. الٌ ئَ اخللُقِ ألدَّ ذلكَ إىل تكذيبِ اآليةِ، وذلكَ حمُ فلو كان ملسو هيلع هللا ىلص سيِّ
﴿5 6 ﴾ يف اإلشارةِ علَيكَ بطَردِ فقراءِ المؤمنِنيَ ﴿7 8 9﴾ أي 
انِ  انِ باهللاِ وطاعتِه(٢) واإل الً ﴿: ; ﴾ أي عن اإل لْنا قلبَه غافِ مَن جعَ
ـــه  سِ َو نَفْ ا هلِ عً انِ ومُتّبِ الً عن اإل تابِه ﴿> = ﴾ أي مَن كان غافِ بكِ

رٍ فإنّ له  الةِ النَّفلِ وذلك بأنَّ مَن كان يف ســـفَ ـــهِ إليها يف صِ ـــم يف التّوجُّ = لَكُ
. ا الدابّةَ ها هي قِبلةٌ لهُ يف النَّفلِ إن كان راكِبً بُ إليَ هَ إىل اجلِهةِ الّ يَذهَ التوجُّ

َ اجلُزءِ  نيَ قاطبةً أنّه ال جيوزُ نِسبةُ الوَجهِ إىل اهللاِ بمع  المســـلمِ ومعلومٌ لدَ
ءٍ  ا ب ا أو شبيهً سمً ه عن أن يكونَ جِ سَ اهللاُ وتنزَّ ، تقدَّ المعروفِ مِن اخلَلقِ

. مِن اخلَلقِ
ــــورة  ونظِريُ ذلكَ يف القرءانِ كثِريٌ كقولِه تعاىل: ﴿§    ̈  © ª﴾ [سُ  (١)
رادُ بذلكَ حتذيرُ أمّتِه ملسو هيلع هللا ىلص إذ مَعلومٌ أنّه ملسو هيلع هللا ىلص كســــائِر األنبياءِ  ــــر: ٦٥]، فالمُ مَ الزُّ
ها. ةِ وبَعدَ فرُ بسائِر أنواعِه قَبلَ النُبوّ م الكُ الم يستحيلُ عليهِ الة والسّ عليهمُ الصّ

. اللةِ يف الكافِر مِن اهللاِ عزَّ وجلَّ لقَ الضّ نّة عىل أنّ خَ فيها دليلٌ ألهلِ السُ  (٢)
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ـــهوات ﴿< ? @ A ﴾ أي وكان أمـــرُ هذا الضالِّ  ـــبِ الشّ يف طلَ
. واهُ انِ واتَّبعَ هَ ا ألنّه أعرَضَ عن اإلِ الكً ا وهَ ياعً واهُ  أي ضَ ِ هَ ع بِّ تَ المُ

م أو  ـــانِ واتَّبَعوا هواهُ لُّوا عن اإل ين ضَ دُ ألولئكَ الّذِ ﴿B ﴾ يـــا حممّ
ى بِه  رءانِ مُوحً وقُل للنّاس﴿C ﴾ الّذي أتيتُكم به مِن اإلســـالمِ والقُ
  يقِ واخلِذالنِ ولَهُ ترصيفُ اهلُدَ لـــقُ التّوفِ ن اهللاِ خَ ّ ﴿FE D ﴾ فمِ إيلَ
ءٌ، إنّما أدعُوكُم وال أخلُقُ  َّ مِن ذلـــكَ  اللِ كما يشـــاءُ، ليسَ إِيلَ والضّ
اةِ  ر احلَقّ ﴿H G ﴾ أي األخذَ يف طريقِ النجّ ، وقَد ظهَ ِدايةَ ـــم اهل فيكُ
ـــنَ باختِيـــارِه، ﴿K J ﴾ أي األخـــذَ يف طريقِ  ﴿I ﴾ أي فآمَ
ا، وليسَ يف ذلكَ إباحةٌ  ر باخِتيارِه أيضً فَ ـــد كَ اهلَالكِ ﴿L ﴾ أي فقَ
ان، حاشا، إنّما ذلكَ  فرِ أو تَسويةٌ بينَه وبني اإل وتفويضٌ الرتِكابِ الكُ
لت:  ـــورة فُصِّ : ﴿Q P O ﴾ [سُ ولِه تعاىلَ يدِ كقَ يـــقِ التّهدِ عىل طرِ
ه. هُ جزاؤُ ًا فلَ لَ صاحلِ ه كما أنّ مَن عَمِ يهِ إثمُ ا فعلَ لَ رشَ ن عمِ ٤٠] أي فمَ

انَ  : مَن شاءَ اهللاُ له اإل َ ما أنّ المع وروي عنِ ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ
. رَ فرَ كفَ ، ومَن شاءَ اهللاُ له الكُ ءامَنَ

 َ ــه تعاىل: ﴿LK J ﴾ حممـــولٌ عىل مع ليـــلُ عىل أنّ قولـَ والدّ
ه مِن  رَ ينَ وما ذكَ دَ اهللاُ بِه الكافرِ (١) ما أوعَ فرِ خيصِ يف الكُ يدِ ال الرتّ التّهدِ

ـــخ والمنســـوخ» (٢٨٧/٢): «ال  اسِ قال القايض أبو بكر بن العريبّ يف «النّ  (١)
يلُ التَّخيِريُ فيها، ألنّ اهللاَ تعاىل ال  يدٌ يَســـتحِ دِ ا هتَ قالءِ يف أهنّ خِـــالفَ بَني العُ
فرِ =  ا، ألنّ األمرَ بالكُ عً فرِ عقالً وال رشَ ا وال يأمُر بالكُ شـــاء رشعً حْ يأمُر بالفَ
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فرُ هو اجلهلُ  ، والكُ ورةً قتَيضِ مَعرِفةَ األمـــرِ رضَ ءِ يَ ، إذِ األمـــرُ بال ـــالٌ = حمُ
ما». يلُ األمرُ هبِ ، فيَستحِ الٌ ما حمُ هُ باألمر، واجلمعُ بينَ

يدٍ يف  ، وقال ابنُ زَ يدٌ : هي وَعِ دٌ يد، وقال جماهِ ـــوقةٌ مَســـاقَ التَّهدِ فاآليةُ مَسُ
ـــورة  هـــذه اآليةِ ويف قولِه تعـــاىل: ﴿ V U T    S  RQ P O ﴾ [سُ

ا». يدٌ ليسَ مُصانَعةً وال مُراشاةً وال تَفوِيضً : ٤٠]: «هذا كلُّه وعِ لَتْ فُصِّ
د  عتقَ ةَ المُ ريّ ل حُ ـــنُ ويَكفُ قةِ أنّ اإلســـالمَ يَضمَ نادِ تنبيه: ادعَّى بعضُ الزَّ
بادةَ ما يَشاءُ، والعياذُ باهللاِ، ويَستنِدُ هؤالءِ  ُ أليّ إنسانٍ عِ ِ ون ذلكَ وجيُ ويَصُ

 K  J I H G﴿ :د لقولِه تعاىل ه الفاسُ ريُ نها: تفسِ لةِ أمُورٍ مِ إىل مجُ
 U T    S  RQ P O﴿ :وتفســـريُهم الباطلُ لقولِه تعـــاىل ،﴾L
ا  هم خِالفً وَ أنفسُ ةٍ أُخرَ بِما هتَ رِ ـــري ءاياتٍ كَ ـــكُهم بتَفسِ V﴾، ومتسُّ

 = < ﴿ : : قولُه تعاىل: ﴿Ô Ó   Ò Ñ﴾، واآليةُ ، ومِن ذلكَ قِّ للحَ
.﴾ ? >

نها: ُملةِ أُمورٍ، مِ م  دُّ علَيهِ ويُرَ
يّة اختِيارِ ما  رِ َ أنّ اإلنسانَ له حُ ـــريُ اآليتَني األُولَيَني عىل مع ُوز تَفسِ أنّه ال جيَ  (١

ا وال مؤاخذةَ عليه يف ذلك، ألنّ يف ذلك: انًا كان أو كُفرً شاءَ إ
. نيَ سلمِ ة الثّابتةِ وإمجاعِ المُ ة واحلديثيّ رانيّ ة والقُ يّ عِ أ- ردا للنُّصوصِ الرشّ

بادةِ  عوة إىل عِ ٍ هو الدَّ بدإٍ جامع وا بمَ يفةِ األنبياء الّذين جاؤُ ب- إبطاالً لوَظِ
. فرِ ير مِن عاقِبةِ الكُ ه وعدمِ اإلرشاكِ به والتّحذِ اهللا وحدَ

ـــخَت هبا، وقال  أنّ ءايةَ ﴿Ô Ó   Ò Ñ﴾ نزلَتْ قبلَ ءاياتِ اجلِهادِ ونُسِ  (٢
تالِ  ـــوا مِن القِ عُ ا امتنَ ين إذَ تـــابِ الّذِ بعـــضُ العلَمـــاء: هو خاصٌّ بأهلِ الكِ
َ اآليةِ أنّ  : مع ــم، وقالتْ طائفةٌ ـُ نيَ تَرَك قِتاهلَ ســـلمِ وا اجلِزيةَ إلمامِ المُ ودفَعُ
        = ، ـــبحانَه وتعاىلَ ـــتْ إالّ هللاِ احلَقِّ سُ افِذةَ ليسَ ـــيئةَ النّ شِ رةَ والمَ درةَ القاهِ القُ



٧١

 ﴾ P﴿ َأ لقَ اهللاُ وهيَّ ــه:﴿O  N ﴾ أي خَ ولـِ ُم بقَ دِّ هلَ عَ اجلزاءِ المُ
يبةٍ ﴿S R ﴾ أي  يـــن ﴿Q ﴾ عظِيمةً ذاتَ أهـــوالٍ عجِ أي الكافرِ
ينَ  ِيطُ بالكافرِ (١) مِن نارٍ حتُ رٌ دُ ينَ فيها ﴿T﴾ هي جُ ِيطُ بالكافرِ حيُ
ي فيحتَبِسُ  م مِن كُلّ النَّواحِ م يف جهنَّم، تَغشاهُ مِن ســـائِر اجلهاتِ وهُ

. دادُون عذابًا فوقَ العذابِ َ يدُ ف زِ ها ويَ رُّ مُ حَ عليهِ
ادِقِ  َ : «لِرسُ يدٍ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ عِ مذيُّ عَن أيب سَ روَ الرتّ

.« ةً نَ نيَ سَ بَعِ ةِ أَرْ ريَ سِ ثْلُ مَ ارٍ مِ دَ لِّ جِ (٢) كُ رٍ، كِثَفُ دُ ةُ جُ بَعَ ارِ أَرْ النَّ
وا  دُّ الظُّلمِ، فالّذين اختارُ فرَ أشَ ين ألنّ الكُ نيَ عن الكافرِ َ بالظّالمِ وقد عُربِّ
ه  عِ ءَ يف غـــريِ موضِ همُ ال م بوَضعِ ـــهُ سَ وا أنفُ ـــانَ ظلَمُ فـــرَ عىل اإل الكُ

. دِّ وجتاوُزِهم للحَ
يهِ مِن  م فِ ــا هُ ـّ ون الغَوثَ ممِ ـــرُ ﴿W V ﴾ أي وإنْ يَطلُـــبِ الكافِ
ابُوا يف مُقابلةِ الغَوثِ بِما  ةِ العطَشِ ﴿X  ﴾ أي جيُ ـــدّ مَ وشِ عذابِ جهنَّ

يقَ  رَ لكَ التّصدِ ـــانِ وإنْ أظهَ رٍ عىل اإل = فال تَســـتطِيعُ أنْ تُكـــرِهَ قَلبَ كافِ
ثلُ ذلكَ  ، ومِ انَ نُ مَن شاءَ اهللاُ له اإلَ ، إنّما يُؤمِ فرَ واإلســـالمَ فإنّه يُبطِنُ الكُ

 A @?  > = < ; : 9 8 7﴿     :يُقالُ يف قولِه تعاىل
ورة يُونُس: ٩٩]. F E D C B﴾ [سُ

ءِ  ادِقاتٌ وهي يف األصلِ كلُّ ما أحاطَ بال ها رسُ دةٌ مجعُ ادِقُ كلِمةٌ مُفرَ الرسُّ  (١)
. يهِ مِن ثَوبٍ أو حائِطٍ لَ علَ واشتمَ

. أي غِلَظُ  (٢)
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رِ  كَ ـــذابِ ﴿Y﴾ غلِيظٍ أســـودَ ﴿Z﴾ كعَ فيـــه عذابٌ فـــوقَ العَ
ىلَ أو  غْ يـــحِ المُ مِ والقَ لِيـــطِ الدَّ يـــانِ  أو كخَ لَ ـــي يف الغَ تناهِ (١) المُ يـــتِ الزَّ

ابِ أنّه ﴿]  فـــةِ هذا الرشَّ ، ومِن صِ ذابِ كالرَّصـــاصِ والنُّحاسِ المُ
لدةُ  م فتَسقُط جِ هُ وهَ تُه وجُ بُوه فتَشـــوِي حرارَ م ليَرشَ م إليهِ دَّ \ ﴾ يُقَ

وُجوهِهم فيه، ثُمّ تُفرِغُه المالئكةُ يف أفواهِهم.
ّ ملسو هيلع هللا ىلص أنّه  ِ ـــعيدٍ اخلُدرِيّ ريض اهللا عنه عن النَ (٢) عن أيبِ سَ مذيّ روَ الرتّ
هُ  هِ جْ ةُ وَ وَ طَتْ فَرْ قَ يهِ(٣) سَ بَ إِلَ ا قُرِّ ذَ رِ الزَّيتِ، فَإِ كَ لِ: «كعَ هْ قال يف المُ

تُه. لدَ » أي جِ نهُ مِ
ارِ فقال:  فّ تَه عىل الكُ ــــدّ ابَ مع إظهارِه شِ مَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ هذا الرشّ وقَد ذَ
ارِ ﴿`﴾  ارُ يف النّ فّ ﴿^﴾ أي قَبُحَ ﴿_ ﴾ الذي يُسقاهُ الكُ
ءٌ  الً ومَأْوً(٤)، إذْ ليسَ فيها  ارُ ﴿b a ﴾ أي مَنزِ أي وقَبُحَتِ النّ

إالّ العذاب.
َ عن  ين يف جهنَّم أخربَ ـــا بَنيَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يكـــونُ للكافرِ ولمّ

 . رْدِيَّ ى الدُ عُ يف أسفلِه ويُسمَّ هو ما جيتَمِ  (١)
واتِه. دِ رُ ينَ أحَ دِ هةِ رِشْ عفٌ مِن جِ ويف احلديثِ ضَ  (٢)

. مَ رِ يف جهنَّ أي إىل الكافِ  (٣)
ون إليه،  أ ألهلِ النّار يأوُ أُ، ومعلومٌ أنّه ال مُتّـــكَ تّكَ ـــقُ يف األصلِ المُ رتفَ والمُ  (٤)
لةً مع اآليتِ يف اآليةِ التّاليةِ يف وصفِ  نا مُشـــاكَ قِ هُ رتفَ وإنّمـــا جيءَ بلَفظِ المُ

.﴾  ® ¬ « ª﴿ :اجلنّة
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 ﴾ e d c﴿ : بعـــضِ حالِ المؤمنِنيَ يف اجلنّة فقال عزَّ وجلَّ
لَ اهللاُ عىل رَسولِه ﴿g f ﴾ أي األعمالَ  باهللاِ ورسولِه وما نَزَّ

 i h﴿ ،ا يف اآلخِرة ا عظِيمً ثِيبُهم أجرً نُون فإنّ اهللاَ يُ م مؤمِ ةَ وهُ احلِ الصّ
j ﴾ أي ال يُبطِلُ اهللاُ ﴿k ﴾ أي ثوابَ ﴿m l ﴾ مِن المؤمنِنيَ 

. ﴿o n﴾ وإنْ قَلَّ
ـــابقةِ ﴿q ﴾ مِن  فاتِ السّ فونَ بالصِّ وصُ ـــون المَ ﴿p ﴾ أي المؤمنُ
ون فيها  ةٍ خيلُدُ يّ األجـــرِ يف اآلخِرةِ ﴿s r ﴾ أي جنّاتُ إقامـــةٍ أبدِ
تِهـــمُ الّ فيها قُصورُهم  نَ ـــنيَ ﴿v u t ﴾ أي مِن حتتِ أمكِ َتَّعِ ممُ
ُم  ا، وهلَ ياهنُ عُ جرَ طِ طَّرِدةُ الّ ال ينقَ رُهم وبســـاتِينُهم ﴿w ﴾ المُ ُ ورسُ
ا  ٍ خِالفً رٍ وال مُستَقبَح ْرٍ غريِ مُسكِ : هنَرٌ مِن مخَ ٍ مِن األهنارِ فيها أربعةُ أنواع
لٍ  نيا، وهنَرٌ مِن عسَ ا للبَنِ الدُّ ُ خِالفً ٍ(١) ال يتغريَّ نيا، وهنَرٌ مِن لبَن خلَمرِ الدُّ

. ٍ ّ وائِب، وهنَرٌ مِن ماءٍ غريِ متغريِ فى مِن الشَّ مُصَ
ٍ يف اجلنّة ﴿z } | {﴾ وأَساوِرَ  ن نُ كُلُّ مؤمِ يَّ ﴿y x﴾ أي يُزَ
ــــورة  لَّ عىل ذلكَ قولُه تعاىل: ﴿È Ç Æ Å﴾ [سُ ةٍ كما دَ مِن فضّ

    Ë Ê É﴿ : ولِه تَعــــاىلَ اإلنســــان: ٢١] وأَســــاوِرَ مِن لُؤلــــؤٍ لِقَ
دٌ مِن أهلِ  : ٢٣]، فليسَ أحَ ــــورة احلَجّ ÐÏ Î Í  Ì ﴾ (٢) [سُ
ةِ ﴿ے ¡ ﴾  ، ﴿~ ﴾ يف اجلنّ ه األســــوِرةُ الثّالثــــةُ اجلنّة إالّ ويف يَدِ

. وهو احللِيبُ  (١)
.﴾ Ï ﴿ عىل قِراءةِ اجلَرِّ يف  (٢)
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مها  دُ ا ثِيابٍ مِن حريرٍ أحَ فَ نْ ُم صِ ، ويكونُ هلَ واخلُرضةُ يف الثِّيــــابِ حمبُوبةٌ
لِيظُ  ــــن ﴿¤ ﴾ وهو الغَ رُ مِ ءاخَ نهُ وَ ﴿¢ £ ﴾ وهــــو الرَّقِيقُ مِ

ةِ ﴿§  نيَ ﴿¦ ﴾ أي يف اجلنّ مِ م ﴿¥ ﴾ مُنعَّ ناهنِ ــــون يف جِ لِسُ ، جيَ نهُ مِ
(١)، واالتّكاءُ  رِّ والياقُــــوتِ ــــبٍ مُكلَّلةٍ بالــــدُّ ــــن ذهَ ٍ مِ ة ّ ¨ ﴾ أي أَرسِ
وُ التوكُّؤ، ﴿ª » ﴾ أي طابَ وعَظُمَ جزاؤُهم  ءِ  التّحامُل عىل ال

ا. لِسً الّذي نالُوه ﴿¬ ﴾ اجلنّاتُ ﴿® ¯ ﴾ أي مَقرا وجمَ
ارِ مِن  ا انقىضَ ما أخربَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بِه عن بعضِ ما يكونُ ألهلِ النّ ولمّ
ةِ مِن النّعيمِ أنَزلَ عزَّ  دَّ ألهلِ اجلنّ كرِ بعضِ مـــا أُعِ العذابِ ثُمّ أعقبَه بذِ

: ربَ قال عزَّ وجلَّ َ أهلِ البُستانَني وما فيه مِن العِ وجلَّ خربَ
ةً  ين ﴿³﴾ قِصّ ــــرْ ﴿²﴾ أي للمؤمنــــني والكافرِ ﴿± ﴾ أي واذكُ
مها  ِ إرسائيلَ أحدُ ــــني كانا مِن بَ لَ رْ حالَ رجُ ربَ ﴿´﴾ أي اذكُ فيهــــا عِ
(٢) رشيكانِ يف ثمانيةِ  وسُ ه قُطْرُ رُ كافرٌ واسمُ ا واآلخَ ُوذَ ه هيَ نٌ واســــمُ مؤمِ
رِثاها مِن أبِيهما، فاقتَســــماها  ين وقد وَ بٍ أو كانا أخوَ ينــــارِ ذهَ ءاالفِ دِ
: اللهــــم إنّ فُالنًا قد  ينــــارٍ فقال المؤمنُ ا بألفِ دِ فاشــــرتَ الكافرُ أرضً
ينارٍ،  ا يف اجلنّة بألف دِ نكَ أرضً ا بألفٍ وإينّ قد اشــــرتَيتُ مِ اشــــرتَ أرضً
: اللهم إنّ  ينارٍ فقال المؤمنُ ا بألفِ دِ َ دارً قَ هبا، ثمّ إنّ صاحبَه ب فتصدَّ

بُ فِكرٍ  يبُهم تعَ ةِ ال يُصِ ، ألنّ أهلَ اجلنّ بٍ وال نُعاسٍ ال يتوكّؤون عليها مِن تعَ  (١)
. نٍ وال بدَ

» بالفاء. وسُ ويف رواية: «فُطْرُ  (٢)
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ينارٍ،  ةِ بألفِ دِ ا يف اجلنّ نكَ دارً ينارٍ وإينّ اشــــرتَيتُ مِ ا بألفِ دِ َ دارً فُالنًا ب
ينارٍ فقال  قَ عليها ألــــفَ دِ بُه امــــرأةً فأنفَ قَ هبــــا، ثُمّ تزوَّجَ صاحِ فتصدَّ
ينارٍ،  : اللهــــم إينّ أخطُب إليكَ امرأةً مِن نســــاءِ اجلنّة بألــــفِ دِ المؤمــــنُ
 : ينارٍ فقال المؤمنُ ا بألفِ دِ ا ومَتاعً مً بُه خدَ ق هبا، ثم اشرتَ صاحِ فتصدَّ
قَ هبا. ينارٍ يف اجلنّة، فتصدَّ ا بألفِ دِ ا ومَتاعً مً ِي منكَ خدَ اللهم إينّ أشرتَ

نالُ  يلّ يَ ِ لَعَ نَ حاجةٌ شـــديدةٌ فقال: لو أتيتُ صاح ثُمّ أصابتِ المؤمِ
ه فقام  ـــمِ ه وحشَ مِ ّ مَرَّ به يف خدَ ه ح ، فجلَس عىل طريقِ منه معـــروفٌ
؟ فقال  رُ فعرَفَه فقـــال: فالنٌ وسُ الكافِ ــوذا المؤمنُ فنظَر إليه قُطـــرُ ـُ هيَ
ينَ  ك فأتَيتُك لِتُعِ م، قال: ما شأنُك؟ قال: أصابَتْ حاجةٌ بَعدَ ُوذا: نعَ هيَ
ـــمتُكَ ماالً وأخَذتَ  لتَ بِمالِكَ وقد قاسَ : فما فعَ وسُ ــريٍ، قال قُطـــرُ ـَ ِ
قتَ  : وقد تصدَّ رُ وسُ الكافِ تَه فقال قُطرُ ُوذا قِصَّ صَّ عليه هيَ ـــطرَه، فقَ شَ
ه. دَ ق بمالِه وطرَ َه عىل التصدُّ َّ ا، فو بْ ال أُعطِيكَ شيئً لّ هذا؟! اذهَ بِكُ
 μ﴿ : ــــني فقال تعاىلَ لَ َ اهللا عزَّ وجلَّ بمــــا مَلَّكه أحدَ الرّجُ وقــــد أخربَ
فــــرُ ﴿¸﴾ أي بُســــتانَني(١) ﴿º ¹ ﴾ مِن  ¶ ﴾ وهــــو الكاِ
اطَني ﴿¼ ﴾  نــــا البُســــتانَني حمُ لْ ــــبِ ﴿« ﴾ أي وجعَ نَ ــــرومِ العِ كُ
لْنا بنيَ  ا ما كان كذلكَ ﴿½ ¾ ﴾ أي وجعَ رً ــــنُ البساتِنيِ مَنظَ وأحسَ

يزيّ يف «المواعِظ  قرِ مــــان» (ص/٤٩) والمَ حكَى المســــعوديّ يف «أخبار الزّ  (١)
ًا  رصَ وقد كانتْ قدِ يــسُ بمِ عَ البُســــتانَني تِنِّ واالعتبار» (٣٢٧/١) أنّ موضِ
. رصَ يد بمِ ّ مدينةِ بُور سعِ ، وهي تقعُ اليومَ يف جنوبَ غريبِ رةً معروفةً مدينةً عامِ
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رعُ  ٍ بل كان الزّ رع ريِ زَ ما أرضٌ بِغَ هُ البُســــتانَني ﴿¿ À ﴾ فلَم يكُن بَينَ
ما. هُ لُ ما بينَ يصِ

ا  كةَ فجعلَهُ ما الربَ هُ اقُ يف البُســــتانَني وفِيما بينَ زَّ يمُ الرَ وقَــــد طرَح اهللاُ الكرِ
، وأخربَ عــــزّ وجلَّ عن ذلك فقال: ﴿Ä Ã Â Á ﴾ أي  ثمرَةً مِ
 ﴾ Ç Æ Å﴿ ِا صاحلًا لألكل ه وبلغَ مَبلغً كُلٌّ مِن البُستانَني أعطَى ثمرَ
رِه(١) ﴿È﴾ عىل خِالفِ المعهودِ  صْ أيٌّ مِن البُستانَني مِن ثَمَ نقُ أي وملَ يَ
ر، وكذا  لُّ يف عــــامٍ ءاخَ ــــا تَكثُر يف عامٍ وتَقِ يف البَســــاتنيِ فــــإنّ الثِّمارَ غالبً
 َأي أجر ﴾ Ê﴿ ،رُ يف أُخر رُ يف أعوامٍ وال يُثمِ ها يُثمِ األشجارُ بعضُ
ا، فيرسَّ للبُستانَني  يً طَ البُستانَني ﴿Í Ì ﴾ جارِ اهللاُ ﴿Ë ﴾ أي وسَ
َ عن  ِ راوةُ األرضِ وتَستغ وم طَ ى به ولِتَدُ لِ ما يُســــقَ ــــقيَ بأفضَ رعِ السَّ والزَّ

َ تَركِ  ع َ النُّقصانِ كما هو يف هذه اآليـــةِ، وبمَ غةِ بِمعـــ لـــم يأيتِ يف اللُّ الظُّ  (١)
ذا  كَ عصيةِ كما جاء ذلكَ يف احلديـــثِ المرفوعِ: «هَ َ المَ ـــلِ ال بمع األفضَ
ءَ يف  » أي وضعَ ال مَ لَ ظَ دْ أســاءَ وَ صَ فَقَ ذا أَوْ نَقَ نْ زادَ عَىلَ هَ وءُ، فَمَ ضُ الوُ
 َ ع ل، ويـــأيت الظُّلم بمَ ه فأتاءُ بالوُضوءِ عـــىل غريِ الوجهِ األكمَ غـــريِ موضعِ
ناءةَ ويف ذلكَ جاءَ إخبارُ  ةَ فيها وال دَ غِريةِ الّ ال خِسّ عصيةِ الصَّ الوُقوعِ يف المَ

 % $ # " ! ﴿ : ـــالمُ اءَ عليها السّ تِه حوّ اهللاِ عن ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص وزوجَ
ورة األعراف: ٢٣]، ويأيتِ  &  ' ) ( * +  , ﴾ [سُ

 A @ ?        > = ﴿ :ــه ثالـُ عصيةِ الكبـــريةِ ومِ َ المَ لـــمُ بمع الظُّ
ورة ءال عِمران: ١٣٥]،  G   F E D C B ﴾ [سُ

. فرِ يف القرءانِ الكريمِ َ الكُ ا ما يأيت بمع وغالبً
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. حطِ ندَ القَ المطَر عِ
وسَ الكافـــر ﴿Ð ﴾ أي أنواعٌ أُخرَ مِن المالِ  طـــرُ ﴿Ï Î ﴾ أي لقُ
 ، يوانٍ ةٍ وحَ بٍ وفِضّ ِ المالِ مِن ذهَ رُ عىل مجيع غريُ البُستانَني، ويُطلَقُ الثَّمَ

  Ó﴿ ا ُوذَ رُ ﴿Ò ﴾ المؤمِن هيَ ﴿Ñ﴾ صاحبُ البُســـتانَني الكافِ
ا حلالِه بالنِّسبةِ  يحً ا علَيه وتقبِ بُه افتِخارً اطِ ه الكالمَ وخيُ عُ اجِ Ô ﴾ أي يرُ

 Ú Ù﴿ مِن بَســــاتِي وثِمارِي َا تر إليه: ﴿Ø × Ö Õ ﴾ لِمَ
: «تِلكَ  ا(١). قال قَتادةُ ا ذُكورً ا وأعوانًا وأوالدً مً نكَ حشَ رُ مِ Û ﴾ أي أكثَ

. ر» أي وال يُبايلِ بطاعةِ اهللاِ ةُ النَّفَ ثرةُ المالِ وعزّ ر، كَ واهللاِ أُمنِيةُ الفاجِ
ُوذا ﴿! " ﴾ أي بُستانَه يَطُوف  دِ هيَ وسُ الكافرُ بِيَ ثُمّ أخذَ قُطرُ
ا بمالِه ﴿# ﴾ أي واحلالُ أنّه ﴿$ ﴾ أي  يه إيّاها مُعجبً بِه فيها ويُرِ
ِه وإنـــكارِه للبَعثِ  ِه وجتربُّ ه وتكربُّ دِ فرِه باهللاِ ومتـــرُّ ضـــارٌّ ﴿% ﴾ بِكُ
 َ نهُ ﴿' ) ﴾ أي ال أُوقِن ﴿( * ﴾ أي تَفْ ا مِ ارً عادِ ﴿&﴾ اغرتِ والمَ
ى له  م أنّه يبقَ ، فتوهَّ بَ ﴿+﴾ اجلّنةُ أي البُستانُ ﴿, - ﴾ فتَذهَ
لَّد وال أموالُه وأنّ  نُ أنّه لن خيُ ه صاحبُه المؤمِ ، فأخربَ يانِ فنَ بُســـتاناهُ ال يَ
وسُ  ، فأنكرَ قُطْرُ نيا إىل فَناءٍ والقيامةَ ءاتيةٌ وسيُبعَث كما يُبعَث اخلَلقُ الدُّ
دُ ﴿0﴾  ـقُ وال أعتـــقِ رُ البعثَ وقــال: ﴿. / ﴾ أي ال أثـِ الكافِ
، ﴿2 ﴾ أي وعـــىلَ فَـــرْضِ أنّ  يـــامـــة ﴿1 ﴾ أي كائنـــةً أي القِ
ِ بعدَ الموتِ  ثَ كالمَكَ حقٌّ بأنّ القيامةَ كائنةٌ ﴿3 4 5 ﴾ بأنْ بَعَ

ةِ مِن الرِّجال». ونَ العرشَ هطُ ما دُ ر والرَّ فَ : «النّ يدٍ روَ أبو عُبَيدٍ عن أيب زَ  (١)
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ةً ﴿7  اه جنّ ّا يُعطِي اهللاُ إيّ ةِ ممِ يّ وِ يامةِ ﴿6﴾ يف احلَيـــاةِ األُخرَ للقِ
نيا ﴿9 : ﴾ أي  ـــن بُســـتاينِ الّذي أعطانِيـــه يف الدُّ 8 ﴾ أي مِ
رَ يَظُنّ أنّه ملَ يُعطِه اهللاُ  ، ومَدارُ ذلكَ عىل أنّ هذا الكافِ ا ومَآالً عً أحسنَ مَرجِ
ه يف اآلخِرةَ أفضلَ  يَ ستِحقاقِه أن يُعطِ نيا إالّ الِ ما أعطاهُ مِن بساتِنيَ يف الدُّ

.(١) نَّ هذا الكافرُ رامَتِه عىل اهللاِ كما يَزعُم، وبِئسَ ما ظَ نه ا لِكَ مِ
نُ ﴿< ?  ﴾  ـــرِ ﴿= ﴾ المؤمِ وسَ الكافِ ـــرُ طْ ﴿; > ﴾ أي لِقُ

بِّه  د نِعمةَ رَ د أخربَ اهللا عزَّ وجلَّ يف القرءانِ الكريمِ عن حالِ اإلنسانِ اجلاحِ لقَ  (١)
 k j i h   g f e d  c﴿ : إذا ابتالهُ اهللاُ فقال عزَّ وجلَّ
ــه ال  y     x w v u t s r q p  o n  m l ﴾ ألنـّ
دُ بعضَ اجلاهلِني إذا رأَوا  نيا، ولذلكَ جتِ ثرةِ العرَضِ يف الدُّ يرَ الكرامةَ إالّ بكَ
بُّه ما أعطاه هذا المال كُلَّه» ويكونُ  ِ عَ الرِّزق قالوا: «لوال أنّ اهللا حيُ إنسانًا واسِ
رامةِ عىل اهللاِ أن  عيارَ الكَ لوا مِ را، فقد جعَ را كافِ هذا اإلنســـانُ يف احلقيقةِ فاجِ
يضٌ  نيا، وهذا جهلٌ عرِ نِيـــا يف الدُّ ـــعَ الرِّزقِ كثريَ المالِ غَ يكونَ المرءُ واسِ
م  ، فإنّ اهللا عزَّ وجلَّ جعلَ أكثرَ األنبيـــاءِ واألولياءِ فُقراءَ، وكذلكَ هُ طويـــلٌ
ـــوءِ حالِ اإلنسانِ  نيا فليسَ نُزولُ البَالءِ عالمةً عىل سُ رُ النّاسِ بَالءً يف الدُّ أكثَ
دُّ النّاسِ  : يا رَســـولَ اهللاِ مَن أشَ ـــئِلَ ا، فقد ثبَت أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سُ دائمً
ــبِ دِينِه»  سَ بْدُ عَىلَ حَ ىلَ العَ ، يُبْتَ ثَلُ ثَلُ فَاألَمْ ياءُ ثُمَّ األَمْ بَـــالءً؟ قال: «األَنْبِ
ةِ  احلِ ظِمُ لألنبيـــاءِ األجرَ فوقَ األجرِ الّذي نالُوه بأَعماهلِم الصّ فاهللاُ تَعاىلَ يُعْ
ـــم مِن األولياءِ  هُ ـــن غَريِهم، وهكذا مَن بَعدَ رَ مِ ربِ أكثَ ةَ الصَّ ــوّ ـــم قـُ ويُعطِيهِ

. ياءِ األمثَلُ فاألمثَلُ واألتقِ
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ه(١):  أي ما أجرأكَ  ه يف قيامِ ـــكِّ فيِه البعثَ وشَ ا له لِنَ رً ا علَيه وُمكفِّ ـــرً مُنكِ
ـــك ﴿D C ﴾ فإنّ  عـــىل اهللاِ ﴿@ B A﴾ أي خلَقَ أصلَ
 ، ـــن غريِ أبٍّ وأُمٍّ لِقَ مِن تُرابٍ مِ ِ خُ ُّ اهللاِ ورســـولُه أبو البرشَ ِ ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص نَـــ
ُم، فكأنّه قال  ابُ أصالً هلَ تِه، فكانَ الرتُّ يّ لقِ ذُرِّ مَ ســـبَبٌ يف خَ لْقُ ءادَ وخَ
لَ مَبدأَ نشأَتِكَ يف  لَ اهللاُ أصلَكَ مِن تُرابٍ ﴿E﴾ جعَ عَ : قَد جَ وسَ طرُ لِقُ

 J I H﴿ تلِطَني لٍ خمُ ٍ ورَجُ ّ امرأة ِ تِك ﴿G F﴾ أي مَ م والِدَ رَحِ
ا مَبلَغ الرِّجالِ. ا بالِغً رً لَك إنسانًا ذكَ وِيا وكَمَّ ا سَ ً لك برشَ K ﴾ أي عدَ

ه عليه بَنيَّ له  ه وأنكرَ رِ كُفرَ وسَ الكافِ نُ عىل قُطْرُ ُوذا المؤمِ ـــا أثبتَ هيَ ولمّ
وسَ فقال له:              ـــرُ ه ما يُضـــادُّ اعتِقادَ قُطْ ؤمنُ بـــاهللاِ باعتِقادِ ــه هو المُ أنـّ
: ﴿O N M ﴾ أي خالِقي ومالِكي، هو  ـــنْ أنا أقـــولُ ﴿L ﴾ أي لكِ

ن الواحديُّ يف «البسيط» (١٦/١٤): «فأجابَه  ُ اللُّغويّ أبو احلسَ قال المفرسِّ  (١)
ول». ذا القَ ا له هبِ رً بُه مُكفِّ صاحِ

دٍ ملسو هيلع هللا ىلص  نُ باهللاِ ورَســـولِه حممّ ن كانَ يُؤمِ ِ كثِريةٌ، فمَ عنيَّ ــةُ عىلَ تَكفِري المُ لـّ واألدِ
ما، وقد قال   نهُ دٍ مِ فـــةُ كُلِّ واحِ ، فهذه صِ رٌ ر فهو كافِ فَ ، ومَن كَ نٌ فهـــو مُؤمِ
ع»  ِ والبِدَ يغ دِّ عىل أهلِ الزَّ ع يف الرَ ـــن األشعرِيُّ يف كتابِه «اللُّمَ اإلمامُ أبو احلسَ
، ومَن كان  بٌ فهو ضارِبٌ نهُ رضَ غةِ أنّ مَن كانَ مِ ه: «قد أمجَع أهلُ اللُّ ما نصُّ
نهُ فِســـقٌ فهو  ، ومَن كان مِ رٌ نهُ كُفرٌ فهو كافِ ، ومَن كان مِ نهُ قَتلٌ فهو قاتِلٌ مِ
انٌ فهو  ، وكذلك مَن كان فيه إ قٌ دِّ يقٌ فهو مُصَ نهُ تَصدِ ، ومَن كان مِ قٌ فاسِ
وابِط  هانَ املُبَنيَّ يف ضَ يناه: «الربُ ». ولنا يف هذه المسألةِ مُصنَّفٌ أسمَ نٌ مُؤمِ

. عٌ مٌّ نافِ »، فليُنظَر فإنّه مُهِ تَكفِري املُعَنيَّ
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بادةِ  ومِ القيامة، ﴿R Q P ﴾ أي بعِ ث ليَ بعَ ِيتُ ثُمّ يَ ُ ياينِ وهو  أحْ
. كِ وسَ كان عىل الرشِّ ه، وفيه إيذانٌ بأنّ قُطْرُ ريبّ ﴿T S ﴾ غريَ

ُه ويلُومُه فقال: ﴿U ﴾ أي  ّ ِ و وسَ يُ نُ عىل قُطْرُ ؤمِ ا المُ ُوذَ ثُمّ أقبلَ هيَ
نـــدَ دُخولِكَ ﴿X ﴾ أي بُســـتانَك الّذي  ـــالّ ﴿W V ﴾ أي عِ وهَ
قَكَ اهللاُ وجعلَتْ تَنظُر إىل ما ملَّكَك اهللاُ ﴿Z Y ] \ ﴾ أي األمرُ  زَ رَ
نكَ بأنّ هذه البساتِنيَ وكلَّ  ا مِ افً ءٍ شاءَ اهللاُ كانَ اعرتِ ما شاءَ اهللاُ أو أيُّ 
، إنْ شاءَ  ها له عزَّ وجلَّ شيئةِ اهللاِ وفَضلِه وأنّ أمرَ دَ بمَ يها إنّما وُجِ ريٍ فِ خَ
 ﴾` _ ^ ]﴿: رابًا، وهالّ قُلتَ رةً وإنْ شـــاءَ جعلَها خَ ظَها عامِ فِ حَ
ها إنّما  نكَ بأنّ ما قَوِيْتَ بِه عىل عِمارةِ بســـاتِينِكَ وتَدبريِ أمرِ ا مِ افً اعرتِ
 ِ فع ءٍ مِن مالِكَ ودَ فظِ  رُ عىل حِ ، وال تَقدِ ونةِ اهللاِ لكَ عىل ذلكَ هو بِمعُ

.(١) ونِ اهللاِ ٍّ عنهُ إالّ بعَ رضُ

ــــبُ اعتِقادُ أنّ اهللاَ  جِ رادةُ، فيَ فةُ اإلِ نهــــا صِ فاتٍ مِ ف بِصِ اهللاُ عزَّ وجــــلَّ مُتّصِ  (١)
صُ اهللاُ هبا  َصِّ ــــةٌ خيُ يّ ةٌ أبَدِ لِيّ فةٌ أزَ ــــيَ صِ ، وهِ ــــيئةُ شِ يَ المَ رادةِ وهِ ــــفٌ باإلِ مُتّصِ
 ، رَ ونَ ءاخَ ونَ أُخرَ وبِوَقتٍ دُ فةٍ دُ مِ، وبِصِ دَ لَ العَ ودِ بَــــدَ ّ بالوُجُ قيلِ نَ العَ مكِ المُ
ــــورة القصص: ٦٨].  : ﴿¯  ° ± ² ³﴾ [سُ قــــالَ اهللاُ تَعــــاىلَ
َلقِ اهللاِ  ِ ، كُلُّ ذلكَ  ، واألعمالُ ها مِن األعيانِ ، ذَواتُ األرواحِ وغَريُ واتُ فالذّ
.ِ ءٌ مِن العاملَ َ دَ  ودِ كُلِّ حادِثٍ لَما وُجِ ا لِوُجُ يدً نِ اهللاُ تَعاىلَ مُرِ كُ ، فلَو ملَ يَ تَعاىلَ

ا  دهُ وَ مُوجِ ، فاهللاُ تَعاىلَ هُ ٍّ ـــريٍ أو رشَ بادِ مِن أفعالٍ، خَ لُ مِن العِ صُ لّ ما حيَ فـــكُ
هِ األفعالِ، واهللاُ خالِقُ ذلكَ  ذِ ةِ هَ درةَ عَىلَ مُبارشَ بادِ القُ لَقَ يف العِ وَ الّذي خَ وهُ
 = = ، عايصِ هُ المَ ناتِ ويَكرَ بادِ احلَسَ ِبُّ مِن أعمالِ العِ لّ حيُ زّ وجَ لِّهِ، مَع أنّهُ عَ كُ
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 َا رأ بَريِ ريض اهللا عنه أنّه كان إذَ وِي عـــن التابعيّ الفقيهِ عُروةَ بـــنِ الزُّ رُ
بُه أو دخَل بُستانًا مِن بَساتِينِه قال: «ما شاءَ اهللاُ، ال  ا يُعجِ مِن مالِه شـــيئً

.(١)« ةَ إالّ باهللاِ قُوّ
 e﴿ ين ِدُ َّ وتعظَّمتَ ألجلِ أنّك جتَ تَ عيلَ ْ ﴿d c b ﴾ أي وقد تكربَّ
نٌ باهللاِ  ، ولكنّ مُؤمِ جزِ واالفتقارِ i h g f ﴾ أي وأنا أُقِرُّ بالعَ
ِ إنْ  يَ ّ ﴿m l ﴾ أي يُعطِ يبِ لّ رَ عَ نيَ ﴿k j ﴾ أي فلَ رَبِّ العالَمِ
نيا ﴿p o n ﴾ أي بُستانِكَ الّذي أعطاكَه، أو  ةً يف الدُّ شـــاءَ جنّ
نالِكَ  لَ يف اآلخِرة اجلِنانَ فيكون يل هُ ـــن اهللاِ أن يُدخِ المرادُ أينّ أرجو مِ
قلِبَ  ّ أنْ يَ يبِ لّ رَ نيـــا، ﴿q ﴾ أي ولَعَ ا مِن بُســـتانِكَ يف الدُّ ةٌ خريً جنّ
ا أو  بعثَ ﴿s r ﴾ عذابًا، نارً ه الّ أنتَ فيها فيَ حال جنَّتِك هذِ

ت،  دَ مِ ما وُجِ دَ لَ العَ ودِ بَـــدَ ـــناتِ بالوُجُ سَ يصُ اهللاِ تَعاىلَ لِلحَ صِ ـــن  لَوال ختَ لَكِ
ت. دَ ودِ ما وُجِ ا بالوُجُ يصُ اهللاِ تَعاىلَ هلَ صِ عايصِ لَوال ختَ يّاتُ والمَ فرِ وكَذلكَ الكُ

نها  بادِ اخلَريِ مِ عمالِ العِ لةٌ ألِ لَّ شـــامِ زَّ وجَ ـــيئةَ اهللاِ عَ انُ بِأنَّ مَشِ بُ اإلِ جِ فيَ
ءٌ مِن  َ بدَ  يبُ العَ ـــيئةِ اهللاِ، وال يُصِ شِ ءٌ إِالّ بمَ َ  ِ ثُ يفِ العاملَ دُ ، فال حيَ ِّ والرشَّ
ذا  ريِ ذلكَ إِالّ ما شاءَ اهللاُ، وهَ ً أو غَ ةٍ أو مَرَضٍ أو فقرٍ أو غِ حّ ّ ّ أو صِ ٍ ريٍ أو رشَ خَ
َاللِ اهللاِ  يئتِه الئِقٌ  ولَ قُدرته ومَشِ مُ نَّ شُ ا، فإِ قِّ اهللاِ ولَيسَ نَقصً كَمالٌ يفِ حَ
لَّ ما ال يَشـــاءُ  زَّ وجَ هِ عَ لكِ عُ يفِ مِ قَ لكٌ هللاِ، فلَو كانَ يَ ُ كُلُّه مِ ، والعاملَ لَّ زَّ وجَ عَ

. ةِ يّ ا لِألُلُوهِ يً لَكانَ ذلكَ مُنافِ
ـــامُ الرُّطَب فتحَ بُســـتانَه للنّاسِ يدخلُون  كان ريض اهللا عنـــه إذا كانـــتْ أيّ  (١)

. ريِ عِوَضٍ ونَ بِغَ لُون ما يشاؤُ مِ فيأكلُون وحيَ



٨٢

تُكَ   ها ﴿v ﴾ جنَّ لِكُ هـــا، ﴿u t ﴾ هتُ قَ أو غريَ يَ صواعِ مَرامِ
لّ  داءَ مَلْساءَ ال نَباتَ فيها، ﴿z﴾ ولَعَ رْ ا جَ ﴿y x w ﴾ أي أرضً
تِكَ ﴿{ ﴾ أي  ـــب ماءَها بـــأنْ ﴿} | ﴾ أي مـــاءُ جنَّ ّ يُذهِ يبِ رَ
ا  الءُ ﴿~ ے ﴾ أبدً ا ال تَنالُه األيدي وال الدِّ بً ا يف األرضِ ذاهِ غائِـــرً

ه. دْ ِ تَه ملَ جتَ بْ ﴿¡ ﴾ للماءِ الغائِر ﴿¢ £ ﴾ أي إنْ طلَ
وسَ  ل لِبســـاتِنيِ قُطْرُ صُ ُوذا أنْ حيَ توقَّعُ هيَ قَ اهللاُ بعضَ ما كان يَ وقد حقَّ
، فقد  رِ بســـاتِنيِ قُطْروسَ ﴿¤ ¥ ﴾ أي أحـــاطَ العـــذابُ بثمَ
تْها وغارَ ماؤُها ﴿¦ ﴾  ا فأهلكَ ماءِ نارً أرسلَ اهللاُ تعــــاىل علَيها مِن السَّ
 َقُ بِكَفٍّ عىلَ األُخر ا ﴿§ ¨ ﴾ أي يُصفِّ فً ا مُتلهِّ ــــفً بُها مُتأسِّ صاحِ
ا  ــــا ﴿© ª » ¬  ﴾ أي يف عِمارَهتِ مً ٍ نادِ ا لِبَطــــن هــــرً يــــه ظَ ــــبُ كفَّ ويُقلِّ
يم  نَ ويتّقِي اهللا فيُدِ لَّ هبا بأنْ يُؤمِ ّا حَ يانَتِه هلــــا ممِ مِ صِ احلِها معَ عدَ ومصَ

: ﴿|   {  ~  ے ¡  مة، ويف ذلكَ يقولُ اهللا عزَّ وجلَّ عَ اهللا عليــــهِ هذه النِّ
م النِّعمةَ  ورة الرَّعد: ١١] أي ال يَسلُب عنهُ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ﴾ [سُ

تقارب] : [المُ يةِ تاهِ وا، ويف ذلك قالَ أبو العَ وا ويَتمادَ ّ يَعصُ ا ح غالبً
ـــا هَ فَارْعَ ـــةٍ  مَ نِعْ يفِ  ـــتَ  نْ كُ ا  ـــمْإِذَ عَ ـــلُ النِّ يْ ـــايصِ تُزِ عَ نَّ المَ فَـــإِ

نَبِ  تـــا العِ ـــا، ﴿® ﴾ أي جنَّ مً ا نادِ ـــفً ـــفُ متأسِّ قِ وسُ يَ ـــرُ ـــل قُطْ فجعَ
عائِمها  المحفوفتانِ بالنَّخيلِ ﴿¯ ﴾ ساقطةٌ ﴿° ± ﴾ أي عىلَ دَ
يلٍ وما  َ ـــروم، وقَد هلَكَ كُلُّ ما حولَ البســـتانَني مِن  صنوعـــةِ للكُ المَ
ا، ﴿² ﴾ أي تذكَّر  ٍ وغاضَ الماءُ يف األرضِ غائـــرً رع ـــن زَ مـــا مِ هُ بينَ
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لِم أنّه ابتُيلِ بســـبَبِ كُفرِه وطُغيانِه  وسُ موعظةَ صاحبِه المؤمِن وعَ قُطْرُ
ا باهللاِ  َّ أنْ لو كان مُؤمنً :﴿μ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ مت ـــلَ يقولُ وجعَ
بْه ما أصابَه، وجيوزُ أن يكونَ قدَ تابَ  ا به فلَم يُصِ ه وملَ يكُن مُرشِكً وحدَ
، وقال بعضُ  نـــهُ مَ عىل مـــا كانَ مِ ـــلَ يف اإلســـالمِ ونَدِ ـــن كُفرِه ودخَ مِ

ا. رً : إنّه ماتَ كافِ ينَ ِ فرسِّ المُ
أي   ﴾  ¾﴿ مجاعـــةٌ  أي   ﴾  ½﴿ وسَ  ـــرُ طْ لِقُ أي   ﴾  ¼ » º﴿
لَ بمالِه مِن العذابِ ﴿¿ Á À ﴾ أي  ِ ما نزَ فع ه بِدَ ون عىل نَرصِ رُ قـــدِ يَ
رُ عىل  ّا يُريدُ وهو القادِ ظُ ما يشـــاءُ ممِ فَ ـــريِ عَونِ اهللاِ، فاهللاُ هو الّذي حيَ بِغَ
وسُ ﴿Å Ä ﴾ أي  نُرصةِ من يَشـــاءُ، ﴿Ã Â ﴾ أي وملَ يَكُن قُطْرُ

 . تِه مِن انتِقامِ اهللاِ عَ تِه ومنَ وّ ا بقُ تنِعً ممُ
ل أعداءَه فقال: ﴿Æ ﴾ أي يومَ  ذُ ثُمّ بَنيَّ اهللاُ تعاىلَ أنّهُ يَنرصُ أولياءَه وخيَ
دٌ مِن  ر عىلَ ذلكَ أحَ قـــدِ ه، ال يَ يامـــةِ ﴿Ç ﴾ أي النَّرصُ ﴿È ﴾ وَحدَ القِ
لةٌ  فْ ٌ وال غَ والٌ وال تغريُّ وزُ عليهِ زَ ونِ اهللاِ ﴿ÊÉ ﴾ أي الموجودِ الّذي ال جيَ دُ
تاج إىل مكانٍ وال إىل عرشٍ وال إىل سماءٍ  ألنّه أزيلٌّ أبديُّ وال شبيهَ له فال حيَ
ه عن  فةُ المخلوقِ، واهللاُ مُنزَّ ، فإنّ االحتياج صِ ها مِن المخلوقاتِ وال غريِ
فِ  رةِ بإظهارِ رشَ ٌ أولياءَه يومَ القيامةِ عىل الكفَ لِّه. فهو تعـــاىلَ نارصِ ذلك كُ
ة يف مُقابِل خِذالنِ أعدائِه، فليسَ  لِيّ أوليائِه وإكرامِهم وإبـــرازِ مراتبِهم العَ
ا بل المؤمِن  ا المؤمنِ نَرصً وذَ فرِ والتَّعايلِ عىل هيَ وسُ مِن الكُ ما جاءَ بِه قُطْرُ
ً يف كُلٍّ حالٍ، ﴿Ë ﴾ أي اهللاُ عزَّ وجلَّ ﴿Í Ì ﴾ أي أفضلُ  منصورٌ مع
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تِـــه ﴿Ð Ï Î ﴾ أي واهللاُ خريٌ  نيـــا واآلخِرة ألهلِ طاعَ ـــزاءً يف الدُّ جَ
ن ءامَن بِه. عاقِبةً لِمَ

ومِ ك ﴿Õ  Ô Ó ﴾ أي  دُ لِقَ رْ يا حممّ قوله ﴿Ò Ñ ﴾ أي واذكُ
 ﴾Ù Ø ×﴿ ٍر فتها(١) ﴿Ö ﴾ أي مطَ ها ومتثيلَها يف صِ تشـــبيهَ
رِ  ا بالمطَ عً يمِ فصارَ ســـحابًا مُشـــبَ يحٌ إىل الغَ هُ رِ تْ رشِ فســـفَّ تِ العَ مِن حتَ

 Ü﴿ ِأي بسببِ هذا الماء ﴾ Û Ú﴿ (٢) لَ إىل األرضِ الّذي نزَ

يم لِمـــا يف ذلكَ مِن  ـــاسِ يف القرءانِ الكرِ بَ اهللاُ عـــزَّ وجـــلَّ األمثالَ للنّ رضَ  (١)
م  لُ علَيهِ ، وإيضاحِ ما قَد يُشـــكِ ا بَعُد مِن أفهام كثِريٍ مِن النّاسِ يبٍ لِمَ تَقرِ
رءِ  ه، ولِما يف فَهمِ المثَلِ مِن تأثريٍ عىل المَ كمِ مُ حُ م فَهْ أمرُه، ويَستعيصِ علَيهِ

 t  s﴿ : بُّر، قـــال اهللا عزَّ وجـــلَّ ـــرِ والتدَ ال ســـيّما جلِهـــةِ التفكُّ
ـــورة العنكبـــوت: ٤٣]،  z y x wv u }  ﴾ [سُ
ـــورة  : ﴿) ( *  + ,  - ﴾ [سُ وقال تعاىلَ

 j  i  h  g  f﴿ ـــا:  أيضً وقـــال   ،[٢٥ إبراهيـــم: 
ورة احلَرش: ٢١]. k﴾ [سُ

لَ مِن هذا الماءِ األصلِ العرشَ وجعلَه  لُ مــــا خلَقَ اهللاُ عزَّ وجلَّ الماءُ ثُــــمّ جعَ أوّ  (٢)
عَ ذلكَ مِن المخلُوقاتِ  مــــا، وتَبِ هُ ــــا عليه، ثُمّ صارَ بعدَ ذلكَ انفِصالٌ بينَ يً طافِ
درةِ اهللاِ  رِي بقُ ــــم أن جيَ ، وأمرَ اهللا عزَّ وجلَّ القلَ ــــمُ األعىلَ ــــوحُ المحفوظُ والقلَ اللَّ
يامةِ -  فال  يَدخُل يف ذلك أمورُ  نيا إىل يومِ القِ فيكتُبَ كُلَ ما يكونُ يف هذه الدُّ
ةٍ  ــــنيَ ألفَ ســــنَ ، ثُمّ بعدَ مخسِ رَ مُ بما أُمِ ا خملُوقةٌ هللاِ - فجرَ القلَ ــــرة مع أهنّ اآلخِ
ورَ وخلَقَ المالئكةَ واجلِنّ  لَ الظُّلمةَ والنُّ نيَ ثُمّ جعَ ــــماواتِ واألرَضِ خلَقَ اهللاُ السَّ

= . يمــــا بَعــــدُ ُ فِ ما جاءَ البرشَ نهُ اءَ ومِ ، ثُمّ خلَقَ ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص وخلَقَ له حوّ والبهائــــمَ
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ا ﴿Þ ﴾ ذلك  يجً ِ ه يف بعـــضٍ وتكاثفَ هبَ Ý ﴾ أي تداخَل بعضُ
ا  ورً ا مكسُ ـــومً يبٍ ﴿ß ﴾ أي مَهشُ تِه عن قَرِ جَ لتفُّ إثرَ هبَ النَّباتُ المُ
ائلةِ  نيا الزّ ــه ﴿á﴾ وهذا مثَلُ الدُّ رِّقـُ لُه وتُفَ مِ ـــا ﴿à ﴾ أي حتَ يابِسً
لْ ﴿ç æ å ﴾ مِن األشياءِ إِنشاءً وإِفناءً  الفانيةِ  ﴿ä ã ﴾ أي وملَ يزَ
 ، ه األزيلّ لمِ ا عىل إنفاذِ ما يشـــاءُ وَفقَ عِ رً وإِعادةً ﴿é è ﴾ أي قادِ
ا  درةِ التامّة أبدً ا بالقُ فً رٌ أزالً قبلَ وجودِ الكائناتِ والَ يزالُ مُتّصِ فهو قادِ

.(١) بِال هنايةٍ

نيا اليومَ فأصلُه مِن ذلك الماء األوّل، وذلكَ  لُ إىل الدُّ نـــزِ = أمّـــا الماءُ الّذي يَ
يه   نواحِ ةِ فإنّ حتتَه مِن إحدَ قفُ اجلنّة أوسعُ مِن اجلنّ أنّ العرشَ الّذي هو سَ
ـــالمُ فيأخُذ ميكائيلُ  مـــاءٌ مِن الماءِ األوّلِ، يأمُر اهللاُ تعاىلَ ميكائيل عليه السّ
كيالٍ معلومٍ  روا بتنزيلِه بمِ يلُون ما أُمِ كِ وأعوانُه مِن المالئكةِ مِن ذلكَ الماءِ فيَ
يمِ يف  ـــفُّ هذا الماء مِن ذلكَ المـــكانِ إىل الغَ ةٍ تَسُ ٍ قويّ ونَه يف ريح ــمّ يضعُ ثـُ
حابُ بالماءِ، ثُمّ  نيا فوقَ األرضِ، فيمتلئُ هذا السَّ ـــماءِ الدُّ المنترشِ حتتَ السَّ
لُ  كانِ المأمورِ به فيفعَ وقَه إىل المَ سُ حابَ لِيَ بَ السَّ يُؤمَرُ الملَكُ رَعدٌ أن يَرضِ
رِ  حابِ بتدبِريِ أمورِ نُزولِ المطَ لُون بأمرِ السَّ وكَ ، ثُمّ يُؤمَرُ المالئكةُ المُ به ذلكَ
ونَ أخرَ، قال اهللا تعـــاىل: ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦  §   فوق ناحيـــةٍ دُ
 ﴾  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

وم: ٤٨]. ورة الرُّ [سُ
ةٌ  فاتُهُ أزليّ ، وكذلكَ صِ رُ لُ وال يتطـــوَّ تبدَّ تغريَّ وال يَ يٌّ ال يَ ٌّ أبـــدِ يلِ ذاتُ اهللاِ أزَ  (١)
فات كاملةٌ ال  ، فهي صِ لٌ رٌ أو تبَدُّ ُ علَيها تطوُّ أ ٌ وال يَطرَ ها تغريُّ قُ لحَ ـــةٌ ال يَ أبديّ

نَقصَ فيها.
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نِنيَ فـ ﴿! " ﴾ الفانِيةُ  ثرةَ المالِ والبَ نيا كَ ه يف الدُّ مَن كان مقصودُ
ـــتْ مِن زادِ  ائلةِ وليسَ رُ هبا األغنيـــاءُ﴿# $ %﴾ الزّ ــ يَفتخِ الـّ
تنةٌ كما دلَّ عليه قولُه  ا لَكُم فِ تِكم فإهنّ اآلخِرة، فإنْ ملَ يَكُن فيها نفعٌ آلخِرَ
ورة األنفال: ٢٨] أي ابتِالءٌ  تعاىل:﴿E D C B﴾ [سُ
ه فهو مَفتونٌ  ـــب احلرامَ ألجـــلِ أوالدِ ن كسَ واختِبـــارٌ لكُم مِن اهللاِ (١)، فمَ
ٌ بما يكون  بالمالِ والولَد، وقد أعْطاكُم اهللاُ إيّاها لِيُظِهرَ للنّاسِ - وهو عاملِ

. ه عزَّ وجلَّ ون أمرَ الِفُ ونَه بسببِها وختُ ونَه أو تعصُ ونَه فيها وتُطِيعُ - أتتّقُ
ائِل رَغَّب يف االعتناءِ  نيا الزّ تنةِ عَرَضِ الدُّ ر اهللاُ عزَّ وجلَّ مِن فِ ـــا حذَّ ولمّ
بِّه فقـــال: ﴿' ) ﴾ وهي أعمالُ  ندَ رَ ـــعُ العبدَ عِ بما ينفَ
دقاتِ  يامِ واحلَجِّ والصّ الةِ والصِّ ناتِ كالصّ بُ المرءَ احلسَ اخلريِ الّ تُكسِ
ها لفاعلِها مِن المؤمنِنيَ  ى نفعُ بقَ وِ ذلـــك(٢) يَ رءانِ و كرِ وقِراءةِ القُ والذِّ

بُّونَ  وجةٌ وأوالدٌ أعداءٌ ال حيُ رءِ زَ نا اهللاُ عزَّ وجلَّ يفِ كِتابِه بأنّه يكُون للمَ وقَد أخربَ  (١)
  Y﴿ :يــــةِ اهللاِ وتَركِ طاعتِه، قــــال اهللاُ تعاىل النِه عىل معصِ له اخلــــريَ فيَحمِ
 ﴾  cb  a   `  _  ^  ]  \  [  Z
مذيُّ عن ابنِ  ــــورة التَّغابُن: ١٤]. وســــببُ نُزولِ هذه اآليةِ كما روَ الرتّ [سُ
 َّ ِ وا أنْ يأتُوا النَّ ةَ وأرادُ ــــن أهلِ مكّ ما أنّ رجاالً أســــلَموا مِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ
ا أتَوا رَسولَ  ملسو هيلع هللا ىلص، فأبَى أزواجُهم وأوالدُهم تركهم بأنْ يأتُوا رَسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلَمّ
. وا أنْ يُعاقِبُوهم فنزلَتْ هذه اآليةُ مُّ ين فَهَ وا يف الدِّ هُ ا النّاسَ قَد فَقُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص رأَوُ
ات عىل أقوالٍ كثريةٍ، فقيل:  احلِ َ الباقِيـــاتِ الصّ ون يف مع ُ اختلفَ المفرسِّ  (٢)
، وقيل: ســـبحانَ اهللاِ واحلَمدُ هللاِ وال إله إال اهللاُ واهللاُ =  لواتُ اخلمسُ هي الصَّ



٨٧

ةِ، فهي أعمالٌ باقِيةٌ باعتِبارِ بقاءِ  علِها يف اجلنّ عُ عنه اجلزاءُ عىل فِ وال ينقطِ
احلةُ ﴿(﴾  نيا، فهـــذه األعمالُ الصّ جزائِهـــا يف اآلخِرة لفاعلِها يف الدُّ
ائـــلِ ﴿* + ﴾ يف اآلخِـــرة ﴿,﴾ أي جزاءً  نيـــا الزّ يم الدُّ ـــن نَعِ مِ
ندَ اهللاِ، وهو عـــزَّ وجلَّ يثِيبُ  فةٌ عِ ـــن، واألعمالُ الصاحلـــةُ مُرشَّ للمؤمِ

هي﴿- .  ، وَ نيا الفاينِ يـــم الدُّ ِالفِ نعِ علَيهـــا المؤمنَ يف اآلخِرة 
يبٌ مِن  ّلُه العبدُ وهـــو ثوابُ اهللاِ يف اآلخِرة. وقرِ / ﴾ أي خـــريُ ما يُؤمِ

ِ إرسائيل(١) يف قولِه  ّ الكافِر مِن بَـــ ِ ونَ الغَ َ ما جاءَ يف قـــارُ ذلـــكَ مع

ُ وال حولَ وال  ، وقيل: ســـبحانَ اهللاِ واحلَمدُ هللاِ وال إله إال اهللاُ واهللاُ أكربَ ُ = أكربَ
الةِ عىل رســـولِ  كرِ اهللا عزَّ وجلَّ والصّ ة إالّ باهللاِ، وقيل: الكالمُ الطيِّبُ كذِ قُوّ

. اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: كُلُّ ما كان مِن طاعةِ اهللاِ
، وقَد  ـــالمُ َ علَيه السَّ نا مُو دِ ـــيّ مِّ سَ و ابنُ عَ ِ إرسائِيلَ وهُ ونُ مِن بَ كانَ قارُ  (١)
 ، زائِنُهُ ا خَ ت هبِ ّ فاضَ ةً يفِ األموالِ ح ثـــرَ ةً يفِ الرّزقِ، وكَ ـــعَ قَهُ اهللاُ تَعاىلَ سَ زَ رَ
ها  ـــلَ مَفاتِيحِ عُد يَســـتَطِيعُ محَ نها، فلَم يَ وتهُ مِ ـــهُ بِما حَ يقُ نادِ واكتَظَّـــت صَ
، فكانَ  َفِ ـــةَ الرتَّ يشَ ه عِ يشُ بَنيَ قَومِ عِ ـــن الرّجالِ األقوِياءِ، وكانَ يَ ةٌ مِ وعَ مُ جمَ
تارُ   ، وخيَ ورَ صُ نُ القُ تِهِ، ويَســـكُ ينَ رُجُ إالَّ يفِ زِ ةَ وال خيَ البِسَ الفاخِرَ ـــسُ المَ لبَ يَ

. ةِ نيا الفانِيَ اتِ الدُّ لَذّ ، ويَستَمتِعُ بِمَ يدَ بِ مَ والعَ ه اخلَدَ لِنَفسِ
ــــه  ُّ بِنَفسِ غرتَ ذَ يَ ال مِن أن يُطِيعَ اهللاَ، أخَ ا، فبَدَ ورً ــــكُ ا شَ ونُ ملَ يَكُن عَبدً لَكِن قارُ
 ، نُوزِ ةِ ما ءاتــــاهُ اهللاُ تَعاىلَ مِن األمــــوالِ والكُ ثرَ رُ بِكَ فتَخِ ــــه ويَ ُ عىلَ قَومِ ــــربَّ تَكَ ويَ
ُم  هُ أجاهبَ نَّ ه وبَغيِــــه ولَكِ َوهُ عَن فســــادِ ه ووعَظُوهُ وهنَ حاءُ مِن قَومِ ــــهُ النُّصَ حَ فنَصَ
بَ  نَّهُ اكتَسَ م ألِ هِ تاجُ إىل نَصائِحِ ا أنَّهُ ال حيَ يً عِ ٍ مُدَّ ّ مَفتُونٍ مُســــتَكربِ ٍ وابَ مُغرتَ جَ
=. ثِريَ لِكَ أعطاهُ المالَ الكَ هُ ولِذَ بُّ ِ ه أنَّ اهللاَ حيُ عمِ ا عىلَ زَ دً ه وفضلِه مُعتَقِ لمِ مالهُ بِعِ
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 َ المُأخربَ َ علَيه السَّ نا مُو دِ يّ كاةِ عىلَ سَ ةُ الزَّ يَّ لَت فرضِ ما أُنزِ = ويُرو أنَّهُ عِندَ
ه علَيه إنَّ عىلَ  قّ اهُ بِتَقو اهللا وحَ ا إيّ رً كّ ونَ مُذَ م وقالَ لِقارُ ِبُ علَيهِ هُ بِما جيَ قَومَ
ونُ ما  ـــبَ قارُ سَ ًا، فحَ مٍ دِرمهَ ا، وعىلَ كُلّ ألـــفِ دِرهَ ينارً ينـــارٍ دِ كُلّ ألـــفِ دِ
 َ فرَ بِما جاءَ بِه مُو هُ فكَ ـــحَّت نَفسُ هُ، فشَ ٍ فاســـتَكثَرَ كاة َتَّبُ علَيه مِن زَ رتَ يَ
ـــم مِن أتباعِه وقالَ هلُم: إنَّ  ِ ثِقُ هبِ ونُ بَعضَ مَن يَ َعَ قارُ . ثُمَّ مجَ ـــالمُ علَيه السَّ
 : يدُ أخذَ أموالِكُم، فقالُوا لهُ و اآلنَ يُرِ وهُ، وهُ عتُمُ ءٍ فأطَ َ لّ  َ أمَرَكُم بِكُ مُو
ا  لُوا هلَ ةَ فتَجعَ يَ تا» العاصِ ـــربَ وا «سِ ُ رضِ : ءامُرُكُم أن حتُ . قـــالَ ـــئتَ مُرنا بِما شِ
لِكَ  لُوا ذَ ، ففعَ ياذُ بِاهللاَّ تَعاىلَ ا، والعِ نَى هبِ َ أرادَ الزّ ةً عىلَ أن تَزعُمَ أنَّ مُو أُجرَ

. ةً يَّ بِ ا ذَهَ عً ا قِطَ لُوءً بٍ ممَ ا مِن ذَهَ ا طَستً لُوا هلَ وأرسَ
ـــالمُ  َ علَيه السَّ نا مُو دِ ـــيّ هُ اهللاُ إىل سَ نَ ونُ لَعَ يدٍ هلُم أتَى قارُ ومُ عِ ا كانَ يَ فلَمّ
م،  م وتَنهاهُ هُ ــكَ لِتَأمُرَ وا لـَ عُ : إنَّ قَومَكَ قَدِ اجتَمَ ا بِالوِدّ فقالَ لـــهُ ـــرً مُتَظاهِ
هُ،  دَ قَ قَطَعنا يَ َ ــم: مَن رسَ ـُ ـــالمُ فقالَ هل َ علَيه السَّ ُّ اهللا مُو ِ م نَ رَجَ إلَيهِ فخَ
. فقالَ  ُوتَ َ  ّ ناهُ ح نَى رَمجَ وَّجَ وزَ لَدناهُ، وإن تَزَ وّجٍ جَ َ َ ريُ مُ و غَ نَى وهُ ومَن زَ
ه  ذِ ِ ال أقرَبُ هَ ، إنَّ نكَ : أعُوذُ بِاهللاَّ مِ َ ؟ قالَ مُو : وإنْ كُنتَ أنتَ ونُ لهُ قارُ
. فقالَ لهُ  ونَ َ ملسو هيلع هللا ىلص كُفرٌ مِن قارُ ونَ عىل مُو ، وجتوِيزُ ذلكَ مِن قارُ شَ الفواحِ
 : المُ تا»، فقالَ علَيه السَّ ربَ رتَ بـِ «سِ ونَ أنَّكَ فجَ ِ إرسائِيلَ يَزعُمُ : إنَّ بَ ونُ قارُ
ي فلَقَ البَحرَ  المُ بِاهللاَّ الَّذِ َ علَيه السَّ ا جاءَت اســـتَحلَفها مُو ادعُوها، فلَمّ
ّا  أت ممِ َّ ، فتَدارَكَها اهللاُ تَعاىلَ بِرَمحَتِـــه فتابَت وتَربَ قَ لَ التَّوراةَ أن تَصـــدُ وأنـــزَ
كَ  مَ ِ ةً عىلَ أن أهتَّ ونُ أُجرَ لَ يلِ قـــارُ عَ بُوا، بَل جَ ذَ َ وقالَت: كَ ـــبُوا إىل مُو نَسَ
ى اهللاُ تَعاىلَ  هُ فأوحَ لَمَ عا اهللاَ عىلَ مَن ظَ المُ ودَ َ علَيه السَّ دَ مُو جَ نَى، فسَ بِالزِّ

. ةٌ لَكَ ا مُطِيعَ ئتَ فإهنَّ : مُرِ األرضَ بِما شِ إلَيهِ
مِ =      مُّ ءاالف اخلَدَ ريٍ يَضُ بِ تِه يفِ مَوكِبٍ كَ عادَ ونُ كَ رَجَ قـــارُ ـــومِ التّايلِ خَ ويفِ اليَ
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م  هِ ِم وأفراسِ رِ ورَكِبُوا عىلَ بِغاهلِ بِ واجلَواهِ هَ ُم بِالذَّ يَّنَت ثِياهبُ مِ وقَد تَزَ = واحلَشَ
وا  ها مَزهُ رَ  أمجَلَ ثِيابِه وأفخَ نَها وقَدِ ارتَدَ يَّ هباءَ زَ ةٍ شَ م عىلَ بَغلَ مُهُ دَّ تَقَ و يَ وهُ
 َّ م مَنِ اغرتَ نهُ ةٍ، ومِ هشَ ونَ إلَيه بِدَ نظُرُ ه مُتَطاوِالً، والنّاسُ عىلَ اجلانِبَنيِ يَ بِنَفسِ
م بَعضُ  هُ عَ ـــمِ ا سَ ظٍ عَظِيمٍ، مالٌ وجاهٌ، فلَمّ ونَ إنَّهُ ذُو حَ ا لِقارُ نِيئً : هَ بِه فقالَ

. ةٌ ارَ رّ ا غَ نيا فإهنَّ ةِ الدُّ هرَ ُّوا بِزَ م أن ال يَغرتَ حُوهُ م نَصَ هِ ِنيَ مِن قَومِ احلِ الصّ
المُ فأوقَف  َ علَيه السَّ نا مُو دِ يّ لِسٍ لِسَ ه عىلَ جمَ ريِ ونَ مَرَّ يفِ مَسِ وقِيلَ إنَّ قارُ
د  ةِ، فلَقَ بُوَّ َّ بِالنُّ لتَ عيلَ َ أما لَئِن كُنتَ فُضّ هُ قائِالً: يا مُو بَ ــبَ وخاطَ وكـِ المَ
رَجَ  ، فخَ َّ وأدعُو علَيكَ ئتَ فاخرُج فادعُ عيلَ لتُ علَيكَ بِالمالِ، ولَئِن شِ فُضّ
 ، بحانَهُ وتَعاىلَ بِّه سُ لبِ مُتَوكّالً عىلَ رَ ـــالمُ ثابِتَ القَ َ علَيه السَّ نا مُو دُ ـــيّ سَ
مَّ مُرِ  : اللهُ َ وقالَ نا مُو دُ ـــيّ عا سَ ، ودَ عاءِ فلَم يُســـتَجَب لهُ ونُ بِالدُّ أ قارُ وبَدَ
هيِم،  : يا أرضُ خُذِ َ ، فقالَ مُو ، فاســـتَجابَ اهللاُ لـــهُ ومَ ِ اليَ ع األرضَ فلتُطِ
م ثُمَّ  هِ ثاءِ إىل أقدامِ هُ مِن أتباعِه اخلُبَ ونَ ومَن مَعَ لعُ ونَ المَ تِ األرضُ قارُ ذَ فأخَ
يلِ  : أقبِ م ثُمَّ قالَ هِ م ثُمَّ إىل مَناكِبِ هِ بِ هتُم إىل رُكَ ذَ هيِم، فأخَ : يـــا أرضُ خُذِ قالَ
يها مِن أموالٍ، ثُمَّ أشـــارَ  تَ دارِه وما فِ َّتِ األرضُ حتَ َ ه وأموالِهِ، فاه ـــوزِ نُ بِكُ

ا. ِيعً م مجَ تهُ عَ هيِم فابتَلَ : يا أرضُ خُذِ ه فقالَ دِ المُ بِيَ َ علَيه السَّ مُو
ارِ  رابِ الدّ لَّ مِن خَسفِ األرضِ وذَهابِ األموالِ وخَ ونَ ماحَ لَّ بِقارُ ا حَ ولَمّ
م  لهُ عَ ي ملَ جيَ وا اهللاَ تَعاىلَ الَّذِ رُ ـــكَ َ وشَ ثلَ ما أُويتِ َّ مِ َ مَ مَن كانَ متَ ها نَدِ ســـفِ وخَ

. مُ األرضَ ِ ف هبِ ِينَ فيَخسِ ربّ ربِينَ مُتَكَ ونَ طُغاةً مُتَجَ كَقارُ
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ثُمّ أخربَ اهللاُ عزَّ وجلَّ عن بعضِ أهوالِ يومِ القيامةِ فقال: ﴿0 ﴾ أي 
ِيعَ  ـــةٍ مجَ اسّ تِه مِن غريِ ممُ درَ رْ يومَ ﴿1 2 ﴾ أي يُذهِبُ اهللاُ بقُ واذكُ
ا يف  ً ا مســـحُوقًا مُسريَّ ُ غُبارً َطَّمُ فتُصريَّ ا وَحتُ نيا فتُقلَع مِن مَكاهنِ بالِ الدُّ جِ
رةً ليسَ  ـــحابِ ﴿3 4 ﴾ ذلكَ اليومَ ﴿5 ﴾ أي ظاهِ اجلَوِّ كالسَّ
ـــضٌ بيضاءَ كاجلِلدِ  رٌ وال جبَلٌ وال بِنـــاءٌ وال نُتوءٌ وال مُنخفَ علَيها شـــجَ
ا إىل  ون مجيعً ـــرُ نُون والكافِ ـــعُ المؤمِ مَ ودِ ﴿6 ﴾ أي جيُ المشـــدُ
ثُـــوا مِن قُبورِهـــم ﴿7 8 ﴾ أي ملَ نَرتُكْ           مَوقِف احلِســـابِ بعدَ أنْ بُعِ
َ ﴿6 ﴾ أي قَبلَ  ين: مع ﴿9 : ; ﴾.وقال بعضُ المفرسِّ
ثَ الموتَى مِن قُبورِهم  يلِ معاملِ األرضِ وذلك بأنْ يُبعَ نَسفِ اجلِبالِ وتبدِ
ها  اطِ يُعايِنُون فيه نَسفَ اجلِبالِ وتسيِريَ ون إىل ظُلمةٍ عند الرصِّ رشَ ثُمّ حيُ
لة  بدَّ يلَ األرضِ وغـــريَ ذلكَ مِن األهوالِ ثُمّ يُعادُون إىل األرضِ المُ وتَبدِ

.(١) للحِسابِ
بِّك،  ـــورونَ ﴿= <﴾ أي حلِسابِ رَ ﴿>﴾ أي ويُعرَضُ المحشُ

يامةِ  دة البعـــثَ وأُمورَ القِ ـــن إنكارِ بعضِ المالحِ ير مِ رُ والتّحذِ جيِـــبُ احلذَ  (١)
هم عـــىل القولِ يف مَعرِض اإلنكار  ما، وقَد درَج بعضُ يهِ ـــةَ والنّار وما فِ واجلنّ
بَ  » يع مَن ذا الّذي ذهَ ربَّ ـــام: «مِني راح شـــاف وإجا خَ ة بالد الشّ بعاميّ
م وال وَزنَ  تُ إليهِ ثلُ هـــؤالءِ ال يُلتَفَ ؟ فمِ َ عَ فأخربَ ـــودَ ذلكَ ثُمّ رجَ ورأ وجُ
حَ  ، وقد فضَ عُ أنّه يكونُ ال بُدَّ أن يكونَ نَا بهِ الرشَّ هم، فما أخربَ نا لكَالمِ ندَ عِ

 ,  +﴿ : ين فقال تعاىلَ ينَ الكافرِ عاندِ اهللاُ عزَّ وجلَّ أمثالَ أولئكَ المُ
.﴾ / .  -
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بحانَه  ءٌ، وليس سُ ى عليه  فَ لّ مَرئيّ ال خيَ ٌ لِكُ ءٍ مُبرصِ لِّ  واهللاُ علِيمٌ بكُ
ثلِه  ها مِن األماكِن بل هو ليسَ كمِ ِ وال يف غريِ ا يف أرضِ المحرشَ ً ِّ مُتحـــ
، ويكونُ عَرضُ  يـــفٍ ا بال مكانٍ وال جهةٍ وال كَ ءٌ موجـــودٌ أزالً وأبـــدً
جُب  (٢) ال حيَ نيَ فِّ ون مُصطَ ـــرُ (١) ﴿@ A﴾ أي يَظهَ ينَ ـــورِ المحشُ
رِدين  نا للحِسابِ واجلَزاءِ مُنفَ تُم بأمرِ رشِ ُم: أي حُ ا ويقالُ هلَ هم بعضً بعضُ
لقِ اهللاِ  ندَ خَ كُم عِ يئكُم وبُروزِ جِ كُم(٣) ﴿C   B ﴾  أي كمَ ءَ معَ ال 

لةِ، وهي أرضٌ مُســـتوِيةٌ كاجلِلدِ  بدَّ ُ النّاسُ بعـــدَ البعثِ عىل األرضِ المُ رشَ حيُ  (١)
ه، وهي  نا هذِ ـــعُ مِن أرضِ ُ وأوسَ ، وهي أكربَ ودِ ال جبالَ فيها وال وِديانَ شـــدُ المَ
لُون  بورُ عن أهلِها فيُخرَجُون ويُنقَ ـــقَّ القُ ة. وبَدءُ األمرِ أن تَنشَ بَيضاءُ كالفِضّ
لُوا  درةِ اهللاِ بَعدَ أنِ انفصَ ولِنيَ بِقُ اطِ يف ظُلمةٍ، يكونونَ حممُ إىل مَكانٍ قُربَ الرصِّ
ها، قال اهللا  تُها بأَرضٍ غَريِ فَ لُ صِ كُّ هذه األرضُ وتُبَدَّ عن هذه األرضِ، ثُمّ تُدَ

ورة إبراهيم: ٤٨]. تعاىل : ﴿u  t s r q﴾ [سُ
م:  يامةِ للحِسابِ بقوهلِ بدِ يومَ القِ ريُ عن وُقوفِ العَ لماء التّعبِ ر عند العُ اشـــتهَ  (٢)
ـــابِ اهللاِ، فليسَ معناه نِســـبةَ  » ومعناها الوقوفُ حلسِ ي اهللاِ «الوُقوف بنيَ يدَ
َ العُضوِ واجلُزءِ  ع قابلةِ واجلِهةِ والمكانِ هللاِ وليسَ يف ذلكَ نِســـبةُ اليدِ بمَ المُ

. هللاِ، تَعاىلَ اهللا عن ذلكَ
 ِ حرشَ مةُ بأنّ اهللاَ يكُون يف أرضِ المَ جسِّ شـــبِّهة المُ ول المُ وليسَ األمرُ كما تقُ  (٣)
ءٌ  عودِ  حُّ مِن أحاديثِ اجلُلوسِ والقُ ضاءِ، فإنّه ال يصِ صلِ القَ ّ لِفَ عىلَ كُريسِ
يناها  ة أسمَ ترصَ ، ولنا يف ذلكَ رسالةٌ خمُ ّا فيه نِسبةُ اجلُلوسِ إىل اهللاِ عزَّ وجلَّ ممِ
يناها  نها أسمَ عُ مِ «إهباجَ النُّفوس يف إبطالِ أحاديثِ اجلُلوسِ»، ورسالةٌ أوسَ

يث اجللُوس». ِ حدِ موس يف بُطالن وغَ الشُّ «بزُ
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م ثُمّ  نيا فإنّكُم كُنتم يف حُكم العدَ كُم إىل الدُّ نيَ أخرَجَ لَكُم ﴿E D﴾ حِ
 ٍ ة لَ مَرّ لقَ فيكُم احلياةَ أوّ تًة يف أرحامِ أُمّهاتِكُم(١) ثُمّ خَ يِّ ا مَ فً ـــم نُطَ رَكُ صوَّ
كُم  َ ةً أُخرَ فبعثَكُم وحرشَ ثُمّ أفناكُم بالموتِ ثُمّ أعَادكـــم إىل احلياة مرّ
َ عزَّ وجلَّ  نياكُم، وقَـــد أخربَ ل يف دُ متُم مِن العمَ ـــم عىل مـــا قدَّ كُ يَ ليُجازِ

 S R﴿ : ارِ ومنه هذا، فقال تعاىلَ عن بعضِ ما يَعرتِفُ بِه أهـــلُ النّ
 ﴾^ ] \  [  Z Y X W V U T
ارِ  وجَ مِن النّ ارُ اخلرُ فّ ٍ يَســـألُ فيها الكُ ة ـــورة غافِر: ١١]، ويف كُلّ مرَّ [سُ
م فيه، مِن ذلكَ  ا وغَما فوقَ العذابِ الّذي هُ دً هم نَكَ يدُ زِ ــون بِما يَ ابـُ جيُ
ورة المؤمنون:  ما جاءَ يف قولِه تعاىل ﴿;  >  =   <     ?﴾ [سُ
ـــورة فاطِر:  نها قولُه: ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ [سُ ١٠٨]، ومِ
د  بأ: ٣٠] فقَ ـــورة النَّ : ﴿É È Ç Æ Å ﴾ [سُ ٣٧]، وءايةُ
ا  ما قاال: إهنّ يّ ريض اهللا عنهُ زةَ األسلمِ وي عن عبدِ اهللا بن عمرٍو وأيب بَرْ رُ

ا. يدٍ مِن عَذابٍ أبدً م يف مَزِ ارِ إذْ هُ دُّ ءايةٍ عىل أهلِ النّ أشَ
  ﴾H G﴿ (٢)ا يعً ا هلم وتَقرِ يامـــةِ توبيخً نكِري البَعثِ يومَ القِ ويُقـــال لمُ

ّ الرّجُل المختلِط  ِ بةٌ مِن مَ وحَ فيها مرتكِّ تةٌ ال رُ النُّطفةُ األمْشاجُ هي نُطفةٌ ميّ  (١)
وحَ فيـــه، وهذا الّذي عليه  ّ ال رُ ني أنّ الم ّ المرأة، واعتقادُ المســـلمِ بمـــ
ة، فيجُب االعتقادُ  ينيّ قِ ـــة اليَ لميّ رءانُ واحلديـــثُ واألصولُ واحلقائِقُ العِ القُ
ئبقِ  وُّجِ كما يف الزِّ فةُ التمَ وحَ إنّما فِيه صِ ياةَ فيه وال رُ َّ ال حَ ِ ـــا بأنّ الم زمً جَ

وحَ فيه. وال رُ
َ التَّوبِيخ. بمع  (٢)
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 L﴿ ا نيا ﴿K J I﴾ أبدً نكُم وأنتُم يف الدُّ هالً مِ يتُم جَ عَ أي قد ادَّ
بتُم  د كذَّ ه، فقَ تبَعُ ناكُم به مِن البَعث وما يَ زُ فيه ما وعَدْ ا نُنْجِ M﴾ أي وقتً

عكُم جهلُكم(١). نفَ وملَ يَ

خةِ الضالِّني القولَ بـــأنّ اجلَهل عُذرٌ للجاهِل ولو  شـــيَ عِي المَ يُطلِقُ بعضُ مُدَّ  (١)
مٌ للنُّصوصِ  ين عىل أيّ حالٍ كان، وهذا الكالمُ مصادِ ا للدّ مً كانَ كالمُه مُصادِ

لماء: دا، نَسوقُ فيها بعضَ أقوالِ العُ ةِ؛ واألمثِلة يف ذلكَ كثريةٌ جِ عيّ الرشَّ
ندَ قولِ اهللا  قـــال اإلمام الماتريدي ريض اهللا عنه يف تفســـريه (٦٢٢/٨) عِ  -
ةِ  ــزومِ احلُجّ تعـــاىل: ﴿( * + ,-  . / 0 1 2﴾ «دِاللـــةُ لـُ

والوَعِيد عىلَ الظَنّ واجلَهلِ» اهـ.
ا  ِ إرسائيلَ لمّ َ أنّ بَـــ ـــريه (٣٤٩/١٤): «بَنيَّ يُّ يف تَفسِ خرُ الرازِ وقـــال الفَ  -
وا  وا» اهـ. أي وقَعُ لُوا وارتَدُّ هِ بادةِ أصنامِهم جَ فونَ عىل عِ ا يَعكُ وا قومً دُ شـــاهَ
نُوا  زات قبلَ ذلكَ وكانُوا مِن المكلَّفِني وقد أيقَ عجِ ُم رأَوا المُ فرِ مع أهنّ يف الكُ
ين، ومل  كمَ الكافرِ هم حُ كمُ وا فـــكان حُ َهلِهم ارتَدُّ ُم جلِ قٍّ إالّ أهنّ ـــم عىلَ حَ أهنّ
فَع عنكُم الكُفر»، وكلُّ   كم ودَ عَ هلَكم نفَ َ ملسو هيلع هللا ىلص «إنّ جَ يَقُل هلُم ســـيّدنا مو
ه الّذين قالوا له كما أخربَ   ومِ ندَ الكالم عىل قولِ مـــو ملسو هيلع هللا ىلص لقَ ذلـــكَ وارِدٌ عِ

اهللا عن مقالَتِهـــم: ﴿- . / 0    1 2       3 54  6 7   8 
ةَ اهللاِ يف  رتُم وَحدانيّ ـــم أنكَ فرِ حيث إنّكُ كُم يف الكُ هـــالً أوقعَ 9﴾ أي جَ
هلُهم الّذي ملَ  ه جَ م مَذهبٌ كُفرِيٌّ منشـــؤُ نهُ ، فكان مِ فاتِ ـــةِ والصِّ األلُوهيّ
رَ  يدةِ مَنظهَ رشكِني وعقِ يدةِ المُ عٌ بنيَ عقِ بٌ كُفرِيٌّ جامِ وا به، وهو مذهَ رُ يُعذَ

. فاتِ اهللاِ والعياذُ باهللاِ فاةِ لصِ لةِ النُّ ِ ع يف هذه األُمّةِ مِن المُ
ـــالمُ  م السّ » (١٥٧/٥): «أمجَع كلُّ األنبياءِ عليهِ انَ يف «البَحرِ وقال أبُو حيّ  -
دَ كونَه إهلًا للعـــاملَ أو أنّ عبادتَه =         ، ســـواءٌ اعتقَ بادةَ غريِ اهللا كُفرٌ عـــىل أنّ عِ
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 N﴿:رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يكونُ مِن مَواقِف احلِسابِ فقال ثُمّ ذكَ
نُ  لُ المؤمِ ناوَ هيم، فيُ بادِ يف أَيدِ حائِفُ أعمالِ العِ ــــعُ صَ O ﴾ أي تُوضَ

ــــمالِه مِن  رُ بشِ انِ الّذي كان علَيه، ويُناوَلُه الكافِ فِ اإل ينِه لرشَ مِ كتابَه بيَ
نُ النّاجِي ويُعلِنُ  فرَحُ المؤمِ فرِ الّذي كان علَيه، فيَ َساسةِ الكُ راءِ ظَهرِه خلِ وَ
ورة  ذلك ألحبابِه المؤمنِني: ﴿n m﴾ أي خُذوا ﴿p o﴾ [سُ
ــــورة احلاقّة: ٢٥] لِما  رُ ﴿μ ¶  ¸ ¹﴾ [سُ احلاقّة: ١٩]، وأما الكافِ

= تُقرِّبُ  إىل اهللا» ا.هـ.
نـــدَ قولِه تعاىل:          ر» (٣٢٦/١٤) عِ رَ هـــان البِقاعيّ يف «نَظم الـــدُّ وقـــال الربُ  -

وا». رُ فَ لُوا فكَ هِ نَّهم جَ ﴿Ï Î  Í  Ì﴾: «أي ولكِ
ندَ قولِه تعاىل : ﴿»  عود احلنَفي يف تفسريه (١٠٧/٥) عِ وقال أبو السُّ  -
«أي   :﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬
هم ال  ، وفائدةُ التّقيِيد هبا اإلشعارُ بأنّ مَكرَ لٌ الّ ُم ضُ علَم أهنّ لُّون مَن ال يَ يُضِ
هلَهم  يهُ عىل أنّ جَ لة، والتَّنبِ م األغبياءُ واجلَهَ هُ عُ تبَ نَد ذِي لُبٍّ وإنّما يَ وجُ عِ ـــرُ يَ
قِّ  حِ ُوا بَني المُ ِّ ـــ ُ ثُوا و بحَ ِـــبُ علَيهم أن يَ ا إذْ كان جيَ ـــون عُذرً ذلـــك ال يكُ

بْطِل» ا.هـ. يقِ باالتّباعِ وبَني المُ احلَقِ
ن يف «التَّوضيح»  قِّ لَ له عنه ابــــنُ المُ ــــاضٌ المالكيُّ فيما نقَ وقــــال القايضِ عيِ  -
ا مِن ذلكَ غريَ قاصدٍ  ه: «وأمّا مَن قال شــــيئً (٥٤٩/٣١) وأقَرَّه عليه ما نَصُّ
ءٍ  رٍ أو  هــــالً أو لِضجَ ــــه تَكلَّم بذلكَ جَ نّ ه ولكِ دَ ــــبَّ واإليــــذاءَ وال مُعتقِ السَ
كمُ الوَجهِ  ه حُ ه فحُكمُ رٍ يف كَالمِ رَفةٍ وهتَوُّ بطِ لِسانِه وعَجْ ةِ ضَ رَّه إليه أو قِلّ اضطَ
ناه  رْ ءٍ ممّا ذكَ فرِ جلَهالةِ وال لِ دٌ يف الكُ رُ أحَ ثُم، إذْ ال يُعذَ عْ ونَ تَلَ تلُ دُ لِ القَ األوّ

» اهـ. انِ ا إالّ مَن أُكرِهَ وقَلبُه مُطمئِنٌّ باإل لِيمً تِه سَ ا كان عَقلُه يف فِطرَ إذَ
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ضائِح. يرَ فيه مِن الفَ
حفُ  نا صُ ا هُ رادُ هبِ َ ﴿O N﴾ المُ ع يــــن: مَ َ وقال بعضُ المفرسِّ

 P﴿ (١)ِزنِ األعمال يامةِ لــــوَ انِ يومَ القِ ــــ ع يف المِ بادِ تُوضَ أعمــــالِ العِ
ين(٢) ﴿R ﴾ أي خائفِنيَ ﴿T S ﴾ أي يف  Q ﴾ أي الكافرِ

  ﴾U﴿ ٌنة ةِ إذْ ليسَ للكافِر حسَ ــــيِئّ تابِ مِن إثباتِ األعمالِ السَ الكِ
لُوه مِن  ّا عَمِ تِهم لَه ورؤيتِهم ما فِيه ممِ ندَ مُعاينَ م عِ ة رُعبِهم وكَرهبِ ــــدّ مِن شِ
ذا  ءٍ هلِ نا ﴿X W ﴾ أيْ أيُّ  الكَ : ﴿V ﴾ أي يا هَ يــــةٍ كُفرٍ ومعصِ

ا  ودً بةً وعَمُ ــهُ قصَ يثُ إنَّ لـَ نيا مِن حِ انِ الدُّ يهٌ بِمِ ـــبِ انُ يومِ احلِســـابِ شَ مِ  (١)
يامةِ،  ومَ القِ نُ به األعمالُ يَ ، تُوزَ ئاتِ ـــيِّ ة للسَّ ـــناتِ وكفّ سَ ة للحَ ، كفّ تَنيِ وكفَّ

 <     ; :﴿ : ، قالَ اهللاُ تَعاىلَ يكائِيلُ ربِيلُ ومِ ا جِ ىلَّ وزهنَ تَوَ ي يَ والَّذِ
 J I H G F  E D CB A @ ? >     =
حائِفُ  نُ الصَّ ي يُوزَ ــذِ ـــورة األنبياء: ٤٧]، والـَّ O  N M LK﴾ [سُ
ئاتِه  يِّ ناتُهُ عىلَ سَ حَت حسَ ن رَجَ ، فمَ ئاتُ ـــيِّ ـــناتُ والسَّ ِ كُتِبَ علَيها احلَسَ الَّ
ئاتُهُ فهو مِن أهل النَّجاةِ  ـــيِّ ناتُهُ وسَ فهو مِن أهل النَّجاةِ، ومَن تَســـاوَتْ حسَ
حَتْ  نَ الثّالثـــةِ، ومَن رَجَ بَقةِ األُوىلَ وأرفَعُ مِ ـــنَ الطَّ تبةً مِ هُ أقَلُّ رُ نَّ ـــا ولَكِ أيضً
 . رَ لَهُ فَ بَهُ وإِن شاءَ غَ ـــيئةِ اهللا إِن شاءَ عَذَّ تَ مَشِ ناتِه فهو حتَ ئاتُهُ عىلَ حسَ ـــيِّ سَ
ناتٌ يفِ اآلخِرةِ، قال  ريَ ألنَّهُ ليسَ له حسَ ئاتِه ال غَ يِّ ةُ سَ فّ حُ كَ جَ رُ فرتَ وأمّا الكافِ
ـــورة  ﴾[سُ  J  I   H  G  F  E  D      C  B﴿ تعـــاىل:   اهللا 

رقان: ٢٣]. الفُ
لم أنّ  ـــري» (٨٩/٣): «وذكَر بعضُ أهلِ العِ سِ قـــال ابن اجلوزيّ يف «زاد المَ  (٢)

» اهـ. رُ رادُ بِه الكافِ رءان فالمُ رِمٍ ذُكِر يف القُ كُلَّ جمُ
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نهُ فهو ﴿Z ]﴾  أي  بُ مِ ءٌ يُتعجَّ الُه فإنّه  ﴿Y ﴾  أي ما حَ
نها(١) ﴿_ `﴾ أي  ال يَرتُك ﴿\ ﴾ مِن ذُنوبِنا ﴿[ ^ ﴾  مِ

تَها. بطَها وأَثْبَ ضَ
 ﴾e﴿نيا ون وقتَئِذٍ ﴿d c ﴾ يف الدُّ رُ ِدُ الكافِ ﴿b ﴾ أي وجيَ
قابَ يف اآلخِرةِ  وا العِ دُ ــم وجَ ـُ َ أهنّ م، أو المع ا يف كتاهبِ تً ـــا مُثبَ أي مَكتُوبً
ازَ بِما  ، وكُلُّ امرِئٍ جيُ عايصِ فـــرِ والمَ نيا مِن الكُ لُوا يف الدُّ ـــزاءَ ما عَمِ جَ

.(٢) لْ كتُبَ علَيه ما ملَ يَعمَ م  ﴿k j i h g ﴾ فيَ قَدَّ

غِريةِ  رقَ بَنيَ المعصيـــةِ الصَّ ا أردتَ أن تعـــرِفَ الفَ قـــال بعضُ العلُمـــاء: إذَ  (١)
وصِ علَيها،  بائِر المنصُ د الكَ نبِ عىلَ مَفاسِ ســـدةَ الذَّ بِريةِ فاعرِضْ مَفْ والكَ
غائِر، وإنْ ساوَتْ أدنَى  بائِر فهي مِن الصَّ ـــد الكَ تْ عن أقَلِّ مَفاسِ صَ ا نَقَ فإذَ
بائِر عىل اإلطالقِ  ُ الكَ بائِر، وأكربَ ي مِن الكَ بائِر أو زادتْ علَيه فهِ د الكَ مَفاسِ
دٌّ أو لَعنٌ عىل  يدٌ أو حَ هم: كلُّ ذَنبٍ قُرِنَ بِه وَعِ . وقال بعضُ ياذُ باهللاِ فرُ والعِ الكُ
ينِه.  نِ مُرتَكبِها يف دِ رُ بِتَهاوُ بِريةُ ما يُشـــعِ ، وقيل: الكَ بِريٌ فاعلِـــه فهو ذنبٌ كَ
نِ ما قيل يف تعرِيف  نا اإلمامُ اهلرريّ رمحه اهللا تعاىل: «مِن أحسَ وقال شـــيخُ
بِريةٌ أو  ٍ أنّه كَ ةٍ أو إمجاع ـــنّ ـــرية: كلُّ ذَنْبٍ أُطلِقَ علَيه بِنَصِّ كِتابٍ أو سُ الكبِ
ريُ علَيه فهو  دَ النَّكِ دِّ يهِ احلَدُّ وشُ لِّقَ علَ قابِ أو عُ ةِ العِ ـــدّ َ فيه بشِ عَظِيمٌ أو أُخربِ
هَ  ـــبِّ ونٌ أو شُ لَه مَلعُ يثِ أنّ فاعِ رءانِ أو احلدِ رَد يف القُ ـــرية، وكذا كلُّ ذَنْبٍ وَ بِ كَ

لُه بالكافِر». فاعِ
ه، يَفعَل فيه ما  ِ بأَرسِ ، فإنّه المالِكُ للعاملَ ر مِن اهللاِ عزَّ وجلَّ الظُّلمُ ال يُتصـــوَّ  (٢)
ســـامِع»  ركيشّ يف «تشـــنيف المَ ين الزَّ . قال الفقيه األصويلّ بدر الدّ يَشـــاءُ
 = I   H  G  F﴿ :وله تعاىل ا فلِقَ ، أمّا رشعً ـــا وعَقالً (٤٠٦/٤): أي رشعً
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الَسةِ  ِينَ عن جمُ رَ هؤالءِ المتكربِّ يَّه ملسو هيلع هللا ىلص أنْ يُذكِّ ثُمّ إنَّ اهللاَ عزَّ وجلَّ أمَرَ نَبِ
 ﴾ m l﴿ : ُ فقال تعاىلَ ربْ ــه الكِ رثـَ ةَ إِبليسَ وما أَوْ حابةِ قِصّ فُقـــراءِ الصّ
م اهللاُ أنِ  هُ هـــم(١) بأنْ أمرَ ـدُ إذْ قُلنا ﴿n ﴾ مجِيعِ ـــرْ يا حممّ أي واذْكُ

  ë ê  é﴿ :ــه تعاىل ـــورة النِّســـاء: ٤٠]، وقولـِ =   L K  J﴾ [سُ
 ﴾F    E   D  C          B﴿ ــــت: ٤٦]، وقولِــــه لَ ì﴾ [فُصِّ
ا:              ، وقولِه أيضً يَتْ عَنها األبصــــارُ يقــــةٍ عمِ قِ ود: ١٠١] وذلكَ حلِ ــــورة هُ [سُ
ح سبحانه  دَّ ود: ١٠١]، فتَمَ ــــورة هُ ﴿.  /  0  1  2  3﴾ [سُ
ه  هُ لنَفسِ تَ وز نَفيُ ما أثبَ والُه عنه كما ال جيَ وز زَ لمِ عنه، فال جيَ وتعاىل بنَفي الظُّ
ــــن النَّقائِص، ويف احلديثِ  فات، كذلك مــــا نَفاهُ عنه مِ ــــن النُّعوت والصِّ مِ
تُ عنه)،  هْ » (أي تنزَّ ــىلَ نَفيسِ رَّمتُ الظُّلمَ عَ ّ حَ يــــح: «يَا عِبَادِي إِينِ حِ الصّ
ر يف أفعالِه  وَّ يٌّ عنه، وال يُتَصَ ا ألنّه مَنهِ لمَ إنَّما صار ظُلمً َنَّ الظُّ وأمّا عَقالً فألِ
ِّف  تَرصَ ه، والمُ لكُ ه ومِ لقُ ر له نَاهٍ، وألنّ العاملَ خَ وَّ ى عنه، إذْ ال يُتَصَ تعاىلَ ما يُنهَ
ر يف  وَّ ر إالّ عىلَ مَن يُتَصَ وَّ ا فال يُتَصَ ه بالظُّلم، وأيضً ه يَســــتحيلُ وَصفُ لكِ يف مِ
ه باألشياءِ  لمُ عه، وأمّا مَن أحاطَ عِ ريِ مَوضِ ء يف غَ ه اجلهلُ ألنّه وَضعُ ال قِّ حَ
حُّ  يمَ يَصِ دِ ةُ قالوا: «إِنّ القَ يَّ رِ دَ خالِفُ يف هذه المسألةِ القَ ومواقِعها فَال، والمُ
ا  : ويف هذَ ــــيخُ أبو إســــحاقَ ا». قال الشّ يحً ونِه قَبِ نْ ال يَظلِمُ لِكَ لمُ لكِ نهُ الظُّ مِ
بائحِ، تَعاىلَ اهللاُ  بُون إليه فِعلَ القَ نسُ ونَه عَن أهلِ احلَقِّ أهنم يَ يعُ ا يُشِ اطٌ لِمَ إِسقَ
م. نهُ لمَ عىل اهللا كُفرٌ مِ يّة وغريِهم الظُّ رِ ا» اهـ. وجتوِيزُ القدَ بِريً عَن ذلِكَ عُلُوا كَ

ـــقٌ بل  رٌ وال فاسِ م كافِ ـــالمُ كلُّهم أولِياءُ اهللاِ وليسَ فيهِ المالئكةُ عليهم السّ  (١)
رفةَ عَنيٍ، قال اهللا تعاىل:  ه طَ ونَ أمرَ الِفُ تِه فال خيُ م عىل طاعَ م اهللاُ وجبلَهُ كرَّمَهُ
 ﴾A   @    ?   >   =   <   ;:   9﴿

ورة األنبياء: ٢٦-٢٧]. [سُ
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 ٍ بادة ةٍ ويســـتحيلُ أن يكونَ أمرَ عِ ِيّ ـــجودَ حتَ ﴿q p o﴾ سُ
، فتَعنيَّ أن يكونَ  فـــرِ ه وال يأمُر بالكُ آلدمَ ألنّ اهللا ال يأمُـــر بعبادةِ غـــريِ
م  هُ فِ ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص فأمرَ امِ، فإنّ اهللاَ أرادَ إظهـــارَ رشَ ة واالحرتِ األمـــرُ للتحيّ
 َ ع ياءُ واألولِياءُ، وهذا بمَ رُج من ذُريّة ءادمَ األنبِ ةً له ألنّه خيَ جودِ حتيّ بالسُّ
لَّ  ا كما دَ امً ةً واحرتِ ف ملسو هيلع هللا ىلص حتيّ وجتِه وأبنائِه ليُوسَ ــــجودِ يعقُوب ملسو هيلع هللا ىلص وزَ سُ
ــــورة  ﴾ [سُ  ̀    _      ̂  ]  \  [  Z﴿ :عليــــه قوله تعــــاىل
دٍ  نا حممّ يّ يعة نبِ ِ وازُ ذلكَ مَنسوخٌ يف رشَ ةٍ، وجَ ِيّ جودَ حتَ ــــف: ١٠٠] سُ يُوسُ
رَ  ام(١)، وأُمِ ةِ واالحرتِ يّ رَ ولو كان للتَحِ دَ اإلنسانُ آلخَ وزُ أنْ يَسجُ ملسو هيلع هللا ىلص فال جيَ
ا قَطُّ بل  عبُد اهللا مع المالئكةِ وملَ يَكُن ملَكً م بذلكَ إبليسُ فإنّه كان يَ هُ معَ
م ملسو هيلع هللا ىلص  ةً آلدَ ِيّ وا حتَ دُ ، ﴿q﴾ أي امتَثَلُوا ألمرِ اهللاِ فَســــجَ هــــو أبو اجلِنِّ
 ﴾v u  t﴿دْ وملَ يَكُن مِن المالئكةِ بَل ﴿s  r ﴾ فإنّه ملَ يَســــجُ
الئِكة، وملَ يتوَّقفْ أمرُ  الِفٌ للمَ نسٌ خمُ م، واجلِنُّ جِ وهو أصلُ اجلِنّ وأبوهُ
يذِ أمرِ اهللاِ بل أبَى واســــتَكربَ واعرتَضَ  دِّ االمتنِاعِ عن تنفِ إبليــــسَ عندَ حَ
 : ه فقال عزَّ وجلَّ رَ فَ عــــىل اهللاِ والعياذُ باهللاِ - وذلك كُفرٌ - فــــإنّ اهللاَ قَد أكْ

مَ  ا قَدِ ه عَن عبدِ اهللاِ بن أيبِ أَوْىفَ قال: لمّ ه» وغريُ يحِ روَ البُخـــاريّ يف «صحِ  (١)
ذا يا  ا هَ ةٍ)، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ِيّ ودَ حتَ ّ ملسو هيلع هللا ىلص (أي ســـجُ ِ دَ للنّ ـــامِ سجَ مُعاذٌ مِن الشّ
تِهم وبَطارِقَتِهم،  دونَ ألســـاقِفَ م يَســـجُ تُهُ ـــامَ فوافَقْ ؟» قال: أتَيتُ الشّ عاذُ مُ
لُوا،  عَ ، فقال رســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «فَالَ تَفْ يسِ أنْ نَفعَل ذلكَ بِكَ دِدتُ يف نَفْ فـــوَ
تُ  رْ َمَ ةٍ) ألَ ِيّ ودَ حتَ ِ اهللاِ (أي ســـجُ ريْ دَ لِغَ ــجُ ا أَنْ يَسْ دً ا أَحَ رً نْتُ ءامِ وْ كُ ّ لَ ينِ فَــإِ

ا». هَ جِ وْ دَ لِزَ جُ أَةَ أَنْ تَسْ َرْ املْ
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 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z    y  x  w  v﴿
ــــدُ إىل اإلبايةِ  د جرَّ إبليسَ احلسَ ــــرة: ٣٤]، فقَ ــــورة البقَ £ ﴾ [سُ
ا ألمرِه عزَّ  الِفً ِ ﴿z  y x w﴾ أي خــــرَج عن طاعــــةِ اهللاِ خمُ ــــربْ والكِ

ا(١) حيث قالَ كما أخربَ اهللاُ عن مَقالتِه: ﴿^   رتِضً ا مُعْ دً وجلَّ مُتمرِّ
ــــورة اإلرساء: ٦١]، وقَــــد قــــىضَ اهللاُ يف األزَل أن  _     `  a﴾ [سُ
ونَ  علومِ، وحكَم اهللاُ أنْ يَكُ ر ذلكَ مِن إبليسَ باختِيارِه يف الوَقتِ المَ يَصدُ
 ، يَّ يف اآلخِرةِ وأنّه ال تَوبةَ له قبلَ ذلكَ ذابَ األبدِ نيِ العَ مــــآلُ إبليسَ اللَّعِ
نيا وأنْ  ايةِ الدُّ ــــنْ طلبَ إبليسُ مِن اهللاِ أنْ يَكونَ إمهالُه يف احلياةِ إىل هنِ لكِ

   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û    Ú    Ù  Ø  ×﴿ : ــــضَ قَبلَ ذلــــكَ ال يُقبَ
 ë   ê    é   èçæ   å    ä   ã   â   á
  &   %   $   #   "   !    ñ   ð   ï   î   í   ì

ــــورة ص: ٧٩-٨٤]. '  )  (  *     +  ,﴾ [سُ

جودَ آلدمَ ألنّه ال  : «إنّ إبليسَ رفضَ السُّ قةِ نادِ رُ مِن قولِ بعضِ الزّ جيِبُ احلذَ  (١)
دةِ يكونُ  الحِ يُريدُ أن يُرشكَ باهللا» والعياذُ باهللاِ، فعىلَ مُقتَىض قولِ هؤالءِ المَ
وا  رُ كِ ويكـــونُ المالئكةُ قَد كفَ فرِ والرشِّ اهللا قد أمـــرَ المالئكةَ وإبليسَ بالكُ
اللِ. وقَد قال بِنَحوِ هذه  ، مَعاذَ اهللاِ، تِلكَ مَقالةٌ ظاهرةُ الضَّ ـــجودِ آلدمَ بالسُّ
ةِ الذين يَزعُمونَ أنّ أمْرَ اهللاِ للمالئكة وإبليسَ كان  يّ المقالـــةِ طائفةُ األيزيدِ
ياذُ  ، والعِ ـــوَ إبليسَ حْ يف هذا االختِبارِ سِ نجَ ُم وأنّه ملَ يَ عىل وَجهِ االختِبارِ هلَ
غَ  »، وقد بلَ لُ الّذي أبَـــى أنْ يُرشِكَ باهللاِ د األوّ وَحِّ باهللاِ، فقالـــوا عنه: «إنّه المُ

. بادةِ إبليسَ نفسه والعياذُ باهللاِ األمرُ ببعضِ أهلِ هذه الطّائفةِ إىل عِ
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يم عن حالِ إبليسَ وأنّه  رِ ـــرءانِ الكَ نا اهللاُ تَعاىلَ يف القُ َ د أخربَ فائـدة: لقَ
، فال جيوزُ بعدَ ذلكَ أنْ يُقال إنّه كان مِن المالئكةِ فضالً  كان مِن اجلِنّ
هم كما يَزعُم  وسَ يفَ يكُون طاوُ عن أن يقال إنّه طاووسُ المالئكة، فكَ
ـــب البنِ عبّاسٍ  وا اإلرسائيليّات الّ تَنسُ عُ يـــن الّذين تَبِ ِ فرسِّ بعضُ المُ
 . نه بَراءٌ ـــاسٍ مِ بُو األســـماعُ عن قَبولِه، وابنُ عبّ مـــا ما تَنْ ريض اهللا عنهُ
لَ أَمرِه  نّه كان أوّ ، لكِ ــو اجلِنّ و أبـُ بليـــسُ ملَ يَكُن قَطُّ إالّ مِن اجلِنّ بل هُ فإِ
فرِ فطُرِدَ إىل  ا اعرتَضَ عىل اهللاِ وقـــعَ يف الكُ عبُـــد اهللاَ معَ المالئكةِ، فلَمّ يَ
رَ  رامِ وقد كفَ ـــن المالئكةِ الكِ نيُ مِ ونُ إبليسُ اللَّعِ ــمّ كَيفَ يكُ . ثـُ األرضِ
م معصيـــةٌ وال كُفرٌ ألنّ اهللا  نهُ ـــلَ مِ صُ بـــاهللاِ، والمالئكـــةُ ال جيوزُ أنْ حيَ

لـــةِ فقال فيهم: ﴿«  ¼  ½  ¾  ¿   م بالعِصمةِ الكامِ هُ قَد عصمَ
ورة التّحريم: ٦]، وليس هذا خاصا بالمالئكةِ  Â  Á  À﴾ [سُ
 ِ ط، بل هو عامٌّ يف مجيع ار يف النّار فقَ فّ يب الكُ لوا بتعذِ بانِيــــةِ الّذين وُكِّ الزَّ

ا: ﴿9   دُ ذلكَ قولُ اهللاِ تعاىلَ يف شــــأنِ المالئكةِ مجيعً ِّ المالئكةِ، ويؤي
وقــــد   ،﴾A  @   ?  >  =  <  ;:

     z    y﴿ : ا فقال عزَّ وجلَّ ُم يف طاعتِه دائمً َ اهللاُ تعاىلَ علَيهم بأهنّ أث
 ﴾¥   ¤    £   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {

. ورة األنبياء: ١٩-٢٠]، فهذا القولُ احلقُّ يف المالئكةِ [سُ
ه وكُفرُه بأَمرِ اهللاِ، حيث قال : ﴿?    ا لكان اعرتاضُ فلو كان إبليس مَلَكً
ةَ  يّ رِّ ا وقد أثبَتَ اهللاُ إلبليسَ الذُ ــــون مَلَكً كُ @  A﴾، وكيف يَ
انَ يف  فقال: ﴿|  {  ~  ے  ¡﴾ ولَو كانَ كذلكَ لكَ
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ظِيم واإلمجاعِ،  رءانِ العَ يبٌ للقُ لٌ وهذا تكذِ المالئكةِ إناثٌ وذُكورٌ وتَناسُ
رشكِــــني:﴿ے  ¡   ¢  £  ¤   مِّ المُ قــــال اهللاُ عزَّ وجلَّ يف ذَ
خرُف: ١٩]، فاهللاُ تعاىلَ أثبَتَ  ورة الزُ ¥  ¦§  ¨  ©﴾ [سُ

.(١) ةَ إلبليسَ ونَفاها هو عزَّ وجلَّ ورَسولُه ملسو هيلع هللا ىلص عن المالئكةِ يّ رِّ الذُ
تَنِ إبليسَ  ٍ مِن االفتِتانِ بفِ ه يف ءاياتٍ كثرية بادَ ر اهللاُ عزَّ وجلَّ عِ ــمّ حذَّ ثـُ
دَ مِن إبليسَ ما  ما وُجِ دَ عْ ـــه فقال ﴿| ﴾، كأنّه قِيل: أفبَ وأتباعِ
رةَ مِن  فَ ه الكَ ونَ أوالدَ تتّخِذُ باد ﴿{﴾ أي وَ هُ بعضُ العِ تّخِذُ دَ يَ وُجِ

نيا ﴿ے  ا يف الدُّ رةَ مِن اإلنسِ ﴿~﴾ أي أنصارً فَ ــنِّ وأتباعَه الكَ اجلـِ
رةُ  تُه الكفَ يَّ ِ ﴿¢﴾  أي إبليسُ وذُرّ لَ طاعَ ُم بدَ وهنَ ¡﴾  أي أفَتُطِيعُ

م ملسو هيلع هللا ىلص. وا ألبِيكُم ءادَ ﴿£ ¤﴾ كما كان إبليسُ عَدُ
، واختلَفَ  لَ له زوجةً ، وجعَ وقَـــد خلَقَ اهللاُ عزَّ وجلَّ إبليسَ مِن غريِ أَبٍ
 ، مَ توالَدُ بَنُو ءادَ ون كمـــا يَ توالَدُ ــنّ فقيل: يَ ة تَوالُدِ اجلـِ العلمـــاءُ يف كيفيّ
م فتَنفلِقُ البيضةُ عن مجاعةٍ مِن اجلِنّ مُكلَّفِنيَ مُنذُ  هُ بِيضُ أحدَ وقيل: يَ

. مُ م، وقيل غريُ ذلك، واهللاُ أعلَ نَشأهتِ
هم  م وضعُ نهُ ينَ ﴿¨ ©﴾ معناهُ قَبُحَ مِ ﴿¦ § ﴾ أي الكافرِ

. تِه مكانَ طاعةِ اهللاِ يّ طاعةَ إبليسَ وذُرِّ

ازي يف تفســـريه (٨٥/١) وابن عـــادِل احلنبيلّ يف «اللُّباب»  خر الرّ قـــال الفَ  (١)
حُون». نكِ بُون وال يَ وا عىل أنّ المالئكةَ ال يأكلُون وال يَرشَ (١١٦/١): «اتَّفقُ
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تَه  يَّ كُوا بعبادتِه إبليسَ وذُرِّ ين الّذين أرشَ دَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ عىل الكافرِ ــمّ رَ ثـُ
ه عـــزّ وجلَّ االتّصافُ  حُّ لغَريِ ون العبادةَ وال يصِ قُّ بـــأنّ هؤالءِ ال يَســـتحِ
ه فقال تعاىلَ ﴿» ¬﴾  لقِ دٍ مِن خَ تاجُ عزَّ وجلَّ إىل أحَ ةِ وال حيَ باإلهليّ
رُهم  تَه  ﴿® ¯ ° ﴾ وال شاوَ يَّ دِ اهللاُ إبلِيسَ وذُرِّ أي ملَ يُشـــهِ
الٌ لِما يُريد ﴿± ﴾ أي  ه يف إجيادِها فإنّه عزَّ وجلَّ فَعّ ا مِن خلقِ وال أحدً
لقَ بَعضٍ  م خَ هُ د بعضَ م ﴿² ³ ﴾ معناهُ أنّهُ ملَ يُشــــهِ هُ دْ وملَ يُشــــهِ

 ¶   μ ´﴿ ،ها، حاشاه ورةِ أو غريِ شُ م عىلَ اإلجيادِ بالمَ ا هبِ ينً مُســــتعِ
م ﴿¹  هُ ا غريَ لُّون النّاس وال مُتّخِذً ياطِنيَ الّذين يُضِ ¸ ﴾ أي الشّ

بادةَ  قُّ العِ دٍ وال أحدَ يَستحِ تاجُ إىل أحَ º ﴾ أي أعوانًا، فاهللاُ تعاىلَ ال حيَ

.(١) زَّ غري اهللاِ جلَّ وعَ
ُم:  ا هلَ يامةِ توبيخً ار(٢) يومَ القِ فّ رْ يومَ  ﴿¼﴾ اهللاُ للكُ ﴿«﴾ أي واذكُ
نيا  وينِ ﴿¿ À﴾ يف الدُّ ﴿½ ¾﴾ أي مُعبُوداتِكم مِن دُ

لمِ وهو  عِي العِ يرُ مِن كالمٍ كُفرِيّ جرَ عىل لِســـانِ بَعـــضِ مُدَّ جيِبُ التَّحذِ  (١)
ولَني  »، وكِال القَ م عن البرشَ «أبناءُ اهللاِ » وقوهلُ ـــم عَن المالئِكةِ «أعْوانُ اهللاِ قوهلُ
يرٌ وال زوجةٌ  زِ نيٌ وال وَ ، ليسَ له مُعِ دٍ تاجُ إىل أحَ ، فاهللاُ تعاىلَ ال حيَ يحٌ كُفرٌ رصَ

. ونَ رُ ا يقولُ الكافِ بحانَه وتعاىلَ عمَّ ، سَ وال ولَدٌ وال والدٌ
وتٍ وال لُغةٍ  رفٍ وال صَ هُ كالمَ المخلُوقِني بال حَ عُون كالمَه الّذي ال يُشبِ يَسمَ  (٢)
ون مِن كَالمِ اهللا تعاىل أنّه ســـاخِطٌ  مُ فهَ م يَ م، فإهنّ ونَ عَذابًا إىل عذاهبِ دادُ فَ
م  نهُ مَ مِ نتقِ ــه أنْ يَ َ إرادتـِ طُه ورِضاهُ بمع م، وســـخَ ـــريُ راضٍ عنهُ م غَ علَيهِ

ُم. هبَ ويُعذِّ
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ُم، ﴿Á ﴾ أي  ٌ هلَ ، ويف ذلكَ تعجِ ايبِ وكُم مِن عذَ عُ منَ كائِي ليَ ُم رشُ أهنّ
وهم إذْ  م وملَ يَنرصُ ِيبُوهُ ـــم جيُ م ﴿Ä Ã Â﴾ أي فلَ فاســـتَغاثُوا هبِ
ياطِنيِ  لْنا لألوثانِ والشّ ال يكونُ ذلكَ ﴿È Ç Æ Å ﴾ أي جعَ
م وهو  هُ ا بينَ الكٍ مُشـــرتَكً ا مَكانَ هَ هَ ونِ اهللاِ معَ مَن عَبدَ المعبودةِ مِن دُ
بِقَ اســـمُ وادٍ يف  وْ ما أنّ المَ وي عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ (١). ورُ مُ جهنَّ

. مَ جهنَّ
ــــا رأÊ﴿  ﴾ أي الكافِرون ﴿Ë﴾ يف اآلخِرة  ﴿É﴾ أي ولمّ
   ﴾ Î Í﴿ نُوا م(٢) ﴿Ì ﴾ أي أَيقَ ظُ علَيهِ نُوها وهي تَتغيَّ وعايَ
ون ﴿Ñ﴾ أي  ِدُ الةَ ﴿Ð Ï﴾ وال جيَ أي داخِلُوها وواقِعُون فيها ال حمَ
م مِن  ا أحاطَتْ هبِ فُون إليه، ألهنّ الً ينرصِ ارِ ﴿Ó Ò﴾ أي مَعدِ عن النّ

 . ون عىل اهلرَبِ رُ كُلّ جانِبٍ فال يَقدِ
تِهم  صلحَ َ اهللاُ عزَّ وجلَّ ﴿# $ % &﴾ لِمَ ﴿! "﴾ أي بَنيَّ

ــــى يف جهنَّم معَ مَن  ا تُرمَ ــــتْ مُكلَّفةً ومع ذلــــكَ فإهنّ هــــذه األصنامُ ليسَ  (١)
م، يقولُ اهللا تعاىل  م وعَذاهبِ هتِ رسَ ُم وزيادةً يف حَ نيا إهانةً هلَ ها يف الدُّ يَعبدُ
ين: ﴿w  v u t s r﴾ أي األصنامَ  خطابًا للكافرِ

ها. بُها ووَقُودُ ﴿y x   ﴾ أي حطَ
لُق فيها يف  ين، وإنّ اهللا تعاىل خيَ يطِ عـــىل الكافرِ مُ مِن الغَ ُ جهنَّ َّ أي تَـــكاد متَ  (٢)
قُ وتتفرَّقُ  درتِه عزَّ وجلَّ وتَكاد تَتمزَّ ا وحرَكةً فتَتكلَّم بقُ بَعضِ األحيانِ كالمً

م. هم عذابًا إىل عذاهبِ يدُ زِ ين وهو ما يَ ظِ عىل الكافرِ ةِ التغيُّ دّ مِن شِ
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ظُوا،  تَّعِ وا ويَ تذكَّرُ ــــا االعتِبارُ لِيَ ﴿' ) (﴾ مِن األمثالِ الّ يكونُ هبِ
ريِ ومثَلِ  ّ والفقِ لَني الغَ ــــورةِ مِن مَثَل الرَّجُ ه السُّ لةِ ذلكَ ما مَرَّ يف هذِ ومِن مجُ
قِّ ﴿+ ,﴾  فرَ واجلُحودَ للحَ نيا، لكن أكثَر النّاسِ أبَوا إالّ الكُ احلياةِ الدُّ
ِ خُصومَتَه يف  لَــــه - يعــــ ﴿- . / 0﴾ أي أنّ جدَ ــــرُ أي الكافِ

.(١) ءٍ لِ كُلِّ  رُ مِن جدَ اراتَه فيه - أكثَ الباطِل وممُ
ـــكَ ﴿4 5﴾  ــي قَومِ ـــدُ ﴿3﴾ أي مُرشكـِ مّ ﴿1 2﴾ يـــا حمُ
ِيءِ  ــقِّ ﴿6 7 8﴾ أي وقتَ جمَ م بِه مِن احلـَ ئتَهُ باهللاِ وبِمـــا جِ
رءانُ والرّسولُ ملسو هيلع هللا ىلص ﴿9 :﴾ أي  ســـبَبِ االهتِداءِ وهو القُ
(٢) ﴿;﴾ انتِظارُهم  رةَ مِن اهللاِ باإلســـالمِ غفِ م أنْ يَطلُبوا المَ هُ وما منعَ

رُ  خُل فيهـــا الكافِ موم فيدَ ينَ كـــونَ اآليةِ عـــىل العُ وصحَّح بعـــضُ المفرسِّ  (١)
لُ يف  لةُ الكافِر أدخَ ادَ ما بالباطِل، وجمُ نهُ دلُ كُلٌّ مِ اِ والمؤمنُ العايصِ الّذي جيُ
، وقال شـــيُخنا اإلمامُ اهلـــرريُّ رمحه اهللا: «هذا معناهُ أنّ أكثرَ  الباطِل وأوغَلُ

لِ الّذي ال خريَ فيه». و اجلدَ ثِريُ النّاسِ كَ
انُ واإلســـالمُ  حُّ اإل ـــهادتَني، وال يَصِ فرِ مع النُّطقِ بالشَّ ّ عن الكُ أي بالتخيلِ  (٢)
دُ أن ال  رٍ بلَفظِ «أشهَ تَنيِ مِن قادِ ـــهادَ ونِ النُّطقِ بالشّ يهِ بدُ خُولَ فِ ّن أرادَ الدُّ ممِ
ولِ «ال رَبّ  قَ » أو ما يُعطِي مَعنامها كَ ولُ اهللاِ ا رَسُ دً َمّ دُ أنّ حمُ إلهَ إالّ اهللا وأشـــهَ
غةِ =                       ريِ اللُّ ـــا بغَ »، وكَذلـــكَ لَو نَطَقَ بِما يُعطِي مَعنامهُ ُّ اهللاِ ِ ـــدٌ نَ َمّ إالّ اهللا حمُ
ها. فإذا أرادَ  ما بِغَريِ ِ ةَ ونَطَقَ هبِ بِيّ رَ ـــنُ العَ سِ حُّ ولَو كانَ حيُ ةِ فإنّه يَصِ بِيّ رَ = العَ
فرِ  مُه اإلقالعُ عَن الكُ لزَ رتَدُّ أن يَدخُلَ يفِ اإلسالمِ فإنّه يَ ُّ أو المُ رُ األصيلِ الكافِ
» ال=  رُ اهللاَ تَني، فإذا قالَ قَبلَ أن يَدخُلَ يفِ اإلسالمِ «أستَغفِ هادَ والنُّطقُ بِالشّ
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ار  فّ الكِ الكُ أي ﴿> = < ? ﴾ العادةُ الـــ أجراها اهللاُ يف هَ
ارُ قُريشٍ ذلكَ استِهزاءً  لَ كُفّ نيَ بعذابِ االســـتِئصال، وقَد فعَ ـــابقِ السّ

 «  ª  ©   ̈ §﴿: ولِه تعاىلَ م بقَ َ اهللاُ عنهُ ـــم كما أخربَ نهُ مِ
  ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®    ¬
انِ  ـــم مِن اإل هُ ُم منعَ ـــورة األنفـــال: ٣٢]، أو  أهنّ º  «﴾ [سُ
 ﴾ D C﴿ أي عـــذابُ اآلخِرة ﴾ B A  @﴿ ْـــم أن انتِظارُهُ

ا. أي أنواعً
مُ  ّ ملسو هيلع هللا ىلص طلَباتٍ قَبلَ اســـتِعجاهلِ ِ ةَ يَطلبُون مِن النّ تتمّة: كانَ مُرشِكُو مكّ
ا وأنْ يُنحِّي  بً فا ذهَ لَ هلُم الصَّ عَ نه أن جيَ ُم طلَبوا مِ ، مِن ذلكَ أهنّ العـــذابَ

رةِ  غفِ لَبِ المَ بُ اهللاَ تَعاىلَ بِطَ ذِّ ا ألنّه يُكَ ا وكُفـــرً ه إثمً يدُ زِ ـــه ذلكَ بَل يَ عُ نفَ = يَ
دٍ لما  ريَ مُعتَقِ فرِ وغَ ٍ عَن الكُ ريَ مُقلِع رُ غَ ، وما دامَ الكافِ فرِ يمٌ عىلَ الكُ ـــو مُقِ وهُ
يمٌ عىلَ  ٍ ألنّه بَعدُ مُقِ ة دَ مائةَ مَرّ هّ ه ولَو تَشَ عُ نفَ فرِ أنّه كُفرٌ ال يَ نَ الكُ نه مِ رَ مِ دَ صَ

. فرِ الكُ
        : بادةِ األوثانِ م عـــىلَ عِ ينَ هُ ه الّذِ ومِ ـــالمُ لقَ ٍ علَيه السَّ ِّ اهللا نُوح ِ وأمّـــا قَولُ نَ
عناهُ اطلُبُوا مِن اهللا  ـــورة نُوح: ٠١] فمَ ﴿Ó Ò       Ñ  Ð   Ï﴾ [سُ
هُ  ـــانِ باهللا وحدَ بادةِ األصنامِ واإل كِ عِ خُول يف اإلســـالمِ بـــرتَ رةَ بالدُّ غفِ المَ
خول يف اإلســـالمِ ألنّ  نا مَعناهُ بالدُّ لَبُ الغُفرانِ هُ ُّ اهللاِ، فَطَ ِ ّ نَ انِ يبِ أينِ واإل
» أو «رَبِّ  رُ اهللاَ ولُوا: «أستَغفِ قُ رادُ أن يَ ، ولَيسَ المُ فرَ حُو اهللاُ به الكُ َ اإلســـالمَ 
فرِ والنُّطقِ  ـــنِ الكُ وا بِاإلقالعِ عَ م بَعدُ ملَ يُســـلمُ ـــوَ ذَلكَ وهُ َ ـــر يل» أو  اغفِ
خولُ يف اإلســـالمِ  ثلُ هذا فمعناه الدُّ ٍ ورَد فيه مِ تَني، وكلُّ موضـــع ـــهادَ بِالشَّ

.« رُ اهللاَ دَ قولِ: «أستَغفِ وليسَ جمرّ
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ه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿!  "   يِّ رَعُوا، فأنزلَ اهللاُ عزَّ وجـــلَّ عىل نَبِ َ م ف اجلبـــالَ عنهُ
ـــورة اإلرساء: ٥٩]  #  $  %  &  '  )  (  *﴾(١)[سُ
م  ا قومُك إالّ أنْ كان مَن قَبلَهُ دُ اآلياتِ الّ سأهلَ ل يا حممّ ومعناها ملَ نُرسِ
مُ اهللاُ ما سألوه  ا ءاتاهُ ِم، فلمّ ـــؤاهل ثلَ سُ بة قد ســـأَلُوا مِ مِن األمَمِ المكذِّ
قوبةِ، فلَم  لُوا بالعُ وجِ ، فعُ ِيء اآليـــاتِ قوا معَ جمَ ـــلَهم وملَ يُصدِّ بُوا رُسُ كذَّ
ُم  لْنا هلَ ا عجَّ بوا هبِ م فكذَّ لْنا هبا إليهِ ل إىل قَومِك باآلياتِ ألنّا لو أرسَ نُرسِ

تنا يف األمَمِ األوّلِني. نّ ذابَ كما هي سُ العَ
ن أطاعَ  ﴿G F E ﴾ إىل األُمَـــم ﴿I H ﴾ بالثَّوابِ لِمَ
 ﴾O N M L﴿(٢) ن عىصَ قابِ لِمَ ﴿J﴾ بالعِ
ل: «ما أنتُم  م للرُّسُ ؟!»، وقوهلِ والً ا رَسُ ً ثَ اهللاُ برشَ ا: «أبَعَ م اســـتِبعادً وهلِ كقَ
ـــم ﴿P﴾ أي يَفعلُون ذلكَ  نهُ ا مِ تً وِ ذلكَ تعنُّ ثلُنا» و ٌ مِ إِالّ بـــرشَ
ونَ  رُ يلُوه ﴿T﴾ أي الكافِ الِ ﴿R﴾ ويُزِ لُوا ﴿Q﴾ أي باجلدِ بطِ لِيُ
م وكِتابَه الّذي أنزلَه إليهم  ا علَيهِ ﴿U﴾ أي احلُجـــجَ الّ احتَجَّ اهللاُ هبِ
ون  رُ قابِ ﴿Y X﴾ أي سخريا يَسخَ وا ﴿W V﴾ بِه مِن العِ َذُ اختَّ وَ

، وقد أخربَ اهللاُ عنهم بقولِه: ا أي اآلياتِ واإلنذارِ هبِ
  E  DC  B  A  @  ? > =  <  ; :    9  8﴿

ءٌ وال  ه  زُ كِ، فاهللاُ تعاىلَ ال يُعجِ َ الرتَّ نا بمع نعُ هُ َ ﴿!  "﴾ فالمَ ومع  (١)
. دٌ مانعَ له مِن نفاذِ مشيئتِه أحَ

ر بالنّار. ين مَن كفَ ةِ، ومُنذرِ ِينَ مَن ءامَن باجلنّ ويُقال: مُبرشِّ  (٢)
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   O   N   M   L   K   J   I    H   G    F
رقان: ٤-٥]. ورة الفُ R  Q  P﴾ [سُ

﴿Z ]﴾ أي ال أحـــدَ أظلَم ﴿\ [﴾ أي وُعِظَ ﴿^ _﴾ أي 
نْ هبا   ها وملَ يُؤمِ بَّرْ تدَ هـــا فلَم يَ ـــرءانِ ﴿`﴾ أي تَوىلَّ ﴿a﴾ وترَكَ بالقُ
رْ  تفكَّ عايصِ مِن قَبلُ وملَ يَ فرِ والمَ لَه مِن الكُ ﴿e d c b﴾ أي ما عَمِ
عَ هؤالءِ مِن االهتِداءِ فقال  يف عاقبتِها، ثُمّ بَنيَّ عزَّ وجلَّ أنّه هو الّذي منَ
يةً كثِريةً ﴿m l﴾ أي  ﴿k j i h  g﴾ أي أَغطِ تعاىلَ

 n﴿ لْنا ه ويؤمنوا بــــه وَ جعَ ــــرءانَ عىل وَجهِ وا القُ مُ فهَ هــــم مِن أنْ يَ عُ متنَ
 r﴿ ،(١)ٍ ماعَ قَبولٍ وانتِفاع ماعِه سَ هم مِن سَ عُ نَ الً  p o﴾ أي ثِقَ
 x w v﴿ ُرءان انُ والقُ دُ ﴿u t﴾ وهو اإل s﴾ يا حممّ

قْر  لُ الوَ كِن محَ ُ ها وال  كِن إجراء هذه اآلية عىل ظاهرِ ُ : ال  لةُ قالتِ المع  (١)
ا  ازً دُ اجلَعلُ إىل اهللا تعاىل جمَ ، قالوا: يُســـنَ انِ م عن اإل هُ عَ عىل أنّ اهللا تعاىل مَنَ
ه وليسَ هللاِ  لُّ نَفسَ ال حقيقةً ويُسنَد ذلكَ إىل العبدِ حقيقةً ألنّه هو الّذي يُضِ
يح. ويكفي يف الردَّ عىل  ِ ياذُ باهللا تعاىلَ مِن هذا الكُفر الرصّ ، والعِ يف ذلِكَ فِعلٌ
ةُ القولِ بأنّ اجلَعلَ  حّ اطِع صِ ّ السّ قيلِ هاِن العَ َوا إليه أن يقال: ثبتَ بالربُ ما 
رٌ  فرِ لو قيل إنّه قادِ بدَ الّذي أَتى بالكُ ا، فإنّ العَ ا وتكوينً قً لْ مِن اهللاِ عزَّ وجلَّ خَ
عمِ القائِل بذلك، حاشـــا هللا،  ا هللاِ عىل زَ رَه اهللاُ له لكانَ مُغالِبً ِ ما قدَّ عىل مَنع
ا  لوا العبدَ رشيكً د جعَ ـــه، فقَ اللة يف نَفسِ لُقَ الضّ بدِ أن خيَ رَ للعَ وإنْ قيل: قدَّ

  l  k  ﴿ :رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ القائلِني بذلكَ فقال تعاىل ةِ، وقَد أكفَ يّ هللاِ يف اخلالقِ
 ﴾|  {  z  y        x  w  v  u  ts     r  q      p  o  n  m

ورة الرَّعد: ١٦]. [سُ
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 ، فرِ وتَ عىل الكُ ن كتبَ اهللاُ له المَ لَ االهتِداءُ لِمَ z y﴾ أي لَنْ حيصُ
م  ونوا مِن المطبُوعِ عىل قُلوهبِ ُم أنْ يكُ رَ اهللاُ هلَ وصونَ قَدَّ وهؤالء قَومٌ خمصُ
وتونَ  ـــقاوةِ فيمُ لِ أهلِ الشَّ ُم بعمَ م فيُختَمُ هلَ ةَ حياهتِ ٍ ال يَزولُ مُدّ بطابَـــع

. فرِ والعياذُ باهللاِ عىل الكُ
و عَن  عفُ رةِ الّذي يَ غفِ لِيغُ المَ دُ هـــوَ ﴿|﴾ أي البَ ﴿}﴾ يا حممّ
فرِ  ه إذا تابُوا إليه، وتوبةُ الكافِر مِن كُفـــرِه تكُون بالرُّجوعِ عنِ الكُ بـــادِ عِ
ســـلِم العايصِ بالتَوبة  خولِ يف اإلســـالم بالنُّطق بالشهادتَني، وللمُ والدُّ
حضِ رَمحتِه  والرَّجوع عن الذنب، ويغفِر لبعض المســـلمني الذنوبَ بمَ
ا مِن  فرِ شـــيئً ن ماتَ عىل الكُ رُ اهللاُ لِمَ غفِ وفضله وإنْ ماتُوا بال توبةٍ، وال يَ
فُ بالرَّمحةِ  يه، وهو عـــزَّ وجلَّ ﴿{ ~﴾ أي المتّصِ كُفرِه أو مَعاصِ

نيا ﴿£  قوبةَ يف الدُّ ـــارِ العُ فّ ﴿¡ ¢﴾ أي لو شـــاءَ أنْ يُعجِّل للكُ
نيا  ها الكُفر ﴿¥ ¦ §﴾ يف الدُّ ـــدُّ نوبِ وأشَ ¤﴾ مِن الذُّ
جِّل  ديدِ األبديّ يف اآلخِرة، ولكنّه ملَ يُعَ ُم مِن العذابِ الشّ رُ هلَ خَ معَ ما يُدَّ
م إليه وهو  ـــر عذاهبُ قوبـــةَ اآلنَ ﴿© ª »﴾ أي أجلٌ يُؤخَّ هلُم العُ
ذابِ  ونِ موعِد ذلكَ العَ ـــن دُ يامةِ ﴿¬ ® ¯ °﴾ أي مِ يـــومُ القِ
، ويف هـــذا دليلٌ عىل أنّ  ِـــيءُ الموعِدُ نيَ جيَ ـــا حِ ﴿± ²﴾ أي مَنجً

ا(١). يامةِ مُطلقً ومونَ مِن رمحةِ اهللا يومَ القِ رُ ين حمَ الكافرِ

   ´  ³  ²﴿: ولِهِ تعـــاىلَ رومٌ مِن رَمحـــةِ اهللاِ يف اآلخِرةِ لقَ ـــرُ حمَ الكافِ  (١)
يانًا =  ُم عِ وهنَ ُم يرَ ةِ - إمّا أهنّ ارِ يُنادُون أهلَ اجلَنّ μ  ¶﴾ أي أهـــلُ النّ
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ـــارِ قُريشٍ فقال: ﴿³  فّ يدٌ لكُ ا فيـــه هتدِ ثُمّ أخـــربَ اهللاُ عزَّ وجلَّ عمّ
 ﴾μ﴿ ودَ وغريِهم الِفِنيَ كعادٍ وثَمُ ´﴾ أي أهلُ قُرَ القومِ السّ
ةَ     فرِ أهلِ مكّ وا ككُ ـــرُ فَ نيا ﴿¶ ¸﴾ أي كَ ذابِ اســـتِئصالٍ يف الدُّ بعَ
وه،  اوِزُ الً ملَ جيُ َالكِهم ﴿« ¼﴾ أي أجَ ﴿º ¹﴾ أي هلِ

. م عذابُ اهللاِ يف الوقتِ المعلومِ وأَتاهُ
ِذڪر ِقّصِة ُموَىس ويُوَشَع علَيِهام الّسالُم

عون  ُم يَسمَ ارِ يف وقتٍ مِن األوقاتِ وإمّا أهنّ ةِ والنّ سافةِ بَني اجلَنّ = مَعَ  بُعدِ المَ
  μ  ´  ³  ²﴿ ِيه م فِ ي هُ يقِ الَّذِ طلُبون مِن الضِّ ُم - فيَ وهتَ صَ
   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶
عَ  افِ ين الرِّزقَ النّ رِ رَّمَ عىلَ الكافِ ـــورة األعراف: ٥٠] أي حَ Ç﴾ [سُ
يمَ  بون احلَمِ ا إنَّما يرشَ يً ا مُروِ ِدون ماءً بـــارِدً وِيَ يف اآلخِرةِ فال جيَ رْ والمـــاءَ المُ
ُم أعرَضوا  ارِ ألهنّ لودِ أهلِ النّ يلُ مِن جُ تَناهِي يف احلَرارةِ وما يَسِ وهو الماءُ المُ
م عذابًا ال  زاؤُهُ فرِ فكانَ جَ روا وماتُوا عىلَ الكُ فَ انِ بِاهللاِ ورَســـولِهِ فكَ عن اإل
تْ  عَ : ﴿5   6  7           8﴾ أي أنّ رَمحَةَ اهللاِ وسِ . وقالَ تعاىلَ عُ طِ ينقَ
ا يف  رَ ﴿  :  ;    >﴾ أي سأخُصُّ هبِ نَ والكافِ ؤمِ نيا المُ يف الدُّ
، معناه الّذي ماتُوا عىل  فـــرِ كَ وســـائِرَ أنواعِ الكُ تَنِبون الرشِّ ين جيَ اآلخِـــرةِ الَّذِ
ونَ يف يومِ  رَ اآلنَ مـــا يكُ ﴿:﴾ أنّ اهللاَ يُقدِّ َ ، وليسَ معـــ ـــانِ اإل
ِ واحلُدوثِ يف  هٌ عن التغريُّ ـــيئتَه، حاشـــا هللا، فاهللاُ مُنزَّ ُ مَشِ ّ يامةِ أو أنّه يُغريِ القِ
لِّه، وقَد  هٌ عن ذلكَ كُ ، واهللاُ مُنزَّ جزِ ُ عَالمةُ احلُدوثِ والعَ فاتِه، والتغريُّ ذاتِه وصِ
رَ عزَّ وجلَّ «وقىضَ  ، فقدَّ ة كُلَّ ما يكونُ لِ بمشـــيئتِه األزليّ شاءَ تعاىلَ يف األزَ

. ارِ الً مَن يكونُ مِن أهلِ اجلنّة ومَن يكُون مِن أهلِ النّ » أزَ مَ أي حكَ
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زمِ  دُ أُويلِ العَ ٌّ رَسولٌ وأحَ الم ن الة والسّ َ عليه الصّ نا مو دَ ليُعلَم أنّ سيّ
وبَ  عقُ ّ اهللاِ يَ ِ بطِ الوِي ابنِ ن َ بنُ عِمرانَ مِن سِ مِن الرُّسلِ(١)، وهو مو
ةَ  ربانيّ (٢) كِتابًا بالعِ ل اهللاُ تعاىل علَيه التّوراةَ . وقَد أنزَ المُ يهِ السّ إرسائيلَ علَ

. راتِ زاتِ الباهِ عجِ يه المُ رَ عىل يدَ وأظهَ
عُ بنُ  ه يُوشَ مه(٣) واسمُ دُ نه وخيَ ه فيتعلَّمُ مِ تبَعُ َ ملسو هيلع هللا ىلص شـــابٌّ يَ وكان لمو
 َ يَّه مو َ اهللاُ نَبِ ا نرصَ ، فلمّ المُ يهِ السّ ّ اهللاِ يُوسفَ علَ ِ بطِ نَ (٤) مِن سِ نُونٍ

ربٍ  و صَ ـــالمُ ذَوُ مُ السّ لّ األنبياءِ عليهِ ربِ، فكُ معنـــاهُ الّذين بلَغُوا الغايةَ يف الصَّ  (١)
ربِ مِن بَينِهم األنبياءِ، واخلَمسةُ  زمِ قَد بلَغُوا الغايةَ يف الصَّ ٍ إالّ أنّ أُويلِ العَ ع واسِ
 ، َ ، ومو يمُ ، وإبراهِ دٌ يث المرفوعِ: حممّ تِيب يف احلدِ لُ الواردُون عىلَ الرتّ األُوَ

. الةٌ مِن اهللاِ وسالمٌ نيَ صَ بيِّ م وعىل إخواهنِم مِن النّ ، ونُوحٌ علَيهِ َ ي وعِ
ءٌ، وفيها ذِكرُ  ه وأن ال يُرشَك به  بادةِ اهللا وحدَ ةِ األمرُ بعِ يف التَّـــوراةِ األصليّ  (٢)
ئةِ بل  ئةَ بالســـيّ زِي الســـيّ فاتِه أنّه ال جيَ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص وأنّ مِن صِ ءاخِـــر األنبياءِ حممّ
يسِ  َ ثلُ بعضِ ما جاءَ يف القرءان؛ فقد أخرَج ابنُ الرضُّ ح، وفيها مِ و ويَصفَ عفُ يَ
      : ةِ فاحتةُ األنعامِ عن كعبِ األحبـــارِ ريض اهللا عنه أنّ فاحتةَ التَّـــوراةِ األصليّ
ويف   ،﴾)  (    '   &   %   $   #   "   !﴿
َ ملسو هيلع هللا ىلص يُدفَن  نَى، وفيها أنّ سيّدنا عي دُّ الرَّجمِ يف الزّ ا حَ ة أيضً التَّوراةِ األصليّ
يحةَ بعدَ ذلكَ فلَم تَعُد  حِ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص، ثُمّ حرَّفَتِ اليهودُ التَّوراةَ الصّ ّ حممّ عند النّ

. موجودةً يف األرضِ بعد ذلكَ
ها. الِ وكَرسِ بضمّ الدّ  (٣)

؛ وليسَ  ٌّ ِ ما وسلَّم، وهو ن عُ بنُ نُون مِن نَسلِ يعقوبَ صىلَّ اهللا عليهِ هو يُوشَ  (٤)
ـــالمُ أنّه =          ربِ عليه السّ ـــمالِ لُبنان. ويف خَ نيةِ يف شَ ـــا أنّه مدفونٌ يف المِ ينً قِ يَ
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وا هبا بَعدُ  ِ إرسائيلَ واستَقرُّ ره علَيها معَ بَ رصَ وأظهَ (١) بمِ بطِ ملسو هيلع هللا ىلص عىل القِ
ُطبةٍ  ا  يبً طِ م خَ رَ قَومَه نِعمةَ اهللا، فقـــامَ فيهِ ه اهللاُ عـــزَّ وجلَّ أنْ يُذكِّ أمرَ
يون، فجاءَهُ رجلٌ فقال: هل  نهـــا العُ يعـــةٍ رقَّتْ هلا القلُوبُ وذرَفَتْ مِ بَدِ
 َ ى اهللاُ عزَّ وجلَّ إىل مُو : ال(٢)، فأوحَ َ ؟ فقال مو نكَ ا أعلَم مِ مُ أحدً تَعلَ
ي،  َ مِن بعضِ النَّواحِ ـــمُ مِن مُو ٌ أعلَ ، أي خرضِ ٌ نا خَرضِ بْدُ ملسو هيلع هللا ىلص: بَـــىلَ عَ
 َ و يعةِ فمُ ِ لمِ الرشَّ ، أمّا بعِ َ ببعضِ عُلومِ الكُشوفاتِ يدُ عىلَ مو زِ فهو يَ
َ يف بعض األشياء  مُ مِن مُو ُ أعلَ نْ يُقالُ اخلَرضِ ، لكِ يدُ عىلَ اخلَرضِ زِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ
ا، إنّما هي بعضُ  ين عقيدةً وأحكامً ال ليســـت هي مِن رضوريّات الدّ
ا حيث ترَك  ا لطِيفً تَبَ اهللاُ عىلَ مُو ملسو هيلع هللا ىلص عتَبً احلِكَم والكشـــوفات. فعَ

 ِ ـــعُ أمرَ بَ ـــالمُ توىلَّ يُوشَ الةُ والسّ ما الصّ َ عليهِ = بَعد وفاةِ هارونَ ثُمّ مو
 ّ لَسطِنيَ ال م بالدَ فِ خَل هبِ ، فَدَ َ م بعدَ مُو لَ األنبياءِ فيهِ ، وكان أوّ إرسائيلَ
عُ ملسو هيلع هللا ىلص بِأَمره  َ ملسو هيلع هللا ىلص يف التَّوراةِ، وقام  يُوشَ كانوا قد وُعِدوا هبا عىل لِســـانِ مو
ةً طوِيلةً مِن  وا عىل ذلكَ مُدّ م وبَقُ نهُ م قُضاةٌ مِ هُ ّ توىلَّ أمرَ يفِ ا توُ إىل وَفاتِه، فلمّ
م  ـــتْ فيهِ عفُ وفَشَ ن والضَّ بَّ إىل ب إرسائيلَ الوَهَ رتةِ دَ مَن، ويف هذه الفَ الزَّ
وفِهم  بادةُ األوثانِ واألصنامِ يف صفُ ةُ وعِ رات ودخلَتِ الوثَنِيّ نكَ المعايص والمُ
ونَ  يُّ مالقةُ واآلرامِ م، فغَزاهم العَ نهُ يبةَ مِ رِ م األُممَ القَ ـــلَّط اهللا تعاىل علَيهِ فسَ

ينِيُّون وغريُهم.  لَسطِ والفِ
ُم مِن نَسلِ قِبْطِ  ، قيل: إهنّ ِ إرسائيلَ نُوا مِرصَ وكانُوا أعداءً لبَ هو قَومٌ ســـكَ  (١)

. ٍ ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل غريُ ذلكَ نعانَ بنِ حامِ بنِ نُوح ابنِ كَ
دقٌ منه ألنه أجابَ  بًا منه حاشاه، بل هو صِ َ ملسو هيلع هللا ىلص هذا ليسَ كذِ وقولُ مو  (٢)
لِمَ به. َ قبل ذلك وال عَ عرِفُ اخلَرضِ َ يَ عن ذلك بِناءً عىل عِلمه، ومل يكُن مو
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 : َ ى اهللاُ إىل مو » بدل قولِ: «أنا»، فأَوحَ مُ لَ وهو قـــولُ «اهللاُ أعلَ األفضَ
. ُ ين هو اخلَرضِ ِ البَحرَ ع مَ ندَ جمَ بدٌ يل عِ (١) عَ نكَ مُ مِ بل أعلَ

ا  يَ َ بل هو بَلْ ه األصيلُّ اخلرضِ ح، وليسَ اســـمُ اجِ ٌّ كريمٌ عىل الرّ ِ ُ ن واخلرضِ
ٍ أي أرضٍ فيها  وة ٍ عىلَ فَرْ ة َ ألنّه جلَس ذاتَ مرّ ي اخلَرضِ ـــمِّ ، سُ ابنُ مَلْكانَ
ـــالمُ  . وكان عليه السّ لفِه خَرضاءَ لِبُ مِن خَ ا هـــي تنقَ عٌ فإذَ تمِ ـــسٌ جمُ يبَ
ا بعَث  كُم هبـــا قَبله، فلمّ َ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عىل رشيعةٍ حيَ ـــامٍ قَبلَ مو يف أيّ
لوا  ين يف زمَانِه أن يَعمَ بَ عىل النّاس الّذِ يا رســـوالً وجَ اهللاُ مو ملسو هيلع هللا ىلص نَبِ

.(٢) َ يعةِ مو ِ برشَ

أي يف بعضِ األمورِ كما سبقَ بَيانُه.  (١)
ةِ يف إثباتِ حياةِ اخلـــرضِ ملسو هيلع هللا ىلص ما رواه يعقوبُ بنُ  حِّ األخبارِ القدِ ـــن أصَ مِ  (٢)
ايشِ  ُ الً  يدةَ الباهيلّ قال: رأيتُ رجُ بِ ياح بن عَ يق رِ سفيان يف تارِخيه مِن طرِ
يز ريض اهللا عنه فســـأله عنه فقال له عُمر: إينّ ال أراكَ إالّ  عُمرَ بنَ عبدِ العزِ
. قال احلافظ العسقالينّ  لُ أَيلِ وأَعدِ ّ سَ ينِ أينِ َ ُ برشَّ ًا، ذاك أخِي اخلَرضِ الً صاحلِ رجُ

.« : هذا أصلَحُ إسنادٍ وقَفتُ علَيه يف هذا البابِ يف «اإلصابة»: «قلتُ
لَميُّ يف تصنِيفه:  ثُمّ ساقَ احلافظُ أسانيدَ أُخر وقال: «قال أبو عبد الرّمحنِ السُّ
اصَ يقول: كنتُ  عتُ بِالالً اخلوّ ازيَّ يقول: سمِ دَ بنَ عبدِ اهللاِ الرّ عتُ حممّ مِ سَ
 ، ُ ِمــــتُ أنّه اخلَرضِ ، ثم أُهل بتُ ــــي فتعجَّ اشِ ُ لٌ  ، فإذا رجُ ِ إرسائيلَ يف تِيــــه بَــــ
؟ - (واحلَقُّ مِن أسماءِ اهللا ومعناهُ الواجبُ الوُجودِ  َقِّ احلَقِّ مَن أنتَ ِ  : فقلتُ
، فقلــــت: ما تقولُ يف  ُ ) - قــــال: أنا أخُوكَ اخلَرضِ ناءُ ــــوزُ عليه الفَ الّــــذي ال جيَ
يق، =            دّ نبل؟ قــــال: صِ : فأمحدُ بنُ حَ ؟ قــــال: مِن األبدال. قلــــتُ الشــــافعيّ
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ى  يفَ يل بِه؟ فأوحَ َ بشـــأنِ اخلَرضِ قـــال: يا رَبِّ فكَ ي إىل مو ا أُوحِ فلمّ
تَلٍ(١)،  كْ لَها يف مِ كةً فيجعَ ين ســـمَ ِ البحرَ ع مَ ذَ معه إىل جمَ اهللاُ إليه أنْ يأخُ

. ُ كةُ فهنالكَ اخلَرضِ مَ تِ السّ دَ يثُما فُقِ فحَ
ــــع ﴿Â Á﴾ أي ال  رْ إذْ ﴿¾ ¿ À﴾ يُوشَ ﴿½﴾ أي واذكُ
ين  عُ البَحرَ مَ لَ إليه، وجمَ ريُ ﴿Æ Å Ä Ã﴾ أي أصِ أزالُ أَسِ

 È  Ç﴿ ،(٢) ، وقيل غريُ ذلكَ رشِقَ يلِ المَ ّا يَ ومِ ممِ رَيْ فارِسَ والرُّ َ ى  مُلتقَ
دِ  َّ بأحَ ، فغَ ريِ ا طوِيالً يف السّ هرً َ دَ ّ أَميضِ ــــري ح ِ أو أسِ ع Ê É﴾ يَ

، وقيل غريُ ذلك(٤). نةً ين(٣). واحلُقبُ يف األصلِ ثَمانُونَ سَ األمرَ

ــــيلةٍ  ثلَه، قلت: بأيّ وَسِ ه مِ لِّف بَعدَ َ = قلــــت:  فبِرشُ بنُ احلــــارث؟ قال: ملَ خيُ
كَ ألُمِّك». ِّ رأيتُك؟ قال: بربِ

ا أي ستِّني مُدا. َ صاعً سةَ عرشَ عُ مخَ رابٍ يسَ أي جِ  (١)
ـــمالِ إىل اجلُنوبِ يف أرضِ  حِيط مِن الشَّ رُج مِن البَحرِ المُ راعٌ خيَ قيـــل: هو ذِ  (٢)
عُ البَحرُ  تمِ تةَ حيث جيَ بْ نْجةَ وسَ ندَ طَ ، وقيل: هو عِ راءِ أذربِيجانَ فارِسَ مِن وَ
لُسِ مِن  رُ األندَ با، وقيل: هو  بُورٍ إىل صَ حِيط والبحرُ اخلارِجُ منه مِن دَ المُ
 ، رِ فارسَ وم و رِ الرُّ ع  يط، وقيل: البحـــر األزرق، وقيل: جممَ البحرِ المحِ

ة. ينِيَ رّ (Mtkvari) والرس (Aras) بأرمِ ى هنرِ الكُ وقيل: مُلتقَ
أي جعلَه غايةً لذلك.  (٣)

مٌ  ، وأصلُه يف اللُّغة وَقتٌ مُبهَ مانُ : هو الزَّ يدٍ ، وقال ابنُ زَ قيل: ســـبعُون سنةً  (٤)
ـــكون القاف ثمانونَ =      ثِري. وقيل: احلُقب بضمّ احلاء وسُ لِيل والكَ ـــعُ للقَ يقَ
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ا  يَ كتَلِ ومضَ تةً يف المِ ةً ميّ كةً ماحلِ مَ ا وسَ ً المُ خُ َ عليه السّ ل مو فحمَ
ـــعُ ﴿Î Í﴾ أي  َ ويُوشَ مها، ﴿Ì Ë﴾ أي مُو وَ مَقصدِ
ٍ ﴿Ï﴾ أيْ تَرَكا ﴿Ð﴾ أي  خـــرة ندَ صَ ين عِ ـــى ما بَنيَ البَحرَ مُتلقَ
ما فَناما. وكان  يهِ عا رأسَ ها، ثُمّ وَضَ ا أمرَ دَ تفقَّ كتَلِ وملَ يَ ةَ يف المِ ـــمكَ السَّ

. هرُ تَني فهو الدَّ يدُ عليها، أمّا احلُقُب بضمّ زِ = سنةً   ورُبّما يَ
يم يف غريِ هذه اآليـــة وذلك يف قولِه تعاىل  وقـــد جاء احلُقبُ يف القـــرءانِ الكرِ
بأ: ٢٣] أي  ورة النَّ ارِ يف النّارِ﴿¢  £  ¤﴾ [سُ حكايةً عن حالِ أهلِ النّ
لّة  ، وهذا مِن بابِ استِعمالِ بعضِ أبْنِيةِ مجُوعِ القِ دُ أحقابًا ال تنتهي بل تتجدَّ
عَ  ـــن غريِ أن ينقطِ ه مِ قبٌ غريُ هُ حُ قـــبٌ ولِيَ ثرةِ. فإذا مىضَ حُ ِ الكَ َ مجـــع بمع
كتور  ين يف النّار، وخالَف يف ذلك الدّ فَ عن أحدٍ مِن الكافرِ فَّ العـــذاب أو خيُ
يةَ ذهَب اىل  : «ابنُ تَيمِ ـــة القائلُ يّ عِي العالِمِ المرصيّ يوســـف القرضاويّ مُدّ
ليل عىل  ولِ، وهو الالئِقُ بِرَمحةِ اهللا، والدّ ارِ وأنا أرتاحُ هلذا القَ ناءِ النّ القـــولِ بِفَ
ارِ قـــولُ اهللا ﴿¢  £  ¤﴾»، وكالمُ القرضاويّ هذا ككالمِ ابن  فَنـــاءِ النّ
وجٌ عن  دٌّ إلمجاعِ األُمّـــة وخرُ ـــة الثابتة ورَ تيميـــةَ تكذيـــبٌ للنُّصوص الرشعيّ
دةٌ  دِّ ا أحقابٌ مُتجَ وا يف أهنّ نّة ملَ خيتلِفُ ني. فإنّ علَماء أهلِ السُ اعتقادِ المســـلمِ
ةٌ مُتعاقِبةٌ إىل ما ال هنايةَ له، أمّا الّذي  ا سنواتٌ ممتدّ ين يف النّار وأهنّ عىل الكافرِ
يدُ احلُقـــب مِن أحقابِ جهنَّم – أي  ني فيه هو حتدِ اختلَف عُلماء المســـلمِ
يد ال احلُقبِ الوارِد الّذي يف قولِ  بيـــان احلُقبِ الواردِ يف هذه اآليةِ عىل التّحدِ
ـــري احلُقبِ يف قولُ اهللا:﴿¢  £  ¤ ﴾ سبعةَ  مو ملسو هيلع هللا ىلص - فذهبُوا يف تفسِ
يون»  ـــت والعُ ون كالمـــاوَرديّ «النُكَ ُ لّتها المفـــرسِّ مذاهبَ بســـطَها مـــع أدِ

.(١٨٦/٦)
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 َ ِ ا إالّ حَ تً يِّ ا مَ يئً يبُ شَ ى عنيَ احلياةِ ال تُصِ خرةِ عنيٌ تُســـمَّ ندَ هذه الصَّ عِ
كتَلِ  بتْ يف المِ ه اضطَرَ وْحُ الماءِ وبَردُ ـــمكةَ رَ ا أصابَ السَّ ذنْ اهللاِ، فلمّ بإِ

 Õ  Ô Ó Ò﴿ مكة نه ﴿Ñ﴾ احلوتُ أي السَّ تْ خارجةً مِ وهاجَ
ا(١). Ö﴾ أي مَسلَكً

ةَ لَيلتِهما  يّ ـــيانِ بَقِ شِ َ ما انطلَقا  ا أفاقَا مِن نَومهِ ﴿! "﴾ يع فلمّ
القاةِ  ا لِمُ دً ـــل مَوعِ عِ ي جُ ين الّذِ ِ البَحرَ ع مَ عَ جمَ ين موضِ اوِزَ همـــا جمُ ويَومِ
َ اجلوعَ ليكونَ ذلكَ  ى اهللاُ عىلَ مـــو ـــالمُ ألقَ ما السّ َ باخلَرضِ عليهِ مُو
عَ  َ ﴿$﴾ يُوشَ بِه، ﴿#﴾ مو عَ يف طلَ جِ رِه احلوتَ فريَ كُّ ا يف تذَ سببً

كةُ ﴿' )  ـــمَ  بِه وهو السَّ عامَنا الّذي نَتغدَّ ﴿% &﴾ أي طَ
. ةً دَّ ا وشِ بً ( * + , -﴾ أي تعَ

لْنا﴿2  3﴾  نيَ نَزَ ﴿/ 0 1﴾ أي حِ َ و ـــعُ لِمُ ﴿.﴾ يُوشَ
لَه، وقيل:  وعِد﴿4 5 6﴾ أي محَ عُ المَ ها وهي مَوضِ نا عِندَ ونِمْ
َ أنْ  ، ثُمّ نَيسِ َ كةِ لكنّه قال: ال أُوقِظُ مو مَ لَ للسَّ ع رأَ ما حصَ إنّ يُوشَ

ا مِن  َسُّ شيئً َ لَ ال  وِي أنّ احلوتَ جعَ ر، منها ما رُ وحكي فوقَ ذلكَ أقوالٌ أُخَ  (١)
ا إالّ صارَ  يقً . وقيل: جعَل ال يَســـلُك طرِ خرةً ّ يكونَ صَ بِسَ ح البَحـــرِ إالّ يَ
ّ بنِ  ـــيخانِ وأمحدُ وغريُهم عن أُيبَ ا، وأصحُّ مِن ذلكَ ما رواهُ الشَّ دً الماءُ جامِ
زَ  جَ » أي حَ ــكَ اهللاُ سَ كَعبٍ ريض اهللا عنه عن رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنّه قال: «فَأَمْ
ةِ  فَ ثْلَ الطّاقِ» وأشـــارَ ملسو هيلع هللا ىلص إىل صِ يَةَ املاءِ، فَصارَ مِ رْ ِ احلُوتِ جِ ن تِه «عَ درَ بقُ

.ٍ ة وَّ ٍ وكَ وسِ مِن قَنطَرة عِل كالقَ الطَّاقِ، والطَّاقُ ما عُطِفَ مِن األبنِيةِ أي جُ
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 : 9 8 7﴿ : عُ قائالً ر يُوشَ ه فيما بَعدُ ما جرَ. فاعتَذَ َ ربِ خيُ
  A @ ? >﴿ ُداه قَ ، ففَ ِلَ احلوتَ ; >﴾ أي فأنساينِ أنْ أمحَ
، أو  يثُ ســـارَ نه  وهو أنَّ أثَرَ احلُوتِ بَقِي إىل حَ بُ مِ C B﴾ أي يُتعجَّ
َذ  ذْنِ اهللاِ ووقَعَ يف البَحرِ واختَّ َ بإِ ِ هِ فإنّه حَ ِ ربَ ِ ك  َ ـــيتُ أنْ أُخربِ معناهُ فنسِ

. بٌ هُ فيه وإنّه ألَمرٌ عَجَ مَسلكَ
اها  يَ كةِ، فأحْ مَ ا مِن السَّ ُما قَد أكَال شيئً جَب كان يف أهنّ وِي أنّ األمرَ العَ ورُ

. اهللاُ عزَّ وجلَّ عىل ما هي عليه مِن اهليئةِ
الً إىل  َ ملسو هيلع هللا ىلص أنّ احلُوتَ ذهبَ يف المـــاء وبَقِي أثرُه متّصِ لِـــمَ مُو ا عَ فلمّ
 ﴾F﴿ ع هو يثُ سارَ يف البحر﴿E D﴾أي فَقدُ احلوتِ يف الموضِ حَ
 ﴾J﴿ ، ِ أي الّذي ﴿H G﴾ أي نطلُبه مِن العالمةِ عىل وُجودِ اخلرضِ
نه  هما الّذي جاءَا مِ ـــعُ ﴿L K﴾ أي طريقِ َ ويُوشَ ـــعَ مو أي فرجَ
خرةَ الّ  ا الصَّ غَ ّ بلَ ا ح تّبِعان ءاثارَمها اتِّباعً انِ ﴿N M﴾ أي يَ صّ قُ يَ

. ها مِن أمرِ احلوتِ ما كانَ كان عِندَ
 ﴾R Q P﴿ دا خرةِ وجَ ع الصَّ ال إىل موضِ ا وصَ ﴿O﴾ أي فَلمّ
ا  تُه أبو العبّاس جالِسً المُ وكُنيَ ُ بَلْيا بنُ مَلْكانَ عليهِ السّ ُّ اهللاِ اخلرضِ ِ هو نَ
ع ﴿S﴾ أي وقد أعطَى  ـــوبٍ عند ذلكَ الموضِ يف البحرِ أو مُغطى بِثَ
 ﴾V U﴿ ًة ـــالمُ ﴿T﴾ أي خاصّ َ عليه السّ اهللاُ عزَّ وجلَّ اخلَرضِ
ل حيا ال يُقبَضُ  اجِح وملَ يزَ ُّ عىل القولِ الرّ ةُ، فهو ن وهي الوحـــيُ والنبُوّ
لِنا  مان، ﴿Y X W﴾ أي مِن قِبَ ِ القـــرءانِ يف ءاخِر الزَّ ندَ رفع إالّ عِ
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ا  لومٍ ملَ يُفِض هبِ هُ اهللاُ وأفاضَ عىل قَلبِه بعُ ﴿Z ]﴾ وذلـــك بأنْ أهلَمَ
َ ملسو هيلع هللا ىلص. عىل أحدٍ يف زمَانِ مو

يه اهللاُ يف قُلوبِ مَن يشاءُ مِن أوليائِه بال  لمٌ يُلقِ ُّ هو عِ ّ ينِ لمُ اللَّدُ فائدة: العِ
: منهُ  نا اإلمامُ اهلرريّ رمحه اهللا: «وهو قِسمانِ م. قال شيخُ نهُ اكتِسابٍ مِ
، ومنه ما يأيتِ معَ االســـتِداللِ  م ذلكَ لهَ ريٍ مِن الويلّ المُ ما يأيت بغَري تفكِ
لمُ  ُّ فالعِ ِ ، أمّا النَّ ّ ِ ريِ النَ ، هـــذا إذا كانَ مِن غَ ٌّ بّاينِ بُه لُطفٌ رَ ـــن يَصحَ لكِ
ُّ اهللاِ  ِ طيَ ن

ِ كما أُعِ ـــن الوَحي يق الوَهبِ هو نوعٌ مِ رِ ــذي يُعطاهُ مِن طَ الـّ
.« المُ ُ علَيه السّ اخلَرضِ

الٌ  ا حمُ ن كان فاسقً يعةِ، فمَ ك بالرشّ ن ملَ يتمسَّ ُّ لِمَ ينِ لمُ اللَّدُ وال يكون العِ
 ﴾Í  ÌË   Ê﴿: َّ ألنّ اهللاَ تعاىل يقولُ ّ ينِ لمَ اللَّدُ أنْ يُؤتَى العِ
باتِ واجتنبَ  ى اهللاُ تعاىلَ بأنْ أدَّ الواجِ ن اتَّقَ رة: ٢٨٢]، فمَ ورة البقَ [سُ
منِ وصارَ مِن أولِياءِ اهللا فإنّ  حرَّمـــاتِ ثُمّ زادَ مِن النَّوافِل فَرتةً مِن الزَّ المُ
. ةِ يّ ةِ الوَهبِ نِيّ لومِ اللَّدُ ّ بِما شاءَ مِن العُ اهللاَ قد يُفِيضَ عىل قلبِ هذا الويلِ

 ، ّ أو ويلّ ِ نَ
نـــامِ، وال يكونُ ذلكَ إالّ لِ لمُ تَعبِري المَ ةِ عِ نِّيَّ لومِ اللَّدُ ـــن العُ ومِ

نامِ وليسَ كُلُّ األولياءِ  ـــريَ المَ ـــالمُ قد أُعطُوا تعبِ مُ السّ وكُلُّ األنبياءِ عليهِ
طِئ ألنّه  د خيُ ُّ فقَ نـــامِ وأمّا الويلِ طِئ يف تعبِري المَ ُّ فال خيُ ِ ،  أمّا الن كذلـــكَ
د صحَّ  ف بِه ويُفاضَ عليه أحيانًا؛ فقَ عِي ما يُكاشَ غريُ معصومٍ وقَد ال يَ
لٍ  ؤيا لرَجُ يقَ ريض اهللا عنه عربَّ الرُّ دِّ نا أبا بكرٍ الصِ دَ يف احلديثِ أنّ ســـيّ
، فقال له رسولُ اهللا  َّ ملسو هيلع هللا ىلص بالتَّعبِري فأَذِنَ ِ رءاها وذلكَ حني اســـتأذَنَ الن
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ا»(١). طَأْتَ بَعْضً أَخْ ا وَ بْتَ بَعْضً ملسو هيلع هللا ىلص: «أَصَ
، ولذا  ريَ والبَيانَ ئُ التّعبِ ـــف بـــه فيُخطِ ه ويُكاشَ مُ عِي الويلُّ ما يُلهَ وقَد ال يَ
» معناهُ ليسَ مِن أســـبابِ  ةٍ ُجّ ِ ّ ليسَ  يلِ قـــال عُلماءُ األصولِ: «إهلامُ الوَ
يُّ  نْدِ دٍ النَّهاوَ (٢)، وقال اإلمامُ اجلُنَيد بن حممّ ةً جّ ونَ حُ يّ ليكُ طعِ لـــمِ القَ العِ

دُ الويلُّ  جتهِ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص اإلمـــامُ المُ نـــامِ يف أُمّةِ حممّ ر عنه أمرُ تعبِري المَ ـــهِ ّن شُ وممِ  (١)
تابَ الموجودَ يف  م بأنّ الكِ زَ ـــريينَ ريض اهللا عنـــه، وال جيُ دُ بن سِ دُ حممّ اهِ الزّ
وِي أنّه قال يف شـــأنِ  ه، بَنيَ بَني. وقد رُ ـــوبَ إليه هو مِن تأليفِ ريِ المنسُ التّعبِ
شـــايِخَ ثَالثةٍ  ا أنا بمَ ، فإذَ لتُ اجلامعَ نـــامِ كأينّ دخَ بَدءِ أمـــرِه: رأيتُ يف المَ
َك اهللاُ؟ قال:  : مَن أنتَ رمحِ نِ الوَجهِ إىل جانبِهم، فقلتُ للشابّ وشابٍّ حسَ
؟ قـــال: ءابائِي إبراهيمُ وإســـحاقُ  ـــيَخةُ شْ : فهؤالءِ المَ ـــف، قلتُ أنـــا يوسُ
ا  تَحَ فاهُ وقال: انظُرْ ماذَ ك اهللاُ، قـــال: ففَ ِ ممّا علَّمَ لِّمْ : عَ ، فقلتُ عقـــوبُ ويَ
 : ا ترَ؟ فقلتُ : أرَ لِســـانَك، ثُمّ فتَح فاهُ فقال: انظُـــرْ ماذَ تـــرَ؟ فقلتُ
: أرَ قَلبَك، فقال: عَربِّ وال  ا ترَ؟ قلتُ اتَك، ثُمّ فتَح فاهُ فقال: انظُرْ ماذَ هلَ

ي. فِّ ّ انظُر إلَيها يفِ كَ يا إالّ وكأَينِ ؤْ َّ رُ تْ عيلَ ، فأصبَحتُ وما قُصَّ َفْ ختَ
ها  ؤيـــا األولياءِ بعضُ ياءِ، فرُ ؤيـــا األنبِ ـــتْ كرُ ا ليسَ ِّ مَنامً ؤيا الويلِ وكذلـــكَ رُ  (٢)
يلُ أنْ تكونَ  م وَحيٌ يســـتحِ ؤياهُ ، أمّا األنبياءُ فرُ ها غريُ ذلكَ اتٌ وبَعضُ مُبرشِّ
م كما قال ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــم ألهنّ ى إلَيهِ ـــون ما يُلقَ عُ ُم يَ ، وإهنّ ـــيطانِ ـــن تَالعُبِ الشَّ مِ
م كلَّها عىلَ  ؤياهُ ُم»، وليسَ معناه أنّ رُ ال تَنامُ قُلُوهبُ م وَ نُهُ يُ ياءُ تَنامُ أَعْ «األَنْبِ
ح يف  ، فقد صَّ ا حيـــثُ تَقتيضِ التّأوِيلَ فذلـــكَ األمرُ ا بل إهنّ ـــر دائمً الظّاهِ
عبةِ وهو  ولَ الكَ الَ يَطُوفُ حَ جَّ نامَ الدَ احلديثِ أنّ رَسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص رأَ يف المَ
نا اإلمامُ =  . وقد قال شـــيخُ يقةِ ةَ يف احلقِ الَ ال يَدخُل مكّ جّ ملسو هيلع هللا ىلص أخربَ أنّ الدَّ
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 (١) ةُ طُرُ يلِ النُّكتَ ة ريض اهللا عنه: «رُبَّما ختَ يّ وفِ دُ الطائِفةِ الصُّ البَغداديُّ سيِّ
نّة»(٢)،  تابِ والسُ لٍ مِن الكِ ي عَدْ دَ ـــاهِ لُها إِالّ بِشَ ومِ فَال أَقبَ تِ القَ مِن نُكَ

ّ ريض اهللا عنه. اراينِ لَيمانَ الدّ ا عن أيبِ سُ ويُروَ ذلكَ أيضً
ـــط كما قال بعضِ  يا وكان وَلِيا فقَ ـــالمُ نَبِ ُ عليه السّ نِ اخلرضِ كُ ـــو ملَ يَ فلَ
لتُه عن إهلامٍ  َ «فعَ لماءِ الّذين محَلُـــوا ﴿É  È   Ç  Æ﴾ عىل مع العُ
ذُ ما فعلَه مِن قَتلِ  ـــحُّ أنْ يُقال: إنّه يُنفِّ » كَيفَ يُصِ ُّ ه الويلِ مُ كالّذي يُلهَ
 َ وابُ أنّ اخلرضِ ه األولياء؟! فالصّ ِـــدُ جرَّد اإلهلامِ الّذي جيَ وِه بمُ ــدِ و الولـَ
مْنا، وقد كانَ قَبل ســـيّدنا  ريُ رســـولٍ مِن أنبيـــاءِ اهللا كما قدَّ ٌّ غَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص نَ
زالُ  ، والَ يَ يدِ ع بِه لكن ال يُعرَف وقتُ بَعثِه عىل التّحدِ َ ملسو هيلع هللا ىلص واجتمَ مـــو

. مانِ رءانِ مِن األرضِ يف ءاخِر الزَّ ِ القُ وتُ بعدَ رَفع يا إىل اآلنَ ثُمّ  حَ
ــمّ قال: وأنَّى  ُ ثـُ ـــالمَ عىل اخلـــرضِ فردَّ عليه اخلرضِ َ ملسو هيلع هللا ىلص السّ ى مو فألقَ
؟ قال:  ِ إرسائيلَ َ بَ ، قال: مـــو َ (٣)؟ قال: أنا مو ـــالمُ كَ السّ بأرضِ

بَشٌ  يها غَ يحةٌ ألنّه ليسَ فِ حِ يـــا األَنبياءِ صَ ؤْ : «رُ = عبـــدُ اهللا اهلرريُّ رمحه اهللاُ
هم». فاءِ أرواحِ فِكرِيٌّ لِصَ

. أي الوارِدُ وهو اإلهلامُ  (١)
رجاينّ  يفات» للجُ ير والتحبري» البن اهلُمام (١٤/٣)، و«التَّعرِ يُنظَر: «التَّقرِ  (٢)
ـــالء البُخـــاريّ (٣٩٢/٣، ٦٣١)،  (ص/٥٧)، و«كَشـــف األرسار» للعَ
رعة  ركيشّ (٣٥٩/٣)، و«الغَيث اهلامع» البن زُ ســـامِع» للزَّ و«تشنِيف المَ

را (٨١٩/٣). العِ
صحَّ ذلكَ يف حديث رواهُ البُخاريُّ ومُســـلمٌ وغريُمها، ومعناهُ عىل ما قالهُ =   (٣)



١٢٠

ٍ بالِغَني ﴿_ `﴾ أي  ـــع ــمّ ﴿\ [ ^﴾ بلُطفٍ وتواضُ ـــم، ثـُ نعَ
ـــك ﴿g f e d c b a﴾ أي  عَ ئـــتُ ألَصحبَكَ وأتَّبِ جِ
َ ملسو هيلع هللا ىلص مِن  ، فطلَب مُو ـــدُ إصابةُ احلَقّ ، والرُّشـــدُ والرَشَّ ا ذا رُشـــدٍ لمً عِ

لم. ه اهللاُ بِه مِن العِ هُ بعضَ ما خصَّ اخلَرضِ ملسو هيلع هللا ىلص أنْ يُعلّمَ
لمٍ  ه، وأنتَ عىلَ عِ نِيه اهللاُ ال تَعلَمُ لَّمَ لمٍ عَ ، إينّ عىلَ عِ َ : يا مو ُ فقال اخلرضِ
 َ و ُ لِمُ : هل أتّبِعُك؟ ﴿h﴾ اخلَرضِ َ ، فقـــال مو هُ اهللاُ ال أَعلَمهُ كَ لَّمَ عَ
ة وليسَ معناه  بلُطـــفٍ ﴿n m l k j  i﴾ أي يف أُمورٍ خاصّ
ـــلِ  زمِ مِن الرُّسُ ـــالمُ مِن أُويلِ العَ َ عليه السّ رب له بالمرّة، فإنّ مو أنّه ال صَ
م اهللاُ عزَّ وجلَّ وخاطبَ  هُ ربِ وبذلـــكَ مدحَ أي الّذيـــن بلَغُوا الغايةَ يف الصَّ
ـــورة  ا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ﴿¼  ½      ¾   ¿  Â  Á  À﴾ [سُ ـــدً يَّه حممّ نَبِ
. ووجهُ قولِ  ربِ دٌ ملسو هيلع هللا ىلص أعىلَ األنبياءِ يف الصَّ األحقاف: ٣٥]، ورسولُ اهللاِ حممّ
ا  رً ُ بعضَ األُمورِ نظَ َ يُبارشِ َ ملسو هيلع هللا ىلص أنّ اخلَرضِ و ـــالمُ ذلكَ لمُ ِ عليه السّ اخلَرضِ
ر، وليسَ  ب الظّاهِ سَ ا  نظُر هلَ ـــالمُ فإنّه يَ َ عليه السّ إىل باطنِها، وأمّا مو
نادِقة كسيّد  زاجِ كما قال بعضُ الزّ َّ المِ ِ َ كان عَص نا مو دَ معناهُ أنّ سيّ
ا. بُورً ا صَ لِيمً يا إالّ حَ ثَ نَبِ ، حاشا هللا، فإنّ اهللا تعاىلَ ما بعَ رصيّ قُطب المِ

 v  u t s r q  p o﴿المُ ذلكَ فقال ُ عليه السّ ثُمّ أكَّد اخلرضِ
رُه بِناءً عىل  نُ بل تَراهُ فتُنكِ ه مِن حيثُ الباطِ w﴾ أي عـــىل أمرٍ الَ تَعلَمُ

ر. الظّاهِ

. ا كانت بِالدَ كُفرٍ ّاح أهنّ = بعضُ الرشُ



١٢١

ئِـــذٍ ﴿z y  } | {﴾ عن اإلنكارِ  ندَ َ ملسو هيلع هللا ىلص عِ ﴿x﴾ مو
اضِ ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي وال أُخالِفُك يف أمرِك. واالعرتِ

ا -  ٍ أيضً ع بٍ وتواضُ »، بل كلَّمه بـــأدَ عْ َ «اتّبِ و ُ لِمُ ــرضِ ـــم يَقُل اخلـَ فلَ
 ِ تَ بْ حِ وكذلك دأْبُ األنبياءِ ﴿¤﴾ لـــه ﴿¥ ¦﴾ أي لكِن إنْ صَ
عيلِ فيه  يَ عليكَ وَجهُ فِ فِ يحٌ إالّ أنّه خَ لِمتَ أنّه صحِ ا قَد عَ ّ شيئً فرأيتَ مِ
ؤالِ  ُ بالسُّ ﴿§ ¨ © ª﴾ مِن ذلكَ بأنْ تكونَ أنتَ الّذي تُفاحتِ
كرِ  ّ أكونَ أنا البادئَ بذِ ِ ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي ح عُ وتُراجِ
م  َ لك شـــأنَه. ويفِ ذلك دليلٌ عىل أنّ أفعـــالَ األنبياءِ عليهِ األمـــرِ فأُبَنيِّ

. كمةٌ وغايةٌ محِيدةٌ ُم فيها حِ ر عن عبَثٍ بل يكونُ هلَ المُ ال تَصدُ السّ
يانَ عىل شاطِئ البَحرِ  شِ َ المُ  ما السّ ُ عليهِ َ واخلَرضِ ﴿²﴾ أي مُو
ريِ  م بِغَ هُ ـــا معَ لومهُ مَ ا، فحَ لومهُ مِ ـــم أنْ حيَ لَّماهُ ، فكَ ينةٌ ـــفِ ما سَ رَّت هبِ فمَ
رتَنيِ  رةً أو نَقْ ر نَقْ قَ ينةِ، فنَ ـــفِ رْفِ السَّ عِوَضٍ، فجاءَ عُصفورٌ ووقَف عىل حَ
لمِ  ك مِن عِ ـــي وعِلمُ لمِ صَ عِ ، ما نَقَ َ : يا مُو ُ ــرضِ ، فقال اخلـَ يف البَحـــرِ

. رةِ هذا العُصفورِ يف البَحرِ قْ (١) إالّ كنَ اهللاِ
ره، قال احلافظُ النّوويُّ يف رشحه عىل  فلَفـــظُ النَّقصِ هنا ليسَ عىل ظاهِ
لمِ اهللا تعاىل كنِسبةِ  ك بالنّسبةِ إىل عِ ي وعِلمَ : «وإنّما معناه أنّ عِلمِ مُسلمٍ

، هذا عىل التّقريبِ إىل األفهام». ه هذا العُصفورُ إىل ماءِ البَحرِ رَ ما نَقَ

. أي بالنِّسبةِ إىل مَعلُومِ اهللاِ  (١)



١٢٢

ء،  لمِ اهللاِ كالَ  ك بالنِّســـبة إىل عِ ي وعِلمُ ٍ أُخر: عِلمِ ومعناهُ بِعبـــارة
ه عزَّ  لمُ ، عِ نقُصُ يدُ وال يَ ئًا وال يزِ ا وال مُتجزِّ ضً لمُ اهللا واحدٌ ليسَ مُتبعِّ فعِ

. ا سائِر المعلُوماتِ مُ هبِ علَ ةٌ يَ ةٌ أبديّ فةُ كَمالٍ أزليّ وجلَّ صِ
ا(١)  ومً ُ قَدُ ذَ اخلَرضِ طِ البَحرِ أخَ ﴾ وصارتْ يف وسَ  ̧¶ μ  ́³﴿
هةِ الماءِ،  نها مِن جِ ٍ أو لَوحَني مِ ِ لوح لع ها بِقَ قَّ ا فـ ﴿¹﴾ أي شَ أو فأسً
تِهم  ينَ ـــفِ تَ إىل سَ دْ : قـــومٌ محَلُونا بِغَري عِوَضٍ فعمَ َ فــــ ﴿«﴾ له مُو
رُ األمرِ مِن اخلَرقِ أنّه يؤدِّي  فخرَقْتهـــا، ﴿¼ ½ ¾﴾ أي ظاهِ

 Á﴿ َأي أتَيتَ بما فَعلَت ﴾À ¿﴿ فينةِ وفيها أهلُها إىل غرَقِ السّ
َ بعدُ  و ْ لِمُ تبنيَّ ، وملَ يَ رُ ا هائالً مِن حيـــثُ الظّاهِ Ã Â﴾ أي عَظِيمً
َ يُوقِن أنّ  نا مو دَ ُ وحقيقتُه، مع أنّ ســـيّ نُ األمرِ الّذي جاءَهُ اخلَرضِ باطِ
علِه ذلكَ  ِ كان حلِكمةٍ ومل يكُن عن عبَثٍ بل له يف فِ نا اخلَرضِ دِ فِعلَ ســـيّ

. نٌ مَقبُولٌ لٌ حسَ تأوُّ
هةِ اخلَرقِ وال أرضَّ بأحدٍ مِن  ينةَ مِن جِ ـــفِ ا خرَقَها ملَ يَدخُلِ الماءُ السَّ فلمّ

 ﴾Ì Ë Ê É È  Ç Æ Å﴿ َ و ُ لِمُ أهلِها فـ ﴿Ä﴾ اخلَرضِ
فاءِ  ّ مع خَ ر األمرِ الّذي تَراهُ مِ اضِ بناءً عىل ظاهِ أي عَن اإلنكارِ واالعرتِ
ِ ﴿Ñ Ð Ï Î﴾ مِن  َ للخرضِ ، فـ ﴿Í﴾ مو باطنِه عنـــكَ
 ﴾Õ Ô﴿ ِ لْ َمِّ ِ لـــكَ ﴿Ó  Ò﴾ أي وال حتُ َّ يف مُتابعَ طِك عـــيلَ رشَ
َّ يف  قْ عيلَ رسِّ وال تُضيِّ ، مَعنـــاه ال تُعَ ةً ـــقَّ يف اتِّباعِكَ ﴿Ö ×﴾ أي مشَ

ها. ال وختفيفِ يد الدّ بتشدِ  (١)



١٢٣

غْضاء. َّ باإلِ ها عيلَ ْ ِ لك بل يَرسِّ مُتابع
ا  ـــيانِ معً شِ َ  ﴾Ø﴿ ِينة ـــفِ َ وخرَجا مِن السَّ ُ عُذرَ مُو لَ اخلَرضِ فَقبِ
كلِ  ـــن الشّ م ﴿Ü﴾ حسَ هُ بُون ﴿Û﴾ بينَ لعَ لْمانٍ يَ ا بغِ ﴿Ú Ù﴾ مَرَّ
ـــكّني أو  ا بالسِ ً ه ﴿Ý﴾ ذَ ه اخلَرضِ وأضجعَ (١) فأخـــذَ ءَ الوَجـــهِ وَيضِ

. ، وقيل غريُ ذلكَ ه باجلِدارِ بِ رأسِ رٍ أو برضَ جَ ه  بِرَضخِ رأسِ
ر  ب الظّاهِ سَ َ للخَرضِ ﴿á à ß﴾ أي ملَ تُذنِبْ  ﴿Þ﴾ مو
ونَ  ّ يُكتبَ عليهـــا ذَنبٌ إذْ كانَ الغُالمُ دُ (٢) ح ِ احلِنْثَ ـــا ملَ تَبلُغ أو نفسً
ر، وكان قتلُكَ لهُ ﴿â﴾ قصاصٍ يف مُقابِل قَتلٍ  ـــبِ الظّاهِ سَ البُلوغِ 
رُ  ا ال يَظهَ يبً ا عَجِ لـ ﴿ã﴾ أُخرè ç æ å ä﴿ ،َ﴾ أي أمرً

نُه. يل باطِ
 ، قٍّ ريِ حَ ـــا بغَ قتُلَ نَفسً ّ مِن أنبياءِ اهللاِ تعاىلَ أنْ يَ ِ تنبيـه: ال جيـــوزُ عىل نَ
لّ  غائِر الّ تدُ مَ أنبيـــاءَهُ عن الكُفر والكبائِـــر والصّ فـــاهللاُ عزَّ وجلَّ عَصَ
بُ  ا يَرتكِ عَ عَبدً َ أنْ يتّبِ سِ، كما أنّه تعاىلَ ال يأمُرُ مُـــو عـــىل دناءةِ النَّفْ

قَ لِيتعلَّم منه، حاشا. الفواسِ

ور، وقيل:  يسُ ون جَ : يَزعمُ ون يف اسمِ الغُالمِ، فقال البخاريّ ُ اختلَف المفرسِّ  (١)
يُور،  بْ لَ لة، وقيل: حَ همَ سنُون بالسنيّ المُ نُون، وقيل: حَ بْ ـــور، وقيل: حَ يسُ حَ
ـــان يف «البحر»  ، وقـــال أبو حيّ ـــور بالنُّون، وقيل غـــريُ ذلكَ يُ بْ وقيـــل: حنَ

يث». ءٌ مِن ذلكَ يف احلدِ رِد  (٢٠٨/٧): «وملَ يَ
نَّ البلُوغ. أي سِ  (٢)



١٢٤

 َ نيَ قالُوا عن مُو اللٍ قَد وقَع فيه بعضُ النّاسِ حِ ا مِن ضَ ر أيضً وليُحذَ
ن  ، فمَ ، مَعاذَ اهللاِ أنْ يكونَ ذلكَ ـــالمُ إنّه أســـاءَ الظَنَّ يف اخلَرضِ عليه السّ

. رَ والعياذُ باهللاِ د كفَ ّ مِن األنبياءِ فقَ ِ ثلَ ذلكَ إىل نَ نَسبَ مِ
ـــالمُ ﴿# $ % & ' ) (  َ عليهما السّ و ُ لمُ ﴿"﴾ اخلَرضِ
ر األمرِ الّذي تَراهُ  اضِ بناءً عىل ظاهِ * +﴾ أي عَن اإلنكارِ واالعرتِ

ةِ ﴿2  رّ َ ﴿-  . / 0 1﴾ أي بَعدَ هذه المَ ، ﴿,﴾ مو ّ مِ
 ِ رتَ فيما بَي 3﴾ أي فارِقْ ﴿5 6 7 8 9  :﴾ أي أُعْذِ
ا يف مُفارَقتِكَ يل حيثُ خالَفتُكَ  تَ مِن قِبَيلِ عُذرً دْ وبَينَك(١)، معناهُ وجَ

. اتٍ ثالثَ مرّ
لةُ  ــــا ﴿> =  < ? @﴾ هي أَنطاكِيــــةُ أو أَيْ ــــيانِ معً شِ َ  ﴾;﴿
ــــأالَ أهلَها  مهــــا، وكان ذلــــكَ بعدَ غُروبِ ﴿B A﴾ أي سَ أو غريُ
ابِ  ءٍ مِن الطّعامِ والرشَّ يفِ ب يفِ إكرامُ الضَّ ضِ يفةِ المُ ، ومِن وظِ يافةَ الضِّ
الءَ ﴿C﴾ أي  ُ ريةِ كانُوا  ا، ولكنّ أهلَ هذه القَ رً ال سيّما إذا كان مُسافِ
ا ﴿F﴾ أي  يوفً م ضُ ا علَيهِ لُومهُ ــــن ﴿E D﴾ أي يُنزِ وا مِ عُ امتَنَ
ا  عً ريةِ ﴿H﴾ أي مُرتفِ المُ ﴿G﴾ أي يف القَ ما السّ ُ علَيهِ َ واخلَرضِ مُو
المِ ألنّ  ازِ الكَ ــــن جمَ ، وهذا مِ طَ ﴿I﴾ أي يَكادُ﴿K J﴾ أي يَســــقُ
اجلِــــدارَ ال إرادةَ له، وهو كقولِك: دارِي تَنظُــــر إىل دارِ فُالنٍ أي تُقابِلُها، 
ــــورة  : ﴿k  j﴾ [سُ ولِه تَعاىلَ ــــن ذلكَ أمثِلــــةٌ كقَ ــــرءانِ مِ ويف القُ

. ورٌ أي أنتَ عِندي معذُ  (١)



١٢٥

  ¼  »  º﴿  :ريةِ، وقولِــــه تعاىل يُوســــف: ٨٢] أي أهلَ القَ
م(١)  ّ خلَصَ ذلكَ إىل قُلوهبِ بَّه ح رة: ٩٣] أي حُ ورة البقَ ½﴾ [سُ
ه إىل حالِ  ه ورَدَّ دِ ــــالمُ اجلِدارَ بِيَ ُ عليه السّ وَّ اخلَرضِ ﴿L﴾ أي سَ

.(٢) االستِقامةِ
، ومع  ـــري ما حلَّ سِ ةِ المَ ـــقّ ما مِن مشَ ا وحلَّ هبِ بَ مـــا كانَا قَد تَعِ وي أهنّ رُ
اهُ عَن مَيلِه إىل االعتِدالِ  ـــالمُ أقامَ اجلِدارَ وسوّ َ عليه السّ ذلكَ فإنّ اخلرضِ

زةٌ له ملسو هيلع هللا ىلص. ، وذلكَ معجِ هدٍ ثِري جُ يفةِ مِن غريِ كَ ه الرشّ سحةٍ مِن يَدِ بمَ
ا عىل حالٍ مِن احلاجــــةِ إىل الطّعامِ وهو  َ ملسو هيلع هللا ىلص ذلــــكَ ومهُ ــــا رأ مُو فلمّ
 ﴾N﴿ ،ُما ءٍ هلَ ُودوا ب ا أنْ جيَ ُم أبَوْ ندَ أهلِ القريةِ البُخالءِ إالّ أهنّ ّرٌ عِ متوفِ
تَ  دْ ونا، وقد عمَ فُ ونــــا وملَ يُضيِّ مُ م فلَم يُطعِ : قومٌ أتَيناهُ َ للخَرضِ مُــــو
بْتَ عىل  يتَه ﴿R Q P  O﴾ أي لطلَ ــــوَّ إىل حائطِهم المائِلِ فَسَ

دِّ احلاجةِ الّ بِنا. الً لِسَ عْ كَ اجلِدارَ ﴿T S﴾ أي جَ إصالحِ
نكَ   اضُ الثّالثُ مِ َ ﴿V﴾ أي االعرتِ ـــو ُ لمُ ئِذٍ ﴿U﴾ اخلَرضِ فعندِ
المُ أراد  َ عليه السّ راقِ ﴿Y  X﴾، لكنّ اخلرضِ ﴿W﴾ أي سببُ الفِ
ضايا  ـــهَ ما فعلَه يف القَ َ له أوجُ بَنيِّ ـــالمُ أن يُ َ عليه السّ قَبـــلَ مفارقةِ مو

. رةٌ الِطُه محُ ا كان خيُ رةً إذَ ، يُقال: أبيضُ مُرشَبٌ محُ لطُ لَونٍ بلَونٍ اإلرشابُ خَ  (١)
ا  يكً ا، وكان ســـمِ ـــني ذِراعً ه مخسِ قيل: كان ارتفاعُ اجلِدارِ مائةَ ذِراعٍ، وعرضُ  (٢)

. قوطِ لكنّه مائلٌ مُرشِفٌ عىل السُّ
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ُك ﴿\﴾ أي ببَيانِ  الثّالثة فقال له: ﴿]﴾ أي ســـوفَ أُخـــربِ
نَه لك مِن غريِ أن  ّ أبيِّ وجـــهِ ﴿[̂  _̀  b a﴾ فتَنتظِرَ حـــ
ـــنُ أمرِ القضايا  َ ملسو هيلع هللا ىلص باطِ يَ عىل مو فِ ـــا خَ ـــؤالِ، فإنّه لمّ ِ بالسُّ َ تُفاحتِ

الثّالثةِ سألَهُ عنها.
ا  دً ُ ﴿d c﴾ أي الّ خرَقْتُها وملَ تَغرَق وال أصابَ أحَ ــرضِ قال اخلـَ
ٍ مِن اإلخوة  ة ـــن أهلِهـــا أذf e﴿ ً﴾ قيـــل كانتْ لعـــرشَ مِ
ين                        رِ ســـبِ وءاخَ لِ والكَ ون عىل العمَ رُ نةٍ ال يَقدِ ســـةٍ ذوِي أمراضٍ مُزمِ مخَ
ون  ــوا يَعربُ ســـبِ، وقيل: كانـُ ـــا للكَ بً ريهـــا طلَ ﴿i h g﴾ بتأجِ
ا فال  لِك شيئً َ نيَ وإنْ كان  بالنّاسِ باألُجرة، وفيه دلِيلٌ عىلَ أنّ المســـكِ
ُ عليه  تِه، قال اخلرضِ فايَ لِكُه بكِ َ م ما  قُ ا مل يَ نة إذَ سكَ يَزولُ عنه اســـمُ المَ
عتُه  زعِ ما نزَ ينةَ ذاتَ عَيبٍ بِنَ فِ المُ ﴿l k j﴾ أي أجعلَ السّ السّ
م  ﴿o﴾، معناهُ  ـــم، ﴿n m﴾ أي أمامَهُ نهُ ب مِ نهـــا لئالّ تُغصَ مِ
ياعِ، فإنّه كانَـــه أمامَهم مَلِكٌ  ينتِهم عن الضَّ يانةً لســـفِ لـــتُ ذلكَ صِ فعَ
يبة                           (١) ﴿r q p﴾ صاحلةٍ غريِ مَعِ ـــدَ نْ ه اجلُلَ ٌ - قيل اســـمُ ظاملِ
ها غرَقٌ -  قْ لحَ ا ملَ يَ ا، فخرَقْتُهـــا - مع كوهنِ ﴿t s﴾ مِن أصحاهبِ
وا هبا،  عُ وه أصلَحُوها وانتفَ زُ ا جاوَ ، فإذَ لِكُ الغاصبُ ها المَ ّ ال يأخُذَ ح
رٌ  نيِ رضَ ٍ أو لوحَ ـــوح ه بلَ نُ إصالحُ كِ ُ رقٍ  م بمجـــرَّد خَ ـــد اندفَع عنهُ فقَ

لِّها. ينةِ كُ فِ عظِيمٌ وهو فَواتُ السّ

. م اهلاءِ تح اهلاءِ والباءِ، وقيل: بضّ ، بفَ دَ دُ بنُ بَدَ دَ وقيل: هَ  (١)
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 u﴿ :ـــةَ الثّانيةَ فقال ـــالمُ القضيّ ما السّ َ عليهِ و ُ لمُ ــمّ بَنيَّ اخلرضِ ثـُ
ا                ـــرً ــذي قتَلتُـــه ﴿y x w﴾(١) وكان هـــو كافِ v﴾ أي الـّ
يه  َ الغُالمُ والِدَ غ ُ ﴿} |﴾ أي أنْ يَ َ اخلَرضِ ﴿z﴾ أي خيشِ
ما  هُ لِقَ ُ ـــالالً عن احلقِّ ﴿~ ے﴾ ف ما ﴿{﴾ أي ضَ هُ ويُكلِّفَ
ِ ذلكَ ألنّ اهللا  بِّهما له وعَطفِهما عليه، وكانتْ خَشيةُ اخلرضِ بســـببِ حُ
يه إىل  ُرّ أبوَ ــه جيَ غَ هذا الغَالمُ فإنـّ ِ أنّه إنْ بلَ ه بطَريقِ الوحـــي تعـــاىلَ أعلمَ

ا. رً وتُ كافِ الكُفر وهو 
قَهمـــا ﴿¤﴾ بدلَ هذا  : ﴿¡ ¢ £﴾ أي أنْ يرزُ ُ قال اخلـــرضِ
الحُ والتَّقوَ، فإنّ  ـــرَ ﴿¥ ¦ §﴾ أي مِن حيثُ الصَّ ا ءاخَ الولَدِ ولَدً
لُ مِن  ه، ﴿¨ © ª﴾ أي ويكُون البدَ ندَ الحَ عِ ا ال صَ رً لَ كان كافِ األوّ
ما.  قَ علَيهِ ا ويُشـــفِ مهُ َّ ربَ يهِ بأنْ يَ ا ورَمحةً بأبوَ لِ منه أقربَ عطفً الغالمِ المبدَ
. ٌّ مِن األنبياءِ ها ن ا مُسلِمةً تزوَّجَ ًا أو بِنتً

ا صاحلِ ه ولدً قَا بعدَ زِ ُما رُ وِي أهنّ فرُ
ةَ الثّالثةَ فقال ﴿» ¬﴾  المُ القضيّ ما السّ َ عليهِ و ُ لمُ ثُمّ بَنيَّ اخلرضِ
أي الّــــذي كانَ مائِالً فأقمتُهُ بال أُجرةٍ﴿®̄  ° ± ²﴾ 
ونَ البُلوغِ  تِيمُ مَــــن ماتَ أبُوهُ وهو دُ ا(٢)، واليَ أي القريةِ المذكورةِ ســــابِقً

وَ أو رَمحة. هْ ، واسمُ األُمّ سَ يرَ أو سالسَ قيل: اسمُ األبِ كازِ  (١)
مَ المدعُو «عيلّ  ينة ال كما زعَ يف ذلــــكَ دليلٌ عىل أنّ القريةَ تُطلَق عــــىل المدِ  (٢)
ِدَ الفرقَ  غةِ وأنّه استطاعَ أن جيَ ري واللُّ عِي احلِذقَ يف التّفسِ منصور الكيّايل» مُدَّ
بــــني كلمة «القرية» وكلمة «املدينة» المذكورتَني يف القرءان الكريمِ وإنْ = 
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ة، وهذا الكيّايل - كعادتِه يف  ر تتعلَّقانِ بِنَفسِ القِصّ ــــوَ = كانتا يف بعضِ السُّ
نه  يــــن اهللاِ ما ليسَ مِ ــــلطانٍ – يُقحِم يف دِ لِ اهللاُ بِه مِن سُ اإلتيــــانِ بِمــــا ملَ يُنزِ
عَاؤه أنّه اســــتنبطَ مِن القرءانِ  هلِه ادّ ن جَ ا، فمِ رِج منــــه ما ثبتَ فيه قطعً وخيُ
اهنا مِن تشكيلٍ اجتماعيّ  كّ ا كان سُ ى كذلكَ إالّ إذَ » ال تُسمَّ ريةَ الكريمِ أنّ «القَ
» ال  ينةَ ، وأنّ «المدِ دةِ مثالً يدة الواحِ قِ ب الواحد والعَ جِم مُؤتَلِف كالنَّسَ مُنسَ
مَ بناءً عىل  ، فزعَ يج االجتِماعيّ و النَّسِ تلِفُ نُها خمُ ا كان يَسكُ ى كذلكَ إالّ إذَ تُسمَّ
ريةِ مِن  ُ مِن القَ غةِ عىل ما هو أكربَ ذلكَ أنّه ال بُدَّ أن تكونَ المدينةُ تُطلَقُ يف اللُّ
ى  ه عىل أنّ اهللا تعاىلَ سمَّ ا قولَه هذا بزعمِ ان، بانيً كّ ساحةُ وعددُ السُ حيثُ المِ
ا  » مع أهنّ ينةَ رةَ «المدِ ى المدينةَ المنوَّ » وســــمَّ ةَ يف القرءان الكريمِ «القريةَ مكّ

. انًا يف العرصِ النبَوِيّ كّ ة مِساحةً وأقلَّ سُ كانتْ أصغرَ مِن مكّ
ـــه بقولِ اهللا تعاىل:             عمِ ـــا لمقالَتِه مِن خاللِ االستِشـــهاد عىل زَ وزادَ احتِجاجً
ـــالمُ يف أوّل  َ واخلرضِ عليهما السّ ــيءُ مُو ﴿>  =     <  ?  @﴾ وكان جمـِ
ــه تعـــاىل﴿» ¬ ®̄  ° ± ²﴾ مع أنّ  ، مع قولـِ هـــارِ النّ
ـــها القريـــةُ يف اآليةِ األُوىل، قال  ـــةَ واحدةٌ والمدينةَ المذكورةَ هي نفسُ القِصّ
عـــني عىل البُخلِ، فهذا  ْمِ ّ يف هـــذا أنّ أهلَ القريةِ كانوا جمُ : «إنّ الرسِّ ـــايلُّ الكيّ
نُهم  دٍ اجتماعيا  فكان مَسكَ ٍ واحِ يج ُم يندرِجُون بسببِه يف نسِ عٌ هلَ وصفٌ جامِ
يَتْ  ـــمِّ ٍ سُ ني ووالِدٍ صالِح تِيمَ ، وأمّا حِني ذُكِرَ وُجـــودُ غُالمَني يَ ى قَريةً يُســـمَّ
ون». وهذا  يرُ ّ ِ ُون ورشِ ـــريِّ ّ حيـــثُ اجتمعَ فيها خَ اينِ ـــكّ ٍ سُ ع وُّ ينةً لوجودِ تنَ مَدِ
لم،  همِ والعِ يدٌ مِن اللُّغة غريبٌ عن مَسلَك أهلِ الفَ االستِنباطُ مِن الكيّايل بعِ
د نصَّ عُلماء التّفسريِ واللُّغويُّون كاإلمام  وَ الوَهم، فقَ وليسَ لمقالَتِه منشأٌ سِ
أيب منصورٍ الماتريديّ يف تفســـريه (١٩٨/٧) وابن عادلٍ احلنبيلّ يف اللُّباب 
حاح (٨٦/١٤) وابن منظورٍ يف اللِّســـان =  (٥٤٨/١٢) واجلَوهريّ يف الصَّ
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ةٍ،  بٍ وفِضّ ــــن ذهَ ﴿³  ´﴾ أي حتــــتَ اجلِدار ﴿μ   ¶﴾ (١) مِ
، يف بَطنِ األرضِ  ه عىلَ بعضٍ ءٍ جمموعٌ بَعضُ نزُ يف لُغةِ العرَبِ كلُّ  والكَ
ندَ فُالنٍ  : «عِ ه مع التّقييد كأنْ يُقالَ ها(٢)، ويُرادُ بِه غريُ كانَ أو عىلَ ظَهرِ

بِيدي يف التّاج (٩٦/١٤): عىل أنَّ القريةَ تُطلقُ  = (١٦٣/٥) والمرتىض الزَّ
غَرها،  ربَ القريةِ وصِ ا بكِ عىل المدينةِ والمدينةَ عىل القريةِ، وليس األمرُ متعلِّقً
فا» (٢٣/١) نَقالً عن بعضِ اللُّغويّني: «العرَب  مهوديُّ يف «وَفاء الوَ وقال السَّ
». فبـــانَ بذلكَ أنّ الضابِطَ الّذي  َت قريةً غُرَت أو كَربُ ينةٍ صَ ي كلَّ مدِ تُســـمِّ
بطَ  ه خَ ة وخبَطَ يف كالمِ حّ يّايل ال أســـاسَ لـــه مِن الصِ ابتَدعَه عيلّ منصور الكَ

د عليه باجلهلِ المركَّب. ه بما يَشهَ عشواءَ وتَفوَّ
نها:  يـــاذُ باهللاِ - مِ عِ اهللاِ - والعِ بةٌ لرشَ ـــايل هذا ضالالتٌ كثـــريةٌ مُكذِّ وللكيّ
كِيب إىل اهللا والعياذُ باهللاِ وأنّه نُورٌ بكثافةِ مائة يف المائة  ة والرتَّ نِسبتُه اجلزئيّ
ه أنّ  عاؤُ ، وادّ ـــحر حقيقةً ، وإنكارُه وُجودَ السِّ اوِيفُ ثَلِ الّذي ليسَ فِيه جتَ كمَ
، وإنـــكارُه وجودَ يأجوجَ  ةَ أهلَ الكتـــابِ اليهودَ والنَّصـــارَ يدخُلون اجلنّ
رب. وقد  وجة، وإنكارُه عذابَ القَ اطُه لوُقوعِ الطّالقِ قَبولَ الزَّ ، واشرتِ ومأجوجَ
درِ يف إثباتِ عذابِ  حَ الصَّ ناها «رشَ يْ ألَّفنا رسالةً يف إثباتِ عذابِ القربِ أسمَ
م الّ  بُهاهتِ نا فيها عىل هذا الكيّايل وأمثالِه مع كَشـــفِ بعضِ شُ دْ » وردَ ربِ القَ

. وها يف معرِض إنكارِهم عذابَ القربِ ألقَ
ا. رً يم مُصغَّ َ رِ رصُ مَ واآلخَ َ مها أرصْ قيل: اسمُ أحدِ  (١)

ِي ريض اهللا عنه  يرٍ الطربَ رِ د بنُ جَ فرسِّ حممّ غَويّ المُ ـــدُ اللُّ قال اإلمامُ المجتهِ  (٢)
ـــريه (٩٠/١٨) ما نصه: «المعرُوف مِن كَالمِ العرَبِ أنّ الكنزَ اسمٌ  يف تفسِ
ثلَه =   » اهـ، ومِ نزٍ د وَقَع علَيه اســـمُ كَ نِزَ فقَ لِما يُكنَز مِن مالٍ، وأنّ كُلَّ ما كُ
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 ،(١) ني ﴿º﴾ مِن األتقياءِ تِيمَ »، ﴿¸ ¹﴾ أي والِدُ اليَ لمٍ نزُ عِ كَ
شيئتِه  ما(٢)، ﴿«﴾ أي شاءَ ﴿¼﴾ بمَ الحِ أبِيهِ فِظا بِسبَبِ صَ وقد حُ

يُّ  ومِ يُّ ــريِ والفَ ه وابنُ األثـِ ـــيدَ رِيُّ واجلوهـــرِيُّ وابنُ سِ = قـــال اخللِيـــلُ واألزهَ
. غةِ ةِ اللُّ بِيديُّ مِن أئِمّ والمرتىضَ الزَّ

 ، ياذُ باهللاِ تعاىلَ ه والعِ َلقِ ، ويف ذلك تشـــبيهٌ هللاِ  نزِ يةُ اهللاِ بالكَ وزُ تســـمِ فال جيَ
ر بنُ طاهرٍ أبو منصورٍ  يه المتكلِّمُ عبدُ القاهِ قِ وقد نَصَّ اإلمامُ األســـتاذُ الفَ
يةِ اهللاِ  يم تَســـمِ رِ فات» عىل حتَ ـــري األســـماءِ والصِّ البغدادِيُّ يف كتابِه «تَفسِ

وِمها. راءِ و قَ نزِ الفُ ِ وكَ نزِ األكربَ بالكَ
ني أنّ ذلك  ِ ملسو هيلع هللا ىلص زاعمِ ا افرتَوه عىلَ النّ ابِني كالمً دَ بعضُ األفّاكِنيَ الكذّ وقد أورَ
ا  زً نْ م: «قال ملسو هيلع هللا ىلص: قال اهللاُ تعــــاىل: «كُنتُ كَ ا، وهــــو قوهلُ ٌّ أيضً يسِ يــــثٌ قُدْ حدِ
رَفُوين»، فلَعنةُ اهللاِ عىل مَن  م يبِ فَعَ رَّفْتُهُ ا فعَ قً لْ تُ خَ لَقْ تُ أنْ أُعْرَفَ فخَ يا فأَرَدْ ْفِ خمَ
يةِ اهللا  اللٌ وكُفرٌ بتَســــمِ ين اهللاِ فيه ضَ مٌ لدِ افرتَ ذلكَ الكالم فإنّه كالمٌ مُصادِ
رٌ  » وهو كُفْ يّ فِ خْ م عن اهللاِ «المَ ، وفيه قوهلُ ه كما سبَقَ َلقِ ا وذلكَ تشبيهٌ هللا  نزً كَ
ا وال  ه أخفاه، واهللاُ تعاىل ليس جسمً » اسمُ مَفعولٍ أي غريُ يَّ خفِ ا، ألنّ «المَ أيضً
ــــتارٍ أو أن  وِ سِ جوبًا خلفَ  يلُ أن يكون حمَ ســــتحِ ا، فيَ ا وال كثيفً ا لطيفً حجمً
نَد فهذا احلديث موضوعٌ مكذوبٌ كما  . ثُمّ بالنّظَر إىل السَّ ه أخفاهُ يكونَ غريُ
الّ عيلّ القاري  ث المُ سقالينُّ والسيُوطيُّ والمحدِّ ُّ والعَ ركيشِ ذكَر ذلك احلافظ الزَّ
يّ  ــــن القاوُقجِ ّ وأبو المحاسِ ِ ّ وحممد درويش احلوت البريويتّ والفتَّ ــــوينِ جلُ والعَ
ــــخاوي يف «المقاصد احلســــنة» (ص/٥٢١):  ــــمسُ السَّ وغريُهم. وقال الشَّ

.« يفٌ يحٌ وال ضعِ دٌ صحِ ّ ملسو هيلع هللا ىلص، وال يُعرَف له سنَ ِ «ليسَ مِن كالم النّ
. ه كاشحُ قيل: اسمُ  (١)

دٍ قـــال: «إنّ اهللاَ تعاىلَ =        اهِ روَ أبو نُعيـــمٍ يف «احلِلية» (٢٨٥/٣) عن جمُ  (٢)
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ـــدرِكَ الغُالمـــانِ ﴿¿﴾ أي أنْ يَعقِال  ـــة ﴿½ ¾﴾ أي أنْ يُ األزلِيّ
ين﴿Á﴾ مِن حتتِ  ـــدَ الَ راشِ قَ ا وعَ غَ ا بَلَ ببلُوغِهمـــا ﴿À﴾ إذَ
مـــا، فلذلكَ أمرَ اهللاُ  نهُ علَيهِ مـــا أي نِعمةً مِ ــدارِ﴿Ä Ã Â﴾  هبِ اجلـِ
، ولكنَّ اهللاَ  نزُ ما الكَ نهُ طَ أُخِذَ مِ َ بإقامةِ اجلِدارِ المائِلِ، ألنّه لو ســـقَ اخلرضِ

يرِه. شيئتِه وتقدِ ني بمَ ظَ الكنزَ لليتِيمَ فِ حَ
لَه يف القضايا الثّالثةِ  ــذي فعَ َ أنّ الـّ و ـــالمُ لِمُ ُ عليه السّ وقد بَنيَّ اخلرضِ
ـــن اهللاِ إليـــه فقـــال: ﴿É È Ç Æ﴾ أي عن رأيِي  ٍ مِ كان بوحـــي
نـــه، ﴿Ë Ê﴾ أي األجوِبةُ  ٍ مِ لتُـــه بأمرٍ مِن اهللا ووَحي واجتِهـــادي بل فَعَ
 ﴾Ò Ñ Ð Ï  Î Í﴿ ُأي تفســـري ﴾Ì﴿ ِعن القضايا الثّالثة
ا مِن  ؤالِ، وليسَ هذا طعنً ِ بالسُّ َ نَه لكَ مِن غريِ أن تُفاحتِ ّ أبيِّ فتَنتظِرَ ح
َ بِناءً  ل مِن مُو ـــالمُ بل هو بيـــانٌ لِما حصَ ما السّ َ عليهِ اخلرضِ بمو
 ، َ ن يف ســـيّدنا مو نا اخلَرضِ أنْ يَطعَ دِ ر ما رأ، فحا لســـيّ عىل ظاهِ

. نا اخلَرضِ دِ ن يف سيّ َ أنْ يَطعَ نا مو دِ َ لسيّ وحا
اجِح عند  ٌّ عىل الرّ المُ ن َ عليه السّ تِ اإلشارةُ إىل أنّ اخلرضِ فائدة: سبقَ
ندَ  قُ علَيه عِ تَّفَ قِني والمُ ين مِن المحقِّ ، وهو قولُ األكثَرِ العلماءِ وأنّه حيٌّ
الحِ والمعرفـــةِ باحلكايات يف  ة الصادقِـــنيَ وأهلِ الصَّ يّ وفِ مشـــايخ الصُّ
الحِ ريض اهللا عنه  ؤيتِه واالجتِماع به، وقال الشـــيخُ أبو عمرِو بنُ الصَّ رُ

لَماء والصاحلِني والعامّة». ندَ مجاهريِ العُ يف «فتاويه»: «هو حيٌّ عِ

ه». ه ووَلَدَ ولَدِ بدِ ولَدَ الحِ العَ = لَيُصلِحُ بِصَ
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دٍ  ه حممّ يا إىل اآلن بقولِ اهللاِ تعاىل لنبيِّ ى جوازَ بقائِه حَ وأمّا استِداللُ من نفَ
ورة األنبياء: ٣٤] فاستِداللٌ  ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿Å   Ä  Ã       Â  Á  À﴾ [سُ
 ِ َ اآليـــةِ أنّ اهللاَ تعاىلَ ملَ يشـــأْ ألحدٍ مِن البرشَ ـــه، ذلكَ ألنّ مع يف غـــريِ حملِّ
نيا فال  ه أن خيلُـــدَ يف الدُّ ّن يكونُ بعدَ ـــدٍ ملسو هيلع هللا ىلص وال ممِ الّذيـــن كانوا قبلَ حممّ
ا  دً مّ ار كانوا يقولون: «إنّ حمُ فّ ا وهو أنّ الكُ دُ ذلكَ سببُ نُزوهلِ ، ويؤكِّ وتَ
 ٍّ ي وتُ كُلُّ حَ وتُ كما  ا ملسو هيلع هللا ىلص  دً »، فأخربَ اهللا عزَّ وجلَّ بأنّ حممّ ســـيموتُ
مُهم  لزَ ـــكُون هبذه اآليةِ يف غريِ حملِّه يَ ه المتمسِّ ه، وما يُورِدُ كان قَبلَه وبعدَ

. المُ الة والسّ نا عي عليه الصّ دِ عليه مثلُه يف الكالم عىل حياةِ سيّ
ِذكر ِقّصِة ِذي القرَننَي ريض هللا عنه

ءَلُ مِن اليهودِ  وْ دٍ وأسبعُ وسمَ ُّ بنُ أخطبَ وكَعبُ بنُ أسَ َ ا ســـألَ حُ ولمّ
يشٍ  رنَني وشأنِه أو سأَلهُ عنه بعضُ مُرشكِي قُرَ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذِي القَ
ل اهللاُ عزَّ وجلَّ يف ذلك: ﴿Ó﴾ عىلَ وجهِ االمتِحانِ  بإشارةِ اليهودِ أنزَ
يا وال  ، ملَ يَكُن نبِ ﴿Ö Õ Ô﴾ وهو عبدٌ تقيٌّ ويلٌّ صالِحٌ مِن البرشَ
اق  ، وقد روَ عبدُ الرزّ ونَ ـــرُ يحُ الّذي علَيه األكثَ حِ ا، هذا هو الصّ ـــكً ملَ
ّ عن ســـيّدنا عيلّ ريض اهللا  َيسِ يلِ األمحْ فَ يُّ وغريُمها عـــن أيب الطُّ والطـــربَ
،(١) ـــهُ اهللاُ تعاىلَ بَّ اهللاَ فأحبَّ ًا، أحَ ا صاحلِ عنـــه أنّه قال فيـــه: «كان عَبدً

بَ عليه وجيتنِبُ ما  عامَلة مع اهللاِ، يؤدّي ما وجَ رنَــــني صادِقَ المُ أي كان ذُو القَ  (١)
ــــت مِن قَبِيل =       ه ليسَ ةُ اهللاِ عَبدَ ــــهُ اهللاُ أي جعلَه مِن أوليائِه، فمحبَّ ــــرَّم، فأحبَّ حَ
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.«(٢) هُ اهللاُ تَعاىلَ حَ (١) فنَصَ حَ هللاِ تَعاىلَ  وناصَ
نها عبـــدُ اهللاِ،  ٍ مِ  واختُلِـــف يف اســـمِ ذي القرنـــني عـــىل أقوالٍ كثـــرية
اعةٌ مِن  نِ(٤)، واختارَ األخِريَ مجَ ِ اليمَ ريَ عبُ مِن محِ (٣)، والصَّ رُ ندَ واإلســـكَ
، وهو  ّ رط يّ وابن اجلَوزيّ والقُ أهلِ احلديثِ والتّفسريِ والتّاريخِ كالطّربَ

. ه عىل البُخاريّ حه احلافظُ العسقالينّ يف رشحِ الّذي رجَّ
الً مِن  ه عىل البخاريّ أنّ رجُ ليمانَ اخلطّايبُّ يف رشحِ ـــيخُ أبو سُ وروَ الشّ
ريَ يف  ما أبياتًا قاهلا تُبَّعٌ مَلِك محِ دَ عِند ابن عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ ْريَ أنشَ محِ

رنَني وهي: مَدحِ ذِي القَ

فاتِ  هَ ذلكَ مِن صِ ات واإلحســــاسِ وما أشــــبَ ة والتغريُّ = االنفعاالتِ النَّفســــانيّ
، ومثل ذلك يُقال  عاينِ ً مِن المَ ه بأيِّ مع لقَ هُ خَ ، ألنّ اهللاَ تعاىلَ ال يُشبِ المخلوقِنيَ

قِّ اهللا فهو عىل مع إرادة اإلنعام واإلكرام والتوفيق إىل اخلري. يف الرِّضا يف حَ
حِيح المرفوعِ:  . وقد جاءَ يف احلديـــثِ الصّ بادةِ هللا تعاىلَ ـــصَ يف العِ أي أخلَ  (١)
كِ  انُ بِه ونَفيُ الرشِّ ن؟ قال: «هللا» ومعناها اإل »، قالُوا: لِمَ ةُ يحَ ينُ النَّصِ «الدِّ
هادُ مَن  تِه واحلُبُّ فِيه والبُغضُ فيه وجِ يَ يامُ بطَاعتِه واجتِنابُ مَعصِ عنه والقِ
ا يف مَعصيةٍ وبالثَّناءِ  مِ استِعماهلِ كرُ علَيها بعدَ تِه والشُّ افُ بنِعمَ ر بِه واالعرتِ فَ كَ

. علَيه عزَّ وجلَّ
. ه اإلكثارَ مِن الطّاعاتِ واخلَرياتِ َمَ ه اهللاُ إىل اخلَريِ وأهلْ دَ أي أرشَ  (٢)

. وينّ هو غريُ صاحبِ اإلسكندريّة اليوناينّ المقدُ  (٣)
وهو اختيارُ شيخِنا اإلمام المفرسِّ اهلرريّ ريض اهللا عنه.  (٤)
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ا لِمً ي مُسْ دِّ ِ جَ نَنيْ رْ (١)قَدْ كانَ ذُو القَ دِ نَّ َ مُفَ ريْ ا عَالَ يفِ األَرْضِ غَ مَلِكً
تَغِي بْ غارِبَ يَ المَ ـــارِقَ وَ شَ غَ المَ ـــدِبَلَ يمٍ مُرْشِ رِ نْ كَ مٍ مِ لْ ـــبابَ عِ أَسْ
ا َ وهبِ دَ غُرُ نْ سِ عِ مْ (٢) الشَّ أَ مَآبَ (٤)فَرَ رْمَدِ (٣) حَ ثأْطٍ لْبٍ وَ ِ ذِيْ خُ يفِ عَنيْ

ه: يا غُالمُ اكتُبْها. ندَ ن عِ ما لِمَ فقال ابنُ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ
ختلَفٌ فيه عىل أقوالٍ كثريةٍ، منها أنّه  رنَني فمُ ي القَ يبِه بذِ ببُ تَلقِ وأمّا سَ

غرِب(٦). رشِقِ والمَ مسِ(٥) أي ما بنيَ المَ ِ الشَّ ملَكَ األرضَ ما بنيَ قَرينَ
ــــيبةَ واحلاكِــــمُ عــــن جماهــــدٍ ريض اهللا عنــــه قــــال: «ملَ  روَ ابــــنُ أيب شَ
ســــلِمانِ  : فأمّا المُ ــــرانِ ، مُســــلِمانِ وكافِ لَّهــــا إالّ أربعــــةٌ لِــــكِ األرضَ كُ َ
٧) ُ ــــرصَّ تَنَ فبُخْ ــــرانِ  الكافِ ــــا  وأمّ  ، رنَــــنيِ القَ وذُو  داودَ  بــــنُ  ــــلَيمانُ  فسُ

ب. أي غريَ مُكذَّ  (١)
.« ، ويُروَ: «مَغارَ أي ذَهابَ  (٢)

، قاله  وُ ـــب. والثَّأْطُ الطِّنيُ الرِّخْ لْ أةُ، ويقال: الطِّنيُ الصُّ ـــبُ الطِّنيُ واحلَمْ اخلُلْ  (٣)
. اخلليلُ

حاح». ، قاله اجلَوهريّ يف «الصَّ دُ احلَرمَدُ الطِّنيُ األسوَ  (٤)
. غرِبُ رشِقُ والمَ ا المَ مسِ جانِبَاها ومهُ نا الشَّ قَرْ  (٥)

مةِ اهلرريّ رمحه اهللا. وهو اختيارُ شيخِنا العالّ  (٦)
م سبعنيَ  نهُ رٌ كان بأرضِ العراقِ سلَّطَه اهللاُ عىل اليهودِ فقتلَ مِ هو ملِكٌ كافِ  (٧)
اتِ اآلالفِ وخرَّب بيـــتَ المقدِس الّذي كانُوا فيه  ـــا أو أكثرَ وأرسَ عرشَ ألفً
م=       م عىل جرائمهِ نهُ ـــا مِ م يف البِالد، ســـلَّطهُ اهللاُ علَيِهم انتِقامً تَهُ دَ بقيّ ورشَّ
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بِّه(١)». يمَ يف رَ ي حاجَّ إبراهِ ) والَّذِ

ـــائلِني عن  ِيبُ به السّ ا ملسو هيلع هللا ىلص إىل ما جيُ دً يَّه حممّ ـــد اهللا عزَّ وجلَّ نَبِ وقَد أرشَ
 Ù﴿ ِدُ يف اجلَواب شـــأنِ ذِي القرنَني فقال: ﴿Ø﴾ أي هلُم يا حممّ
 Ü﴿ ِرنَني رُ لَكُم ﴿Û﴾ أي مِن حالِ ذِي القَ Ú﴾ أي ســـأذكُ

ا.  ً Ý﴾ أي خربَ
رنَني ﴿$ %﴾ وما  ي القَ دَ اهللاُ األســـبابَ لذِ ﴿!  " #﴾ أي قَد مهَّ
رَ له  خَّ اماتِ فسَ اربةِ األعداءِ، وأظهرَ اهللاُ له الكرَ دنِ وحمُ تحِ المُ ه لِفَ تاجُ حيَ
ريَ يف  يهِ السَّ ل بذلكَ علَ ـــهَّ غرِب فسَ رشِق إىل المَ ملِهُ مِن المَ ـــحابَ حتَ السَّ
تاجُ إليه  ا ســـارَ فيها، ﴿& ' )  (﴾ حيَ األرضِ، وذلَّلَ لهُ طرُقَها إذَ
ا  لمً لطانِه ﴿* +﴾ أي عِ ه المتعلِّقة بِسُ ه ومَقاصدِ ات مُلكِ مّ مِن مُهِ

ه. ودِ ا إىل مَقصُ لُ هبِ أو قُدرةً أو ءالةً يَتوصَّ

ِيفِ  ـــه الرشَّ ِ رأسِ طع َ ملسو هيلع هللا ىلص بقَ َّ اهللا حي ِ دِ مُلوكِهم نَ نها قتلُ أحَ م ومِ = وطُغياهنِ
. ، والعياذُ باهللاِ تعاىلَ فرِ دِّ الكُ بارَك، وذلكَ مِن أشَ المُ

ةَ  بوبيّ مــــة - حاكِمٌ كافِر ادَّعى الرُّ عجَ ال المُ لة والذّ ودُ - بالدال المهمَ رُ هــــو نُمْ  (١)
ه، قال اهللا  ةِ إىل اهللاِ تعاىلَ وحدَ بوبيّ ا له يف إضافةِ الرُّ وجادلَ إبراهيمَ ملسو هيلع هللا ىلص مُعارِضً

  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A  @  ?  >  =﴿ :تعاىل
    Z   Y  X  W     V  U  TS  R  Q  P  O   N  M  L
رة: ٨٥٢]، ويف  ــــورة البقَ ]  \  [  ^  _  `  c   b  a﴾ [سُ
ريِ فتُــــرشِقُ وتَغِيبُ  ــــمسَ جتَ لّةِ عىل أنّ الشَّ اآليــــةِ دليلٌ رصيــــحٌ مِن أقوَ األدِ
. ةِ لّةِ العقلِيّ وليستْ ثابتةً وهذا هو الموافق لعرشاتِ اآلياتِ واألحاديثِ واألدِ
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غرِب ﴿, - .﴾   ةً يف األرضِ يُريدُ بُلوغَ المَ رنَني مرّ وقَد خرَج ذُو القَ
عَ غُروبِ ﴿ ه ﴿/ 0 1 2﴾ أي موضِ وَ مَقصدِ ا  يقً ــــلَكَ طرِ أي سَ

مارةِ يف  ى العِ نــــدَ مُنتهَ ــــن اجلِهةِ الّ وصلَ إلَيها مِن األرضِ عِ 3﴾ مِ
ــــمسَ ﴿5﴾ أي فيما  ذلكَ الوقــــتِ مِن تِلكَ اجلِهة﴿4﴾ أي الشَّ
 ، تَر عَنيُ النّاظِر ﴿6 7﴾ مِن الماءِ ﴿8﴾ أي ذاتِ طِنيٍ أســــودَ
ا تَغرُب يف اجلِهةِ  ، بل حقيقتُها أهنّ ــــمسَ دخلَتْ يف الماءِ حقيقةً ال أنّ الشّ
ا يف  ندَ غُروهبِ نها عِ ه مِ دُ هُ ما نُشاهِ نيِ مِن الماءِ، وهذا يُشــــبِ لفَ تِلكَ العَ خَ
رنَنيِ    ﴿:﴾ أي  ا تَدخُل فيهــــا، ﴿9﴾ ذُو القَ أرضٍ مَلْســــاءَ كأهنّ
ٍّ يف ذلكَ  ِ ى اهللاُ إىل نَ يــــن، ﴿=﴾  أي أوحَ نيِ ﴿;﴾ كافرِ نــــدَ تِلكَ العَ عِ
(١) بأنْ يقول له: ﴿< ?  ومِ رنَني بالتّخيِري يف القَ َ ذا القَ ربِ مانِ أن خيُ الزَّ
م(٢)  نهُ ينَ بأنْ تَقتُلَ مَن ملَ يَدخُل يف اإلسالم مِ @ B A﴾ أولئكَ الكافرِ
دَ يف اســــتِمالَتِهم إىل  نوا بأنْ جتتهِ ﴿H G  F E D C﴾ إنْ ملَ يُؤمِ

. ندٌ كثِريٌ وعساكِرُ رنَني جُ ، وكان مع ذِي القَ ُدَ انِ واهل اإل

ـــد ما قاله بعضُ  بعُ قـــال أبو حيّان يف «البحـــر المحيط» (٢٢١/٧): «ويَ  (١)
ونُ  ثلَ هذا التّخيِري ال يكُ وْعِه (أي قَلبِه) ألنّ مِ المتأوِّلنيَ إنّه إهلامٌ وإلقاءٌ يف رُ
: قالوا: ﴿يا ذا  دُ : ﴿قُلنا﴾ يا حممّ َ : المعـــ َ ي ٍ.. وقال عيلُّ بنُ عِ إالّ بِوَحـــي

.« لُ فَ القولُ األوّ ذِ رنَني﴾، ثُمّ حُ القَ
ـــدِ احلاكِم كانَ يف  ين عىل يَ ودِ وقَتلَ الكافرِ وهـــذا دليلٌ عىل أنّ إقامةَ احلـــدُ  (٢)
د ملسو هيلع هللا ىلص، وأمرُ إقامة  ا وليسَ خاصا برشيعةِ ســـيّدنا حممّ ائِع الســـابقةِ أيضً الرشّ

. الطِني ووُالة األمُورِ لوكِ والسَّ ذلكَ موكُولٌ إىل األنبياءِ واخلُلَفاءِ والمُ
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فرِ واإلقامةِ  لمِ بارِتكابِ الكُ َ الظُّ رنَـــنيِ ﴿L K J﴾ أكربَ ﴿I﴾  ذُو القَ
فـــرِ ويَدخُل يف  ـــع عن الكُ يـــهِ ﴿N M﴾ أي نَقتُلُـــه إنْ ملَ يرجِ علَ
يامةِ ﴿R Q﴾ أي  ـــرُ المقتولُ يـــومَ القِ اإلســـالم ﴿P O﴾هذا الكافِ
نالِكَ ﴿S﴾ اهللاُ يف اآلخِرةِ          ـــدَّ له هُ ذابِ الّذي أُعِ بِّهِ والعَ إىل جـــزاءِ رَ
ذابِ  دَّ بكثِريٍ مِن العَ رَ أي أشَ ا أنكَ ا ألِيمً ا بلِيغً ﴿V U T﴾ أي فظِيعً

نيا(١). ل لَهُ يف الدُّ تلِ الّذي حصَ بِالقَ
يه  بِ ما يقتضِ الً ﴿]﴾ عىل حسَ ﴿Y X W﴾ باهللاُ ﴿Z﴾ عمَ
            ، ةُ (٢) ﴿\ [﴾ عىل ذلـــكَ يف اآلخِرةِ ﴿^﴾ وهـــي اجلنّ ـــانُ اإل
ــه قـــوالً ﴿e d﴾ أي ذا يُرسٍ  ــا نأمُـــر بـِ ـّ ﴿` c b a﴾ أي ممِ
هلِ  ـــهولةٍ، مَعناه ال نأمرُه بأنْ يَتكلَّفَ ما هو شـــاقٌّ علَيه ولكِن بالسَّ وسُ

. ريِ ذلكَ كاةِ وغَ تَيرسِّ مِن الزَّ المُ
لُـــه مِن  ـــا يُوصِ يقً ـــلَك طرِ رنَـــني ﴿i h﴾ أي سَ ﴿g f﴾ ذُو القَ
 ﴾n﴿ ِعَ طُلوع رشِق، ﴿m l  k j﴾ أي موضِ المغرِب إىل المَ

بادةَ غـــريِ اهللاِ واإلرشاكَ به وتَركَ  فرَ وعِ ـــون الكُ يحُ بِ ين يُ دٌّ عـــىل الّذِ ويف هـــذا رَ  (١)
يّة الفرديّة»، فإنّ يف اآلية  ونَه «احلرِ نيَ بما يُسمُّ تجِّ ه حمُ ٍ غَريِ ين اإلسالمِ واتّباعَ دِ

. فرِ ن ماتَ عىل الكُ يد لِمَ دِ يد البلِيغ والوَعِيد الشّ ا عىل التّهدِ دليالً واضحً
ة وليسَ كما  احلِ بُولِ األعمالِ الصّ نهُ لِقَ طٌ ال بُدّ مِ انَ رشَ وهذا دليلٌ عىل أنّ اإل  (٢)
ــــنَ إىل النّاسِ يُدخِلُه اهللاُ   سَ ا أحْ رَ إذَ : «إنّ الكافِ رصِ قةِ هذا العَ نادِ يقــــولُ بعضُ زَ

. ةِ يّ م هذا تكذيب للنُّصوِصِ الرشعِ وهلُ اجلنّة»، فقَ
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 ﴾r q﴿رشِق هةِ المَ مِن اجلِهةِ الّ وصلَ إلَيها ﴿p o﴾ مِن جِ
ـــمسِ  ونِ الشَّ (١) أو غريُهم ﴿w v u t s﴾ أي مِن دُ نجُ م الزِّ هُ
هم مِن  ُم فيها أبنِيةٌ تَســـرتُ ﴿y x﴾ معنـــاهُ كانـــوا يف أرضٍ ليسَ هلَ
مسُ  تِ الشَّ ا طلعَ ناءُ، فإذَ رُّ فيها البِ ا أرضٌ ال يَستقِ ها ألهنّ رِّ ـــمسِ وحَ الشَّ
نُهم إىل  ـــمسُ عَ ِيلَ الشَّ ولَ أي متَ ّ تَزُ لُوا يف أرسابٍ هلُم يف األرضِ ح دخَ

هم. ا زالَتْ خرَجوا إىل مَعايشِ غرِب، فإذَ هةِ المَ جِ
قَها أو  غَ مَرشِ د بلَ ـــمسِ فقَ رنَنيِ مَغرِبَ الشَّ غَ ذُو القَ ﴿z﴾ أي كمـــا بلَ
   ، غربِ هة المَ ين يف جِ ـــومِ الّذِ نجِ كَما حكَم يف القَ معنـــاهُ أنّهُ حكَم يف الزِّ
ة واألسبابِ  دّ دِ والعُ دَ رنَني مِن العَ  ذِي القَ ﴿} | { ~﴾  أي لدَ
 ِ ه األزيلّ مِن قَبلِ وُجودِ العاملَ لمِ لِمَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعِ ﴿ے ¡﴾ أي قَد عَ
ةِ وءاالتِ  دّ ه مِن اجلُندِ والعُ رنَني وما معَ ه ما يكونُ مِن حالِ ذِي القَ ِ بأرسْ

أَها اهللاُ تعاىل له. احلَربِ وغريِ ذلكَ مِن األسبابِ الّ هيّ
ا  ا هبِ لِيمً ا بمخلوقاتِه كونُه عزَّ وجـــلَّ عَ لمً َ إحاطـــةِ اهللاِ عِ فائـدة: مع
ِيطٌ  ه عزَّ وجـــلَّ بأنّه حمُ نهـــا، وال جيوزُ وصفُ ءٌ مِ يـــب عَن عِلمه  غِ ال يَ
، فال يكونُ  ـــن أوصافِ اخلَلقِ ءِ ذاتًا مِ ِ بِذاتِه ألنّ اإلحاطةَ بال بالعـــاملَ
 ِ ُّ ا بذاتِه مِن اجلِهاتِ بالتحَ ِيطٌ هبِ ا أنّه حمُ لمً َ إحاطةِ اهللاِ باألشـــياءِ عِ مع
دُ خِالفَ ذلكَ  عتقِ ، ومَن يَ ، هذا هو احلَقُّ وِ ذلكَ وااللْتِفافِ واحلُلولِ و

غـــويّ اإلمامُ اهلرريّ رمحه اهللاُ  نا اللُّ اي وجيوزُ فتحُها، واختارَ شـــيخُ رسِ الزّ بكَ  (١)
. ع أسودَ ودانِ مجَ يلٌ مِن السُّ م جِ ، وهُ الكَرسَ
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، فاهللاُ عزَّ  يح مِن الكُفر وإنْ زعمَ أنّه مُســـلِمٌ فإنّه واقِـــعٌ يف أرصحِ الرصَّ
 1﴿ ، هةٍ ومَكانٍ ِ واحلُلولِ يف جِ ُّ ف بالتحَ سٌ عن أنْ يُوصَ وجـــلَّ مُقدَّ

.[١١ :ور ورة الشُّ 32﴾ [سُ
رنَني فقـــال﴿¢ £﴾ أي ذُو  ـــري ذِي القَ ــمّ أخربَ اهللاُ عزَّ وجلَّ عَن مَسِ ثـُ
غرِب  رشِق والمَ ا ما بَـــني المَ ا ثالِثً يقً ـــلَك طرِ رنَني﴿¤ ¥﴾أي سَ القَ
ـــني، ﴿¦ § ¨﴾ أي وصلَ إىل  ني مُتقابِلَ ـــنيِ عظِيمَ بلَ لُـــه إىل جَ يُوصِ
ِ ﴿© ª﴾ أي اجلبلَنيِ ﴿» ¬ ®﴾ أي  ِ الواقِـــع ـــع الموضِ

هِم ﴿° ±  كِ أو غريِ ِ مِن الرتُّ نـــدَ اجلبَلَني ﴿¯﴾ أي أُمّةً مِن البرشَ عِ
ها  ون غريَ مُ فهَ ــم يَ ـُ ـــون غـــريَ لُغتِهم أو أهنّ مُ فهَ ² ³ ´﴾  أي ال يَ
يثُون  عِ رُج عىل هؤالءِ قَومُ يأجوجَ ومأجوجَ فيَ عوبةٍ، وكان خيَ ةٍ وصُ ـــقّ شَ بمَ

ا ويأكلُونَ احلرثَ والنَّاسَ ثُمّ يُعودُون. م فَسادً فيهِ
ُم مِن نَســـلِ  ، يُقال إهنّ ارٌ ِ كُلُّهم كُفّ يلَتان مِن البرشَ ويأجـــوجُ ومأجوجُ قبِ
ُوت  م أنّه ال  ٍ ملسو هيلع هللا ىلص، ومِن عَجِيب شـــأهنِ ــوح نا نـُ دِ ةِ يافِثَ ابنِ ســـيّ ذُريّ
 ّ ِ بِه أو أكثرَ كما جاءَ يف احلديثِ عنِ النَّ لْ ا مِن صُ لِدَ ألْفً ّ يَ هـــم ح دُ أحَ
دِهم يكونُ البرشَ يومَ القيامةِ بالنِّسبةِ هلُم كواحدٍ مِن  ثرةِ عدَ ملسو هيلع هللا ىلص، ومِن كَ
ـــون وماذا  يشُ عِ ُم وكيفَ يَ ا مكاهنَ ى اهللاُ عزَّ وجلَّ عنّ ا، وقَد أخفَ ألفٍ عددً
ُم قِصارُ  م مِن أهنَّ ـــروَ فيهِ ثبُت ما يُ يأكلُـــون وتفاصيلَ هيئتِهم، فال يَ
ٍ ويَتغطَّون باألُخر وإنْ كان  نامُون عىل واحدة ُم طوِيلةٌ يَ القامـــةِ وءاذاهنَ
ال  هّ ــه بعض جُ يـــخ، وكذا ال يصحُّ ما يقولـُ ذلـــكَ يف بعضِ كُتبِ التّارِ
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ني(١). م أهلُ الصِّ رصِ مِن أهنّ العَ
ا، ثمّ  ٍّ عنّ ي فِ ُم حمبُوســــون يف مَكانٍ مِن األرضِ خمَ م أهنّ والثّابِتُ يف شــــأهنِ
ٍ يف  ة دّ ــــماءِ إىل األرضِ بِمُ َ ملسو هيلع هللا ىلص مِن السَّ نا عي دِ ــــون بعدَ نُزولِ ســــيّ رجُ خيَ
َريةِ  ُ ون عىلَ  مرُّ اعــــةٌ يف األرضِ فيَ امِهم جمَ ل يف أيّ صُ ، وحتَ مــــانِ ءاخِر الزَّ
: كان هنا ماءٌ،  هــــم فيقولُ رُّ ءاخِرُ مُ بُوهنا فيَ لَســــطِنيَ فيَرشَ (٢) يف فِ ةَ يّ ِ طربَ
نُون إىل  َ ملسو هيلع هللا ىلص والمؤمِ ي نا عِ دُ يِّ بُ سَ م، فيَذهَ َرهبِ ون حلِ سلِمُ ُ المُ أ وال يَتجرَّ

ّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ســـنَد» عن عبدِ اهللا بنِ عمرٍو عن النّ أخرَجَ أبو داودَ الطَّيالِيسّ يف «المُ  (١)
ــلُوا عَىلَ النّاسِ  سِ وْ أُرْ ُمْ لَ إِهنَّ ، وَ مَ دِ ءادَ لَ نْ وَ وجَ مِ أْجُ مَ ــوجَ وَ قال: «إِنَّ يَأْجُ
ا  فً يَّتِهِ أَلْ ِ رّ نْ ذُ كَ مِ دٌ إِالّ تَرَ مْ أَحَ هُ نْ ُوتَ مِ َ نْ  لَ ، وَ مْ هُ عايِشَ مْ مَ هِ يْ لَ وا عَ دُ َفْسَ ألَ

.« كَ نْسَ مَ تارِيسَ وَ ، وَ يلَ مٍ: تاوِ مْ ثَالثَ أُمَ رائِهِ نْ وَ إِنَّ مِ ا، وَ فَصاعِدً
، هؤالءِ  ارٌ يسُ كُفّ كُ وتاوِيلُ وتارِ نا اإلمام اهلرريُّ رمحه اهللا: «مَنسَ قال شـــيخُ
م  ودِهم، أمّا أهنّ دَ يف احلديثِ ذِكرُ وُجُ ، الّذي ورَ م إىل اآلنَ ُ علَيهِ ملَ يطَّلِع البرشَ
ـــول  ون إنّما الرَّسُ رُ ُم يَظهَ رَد أهنّ رِد، ما وَ ه فلَم يَ الِ أو بَعدَ جّ امَ الدَ ون أيّ ـــرُ يَظهَ

.« وجَ وجَ ومأجُ راءَ يأجُ ُم وَ ملسو هيلع هللا ىلص قال: إهنّ
تحِ الطاء   ـــة بفَ يّ ِ » (١٥٦/٤): «طربَ َ بح األعـــ يّ يف «صُ ـــنْدِ شَ لْقَ قـــال القَ  (٢)
اة حتتُ  ثنّ لة وفتحِ اليـــاء المُ همَ اءِ المُ ـــدة وكَرسِ الـــرّ لـــة والباء الموحَّ همَ المُ
ِيُّون»  نِّ بَناها «طربَ ندِ األردُ ينةٌ مِن جُ ها وهاءٍ يف اآلخِر، وهي مدِ يدِ وتشـــدِ
يّة، والنِّســـبة إليها  ِ بَت طربَ رِفَت به ثُمّ عُرِّ ـــدُ مُلوكِ اليونانِ البَطالِســـةِ فعُ أحَ
ـــب  قِ حيثُ يُنسَ ي بِالدِ الرشَّ ـــتانَ مِن نَواحِ ِسْ ربَ رقِ بينَها وبَني طَ ٌّ للفَ اينِ طربَ
ّ ويُقال هلُم  وينِ قـــدُ وسَ المَ لِيمُ ةُ بَطْ يّ ». واليُونانُ البَطالِســـةُ ذُرِ ِيٌّ إليها طـــربَ

ا. البَطالِمةُ أيضً



١٤١

عُون  م ويَترضَّ نهُ يثُون بِه مِ يناءَ فيَدعُونَ اهللاَ عزَّ وجلَّ ويَستَغِ جبَلِ الطُّورِ بسِ
ا(١) يَدخُل رقَبةَ  فً ــــلُ اهللاُ عىلَ يأجــــوجَ ومأجوجَ نَغَ سِ م، فريُ هُ لِكَ إليهِ أنْ هيُ
م  ثَثَهُ لُ جُ ا فَتَحمِ ا، ثُمّ يُرسلُ اهللاُ تعاىلَ طيُورً يه مَيتً مِ م فريَ نهُ دٍ مِ كُلِّ واحِ

. م إىل البحرِ رِفُ ءاثارَهُ رٌ جيَ لُ مطَ نزِ م يف البَحرِ ثُمّ يَ يهِ وتَرمِ
عوةَ  لَّغَهم الدَّ عراجِ فبَ م ليلةَ اإلرساء والمِ ـــولَ ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ هبِ وقد ورَد أنّ الرَّسُ
م أنّ  هُ دٌ وأخربَ ه حممّ لٌ اسمُ م رجُ تداوَلُون اخلربَ أنّهُ جاءهُ زالُوا يَ فأبَوا وملَ يَ
ون بل  فرَ فال يُسلِمُ ه، ولكنّهم أبَوا إالّ الكُ ُوزُ أنْ يُعبَد غَريُ دٌ ال جيَ اهللاَ واحِ

هم. فرِ مجِيعُ ُوتونَ عىلَ الكُ َ
ه  جَ مَنِيُّ َ تنبيه: ما يُروَ مِن أنّ ســـيّدنا ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص احتَلَم ذاتَ يومٍ وام
يج  زِ ـــفَ عىل ذلكَ فخرَجَ مِن ذلكَ المَ ا انتبَه مِن النَّومِ أسِ ابِ فلمّ بالـــرتُّ
ه  ّ يف تفســـريِ رط ه القُ ، وقد ردَّ حُّ لٌ ال يصِ يأجوجُ ومأجوجُ فهو كالمٌ باطِ
ّ والمالّ الكوراين وابن  ِ ي يـــن العَ ه عىل مُســـلِم وبدرُ الدّ والنوويّ يف رشحِ
اللةِ أنّ األنبياءَ  هم عىل البخاريّ وقالـــوا: «بدِ ســـقالينّ يف رشوحِ ر العَ حجَ
م  ُم عن أن يَتالعَبَ هبِ م اهللاُ عزَّ وجـــلَّ وصاهنَ هُ هَ تلِمـــون»، فقد نزَّ ال حيَ
م  ُم تَنامُ وقلُوهبُ هم، هذا مـــعَ أنّ أبداهنَ ظَتِهم كَما يف نَومِ ـــيطان يف يقَ الشَّ
الّ  هاب الرّميلّ والمُ . وأمّا ما ذهَب إليه بعضُ الفقهاءِ كالشّ يفةُ ال تَنامُ الرشَّ
َ نُزولِ  رباملِّيسّ مِن أنّه جيوزُ عىل األنبياءِ االحتالمُ بمع عيلّ القاري والشَّ
ـــيطانِ بل بسبَبِ فَيضِ  م أثناءَ النَّومِ مِن غريِ تالعُبٍ مِن الشَّ نهُ ّ مِ ِ الم

ودٌ يكُون يف أنُوفِ اإلبِل والغنَم، قاله ابنُ األثري يف «النّهاية» (٨٧/٥). هو دُ  (١)



١٤٢

 ّ ِ ح يفِ النَ يّة الّ ال تَقدَ ِ وارِض البرشَ ٌّ عىل أنّ ذلكَ مِن العَ ِ ب نِ فهو مَ البدَ
قٌ عىل  لُّ مُتَّفِ م، فالكُ يلُ ذلكَ علَيهِ ة فال يَستحِ لِيّ ُطُّ مِن مَرتَبتِه العَ وال حتَ

. نامِ م كما يتَالعَب بعامّة النّاس يف المَ أنّ الشيطانَ ال يَتالعَبُ هبِ
مَ لُغـــةَ القومِ الّذين كانُوا  نهُ أنّه فَهِ رنَنيِ مِ ا القَ ـــنَ اهللاُ ذَ لةِ ما مَكَّ ـــن مجُ ومِ
ون  مُ فهَ ومِ ال يَ نِ أولئك القَ ا مع كوَ ـــون مِن يأجوجَ ومأجوجَ أذً كثِريً لقَ يَ
وا إليه ما  كَ رنَني الّذي ملَكَ األرضَ فشَ رَفُوا أنّه ذُو القَ لُغةَ غَريِهم، وقد عَ

 » º ¹ ¸ ¶ μ﴿ ين ون مِن يأجوجَ ومأجـــوجَ الكافرِ ِدُ جيَ
روعِ        تـــلِ والتَّخرِيب وإتـــالفِ الزُّ نـــا بالقَ ¼ ½ ¾﴾ أي يف أرضِ

 Ç Æ Å Ä﴿ ِا مِن األموال الً وأجرً عْ ﴿¿ Ã Â Á À﴾ أي جَ
 Ë﴿ رنَني لُون إلَينـــا، ﴿Ê﴾ هلُم ذُو القَ ا فال يَصِ ـــزً É È﴾ أي حاجِ
لكِ والمالِ وسائرِ  ا مِن المُ رً ا قادِ ينً ِ ﴿Î Í﴾ مَكِ علَ Ì﴾ أي ما جَ
علَه يلِ مِن اجلَعلِ واخلَراجِ،  ون جَ يدُ لُ ممّا تُرِ األســـبابِ ﴿Ï﴾ أي أفضَ
الٍ  مّ ﴿Ñ﴾ أي بعُ ينُوينِ نكُم المالَ ولكـــن أَعِ يدُ مِ ﴿Ð﴾ أي ال أرِ
 ﴾Ô Ó Ò﴿ ِناء نها يف البِ ناءَ وبآالتٍ ال بُدّ مِ نُونَ البِ سِ ٍ حيُ اع نّ وصُ
ا، والرَّدمُ  ينً ا حصِ زً دا وحاجِ أي وبَنيَ يأجوجَ ومأجوجَ ﴿Ö Õ﴾ أي سَ

ودِ وأوثَقُ منه. دِّ المعهُ أكربُ مِن السَ
عَ     ؟ قـــال: ﴿×﴾ أي أَعطُوينِ ﴿Ø﴾ أي قِطَ قالـــوا: وما تِلكَ اآلالتُ
غَ  ّ بلَ ر ألَجلِ األَساسِ ح ﴿Ù﴾ الكبِريةَ، فأَتَوه هبا وباحلطَبِ، فحفَ
يانَ  عَ البُنْ ، ثُمّ صنَ ذابِ خرِ والنُّحاسِ المُ عَل األساسَ مِن الصَّ الماءَ ثُمّ جَ



١٤٣

ا  ا فشيئً بنِيه شيئً لَ يَ ، وهكذا جعَ حمُ يدِ وبَينَها احلطَبُ والفَ ِ احلَدِ ع مِن قِطَ
ِ اجلبلَنيِ مِن البُنْيان  َ يَ ـــلَ ما بَنيَ ناحِ ﴿ß Þ Ý Ü Û﴾ أي جعَ
يدِ  يةَ احلَدِ مِ ا أرادَ حتَ ما إىل أعالمهُ هُ كِ ســـادا ما بَينَ مْ ُما يف السَّ ا هل يً مُساوِ
نافِخ  لةِ ﴿á﴾ أي بالمَ مَ ذابِ فــــ ﴿à﴾ للعَ خلِطَه بالنُّحاسِ المُ ليَ
وا فيه، ﴿å ä ã﴾ أي  خُ ، فنفَ َّ ِ ب يـــدَ المَ لَّلتِ احلَدِ ارِ الّ ختَ يف النّ
 ﴾ç﴿ ِارِ يف احلَرارةِ واهلَيئة وخَ فيهِ﴿æ﴾ أي كالنّ يـــدَ المنفُ َ احلدِ صريَّ

 ë ê é è﴿ وِها َ لِّنيَ أمرَ النُّحاسِ مِن إذابةٍ و توَ لةِ المُ للعمَ
ى، فجعلَتِ  حمَّ يدِ المُ هُ عـــىلَ احلدِ ـــا مُذابًا أُفرِغْ اسً ُ ì﴾ أي أَعطُوينِ 
ا  َّ صارَ يدِ ح ـــيلُ بَنيَ قِطَع احلَدِ سِ لَ النُّحاسُ يَ ارُ تأكُلُ احلطَب وجعَ النّ
ه ألنّهُ  ذَ النُّحاسِ وإفراغَه إىل نَفسِ رنَني أخْ دَ ذُو القَ د، وأسنَ ءِ الواحِ كال

.« لْدةَ َ األمريُ البَ : «ب ، فهو عىل طريقةِ رُ بذلكَ اآلمِ
رنَني  بِريةِ بل كان ذُو القَ يدِ الكَ ِ احلدِ ع بُّ مَرَّة واحدةً فوقَ قِطَ نِ الصَّ كُ وملَ يَ
 ّ يها ح خُ فِ بَرِ واحلجـــارةِ ثُمّ يُوقَد علَيها ويُنفَ ِ طاقةٍ مِن الزُّ ع يأمُـــر بوَضْ
دةِ(١)  نضَّ غُ عىل تِلكَ الطاقةِ المُ فرَ ذابِ فيُ ى، ثُمّ يُؤتَى بالنُّحَاس المُ ْمَ حتَ
 َفَ طاقةٍ أخر وا رَصْ ا الْتأَم المجموعُ واشـــتَدَّ اســـتَأنَفُ ، فإذَ يدِ مِن احلدِ
 ﴾î í﴿ ا ا(٢) مَتِينً لْدً لُ وصـــارَ جبَالً صَ وهكذا إىل أنْ تَمَّ العمَ
 ﴾ð ï﴿ ه لفَ زوا خَ جِ أي فَما اســـتطاعَ يأجوجُ ومأجوجُ بَعدَ أن حُ

ؤلَّفة. أي المُ  (١)
ا. لبً أي أملَسَ صُ  (٢)



١٤٤

ه  نه إىل النّاسِ بســـبَببِ عُلُوِّ لُوا مِ نزِ وا فَوقَه ويَ ريُ ـــدَّ فيَصِ لُوا السَ عْ أي أنْ يَ
رِقُوه مِن  ـــتِه ﴿õ ô ó ò ñ﴾ أي وال استَطاعُوا أن خيَ ومَالسَ

البَتِه. تِه وصَ دَّ ه وشِ كِ مْ لِه لِسَ أسفَ
ةُ عىلَ  وّ ـــن بِناء الرَّدم ﴿! "﴾ أي الـــرَّدمُ والقُ رنَني مِ ـــا فرَغ ذو القَ ولمّ
رِ يأجـــوجَ ومأجوجَ ﴿#﴾ أي نِعمةٌ                      ِ رضَ فع إنشـــائِه واالنتِفاعُ بِه يف دَ
دَ  نا واقرتَبَ وَقتُ ما وعَ ه ﴿ ' ) ( *﴾ أي دَ بـــادِ ﴿$ %﴾ عىلَ عِ
 َاعةِ الكُرب نُوِّ السّ رَتْ عالماتُ دُ ّ أن يكونَ وهو يومُ القيامةِ وظهَ يبِ بِه رَ
ـــالِ وبُروزِ يأجوجَ  جّ ـــماءِ وخُروجِ الدَ ي ملسو هيلع هللا ىلص مِن السَّ كنُزولِ ســـيّدنا عِ

ا مَلْســـاءَ مُســـتوِيةً ﴿.  مَ أرضً َ اهللاُ الرَّدْ ريَّ ومأجوجَ ﴿+ ,﴾ أي صَ
مِ وخُروجِ يأجوجَ ومأجوجَ  كِّ الـــرَّدْ ه مِن دَ بادَ ــذي وعدَ بِه عِ / 0﴾ الـّ
، فإنّ  الةَ ا ال حمَ اعةِ وغريِ ذلكَ ﴿1 2﴾كائنً عىل النّاسِ قَبلَ قِيامِ السّ

. ه إالّ ما يشاءُ عُ يف ملكِ يعادَ وال يقَ لِفُ المِ اهللا ال خيُ
مذيُّ وغريُهم عن أيب  دِ والرتّ سنَ يحهِ وأمحدُ يف المُ بّانَ يف صحِ روَ ابنُ حِ
 : يرة ريض اهللا عنه عن رَســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال يف شأنِ يأجوجَ ومأجوجَ رَ هُ
 : ولُونَ قُ سِ فَيَ ــمْ ــعاعَ الشَّ ا شُ وْ َّ يَكادُوا أَنْ يَرَ مٍ حَ لِّ يَوْ ونَ يفِ كُ رُ ْفِ «حيَ
ُمْ  هتُ دَّ غَتْ مُ َّ إِذا بَلَ ، حَ ــدُّ ما كانَ وَ أَشَ هُ عُونَ وَ جِ ْ ا، فَريَ دً هِ غَ يْ عُ إِلَ جِ نَرْ
ا إِنْ شــاءَ اهللاُ،  دً هِ غَ يْ عُ إِلَ جِ مْ عَىلَ النّاسِ(١) قالُوا: نَرْ ثَهُ أَرادَ اهللاُ أَنْ يَبْعَ وَ

ثَ يف  دُ ة أنْ حيَ دوثِ ما أرادَ اهللاُ يف األزلِ بمشيئتِه األزليّ معناهُ حانَ وَقتُ حُ  (١)
دوثَ هذا يف ذلكَ الوقتِ =      علُومِ، وليس معناهُ أنّ اهللا يَشـــاءُ حُ الوقـــتِ المَ



١٤٥

ونَ عَىلَ النّاسِ». رُجُ ونَهُ فَيَخْ رُ فِ وهُ فَيَحْ كُ ةِ ما تَرَ ئَ يْ هَ هِ كَ يْ عُونَ إِلَ جِ ْ فَريَ
يامةِ فقال:  لَ القِ ثُمّ ذكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يكُون مِن حالِ اخلَلقِ أوّ
ِ اإلنسَ واجلِنَّ ﴿6﴾ أي يومَ  عـــ لْنا ﴿5﴾ يَ ﴿4﴾  أي وجعَ
ارُ  فّ طـــرِبُ الكُ م، فيضْ ثرَهتِ تلِـــطُ ﴿8 9﴾ لِكَ يامـــةِ ﴿7﴾ أي خيَ القِ
وجِ  وجِ يف المَ خولِ المَ هم يف بعضٍ كدُ وعُصاةُ المؤمنِـــنيَ ويدخُل بعضُ
ـــبِ حالِه،       وبِنيَ خائفِنيَ كُلٌّ عىلَ حسَ نيَ مَكرُ ومِ ومِني مَغمُ يـــارَ مَهمُ حَ
خَ  نفُ المُ قَبل بَعثِ اخلَلقِ بأنْ يَ يلَ عليه السّ أمُر اهللاُ إرسافِ ﴿;﴾ أي ويَ
رنِ لِلبَعـــثِ ﴿<﴾ أي اخلَالئقَ     خـــةَ الثّانيةَ ﴿> =﴾ أي القَ فْ النَّ
نا  رْ .﴿A﴾ أي أظهَ ســـابِ واجلَزاءِ ٍ للحِ ﴿? @﴾ يف أرضٍ واحدة

 E D C﴿ ا لٍ هبِ زءٍ منهـــا مُتّصِ نا﴿B﴾ بإخراجِ جُ زْ وأبرَ
مَ  يانًا، وتـــأيتِ بذلكَ اجلُزءِ مِن جهنَّ وها عِ دُ ا هائالً لِيُشـــاهِ F﴾ فظِيعً
 ﴾K J﴿ نيا ينَ ﴿I  H G﴾ يف الدُّ ها للكافرِ المالئكـــةُ فتُربِزُ
ا عن احلَقِّ      يً رءانِ إذْ كانُوا عُمْ ـــرت ﴿M L﴾ أي عن القُ أي غِشـــاءٍ وسِ
ُم  َ أهنّ مـــا عَن احلَقِّ بمع ﴿R Q P  O N﴾ أي وكانُوا صُ
ماعَ قَبولٍ  ونَه سَ عُ ونوا يَســـمَ م الكالمَ احلَقَّ فلَم يَكُ تْ ءاذاهنُ عَ ـــمِ وإنْ سَ

م(١). قاوةِ علَيهِ بةِ الشَّ لَ بسببِ غَ

مانٍ  دةً بزَ ةٌ ليستْ مُقيَّ ةٌ أبديّ ، فمشـــيئةُ اهللا تعاىل كسائِر صفاتِه أزليّ = اآلنَ
. فاتٌ كاملةٌ ا صِ ءٍ ألهنّ ا بعدَ  ث شيئً دُ ٌ وال حتَ رٌ وال تغريُّ ُ عليها تطوُّ وال يطرأ

وا. تَدُ رَ هلُم أنْ ال هيَ أي بسبَبِ أنّهُ قُدِّ  (١)



١٤٦

ما  مذيُّ وغريُمها عن عبدِ اهللاِ بنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ روَ مُســـلِمٌ والرتّ
ــبْعُونَ أَلْفَ  َا سَ ئِذٍ هلَ مَ (١) يَوْ ــمَ نَّ َهَ ِ تَــى  أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «يُؤْ
 َ َا»(٣)، ويف ذلكَ فُرسِّ وهنَ ُرُّ لَكٍ جيَ ــبْعُونَ أَلْفَ مَ امٍ سَ مَ لِّ زِ عَ كُ (٢)، مَ امٍ مَ زِ
رُ  راها الكافِ نيَ يَ جر: ٢٣]، فحِ : ﴿Ã   Â Á﴾ [الفَ قولُه تعاىلَ
جر: ٢٤] أي  : ﴿! "  # $﴾ [الفَ ا ويقولُ ً ا وحترسُّ يزدادُ نَدمً
يايتِ يف اآلخِرة،  نيـــا حلِ الِحَ يف الدُّ مـــتُ العملَ الصّ ِ ءامنتُ وقدَّ يـــا لَيتَ
ى اهللاُ عزَّ  ا، وقَد ســـمَّ مُ يومئذٍ مِن العذابِ شـــيئً ولكن ال يَدفَعُ عنه الندَّ
ــرسةِ فقال: ﴿! " # $ % &  ﴾  ومَ احلـَ وجلَّ هذا اليوم يَ

  t s r q p﴿ :ه كما قالَ تعاىل ورة مريم: ٣٩]، وانقضاؤُ [سُ
.[٧ :ور ورة الشُّ u﴾ [سُ

بادةِ  ا ريض اهللا عنهُ مِن عِ يرً َ ملسو هيلع هللا ىلص والمالئكةَ وعُزَ ي أ اهللاُ عزَّ وجلَّ عِ ثُمّ بَرَّ
: ﴿S﴾ أي أفظَنَّ ﴿U T﴾  يبِ  ُم فقال عزَّ وجـــلَّ ـــرةِ هلَ فَ الكَ
ـــوايَ  ا ﴿Z Y﴾ أي سِ يرً َ والمالئكةَ وعُزَ ي ﴿X  W V﴾  عِ
 ، ءٍ، كالّ لـــقُ كُلِّ  ُم مع أنّ اهللا خاِ ـــا هلَ ــم أربابً ـُ وهنَ ﴿]﴾ أي أيَزعمُ
ونِه، ﴿[ ^﴾ أي  ُم مِن دُ ا هللاِ أوليـــاءَ هلَ بادً وا عِ هم أنْ يتَّخِذُ عُ نفَ فـــال يَ

لٍ هبا. نها مُتّصِ ُزءٍ مِ ِ أي   (١)
نيا. ل الدُّ ا ليستْ كسالسِ لسلةٍ تُربَطُ هبِ أي سِ  (٢)

مائةِ مَليُون ملَكٍ. لياراتٍ وتِسعُ واجلُملةُ أربعةُ مِ  (٣)



١٤٧

﴾b a﴿ َرشكِني م وغريِ المُ نهُ رشكِنيَ مِ أْنا(١) ﴿_ `﴾المُ يّ هَ
ايةَ له. فيفٍ إىل ما ال هنِ بِنيَ بِال ختَ دا ليَخلُدوا فيه مُعذَّ الً مُعَ أي مَنزِ

ودِ والنَّصارَ أو  هُ لُونَك بالباطِل مِن اليَ ادِ دُ للّذين جيُ ﴿c﴾ أي يـــا حممّ
 ﴾h g f﴿ كم ُ ربِ ُ ـــار العرَبِ أو غريِهم ﴿e d﴾ أي  كُفّ
ارُ - ثُمّ بَنيَّ  فّ ُ النّاسِ - والمـــرادُ بذلكَ الكُ م أخرسَ ـــومِ الّذين هُ أي بالقَ
ـــم فقـــال: ﴿k j i﴾ أي الّذين كانُوا عـــىل الكُفر مِن  تَهُ فَ صِ
هم، فبَطَل  ون فِيما فيه نَفعُ ُم يَسعَ هم أهنّ سِ وا يف أنفُ رون وظنُّ حيثُ ال يَشعُ
ـــنةٌ يومَ  ُم حسَ ةِ ﴿n m l﴾ وملَ يَكُن هلَ يّ لِّ لُهم واجتِهادُهم بالكُ عمَ

 r  q﴿ ظُنُّون اهلِم ﴿p﴾ أي يَ ِ هلِهم  يامةِ ﴿o﴾ مِن جَ القِ
وا بأثَرِه  عُ نِ لينتفِ قبولِ احلسَ لِ عىلَ الوَجهِ المَ t s﴾ أي يأتُونَ بالعمَ

ُم. نات هلَ ون أنّه هباءٌ مَنثورٌ ال حسَ وال يَدرُ
يح»: «واآليةُ  حِ ن الشافعيّ يف «التّوضيح برشح اجلامِع الصّ لقِّ قال ابنُ المُ

(٢)» اهـ. لُ تأوِّ ر فيها المُ دالّةٌ عىلَ أنّ األصولَ ال يُعذَ
ــــني ﴿h g f﴾  فِيما مىضَ عىل  يِّ نِ عْ فائـدة: اختُلِــــفَ يف المَ

يامةِ كما  دُّ يومَ القِ ا تُعَ ةٌ ال أهنّ فيه دلِيلٌ رصيحٌ عـــىل أنّ جهنَّم موجودةٌ مُعدَّ  (١)
. لةُ ِ تقولُ المع

.« لُ أَوِّ : «المُ ويف نُسخةٍ مطبوعةٍ  (٢)



١٤٨

(١) ريض  دُ بن جرير الطربيُّ دُ حممّ زمَ بِه اإلمامُ المجتهِ أقوالٍ، والّــــذي جَ
وابُ مِن القولِ يف  ولِه: «والصَّ دِ األقوالِ ما نَصَّ عليه بقَ اهللا عنــــه بعدَ رسَ

 f e d c﴿ :بقولِه َ نا أنْ يُقــــال: إنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ عَ ندَ ذلك عِ
علِه ذلك مُطِيعٌ  ا وأنّه هللاِ بفِ يبً بُه فيه مُصِ سَ الً حيَ h g﴾ كُلَّ عاملٍ عمَ
 ، انِ به جائِرٌ ، وعن طريقِ أهلِ اإل ــــخِطٌ علِه ذلك هللاِ مُسْ مُرْضٍ، وهو بفِ
اللتِهم، وهم  م مِن أهل االجتِهاد يف ضَ (٢) وأمثاهلِ سةِ مامِ هابِنةِ والشَّ كالرَّ

ٍ كانُوا». ين رَةٌ، مِن أهلِ أيِّ دِ علِهم واجتهادِهم باهللا كفَ معَ ذلك مِن فِ
الئِل عىلَ خطإ(٣) قَولِ  لّ الدَّ ري اآليتَني: «وهذا مِن أدَ ثُمّ قال يف خِتامِ تفسِ
لمِ  دُ إىل الكُفر بَعدَ العِ دٌ إالّ مِن حيثُ يَقصِ ر باهللاِ أحَ مَن زعَم أنّه ال يَكفُ
فَ  ين وصَ َ عن هؤالءِ الّذِ تِــــه(٤)؛ وذلك أنّ اهللاَ تعاىلَ ذِكرُه أخــــربَ بوَحدانِيّ
الالً وقد  بَ ضَ نيا ذهَ وا يف الدُّ ي سعَ م الّذِ هُ يَ عْ م يف هذه اآليةِ أنّ سَ تَهُ فَ صِ
ين  م الّذِ ُم هُ م أهنّ َ عنهُ هم ذلك، وأخربَ نعِ نُون يف صُ سِ ُم حمُ بُون أهنّ سَ كانوا حيَ
ر  وا أنّه ال يَكفُ ين زعَمُ م. ولو كان القولُ كما قــــال الّذِ ِ وا بآياتِ رَهبِّ ــــرُ كفَ

ين. ِ عٌ مِن المفرسِّ ه علَيه مجَ ووافقَ  (١)
ه. ط رأسِ اسٍ وهو رئيسٌ مِن رؤوسِ النّصارَ حيِلقُ وسَ مّ ع شَ مجَ  (٢)

ليل بيانِ المصنِّف  عِ، بدِ عارِضُ للرشَّ ع هو الكالمُ المُ اخلطـــأُ يف هذا الموضِ  (٣)
. فيما بَعدُ بأنّ القائلِني هبذا مُصادِمُون لآليةِ

ةِ،  عيّ بٌ للنُّصوصِ الرشَّ » مُكذِّ فرَ دَ الكُ ر باهللاِ إالّ مِن قَصَ عـــمُ أنّه «ال يَكفُ وزَ  (٤)
. وتكذيبُ النُّصوصِ كُفرٌ



١٤٩

لِهم  ــــونَ هؤالءِ القومُ يف عمَ بَ أنْ يكُ مُ لوَجَ علَ يثُ يَ دٌ إالّ مِن حَ بــــاهللاِ أحَ
ه كانوا  عَ نْ نُون صُ سِ ُم حيُ ــــبُون فيه أهنّ سَ ُم كانوا حيَ م أهنّ َ اهللاُ عنهُ ي أخربَ الّذِ
ه  لَّ ثناؤُ َ جَ ِالفِ ما قالوا، فأخربَ نّ القولَ  ينَ علَيها، ولكِ ورِ مُثابِنيَ مأْجُ

. يّ » اهـ. كالم اإلمامِ الطــــربَ م حابِطةٌ رةٌ، وأنّ أعماهلَ ُم باهللاِ كفَ م أهنّ عنهُ
ين فقال:              يـــن المذكُورِ ثُمّ أخربَ اهللاُ ســـبحانَه وتعاىلَ عـــن حالِ الكافرِ

 w v﴿ م ين أعمـــاالً هُ ِ ـــم باألخرسَ هُ فَ يـــن وصَ ﴿u﴾ أي الّذِ
بُوا بـ                                    ه وَكذَّ رءانِ وغـــريِ ـــن القُ يـــدِ ﴿y﴾ مِ الئِـــل توَحِ x﴾ أي بدَ
وعُودِ  زائِه المَ يامةِ ولِقاءِ جَ سابِه بَعدَ البَعثِ يومَ القِ ﴿z﴾ أي لِقاءِ حِ
لُ اللِّقاءِ يف اآليةِ عىلَ  وزُ محَ . وال جيَ ينَ ارُ للكافرِ ةُ للمؤمنِنيَ والنّ وهو اجلنّ
ه اهللاُ  قابَلة بَني اهللا وبَني العبدِ لِما فيه مِن نِســـبةِ اجلهةِ هللاِ، تَنزَّ َ المُ مع

ا. ا عظيمً هً عن ذلكَ تنزُّ
ون  دُ عتقِ م يَ ومِ البَعـــثِ غريَ أهنّ قُونَ بيَ فإنْ قِيـــل: إنّ بعضَ هؤالءِ مُصدِّ
وا  يفَ عُدُّ ـــان، فكَ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ بعضِ أصولِ اإل ِ ـــ خِـــالفَ ما جـــاءَ بِه النّ

ينَ بلِقاءِ اجلَزاءِ؟ كافرِ
ا لِما هو  ا عىل وَفقِ ما يَظنُّون خِالفً ون اجلَزاءَ كائنً دُ عتقِ ُم يَ : أهنّ فاجلَوابُ
بُوا حقيقةَ اجلَزاءِ مِن  لَ ةُ فقَ ثلِهم اجلنّ زاءَ مِ ُم يَظنُّون أنّ جَ ، أالَ ترَ أهنّ احلَقُّ

. ءٍ مِن ذلكَ وا يف  رُ رون، ومع ذلكَ فلَم يُعذَ حيثُ ال يَشعُ
ا  بوطً لُوها حُ هم ﴿|﴾ الّ عمِ لَتْ بسببِ كُفرِ ﴿}﴾ أي فَبطَ
ةُ  يامةِ كِفّ ُم يومَ القِ ألَ هلَ م بل متُ ءٍ مِن أعماهلِ ُم يف  ا معناهُ ال ثَوابَ هلَ يً لِّ كُ



١٥٠

(١)، وما  اجحةَ ال غريُ بُوا مِن كُفرٍ وإثمٍ وتكُون هي الرّ ئاتِ بِما اكتسَ السيِّ
لُ ﴿ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي ال  عَ َ دامُوا كذلـــكَ ﴿{ ~﴾ أي فال 
يخانِ وغريُمها  ، وقد روَ الشَّ لةٌ ُم هنالكَ اعتِبارٌ وال قَدرٌ وال منزِ يكونُ هلَ
لُ  جُ أْيتِ الرَّ يَ : «إِنَّهُ لَ ريرةَ ريض اهللا عنه أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ عن أيب هُ

ؤُوا:  ةٍ، اقْرَ ناحَ بَعُوضَ نُ عِندَ اهللاِ جَ ةِ ال يَزِ يامَ نيُ يَومَ القِ ــمِ ظِيمُ السَّ العَ
{ ~ ے ¡ ¢ £».

رِهـــم ﴿¦﴾ و﴿§﴾  ـــةُ قَدْ ــم وخِسَّ ـِ بـــوطُ أعماهل ﴿¥﴾ أي حُ
هم  ـــا، كُلُّ ذلـــكَ ﴿¨ © ª﴾ أي بســـبَبِ كُفرِ زاؤُهـــم أيضً جَ
ةٍ  ـــماويّ لةٍ وكُتبٍ سَ حفٍ مُنزَّ ـــزاتٍ وصُ اذِهـــم ﴿»﴾ مِن مُعجِ واختّ
هم  لتُها عىل األنبياءِ ﴿¬﴾ الّذين أرسلتُهم ﴿® ¯﴾ أي وَضعِ أنزَ
فرِ باآلياتِ  دِّ الكُ ندَ حَ وا عِ نتَهُ ةٍ واستِهزاءٍ، فلَم يَ يَ خرِ عَ سُ ذلِكَ كُلَّه موضِ

. هم باستِهزائِهم بِما عظَّمَ اهللاُ ا فوقَ كُفرِ وا كُفرً والرُّسلِ بل ازدادُ
بحانَه وتعاىلَ  دَّ سُ رَ ما أعَ م ذكَ ين وبَنيَّ عاقبتَهُ رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ الكافرِ ا أنذَ ولمّ

لٍ يَعملُونَه ابتِـــداءً وانتِهاءً، ومِن أينَ  ـــار ال يكُون هلُم ثَوابٌ يف أيِّ عمَ فّ الكُ  (١)
، وهو الّذي  انُ ةِ وهو اإل حّ بُول والصِ دوا رشطَ القَ ُم ثوابٌ وقَد فقَ ـــون هلَ يكُ

 ½        ¼ »  º¹ ¸ ¶ μ﴿:لّ عليه قولُه تعاىل يدُ
  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ    Á  À  ¿  ¾
 F E D     C B﴿ : ـــورة إبراهيم: ١٨]، وقولُه عـــزَّ وجلَّ Î﴾ [سُ

رقان: ٢٣]. ورة الفُ J I  H G﴾ [سُ



١٥١

يَّ ﴿³ ´﴾ أي  عِ انَ الرشَّ للمؤمنِنيَ فقـــال: ﴿° ± ²﴾ اإل
وا ﴿¸  لَقُ الطّاعاتِ ابتغاءَ مَرضاةِ اهللاِ ﴿μ   ¶﴾ يفِ عِلم اهللاِ قَبل أنْ خيُ
نيَ  مِ م ﴿¼ ½﴾ مُنعَّ را حال كَوهنِ الً ومُســـتقَ º ¹ «﴾  أي مَنزِ
 ﴾Â Á À﴿ تمنَّونَ وال يَطلُبُون ايةَ له ﴿¾ ¿﴾ أي ال يَ إىل مـــا ال هنِ
ُم عىل وَفقِ  ها هلَ رادِيسَ وأعدَّ ـــقَ اهللاُ تِلكَ الفَ ها. وقَد خلَ الً إىل غَريِ ــوُّ أي حتـَ
ين. ورِ لُوها ءامنِنيَ مَرسُ ه ومشيئتِه األزلِيَّني، فإذا جاءَ الوَعدُ احلَقُّ دخَ لمِ عِ

ـــطُ أعىلَ مِن  لِيها الوسَ ، فأدناها أطرافُها، ثُمّ يَ ةَ طبَقاتٌ ـــم أنّ اجلنّ علَ وليُ
وسُ نســـألُ اهللاَ  ردَ ها وهو الفِ ـــطِها وأعالها وأرفَعِ ذلـــك، وهكذا إىل أوسَ
ريـــرةَ ريض اهللا عنه أنّ  يحِ عن أيب هُ حِ ـــت يف الصّ ـــد ثبَ قنـــاهُ، فقَ رزُ أنْ يَ
ينَ  جاهِدِ مُ ها اهللاُ لِلْ ةٍ أَعَدَّ جَ رَ ائَةَ دَ ةِ مِ : «إِنَّ يفِ اجلَنَّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ
تُمُ  أَلْ ذا سَ ضِ، فَإِ امءِ واألَرْ َ السَّ ام بَنيْ ِ كَ تَنيْ جَ رَ َ الدَّ يلِ اهللاِ، ما بَنيْ ــبِ يفِ سَ

ةِ». أَعْىلَ اجلَنَّ ةِ وَ طُ اجلَنَّ سَ نَّهُ أَوْ سَ فَإِ وْ دَ رْ أَلُوهُ الفِ اهللاَ فاسْ
يهِ  وسُ فِ ردَ يم يف «احلِلية» عن كَعبٍ ريض اهللا عنه قال: «الفِ وروَ أبو نُعَ

ر». نكَ ونَ عَن المُ اهُ وفِ والنّ عرُ ونَ بالمَ رُ اآلمِ
، ولكن فيهـــا درَجات كثرية،  يـــمِ للمؤمنِنيَ قِ يم المُ عِ ةُ مـــكانُ النّ فاجلنّ
ـــهداءُ، وهو درَجاتٌ كثريةٌ  ون والشُّ تَّقُ نالُه المُ وسُ الّذي يَ ردَ فأَعالها الفِ
ـــن األنبياء ثُمّ األنبياءُ غريُ  ةِ الرُّســـلُ مِ ا، وأعىلَ النّاسِ درَجةً يف اجلنّ أيضً

. الرُّسل ثُمّ األولياءُ ثُمّ األمثَلُ فاألمثلُ
 À﴿ : وحِ جاءَ اجلوابُ هودُ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الرُّ ا سألَتِ اليَ ولمّ



١٥٢

دُ ﴿È Ç Æ Å﴾ أي  يقتِهـــا ﴿Ä﴾ هلُم يا حممّ Â Á﴾ أي حقِ
 É﴿ ه لقِ ا مِن خَ يهِ أحـــدً يقتِه وملَ يُطلِعْ علَ لـــمِ حقِ ءٌ اســـتأثَرَ اهللاُ بعِ
: «إنّه  ـــورة اإلرساء: ٨٥]، فقالت اليهودُ Î Í Ì Ë Ê﴾ [سُ
ـــورة البقرة:  :  ﴿« ¼ ½ ¾  ¿   Á À﴾ [سُ يقولُ
 ﴾Î Í Ì Ë Ê É﴿ : ٢٦٩] واحلِكمـــةُ التَّوراةُ، ثُمّ يقـــولُ
: ﴿Ã﴾ هلُم  ريٌ كثِريٌ؟!»، فأنزلَ اهللاُ تعاىلَ لمٌ قليـــلٌ وخَ عُ عِ فكيفَ جيَتمِ
 ﴾È﴿ ُّد ا يُستمَ ربً ا ﴿Ç﴾ أي حِ وضً دُ ﴿Æ Å       Ä﴾ مَفرُ يا حممّ
ِّ الواحدِ الّذي ليسَ  ِّ األزيل (١) عىل كَالمِ ﴿É﴾ الذايت لُّ دُ أي لِكتابـــةِ ما يَ
ا  ئًا وال مُتعاقِبً ا وال مُتجزِّ ضً ا وال مُتبعِّ تتَمً ا وال صوتًا وال مُبتدأً وال خمُ حرفً
ـــدلُّ عىلَ كالمِ اهللاِ  تابةِ ما يَ ا لكِ ربً ه المفـــرُوضُ حِ ﴿Ë Ê﴾ أي مـــاؤُ
َ كالمُ اهللاِ  ف (٢) ﴿Ð Ï﴾ أي ال يَ دُ ّ ﴿Î Í Ì﴾ أي وال تَنفَ ايتِ الـــذّ
دُ لو كُتِبَ  نفَ ا يَ ربً تُه، والبحرُ المفروضُ حِ فَ ايتُّ الواحـــدُ الّذي هو صِ الذّ
لِ  ثلِ األوّ ِّ ﴿Ó Ò       Ñ﴾ أي بِبَحرٍ مِ ايت لُّ عىلَ كالمِ اهللاِ الـــذّ دُ ــه ما يَ بـِ
ةُ  اتِيّ تُه الذّ فَ تبُ بِه، ألنّ كالمَ اهللا الّذي هو صِ ا يُكَ ربً ﴿Õ Ô﴾ أي حِ
دودةٌ  تابةِ حمَ دادِ للكِ وضةُ مِن المِ ـــرصَ لَهُ وال انقِضاءَ، والبِحارُ المفرُ ال حَ
ثلُ ذلكَ يُقال يف  ـــا، ومِ ا مُتناهيً ورةٌ كســـائِر األجســـامِ ألنَّ هلا قَدرً حمصُ

. بارةٌ أي ما هو عِ  (١)
ء هو فَناءُ ءاخِره بَعدَ  َّ ـــريه» (٣٤٤/٤): «ونَفادُ ال قال الماوَرديّ يف «تفسِ  (٢)

.«« دَ لةً «نَفِ ِ مجُ ا فَ فَناءِ أوّلِه، فال يُقال لِمَ
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، ومِن بابِ أوىلَ أنْ يُقال: إنّه ال  ا خملوقٌ ِيطُ هبِ فاتِ اهللا إنّه ال حيُ سائِرِ صِ
ء،  لمِ اهللاِ كال  ِيطُ بمعلوماتِ اهللاِ، وكُلُّ معلوماتِنا بالنِّســـبةِ لعِ أحدَ حيُ
 ِ يع مِ ا  ِيطً ودليلُـــه: ﴿Î Í Ì Ë Ê É﴾، فليسَ التّـــوراةُ حمُ

 ½ ¼ »﴿ : ه احلِكمةَ وقال اهللاُ المعلُوماتِ وإنْ كان اســـمُ
 ِ ـــن المعلُوماتِ الّ مل يُطلِع وحِ مِ ¾  ¿   Á À﴾َّ، فهـــذا أمرُ الرُّ
ٍّ مِن أنبيائِه، فذلكَ اجلوابُ  ا يف كِتابٍ عىل نِ هلْ ا وملَ يُنزِ دً ـــا أحَ اهللاُ علَيهَ

م. تعنِّتِني وأمثاهلِ ودِ المُ عىل اليهُ
ا يُكتَب  ربً لماء: ﴿Æ  Å  Ä Ã﴾ معناه لو كانَ البَحرُ حِ وقال بعضُ العُ
ها ألنّ معلوماتِ اهللا ال هنايةَ  ــب حَرصُ كِن للكاتـِ ُ ــه معلُوماتُ اهللاِ ملَ  بـِ
قبَلُ العقلُ  وراتِه، فالمقـــدوراتُ كُلُّ ما يَ هلـــا، فمعلوماتُه أعمُّ مِن مَقدُ
ة،  فاتُه األزليّ نه أزيلٌّ وهـــو اهللاُ وصِ دُخولَه يف الوُجـــودِ، وأمّا المعلومُ فمِ
ين مِن  نه ما ال يكـــونُ كخُروجِ الكافرِ ومنـــه حادثٌ كالعاملَ وما فيه، ومِ
وا ماذا كانُوا فاعلِني، قالَ  ُم لو خرَجُ لِمَ أهنّ لِمَ اهللاُ ذلـــكَ وعَ النّار، وقد عَ

 ê é    è ç æ ﴿ :ين يف اآلخِرة ا عن حالِ قـــومٍ كافرِ اهللاُ تعاىلَ إخبارً
          % $ # " !  ö  õ ô ó ò ñ ð  ï î í ì ë

ورة األنعام: ٢٧-٢٨]. & ' )( * + , - . /﴾ [سُ
ا  بةُ بَني سببِ نُزولِ ءايةِ ﴿Æ  Å  Ä Ã﴾ المذكُورِ سابِقً ناسَ وتكونُ المُ
تُه اآليةُ عىل هذا التّفســـريِ األخِريِ أن يقول هلُم  نْ وبني اجلوابِ الّذي تضمَّ
وحِ  مَ أمرَ الرُّ ســـتَغرَبٍ أنْ ال أعلَ َ أنّه ليسَ بمُ ُّ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلكَ عىل مع ِ نـــ
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صورةٌ مَعلُومايتِ فيما  ثلُكم حمَ ٌ مِ ، إنّما أنا برشَ ّ ذلكَ يبِ فْ يل رَ ألنّه ملَ يَكشِ
لمُ الكثِريُ  ةُ الّ هي احلِكمةُ وفيها العِ ، وكذلكَ التَّوراةُ األصليّ ّ يبِ ِ رَ علَّم
يائِه ال يكونُ فيها  ـــا اهللاُ عىل أنبِ هلَ تبِ الّ نزَّ إنّما هي كِتابٌ كســـائِرِ الكُ
ءٍ  ُ بكلّ  ، أمّا اهللاُ عزَّ وجلَّ فهو العاملِ يـــةٌ إالّ معلوماتٌ حمصورةٌ مُتناهِ

.(١) علَم بِه سائِرَ المعلوماتِ ه أزيلٌّ أبديٌّ يَ لمُ وعِ
 ّ ِ ون عىل الن ُم حيتَجُّ نيَ زعـــمَ اليهودُ أهنّ لَتْ حِ ويف روايـــةٍ أنّ اآليةَ الّ نزَ

 Ê É     È Ç Æ Å﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص بِما ســـبَقَ ذِكـــرُه هي قولُه تعـــاىل
ورة  Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ [سُ

. َ ما مَرَّ لُقمان: ٢٧] وهي بمع
لة عىل  نزَّ تـــبَ المُ ـــمة القائلِنيَ بأنّ «الكُ جسِّ دُّ بِه عىلَ المُ فائـدة: مما يُرَ

ءٍ  لّ  ٌ بكُ فٌ بأنّه عاملِ ني قاطبةً أنّ اهللاَ تعاىلَ مُتّصِ ســـلمِ ندَ المُ قرَّر عِ مِن المُ  (١)
حَّ  رة: ٢٩]، فلَو صَ ورة البقَ : ﴿Ñ Ð Ï    Î﴾ [سُ وهو عزَّ وجلَّ القائِلُ
ـــه عزَّ وجلَّ  ح بِوَصفِه نَفسَ دُّ ً للتمَ ءٍ ملَ يكُن مع لّ  لمُ بِكُ ه تَعاىلَ العِ ـــريِ لِغَ
 : ولونَ د ابتُلِيَتِ األُمّة بأَقوامٍ يقُ . ولقَ سَ اهللاُ عن ذلِكَ ءٍ، تقدَّ لّ  لمِ بِكُ بالعِ
 َّ ِ لُوا النَ د جعَ ؛ فقَ اللٌ »، وهذا كُفرٌ وضَ ه اهللاُ علَمُ مُ كُلَّ ما يَ علَ «إنّ الرَّســـولَ يَ
ولَ  ون الرّسُ حُ دَ َ ُم بذلكَ  ونَ أهنّ لم، ويَظنُّ فةِ العِ ا هللاِ تعاىل يف صِ يً ملسو هيلع هللا ىلص مُســـاوِ
 ،« ءٍ رٌ عىلَ كُلّ  : «إنّ الرّســـولَ قـــادِ ن قالَ هـــم يف احلقيقةِ كمَ كمُ ملسو هيلع هللا ىلص، وحُ
لّ  ٌ بِكُ : «إنّ الرَّسولَ عاملِ واءٌ يف ذلكَ مَن قالَ ، وسَ قةٌ نادِ ارٌ زَ يقنيَ كُفّ رِ الَ الفَ فكِ
دَ  فر، فال أحَ ِيـــصَ للقائِل عن الكُ ريِ ذلك» فال حمَ عـــالمِ اهللاِ له أو بِغَ ءٍ بإِ َ
بَ  د كذَّ د خِالفَ ذلكَ فقَ ، ومَن اعتَقَ ا إالّ اهللاُ تعاىلَ لمً لِّه عِ ِيـــطُ بالغَيبِ كُ حيُ

. بةً نيَ قاطِ سلمِ َّ وإمجاعَ المُ ِ رءانَ والنَّ القُ
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تُه» أنّه لو أُيتِ  فَ ي هو صِ ّ الّذِ رءانِ هي عنيُ كالمِ اهللاِ الـــذايتِ األنبيـــاءِ كالقُ
حفِ  ماوِيّة والصُّ لَه اهللاُ مِن الكُتب السَّ ِيع ما أنزَ تابةِ مجَ بِبَحرٍ مِن احلِربِ لكِ
ولُ يف  رُ احلِربِ، واهللاُ تَعاىلَ يقُ َ دَ  نفَ رِغَ مِن كِتابَتِها قَبلَ أنْ يَ يائِه لَفُ عىل أنبِ
حُّ  لَّ ذلكَ عىل أنّه ال يصِ ه اآلية: ﴿Ð  Ï Î Í Ì  Ë Ê﴾ فدَ هذِ
لَ الّذي يُتىلَ قُرءانًا ومِن قَبلِه  نزَّ َ ﴿Ð  Ï﴾ الكالمَ المُ أن يكـــونَ مع
ا اهللا  حفِ الّ أنزهلَ تبِ والصُّ ها مِن الكُ يالً أصلِيا وغريَ ةً وإ تَوراةً أصلِيّ
عـــىل أنبيِائِه، ولفظُ اجلمع يف﴿Ð  Ï﴾ للتعظيمِ ال أنّ كالمَ اهللاِ الّذي 
فةِ  فٌ بصِ ئٌ، حاشـــا، فـــإنّ اهللاَ مُتّصِ دٌ مُتبعِّضٌ مُتجزِّ تُه مُتعدِّ فَ هو صِ
ا وال صوتًا وال لُغةً  رفً الكالمِ الواحدِ الـــذايتّ األزيلّ األبديّ الّذي ليسَ حَ

. هُ كالمَ المخلوقنيَ وال يُشبِ
تواضعِني هللا عزَّ  م عىل طريقةِ المُ ِيبَهُ يَّه ملسو هيلع هللا ىلص أن جيُ ثُمّ أمرَ اهللاُ عزَّ وجلَّ نَبِ

 Ø ×﴿ ادلِني ــؤالءِ المرشِكني المجُ ـُ دُ هلَ وجلَّ فقال: ﴿Ö﴾ أي يا حممّ
ح  يّة الّ ال تَقدَ ِ األعراضُ البرشَ يبُ ـــن حيثُ أنّ تُصِ Ú Ù﴾ أي مِ
كُم  لت عليَ ّ ملَكٌ ولكِن فُضِّ عِي أينِ ةِ الّ ءاتـــاين اهللاُ وال أدّ يف مَرتبة النُبوّ
ِ اهللاُ بِه،  ِ وأكرمَ صـــتُ بالوَحي ٌّ رســـولٌ هللاِ ﴿Ü Û﴾ أي خُصِ ِ بأينّ ن
كم وبارِئُكم  َّ أنْ أُبلِّغَكُم ﴿Þ Ý﴾ أي خالِقُ ـــى إِيلَ لةِ ما أَوحَ ومِن مجُ
 ﴾ä  ã â﴿ ، ه، وهـــو اهللاُ عزَّ وجلَّ يـــكَ له يف مُلكِ ِ ﴿à ß﴾ ال رشَ
 ﴾ç﴿ ا يمً رامةً ونَعِ ــوابِ ﴿æ﴾ يف اآلخِرة كَ ّلُ ﴿å﴾ ثـَ أي يؤمِ
انِ ﴿é è﴾ أي طاعةً خالصةً هللاِ  تِه وهـــو عىل اإل نياهُ آلخِرَ يف دُ
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 ﴾í  ì﴿ ِلِطْ وال يُراء ا إالّ مَرضاتَه ﴿ë ê﴾ أي ال خيَ ال يُريـــدُ هبِ
ل إىل أمرٍ واحدٍ  تَه بالعمَ فْ نِيّ تِه ﴿ï î﴾ معَ اهللاِ بل لِيَرصِ أي بطاعَ
دحُ مِن قِبَلِ  ـــمعةُ والمَ سِ أو السُّ وهو طلـــبُ رِىضَ اهللاِ ال العُجبُ بالنَّفْ
رِجُ المؤمنَ  كَ األصغرَ الّذي ال خيُ ى الرشِّ ســـمَّ ياءُ المُ النّاسِ فإنّ ذلكَ الرِّ
قُّ عليه  نبِ الكبريِ الّذي يَستحِ ه يف الذَّ هُ بل يُوقِعُ لَّ انِ ما ملَ يَستَحِ مِن اإل
وِّتُ عليه  فَ وتِ كما أنّه يَ نهُ قَبل المَ تُبْ مِ العذابَ األلِيمَ يف اآلخِرة ما ملَ يَ
لَ  ا بذَ ياءٌ فال يُثابُ علَيه بالمرّة مَهمَ هُ رِ لِ الّذي صاحبَ ذلكَ ثوابَ العمَ

ةِ والمالِ. مِن المشقّ
ه نِّه وفَضلِ مدِ اهللا ومَ َ ورةِ الكهفِ  تمَّ تفسريُ سُ



١٥٧

خاِتمٌة ُموجزة

ا  هلِ ةُ مِن أوّ هفِ الكر ـــورةُ الكَ ةٌ يف إجيازِ ما اشـــتملَتْ علَيه سُ هذه خامتِ
ها. إىل ءاخِرِ

يم وبَيانِ  رءانِ الكرِ َمدِ اهللاِ تعاىلَ وذِكرِ نِعمةِ القُ ِ ـــورة  د افتُتِحَت السُّ لقَ
حَ  ؤمنِني مِن بِشـــارةٍ، وما منَ ارِ مِن البأسِ وما كانَ فيه للمُ فّ ل بالكُ ما نَزَ
رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ القائلِنيَ  ائِم يف اآلخِرةِ، وأنذَ يم الدّ عِ اهللاُ المؤمنِـــنيَ مِن النَّ
هم، ثُمّ خَّفَف عزَّ وجلَّ عن  ـــناعةَ كُفرِ بحانَه وبَنيَّ شَ بنِســـبةِ الولَدِ له سُ
ه  ارِ قَومِ ببِ تَعنُّتِ كُفّ ـــلوانِ لِما أصابَه ملسو هيلع هللا ىلص مِن احلُزنِ بسَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص بالسُّ يّ نَبِ

وتكذيبِهم له.
رشِكُون مِن أمرِ أصحابِ  ا سألَ عنه المُ بحانَه بِاجلوابِ عمّ بَ ذلك سُ وأَعقَ

. ةَ البَعثِ يّ ا قضِ تً م وُمثبِ هُ ا أمرَ حً تِهم مُوضِ طَ ذِكرَ قِصَّ هفِ فبسَ الكَ
َ اجلنَّتَني أي البُســـتانَني  لَني صاحِ َ الرَّجُ ـــبحانَه وتعاىلَ خربَ ل سُ ثُمّ فَصَّ
ارِه، وقد  ـــرِ واغرتِ ما وكُفرِ اآلخَ نهُ ـــن مِ ؤمِ ِيل خِصالِ المُ َ عن مجَ فأخـــربَ
يه مِن مالٍ  جبِه بِما لدَ ِ هذا الكافِر بعُ ة عن خـــربَ ُ خربِ حَتِ اآليُ المُ أفصَ
 ِ ع ا يف مُقابِل تَطلُّ ِه البَقاءَ يف ذلكَ أبـــدً وِ ذلـــكَ وتوَمهُّ وأشـــجارٍ وثِمارٍ و
 ّ ِ غرتَ لَ بالمُ هُ اهللاُ للمؤمنِنيَ يف اآلخِـــرة، فنزَ ـــن إىل ما أعدَّ صاحبِه المؤمِ
ه  قةٌ عىل بُســـتانِه فأزالَتْ ثِمارَه وأشجارَه وهنَرَ بِّه صاعِ ـــه الكافرِ بِرَ بنَفسِ
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. ِد إالّ النَّدمَ واحلَرسةَ قةً فلَم جيَ رتِ ا حمُ وأموالَه وانقلَبَ بُستانُه أرضً
ن تبَرصَّ  نيا لِمَ ـــلِ احلياةِ الدُّ بِ مثَ ةَ برضَ ـــبحانَه تِلكَ القِصّ بَ سُ ثُمّ أعقَ
عَ ذلكَ  ، وأَتبَ ـــرَ بَر وتفكَّ ن تدَّ يامةِ لِمَ ا مِن أحـــوالِ القِ رَ شـــيئً َ وذكَ واعتربَ
 ِ ربَ يها مِن العِ المُ مع ما فِ ما السّ نا اخلَرضِ علَيهِ دِ َ وسيّ ة سيّدنا مو بقِصّ

. المُ مُ السّ فاتِ األنبياءِ عليهِ والمواعِظ وبَيانِ كَمالِ صِ
ن ســــألَ  وابًا لِمَ رنَني ريض اهللا عنه جَ ــــرَ اهللا بعدَ ذلكَ أمــــرَ ذِي القَ وذكَ
رنَني يف  ــــبحانَه خربَ طوافِ ذِي القَ ل سُ رســــولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أمرِه، وفصَّ
ه  عَ ــــدٍّ صنَ لفَ سَ ينَ خَ ــــه يأجوجَ ومأجوجَ الكافرِ بْسِ ةَ حَ األرضِ وكيفيّ
ها اهللاُ عزَّ وجلَّ له، وقد  رَ خَّ لةِ واآلالتِ الّ سَ عَ ــــطةِ الفَ رنَني بواسِ ذُو القَ

ةُ عىل الكثِريِ مِن المواعِظ. اشتملَتْ القِصّ
م  ين هُ ورة بالتّخويفِ مِن عذابِ اآلخِرة وبَيانِ أنّ الكافرِ تمُ السُّ وجاءَ خَ
ون هنالِكَ رَمحةً  ون الّذين ليسَ هلُم يف اآلخرةِ إالّ العذابُ وال جيِدُ ُ اخلارسِ
ها إىل اســـتِقرارِهم يف  ِ فَما بَعدَ وال مَلجـــأً مِن األهوالِ يف أرضِ المحرشَ

نها. نا اهللاُ مِ يها إىل ما ال هنايةَ له، أجارَ ينَ فِ ارِ خالدِ النّ
اتِ مع  احلِ لِ الصّ انِ وعمَ ـــكِ باإل ةِ باحلَثِّ عىل التمسُّ تمُ اخلامتِ وجاءَ خَ

. ريِ نبِ الكبِ لِ مُوقِعٌ يف الذَّ بِطٌ لثَوابِ العمَ ياء ألنّه حمُ اجتِنابِ الرِّ
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ُسورة يٰس: َخصائُصها وفَضائِلُها

َوقُت نُزوِل ُسورةِ يٰس
ةٌ  ا مدنِيّ يُّ أهنّ مشقِ ةٌ عند اجلمهور، وحكَى أبو سلَيمانَ الدِّ يّ ورةُ ٰيس مكِّ سُ

: تانِ ما مدنِيَّ نها أهنّ وِي يف ءايتَني مِ ور. ورُ وقال: وليسَ بالمشهُ
ةٌ إالّ  يّ ا مكِّ وِي عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهما وقتادةَ أهنُما قاال: إهنّ رُ  -
 ﴾L  K  J  I  H  G  F  E  D    C   B﴿ ءايةً منها

فنزلَتْ بعدَ اهلِجرة.
عيدٍ اخلُدرِيّ ريض اهللا عنه قال:  نِه» عن أيبِ سَ نَ مذيُّ يف «سُ وروَ الرتّ  -
لةَ إىل قُربِ  قْ وا النُّ (٢) فـــأرادُ ينةِ دِ (١) يف ناحيةِ المَ ـــلِمةَ كانتْ بَنُو سَ

ه اآلية: ﴿¯  °  ±  ²  ³   ´   لَتْ هذِ سجِد فنزَ المَ
ـــورة يس: ١٢]، فقال رَســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  μ  ¶ ﴾ [سُ

لُوا». قِ تَ (٣) فَالَ تَنْ تَبُ كُم تُكْ ءاثَارَ

ةٌ معروفـــةٌ مِن األنصارِ اخلَزرَجِ، والنِّســـبةُ إلَيها  م قبيلةٌ قَحطانيّ رسِ الـــالّ بكَ  (١)
م  رسِ الالّ ـــلِمة بكَ : وليـــسَ يف العرَب سَ تحِ أوَّلَيـــه، قال اجلوهريّ يّ بفَ ـــلَمِ سَ

م. م أبو قَتادةَ وجابرُ بنُ عبدِ اهللا ريض اهللا عنهُ نهُ غريُهم. مِ
. يدةٌ سجِد مَسافةٌ بعِ م وبنيَ المَ هُ كان بينَ  (٢)

                = ـــم وخُطاكمُ متُموهـــا كُتِبَت ءاثاركُ ا لَزِ ـــم إذَ يارَكُم فإنّكُ مُـــوا دِ معنـــاه الْزَ  (٣)
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ةً أي نزلَتْ قبـــل اهلِجرةِ ما أخرجه  يّ ـــا مكِّ ـــدُ قولَ اجلمهورِ بكوهنِ ِّ ويؤي
الئِل» عن ابـــنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهما  يمٍ يف «الدَّ ويهِ وأبـــو نُعَ ابـــنُ مَردَ
َّ تأَذَّ به  ـــراءةِ ح رُ بالقِ ســـجِد فيَجهَ ُ يف المَ قرأ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ِ قـــال: «كان النّ
م  موعةٌ إىل أعناقِهِ هيِم جمَ ا أيدِ أخُذوه، وإذَ َّ قامُوا ليَ يشٍ ح نـــاسٌ مِن قرَ
كَ اهللاَ  ـــدُ ّ ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: نَنشُ ِ وا إىل النَّ ون، فجاؤُ ُ ـــرصِ بْ يٌ ال يُ ـــم عُمْ ا هُ وإذَ
ّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ يشٍ إالّ وللنَّ ، قال: وملَ يَكُن بَطنٌ مِن بُطـــونِ قُرَ دُ ـــمَ يا حممّ والرَّحِ

 < ﴿ : لَتْ زَ ـــم فنَ نهُ َّ ذَهَب ذلك عَ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص ح ِ ـــ عا النّ ، فدَ ـــم قَرابةٌ يهِ
فِ

= < ? @ D C B A﴾ [ســـورة يس: ١-٣] 
 ﴾~ } |    { z  y x w  v﴿: ــه تعـــاىلَ إىل قولـِ

.« دٌ رِ أحَ فَ ورة يس: ١٠]، قال: فَما ءامَنَ مِن أولئكَ النَ [سُ
فَضُل ُسورةِ يٰس

َمكان  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسوُل  أُوِتَيها  اليّت  اَملثايِن  َوِر  السُّ إحَدى  يه  أّوًال: 

اِإلنجيِل

ع ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ األسقَ أخرَج الطَّياليسِ
بُورِ املِئِنيَ  كانَ الزَّ مَ بْعَ الطِّوالَ وَ راةِ السَّ كانَ التَّوْ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أُعْطِيْتُ مَ

. » احلديثَ َ يلِ املَثاينِ ِ ْ كانَ اإلِ مَ وَ
َعلِ  رةُ إىل ءاخرِ بَراءةَ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ ـــبعُ الطِّوالُ بكَرس الطاء مجَ والسَّ

سجِد. ثِريةُ إىل المَ = الكَ
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 ٍ ـــورة ئُون كلّ سُ ، وقيل غريُ ذلك. والمِ دِّ األنفـــالِ معَ براءةَ واحدةً يف العَ
رُ الّ تَيلِ المئِنيَ يف  وَ ثاينِ فهي السُّ ا، وأمّا المَ يدُ عىل مائةِ ءايةٍ أو تُقارهبُ تَزِ
 : اءُ رّ تْها. وقال الفَ تْها أي ولِيَ ا ثَنَ يَتْ بذلكَ ألهنّ ـــمِّ ، سُ صحَفِ تَرتِيب المُ
 َّ ث ّا يُ رُ أَكثر ممِ َّ أي تُكـــرَّ ا تُث ا أقلُّ مِن مائـــةٍ ألهنّ ـــورةُ الّ ءاهيُ هـــي السُّ
. ِ ِ واخلربَ ربَ نِيةِ األمثالِ فيها بالعِ يَتْ بذلكَ لِتثْ مِّ ، وقيل: سُ ئُونَ الطِّوالُ والمِ

ثانيًا: فِضيلُة ِقراَءِتها لَيًال بِنيٍّة حَسنٍة

ريرةَ ريض اهللا  نِه» عَن أيبِ هُ نَ ميّ يف «سُ ارِ » والدّ دِ سنَ أخرَج الطَّيالِيسّ يف «المُ
ندبٍ ريض اهللا عنه أنّ رَسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ه» عن جُ يحِ بّانَ يف «صحِ عنه وابنُ حِ

.« هُ رَ لَ فِ (٢) غُ هِ اهللاِ جْ تِامسَ وَ ةٍ الْ يلَ قال: «مَن قَرأ  ﴿>﴾(١)  يف لَ

ثالثًا: َمِزيّة ِقراَءِتها ِعنَد اُملحَتَرض واَملِيِّت اُملسِلم

ه عن مَعقِل بنِ يَســـارٍ ريض اهللا عنه  ه» وغريُ يحِ بّانَ يف «صحِ رو ابنُ حِ
يِّت  ــمْ ﴿>﴾»(٣)، والمَ تَاكُ وْ ؤُوا عَىلَ مَ أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «اقْــرَ

. ورةَ أي السُّ  (١)
هِ اجلارِحةِ  هٌ عن الوَجْ ، فاهللا تعاىلَ مُنزَّ أي ابتِغاءَ ثَوابِ اهللاِ ومَرضاتِه عزَّ وجلَّ  (٢)

. عاينِ ً مِن المَ ه بأيّ مع لقِ ءٍ مِن خَ واألعضاءِ ومُشاهبةِ 
دَ له احلافظُ العســـقالينُّ   ، ووجَ بّانَ هم كابنِ حِ هـــذا احلديثُ صحَّحـــه بعضُ  (٣)
ـــنَد لكنّه  هم جلِهة السّ فه بعضُ ا يف «نتائِج األفكار»، وضعَّ يحً ا صحِ دً شـــاهِ
            = ، عِيّ ليـــلٍ رشَ ا بدَ الِفُ أصالً ثابِتً ، وال خيُ عـــفِ هم غريُ شـــديدِ الضَّ عِندَ
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عِيف الّذي يُباحُ  ّ ملسو هيلع هللا ىلص، فهو مِن قِســـم الضّ ِ ــه عنِ النّ مُـــون بثُبوتـِ زِ = وال جيَ
سلِم وبعدَ وَفاتِه. ِ المُ حترضَ ندَ المُ ل به يف فَضائِل األعمالِ كقراءَتِه عِ العمَ

: ال  يُّ : ألَيسَ قال الشافعِ قال شــــيخنا اإلمامُ اهلرريُّ ريض اهللا عنه: «فإنْ قِيلَ
ا ملَ يكُن  يُّ ريض اهللا عنه قال إذَ راءةُ إىل الميِّت؟ يُقال هلُم: الشــــافعِ لُ القِ تصِ
ا مُرادُ  ها. ثُمّ أيضً رُّ يُّ يُقِ ربِ فالشــــافعِ ندَ القَ ربِ، أمّا إن كانَ عِ نــــدَ القَ القارئُ عِ
ــــراءةِ بإيصالِ الثَّوابِ  ــــبَ قِراءَتِه أو قَبل القِ قِ عُ القارِئُ عَ دْ ا ملَ يَ يّ إذَ الشــــافعِ
ها فقال  راءةِ أو بَعدَ عا القارِئُ قَبل القِ ا دَ ُ له، أمّا إذَ أ للميّتِ المسلِم الّذي يُقرَ
سلِم،  » المُ وحِ فُالنٍ أتُ إىلَ رُ ل ثَوابَ ما أقرأَهُ أو ثَوابَ ما قرَ : اللهم أَوصِ مثالً

ل». ون ما قالُوا: ال تَصِ رُ ة اآلخَ ه. ثُمّ األئِمّ رُّ رُه بل يُقِ يُّ ال يُنكِ هذا الشافعِ
نها: ا مِ دا، نذكُر بعضً وازِ ذلكَ كثِريةٌ جِ لّةُ عىل جَ واألدِ

دٍ قال:  ـــنه عن العبّاسِ بنِ حممّ عَواتِ الكبِري» وحسَّ اه البيهقيّ يف «الدَّ ما روَ  -
ُ بنُ إسماعيلَ  ثنا مُبرشِّ ربِ فقال: حدَّ ندَ القَ راءةِ عِ نيٍ عن القِ َ بنَ مَعِ سأَلتُ حيَ
ا  نِيه: إذَ ــه قال لِبَ الجِ عن أبِيه أنـّ الءِ بنِ اللَّجْ ُّ عن عبدِ الرمحن بـــنِ العَ ِ ـــ احللَ
ةِ رَسولِ اهللاِ  نّ ـــمِ اهللاِ وعىلَ سُ وينِ يف اللَّحدِ وقولوا: باسْ عُ وين قَربِي فضَ لتُمُ خَ أدْ
ينّ  تَها فإِ ـــرةِ وخامتِ لَ البقَ ندَ رأيسِ أوَّ وا عِ ؤُ ـــنا واقرَ ابَ سَ َّ الرتُّ وا عيلَ ـــنُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وسُ
»، وقد أقرَّ اإلمامُ أمحدُ ريض اهللا عنه هذا األثَرَ  بُّ ذلِكَ أيتُ ابنَ عُمرَ يَستحِ رَ

 . ندَ قربِ الميّتِ رءانِ عِ ازِ قِراءةِ القُ وَ َ النّاس  وأف
ل يف اجلامِع  وز العظِيم» (ص/١٢٣): «وأخرَجَ اخلالّ يوطيّ يف «الفَ وقال السُّ  -
وا إىل قَربِه  ـــتُ اختلَفُ ُم الميّ ّ قال: كانتِ األنصـــارُ إذا ماتَ هلَ ِ ـــع عـــن الشَّ

 .« يقرؤُون له القرءانَ
يسّ (ت ٦٧٦هـ) يف رسالته «الكالم  قدِ ور المَ وقال شمس الدين بنُ أيبِ الرسُّ  -
عُون يف كُلّ =        تمِ نيَ جيَ ســـلمِ : أنّ المُ نُ عىل وصول القـــراءة للميّت»: «الثّامِ



١٦٤

ه ومل يُدفَن بَعدُ ومَن  ه جسدَ وحُ ا ومَن فارَقتْ رُ ً ترضَ يُطلَق عىل مَن كان حمُ
. ربِ مِن األمواتِ كان يف القَ

رٍّ ريض اهللا عنه قال:  ـــيخ يف «فَضائلِه» عن أيب ذَ ه ما رواهُ أبو الشّ ويؤيِّدُ

ا». رٌ فكان إمجاعً رهُ مُنكِ م وملَ يُنكِ وتاهُ ون لِمَ دُ = مِرصٍ ويَقرؤُون وهيُ
هم:  » (٤٢٤/٢): «وقال بعضُ ِ غ ُّ احلنبيلّ يف «المُ قديسِ وقال ابنُ قُدامةَ المَ  -
ي إليه ثَوابهُ كان الثّوابُ لقارِئه، ويكُون  ندَ الميّتِ أو أُهدِ رءانُ عِ ا قُرِئ القُ إذَ
، ولنا ما ذكرنـــاه وأنّه إمجاعُ  ـــى له الرَّمحـــةُ جَ ها، فرتُ ُ ــه حارضِ ـــتُ كأنـّ الميِّ
ون  دُ رءانَ وهيُ ـــون ويَقرؤُون القُ عُ تمِ م يف كُلّ عَرصٍ ومِرصٍ جيَ املُســلمِني، فإهنّ

ريِ نَكِري». م مِن غَ ثَوابَه إىل مَوتاهُ
وقـــال احلافظ النّوويّ رمحه اهللا يف «المجموع» (٢٩٤/٥): «يُســـتحَبُّ أن   -
رُ له،  ا) يَدعُو للميِّتِ ويَســـتغفِ فنِ ســـاعةً (أي وَقتً ربِ بَعد الدَّ كُثَ عىلَ القَ َ
ه  ندَ أ عِ قَ عليه األصحابُ قالوا: ويُستحَبُّ أنْ يُقرَ يُّ واتّفَ نَصَّ علَيه الشـــافعِ

.« لَ رءانَ كان أفضَ وا القُ ، وإنْ ختَمُ رءانِ ءٌ مِن القُ
ح الكبِري عـــىل خلِيل»  ـــيّ يف حاشـــيتِه عىل «الـــرشّ ّ المالكِ ســـو وقـــال الدّ  -
نيَ أنّ الميِّتَ  يِّ لُسِ تِنا األندَ دٍ مِن أئِمّ ريُ واحِ (٤٢٣/١): «والّذي ذهَب إليه غَ
ا وهَب  ل له أجرُه إذَ صُ ه وحيَ لُ إلَيـــه نَفعُ رءان الكريمِ ويَصِ راءةِ القُ ـــعُ بقِ نتفِ يَ
وا عىل ذلك  قَفُ ا ووَ ربً قًا وغَ نيَ رشَ لُ املُســلمِ القارِئُ ثوابَه له، وبِه جرَ عمَ
ين  زّ الدِّ نةٍ سالِفةٍ. ومِن اللَّطائِف أنّ عِ نذُ أزمِ رَّ عليه األمرُ مُ مَ ا واســتَ أوقافً
ول فِيما  نامِ بَعدَ مَوتِه فَقِيل له: ما تَقُ يَّ رُئِي يف المَ ـــالمِ الشـــافعِ بدِ السَّ ابنَ عَ
  ، يهاتَ وتَى؟ فقال: هَ رءانِ للمَ  مِن قِراءةِ القُ دَ رُ مِن وُصولِ ما هيُ كُنتَ تُنكِ

.« دتُ األمرَ عىلَ خِالفِ ما كنتُ أظُنُّ وَجَ
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وَّن اهللاُ علَيه»(٢). ه ﴿>﴾ إالّ هَ ندَ ُ عِ أ قرَ وتُ فيُ َ  (١) «ما مِن مَيِّتٍ
ِي فقال يف «غايةِ اإلحكام»: «وأمّا يف قِراءةِ ﴿يٓس﴾  بُّ الطربَ حِ قـــال المُ

يِّت»(٣). حترضَ وللمَ عٌ للمُ فذلكَ نافِ
بَريِ ريض اهللا  يـــث عبدِ اهللا بنِ الزُّ ه» مِن حدِ ُّ يف «أمالِيّ حاميلِ وأخـــرَج المَ
 (٤) لٌ دٌ مُرسَ يَتْ له»، وله شاهِ ما: «مَن جعَل﴿>﴾ أمامَ حاجةٍ قُضِ عنهُ

. ميّ عِند الدارِ
نْديَّ ريض اهللا عنه  (٥) بـــنَ احلارِث الكِ يفَ ا حرضَ غُضَ وقـــد روي أنّه لمّ
ُ ســـورة ﴿>﴾؟ قال  قرأ ه إخوانُه فقال: هل فِيكُم مَن يَ المـــوتُ حرضَ

وهو مُسلِم.  (١)
لُه  حُّ محَ ل به، ويصِ يفٌ يُعمَ نا اإلمامُ اهلرريُّ رمحه اهللا: «هذا ضعِ قال شـــيخُ  (٢)

ه». حترضَ وغريِ عىل المُ
ه إىل عبدِ اهللاِ بنِ المبارَك  » بسنَدِ أخرَجه احلافظُ العسقالينّ يف «نَتائِج األفكارِ  (٣)
 ِ ثَمةَ - يع يْ لتُ عىل خَ فٍ قال: دخَ ِّ لحـــةَ بنِ مُرصَ ر عن طَ َ بنِ عُمَ ي عن عِ
م، قُرِئ  ًا، قال: نعَ : إينّ أراكَ اليومَ صاحلِ يضٌ فقلتُ ابنَ عبدِ الرَّمحنِ - وهو مرِ
.« ةً لِكَ خِفّ د لِذَ رءانُ وَجَ يضٍ القُ ندَ مَرِ ا قُرِئ عِ : «إذَ رءانُ وكان يُقالُ ي القُ عِندِ

. ّ حايبِ نها ذِكرُ الصّ دٍ ءاخَر سقَط مِ أي روايةٌ مرفوعةٌ بسنَ  (٤)
وي عنه أنّه قال: كُنتُ  لة. رُ همَ مة ويقال: غُطَيف بالطّاء المُ عجَ اد المُ بالضّ  (٥)
لْ  ح رأيسِ وقال :   « كُ سَ ، فأتَوا يبِ رَسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فمَ لَ األنصارِ َ يا أَرمِي  بِ صَ
م»   وكانتِ العادةُ أنّ أصحابَ النَّخلِ يف ذلكَ الوقتِ  هُ ْلَ َ مِ  ال تَرْ طُ وَ قُ ما يَسْ

لِهم. َ بِيحُون للنّاسِ أن يأكُلوا ما يسقُط مِن  ي يُ يف تِلكَ النّواحِ
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ع  تَّلَ واســـتَمَ أ ورَ رَ تُوا، فقَ تِّلْ وأنصِ أْ ورَ م، قال: اقـــرَ : نعَ ومِ ـــلٌ مِن القَ رجُ
 Î  Í Ì Ë Ê  É È Ç﴿ : ـــغَ ـــا بَلَ ، فلمّ ـــومُ القَ

ه. تْ نَفسُ Ï﴾(١) خرَجَ

ها باِت بعِض الُعلامِء يف خواِصّ رابًِعا: ِمن ُمجرَّ

ّ ريض  دِ بنِ عيلِ عفـــرٍ الباقِر حممّ رك» عن أيبِ جَ ســـتدَ روَ احلاكم يف «المُ
كتُبْ ﴿>﴾(٢) يف جامٍ(٣)  يَ د يف قَلبِه قَســـوةً فلْ م قال: «مَن وجَ اهللا عنهُ

بُه». عفرانٍ ثُمّ يَرشَ زَ (٤) وَ ردٍ بماءِ وَ
بَريٍ ريض اهللا  عيدِ بنِ جُ رءان» عن سَ يسِ يف «فَضائِل القُ َ وأخرَج ابنُ الرضُّ

ِئ»(٥). نُونٍ سورةَ﴿>﴾ فربَ لٍ جمَ عنه أنّه قرأَ عىلَ رجُ
ا أصبَحَ  أ ﴿>﴾إذَ ثِريٍ قال: «مَن قَـــرَ َ بـــنِ أيبِ كَ ا عن حيَ وأخـــرج أيضً
 ّ ٍ ح لْ يف فرَح ـــزَ َ ملَ يَ ا أم ، ومَن قرأَهـــا إذَ َ يسِ ُ  ّ ٍ ح لْ يف فـــرَح ـــزَ ملَ يَ

. نا مَن جرَّبَ ذلكَ »(٦) وقال: أخربَ حَ يُصبِ

ورةِ. وهو ءاخِرُ السُّ  (١)
ورةَ كُلَّها. أي السُّ  (٢)

. تٍ أي طَسْ  (٣)
.« : «بِماءٍ ويف روايةٍ  (٤)

ل به». نا رمحه اهللا: «يُعمَ قال شيخُ  (٥)
ل به». يفٌ يُعمَ نا رمحه اهللا: «ضعِ قال شيخُ  (٦)
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رِّب يف  رّ النَظِيم» فيما جُ ين اليافعيّ يف «الـــدُّ مـــة عفِيفُ الدّ وقال العالّ
قرأ سورة  ٍ يَ املِ عِي لِظَ لطانٍ جائِرٍ أو دُ ـــورة﴿>﴾: أنّ مَن خافَ مِن سُ سُ
ي ال إلهَ إالّ  يمِ، بِســـمِ اهللاِ الّذِ ول: «بِســـمِ اهللاِ الرَّمحنِ الرَّحِ ﴿>﴾ ثُمّ يقُ
كرامِ، بِسمِ  وَ ذُو اجلَاللِ واإلِ ي ال إلهَ إالّ هُ ، بِســـمِ اهللاِ الّذِ ومُ يُّ هوَ احلَيُّ القَ
يعُ  مِ وَ السَّ ـــماءِ وهُ ءٌ يف األَرضِ وَال يف السَّ َ هِ  ـــمِ ُّ معَ اسْ ي ال يَرضُ اهللاِ الّذِ

ه. َّ ى رشَ » فإنّه يُكفَ ّ فُالنِ بنِ فُالنٍ ِ مَّ إِينّ أَعُوذُ بِكَ مِن رشَ ، اللَّهُ لِيمُ العَ
ا ورَد يف حديثٍ ثابتٍ عن رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إنّما مِن  ّ وهـــذا كُلُّه ليسَ ممِ

احلِني. باتِ أهلِ اخلريِ الصّ رَّ جمُ
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تفسري ُسورة يٰس

#
، وقيل: معناه يا  ـــمٌ ﴿> =﴾ اختُلِف فيها عىل أقوال؛ فقيل: هو قسَ
دَ البرشَ وهو رسولُ اهللاِ  يِّ دٌ ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: معناه يا سَ يد به حممّ إنســـانُ وأُرِ

رءان الكريمِ، وقيل غريُ ذلك. دٌ ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: هو اسمٌ للقُ حممّ
ـــرءانِ ذِي احلِكمة ﴿A﴾ يا  ـــمُ بالقُ ﴿< ? @﴾ أي أُقسِ
م اهللاُ تعاىلَ إىل  لةِ الّذين أرســـلَهُ ـــدُ ﴿D C B﴾ أي مِن مجُ حممّ
». وهللاِ تعاىلَ أنْ  الً ار حيثُ قالوا: «لســـتَ مُرسَ فّ دٌّ عىل الكُ ه، وهو رَ بادِ عِ
بدُ فال  ، أمّا العَ ـــمُ إالّ بما فيه نَفعٌ ه وليسَ يُقسِ لقِ ـــمَ بما شاءَ مِن خَ يُقسِ

.(١) مَ إالّ باهللاِ نبغِي له أنْ يُقسِ يَ

عَ  م اهللا عزَّ وجلَّ يف مواضِ ، فقد أقسَ مِ يف القرءانِ الكريمِ عظِيمةٌ ةُ القسَ يّ قضِ  (١)
م لِبيانِ تأكيدِ  ـــم به فقال: ﴿ #  $  % ﴾، وأقسَ قسَ فِ المُ بَيانًا لرشَ

.﴾ ã   â  á  à  ß  ÞÝ  Ü   Û﴿ األمرِ فقال
   '  &﴿ : عَ سةِ مَواضِ رءانِ يف مخَ ه يف القُ م عزَّ وجلَّ بِنَفسِ وقَد أقسَ
  C﴿  ،[ر: ٩٢-٩٣ ــــورة احلِجْ )  (   *  +           ,  - ﴾ [سُ
 : مريــــمَ ــــورة  J  I  H   G   F     E    D﴾ [سُ
   =﴾μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿  ،[٦٨
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يقٍ ال اعوِجاجَ فيه  دُ ﴿H G F  E﴾ أي عىل طرِ وإنّك يا حممّ
.  وهو اإلسالمُ مِن اهلدَ

ه  نهُ ﴿J﴾ يف مُلكِ يالً مِ تابَ تَنزِ ل اهللاُ ذلكَ الكِ ﴿I﴾ أي قَـــد نَزَّ
ه. َلقِ ِ ﴾LK ِ﴿ ٌء نه  تَنِعُ مِ َ دٌ وال  غلِبُه أحَ الّذي ال يَ

تـــابَ ﴿Mِ﴾ أي لِتُخوِّفَ  لنـــا علَيكَ الكِ دُ ونزَّ  وقد أرســـلْناكَ يا حممّ
اءَ ذَوِي  ـــدّ يةِ ﴿Nِ﴾ مِن النّاسِ أشِ عصِ خالَفةِ والمَ قوبةِ عىل المُ ارِ والعُ بالنّ

ورة النِّساء: ٦٥] =[سُ
عارِج: ٤٠]،      ـــورة المَ ـــمُ [سُ ﴿ !  "  #      $  %  &  ' ﴾ أي أُقسِ
يـــات:  ارِ ـــورة الذّ ﴿ ~  ے  ¡  ¢   £   ¤  ¥  ¦   § ﴾ [سُ
م بهِ يف ثالثةِ  رءانِ أن يُقسِ ا ملسو هيلع هللا ىلص يف القُ دً ٢٣]. وأمرَ اهللاُ عزَّ وجلَّ رســـولَه حممّ
  ﴾  R   Q   P   O    NM   L   K      J   I   H﴿  : ـــعَ مواضِ
 ﴾®  ¬  «    ª  ©      ̈ §   ¦  ¥¤  £  ¢ ¡    بأ: ٣]، ﴿~ ے ورة سَ [سُ
ورة  ورة التَّغابُن: ٧] ، ﴿ ã   â  á  à  ß  ÞÝ  Ü   Û﴾ [سُ [سُ

يونُس: ٥٣].
م  : وهُ افـــاتُ : هي الصّ ـــمِ ةً بالقسَ يّ ـــورةً مكِّ ةَ سُ ـــتَّ عرشْ وقَـــد افتُتِحَت سِ
 : ـــالتُ رسَ ، والمُ ، والنَّجمُ الةِ، والطُّورُ م للصّ ون أقدامَهُ فُّ المالئكةُ الّذي يَصُ
م  : وهُ ازِعاتُ م اهللا عزَّ وجلَّ بأمرِه، والنّ اعاتٌ مِن المالئكةِ أرســـلَهُ م مجَ وهُ
وجِ،  ـــماءُ ذاتُ الربُّ ا، والسَّ ـــدِ نَزعً وح مِن اجلسَ عُون الرُّ نزِ المالئكـــةُ الّذين يَ
حرَّمِ  هرِ المُ جرُ ولَيايلِ شَ ، والفَ و ليالً بدُ : وهو النَّجمُ الذي يَ ماءُ والطّارِقُ والسَّ
 ، حَى، والتِّنيُ ، والضُّ ، واللَّيلُ ـــمسُ ةِ، والشَّ رشُ األُوىلَ مِن ذِي احلِجّ رشُ أو العَ العَ

. رصُ بِيل اهللاِ، والعَ زوِ يف سَ و بالغَ : وهي اخلَيلُ تَعدُ ياتُ ، والعادِ يتونُ والزَّ
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مُون مِن ولَدِ  ءِ الّذي ﴿Pِ﴾ بِه ﴿Q﴾ األقدَ عـــةٍ ﴿Oِ﴾ أي بال مَنَ
انِ والرُّشد. ُم قَومٌ ﴿T S ﴾ عن اإل إسماعيلَ ملسو هيلع هللا ىلص ﴿R﴾ أي فإهنّ
 X﴿ـــن اهللاِ احلُكـــمُ بِالعـــذابِ الكائِن ـــتَ مِ ﴿W V U﴾ أي ثبَ
ُوتونَ عىل  َ ـــاسِ﴿Z ] \ [﴾ بل  ةِ والنّ ـــرِ اجلِنّ Y﴾ أي أكثَ

يرُه. ُ تقدِ ه وال يتغريَّ كمُ لُ حُ فرِ ألنّ اهللاَ شاءَ حُصولَ ذلكَ فال يُبدَّ الكُ
  ̀_ ^﴿ : انَ فقال عزَّ وجـــلَّ يـــنَ اإل ــمّ بَنيَّ ســـبَبَ تَركِ الكافرِ ثـُ
مِ انفِكاكِهم  فرِ وعدَ هم عىل الكُ يمِ م يف تصمِ b a﴾ أي جعلَناهُ
 ﴾c﴿ ِيد تْ أعناقُهم بأطواقٍ مِن احلَدِ دَ لَّتْ أي قُيِّ عنــــه كَحالِ مَن غُ
تُون  لتفِ عُهم يَ يةٌ ﴿e  d﴾ أي أذقانِ أولئكَ ال تَدَ أي األغاللُ مُنتهِ
و  عُ ه ﴿h g f﴾ أي رافِ ـــوَ َ ـــم  ونَ أعناقَهُ لـــوُ ــقِّ أو يَ إىل احلـَ
هم  نعِ لِّه متثِيلٌ لِمَ تِه، ويف ذلكَ كُ هَ هم معَ غَضِّ البرصَ عَن احلَقِّ وجِ ؤوسِ رُ
ٌّ عىل  يلِ دٌّ رصيحٌ جَ ، ويف اآليةِ رَ لقِ اهللا عزَّ وجلَّ وانِعَ مِن خَ انِ بِمَ مِن اإل
ـــه  بدِ نَفسِ لقِ العَ اللةِ يف العبدِ مِن خَ ةِ القائلِنيَ بأنّ الضَّ يّ رِ لةِ القدَ المع
ـــه  والعياذُ باهللاِ مِن مَقالتِهم، فقد أضافَ اهللاُ عزَّ وجلَّ «اجلَعْل» إىل نَفسِ
لةِ ذلكَ كفرٌ لِما فِيه  ع ا له، وقولُ المُ ه خالِقً فهو خالِقُ ذلك وليسَ غريُ

. ةِ كاءِ هللاِ يف اخلالِقيّ َ مِن نِسبةِ الرشُّ
هلٍ  ــه كان أليبِ جَ ــزولِ اآليةِ أنـّ ه يف ســـببِ نـُ وِي عـــن عِكرِمـــةَ وغريِ ورُ
غِريةِ فيما  لِيدِ بنِ المُ وا ثالثتُهم معَ الوَ زومٍ قد تَواصَ ِ خمَ بـــانِ مِن بَ صاحِ
ّ إذْ  هم، فبَينا رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قائمٌ يُصيلِ عمِ ا ملسو هيلع هللا ىلص بزَ دً قتُلُون حممّ م لَيَ هُ بَينَ
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ى إىل المكانِ  َّ انتهَ قتُلَه، فانطلَق ح ـــلُوا الولِيدَ لِيَ وا قِراءَته فأرسَ عُ ـــمِ سَ
راهُ،  عُ الولِيدُ قِراءَتَه ملسو هيلع هللا ىلص وال يَ عَل يَسمَ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص، فجَ ِ ّ فيه النَّ الّذي كان يُصيلِ
هلٍ  ةً أُخرَ وأبو جَ م بذلك، فراحَ الولِيدُ مرّ هُ ه وأعلَمَ َف إىلَ قومِ فانـــرصَ
وهُ،  رَ وا قِراءَته وملَ يَ عُ ـــمِ ا انتَهوا إليه سَ ، فلمّ وتِ م إىل مَكانِ الصَّ نهُ رٌ مِ ونفَ
فُوا وملَ  َ لفِهم، فانرصَ وتُ مِن خَ وتِ أكثرَ صارَ الصَّ اهَ الصَّ مُوا جتُ فإذا تقدَّ
: ﴿^ _ ` b a﴾ أي  ، فأنزلَ اهللا عزَّ وجلَّ بِيالً وا إليه سَ ِدُ جيَ
دةٌ إليها  يدٍ مُقيَّ دِ ثابةِ مَن كانتْ يف أعناقِهم أطواقٌ مِن حَ ـــم بِمَ لْناهُ جعَ

نالُوا مِن رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. م ممنُوعون عن أنْ يَ هيم فهُ أيدِ
ـــانِ وقَبولِ احلَقِّ  ِ مِن اإل نع ـــدَّ المَ م أشَ هُ ـــر اهللاُ عزَّ وجلَّ أنّهُ مَنعَ ثُمّ ذكَ
وانعَ  انِ بِمَ م مِن اإل ناهُ عْ فقـــال :﴿m l k j i﴾أي منَ
 ﴾p o n﴿ هيم هم مِن بَنيِ أيدِ يقُ ـــدَّ طرِ لة مَن سُ نزِ فكانُوا بمَ
ه  لفَ دَّ أمامَه وخَ ثَلِ مَن سُ انِ كمَ فرِ إىل اإل فال يستطيعونَ اخلُروجَ من الكُ

 t s r﴿  م عَن اهلُدَ ناهُ يْ باألســـدادِ  ﴿q﴾ أي فأعمَ
يلَه. بِ ونَ سَ ُ u ﴾ أي ال يُبرصِ

مُه  ـــكَ وعدَ وِيفُ ﴿z  y x w  v }﴾ أي يَســـتوِي ختَ
ُم ﴿| { ~﴾ ألنّ اهللاَ ملَ يَشأْ  فرِ فإهنّ ن كُتِبَ لَهُ الموتُ عىلَ الكُ لِمَ

وا. َ أنّه مل يؤثِّر فيهم فيهتَدُ م اإلنذارُ بمع هُ عْ نفَ ُم ذلكَ فلَم يَ هلَ
﴿¢ £ ¤﴾أي  دُ عُ إنذارُكَ يا حممّ نفَ ﴿ے ¡﴾ أي إنّمـــا يَ
يـــه ﴿¥ ¦ §﴾ أي وخافَ  لَ بِما فِ ـــرءانَ فآمَن بِه وعَمِ القُ
فتَانِ  دُ هذا الّذي فيه الصِّ ْ يا حممّ لَنِ﴿©﴾ أي فبَرشِّ ِّ والعَ اهللاَ يف الرسِ
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نوبِه ﴿َ»﴾أي ثَوابٍ مِن اهللاِ لهُ يف اآلخِرةِ   ﴿ªَ﴾ مِن اهللاِ لِذُ
ةُ ألنّه ءامَن باهللا ورســـولِه وخيشَ  ٍ وهو اجلنّ ـــن ﴿¬ ®﴾ أي حسَ

. ا للناسِ كافّةً رً ن بالغَيب، وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص مُنذِ الرمحَّ
هريّ قال: دعا عُمرُ بنُ عبدِ  روَ احلافظُ ابنُ عســــاكرَ يف تارخيه عن الزُّ
ر،  (٢) يف القدَ لَّمُ ِ أنّكَ تَكَ ، بلغَ (١) فقال: يا غيالنُ رِيَّ يزِ غَيالنَ القدَ زِ العَ
لَ  أْ أوّ ، قال: يا غيــــالنُ اقرَ َّ بُــــون عيلَ ُم يَكذِ فقــــال: يا أمــــريَ المؤمنِنيَ إهنّ

. كان أبُوه مِن مَوايلِ سيّدنا عُثمانَ  مَشقيّ يْالنُ بنُ مسلِم أو مَروانَ الدِّ هو غَ  (١)
. فرِ اللةِ والكُ ا لكنّه سلَكَ مسالِكَ الضّ ا بلِيغً يبً ا خطِ ريض اهللا عنه. كان مُفوَّهً
ان» (٤٢٤/٤): «وقال ابنُ المبارَك:  سقالينّ يف «لِسان المِ قال احلافظُ العَ
ا قُتِل احلارِثُ قامَ  تِه، فلمّ َّن ءامَن بنُبوّ ابِ وممِ كان مِن أصحابِ احلارثِ الكذّ
يبَتِك  ـــبِ ْ تَكُ يف شَ يلَك، أملَ الجِ: وَ ه وقال له خالِدُ بنُ اللَّجْ يـــالنُ إىل مَقامِ غَ
م امرأةَ احلارثِ  دُ ا ختَ مً تَ خادِ مضانَ ثُمّ رصِ هرِ رَ احِ يف شَ تُرامِي النِّساءَ بالتُّفّ
ا، ما  يقً ندِ تَ زِ لْتَ فرصِ وَّ ــمّ حتَ ؤمنِني، ثـُ ا أُمُّ المُ ّ وتَزعُم أهنّ ِ تن ابِ المُ ـــذّ الكَ
ريّة  نه» لكنّه سلَك يف االعتقادِ مسلَكَ القدَ َّ مِ رُج مِن هوً إالّ إىل أرشَ أراكَ ختَ

. علَه، وهذا كُفرٌ وضاللٌ مُبِنيٌ بدَ خيلُق فِ القائلِني بأنّ العَ
لَل والنِّحَل» (١٤٣/١): «وكان غَيالنُ  ـــتاين يف «المِ رَسْ هْ تح الشَّ قال أبو الفَ
يشٍ  ريِ قُرَ ا تَصلُح يف غَ ، ويف اإلمامةِ إهنّ بـــدِ ه مِن العَ ّ ِ ه ورشَ ريِ ر خَ ـــول بالقدَ يقُ
ا ال تَثبُت إال  قا هلا، وإهنّ ـــنّة كان مُســـتحِ ا بالكتابِ والسُّ وكُلُّ مَن كان قائِمً
يشٍ. فقد  ريِ قُرَ بُ أنّ األُمّة أمجعَت عىلَ أهنا ال تصلُح لِغَ بإمجاعِ األُمّة. والعجَ

.« ، واإلرجاءَ، واخلُروجَ رَ مجَع غَيالنُ خِصاالً ثَالثًا: القدَ
أي تَتكلَّم.  (٢)
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ّ أتَى عىلَ ﴿^ _̀   ٰيــــس، فقرأ: ﴿> =< ? @﴾ ح
 } |{ z  y x w  v﴿ :إىل قولِه ﴾b a
أْها قَطُّ قَبلَ  ّ ملَ أقرَ ، واهللاِ لَــــكأَينِ : يا أمــــريَ المؤمنِنيَ ~﴾ فقــــال غَيالنُ
، فقال  رِ كَ يا أمريَ المؤمنِني أينّ تائِبٌ مما كنتُ أقولُ يف القدَ دُ ومِ، أُشهِ اليَ
ؤمنِني. لْه ءايةً للمُ بًا فاجعَ تْه وإنْ كان كاذِ بِّ قًا فثَ : اللهم إنْ كان صادِ رُ عُمَ

تُه  نَ ْ ا وَىلَّ قال عمرُ بنُ عبدِ العزيز: اللهم إنْ كان أطاع بلِسانِه وحمِ فلمَّ
ها  يـــالنُ يف خِالفةِ عُمرَ بعدَ ، فلَم يَتكلَّم غَ ـــيفِ رَّ السَّ قْه حَ يف قَلبِه فأَذِ
يدُ أرسلَ  زِ ا ماتَ يَ ر، فلمّ لِك يف القدَ يدَ بنِ عبدِ المَ زِ وتَكلَّم يف خالفةِ يَ
يزِ أنّك  مرَ بنِ عبدِ العزِ دتَ اهللاَ لِعُ ـــتَ كُنتَ عاهَ إليه هشامٌ فقال: ألَسْ
ِ يا أمـــريَ المؤمنِني، قال: ال  ـــك، قال: أَقِلْ ءٍ مِن كَالمِ ـــمُ يف  لَّ ال تَكَ
وَّ اهللاِ، ثُمّ أرســـلَ هشـــامٌ يف طلَبِ اإلمام  تُكَ يا عَدُ ِ اهللاُ إنْ أنا أقَلْ ــ أقالـَ
ليانَ ثُمّ  لِ بريوتَ فجـــاءَه وناظرَ غَ األوزاعيّ ريض اهللا عنه وكان بســـاحِ
 ، عبـــةِ يا أمريَ المؤمنِنيَ : كافرٌ ورَبِّ الكَ قال األوزاعيّ هلشـــامٍ يف غَيالنَ
، فقال  لِبَ ه وصُ بَتْ عُنقُ ِ طِعَت يَداه ورِجاله ورضُ فأمَرَ هشامٌ بغَيالنَ فقُ

يز. الحِ عُمرَ بنِ عبدِ العزِ بدِ الصّ عوةُ العَ ِ دَ تْ ر به: أدرَكَ نيَ أُمِ حِ
دَّ اهللا عزَّ وجلَّ  ا له رَ دً (١) مُســــتَبعِ بُ بالبَعثِ رةِ مَن يُكذِّ ــــا كان يف الكفَ ولمّ

ابُ  هُ الرتُّ ـــدِ الّذي أكلَ وتَى مِن القبُورِ بعدَ إعادةِ اجلسَ وجُ المَ : هو خرُ البَعثُ  (١)
لُ مَن  ياءُ، وأوّ ثُ األنبِ لُ مَن يُبعَ ، وأوّ ابُ أكلُها الرتُّ ِ يَ إن كان مِن األجسادِ الَّ

  ¶  μ  ´  ³﴿ : دٌ ملسو هيلع هللا ىلص، قال اهللاُ تعاىلَ نا حممّ دُ ـــيِّ ربُ سَ نهُ القَ ـــقُّ عَ نشَ يَ
ورة المؤمنون: ١٦]. ¸ ﴾ [سُ
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ِ للتّعظِيم واهللاُ  ــــم فقال:﴿¯ °﴾أي اهللاُ جلَّ جاللُه، ولَفظُ اجلَمع علَيهِ
دٌ ال رشيكَ لــــه(١)، ﴿± ²﴾ للبَعثِ بَعدَ النَّفخةِ الثّانيةِ الّ  واحِ
 ﴾³﴿ (٢) ورِ المُ يف الصُّ يمُ إرسافيلُ عليه السّ ها الملَكُ الكرِ نفخُ يَ
ّ يف احلياةِ  ٍ ريٍ ورشَ م مِن خَ نهُ بادِ ﴿´ μ﴾ أي ما سلَفَ مِ يصِ عىل العِ ُ أي و

  L﴿ :للتّعظِيم كقولِه تعاىل ِ يغةِ اجلمع وقد جاء يف القرءانِ الكريمِ ألفاظٌ بصِ  (١)
  .﴿  ﴾j  i  h  g﴿  ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡﴿،﴾M
  Ñ﴿  ﴾V   U   T   S﴿  ،﴾5   4   3   2   1   0   /
            ﴾V   U    T   S   R   Q﴿  ،﴾Õ   Ô   Ó    Ò

  3  2   1﴿  ﴾%   $   #   "   !﴿  ،﴾X   W﴿
  R  Q   P﴿  ،﴾Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿  ،﴾4
 « نُ َ دا، وليسَ المرادُ بـــــ «إنَّا» و« T   S﴾، واألمثِلــــة يف ذلــــك كثريةٌ جِ
، وهذا  راد بِه التّعظيمُ ِ والمُ يغةِ اجلَمع ِ بل هو لَفظٌ يُؤتَى بِه بصِ حقيقــــةَ اجلَمع

. أمرٌ معلومٌ يف لُغةِ العرَبِ
ه اهللاُ  لَكُ الّذي خلَقَ ــــالمُ هــــو المَ . وإرسافيلُ علَيه السّ ور هو بُوقٌ عظِيمٌ الصُّ  (٢)
خ  نفُ ، يَ اقُورُ رْنُ والنّ ورُ يُقالُ له البُوقُ والقَ . والصُّ لِقَ ا البُوقَ مُنذُ خُ مً لَه مُلْقَ وجعَ
ين ومَوتِ  اعةِ عىلَ الكافرِ نْيا وقِيامِ السّ ايةِ الدُّ ندَ هنِ فيه إرسافيلُ النَّفخةَ األُوىل عِ
دورِهم  ين يف صُ ٍّ مِن المخلُوقاتِ إالّ مَن شاءَ اهللاُ، فتَتقطَّع قُلوبُ الكافرِ ي كُلِّ حَ
بورِ  ندَ البَعثِ مِن القُ ، ثُمّ تأيتِ النَّفخةُ الثّانِيةُ عِ وتِ عُون مِن الصَّ ا ممّا يَســــمَ عً فزَ
ا مِن أجنِحةِ إرسافيلَ  ناحً رَد أنّ جَ ا مِن النَّفخةِ األُوىل. وقــــد وَ نيَ عامً بَعــــدَ أربعِ
م به، وكذلك ملَ  زِ َ ــــتْ هذا فال  ثبُ ا، لكِن ملَ يَ مً جْ ربيلَ حَ ثــــلُ كُلّ أجنِحةِ جِ مِ

. َجمِ العُصفورِ ِ ريَ  يلَ يَتضاءَلُ مِن خَشيةِ اهللاِ إىل أنْ يَصِ ثبُت أنّ إرسافِ يَ
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ثات  حدَ وها والمُ م الّ أبقَ م ءاثارَهُ يصِ علَيهِ نيــــا ﴿¶﴾ أي و الدُّ
دٌ بَناه مِن  ه ومســــجِ ه غريَ عٌ علَّمَ لمٌ نافِ ــــناتِ عِ ن احلسَ ثُوها، فمِ الّــــ أحدَ
وابُّ وغريُ ذلك مِن  عَ هبا النّاسُ والدَّ نتفِ ــــها ليَ رةٌ غرَسَ ةٌ مُثمِ حاللٍ وشــــجرَ
وانِ  دْ لمِ والعُ ئاتِ تأســــيسُ قوانِنيِ الظُّ ــــيّ ثاتِ السَّ حدَ ، ومِن المُ ِّ وهِ الربِ وجُ
يةَ شيخِ  يم ابنِ تَيمِ (١) وكتَحرِ تلِ قابِيلَ هابِيلَ ئةٍ كقَ يّ ٍ سَ ن نَ واستِحداثُ سُ
مُ  يارةِ قُبورِ األنبياءِ عليهِ صدِ زِ ر بقَ ــــفَ دَّ الرِّحالِ وإنشاءَ السَّ ــــمةِ شَ جسِّ المُ
ر:  فَ ةِ ذلكَ السَّ يّ ه اهللا يف قضِ م، وقد قال قَبَّحَ المُ واألولياء ريض اهللا عنهُ السّ
ةِ  ــــنِّ الوهابيّ »(٢) وكَسَ ُ الةُ وال تُقرصَ عُ فيــــه الصّ مَ يةٍ ال جتُ رُ مَعصِ «إنّه ســــفَ

ودٍ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:  يخانِ وغريُمها عن ابن مَسعُ روَ الشَّ  (١)
» أي  لٌ لِ كِفْ مَ األَوَّ ِ ءادَ ــىلَ ابْن انَ عَ امً إِالَّ كَ لْ نةٌ «ظُ » أي مُؤمِ سٌ ــلُ نَفْ تَ «ال تُقْ

.« لَ تْ نَّ القَ لُ مَن سَ َنَّهُ أَوَّ ا ألِ هَ مِ يبٌ «مِن دَ نصِ
يةِ قَتلِ أخِيه، ولو تابَ ما  نا رمحه اهللا: «قابِيلُ ما تابَ مِن مَعصِ قال شـــيخُ
مُ قابِيلَ الّذي جاءَ  ه. أمّا ندَ تلِ الظُّلم بَعدَ ث مِن القَ دُ كان يُكتَبُ علَيه ما حيَ

  Æ   Å          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿:ه يف اآلية خربُ
  ÔÓ   Ò   Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ÈÇ
ا يَفعَل». وبنَحوِ  مُه تَوبةً بل كان احتارَ ماذَ Ö  Õ  ×﴾ فلَيسَ ندَ
ُّ وأبو  رط خر الـــرازيُّ والقُ يُّ والماوَرديُّ والفَ

ـــن الواحـــدِ ذلكَ قال أبو احلسَ
عود وغريُهم يف تفاسريِهم. السُّ

باداتِ أهلِ  رقِ بَني عِ ى «قاعِدة عَظِيمة يف الفَ قاله ابنُ تيميةَ يف كِتابِه المسمَّ  (٢)
كِ والنِّفاقِ» (ص/٩٧-٩٨). ولنا يف  انِ وعباداتِ أهلِ الرشِّ اإلسالمِ واإل
ذهبِ أهلِ=  ةَ لمَ ة النّارصِ عيّ لّة الرشّ نا فيها األدِ دْ ةٌ رسَ لّ دِّ علَيه رِسالةٌ مُستقِ الرَ
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يثِنيَ باألنبياءِ  ستغِ كني والمُ لِني والمتَربِّ نيَ المتوسِّ سلمِ ريَ المُ مةِ تكفِ المجسِّ
ريَ مَن يُعلِّقُ  ــــنِّهم تَكفِ تِهم(١) وكسَ يبَ م بِغَ ياهتِ ــــم ويف حَ واألوليــــاءِ بَعد مماهتِ
ا هو جائزٌ  َ وغريُ ذلك ممِ ةٌ وأسماءُ اهللاِ احلُس احلِرزَ الّذي فيه ءاياتٌ قُرءانيّ
نَّ يفِ  نْ سَ لّ عىل ذلكَ قولُ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ دُ (٢)، ويَ نيَ ســــلمِ بإمجاعِ المُ

يارة». يثِ الزِّ ِ حدِ سن ةِ أو حُ حّ نةّ واجلماعةِ هي «إضاءةُ املَنارةِ عىل صِ = السُّ
وازِ  ةِ جَ الم يف أدِلّ ة الــكَ يناها «عُمدَ دةٌ أســـمَ م رِســـالةٌ مُفرَ دِّ علَيهِ ولنا يف الرَ  (١)

.« َريِ األَنامِ ِ لِ  كِ والتَوسُّ ُّ التربَ
نها  دا، نذكُر مِ ا مِن اإلسالمِ كثريةٌ جِ عُوها أهنّ ئةُ الّ زعمَ مُبتدِ والبِدعُ السيّ  (٢)
وا  مُ زبِ اإلخوانِ أتباعِ ســـيّد قُطب الّذين حكَ عىل وَجـــهِ التّحذيرِ بِدعةَ حِ
وا  مُ ٍ كما حكَ دة ةٍ واحِ نيويّ الوَضعيّ ولو يف قضيّ فرِ مَن حيكُم بالقانُون الدُّ بكُ
، وسببُ  يّ م حتتَ احلاكِم الّذي حيكُم بالقانونِ الوَضعِ ةِ الّذين هُ يّ بكُفر الرَّعِ

  y  x  w   v  u  t﴿:م تفســـريَ قولِ اهللا تعاىل يفهُ م بذلكَ حترِ قوهلِ
ى «يفِ ظِالل  ســـمَّ z  }  |﴾ فيقول ســـيّد قُطب يف كتابِه المُ
ذا  ارِم اجلازِم وهبِ : ”هبذا احلَســـمِ الصّ ندَ هذه اآليةِ ـــرءان» (٨٩٨/٢) عِ القُ
دودِ  رُج مِن حُ َيثُ خيَ ِ لةُ اجلَوابِ  ةُ ومجُ يّ طِ لُه «مِن» الرشّ مِ يـــم الّذي حتَ التّعمِ
كُم بِما  ا عاما عىلَ كُلّ مَن ملَ حيَ كمً نطلِقُ حُ كانِ ويَ مانِ والمَ البَســـةِ والزَّ المُ
ي ال  نا من أنّ الّذِ فْ ـــلَ ِ أسْ ةُ هي الّ لّ يلٍ. والعِ يلٍ ومِن أَيِّ قَبِ ل اهللاُ يف أَيِّ جِ أَنزَ
ة مِن خَصائِصها ومِن  يّ ةَ اهللاِ، فاألُلوهِ يّ لَ اهللاُ إنّما يَرفُضُ ألُوهِ ـــم بما أَنزَ كُ حيَ
ةَ  يّ ل اهللاُ يَرفُضُ ألُوهِ ريِ ما أَنزَ مُ بِغَ كُ ، ومَن حيَ ـــةُ ةُ التَّرشِيعيّ يّ تَضاها احلاكمِ مُقْ
ها يف  ةِ وخَصائِصَ يّ قَّ األلُوهِ ه هو حَ سِ فْ عِي لِنَ ها يف جانِبٍ ويَدَّ اهللاِ وخَصائِصَ
فرُ إنْ ملَ يكُن هو هذا وذاك؟!»، ثُمّ يقول:=  ونُ الكُ ، وماذا يكُ رَ جانِـــبٍ ءاخَ
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ِ أَنْ  ريْ نْ غَ هُ مِ دَ َا بَعْ لَ هبِ نْ عَمِ رُ مَ أَجْ ا وَ هَ رُ هُ أَجْ ةً فَلَ ــنَ سَ ةً حَ ــنَّ مِ سُ ــالَ سْ ِ اإلْ
هِ  يْ لَ انَ عَ ةً كَ ئَ يِّ ةً سَ نَّ مِ سُ ــالَ سْ ِ ــنَّ يفِ اإلْ نْ سَ مَ ءٌ، وَ َ ورِهِمْ  نْ أُجُ صَ مِ قُ يَنْ
ارِهِمْ  زَ نْ أَوْ ــصَ مِ قُ ِ أَنْ يَنْ ريْ نْ غَ هِ مِ دِ ــنْ بَعْ َا مِ لَ هبِ ــنْ عَمِ رُ مَ زْ وِ ــا وَ هَ رُ زْ وِ

. ءٌ» وهو حديثٌ صحيحٌ َ
نيا  ، إىل هنايةِ الدُّ ٍّ ٍ مِن أعيانٍ وأعمالٍ، خريٍ أو رشَ ﴿º ¹﴾ كائِن

تابِ       يالً ﴿¼ ½﴾ أي يف أُمِّ الكِ ه تفصِ ﴿«﴾ أي أثبـــتَ اهللاُ ذِكرَ
وظ؛  حفُ قيقةِ ما أُثبِتَ فيه وهو اللَّوحُ المَ ﴿¾¿﴾ أي كاشفٍ عن حَ

لِم عن  يفِ الكَ رِ اولةَ حتَ ِ إالّ حمُ ع ثلِ هذا احلُكمِ ال يَ لُ يف مِ = «والتّأوِيلُ والتأَوُّ
ه». عِ مَواضِ

نا عبدِ اهللا بن عبّاسٍ ريض  دِ ري هذه اآليةِ ما ثبتَ عن سيّ وابُ يف تفسِ والصّ
عا له  ه إليه رســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ودَ مَّ ها الّذي ضَ ُ ربُ األُمّةِ ومُفرسِّ اهللا عنـــه وهو حَ
يم،  رءانِ الكرِ تَابِ» أي تفسريَ القُ يلَ الكِ تَأْوِ ةَ وَ مَ هُ احلِكْ مْ لِّ مَّ عَ فقال: «اللَّهُ

  {  z  y  x  w   v  u  t﴿ :قـــال ابنُ عبّاسٍ ريض اهللا عنـــه
نقُل عنِ  ا يَ بُـــون إلَيه، إنّه ليسَ كُفـــرً ي يَذهَ فرِ الّذِ |﴾ ليـــسَ بالكُ
سلِم  تلِ المُ ، وذلك كقَ فرَ هُ الكُ بِريةٌ تُشبِ يةٌ كَ » أي مَعصِ لّةِ، كُفرٌ دونَ كُفرٍ المِ
هُ  قِتالُ وقٌ وَ مِ فُسُ ــلِ ــبابُ املُسْ قٍّ الّذي قال فيه رســـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «سِ ريِ حَ بغَ
ينِ  رِجُ مِن الدّ قٍّ كُفرٌ خيُ ريِ حَ سلمِ بغَ ســـلمِ للمُ يدُ به أنّ قِتالَ المُ » ال يُرِ رٌ فْ كُ
فرَ بدلِيل أنّ  هُ الكُ ريٌ يُشـــبِ هُ  الفاعِلُ إنّمـــا المرادُ أنّه ذَنبٌ كبِ لَّ ما ملَ يَســـتحِ
ننيَ  قٍّ مؤمِ نيَ بغَري حَ سلمِ تقاتِلتَنيِ مِن المُ ئَتَنيِ المُ ى الفِ رءانَ الكريمَ ســـمَّ القُ

.﴾ o  n  m  l  k   j  i﴿ :فقالَ تعاىل
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فقد روَ اإلمامُ أمحدُ والرتمذيُّ والطَّياليسّ والبيهقيُّ وغريُهم عن عُبادةَ 
لَ  عتُ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «إِنَّ أَوَ مِ امتِ ريض اهللا عنه قال: سَ ابنِ الصَّ
ةِ بِامَ  ــاعَ رَ يفِ تِلْكَ السَّ ، فَجَ تُبْ (٢): اكْ (١)، ثُمَّ قَالَ مَ لَ قَ قَ اهللاُ الْ لَ ا خَ مَ

ةِ». امَ يَ قِ مِ الْ ائِنٌ إِىلَ يَوْ وَ كَ هُ
نيَ نزلَ قولُ  عةِ مِن أنّه حِ بتدِ بًا يف بعضِ كُتــــب المُ ذِ تنبيـه: ما يُروَ كَ
اهللاِ تعاىل:﴿º  ¹  «  ¼  ½      ¾ ﴾ قام أبو بكرٍ وعُمر ريض 
 ، يلُ ما وقاال: يا رسولَ اهللا هو التّوراةُ، فقال: ال، فقاال: فهو اإل اهللا عنهُ
، فقال: ال، فأَقبَلَ عيلّ ريض اهللا عنه فقال  فقــــال: ال، فقاال: فهو القرءانُ
» فهو كالمٌ  ءٍ لمَ كُلّ  : «هو هذا، إنّه اإلمامُ الّذي أحىصَ اهللاُ فيهِ عِ ُّ ِ النّ
نديقٌ  ه زِ عُ احٌ مكذوبٌ عىل رســولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وواضِ فــرٌ رصُ ــاللٌ وكُ ضَ
ما ومُغالٍ  ينِه وعىل أيب بكرٍ وعُمرَ ريض اهللا عنهُ رتٍ عىل رسولِ اهللاِ وعىل دِ مُفْ
ّ ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول عن  نا عيلّ ريض اهللا عنه، فإنّه يســــتحيلُ عىل النّ دِ يف ســــيّ
مُ  » حاشــــا، فرســــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أعلَ ءٍ لمَ كُلّ  : «إنّ فيه عِ دٍ مِن اخلَلقِ أحَ

طلَقة  ة الماءِ المُ لُّ عىل أوّليِّ رشِ لوجودِ نُصـــوصٍ تَدُ لقِ الماءِ والعَ أي بَعـــدَ خَ  (١)
ة المنسوبةُ للقلَم  رشِ بعدَ وُجودِ الماءِ، فتكونُ األوليّ ةِ العَ ءٍ وأولِيّ عىل كُلّ 
ه أو أنّه أوّل  لُ المخلوقاتِ بالنســـبة جلِنسِ ةً أي هو أوّ يف هذا احلديثِ نِســـبيّ

ه. المخلوقات بالنسبة لِما يأيت بَعدَ
 ُ ا وال صوتًا وال لغةً وال يُبتدأ ، وكالمُ اهللا تعاىلَ ليس حرفً ه اهللاُ عزَّ وجلَّ أي أمرَ  (٢)
ـــعُ وال يُتخيَّل يف األذهان، كالمُه عزَّ وجلَّ  تعاقَب وال يتقطَّ تَتـــم وال يَ وال خيُ

ها. نا وال جيوزُ تكييفُ رْ ة أبديّة يُؤمَن هبا عىل ما ذكَ صفةٌ له أزليّ
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ول أدنَى مُسلِم  قُ ءٍ إالّ اهللاُ، وال يَ مُ كُلَّ  علَ دَ يَ ينِ اهللا وال أحَ لقِ اهللاِ بدِ خَ
ا بَني اهللاِ  يً » وإالّ لكانَ القائِلُ مُساوِ ءٍ علُم كُلَّ  ونَ اهللاِ «إنّه يَ دٍ دُ عن أحَ
ن بابِ أوىلَ أن يكونَ  ، فمِ ه اهللاُ عَن ذلكَ لمِ، تنزَّ فةِ العِ ه يف صِ لقِ وبــــنيَ خَ
ظاعةِ  ا ال يقولُه به أدنَى مُســــلِمٍ لِفَ أً مِن أنْ يقول كالمً َّ رســــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص مُربَ
، وقد أخرَج اإلمامُ  ين اهللاِ عزَّ وجلَّ ــــناعتِها وتكذيبِها لدِ قالةِ وشَ هذه المَ
ا يلِ  يّ عن عُقبةَ بن عامرٍ ريض اهللا عنه أنّ رســــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «مَ الطربَ
يُّ  ِ ز ْ يخُ أمحدُ الربَ رةِ الشّ ينة المنوَّ ِ المدِ »، وقال مُف ِ اهللاُ مَ لَّ ا عَ مٌ إِالَّ مَ عِلْ
ه فهو كافر  لقِ لمِ اهللا وعلم خَ : «مَن ساوَ بَني عِ رِيُّ ّ األشعَ ّ ُّ السُ ِ ي احلُسَ
 « ه اهللاُ علَمُ مُ كُلَّ ما يَ علَ : «إنّه يَ ّ مِن األنبياءِ ِ باإلمجــــاع». فَمن يقول يف نَ

نا عيلّ ريض اهللا عنه! دِ ن يقولُ ذلك يف سيّ يفَ بِمَ فهو كافرٌ باهللاِ، فكَ

ِقّصة أصحاِب الَقريِة
ومِك         ــــدُ ﴿"﴾ أي لِقَ رْ يا حممّ لَّ ﴿!﴾ أي واذكُ قــــال اهللا عزَّ وجَ

 ' &   ﴿ (١) ٌ ﴿$ %﴾ أَنْطاكِيةَ ربَ يبةً فيها عِ ةً عجِ ﴿#﴾ قِصّ
َ ملسو هيلع هللا ىلص. ي ّ اهللا عِ ِ َقٍّ مِن قِبَل نَ ِ وثونَ  بعُ عاةُ المَ ) (﴾ أي الدُّ

المُ - كدأْب إخوانِه مِن األنبياءِ  ي عليه السّ ِ ذلكَ أنّ سيّدنا عِ ويف خربَ
ا  ر مُعلِّمً نكَ ا عن المُ وفِ ناهيً ا بالمعرُ رً المُ - كان ءامِ الة والسّ عليهمُ الصّ
ه وأنْ ال يُرشكَ بِه وأنّه  بادةِ اهللا وحدَ ا إىل عِ يً ين اإلســـالم، داعِ ا لدِ ونارشً

َّ حلَبَ يف لواء إسكندرون. ريبِ ع غَ مدينة مشهورةٌ تقَ  (١)
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ءٍ مِن  ا ل ً ، ليس مُشـــاهبِ نيٌ ليـــسَ لـــه ولَدٌ وال زوجةٌ وال رشيـــكٌ وال مُعِ
َ ملسو هيلع هللا ىلص بأمـــرٍ مِن اهللاِ ﴿,﴾ أي  ي ه، ﴿* +﴾ أي أرســـلَ عِ لقِ خَ
ذتِه احلَواريِّنيَ يَدعُون عبَدةَ األوثانِ  إىل أهلِ أنطاكِيةَ ﴿-﴾ مِن تالمِ

ه وعدمِ اإلرشاكِ به(١). انِ باهللاِ وحدَ هنالِكَ إىل اإل
ا  ا كبريً ــــيخً ينة رأَيا شَ با مِن المدِ ا قَرُ ، فلَمّ وَ أنطاكِيةَ فانطلَقَ الرَّجالن 
لّما عليه فقال هلما: مَن أنتُما؟  ، فسَ ارُ نَيماتٍ له وهو حبِيبٌ النَجّ يَرعَى غُ
المُ نَدعُوكُم إىل عبادةِ الرَّمحنِ بدلَ  الةُ والسَّ َ علَيه الصّ ي وال عِ فقاال: رَسُ
دقِكما، قاال:  ؟ أي عالمةٌ عىل صِ كُما ءايةٌ ُما: أَمَعَ ، فقال هلَ عبادةِ األوثانِ
ذْنِ اهللا، فقال هلما: إنّ  ه واألَبْرَصَ بإِ ِئُ األَكْمَ يضَ ونُربْ رِ م، نَشــــفِي المَ نعَ
ما  لِعْ عىل حالِه، فأتَى هبِ لِقْ بِنا نَطَّ ، قاال: فانطَ ا مُنذُ ســــنِنيَ يضً ا مرِ يل ابنً
شــــا  ا، ففَ يحً حِ ــــحا عليه فقام يف الوَقتِ بإذنِ اهللاِ تعاىلَ صَ سَ له فمَ إىل مَنزِ

. ا مِن المرىضَ هيما كثِريً ى اهللاُ تعاىل عىل أَيدِ ، وشفَ ُ يف أَنْطاكِيةَ اخلربَ
ه  عبُد األصنامَ اســــمُ ومِ يَ وكان ألهلِ أَنْطاكِيةَ يف ذلكَ الوقتِ مَلِكٌ مِن الرُّ
ــــوال  ما وقال: مَن أنتُما؟ قاال: رَسُ عا هبِ لَني فدَ ُ الرَّجُ أنطِيخُس، فبَلغَه خربَ
ئتُما؟ قاال: نَدعُوكَ إىل ترك  يمَ جِ ، قال: وفِ ــــالمُ الةُ والسَّ َ عليه الصَّ ي عِ
، فقال: ولنا  ُ عُ ويُبرصِ بادةِ مَن يَســــمَ ُ وإىل عِ عُ وال يُبرصِ بادةِ ما ال يَســــمَ عِ

، وقِيل:  وصُ وصُ ومارُ : قارُ يـــلَ ما عىل أقوالٍ كثريةٍ، فقِ يهِ اختُلِفَ يف اســـمَ  (١)
. ، وقيل غريُ ذلكَ دوقٌ ، وقيل: صادِقٌ وصَ تُومانُ ومانُوصُ
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 َّ َتَك(١)، فقال: قُومَا ح كَ وءاهلِ ي أوجدَ ونَ ءاهلَتِنا؟! قاال: إهلُكَ الَّذِ إلــٰـــه دُ
ما النّاسُ  هُ عَ أنظُرَ يف أَمرِكُما، ﴿.﴾ أي الملِكُ وأهلُ أنطاكِيةَ وتَبِ
ــــوقِ، وأمجَعَ الملِكُ عىلَ قَتلِهما وملَ يُنفِذ ذلك  بُومها يف السُّ ا ورضَ ومهُ ذُ فأخَ
ناها  دْ نا الرّســــالةَ وشدَ يْ ما، ﴿/ 0﴾ أي قَوَّ ــــهُ عىل الفورِ بل حبَسَ
، ﴿1﴾ أي وكان  ــــمعونُ َ ملسو هيلع هللا ىلص وهو شَ ي برَســــولٍ ثالِثٍ مِن قِبَلِ عِ
قولُ الثّالثةِ ألهلِ أنطاكيةَ  ﴿2 3   4 5﴾ لِندعُوَكم إىل عبادةِ 
ءٌ، وقيل: كان الثّالثةُ أنبياءَ مِن اهللاِ إىل أهلِ  ه وأنْ ال يُرشَك به  اهللاِ وحدَ

. أنطاكيةَ
لِك  ا، فجعَل يتقرَّب مِن حاشـــيةِ المَ رً ـــمعونُ أنطاكيـــةَ مُتنكِّ ودخَل شَ
 َ عـــاه وأنِسَ به وأكرمَه ورَيضِ لِك، فدَ ه إىل المَ وا خربَ ـــوا به فرفَعُ ّ أنِسُ ح
لَني  ِ أنّكَ حبَســـتَ رَجُ غَ تـــه، فقال شـــمعونُ ذاتَ يومٍ للملِك: بلَ عِرشَ
 ِ بُ بَي ما؟ فقال: حالَ الغضَ عتَ قوهلَ مِ لْ سَ ما فهَ بْتَهُ ـــجن ورضَ يف السِّ
لَكُما إىل ههنا؟  : مَن أرسَ معونُ ُما شَ لِكُ فقال هل ا المَ عامهُ ، فدَ وبنيَ ذلكَ
 : ُما شـــمعونُ ، فقال هل يكٌ ِ ءٍ وليسَ له رشَ لَق كُلّ  ي خَ قـــاال: اهللاُ الّذِ
 : معونُ ، فقال شَ يدُ كُم ما يُرِ لُ ما يَشاءُ وحيَ فعَ زا، قاال: إنّه يَ اه وأَوْجِ فَ فَصِ
لِكُ  ـــرَ المَ اه، فأمَ دقِكُما، قـــاال: ما تَتمنّ تُكمـــا؟ أي عالمةُ صِ ومـــا ءايَ
، فما  ينَيه كاجلَبهةِ ممســـوحٌ عُ عَ ينَني ومَوضِ ـــوسِ العَ عندئذٍ بغُالمٍ مَطمُ
 ُ ـــن الغُالمِ وله عَينانِ يُبرصِ عُ البرصَ مِ ـــقَّ مَوضِ َّ انشَ انِ اهللاَ ح زاال يَدعُوَ

. ها ءاهلةً أي الّ تزعمُ  (١)
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عَ لكَ  نَ ا: إنْ أنتَ ســـألتَ إهلكَ صَ يتً لِك تَبكِ ـــمعونُ للمَ مـــا، فقال شَ هبِ
ٌّ مَكتومٌ فإنّ إهلنا الّذي  لِك: ليس يل عنكَ رسِ ثلَ هذا؟! فقـــال له المَ مِ
لَني:  لِك للرَّجُ ، فقـــال المَ عُ نفَ ُّ وال يَ ُ وال يَرضُ عُ وال يُبـــرصِ نَعبُده ال يَســـمَ
ُنا  ـــا بِه، فقاال: إهل ــذي تَعبُدانِه عىل إحياءِ مَيِّتٍ ءامنّ ُكُما الـّ رَ إهل إنْ قـــدَ
ـــبعةِ  ا قد ماتَ منذُ سَ تً يِّ : إنّ ههنا مَ لِكُ ءٍ، فقال المَ رٌ عـــىلَ كُلّ  قادِ
عَ أبُوه وكان  َّ يَرجِ نْه حـــ فِ ــه فلَم أَدْ تـُ رْ (١) وأنا أخَّ قانٍ ـــامٍ وهو ابـــنُ دِهْ أيّ
ُما عالنِيةً  عَال يَدعُوانِ رَهبَّ (٢) فجَ وَحَ ا، فجاؤوا بالميِّت وقد تَغريَّ وأَرْ غائبً
امٍ  ـــبعةِ أيّ ا، فقام الميِّتُ وقال: إينّ مَيِّتٌ مُنذُ سَ بَّه رسِ ـــمعونُ يَدعُو رَ وشَ
رُكم ما أنتُم علَيه  ، وأنا أُحذِّ ـــارِ يةٍ مِن النّ ـــبعةِ أَودِ ا فأُدخِلتُ يف سَ مُرشِكً
يـــتُ مِن حيثُ أنا هؤالءِ  ـــماء فأُرِ نُوا باهللاِ، وقد فُتِّحَت أبوابُ السَّ فآمِ
ه  دِ ، وأشار بِيَ معونُ وهذانِ ؟ قال: شَ لِك: ومَنِ الثَّالثةُ (٣)، قال المَ الثَّالثةَ
ـــمعونُ أنّ قولَه قد  لِمَ شَ ا عَ لِكُ مِن ذلك، فلمّ بَ المَ جِ بَيه، فعَ إىل صاحِ
دْ أهلَ  ، ولكنّ اآلياتِ ملَ تَزِ انِ ه باألمرِ ودعاهُ إىل اإل َ لِك أخربَ ــر يف المَ أثـَّ
بِنيَ للثّالثةِ  ا،  ﴿6﴾ أي أهلُ أنطاكِيةَ مُكذِّ فرِ إالّ طُغيانًا وتكذيبً الكُ
ون  تَصُّ ةٍ لَكُم ختَ يّ لِنيَ ﴿7 8 9 : ;﴾ مِن غريِ مَزِ رسَ عاةِ المُ الدُّ

ريُ  ومِ وكبِ يـــمُ القَ عِ ، وهو زَ ها، مـــرصوفٌ وغريُ مرصوفٍ مِّ الِ وضَ ـــرسِ الدّ بكَ  (١)
راعةِ وهو مُعرَّب. مُ أصحابِ الزِّ ريةِ ومُقدَّ القَ

. أي صارَ ذا رائِحةٍ  (٢)
أي يف اجلنّة.  (٣)



١٨٣

عُونَه  ل ﴿<﴾ الّذي تدَّ عُونَ ﴿> =﴾ أي وملَ يُنزِ ا علَينا بِما تدَّ هبِ
 C B﴿ أي ما ﴾A﴿ ٍ ي عُونَه مِن أمرٍ وهنَ ّا تدَّ ا ﴿? @﴾ ممِ دً إهلًا واحِ
        I H G﴿ ُعاةُ الثّالثة E D﴾ فيما تَزعُمون ﴿F﴾ أي الدُّ
ئناكُم بِه  دقِ ما جِ L K   J﴾ باحلُجَج واآلياتِ الدالّة عىل صِ

بْتُمونا. عوةِ وإنْ كذَّ مِن الدَّ
ـــم  لكُ ونُبـــنيِّ  ـــغَ  لِّ نُبَ أنْ  إالّ  أي   ﴾R Q P O N M﴿
يكَ له فاعبُدوه وال تُرشِكُوا به،  ِ اهِني بأنّ اهللاَ واحـــدٌ ال رشَ ـــجِ والربَ باحلُجَ
ون  تَعلمُ يبُوا فسَ نيا واآلخِرة، وإنْ ملَ تَستجِ عادة يف الدُّ عتُم نِلتُم السَّ فإنْ أطَ

عاقبةَ أمرِكُم.
ـــذامَ قَد انترشَ فِيهم،  ، وقيل: إنّ اجلـُ ـــسَ عن أهلِ أنطاكيـــةَ المطَرُ بِ وحُ
نكُم، فما  ـــلِنيَ ﴿V U T﴾ أي تَشـــاءَمْنا مِ رسَ فــــ ﴿S﴾ للمُ
توا عَن مَقالَتِكُم  بِكُم، ﴿Z Y X﴾ أي تَسكُ أصابَنا مِن البالءِ فبسبَ
قتُلكُم ﴿\﴾ أي  ـــا ﴿ ]﴾ باحلِجارةِ فنَ ينً عُوهنا دِ الّ تدَّ
 ٌ ـــم ﴿ ^ _`﴾ أي مُؤملِ ـــم ﴿ [﴾ قَبـــل أنْ نَقتُلَكُ يبنَّكُ ولَيُصِ

رِّقَكُم. ُ وذلكَ بأنْ 
رةِ ﴿ c b﴾ أي ما أصابَكُم  لُون الثّالثةُ للكفَ رسَ ﴿a﴾ أي المُ
ين احلَقِّ ﴿gf e﴾ أي  يبُكـــم بالدِّ بُه كُفركُم وتَكذِ مِن بَالءٍ ســـبَ
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ناكُم ما فيه خريٌ لَكُم تشاءَمْتُم بِنا(١)،  ، إنْ وَعَظْناكُم وذكَّرْ يبٌ أمرُكم عجِ
اوِزُون  عُون، ﴿l k j i h﴾ أي جمُ وليسَ األمرُ كمـــا تدَّ

ينَ يف العِصيان. احلَدَّ حيث كُنتُم مُرشِكِني ضالِّنيَ مُتمادِ
ــــن طرَفِ أنطاكيةَ ﴿q﴾ وهو حبيبٌ  ﴿ p o n m﴾ أي مِ
بُوا الرُّســــلَ  ُم كذَّ ما بَلَغَه أهنّ ه بعدَ ــــارُ الّذي ءامــــنَ ﴿r﴾ إىل قَومِ جّ النَ
ح  م بأســــلوبِ النّاصِ ــــا جاء قَومَه خاطبَهُ م، فلمّ وا قَتلَهُ دُ الثّالثــــةَ وقصَ

 u t﴿ ُم ُم إىل قَبولِ احلَقِّ فـ﴿ s﴾ هلَ يلَ قُلوهبَ يُريدُ أنْ يَســــتمِ
عَوكُم إليه مِن احلَقّ واترُكُوا ما أنتُم عليهِ مِن  w v﴾ فِيما دَ
رســــلِنيَ يف  وا هؤالءِ المُ عُ ــــل، ﴿z  y x } |﴾ أي اتَّبِ الباطِ
ُون  َ وا بل تَر ُ ا مِن أموالِكُم فتَخرسَ ُم ال يســــألُونَكُم شــــيئً ين فإهنّ أمرِ الدِّ
نيا  ريُ الدُّ ل لكُم بذلــــك خَ ــــم أموالُكم فيحصُ ى لَكُ ــــم وتَبقَ ينِكُ يف أمــــرِ دِ
م   مِن رَهبِّ دً ــــل ﴿~ ے﴾ أي عىل هُ واآلخِرة ﴿{﴾ أي الرُّسُ
بُهم يف اتّباعِ  ُم ويُرغِّ رُ هلَ بِيبٌ يُكرِّ لَ حَ ، فجعَ ونَ عىل طريقِ احلَقِّ يمُ مُستقِ
ينِنا ومُتابِعٌ  الِفٌ لدِ نه ذلك قالوا له: أوَ أنتَ خمُ ا رأوا مِ ، فلمّ يــــن احلَقِّ الدِّ
يدُ يف  لَ يزِ ح بِه وجعَ شَ حبيبٌ قَول احلَــــقِّ بل رصَّ يــــنَ هؤالءِ؟ فلَم خيَ دِ
م فقال: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦﴾ أي وأيُّ  ا هبِ ُــــم مُتلطِّفً النُّصحِ هلَ
ا، وكأنّه قال: وما  كَ بِه شيئً ِ وال أُرشِ قَ َ الّذي خلَ ّ يبِ ِ أنْ أعبُدَ رَ عُ نَ ءٍ 

رءانِ يف بعضِ األوقاتِ  ون تِالوةَ القُ ُ ين يَعتربِ رةِ الّذِ ر مِن قولِ بعضِ الكفَ ليُحذَ  (١)
ُوت  ئُوه، اآلنَ  رءانِ قالوا: «أطفِ وتَ قِراءةِ القُ وا صَ معُ ا سَ م إذَ اهُ ا، فرتَ ـــؤمً شُ

. كارِه، والعياذُ باهللاِ تعاىلَ بةً للمَ لَ ا جمَ ؤمً اهُ شُ »، جاعلِنيَ إيّ دٌ لنا أحَ
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زائِه  ســـــابِه وجَ ـكُم ﴿§﴾ أي وإىل حِ ون خالِقَ ا ال تَعبدُ لَكُم أنتُم أيضً
ثُ بعدَ  وت، ومعناه عاقبةُ أمرِي وأمرِكُم أنّا نُبعَ ﴿¨ ©﴾ بعدَ المَ
نيا  مْنا يف هذه الدُّ ينا عىلَ ما قدَّ سابِ اهللاِ لنا فيُجازِ ريُ إىل حِ الموتِ ونَصِ
يدُ  م ألنّه يُرِ ا هبِ فً ه تلَطُّ ورةِ النّاصحِ لِنَفسِ لِ، فأخرَج الكالمَ يف صُ مِن العمَ
ه. ُم نَفسَ اخلريِ الّذي اختارَه لِنَفسِ هم، وقد بَنيَّ هلُم أنّه إنّما يريدُ هلَ نُصحَ

ا ال  بادةِ األصنـــامِ وبَيانُ أهنّ ـــن عِ ُم مِ ريٌ هلَ عَ كالمَه بِمـــا فيه تَنفِ ــمّ أتبَ ثـُ
ا  ـــه لِمَ خاطِبِ نَفسَ بادةَ، وأخرَج الكالمَ عىل أســـلوبِ المُ قُّ العِ تســـتحِ
 َـــو ِذُ ﴿» ¬﴾ أي سِ ســـبَق ذِكرُه فقال: ﴿ ª﴾ أي كَيفَ أختّ
ـــا ﴿¯       ° ± ²﴾ أي إنْ  ها مع أهنّ ـــي ﴿®﴾ أعبُدُ خالقِ
 ﴾ ¸ ¶ μ ´ ³﴿ ٍوه وءٍ ومَكرُ ِ بِسُ يبَ يَشـــإِ اهللاُ أنْ يُصِ
فاعةَ هلا  وءِ إذْ ال شَ ا مِن هذا السُّ ّ هذه األصنامُ شيئً أي ليستْ تَدفَعُ ع
ونِ  ةِ ﴿º   ¹ «﴾ أي وال يَســـتطِيعُ هؤالءِ المعبودون مِن دُ بالمرّ

َذتُ غريَ اهللاِ إهلًا ﴿¼ ½  ¾ ¿  ، فإنِ اختَّ ِّ لِييصِ مِن ذلكَ الرضُّ اهللاِ ختَ
.ٍ ح ٍ واضِ رٍ وخُرسانٍ بَنيِّ ِرافٍ عَن احلقِّ ظاهِ Á À﴾ أي ا

كُم  ـــه: ﴿Ä  Ã Â﴾ مالكِ ومِ انِه فقـــال لِقَ ح بإ ــمّ رصَّ ثـُ
 ، وينِ يعُ وا قَـــويلِ وأطِ عُ كُم وهو اهللاُ ﴿Æ Å﴾ أي فاســـمَ وخالقِ
كُم  ن خلقَ بادةَ ال تكـــونُ إالّ لِمَ ــقِّ وبَيَّنتُ أنّ العِ ـــدتُكُم إىل احلـَ د أرشَ فقَ

بَكُم. اسِ كم بَعدَ الموتِ لِيُحَ يدُ وهو الّذي يُعِ
ُوه  ــــلٍ واحدٍ فقتَلُوه، وقيل: رمجَ ثْبةَ رَجُ ــــا قال ذلكَ وثَب قَومُه علَيه وَ فلمّ
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تْهُ  َ ــــانِ فبَرشَّ وه، وقيــــل: حرَّقُوه، فمــــاتَ عىل اإل َّ أهلَكُ باحلِجــــارةِ حــــ
ها،  يمَ ا أفــــىضَ إلَيها ورأَ نَعِ المالئكــــةُ ﴿Ç﴾ له ﴿É È﴾ فلمّ

 Ì Ë ﴿ ، خلُها بعدَ البَعثِ ا فيدَ َ هبِ قَّ اجلنّة وبُرشِّ وقيل: معناهُ اســــتحَ
ّ يلِ ﴿Ô ﴾ أي  يبِ غفــــرةِ رَ Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Í﴾ أي بِمَ

. ةِ ِ ﴿Ö Õ ×  ﴾ باجلنّ علَ وبأنّه جَ
ا  عاةَ الثّالثةَ أيضً ُم قتَلُوا الدُّ َبيبٍ ذلـــكَ - وقِيل إهنّ رةُ  لَ الكفَ ا فعَ ولمّ
ـــل اهللاُ  نيا فقال: ﴿ " #﴾ أي وملَ يُرسِ قوبةَ يف الدُّ - عَجَّل اهللاُ هلُم العُ
ينَ ﴿& '﴾ أي مِن بَعدِ قَتلِهم  ﴿$ %﴾ أي قومِ حبِيبٍ الكافرِ

م ﴿ ,  - .  لهُ ﴿)  (﴾ أي مالئكـــةٍ ﴿* +﴾ إلهالكهِ
رةِ ألنّه أرادَ  ا إلهالكِ هؤالءِ الكفَ ا كثِريً دً نْ لَ جُ نزِ نِ اهللاُ لِيُ كُ /﴾ أي وملَ يَ
ط، ﴿0﴾ أي ما ﴿1﴾ عُقوبَتُهم  دٍ فقَ ُم بواسطةِ ملَكٍ واحِ هبَ أنْ يُعذِّ
ـــالمُ  يهِ السّ ربيلُ علَ م جِ ها هبِ ا ﴿2 3 4﴾ صاحَ ـــوا هبِ الّ أُهلِكُ
ارِ  ا مِن فورِهم كالنَّ تُـــون ســـاكِنُونَ مجيعً يِّ ﴿ 5 6 7  8﴾ أي مَ

. ع هلا صوتٌ (١) يف احلالِ فَال يُسمَ دُ مُ ختَ
ُم  هم، فإهنّ سِ ين عىل أنفُ رسةً مِن الكافرِ ﴿ 9 : ;﴾(٢) أي يا حَ
بُوا  م عىل ما ارتكَ ـــدَّ النَّدَ مُون أشَ ندَ م يف اآلخِرةِ أي يَ ون عىل حاهلِ ُ يَتحرسَّ

. ُ َ يَنرصُ مِن بابِ نرصَ  (١)
ءٌ يُتحَرسَّ منه، ليـــسَ معناهُ أنّ اهللا  قال شـــيخنا رمحه اهللا: «معناه هـــذا   (٢)

، حاشا». يَتحرسَّ
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ـــم ﴿ =﴾ كانَ ﴿< ? @﴾ مِن  فرِ والعِصيانِ وعىل أهنّ ـــن الكُ مِ
 ﴾E D  C       B A﴿ ِـــان نيا يَدعُوهم إىل اإل رُســـلِ اهللاِ يف الدُّ
ا  ـــريُ احلَرسةِ بأهنّ هم: جيوزُ تفسِ بُونَه. وقال بعضُ نه ويُكذِّ ون مِ رُ أي يَســـخَ

. فرِ مُ احلقَّ وإقامتِهم عىل الكُ كهِ م لِرتَ مِن غريِهم عليهِ
بادِ، حاشـــا هللاِ، فاهللاُ  وليسَ مع اآلية أنّ اهللا تعاىلَ يَتحرسَّ عىل حالِ العِ
عالٌ  ِ انفِ فاتِ المخلوقِني، وحقيقـــةُ التحرسُّ ِ صِ ه عن مجيع ـــبحانَه مُنزَّ سُ
ة  ابيّ ــرٌ فال جيوزُ اتّصـــافُ اهللاِ به. ومِن أشـــنَع ما قاله بعـــضُ الوهّ وتأثـُّ
ي  عدِ مة يف كالمِهم عىل هذه اآلية قولُ شيخِهم عبد الرمحن السَّ جسِّ المُ
ا  عً ـــريه(١) والعياذُ باهللاِ مِن قَولِه: «قال اهللاُ مُتوَجِّ (ت ١٣٧٦هـ) يف تفسِ
اللِ  بـــاد: ﴿ 9 : ;﴾»، نَعوذُ باهللاِ مِن هـــذا الكُفر والضّ للعِ

ه. َلقِ ِ ع إىل اهللاِ تشبيهٌ رصيحٌ هللاِ  بِني، فإنّ إضافةَ التوَجُّ المُ
ذابٍ  ة بعَ ارَ مكّ ارِ أنطاكِيةَ خوَّفَ كُفّ فّ لَّ بكُ ا حَ ا أخربَ اهللاُ عزَّ وجلَّ عمّ ولمّ
وا فقال: ﴿G F﴾ أي  ُ عتَربِ كالّذي أصابَ األُمَمَ الكافرةَ الماضيــــةَ ليَ

يُّ  عدِ ني. وقدَ سبَق السَّ عدي، (ص/٦٩٥). وهو شيخ ابن عُثَيمِ تفسري السَّ  (١)
موع  ني فقال يف «جمُ ه ابنُ عُثَيمِ عَ ِ، ثُمّ تَبِ ه إىل ذلكَ الكالمِ الفظِيع يذَ هذا تِلمِ
، فإنّ ملَلَ اهللاِ ليسَ  لّ عـــىل أنّ هللاِ ملَالً فَتاوِيـــه» (١٧٤/١): «احلديثُ يدُ
ةُ هللاِ ثابِتةٌ وجيِبُ  يّ ـــا (٨٢٧/١٠): «فاألذِ »، ويقول أيضً نُ َ لِنا  ثـــلِ ملَ كمِ
تْ  نّها ليسَ مَ مِن اهللاِ باهللاِ، ولكِ نا أعلَ ه، فلَسْ ا ألنّ اهللاَ أثبتَها لِنَفسِ علَينا إثباهتُ

. نِيعةِ ةِ الشّ فريّ قاالتِ الكُ خلُوقِ». نعوذُ باهللاِ مِن هذه المَ ةِ المَ يّ كأَذِ
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            H﴿ ُد مّ بُون برِســــالتِكَ يا حمُ كذِّ ةَ المُ ارُ مكّ لِمَ كُفّ َ قَد عَ ــــوا بمع علَمُ أملَ يَ
 K﴿ ا يءِ قَومِك كثريً نــــا ﴿J﴾ أي قَبل جمَ I﴾ أي أنّا أهلَكْ
هم وتكذيبِهمُ  ودَ بســــببِ كُفرِ عادٍ وثَمُ (١) كَ يةِ ــــمِ الماضِ L﴾ أي األُمَ
 ُ عتربِ نيــــا ﴿Q P    O﴾ أي أفَــــال يَ الرُّســــلَ ﴿ N M﴾ أي إىل الدُّ
م  وهُ دُ ِ عُون جتَ َ ال يَرجِ ــــروا ملِ . فكأنّه قِيلَ هلُم: انظُ ــــدُ بذلكَ قومُك يا حممّ
م يف  هُ رُدَّ رَ أنْ يَ َ شــــاءَ، وقَــــد قدَّ هم م رُدُّ رٍ، يَ فِ خالِقٍ مالكٍ قادِ ُّ يف ترصَ
وا أنْ  رُ ــــكُم واحذَ سِ م فانظُروا يف أنفُ ثلِ حاهلِ ون إىل مِ اآلخِرة، وإنّكُم صائرُ

لُون. لِكُكم وأنتم غافِ يأتيَكم بسببِ كُفرِكُم عذابٌ هيُ
خ األرواح، حيث قالوا:  عوَ القائلِني بتَناسُ ويف اآلية دليلٌ عىل إبطالِ دَ
نٍ  لُ من بدَ ر، وال تزالُ تنتقِ نٍ ءاخَ ن بالموتِ إىل بدَ وح تُفارِقُ البدَ إنّ الرُّ
وا أنّ األملَ الّذي  ، وزعَمُ قدارِ ما كانتْ مُطِيعةً أو عاصيةً ـــر عىل مِ إىل ءاخَ
لَتْ إىل هذه  ــ نُقِ ـــيئةِ الـّ سِ وح المُ يمةِ إنّما هو تعذيبٌ للرُّ لُ بالبهِ نـــزِ يَ
يبُها مِن  يمـــةِ بِما يُصِ نِ البهِ ب يف بدَ نٍ ءاخَر فهي تُعذَّ يمةِ مِن بـــدَ البهِ
دٍ  لُ اآلالمَ بأحَ هيًا هللاِ عن القولِ بـــأنّ اهللاَ يُنزِ ـــروهٍ، ورأوا يف هـــذا تَنزِ مَكُ

ا  رءان مُفردً ، وقد جاء يف القُ ٍ واحدٍ نُون يف زمَن قرتِ ـــرنُ مِن النّاسِ القومُ المُ القَ  (١)
ثُرت  ـــنُون أو كَ ٍ قلَّتِ السِّ عُون يف زمَن جتمِ : القـــومُ المُ ـــا. وقيل: القرنُ عً ومجَ
ينَ  ُم ثُمَّ الَّذِ ينَ يَلُوهنَ ينِ ثُمَّ الَّذِ ِ قَرْ ون رُ ُ القُ ريْ بدليلِ قَولِ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «خَ
م التابِعُون  هُ حابةُ ثُمّ بَعدَ لُ األُمّة الصَّ ُــم» أي مِن حيثُ اإلمجالُ أفضَ يَلُوهنَ

رنِ الثّالِث. هم أتباعُ التابعِني أهلُ القَ رنِ الثاينِ اهلِجريّ ثُمّ بَعدَ أهلُ القَ
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 (٢) هاتٌ ـــرمٍ ارتَكبَه(١)، وكُلُّ هـــذه تُرَّ ٍ له عىل جُ ازاة ابتِـــداءً مِن غـــريِ جمُ
ن تنزيهِ  ينِ اإلسالم، فمِ مةٌ لدِ (٤) مُصادِ حُ حاصِ (٣) وخُرافاتٌ صَ بَسابِسُ
كُم فيهم بِما  ه ما يَشـــاءُ، وحيَ لقِ ـــلُ يف خَ فعَ ـــه أنْ يُقال: «يَ اهللاِ وتعظِيمِ

ورة األنبياء: ٢٣]. يد»، ﴿Å Ä Ã Â   Á À ﴾ [سُ يُرِ
 (٥)﴾V﴿ هم ﴿ T S R﴾ أي ومـــا كُلُّ األُمَمِ إالّ ﴿U﴾ أي مجيعُ
، ســـواءٌ كانُوا مِن  وعُونَ مُ يامةِ ﴿X  W﴾ جمَ ســـابِنا يومَ القِ أي حلِ

ها. نيا أو مِن غريِ ذاب استئصالٍ يف الدُّ تْ بعَ األُمَمِ الّ أُهلِكَ
رَ  تِه وأنّه الّذي ســــخَّ ه ءاياتٍ دالّةً عىل كَمالِ قُدرَ بادِ ثُــــمّ بَنيَّ اهللاُ تعــــاىلَ لعِ
ياةً ومَوتًا  هم حَ رُّ ا مُستقَ كر األرضِ ألهنّ ها، وبدأ بذِ ُم ما يف األرضِ وغريِ هلَ

تم  عَمُ م أن يُقال هلُم: «لو كان األمرُ كما زَ دِّ عليهِ اللةِ يف الرَّ ـــن أوضحِ الدّ ومِ  (١)
دَ بأنّ اهللاَ قد ابتىلَ أنبياءَه  ـــهِ بكُم، فإنّ القرءانَ قَد شَ ، الواقِعُ كذَّ ٌّ ِ بْتلَ نَ ملَ يُ
ونوا قُدوةً للنّاسِ يف  ربِهم وليكُ م ثَوابًا ورِفعةً عىل صَ هُ ِيدَ َ ِ ٍ مِن البَالءِ ل بأنواع

.« ياءُ دُّ النَّاسِ بَالءً األَنْبِ ، وقد قال رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أَشَ ذلكَ
أي أباطيلُ وأقوالٌ خاليةٌ مِن الطّائِل.  (٢)

أي مكذوباتٌ ال أصل هلا.  (٣)
أي باطلة.  (٤)

ر  ِ التأويلِ وإجـــراءِ النُّصوصِ عىل الظّاهِ ة يف مَنع عـــىلَ مُقتىضَ قـــولِ الوهابيّ  (٥)
ون  رُ ا يقولُ الكافِ ه اهللاُ عمّ ِ، تنزَّ حرشَ هم يف أرضِ المَ ني بزعمِ يكونُ ربُّ العالَمِ

ا. ا عظِيمً هً تنزُّ
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نكرِي البَعثِ عىلَ كَمالِ قُدرةِ  : ﴿Z Y﴾ أي ودِاللةٌ لِمُ فقال عزَّ وجلَّ
وتَى بَعد فَنائِهم ﴿] \ [﴾ أي إحياءُ اهللاِ  اهللاِ عىل إحياءِ المَ
ــــماءِ  ي أنزلَه مِن السَّ رِ الّذِ عَ بالمطَ رْ ِ ال نَبْتَ فيها وال زَ األرضَ الميتةَ الّ
رعَها ﴿ ^ _﴾ أي وإخراجُ اهللاِ مِن األرضِ الّ أحياها  لِيُخرِج بِه زَ
ــــعِري وغريِمها ﴿a﴾ أي مِن هذا احلَبِّ  بالمطَر ﴿ `﴾ كاحلِنْطةِ والشَّ
ون، فإنّ احلَبَّ مُعظَمُ ما يُؤكَل ويُعاشُ بِه. تغَذَّ ﴿c b﴾ أي يَ

ــــا                    هتِ ــــقَ اهللاُ يف األرضِ الّــــ أحياهــــا بَعــــدَ موَ ﴿e d﴾ أي خلَ
ُما مِن  كِر ألهنّ ا بالذِّ ﴿f﴾ أي بَســــاتِنيَ ﴿i  h g﴾ وخُصَّ
تِه يف  درَ ندَ العــــرَب، ﴿k j﴾ أي وفتَّحَ اهللاُ بِقُ رِ وأكثَرِه عِ أعــــىلَ الثَّمَ
 ﴾q p o﴿ ِأي عُيونِ الماء ﴾n m l﴿ ــــا األرضِ بعضً

 s﴿ ّا ها اهللاُ ﴿r﴾ أي وممِ رِ ما ذُكِرَ مِن البَساتِنيِ الّ خلَقَ أي مِن ثَمَ
ُم مِن  نيِ اهللاِ هلَ ه بتَمكِ رْسِ وغريِ رعِ والغَ ي النّاسِ مِن الزَّ t﴾ أي أيــــدِ
ي النّاسِ فيه أو  ّا دخلَتْ أيدِ َلقِ اهللا عزَّ وجلَّ سواءٌ كان ممِ ِ لُّ  ، فالكُ ذلكَ
ه، وهو عزَّ وجلَّ  لقِ رُ كُلٌّ بإجيادِ اهللاِ وخَ رعُ والثَّمَ هيِم والزَّ ــــاسُ وأَيدِ ال، فالنّ
ل، لكنّه تعاىلَ  ــــن غريِ أنْ يكُون للنّاسِ فيــــه عمَ رعِ مِ قــــادرٌ عىل إجياد الزَّ
ير  ارعُون له بتقدِ م الزّ أجــــرَ العادةَ يف كثريٍ مِن األمورِ أن يكونَ النّاس هُ
رعِ ال  ا مِن الزَّ ثِريً ا، كما أنّ كَ لُقون شــــيئً م أســــبابٌ ال خيَ م وأفعاهلُ اهللاِ، فهُ

. فٌ يف ذلك بأمرٍ مِن اهللاِ م تَرصُّ ، وأمّا المالئِكةُ فلهُ لُه يدُ إنسانٍ تَصِ
َ ﴿t s r q p o﴾ أنّ  ـــي ومعـــ فِ  وقيل: مـــا للنَّ

 v﴿ نعَ هلُم فيه هيم وال صُ لْه أَيدِ نـــه ملَ تَعمَ ر الّذي يأكلُون مِ هـــذا الثَّمَ
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ه. مِ x w﴾ اهللاَ عىل نِعَ
هَ اهللاُ ﴿z  } |﴾ أي أصنافَ المخلوقاتِ  ﴿y﴾ أي تنـــزَّ
ختلِفةَ ﴿{ ~﴾ أي خلَقَ كُلَّ ما ﴿ے ¡﴾ مِن  وأنواعَها المُ
رانًا وإناثًا   ﴾ خلَقَ ﴿  £﴾ ذُكْ ها ﴿ بوبٍ وغريِ أشـــجارٍ وثِمارٍ وحُ

ا. ا وأنواعً ﴾ خلَقَ ﴿   ¥    ¦ §﴾ مِن سائِر اخلَلقِ أصنافً ﴿
نكرِي البَعثِ عىلَ كَمالِ قُدرةِ اهللاِ عىل إحياءِ  ﴿ ¨ ©﴾ أي ودِاللةٌ لِمُ
ا حانَ وَقتُ انقِضاءِ النَّهارِ  يلُــــه، فإذَ وتَى ﴿ª﴾ فإنّ ضوءَ النَّهارِ يُزِ المَ
ى مِن  بقَ تِه ﴿®﴾ عنِ اللَّيلِ فال يَ درَ ــــلُ اهللاُ بِقُ ﴿» ¬﴾ أي يَفصِ
ه  ــــخَ نسَ ءٌ، ويَعودُ اللَّيلُ إىل حالِه الّ كان علَيها قَبلَ أنْ يَ ضوءِ النّهارِ 
ون  رُ ، ﴿¯ ° ± ²﴾ أي داخِلُون يف الظُّلمة ال يَقدِ وءُ النَّهارِ ضَ
لْنا يف  نا أي دخَ لَمْ : أظْ يها. يُقــــالُ خول فِ ُم مِن الدُّ يلِها وال بُدَّ هلَ عــــىل تَبدِ

نا. يْ نا وأمسَ يْ نا وأضحَ ثلُه أصبَحْ لْنا يف الظُّهر، ومِ نا أي دخَ رْ هَ الظَّالمِ وأظْ
ما فقال: ﴿³﴾  ا ذكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ اللّيلَ والنّهارَ ذكَر ءايتَهُ ولمّ
رٍ  ــدٍّ ﴿¶﴾ مُقدَّ ـَ ـــمسُ ﴿´ μ﴾ أي حلِ ُم الشَّ أي وءايـــةٌ هلَ
ه وهكذا إىل ما شاء اهللاُ، ويف  نةِ ثُمّ تستأنِفُ ي إليه يف ءاخِر السَّ مُؤقَّتٍ تَنتهِ

. اآلية دليلٌ رصيحٌ عىل أنّ الشمسَ مُتحرِّكةٌ غريُ ساكِنةٍ
نَّ مَغرِبًا، تَطلُع  ثلَهُ قًا ومِ ورِها ثَالثَمائةٍ وستِّني مَرشِ ـــمسِ يف دَ ثُمّ إنّ للشَّ
ما إىل العامِ القابِل. ود إلَيهِ ٍ وتَغرُبُ مِن مَغربٍ ثُمّ ال تَعُ ع ومٍ مِن مَطلَ كُلَّ يَ
مٍ  كَ ٍ ونِظامٍ حمُ يرٍ مُعنيَّ مسِ عىل تَقدِ رْيِ الشَّ ﴿ ¹﴾ أي الّذي ذُكِر مِن جَ
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تِه عىل كُلِّ  درَ ه أي الغالِب بِقُ قـــولُ ﴿ º  «﴾ يف مُلْكِ ارُ فيه العُ حتَ
ـــمسِ  هرُ الشَّ ءٍ، فقَ لّ  ا بِكُ لمً يطِ عِ حِ ورٍ ﴿¼ ½﴾ أي المُ مَقـــدُ
ها ما يكونُ عىل  ر مِن أمرِ ، وقَد قَدَّ ٌ نيِّ يرَ معلومةٍ عليه هَ ها بمقادِ وتسيريُ

. بحانَه فكان ما أرادَ ه األزيلّ سُ لمِ وَفقِ عِ
 ﴾À﴿ ه ـــريِ رِ يف سَ ﴿¾ ¿﴾ أي وءايـــةٌ هلُم تقديرُ اهللاِ للقمَ
هرِ  ِّ الشَّ ه عىل مُيضِ ريِ هرِ إىل ءاخِره، فيُســـتَدلُّ بسَ لِ الشَّ ـــريُ فيها مِن أوّ سِ يَ
ـــمسِ يُعرَف اللّيل والنَّهار، وتقديرُ اهللاِ األشياءَ جعلُه إيّاها  كما أنّ بالشَّ
لٌ  ، وهذا األمرُ شـــامِ فاتٍ مانًا ومَكانًا وذاتًا وصِ يرَ خمَصوصةٍ زَ عىل مَقادِ
 ﴾  Â   Á    À ¿ ¾﴿ : ، قال عزَّ وجـــلَّ ِ المخلوقـــاتِ جلميع

ورة الفرقان: ٢]. [سُ
ا  ، فإذَ هرِ يدُ نُورُه ويَنقُص عىل مَدارِ الشَّ ِ َ له ف ريُ يف منازِ رُ يسِ ى القمَ ويبقَ
قَّ وتَقوَّسَ ﴿ Â  Á﴾ أي صارَ ﴿Ã﴾ أي  كانَ يف ءاخِر مَنازلِه دَ
تِيقِ الّذي إذا  قِ النَّخلِ ﴿Å Ä﴾ أي العَ ذْ ا يف رأيِ العَني بعِ يهً شـــبِ
رُ به حِني يكوُن يف بعضِ  هَ القمَ ، فُشبِّ رَّ ا واصفَ ا مُتقوِّسً (١) صارَ يابِسً مَ قَدُ

نَب(٢). رْم العِ نقودِ يف كَ ذقُ يف النَّخلِ كالعُ له. والعِ مَنازِ

ًا. ا إذا صارَ قَدِ مً الِ قِدَ مّ الدّ ءُ بضَ َّ مَ ال يُقال: قَدُ  (١)
ا ال للتّحريم،  رْمً نَب كَ ية العِ قال شيخنا رمحه اهللا: «هنَى الرّسولُ ملسو هيلع هللا ىلص عن تَسمِ  (٢)
ول   » فالرّسُ مَ رْ نَبَ الكَ وا العِ مُّ فةُ الرّجُل الكريمِ، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تُسَ رم صِ ألنّ الكَ
نَب خِالفُ األَوىل». رمٍ عن العِ نَب، فقولُ كَ ولِ عنه إىل العِ د إىل العدُ ملسو هيلع هللا ىلص أرشَ
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لِّ  رِ ثمانيةٌ وعِرشونَ جمموعةً مِن النُّجوم لِكُ ارِ القمَ ولَ مدَ عُ حَ فائدة: يقَ
اذِهيا أثناءَ  َ أنّه حيُ لٍ بمع رُ يف كُلِّ مَنزِ لُ القمَ نزِ ، يَ نها اســـمٌ خمصوصٌ مِ
ورةً واحدةً  ور عىل المنازِل الثمانيةِ والعرشِين دَ دُ ، فيَ ه ليلةً واحدةً مَسريِ
جر إنْ كان الشهر  ر بعد طُلوع الفَ ُ ليلة الثّامِن والعرشينَ ويَظهَ تَرتِ ثم يسْ
ر بعد فَجرها  ع والعرشين ويَظهَ ا أو يسترتُ ليلة التّاسِ تســـعةً وعرشينَ يَومً

ا. إنْ كان الشهرُ ثالثنيَ يومً
ا،  يّ (٢)، والثُّرَ (١)، والبُطَنيْ طانِ َ نازِل الثّمانيةِ والعرشين: الرشَّ وأسماءُ المَ
،(٨) (٧)، والطَّرْفُ ثْرةُ (٦)، والنَّ راعُ (٥)، والذِّ عةُ (٤)، واهلَنْ عةُ (٣)، واهلَقْ بَرانُ والدَّ

مسِ. طانِ مِن بُروج الشّ َ المتَني، وهو غريُ الرسَّ ما كالعَ ي بذلك ألهنّ مِّ سُ  (١)
لِ. ي بذلك ألنّه بَطنُ احلمَ مِّ هم البَطِني، سُ وضبطَه بعضُ  (٢)

ا ووقوعِه وراءَها. يّ ي بذلك الستِدباره الثُّرَ مِّ سُ  (٣)
ندَ  عة الدابّة وهي دائرةٌ تكون عِ ها هبَقْ يَت بذلك لشبَهِ مِّ بســـكُون القاف، سُ  (٤)

نْب الدابّة. رِجل الفارِس يف جَ
تُه وثنَيتُ  فْ ء أي عطَ تُ ال عْ نَ م هَ يَت بذلك مِن قوهلِ ـــمِّ بســـكُون النُّون، سُ  (٥)

. ه عىل بعضٍ بعضَ
د. وهي ذِراع كَوكَبة األسَ  (٦)

د. ء المنثورِ مِن األسَ ا كال يت بذلك ألهنّ مّ تح النُّون وسكُون الثّاء، سُ بفَ  (٧)
د. نا األسَ يْ ا عَ يت بذلك ألهنّ مّ اء، سُ تح الطّاء وسكُون الرّ بفَ  (٨)
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 ،(٥) ــمــاكُ ــسِّ ا(٤)، وال ـــوَّ فـــة(٣)، والـــعَ ْ ـــرة(٢)، والـــرصَّ بْ ـــزُّ ــهــة(١)، وال واجلــبْ

،(١٠) لــةُ ــوْ (٩)، والــشَّ ــبُ ــلْ (٨)، والــقَ ــى(٧)، واإلكــلــيــلُ بــانَ (٦)، والــزُّ ــرُ ــفْ والــغَ

د. تح اجلِيم وسكُون الباء، وهي جبهةُ األسَ بفَ  (١)
لُه وهو  د أي كاهِ بْرة األسَ ا زُ يت بذلك ألهنّ مّ بضمّ الزاي وســـكُون الباء، سُ  (٢)

يه. تِفَ ما بَني كَ
قوطها،  فُ بسُ د يَنرصِ يَت بذلكَ ألنّ الربَ ـــمِّ اد وســـكُون الراء، سُ تح الصّ بفَ  (٣)

ه مِن قِبَل ظَهرِه. د أي رأسُ فُ األسَ ْ ا رصَ وقيل: ألهنّ
يَت بذلك  مِّ ، سُ دُ اء والقرصُ أجوَ وّ َدُّ العَ ُ ا و تح العَني وتشديد الواو مقصورً بفَ  (٤)

تُه. فْ ء أي عطَ وْتُ ال وَ طافها والتِوائها، يُقال: عَ النعِ
ماكِ  لُ وهو غريُ السِّ ـــماكُ األعزَ يم ويُقال له: السِّ ـــني وختفيفِ المِ بكَرس السّ  (٥)
ورةِ  ه عن صُ لوِّ يَ بذلـــك الرتِفاعِه وخُ ـــمِّ نازِل، سُ امِح الّذي ليسَ مِن المَ الرَّ
َ االرتفاعِ. كُ بمع مْ نهُ السَّ ع، ومِ ءُ إذا ارتَفَ كَ ال مَ م: سَ الرُّمحِ وهو مِن قوهلِ
رُ  فْ د، والغَ ا يف طرَف ذنَبِ األسَ يَت بذلك ألهنّ مِّ تح الغَني وسكُون الفاء، سُ بفَ  (٦)

نَبِه. عرِ الكائِن يف طرَفِ ذَ اسمٌ للشَّ
يَت  ـــمِّ قرَب، سُ بانَى العَ ى زُ ـــرُه ألفٌ مقصـــورةٌ وتُســـمَّ بضمّ الـــزاي وءاخِ  (٧)

. بْن وهو الرَّفعُ بذلك مِن الزَّ
يت بذلك مِن التكلُّل وهو اإلحاطةُ فهو ثالثةُ كواكِبَ  ـــمِّ بكَرس اهلمزة، سُ  (٨)

قرَب. ِيطةٌ بالعَ حمُ
قرَب. ا قَلبُ العَ يت بذلك ألهنّ مِّ م، سُ تح القاف وسكُون الالّ بفَ  (٩)

يت بذلك =   مِّ بْرةَ، سُ يُّون اإلِ جازِ يها احلِ ني وسكُون الواو، ويُسمِّ تح الشّ بفَ  (١٠)
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 ،(٥) ودِ عُ دُ السُّ عْ (٤)، وسَ عَ دُ بُلَ عْ دُ الذابِح(٣)، وسَ عْ (٢)، وسَ لْدةُ (١)، والبَ والنَّعائِمُ
الــرِّشــاء(٨). خَّر(٧)،  المؤَ غُ  ــرْ والــفَ م،  دَّ قَ المُ غُ  ــرْ والــفَ  ،(٦) ــيــةِ ــبِ األَخْ دُ  عْ وسَ

دا. عةٌ جِ قربِ وهي شائلةٌ أي مُرتفِ ا  ذنَبُ العَ = ألهنّ
بات الّ تكُون عىل البئر. ا هلا باخلشَ يت بذلك تشبيهً مِّ تح النُّون، سُ بفَ  (١)

ا  هلُ ، ينزِ ماء ليسَ فيه كواكبُ م، وهي فَراغٌ يف جوّ السَّ تح الباء وسكُون الالّ بفَ  (٢)
بَني. رْجةُ بني احلاجِ لْدة الّ هي الفُ ا هلا بالبَ يت بذلك تشبيهً مِّ ، سُ مرُ القَ

ني مِن  ا كوكبَني مُعرتِضَ يت بذلك لكوهنِ ـــمِّ ني، سُ ـــني وسكُون العَ تح السّ بفَ  (٣)
ُها  َ ذ يٌّ كأنّه شاةٌ يَ فِ مٌ خَ َ ما  نهُ مالِ مِ نْبِ الشَّ ـــمال إىل اجلَنُوبِ ويف جَ الشَّ

. عدُ السَّ
مِ  ا كالفَ يَت بذلـــك ألهنّ ـــمِّ ، سُ فِ م ممنوعٌ مِن الرصَّ بضـــمّ الباء وفتح الـــالّ  (٤)

ا، وقيل غريُ ذلك. بلَع شيئً المفتوحِ الّذي يُريد أن يَ
ر وإصابةِ  ـــجَ ل فيه مِن تصويتِ الطُّيور وإيراقِ الشَّ ي بذلك لِما حيصُ ـــمِّ سُ  (٥)
يشُ به  عِ رعِ وما يَ ياحِني وكَمال الـــزَّ ردِ وســـائِر الرَّ اإلبـــلِ مَرعاها وإدراكِ الوَ
بَ وِالدةَ رسولِ اهللا  : صاحَ ـــريَ احلَيوان مِن النَّبات. وقد قال بعضُ أهلِ السِّ

. عٌ ها المِ دُ يِ أحَ ُمٍ مِن بُرجِ اجلَدْ عودِ، وهي ثالثةُ أ عدِ السُّ ملسو هيلع هللا ىلص إرشاقُ سَ
يَت بذلـــك ألنّ اهلَوامّ  ـــمِّ ـــعُ خِبـــاءٍ، سُ تـــح اهلمـــزةِ وســـكُون اخلاء، مجَ بفَ  (٦)

خبُوءةَ خترُج عندَ طُلوِعه، وقيل غري ذلك.  المَ
مُ  قدَّ لْوِ المُ ُما فَرغُ الدَّ مة، ويقال هل عجَ اء وبالغَني المُ تح الفاء وســـكُون الرّ بفَ  (٧)
لُ األمطارُ يف أرضِ العرَب  يا بذلك ألنّ وَقت طلُوعِهما تَنزِ ـــمِّ ، سُ رُ ؤخَّ والمُ

. نهُ لْوِ صبُّ الماءِ مِ غُ الدَّ ا، وفَرْ كثريً
كةٍ عىل بَطنِها =          اء، ويقال لـــه بَطنُ احلُوت، وهو عىل هيئة ســـمَ ـــرس الرّ بكَ  (٨)
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د كُلَّه  ون أنّ المطَر واحلَرّ والربَ دُ ة يعتقِ وكانـــتْ مُرشِكُو العرَب يف اجلاهليّ
نا بِنَوء كَذا»، والنَّوءُ مَغِيبُ  نازِل فيقولـــون: «مُطِرْ جييءُ مِن ترصُّف المَ
ا مع طُلوعِ مُقابلِه مِن  جرِ تَزامُنً غرِب وقتَ الفَ نازِل جهةَ المَ مٍ مِن المَ َ

قًا. تِه مَغرِبًا ومَرشِ لٍ ءاخَر يُقابِلُه مِن ساعَ لّ مَنزِ رشِق، فإنّ لِكُ هة المَ جِ
بْرة، وبعضها  مان كالزُّ َ ها  فة، وبعضُ ْ مٌ واحدٌ كالرصَّ وبعضُ المنازِل 
لْدة،  ثالثـــة كاإلكليل، وبعضها أربعة كاجلَبْهة، وبعضها ســـتّة وهو البَ
ة  ا، وبعضها تسعة كالنَّعائم، وبعضها إحد عرشْ وبعضها سبعة كالثُّريّ

وهو الرِّشاء.
ـــكلِ الّذي يكونُ عليه  ـــبِ الشَّ سَ ةٌ  رِ ألقابٌ خاصّ وقد أُطلِقَ عىل القمَ
هرِ إىل ءاخِره،  لِ الشّ يف هذه المنازل واهليئةِ الّ يراه عليها النّاظرُ مِن أوّ

 . قُ (١)، والغاسِ بْرِقانُ ، والزِّ ، والطالِعُ نها: اهلاللُ مِ
عَ  مسِ ﴿Ì  Ë Ê﴾ فتجتمِ يمُ للشَّ ﴿ É   È  Ç Æ﴾ أي ال يستقِ
ا فيُطِفئَ  سَ نُورَه، وال يســـتقيمُ للقمر ذلك أيضً معه يف وقتٍ واحدٍ فتَطمِ
ضوءَهـــا، ﴿ Ð Ï    Î Í﴾ أي وال يدخُل النَّهـــارُ عىل اللَّيل قبلَ 
تعاقَبان  انقضائِـــه كما أنّه ال يدخُل اللَّيلُ عىل النهـــار قبل انقضائِه بل يَ
يالِه كما  ٌ عىل حِ ّ رُ نَـــريِ مها قَبل وَقتِه، والقمَ ِـــيءُ أحدُ يـــرٍ معلومٍ فال جيَ بتَقدِ

مك. ، واحلُوتُ يف اللُّغة مُرادِفٌ للسَّ = كَوكبٌ
. رسِ الزايِ والراءِ بينَهما باءٌ ساكِنةٌ بكَ  (١)



١٩٧

ر،  دُّ ضوءَه مِن اآلخَ مها يَســـتمِ ا، فليسَ أحدُ ياهلِ ـــمسَ مُنِريةٌ عىل حِ أنّ الشَّ
 Õ﴿ ًر ـــرِ ﴿Ô Ó﴾ أي مَدارٍ وجمَ ـــمسِ والقمَ ﴿Ò﴾ مِن الشَّ
هم:  ـــابِح يف الماءِ، وقال بعضُ يانِ السّ ـــريُون بانبِساطٍ كجرَ سِ Ö﴾ أي يَ

ر والكواكِب. مس والقمَ ع إىل الشَّ ابقة ترجِ » السّ «كُلٌّ
ــدرةِ اهللاِ ﴿# $  ﴿!﴾ أي ودليـــلٌ ﴿"﴾ وعالمـــةٌ عىل كمالِ قـُ
(١) ﴿& '﴾ أي  ولِنيَ مُ نيَ حمَ مِ م األقدَ ـــلَ اهللاُ ءاباءَهُ %﴾ أي جعَ
ملُـــوء بِما فيه مِن  ـــالمُ ﴿)   (﴾ أي المَ ٍ عليه السّ ينةِ نُوح ســـفِ
ةُ تُطلَقُ عىل اآلبـــاءِ واألبناءِ، ومُرشِكُو  يّ رِّ ذَواتِ األرواحِ واألمتِعـــةِ، فالذُ

ورة اإلرساء: ٣]، وقولُه  : ﴿I H G F E﴾ [سُ ه قولُه تعـاىلَ ونظِريُ  (١)
ا:   ـــورة اإلرساء: ٧٠]، وقـولُه أيضً : ﴿ f e d  c﴾ [سُ عـزَّ وجـلَّ
دٌّ عـــىل  ـــورة القمـــر: ١٣]، ويف ذلـــكَ رَ ﴿Y X W V U﴾ [سُ
نا عىل  لَ هُ ــو محَلُوا احلَمْ م لـَ لِ مانعِي التّأويل إطالقًا ألهنّ الّ ـــمة الضُ جسِّ المُ
م إىل أنّ اهللاَ تعاىلَ  حـــاذاة ألدّ قوهلُ ةِ والمُ بارشَ ـــةِ والمُ ماسّ المعهودِ مِن المُ
. عاينِ ً مِن المَ بُّنا عن مُشاهبةِ اخلَلقِ بأيّ مع س رَ ه، حاشا هللا وتقدَّ لْقَ َسُّ خَ َ
َ ريض اهللا عنه  م أبو مُو يِّني فيهِ ا مِن األشـــعرِ رً وقد صحّ يف احلديثِ أنّ نفَ
ا  م، فلمّ لُون علَيه مَتاعَهُ مِ م ما يَركبُونه وحيَ هُ دَ سألُوا رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنْ يُزوِّ
ــم» ومعناه كما قال  َلَكُ نَّ اهللاَ محَ لَكِ تُكُم وَ َلْ ــتُ أَنَــا محَ فعلَ قال ملسو هيلع هللا ىلص: «لَسْ
 : احلافظُ النوويّ يف «رشح صحِيح مُسلِم» (١١٠/١١) نقالً عن الماورديّ
ي ما  لتُكم علَيه، ولـــوال ذلك ملَ يكُن عِندِ «معنـــاه أنّ اهللاَ تعاىلَ ءاتاينِ ما محَ
هٌ عن  عـــلَ اهللاِ عزَّ وجلَّ مُنزَّ نيَ قاطبةً أنّ فِ أَمحِلُكم علَيه». واعتِقادُ المســـلمِ

. ةِ ماسّ ة والمُ بارشَ المُ
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ٍ عليه  ينةِ نُوح ون للبَعثِ مِن نَســـلِ بعضِ مَن كان يف ســـفِ رُ نكِ ة المُ مكّ
ٍ الثّالثةُ سامٌ وحامٌ  ينةِ إالّ أوالدُ نُوح فِ قِبْ مِن أهلِ السّ ، فإنّه ملَ يُعْ المُ السّ
ِ بعدَ الطُّوفانِ مِن نَسلِ هؤالءِ الثّالثةِ،  لّ مَن جاءَ مِن البرشَ (١)،  فكُ ويافِثُ
 : المُ ٍ عليه السّ ين لذلك بقولِه تعاىل يف شأنِ نُوح فرسِّ لَّ بعضُ المُ واستدَ
روِيّ عن  ـــورة الصافّات: ٧٧]، وهو المَ ﴿! " # $﴾  [سُ
م بأنّه  بادَ نِعمتَه علَيهِ رَ اهللاُ العِ ابنِ عبّاس وقَتادةَ ريض اهللا عنهـــم، فذكَّ
، ومِن  هم نَســـلٌ ٍ لَما جاءَ مِن بَعدِ ينةِ نُوح ه مَن كان يف ســـفِ ـــاؤُ لوال إ

. بونَ بالبَعثِ كذِّ ة المُ ارُ مكّ لَتِهم كُفّ مجُ
الً  بِني تفضُّ كذِّ رشكِنيَ المُ لَقَ اهللاُ ﴿+﴾ أي هلؤالءِ المُ ﴿*﴾ أي وخَ
لْكِ ﴿. / 0﴾  ثلِ ذلـــكَ الفُ ـــم ﴿, -﴾ أي مِن مِ نه علَيهِ مِ
ثالِ  ما صـــارتْ تُصنَع عىل مِ ـــا بَعدَ نُوا مِن ركُوهبِ ــ مُكِّ ن الـّ ـــفُ وهي السُّ
عُ  يدَ وما تُصنَ بَ واحلَدِ لقُ اهللاِ اخلشَ ، فلَوال خَ ـــالمُ ٍ عليه السّ ســـفينةِ نُوح
، وقيل:  ءٌ مِن ذلكَ ها مـــا كان  نعِ ينُه النّاسَ مِن صُ نُ ومتكِ ـــفُ نه السُّ مِ
 ، المُ اإلبِلُ ٍ عليه السّ ينةِ نُوح ثالِ سفِ ُم عىل مِ رِ هلَ سخَّ ركوبِ المُ رادُ بالمَ المُ

. لْكِ يف البَحرِ ِّ كالفُ فائِنُ الربَ ا سَ فإهنّ
ه  ُم غريُ نَ فـــال حافِظَ هلَ ـــفُ ُم وإنْ رَكِبُوا السُّ م اهللاُ عزَّ وجلَّ أهنّ هُ ــمّ ذكَّرَ ثـُ

فاعةِ  ا يف شأنِ الشّ عىلَ وغريُمها مرفوعً جاءَ يف احلديثِ الّذي رواهُ أمحدُ وأبو يَ  (١)
دَ أَبِيكُم إِىلَ  وا إِىلَ أَبِيكُم بَعْ قُ أنّه يُقالُ لِطالِبيها مِن عُصاةِ المؤمنِني: «انْطَلِ

. ٍ» احلديثَ نُوح
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ر يف األزلِ  ــو أرادَ اهللاُ وقـــدَّ فقـــال: ﴿1 2 3﴾ يف البَحـــرِ أي لـَ
يثُهم ويَدفَعُ  يـــثَ ﴿6﴾ يُغِ م ﴿4 5﴾ أي فال مُغِ ـــم ألغرَقَهُ رْقَهُ غَ
ــــون مِن الغــــرَق  نْجَ ــم يُ ـــم الغرَقَ ﴿7   8 9 :﴾ أي وال هُ عنهُ

هم مِن ذلكَ ﴿>  عُ نَ َ ِيتَهم بالغرَقِ فإنّه  ُ ﴿;﴾ مَن ملَ يَشـــإ اهللاُ أنْ 
نيا ﴿? @  ــم يف الدُّ ـُ نهُ هلَ ـــا مِ تِيعً ـــن اهللاِ ﴿<﴾ أي ومتَ =﴾ أي مِ

م. A﴾ أي إىل وَقتٍ تَنقيضِ فيه ءاجاهلُ

ا ملسو هيلع هللا ىلص:     دً بنيَ رَســـولَه حممَّ كذِّ رشكني باهللاِ المُ ﴿D   C  B﴾ هلـــؤالءِ المُ
مَ ومىضَ ﴿H G﴾ أي مِن قَبلِكُم  وا ﴿F﴾ تَقدَّ رُ ﴿E﴾ أي احذَ
يبهمُ الرُّسلَ لئالّ  هم وتكذِ فرِ لَ باألُممِ الماضيةِ لِكُ ذابِ الّذي نَزَ مِن العَ
وا ﴿  J ﴾ أي ما يأتيكُم  ﴾ اتَّقُ ُم ﴿ نيا ما أصاهبَ ـــم يف الدُّ يبَكُ يُصِ
ونَ لكم  ـــولِه ﴿M L    K﴾ أي لِتكُ نُوا باهللاِ ورَسُ وهو اآلخِرةُ فآمِ
ـــانِ والطّاعةِ لـــه(١)، واجلوابُ حمذوفٌ  الرَّمحـــةُ مِن اهللاِ إن مُتُّم عىل اإل

م وما عاقبةُ  نهُ علَم ما يكُون مِ َ ﴿ M L    K﴾ أنَّ اهللاَ ال يَ وليـــس مع  (١)
. ءٍ لّ  ٌ بِكُ هم، فإنّ اهللا عاملِ أمرِ

بتانِ  َ ولعلَّ مِن اهللاِ تعاىلَ واجِ هان» (١٥٨/٤): «ع ركيشُّ يف «الربُ  قال الزَّ
ا يف  عً ) وإنْ كانَتا رجاءً وطمَ االنِ مِن اهللاِ كَّ حمُ (أي للثُّبوتِ ألنّ الرتَجِّي والشَ
نُون،  ـــكوكُ والظُّ ين يَعرِضُ هلُم الشُّ ـــم الّذِ ؛ ألنّ اخلَلقَ هُ خلُوقِـــنيَ كَالمِ المَ

هٌ عن ذلك». والبارئُ مُنزَّ
 y x ﴿ : قِ ءايةً أو ءايتَني كقولِه تعاىلَ ه مِن التحقُّ انَ وغريُ َ أبو حيّ ث واستَ

. لَ z    } | {  ~  ے ¡ ﴾ أي لو شاءَ اهللا ذلكَ حلصَ
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ه. لّ عىل ذلكَ ما بَعدَ وا، ويدُ ا قِيلَ هلم هذا أعرَضُ : وإذَ والتّقديرُ
فرِ فقـــال: ﴿ O N﴾ أي وملَ  تِهم يف الكُ َ عزَّ وجـــلَّ عَن تعنُّ ــمّ أخربَ ثـُ

 S﴿ ٍةٍ وعالمة جّ ين ﴿Q P﴾ أي مِن حُ يءُ هؤالءِ الكافرِ ِ تَكُن جتَ
ه  يدِ دةً عـــىل توحِ ُم شـــاهِ ها اهللاُ هلَ الئِـــل الّ أظهرَ ـــن الدّ T﴾ أي مِ

الئِل                 دقِ رســـولِه ملسو هيلع هللا ىلص ﴿W V U﴾ أي عن هـــذه الدَّ عـــزَّ وجلَّ وصِ
ا كما  يبً ا وتَكذِ حدً رَ فيها جَ ﴿Y  X﴾ أي مُنرصفِني تاركِني التفكُّ

م. م وشأهنُ هو دأهبُ
م  وا إنفاقَهُ عُ ة بعدَ أن قطَ رشِكي مكّ نُون لمُ ؤمِ ﴿ Z ]   \﴾ أي قال المُ
: ﴿[﴾ عىل  ـــاسِ فِنيَ مِن النّ ســـتَضعَ ن أســـلَم مِن مَوالِيهم والمُ عمَّ

  c b a ﴿ساكِنيِ ﴿^  _﴾ أي أعطاكُم ﴿`﴾ أَبَوا و المَ
يه      قَـــه ما يَكفِ رزُ i  h g f e d﴾ أي لـــو أرادَ ﴿j﴾ أنْ يَ

ون  ـــدُّ سُ ون مشـــيئةَ اهللاِ فال يَ قُ ُم يُوافِ وا أهنّ قه، فزعَمُ زَ ﴿k﴾ أي رَ
يَّق اهللاُ عليهِ يف الرِّزق. كِفايةَ مَن ضَ

ا  ة(١) كان إذَ كِي مكّ ـــن رؤوسِ مُرشْ يَّ مِ مِ ـــهْ وي أنّ العاصَ بنَ وائلٍ السَّ رُ

دِّ النّاس  يشٍ. كان مِن أشَ ـــهمٍ يف قُرَ ِ سَ شـــامٍ وســـيّد بَ هو والدُ عمرٍو وهِ  (١)
ا مات عبدُ اهللاِ ولَدُ  وي أنّه لمّ . رُ ني والعياذُ باهللاِ ســـلمِ ّ ملسو هيلع هللا ىلص وللمُ عداوةً للنّ
 َّ ِ ُ، يع بذلك أنّ النّ ّ ملسو هيلع هللا ىلص: ذاك األبرتَ ا قال العاصُ عن النّ ّ ملسو هيلع هللا ىلص صغريً النّ
 ﴾b   a  ̀_     ̂ ﴿ : لِ، فأنزل اهللا عزَّ وجلَّ ملسو هيلع هللا ىلص مقطوعُ النَّسْ
كة. وقد أهلَك اهللاُ =  ــريِ والربَ دُ هو المقطوعُ اخلـَ ك يا حممّ معنـــاه إنّ مُبغِضَ



٢٠١

: قد  ، ويقولُ ّ بِكَ بِّك فهو أَوىلَ مِ بْ إىل رَ نيُ قال له: اذهَ ســـكِ سألَه المِ
ه أنا؟! مُ ه اهللاُ أفأُطعِ عَ منَ

 m﴿ أي ما ﴾l﴿ :عَ المؤمنُون ذلكَ مِن المرشكني قالوا هلُم مِ وإذا سَ
ونَ يف هذا  دُ ٍ فيمـــا تقولُون وتعتقِ r q p  o n﴾ أي خطإٍ بَنيِّ

انِ باهللاِ ورَسولِه. م ضالِّني عن اإل ، هذا مع كوهنِ األمرِ
ئُون  وا يستهزِ رشكِني: ﴿J I H G F E ﴾ صارُ ا قِيل للمُ ولمّ
يامِ  ﴿s﴾ للمؤمنِني عىل سبيلِ االستِبعادِ ﴿v u t﴾ أي بقِ

اعةِ والبَعثِ ﴿z  y x   w﴾ فيما تَقولُونه. السّ
ا ال  ا واقِعً ــــوقِ أمرً ــــالمُ األُوىل يف البُ ــــا كانتِ نَفخةُ إرسافيلَ عليه السّ ولمّ
نتظِرِ  ــــائلِني عنها ســــؤالَ استِبعادٍ كالمُ يامةِ السّ و القِ رُ لَ مُنكِ عِ نه جُ بُدَّ مِ
َ تَكونُ  : «م ُم قالوا للمؤمنِني عىل سبِيل االســــتِبعادِ ــــيّما وأهنَّ ا، ال سِ هلَ
نتظِرُ حُصولَ  يئةِ مَن يَ م عىل هَ نهُ ؤالُ مِ عُون؟» فوقَع السُّ ــــاعةُ الّ تَدَّ السّ

نتظِرُ هؤالءِ ﴿{     : ﴿} |﴾ أي ليسَ يَ ءِ، فقال اهللا عزَّ وجــــلَّ الــــ
ــــالمُ يف  خها إرسافيلُ عليه السّ نفُ ~ ے﴾ أي النَّفخــــة األُوىل الّ يَ
هــــم باهلَالكِ فجــــأةً ﴿¢ £  ¤﴾  مُّ ــــرْنِ ﴿ ¡﴾ أي تَعُ القَ
ــــهم  السِ ون يف جمَ اءٍ ويتكلَّمُ ٍ ورشِ نيا مِن بَيع ــــون يف أمُور الدُّ مُ أي يتخاصَ

ا  =عـــزَّ وجلَّ العاصَ بنَ وائلٍ عىل الكُفر والعيـــاذُ باهللاِ، وذلك أنّه خرَج يومً
ه فصارت  وكةٌ دخلَتْ يف أَمخَصِ لِه شَ رَض لرِجْ بٍ فعَ عْ ل يف شِ عىل راحلتِه فنزَ

نُقِ البَعِري ومات بسببِها. رِجلُه كعُ
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نهــــا، وال تقومُ إالّ عىل  لَ ما كانوا عَ ــــاعةُ أغفَ م السّ ــــم فتَأتِيهِ فاهتِ َّ ومُترصَ
قُ ذلكَ الوقتَ وفــــاةُ مجِيع المؤمنِني يف األرض، فال  ين ألنّه يَســــبِ الكافرِ

.(١) اعةُ ون وهبائمُ وعليهم تقومُ السّ رُ نٌّ كافِ ى إالّ إنسٌ وجِ بقَ يَ
ريرةَ ريض اهللا  ه عن أيب هُ وقد صحَّ يف احلديثِ الّذي رواهُ البُخاريّ وغريُ
ُما  هبَ َ الرَّجُالنِ ثَوْ ةُ وَقَدْ نَرشَ اعَ ومَنَّ السّ عنه أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «وَلَتَقُ
لُ  فَ الرَّجُ َ ةُ وَقَدِ انْرصَ اعَ ومَنَّ السّ عانِهِ وَال يَطْوِيانِهِ، وَلَتَقُ تَبايَ ما فَال يَ هُ نَ بَيْ
(٤) فَال  هُ وْضَ لِيطُ حَ وَ يُ هُ ةُ وَ اعَ ومَنَّ السّ (٣)، وَلَتَقُ هُ مُ عَ طْ (٢) فَال يَ تِهِ حَ بَنِ لِقْ بِلَ

ها». مُ عَ طْ يهِ فَال يَ (٥) إِىلَ فِ هُ تَ لَ ةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْ اعَ ومَنَّ السّ يهِ، وَلَتَقُ قِي فِ يَسْ
ون  رُ رُ الكافِ قـــدِ ـــاعةُ ﴿ ¥ ¦ §﴾ أي فال يَ وإذا جاءتِ السّ
ءٍ مِن األشياءِ إنْ كانُوا  ـــاعةُ عىل اإليصاءِ يف  مُ السّ الّذين قامَتْ عليهِ
رُ مَن  فيما بَـــنيَ أهلِيهـــم ﴿ ¨ ©    ª » ¬﴾ أي وال يَقدِ

بّانَ وغريُمها عن عبـــد اهللا بنِ عمرو بنِ  ـــه وابـــنُ حِ حيحِ روَ مُســـلمٌ يف صَ  (١)
ا مَسُّ  ــهَ سُّ ــكِ مَ يحِ املِسْ رِ ّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «يَبْعَثُ اهللاُ رِحيًا كَ العاصِ عـــن النَّ
 ِ َان ِ نَ اإلْ بَّةٍ مِ الُ حَ ثْقَ هِ مِ بِ ا» أي مِن المؤمنِني «يفِ قَلْ سً ُكُ نَفْ ، فَالَ تَرتْ يرِ َرِ احلْ

.« ةُ اعَ ومُ السَّ م تَقُ هِ يْ لَ ارُ النَّاسِ عَ َ ى رشِ ، ثُمَّ يَبْقَ هُ تْ إِالَّ قَبَضَ
. أي ناقتِه اللَّبُونِ  (٢)

بُه. أي فال يَرشَ  (٣)
م مِن «يُلِيط» أي يُصلِحُه بالطِّني. م الياء وكَرس الالّ بضّ  (٤)

تَه. مَ م اهلمزة أي لُقْ بضّ  (٥)
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هلُهم  وا إىل أهلِيهم ومَنازِهلم ألنّ الساعةَ ال متُ عُ ا أن يرجِ م خارجً نهُ كانُوا مِ
وتون يف أماكنِهم. مُ يحةُ فيَ تُهم الصَّ بَل تَبغَ

ّ إرسافيلُ  ، ح م المالئكةُ نهُ و األرواح كلُّهم ومِ وتُ هبذه النَّفخةِ ذَوُ و
(١) عليه  ِيـــتُ اهللاُ عزرائيلَ ُ ــمّ  ، ثـُ ـــالمُ وجربيـــلُ وميكائيلُ عليهم السّ
دٌ إالّ مَن شـــاءَ اهللاُ لهُ  ى مِن ذَوِي األرواحِ أحَ بقَ تِه(٢)، فال يَ درَ ـــالمُ بقُ السّ

ة  بِّب إىل الوهابيّ ا حُ هو ملَكُ الموتِ كما جاءَ ذلكَ يف آثارٍ كثريةٍ، ولكن لمّ  (١)
ـــنيع والتّشـــغيب عىل  م التشّ ـــنّة واجلماعةِ وأُرشبُوا يف قلوهبِ الفةُ أهلِ السُ خمُ
ةً  وهم أئِمّ ، مع أنّ الّذين اختَذُ زرائيلَ روا تسميةَ ملَكِ الموت بعَ الفِيهم أنكَ خمُ

: هلُم قائلُون بأنّ ملَك الموت عزرائيلُ
ـــابِ النَّجديُّ   دُ بنُ عبد الوهّ ـــس لمذهبِهم الباطِل حممّ م المؤسِّ فشـــيخهُ  -
ان» (ص/١٠١) ط. وزارة األوقاف  ى «أصول اإل يقول يف كتابِه المســـمَّ

.« زرائِيلَ يتُه بعَ ه: «وقد جاءَ يف بعضِ اآلثارِ تَسمِ يّة ما نصُّ ودِ السعُ
 «َـــيم ابنُ تيميةَ يقول يف كتابه «جمموع الفتاو مُ يف التّجسِ وشـــيخُهم األقدَ  -
ّ المالئِكةُ  ُوتُونَ ح ِيعَ اخلَلقِ  رُ النّاس أنّ مجَ (٢٩٥/٤): «الّذي علَيه أكثَ

وت». ّ عَزرائيلُ ملَكُ المَ وح
ةِ   يّ ُ كُتبِه ابنُ قيِّم اجلوزِ يةَ ونارشِ يذُ ابنِ تيمِ ا تِلمِ ـــيم أيضً وشيخُهم يف التّجسِ  -
ه: «وعزرائِيلُ  عادة» (١٩٣/٢) ما نصُّ فتاح دارِ السَّ ى «مِ يف كتابٍ له يُسمَّ

وهو قابِضُ األرواحِ».
ه  سِ وح نَفْ قبِضُ رُ ـــالم هو يَ ما يُروَ مِن أنّ ملَكَ الموت عزرائيلَ عليه السّ  (٢)
ـــالمُ إذا  ــه بعضُ النّاسِ مِن أنّ عزرائيلَ عليه السّ ، وأمّا ما يقولـُ حُّ فـــال يَصِ
ـــه قال: «لو كُنـــتُ أعلَم أنّ أملَ الموتِ هكذا ما قبضتُ =     سِ عاينَ موت نَفْ
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، ويف ذلك خالفٌ  ُوتونَ َ رشِ فال  (١) ومحَلةِ العَ ارِ ةِ والنّ ان اجلنّ زّ البَقاءَ كخُ

ين اهللا  ـــالمُ تكذيبٌ لدِ ٍ» فنِســـبةُ ذلكَ إىل عزرائيلَ عليه السّ ن وحَ  مؤمِ = رُ
ذونَ  فِّ نَ ــه والعياذُ باهللاِ، فإنّ اهللا عـــزَّ وجلَّ أخربَ يف كِتابِه أنّ المالئكةَ يُ وكِتابـِ

وا به، قال اهللاُ تعاىل: ﴿?  @  رُ وا ما أُمِ الِفُ م أنْ خيُ ه فيستحيلُ علَيهِ أوامرَ
 Ñ Ð   Ï Î﴿ :ا ـــورة األنبياء: ٢٧]، وقال أيضً A﴾ [سُ
ّ لألمواتِ يف احلقيقةِ هو  تويفِ ـــجدة: ١١]، والمُ ورة السَّ Ô Ó Ò﴾ [سُ
بضِ األرواحِ،  ـــالمُ  بِقَ ، لكنّه عزَّ وجـــلَّ أوكَلَ عزرائيلَ عليه السّ اهللاُ تعـــاىلَ
خر  ل، قاله الفَ ُ للعمَ بارشِ ه اآليةِ إىل عزرائيل ألنّه المُ ّ يف هذِ يفِ يـــفَ التَوَ فأُضِ

 7﴿ :َإىل اهللا تعاىلَ يف ءاية أُخر ّ ه، وقد جاءَ إضافةُ التـــويفِ الـــرازيّ وغريُ
مَر: ٤٢]. ورة الزُّ 8  9    ﴾ [سُ

د  تنبيه: ما يذكرُه بعضُ النّاسِ وهو موجودٌ يف بعضِ الكُتب مِن أنّه يوجَ
بدٍ مِن  رشِ مكتوبٌ عىلَ كُلّ ورَقةٍ مِن أوراقِها اسمُ عَ رةٌ فَرعُها حتتَ العَ شـــجَ
رِ  جْ ه يف حِ يها اسمُ طَتْ تِلكَ الورَقةُ الّ فِ بدِ سقَ لُ العَ ا حانَ أجَ بادِ وأنّه إذَ العِ

. ءٌ حُّ مِن ذلك  ب ال يصِ » فكَذِ ه يف الوَقتِ وحَ ذَ رُ وتِ فأخَ ملَكِ المَ
وكَلِني بوظائفَ  دُ المالئكــــةِ المُ عُ خــــازِن وهو هنا واحِ انُ بضمّ اخلاء مجَ اخلُــــزّ  (١)
يقَني    ، وقد جاءَ ذِكرُ الفرِ ارِ انِ النّ زّ انُ اجلنّة غريُ خُ زّ ، وخُ ــــارِ ةِ أو بالنّ تتعلَّق باجلنّ

 ©   ̈§ ¦ ¥ ¤﴿ : ةِ نــــةِ اجلنّ ــــرءان فقال تعاىلَ يف خزَ يف القُ
 ¸  ¶  μ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª
 T S ﴿ :نةِ النّار مَر: ٧٣]، وقــــال يف خزَ ــــور الزُّ º ¹﴾ [سُ
 b  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  YX  W  V  U
 o  nm   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c

مَر: ٧١]. ور الزُّ v u t s r q p﴾ [سُ
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لماء. مشهورٌ بني العُ
ماءِ  لُ اهللاُ عزَّ وجلَّ مِن السَّ ثُمّ متيضِ بعد تلكَ النَّفخةِ أربعونَ ســـنةً ويُنزِ
ابُ  نٍ أكلَه الرتُّ بِ ذَنَبِ كُلِّ بدَ ابِ وعَجْ (١) فيَختلِطُ بالرتُّ َّ ِ هُ المَ ماءً يُشبِ
رُدُّ علَيها  تِه األبدانَ البالِيةَ مِن هذا اخلَلِيط ويَ درَ يدُ اهللاُ بقُ (٢)، ثُمّ يُعِ قَبلُ
خُ       نفُ ـــالمُ فيَ يلَ عليه السّ ِ اهللاُ إرسافِ ْ بعثَها، ﴿®﴾ أي وحيُ ها لِيَ أرواحَ
﴿¯ °﴾ أي البُـــوقِ النَّفخةَ الثّانيةَ وهي نَفخةُ البَعثِ ﴿ ± ²﴾ 
وقِف حلِســـابِ      بورِ ﴿μ﴾ المَ فـــخِ ﴿³ ´﴾ أي القُ نيَ النَّ أي حِ
ا  م مَن يكون منه ذلكَ فرَحً نهُ عُون، فمِ ﴿¶ ¸     ¹﴾ أي يُرسِ
ا عىل ذلكَ  هً م مَن يكـــون مُكرَ نهُ ا كاألتقيـــاءِ، ومِ ا واختِيارً واستِبشـــارً
وا مِن  م األرضُ وأُخرِجُ ُم حِني انشقَّت عنهُ ين، وذلك أهنّ ا كالكافرِ مُنقادً
وا إىل  لُمُّ : «هَ ه اخلالئِقُ عُ وتٍ يسمَ المُ بصَ ها نادَ إرسافيلُ عليه السّ وفِ جَ
ون:  ُ »، قال المفرسِّ ضاءِ صلِ القَ تمعوا لِفَ ، إنّ اهللاَ يأمُرُكم أنْ جتَ احلِســـابِ

م الكبِري» واحلاكِم يف  ُّ يف «المعجَ اينِ صنَّف» والطربَ يبةَ يف «المُ روَ ابنُ أيب شَ  (١)
» عن ابنِ مسعودٍ  ـــعَب» و«البَعثِ والنُّشورِ يُّ يف «الشُّ قِ ســـتدرَك» والبيهَ «المُ
ِّ الرِّجالِ فَتَنبُتُ  ِ رشِ كمَ ـــتِ العَ ـــلُ اهللاُ ماءً مِن حتَ ريض اهللا عنه قال: «يُرسِ
نابِتِ األَرْضِ مِن الثَّرَ»، ثُمّ قَرأَ ابنُ مســـعودٍ ريض  م كَمَ ثْماهنُ ُم وجُ ماهنُ حلُ

اهللا عنه: ﴿z } |  { ~  ے ¡ ¢    £ ¤ ¥ ¦ § 
ورة فاطِر: ٩]. ¨   ©ª »      ¬ ﴾ [سُ

الةُ  مُ الصّ ، فأجسادُ األنبياءِ عليهِ أي إنْ كان مِن األجسادِ الّ تأكُلُها األرضُ  (٢)
. هداءِ المعركةِ وبعضِ األولياءِ ال تأكُلُها األرضُ المُ وأجسادُ شُ والسّ
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ـــورة  فذلكَ قَولُ اهللا تعاىل: ﴿` f e d c b a﴾ [سُ
ق: ٤١].

هم بعدَ  يه أرواحُ عِني فوقَ فزعِهم الّذي كانتْ تُقاسِ ار فزِ فّ ثَ الكُ وإذا بُعِ
ندَ اخلُروج ِ  ــــربِ ورأَوا أوائلَ األهوالِ عِ بَتْ يف القَ فناءِ أجســــادِهم الّ عُذِّ
نا  الكَ ع ﴿«﴾ أي يا هَ ة الفزَ ــــدّ ِين مِن شِ ــــني مُتحريِّ هشِ ﴿ º﴾ دَ
نا ﴿¾ ¿﴾ أي مِن مَكانِ اســــتِقرارِ  َ ﴿¼ ½﴾ مَن الّــــذي أنرشَ
ذابِ  هم بعدَ الموتِ مع العَ رُّ ، فإنّ القربَ مُســــتقَ نا بعدَ الموتِ أجســــادِ
رَّ العذابُ عىل  ا بَلِيَتْ أجسادُهم استمَ ا، فلمّ دً ا وجسَ وحً م رُ الدائِم علَيهِ
ا دليلٌ  يتِهم ذلك مَرقَدً ، فليسَ يفِ تسمِ وحِ إىل وَقتِ اإلعادةِ والبَعثِ الرُّ
يضَ  ، أالَ ترَ أنّ المرِ ــــن الوقتِ فأكثرَ ُم كانُوا يف راحةٍ بُرهةً مِ عــــىل أهنّ
بُ  ع: «أتعذَّ الّذي استَولَتْ عليه اآلالمُ يقولُ وهو يف غايةِ القلَقِ والتوجُّ

ينِ وال يُريد أنّه جيِدُ راحةً ألبتّة(١). ي» أي مَكانِ استِقرارِ بدَ يف مَرقَدِ

رنا مِن  ر مِن المدعو الدكتور عيل منصور الكيّايل وقد ســـبَق أنْ حذَّ ليُحـــذَ  (١)
ا يف  ه أيضً رَ مِن كالمِ ه والعياذُ باهللا، فاحلذَ َلقِ ِ ه الذي فيه تشـــبيه اهللاِ  كالمِ
قولِه تعـــاىل: ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾، فإنّ هذا الكيايل يزعُم أنّ 
ين يكونونَ يف  ربِ وأنّ الكافرِ م وجودِ عـــذابِ القَ يف هـــذه اآليةِ دليالً عىل عدَ
مٌ لِرصيحِ النُّصوصِ  ـــاعة، وكالمُه هـــذا مُصادِ رُقادٍ مُرتاحِني قبلَ قِيام السّ
د تفسريَ قولِه تعاىل:  لماء هذه اآلية الّذي يعضُ ـــري العُ الِفٌ لتفسِ ةِ وخمُ الرشعيّ

 u t﴿ ِيامة ربِ قبلَ القِ ﴿ r q p o  n﴾ أي يف القَ
                      =  ،[٤٦ ـــر:  غافِ ـــورة  [سُ  ﴾{  z  y  x    w  v
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اهدٍ ريض اهللا عنهم  ـــاسٍ وجمُ ّ بنِ كعبٍ وابنِ عبّ وي عن أيبَ ة: مـــا رُ تتِمّ
م ينامُونَ نومـــةً قَبلَ احلَرشِ، فقد قال  هُ م وكافرَ هُ نَ ـــا مُؤمِ أنّ البرشَ مجيعً
تنِ  : هذا غريُ صحيحِ اإلســـنادِ، قُلنا: وهو مَردودُ المَ ُ فرسِّ ة المُ يّ ابنُ عَطِ
الَ العذابِ عىل الكافِر وعدمَ  ةً أثبتَتْ اتصّ ا رشعيّ ــه يُعارِضُ نُصوصً ألنـّ

 sr q p o  n﴿ :طاعِه بُرهةً عنه، قال اهللا تعاىل انقِ
ـــر:  غافِ ـــورة  [سُ  ﴾{ z y x   w v u t
ين عىلَ مدارِ  تعاقِب عىل الكافرِ ٤٦]، فأثبتَـــتِ اآليةُ وُجودَ العذابِ المُ
ارَ الّ  ِمُ النّ رشِهم وإدخاهلِ لَ بنَرشِهـــم وحَ ّ يتّصِ ٍ ح طاع ـــامِ دُون انقِ األيّ
ري احلديثُ  دُ لذلك التّفسِ ربِ، ويَشـــهَ وه يف القَ ّا قاسَ ـــدُّ ممِ فيها عذابٌ أشَ
 : ما أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ يحُ عن عبدِ اهللا بنِ عُمرَ ريض اهللا عنهُ حِ الصّ
(١)، إِنْ كانَ  ِّ يشِ داةِ والعَ هُ بِالغَ دُ يهِ مَقعَ لَ ا ماتَ عُرِضَ عَ كُم إِذَ دَ «أَالَ إِنَّ أَحَ
 ، ارِ ن أَهلِ النّ ارِ فَمِ إِن كانَ مِن أَهلِ النّ ةِ، وَ ن أَهلِ اجلَنَّ ةِ فَمِ مِن أَهلِ اجلَنَّ
ينا باإلسناد المتّصل إىل احلافِظ  وِّ »، ورُ ةِ يامَ ومَ القِ هُ اهللاُ تَعاىلَ يَ ثَ بعَ َّ يَ حَ
اءِ بنِ عازبٍ  ه هو وأبو عَوانـــةَ عن الربَ ســـقالينّ يف «اإلمتاع» وصحَّحَ العَ

ا انترشَ كالمُ هذا الكيايلّ عىل صفحات اإلنرتنت وصار له تأثريٌ كبريٌ  = ولمّ
دِّ عىل هذا الكيايل اجلاهِل المحرِّف  دةً للرّ عىل بعضِ النّاسِ مجَعنا رسالةً مُفرَ
ةِ  نّ تابِ والسُّ ربِ مِن الكِ ةِ عذابِ القَ ا مذهبَ أهلِ احلقِّ يف قضيّ نّ ين اهللاِ وبيَّ لدِ

.« ربِ در يفِ إِثباتِ عَذابِ القَ ح الصَّ يناها «رشَ واإلمجاعِ وأسمَ
ه. لَ النّهارِ وءاخِرَ أي أوَّ  (١)
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أْتِيهِ  ارِ فَيَ رْقٌ إِىلَ النَّ رَقُ لَهُ خَ ْ ريض اهللا عنه عن رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «وَخيُ
. امَة»، واألحاديثُ يف ذلكَ كثريةٌ يَ م القِ وْ ا إِىلَ يَ اهنِ خَ دُ ا وَ هَ مِّ مِن غَ

عِني  يلِ واهلَالكِ فَزِ ـــهم بالوَ سِ عَوا عىل أنفُ م فِيه ودَ ار ما هُ فّ نَ الكُ وإذا عايَ
   : ِ ثَنا؟ قالـــتِ المالئكةُ أو أتقياءُ البرشَ هشـــة: ما الّذي بَعَ قائلِني مِن الدَّ
كُم بِه ﴿Å﴾ أنّه  ﴿ Â﴾ أي البَعـــثُ هو ﴿Ä Ã﴾ أي مـــا وعَدَ
 ﴾È Ç﴿ يفِ أمرِه ﴾ ﴾ الّذي ﴿ كائنٌ ال بُدَّ منه ﴿

. الّذين أتَوا بِوَعدِ اهللاِ
  Ì     Ë﴿ ْونُ نَفخـــةُ البَعثِ الّ ذُكِرَت ﴿Ê É﴾ أي ما تكُ
ـــورِ ﴿ Ï Î﴾ أي  ـــالمُ يف الصُّ هـــا إرسافيلُ عليه السّ يحُ Í﴾ يَصِ
وعونَ ﴿Ñ﴾ أي حلِســـابِنا يف  ــونَ ﴿Ð﴾ أي جممُ األمواتُ مَبعوثـُ

. دٌ م أحَ نهُ ون ال يَتخلَّفُ مِ ورُ شُ يامةِ ﴿Ó Ò﴾ أي حمَ مَوقِف القِ
رةِ  ةِ والفاجِ ّ يامةِ ﴿Ö Õ  ×﴾ مِن النُّفوسِ الربَ ﴿ Ô﴾ أي يومَ القِ
لَتْ مِن  نةٍ أجرَ ما عَمِ ـــسٍ مؤمِ ّ كلَّ نَفْ يفِ ـــن الظُّلمِ، فاهللاُ يُوَ ﴿Ø﴾ مِ

 Ù﴿ ِئات ـــيئةَ إالّ بِما اكتَســـبَتْ مِن السيِّ سِ َاتِ وال يُعاقِبُ المُ احلِ الصّ
ون يف اآلخِرة إالّ  ß Þ Ý Ü    Û Ú﴾ أي وال تُكافَـــؤُ

نيا. لُونَه يف الدُّ زاءَ ما كُنتُم تَعمَ جَ
نالِكَ فقال:  م فيه هُ ةِ وما هُ فاتِ أهلِ اجلنّ رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ صِ ثُمّ ذكَ
﴿! "﴾ أي أهـــلَ ﴿# $﴾ أي يف اآلخِرةِ ﴿% &﴾ وأيُّ 
يم، فإنّ  عِ ذُون يف النَّ غلٍ عظِيمٍ ﴿' )﴾ أي مُتلذِّ ـــغلٍ أي يف شُ شُ
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.(١) احةِ امَ الرّ ةَ ومتَ ُم األمنَ والنِّعمةَ والبَسطَ واللَّذّ هلَ
ولِه  غلِ جاءَ تفِسريُ ذلكَ بقَ ا كانتِ النُّفوسُ تَتُوقُ إىل مَعرِفةِ هذا الشُّ ولمّ
ةِ  ةِ يف اجلنّ ةِ ﴿*﴾ مِن أهلِ اجلنّ : ﴿ (﴾ أي أصحابُ اجلنّ تعـــاىلَ
رِ  (٢) ﴿- .﴾ أي الرسُّ ـــرِّ ــرِّ والقَ ﴿+ ,﴾ أي وِقايـــةٍ مِن احلـَ
ون مِن غريِ نَومٍ،  مُ تنعَّ تورُ ﴿ / 0﴾ يَ رْخَى عليها السُّ نةِ المُ زيَّ المُ
نِ أو الفِكرِ أو  بِ البـــدَ ـــة ال نَومَ فيها ألنّه ال يكـــونُ إالّ مِن تعَ فـــإنّ اجلنّ

. يها وال مَوتَ بَ فِ ةُ ال تعَ ، واجلنّ وتِ ما، وهو أخو المَ كِلَيهِ
يجةٌ حقيقةً ال  ـــةِ ﴿3﴾ نَضِ ـــة يفِ اجلنّ ﴿1 2﴾ أي ألهـــلِ اجلنّ
ي نفسُ المؤمنِ  َا(٣)، وبمجرَّد أن تشتهِ هلِ ُم مِن تَناوُ ا وال مانِعَ هلَ عُ أبدً تَنقطِ

دا، فقد ثبَتَ عن  هم كثريةٌ جِ يمِ ةِ ونعِ األحاديثُ الوارِدةُ يف شـــأنِ أهلِ اجلنّ  (١)
، الَ  دٍ ٍ واحِ ــل جُ ُــمْ عَىلَ قَلْبِ رَ فـــةِ أهلِها: «قُلُوهبُ ّ ملسو هيلع هللا ىلص أنّه قال يف صِ ِ ـــ النّ
 َنَ احلُورِ العِنيِ، يُر ِ مِ تــان جَ وْ ئٍ زَ رِ لِّ امْ ، لِكُ ــدَ اسُ الَ حتَ مْ وَ هُ نَ تَباغُضَ بَيْ
نّ  وقهِ » أي يُرَ ما يف داخِل عَظمِ سُ مِ ظْمِ واللَّحْ راءِ العَ نْ وَ نَّ مِ ــوقِهِ مُخُّ سُ

وقُ مجعُ ساقٍ. ، والسُّ فائِهنّ مِن صَ
رَ يف اجلنّة، إنّما هي  رَّ وال بَـــردَ وال مطَ رَ وال حَ ـــمسَ وال قَمَ د، فال شَ ْ أي الـــربَ  (٢)
امِ،  عـــرِفُ أهلُها هبا تَعاقُبَ األيّ مملـــوءةٌ باألنوارِ المتأللئة، وفيها عالماتٌ يَ
رِ  مسِ والقمَ ، نُورُها أكربُ مِن نُور الشَّ لَقهُ اهللاُ عزَّ وجلَّ فنُور اجلنّة أكربَ نُورٍ خَ

وسائِر الكواكِب.
. م بولٌ وال غائِطٌ وال رائحةٌ كرِهيةٌ نهُ يقيا لكِن ال خيرُج مِ يأكلُون أكالً حقِ  (٣)

 = ، بُونَ َ يَرشْ لُونَ فِيها وَ ةِ يَأْكُ لَ اجلَنَّ وقد صحَّ أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إِنَّ أَهْ
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ةٍ ويأكُل مِن  قَّ نها يتدىلَّ إليه الغُصنُ فيأخذُ ما يشاءُ مِن غريِ مشَ ا مِ شيئً
يها ﴿5 6  ه، ﴿4﴾ فِ ِلفُ اهللاُ بدلَ المأكول غريَ وعٍ، ثُمّ خيُ غـــريِ جُ
ةِ عىلَ أنْ ال  عَ اهللاُ أهلَ اجلنّ (١). وقـــد طبَ ونَ تمنَّونَ ويَشـــتَهُ 7﴾ أي ما يَ
بُه، فال يَتمنَّون ما ال  ـــن طلَ ل وحيسُ مُ هم إالّ ما جيَ ي أحدُ َّ ويَشـــتَهِ تم يَ

ريَ فيه(٢). خَ

»، قالُوا: فَما بالُ  طُونَ ْتَخِ َ ال  طُونَ وَ وَّ غَ ال يَتَ ، وَ ال يَبُولُــونَ ــونَ وَ لُ فُ ال يَتْ = وَ
يدَ  مِ بِيحَ والتَّحْ ونَ التَّسْ مُ هَ كِ، يُلْ حِ املِسْ شْ رَ حٌ كَ شْ رَ شاءٌ وَ : «جُ الطَّعامِ؟ قالَ
لُكُم عن  » معناه كما أنّكُم ال تَتعبُون يف النَّفَس وال يشــــغَ سَ ونَ النَّفَ مُ هَ ام تُلْ كَ
ِ األذكارِ وال  يد ومجيع ةِ مِن التَّسبِيح والتّحمِ بُ أهلُ اجلنّ تعَ ه، فكذلك ال يَ غريِ

يم. عِ كر والنّ ين الذِّ ون باألمرَ لْتذُّ يم الدائِم بل يَ عِ لُهم ذلكَ عن النّ يَشغَ
ح عن رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنّه قال:  ةِ فيها فهو كما صَّ عامِ أهلِ اجلنّ لُ طَ وأمّـــا أوّ

دِ احلُوتِ». بِ ةُ كَ يادَ ةِ فَزِ لُ اجلَنَّ هُ أَهْ لُ عامٍ يَأْكُ لُ طَ ا أَوَّ أَمّ «وَ
يادةُ ألَذُّ  يادةٌ، هذه الزِّ ، فيه زِ دُ فيه قِطعةٌ مُعلَّقةٌ بِ نا رمحه اهللا: «الكَ قال شيخُ

.« وتٌ ريُ يُقالُ له حُ بِ ريُ والكَ غِ مكُ الصّ يه، يف اللُّغة السَّ ما فِ
ِح. ئتَ أي متَنَّ واقرتَ عِ ما شِ ول العرَب: ادَّ ، تقُ َّ َ مت عَى بمع هو مِن ادَّ  (١)

يبُهم فَقرٌ وال  ةِ هلم فيها ما يشاؤون فال يُصِ قال شيخنا رمحه اهللا: «أهلُ اجلنّ  (٢)
نيا مِن أجلِ أنّكَ تَستأنِسُ بِه وحتتاجُ إىل خِدمَتِه  ى يف الدُّ لدُ يُشتهَ . الوَ مرَضٌ
»، هناكَ  ي ويَرعاينِ ِ ويَكفِ ِدمَ وم  : «إذا كَربتُ هو يقُ لكَ إذا كَربتَ تقولُ
ون الولَد ومعَ  ة، فال يَشتَهُ شً ا وال وَحْ ا وال مرَضً رً افُ فَقْ ، ال ختَ تاجُ ةِ ال حتَ يف اجلنّ
 َّ ِ نُ كُلَّ يومٍ مائةَ عَذراءَ وال مَ عُ المؤمِ امِ ، جيُ يَّ يقِ ُم اجلِمـــاعَ احلقِ ذلكَ فإنّ هلَ
      = ، أهلُ ـــةِ أن يكون له كَلبٌ دٌ مِن أهل اجلنّ ي أحَ . كذلك ال يَشـــتهِ هنالِكَ
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رامُ ﴿8 9﴾ أي ويُســـلِّمون علَيهم  م المالئكةُ الكِ ـــل عليهِ ويَدخُ
م  ُم ﴿> =﴾ هبِ (١) ﴿: ;﴾ أي مالكٍ هلَ ولِ بأمـــرٍ ــم بالقَ ـُ وهنَ يُّ حيُ

. نهُ ورمحةً الً مِ م باجلنّة تفضُّ حيثُ أكرَمَهُ
يامةِ  َ النّاسُ يومَ القِ رشِ ا حُ هم، فإذَ ُّ ــم قولٌ يَرسُ ـُ ون فال يُقالُ هلَ رُ أمّا الكافِ
وا  رِدُ ُوا وانفَ َّ ﴾ أي مت ُم ﴿  ﴾ قِيل هلَ ﴿ ٍ دَّ تَوبِيخ ون أشَ رُ بِّخَ الكافِ وُ
ٍ. وقال  دة ﴿?﴾ عن المؤمنِـــنيَ ﴿@ B A﴾ وكُونوا عىلَ حِ
رشَ  رِدوا عن المؤمنِـــني الصاحلِني، فإنّه حيُ يـــن: معناهُ انفَ ِ بعضُ المفرسِّ
ين  ـــن المؤمنِنيَ معَ الكافرِ يف بعضِ المواقِف قِســـمٌ مِن أهلِ الكبائِر مِ

ى اهللاُ تعاىل عنهُ مِن عُصاةِ المؤمنِني(٣). الةِ(٢) إالّ مَن عفَ كتارِك الصَّ

ن،  ءَ احلسَ ونَ إالّ ال ةِ فال يَشتهُ ونه، أمّا أهلُ اجلنّ ِ الكلبِ يَشتَهُ فع نيا لِنَ = الدُّ
نيا». يجارةَ، كثِريٌ مِن النّاسِ ابتُلوا هبا يف الدُّ باكَ أي السِّ ون التُّتن التَّنْ ال يَشتَهُ
ه اإلمامُ أبو منصورٍ الماتريديّ ريض اهللا عنه واختارَه  رَ وهو التّفسريُ الّذي ذكَ  (١)

. نا اإلمامُ اهلرريُّ رمحه اهللاُ شيخُ
ه» وغريُمها أنّ رسولَ اهللا  ه» وأمحدُ يف «مُسنَدِ يحِ بّانَ يف «صحِ د روَ ابنُ حِ فقَ  (٢)
هانًا  بُرْ ا وَ هُ نُورً ها كانَــتْ لَ يْ لَ نْ حافَظَ عَ : «مَ ا فقالَ ـــالة يومً ملسو هيلع هللا ىلص ذكَر الصّ
ال  ال نُورٌ وَ هانٌ وَ ــهُ بُرْ نْ لَ ْ يَكُ ها ملَ يْ لَ افِظْ عَ ْ حيُ ــنْ ملَ مَ ةِ، وَ يامَ مَ القِ ــاةً يَوْ َ وَ

لَفٍ». ِ خَ ِّ ابن أُيبَ نَ وَ وْ عَ فِرْ هامانَ وَ ونَ وَ عَ قارُ ةِ مَ يامَ مَ القِ كانَ يَوْ اةٌ، وَ َ
ةِ  ـــون مِن العذابِ بالمرّ دُ قِســـمٌ مِن أهـــلِ الكبائِر مِن المؤمنِنيَ ال يُعفَ يوجَ  (٣)
ب لقولِ   ، هذا ال بُدّ أنْ يُعذَّ فرِ دَّ الكُ بلُغْ حَ ع يف االعتِقادِ الّذي مل يَ بتـــدِ كالمُ
      = ،« حايبِ أَصْ هِ وَ يْ لَ ةً، ما أَنــا عَ دَ ارِ إِالَّ واحِ ــمْ يفِ النّ هُ لُّ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ
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باداتِ  نيا مِن العِ رِمَ مِن الثَّوابِ فيما يأتِيه يف الدُّ يَّ قَد حُ = كما أنّ هذا البِدعِ
فر، وذلك حلديث  دَّ الكُ ةِ الّ ملَ تَبلُغْ بِه حَ تِه االعتِقاديّ حالَ إقامَتِه عىل بِدعَ
 « هُ تَ عَ عَ بِدْ دَ َّ يَ ةٍ حَ عَ بِ بِدْ ـــلَ صاحِ بَلَ عَمَ قْ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أَبَى اهللاُ أَنْ يَ
ه. قال شـــيخنا رمحه اهللا: «معناهُ ال  يُّ وغريُ ـــيوطِ ـــنَه السُّ رواه ابنُ ماجهْ وحسَّ
ةَ غريَ  عَ تِلكَ البِدعةَ االعتِقاديّ ّ يدَ ـــناتِ ح لٍ مِن احلسَ يَقبَل اهللاُ لهُ أيَّ عمَ
م،  ّ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابِه ريض اهللا عنهُ ِ ـــ  النّ

ـــنّة أي طريقةِ ود إىل السُّ رةِ ويعُ كفِّ المُ
ة». لِيّ دُّ مِن البِدعةِ العمَ ةَ أشَ فبِذلكَ يُعلَم أنّ البِدعةَ االعتِقاديّ

ع غريُ  بتدِ ل المُ » (٧٢/١): «كما أنّ عمَ ديـــرِ ناوِي يف «فَيضِ القَ وقال المُ
رُ  ٍ ال يُكفَّ ع »، ثُمّ قـــال: «والكالمُ كلُّه يف مُبتـــدِ نبُه غـــريُ مَغفورٍ مَقبـــولٍ فذَ
ــيم أو  لمِ باجلزئِيّاتِ وزاعمِ التَّجسِ ر العِ نكِ ا كمُ ر هبِ فِّ ا مَن كُ تِـــه، أمّ ببِدعَ
لُه  ف عمَ ِ أو االتِّصالِ بالعــاملَ أو االنفِصالِ عنه فال يُوصَ ون اجلِهــة أو الكَ

.« رُ مِن ذلكَ دٍّ ألنّه أحقَ بولٍ وال رَ بقَ
يّة» (ص/٣٠٨):  ّ النابليسّ رمحه اهللا يف «احلديقة النَّدِ قال الشيخُ عبد الغ
ا مِن   تِه) صحيحً ر ببِدعَ ع الّذي ملَ يُكفَّ بتدِ لُ المُ لُه (أي عمَ «وقـــد يكونُ عمَ
ؤمِ البِدعةِ  ه بشُ نُّسِ ندَ اهللا تعاىل لتدَ وطِه ولكنّه غريُ مَقبولٍ عِ هة استِيفاءِ رشُ جِ

ا عىل فِعلها». وقبح عملها وذلك مدارُ ارتِكابِه لتِلكَ البِدعةِ ما دام مُرصِ
لـــوم ومُبِيد اهلُموم»  قال أبو بكـــر اخلُوارزميُّ (ت ٣٨٣هــــ) يف «مُفيد العُ
بهم  لْهم وال تُصاحِ ـــني وال تواصِ بتدعِ الِس المُ (ص/٦٨، ٣٨٧): «وال جتُ
عة كتَكبِري احلارِســـني ال ثوابَ له. قال  بتدِ بادةَ المُ م فإنّ عِ َّ بعبادهتِ وال تَغرتَ
 .« عة كتَكبِري احلارِس ال أجرَ وال ثوابَ باداتُ المبتدِ مالكٌ ريض اهللا عنه: عِ
ر اللِّصَّ  يدٍ كربَّ ليُشعِ ا مِن بَعِ يُريد بتكبِري احلارِس أنّ احلارِسَ إذا رأ ســـوادً

بادةَ واألجرَ يف التّكبِري. ٍ ال يُريدُ بذلكَ العِ أنّه صاح
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ـــارُ بالتنَحِّي قال اهللاُ هلـــم(١): ﴿F E  D﴾ أي أملَ  فّ رَ الكُ ـــا أُمِ ولمّ
 K    J I﴿ ِـــنةِ األنبيـــاء مْ ﴿H G﴾ عىل ألسِ كُ ـــم وأبلِّغْ ءامُرْكُ
 ﴾N﴿ ِنُ لكُم مِن معصيةِ اهللا ِّ وه فيما يُوَسوِسُ ويُزي L﴾ وتُطِيعُ
ها، وقد أبانَ  رُ داوة ظاهِ ُ العَ يطانَ ﴿R Q P   O﴾ أي بَنيِّ أي الشَّ
م ملسو هيلع هللا ىلص - حِني  ةً ألبِيكُم ءادَ ـــجودِ حتِيّ تِه ابتِداءً بامتِناعِه مِن السُّ عن عَداوَ
رامةِ  نهُ آلدمَ عىلَ ما أعطَى اهللاُ ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص مِن الكَ ا مِ دً هُ اهللاُ بذلكَ - حسَ أمرَ

.(٢) ةِ المُ مِن اجلنّ ما السّ اءَ عليهِ ا يف خُروجِ ءادمَ وحوّ ببً وكَان إبليسُ سَ

تتابَعُ وال هو  تَتمُ وال يتقطَّع وال يَ كالمُ اهللا عزَّ وجلَّ أزيلٌّ أبديّ ال يُبتدأ وال خيُ  (١)
، وهو  فاتِه عزَّ وجلَّ فةٌ له كســـائِر صِ ، كالمُه صِ حـــرفٌ وال صـــوتٌ وال لغةٌ
يامةِ - واهللاُ عـــزَّ وجلَّ ال مَكانَ له وال  ـــورون يومَ القِ م حمشُ ـــم العبادَ وهُ يُكلِّ
بدٍ مِن  م كُلُّ عَ فهَ ني، فيَ هُ كالمَ العالَمِ هم كالمَه الّذي ال يُشبِ عُ جهةَ - فيُسمِ
نيا،  ـــؤالَ عن أفعالِ العبـــدِ وأقوالِه واعتقاداتِه الّ كانتْ يف الدُّ كالمِ اهللاِ السُّ
يامة  ريٍ مِن مَوقفٍ مِن مواقِف القِ م يف وقتٍ قَصِ بتَهُ اسَ ي اهللا عزَّ وجلَّ حمُ ويُنهِ
وتِ ما  ٍّ باحلَرفِ والصَّ ن ه مِن إنسٍ وجِ َلقِ سابُ اهللاِ خلِ . فلَو كان حِ ـــنيَ اخلَمسِ
، ولكانَ إبلِيسُ  ثِريٌ ةٍ، ألنّ اخلَلقَ كَ م يف مائةِ ألْف سنَ ي مِن حســـاهبِ نتهِ كان يَ
ـــمة القائلِني  جسِّ ا، وعىلَ مُقتىضَ مَذهبِ المُ ا كثِريً ســـابُه وقتً ه يأخُذ حِ وَحدَ
وتٌ ال يكون اهللاُ أرسعَ احلاســـبِنيَ بل يكونُ أبطأَ  بـــأنّ كالمَ اهللاِ حـــرفٌ وصَ
يامةِ  سابِه يومَ القِ ول: ﴿O N M L﴾ أي إىل حِ احلاسبِني واهللاُ عزَّ وجلَّ يقُ

ورة األنعام: ٦٢]. ﴿X W V U T S  RQ P﴾  [سُ
يّ واإلمجاعِ. عِ م ملسو هيلع هللا ىلص ورِسالتُه ثابِتةٌ بالنَصّ الرشَّ نا ءادَ دِ ة سيِّ ونبُوّ  (٢)
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وينِ  يعُ T﴾ أي أطِ نةِ األنبياءِ ﴿ مْ عىل ألسِ كُ ْ ءامُرْكُم وأبلِّغْ ﴾أملَ ﴿
رتُم بِه وهو اإلســــالمُ         ا، ﴿ V﴾ الّذي أُمِ وينِ وال تُرشِكُوا يبِ شــــيئً دُ ووَحِّ
ه. ﴿Y X W﴾ أي هو الطَّريقُ القوِيمُ وال استقامةَ لطريقٍ غريِ

 ﴾[ Z ﴿ :ُم قـــال هلَ يامةِ فيُ ار يـــومَ القِ فّ ــمّ يُزادُ يف توبِيـــخ الكُ ثـُ
ا ﴿^﴾ عن احلَقِّ  قً لْ ِ ءادمَ ﴿[﴾ أي خَ ـــيطانُ ﴿\﴾ يا بَ الشَّ
لُون عُقولَكُم يف  مِ ون ﴿c b﴾ أي تُعْ ـــا الكافـــرُ ﴿ ` a﴾ أهيُّ
الكِ  يطانَ ويَعيصِ اهللاَ  بَعد أن أدرَكتُم ما كان مِن هَ ريِ مَن يُطِيعُ الشَّ مَصِ

. يطانَ م الشّ ذابِ بسبَبِ طاعتهِ نيا بالعَ األُمَم الماضيةِ يف الدُّ
نها جزءٌ  ُم مِ رَج هلَ نها - وخيُ نا اهللاُ مِ مَ - أجارَ ون مِن جهنَّ رُ نَـــى الكافِ ثُمّ يُدْ
لسلةٍ  ُرُّ كُلَّ سِ ليظةٍ جيَ لســـلةٍ غَ لٌ هبا مُرتفعٌ مُظلِمٌ لَه ســـبعونَ ألفَ سِ مُتّصِ
ان  ينَنيِ تُبرصِ ارِ عَ ـــن النّ لُق اهللاُ هلذا اجلُزءِ مِ ونَ ألفَ ملَكٍ، وخيَ نها ســـبعُ مِ
لّ مَن  : «وُكِّلتُ بِكُ ين وتَنطِقُ فتقولُ ُ الكافرِ نطِقُ فتُبرصِ ا يَ يحً ولِســـانًا فَصِ
ول  م، فتَقُ هُ ينَ غريَ ـــر طائفةً مِن الكافرِ »(١)، وتذكُ رَ ـــلَ معَ اهللاِ إهلًا ءاخَ جعَ
ون  رُ ذَّ : ﴿i  h     g f e d﴾ أي حتُ ينَ المالئكةُ للكافرِ
بُون(٢)،  ا تُكذِّ نتُم هبِ نها عىلَ كُفرِكُم باهللاِ وتَكذيبِكُم رُســـلَه فكُ نيا مِ يف الدُّ

ذا  مذيّ وقال: هَ عىلَ والرتّ ه أمحدُ وأبو يَ جاءَ يف احلديثِ المرفوعِ الّذي أخرجَ  (١)
. يبٌ رِ يحٌ غَ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ حدِ

رييّ يف  ـــنه احلافظانِ البُوصِ بارَك وأيب عَوانةَ وحسَّ وجاءَ يف أثرٍ عنـــدَ ابنِ المُ  (٢)
ـــاسٍ =                              ـــا عـــىل ابـــن عبّ ــب» موقوفً طالـِ » والعســـقالينّ يف «المَ «اإلحتـــافِ
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وا  ها وقاسُ َرِّ ِ قُوا  ِ لُوها ﴿k﴾ أي يف اآلخِرةِ فاحرتَ ﴿ j﴾ أي ادخُ
نيا. ها ﴿   l﴾ أي جزاءً ألنّكُم ﴿on m﴾ يف الدُّ بَرْدَ

عُ  م اخلَوفُ والفزَ هم غلَب عليهِ ِم النّار بســـببِ كُفرِ وإذا أُخربوا بدخُوهلِ
ني فَزعِني: ﴿z y } | {     ~ ے ¡   هشِ وقالُوا مِن االضطِرابِ دَ
 (١) ُ : «ال أُجِ رُ ورة األنعام: ٢٣]، ثُمّ يقولُ الكافِ ¢ £ ¤        ¥﴾  [سُ
ـــكَ اليومَ وبالمالئكةِ  ى بنَفسِ : كفَ ، فيقال لَهُ ّ ا مِ دً يسِ إالّ شـــاهِ عىل نَفْ
ئذٍ ﴿q﴾ أي  ا، ﴿p﴾ أي وعندَ ـــهودً ـــرامِ الكاتبِنيَ عليكَ شُ الكِ
تُون       هم مِن الكالمِ فيُســـكَ عُ منَ تِه(٢) فيَ درَ تِـــمُ اهللاُ ﴿s r﴾ بقُ خيَ
﴾ أي ويأمُرُ اهللاُ  لِهـــم: انْطِقِي فــــ﴿ هيِم وأرجُ ﴾ يُقـــالُ أليدِ ﴿
م  م مِن أعضائِهم فتَتكلَّمُ ﴿v u﴾ علَيهِ عزَّ وجلَّ غريَ لِســـاهنِ
فرِ  ٍ ﴿z            y x }﴾ مِن الكُ ها بكالمٍ بَـــنيِّ w﴾ وغريُ
م الّ كانت عَونًا  ا حيثُ إنّ أعضاءَهُ مً ا وندَ دادُون خِزيً َ عـــايصِ ف والمَ

. يامةِ م يف موقِف القِ دةً علَيهِ نيا صارتْ شاهِ هلُم عىل احلَرامِ يف الدُّ
هِ فيُخىلَّ بينَه وبنيَ الكالمِ فيقولُ  بدِ اخلَتمُ الّذي عىلَ فَمِ كُّ عن العَ ــمّ يُفَ ثـُ

ا:  الً هبِ رُج مِن جهنَّم مُتّصِ نُقِ الّذي خيَ مـــا يف الكالمِ عىلَ العُ = ريض اهللا عنهُ
.« مَ هنَّ م يفِ جَ ِ مِ فَيَجلِسُ هبِ مسِ بَّ السِّ طَ الطَّريِ حَ فوفِ لَقْ طُهم مِن الصُّ «فَيلتَقِ

. أي ال أقبَلُ  (١)
علِ  لقٌ وإجيـــادٌ ال كفِ ـــةِ بل هـــو خَ ماسّ ة والمُ بـــارشَ عـــلُ اهللاِ ليـــس بالمُ وفِ  (٢)

. المخلُوقِنيَ
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نَّ كُنتُ  نكُ ا(١)، فعَ قً ـــحْ نَّ وسُ ا لَكُ ـــدً تْ عليه: «بُعْ دَ ـــهِ ألعضائِـــه الّ شَ
.«(٢) لُ أُناضِ

نَه احلافظ النُّور اهلَيثَميُّ مِن حديثِ عُقبةَ بنِ  وروَ أمحدُ والطّرباينُّ وحسَّ
ـــانِ  نْسَ نَ اإلِ لَ عَظْمٍ مِ عامرٍ ريض اهللا عنه أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إِنَّ أَوَّ

الِ». مَ لِ الشِّ نَ الرِّجْ هُ مِ تَمُ عَىلَ األَفْواهِ فَخِذُ ْ ومَ خيُ لَّمُ يَ تَكَ يَ
نيا  ئاتِ يف الدُّ بُون مِن السيّ ا بما كانوا يَرتكِ لودُهم أيضً م جُ هدُ عليهِ تشَ وَ

 Ê   É  È Ç Æ      Å Ä﴿ : َ اهللا عزَّ وجلَّ فيقولُون كما أخـــربَ
ارِ ﴿Ð Ï Î Í﴾ وملَ  ـــاهَ النّ Ì Ë ﴾ أي يُســـاقُونَ ويُدفَعُون جتُ

 Ø   × Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ﴿ ُيَدخلُوهـــا بَعـــد
            ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  Ù

.[١٩-٢١ : لَتْ ورة فُصِّ -﴾ [سُ

ئاتِ والذي  رُ السيّ لَ عليه الكافِ ع مِن األرضِ الّذي عَمِ ثُمّ يُؤتَى بالموضِ
لَ المسلِمُ مِن أهل الكبائِر عليهِ  ناتِ والذي عمِ لَ عليه المؤمن احلسَ عَمِ
ا  لَ علَيه خريً دٍ بما عَمِ لِّ أحَ ٍ لكُ ع دُ كُلُّ موضِ ، فيَشهَ ئاتِ ناتِ والسيّ احلسَ
م أعضاؤُهم  دُ عليهِ ني تَشهَ ا، كما أنّ بعضَ عُصاةِ المســـلمِ كانَ أو رشَ
ا مِن أهلِ الكبائِر وتابَ  ، أمّا مَـــن كان مؤمنً بُوا مِن المعايصِ بمـــا ارتكَ

ا. الكً أي هَ  (١)
. لُ عُ وأُجادِ أي أُدافِ  (٢)
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لُ قَبل  دُ علَيه بما كان يَعمَ قبـــل الموتِ فإنّ أعضاءَه واألرضَ ال تَشـــهَ
. نوبِ تَوبَتِه مِن الذُّ

ّ ملسو هيلع هللا ىلص لقولِ اهللاِ تعاىل  ِ ـــ ـــهادةُ األرضِ عىل العبدِ ثابتةٌ مِن تفســـريِ النَّ وشَ
  J I H G ﴿ : حكايـــةً عن حـــالِ األرضِ يومَ القيامـــةِ
ها  لة: ٤-٥] أي ألنّ اهللا تعاىل أمرَ لزَ ـــورة الزَّ N M L K ﴾  [سُ
ونَ مَا  رُ ريرةَ ريض اهللا عنه: قال رســـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: أَتَدْ . قال أبو هُ بذلـــكَ
دَ عَىلَ  ـــهَ ا أَنْ تَشْ ارَهَ بَ نَّ أَخْ : «فَإِ ، قالَ ا؟ قالُوا: اهللاُ ورَســـولُه أعلَمُ بَارُهَ أَخْ
ا  ذَ ا وَكَ ذَ لَ كَ : عَمِ ـــولَ ا أَنْ تَقُ هَ رِ هْ ـــىلَ ظَ لَ عَ ا عَمِ (١) بِمَ ةٍ ـــدٍ أَوْ أَمَ بْ كُلِّ عَ
بّانَ  ا» وهو حديـــثٌ صحيحٌ رواهُ ابن حِ ارُهَ بَ هِ أَخْ ذِ ا، فَهَ ا وَكَذَ ـــذَ مَ كَ وْ يَ

مذيُّ وغريُمها. والرتّ
نَّ قائالً  ـــاتِ ريض اهللا عنهُ حابِيّ وقد أوىصَ رســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بعـــضَ الصّ
ُنَّ  هنَّ لِ فَإِ نَ بِاألَنَامِ دْ قِ اعْ يسِ وَ دِ التَّقْ لِيلِ وَ التَّهْ يحِ وَ ـــبِ نَّ بِالتَّسْ كُ يْ لَ : «عَ ُنَّ هلَ
ةَ النُّطقِ  يامةِ قُوّ لَ يومَ القِ » أي أنّ اهللا يُعطِي األنامِ اتٌ تَنْطَقَ تٌ مُسْ والَ ؤُ مَسْ

ا(٢). د هبِ قَ بَّحَ بلِسانِه فعَ ؤمنِ الّذي سَ فتَنطِقُ شاهدةً للمُ
ـــنَه أنّ  ما وحسَّ ذيُّ مِن حديثِ ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ مِ وقَد روَ الرتّ
مَ  وْ (٣) يَ رَ : «احلَجَ » ويف روايةٍ نَ ا الرُّكْ ذَ ُ هَ ثَنَّ اهللاَّ عَ بْ رَســـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «لَيَ

. َ أي أُن  (١)
د األصابِع. قَ دَ بأناملِه وضبَطَ المعدودَ بعُ أي عقَ  (٢)

د. أي األسوَ  (٣)
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 « َقٍّ ِ هُ  تَلَمَ نِ اسْ دُ لِمَ هَ نْطِقُ بِهِ يَشْ ـــانٌ يَ ا وَلِسَ مَ ِ ُ هبِ انِ يُبْرصِ نَ يْ ةِ لَهُ عَ امَ يَ الْقِ
دٍ ملسو هيلع هللا ىلص. ّ حممّ  بالنّ

اءِ نةٍ كاالقتدِ ةٍ حسَ ه بنِيّ أي للمؤمِن الّذي لَمسَ
(١) قال: رأيتُ األَصلَع(٢)  سَ جِ ْ يخانِ عَن عبدِ اهللاِ بنِ رسَ فائدة: روَ الشّ
: «واهللاِ  رَ ويقولُ ـــلُ احلجَ ِ عُمرَ بنَ اخلطّابِ ريض اهللا عنه - يُقبِّ عـــ - يَ
ّ رأَيتُ  ، ولَوْال أَينِ عُ ُّ وال تَنفَ رٌ وأنّكَ ال تَرضُ مُ أنّكَ حجَ لُـــكَ وإِينّ أعلَ ُقَبِّ ّ ألَ إينِ

.« تُكَ لْ رَسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَبَّلَكَ ما قَبَّ
ته كمــــا أنّ إذهابَ  درَ ــــبحانَه وتَعاىلَ أنّ إذهــــابَ األبصارِ بقُ ثُــــمّ بنيَّ سُ
ُم: ﴿| {﴾  ا هلَ دً ةَ مُهدِّ ا مُرشِكي مكّ بً اطِ البَصائِر(٣) كذلكَ فقال خمُ
ــــة ﴿~ ے ¡﴾ أي  لِ بمشــــيئتِنا األزليّ ا يف األزَ ــــئنَ أي لــــو شِ
ءِ وأثرِه  ، فالطَّمسُ إذهابُ ال قٌّ فنٌ وال شَ و هلا جَ بدُ يث ال يَ بْناها  أذْهَ

 ¢﴿ ، م معَ بَقاءِ العُضوِ يناهُ َ أعمَ ّ كأنّه مل يَكُن، أو المع لةً ح مجُ
يقِ الواضحِ المألُوفِ  ــــلوكَ الطَّرِ وا سُ م فأرادُ يناهُ ا أعمَ £﴾ أي وإذَ

م. هُ نَ نا أعيُ يْ يفَ ﴿¥ ¦﴾ وقد أعمَ ُم ﴿¤﴾ أي فكَ هلَ

فَه اهللاُ عزَّ وجلَّ بأنْ لَقِي رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٌّ جليلٌ ريض اهللا عنه، رشَّ هو صحايبِ  (١)
ّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ِ النّ ي تِفَ يفَ بـــنيَ كَ ة الرشّ ا، ورأَ خاتَـــمَ النبُوّ مً ا وحلَ ً ـــه خُ وأكَلَ معَ

ُّ ملسو هيلع هللا ىلص. ِ رَ له النّ م، وقد استَغفَ حابةِ ريض اهللا عنهُ فه للصّ ووَصَ
وازُ ذِكرِ الرّجُل بما  قال القايض عِياضٌ يف «اإلكمال» (٣٦٤/٤): «فيه جَ  (٢)

د بِه النَّقصُ والغَضُّ منه». ه إذا ملَ يُقصَ هُ فيه ممّا ال يَكرَ
. أي إذهابَ استِقامةِ القلُوبِ  (٣)
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نا بمشـــيئتِنا  ا: ﴿§ ¨﴾ أي لو أرَدْ م عزَّ وجلَّ بقولِه أيضً دهُ وهدَّ
أي   ﴾«  ª﴿ ـــون  كائِنُ ـــم  وهُ  ﴾©﴿ ـــة  األزليّ
دةِ  رَ ـــورةِ القِ ورةِ اإلنســـانِ إىل صُ م مِن صُ ورهتَ لْنـــا صُ يف أماكنِهـــم فبَدَّ
جـــارةً ﴿¬ ® ¯﴾ أي فلَم  م حِ ناهُ ريَّ (١) أو صَ يـــرِ واخلَنازِ
مُون  لزَ راء بل يَ ّ إىل األمامِ ﴿ °  ±  ²﴾ إىل الوَ يضِ وا عىل المُ رُ يَقدِ
وا ملَ  خُ ا، وقيل: معناهُ إذا مُسِ رً ا وال تأخُّ مً ُون عنه تقدُّ تغريَّ ا ال يَ دً حاالً واحِ

هابِ وال الرُّجوعِ. وا عىل الذَّ رُ يَقدِ

      : ِ إرسائيـــلَ فقال عزَّ وجلَّ ســـخِ يف بَ وقَـــد أثبتَ اهللاُ عزَّ وجلَّ حُصولَ المَ  (١)
  ﴾d  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y   ﴿
ونوا قِردةً خاسئِنيَ  كَم اهللاُ فِيهم وقىضَ أن يكُ رة: ٦٥] ومعناه حَ ـــورة البقَ [سُ

. م كذلكَ هُ َ فصريَّ
ستدرَك» عن أيبِ أُمامةَ ريض اهللا  سنَد» واحلاكِمُ يف «المُ روَ الطَّيالِيسّ يف «المُ
ْوٍ   هلَ بٍ وَ ْ رشُ مٍ وَ ةِ عَىلَ طُعْ هِ األُمَّ ذِ نْ هَ مٌ مِ عنه أنّ رســـولَ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «يَبِيتُ قَوْ

.« يرَ نازِ خَ ةً وَ دَ وا قِرَ خُ ونَ قَدْ مُسِ بِحُ لَعِبٍ فَيُصْ وَ
سلِم  سنَد» واللَّفظُ لمُ ه» والطَّيالِيسّ وأمحدُ يف «المُ يحِ وروَ مُســـلِمٌ يف «صحِ
يرُ  دةُ واخلنازِ رَ الً قال: يا رَسولَ اهللاِ، القِ عن ابن مســـعودٍ ريض اهللا عنه أنّ رَجُ
بْ  ذِّ ا أَوْ يُعَ مً ْلِكْ قَوْ ْ هيُ لَّ ملَ جَ زَّ وَ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ اهللاَ عَ ِ ؟ فقالَ النّ ـــخَ ّا مُسِ

هي ممِ
.« لِكَ يرَ كانُوا قَبْلَ ذَ دةَ واخلَنازِ رَ ، وإِنَّ القِ الً ُمْ نَسْ لَ هلَ عَ ا فَيَجْ مً قَوْ

عُ  لْنا نَسمَ : «ما زِ دٍ ضعيفٍ عن عائشة ريض اهللا عنها قالتْ ارُ بسنَ ّ وروَ ال
ينِ».  رَ جَ ـــخا حَ سِ بةِ فمُ عْ نَيا يف الكَ م زَ هُ رْ أةٌ مِن جُ لٌ وامرَ ، رجُ إِســـافَ ونائِلةَ

. رُبَ عْ طانَ أخُو يَ مُ بنُ قَحْ رهُ يلةٍ وهو جُ م أبو قبِ هُ رْ وجُ
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 ³﴿ : ـــري البَعثِ فقال عـــزَّ وجلَّ كِ ـــةً أُخرَ عىلَ مُنْ جّ ثُمّ ســـاقَ حُ
نيا(١) ﴿μ﴾ أي  ا يف الدُّ يـــدً ه مَدِ لْ عُمرَ عَ َ ´﴾ أي ومَـــن 
 ّ ِ ـــبهَ الصَّ رِ شِ ه إىل أرذَلِ العمُ دِّ تِه بِرَ قَ نَقلِبْ حالَه ﴿¶ ¸¹﴾ أي يف خِلْ
ون  تِه(٢) ﴿º « ¼﴾ أي أفالَ ينظرُ ه بَعد قُوّ لِ أوانِه، فنُضعفُ يف أوّ
رَ عىلَ  ي قدَ وِقِنُوا بـــأنّ اخلالِقَ الّذِ ر فيُ كّ م نظـــرَ تدبُّر واعتبارٍ وتفَ قوهلِ بعُ

. رٌ عىلَ بَعثِه بَعد الموتِ تَرصِيف أحوالِ اإلنسان قادِ
حَ اهللاُ عزَّ  ، ففضَ عرٌ دٌ شاعرٌ وما يقولُه شِ ارَ قُريشٍ قالُوا: حممّ وي أنّ كُفّ رُ
ا ملسو هيلع هللا ىلص  دً : ﴿½ ¾﴾ أي وملَ يُعلِّم اهللا عزَّ وجلَّ حممّ ُم وأنزلَ هبَ وجلَّ كذِ
ا ﴿Á À﴾ أي وال يَصلُح ﴿Â﴾ ذلكَ  رً ﴿¿﴾ فلَم يكُن شـــاعِ
ُ المكتوبَ وال يَكتُب لِتكُون  قـــرأ ّيا ال يَ لَه اهللاُ أُمِ الِه بل جعَ ِ وال يلِيـــقُ 
تِه  تُه ملسو هيلع هللا ىلص دليلٌ عىل نُبُوّ ّيّ ، فأُمِ حَضَ بهةُ أدْ ين والشُّ ةُ أثبَتَ عىل الكافرِ احلُجّ
ه  ة يف حقّ ّيّ لمَ األوّلني واآلخِرين، فاألُمِ َعَ عِ ا فقد مجَ ّيً ألنّه ملسو هيلع هللا ىلص معَ كونِه أُمِ

. نا عَجزٌ زة ويف حقِّ مُعجِ

دودٌ له يف عُمرِه. ها أي ممَ تحِ رٌ بفَ رَ بضمّ العَني فهو مُعمَّ يُقال: عُمِّ  (١)
: ﴿z  y x w } | { ~ ے ¡  ¢  قال اهللاُ تعاىلَ  (٢)
 ¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £
: ٥] معناه  ــجّ ـــورة احلـَ ° ± μ ´  ³ ² ¶﴾ اآليـــةَ [سُ
رَفُون، وقد علَّمَ رســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أُمَّتَه يف  ـــنّ خيَ وا يف السِّ ُ بعضُ النّاسِ إذا كَربِ
لِ،  نَ البُخْ أَعُوذُ بِكَ مِ نَ اجلُبْنِ، وَ ّ أَعُوذُ بِكَ مِ مَّ إينِ عاءً فقال: «اللَّهُ ذلـــكَ دُ

. » احلديثَ رِ لِ العُمُ ذَ دَّ إِىلَ أَرْ نْ أَنْ أُرَ أَعُوذُ بِكَ مِ وَ
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ـــعرٍ   ﴿Å Ä﴾ أي وما هـــو ﴿Ç Æ﴾ مِن اهللاِ عزَّ  ـــرءانُ بشِ فليـــسَ القُ
ـــماوِيٌّ ﴿ هم ﴿ È﴾ كِتابٌ سَ نسَ واجلِنَّ ويُذكِّرُ ـــظُ بِه اإلِ عِ وجلَّ يَ
يحِ،  حِ حٌ لِمن تأمَّلَه وتدبَّر فيه عىل الوَجهِ الصّ ٌ واضِ Ê  É﴾ أي بَـــنيِّ
، ويُعرَف بهِ احلاللُ  ا ويُنال بذلكَ الثَّوابُ العظَيمُ ا وتدبُّرً أ ويُتىلَ تعبُّدً يُقرَ

. واحلَرامُ واحلدودُ وغريُ ذلكَ
ا       نً ــه ﴿ Í Ì﴾ مؤمِ رءانَ ﴿Ë﴾ بـِ وقـــد أنزلَ اهللاُ عزَّ وجـــلَّ هذا القُ
رءانِ  ثبُتَ بالقُ رُ ﴿ Ï﴾ أي وليَ لبِ يتدبَّرُ ويتفكَّ ﴿Î﴾ أي حـــيَّ القَ
ه  م الرّســـولُ ومعَ ةُ ﴿ Ó Ò Ñ﴾  إذْ جاءَهُ ﴿Ð﴾ أي احلُجّ

. وا العذابَ قُّ نُوا فاستحَ تابُ فلَم يُؤمِ الكِ
ا ملسو هيلع هللا ىلص كان يَتمثَّل  دً ّ حممّ ِ  أنّ النّ

ٍ مرفوعةٍ وموقوفةٍ ة دّ تَِتمّة: جاء يف ءاثارٍ عِ
كمةٌ ومَوعِظٌة، وليسَ  ـــعر، ممّا فِيه حِ ه، بيتٍ أو بيتَني مِن الشِّ بكالمٍ لِغَريِ
ه  ثَّل بِبَيتٍ أو بَيتَنيِ لِغَريِ ن متَ ا، فمَ عرً ه شِ ندِ ئُ مِن عِ نْشِ معناه أنّه ملسو هيلع هللا ىلص كان يُ
ئُه مِن  ه ويُنشِ عُ عرَ أي يَصنَ دُ الشِّ رُ الّذي يَقصِ ا إنّما الشاعِ رً ى شاعِ ال يُسمَّ

. عرِ ا لِقواعِد الشِّ قً ه بإعمالِ الفِكرِ والتأمُّلِ ويأيتِ بِه مُوافِ نَفسِ
عٌ  بَ لْ أَنْتِ إِالَّ إِصْ (١) : «هَ ابغةِ ه كالمُ النّ ثَّل بِه ملسو هيلع هللا ىلص مِن كالمِ غريِ ا متَ مّ فمِ
ه  إصبَعُ يَتْ  مِ دَ حِني  ملسو هيلع هللا ىلص  به  متثَّل   ،« يتِ لَقِ مَا  اهللاِ  يلِ  بِ سَ يفِ  وَ  ، يتِ مِ دَ
رُج منه ملسو هيلع هللا ىلص الكالمُ موزونًا مِن غري  يفةُ يف بعضِ المغازِي، وقَد خيَ الرشّ

ه  دُ وقِ عُكاظٍ فتَقصِ لدٍ أمحرَ بِسُ ةٌ مِن جِ بُ له قُبّ ٌّ كانت تُرضَ رٌ جاهيلِ هو شاعِ  (١)
ون علَيه أشعارَهم. عرِضُ َ فيَ انٍ واخلَنساءِ واألع عراءُ كحسّ الشُّ
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كان  نيَ  حِ نَنيٍ  حُ ةِ  زوَ غَ يف  ملسو هيلع هللا ىلص  نه  مِ لَ  حصَ كالّذي  ا  عرً شِ بِه  يُريدَ  أن 
ها ورَسولُ  فيانَ بنُ احلارِث(١) ءاخِذٌ بلِجامِ يركَبُ بَغلتَه البَيضاءَ وأبو سُ
وإن  فإنّه  طَّلِب»،  المُ بدِ  عَ ابْنُ  أَنا  ب،  كَذِ ال   ُّ ِ النَّ يقول: «أَنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
    : ، أال ترَ أنّ قولَه تعاىلَ عرَ ونًا إالّ أنّه ملَ يُرِد بِه الشِّ خرَجَ منه ملسو هيلع هللا ىلص مَوزُ
ورة سبأ: ١٣] ال جيوزُ أن يقال  ﴿ « ¼ ½   ¾ ﴾  [سُ

. ونِ وزُ هم أنّه مِن الكالمِ المَ عرٌ وإنْ رأ فيه بَعضُ فيه إنّه شِ
 : ه مع أنّ اهللاَ تعاىل يقولُ عرِ غَريِ فإن قيل: كَيفَ يقال إنّه ملسو هيلع هللا ىلص يَتمثَّل بِشِ

عراء: ٢٢٤]. ورة الشّ ﴿ ¨ © ª﴾ [سُ
جُون  ين كانوا هيَ ار الّذِ فّ ـــعراءَ الكُ ـــري: أرادَ باآليةِ شُ قلنا: قال أهلُ التّفسِ
هبٍ  بَريةَ بـــنِ أَيبِ وَ (٢) وهُ يّ ـــهمِ رَ السَّ بَعْ  بـــنِ الزِّ

بـــدِ اهللاِ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص كعَ ِ ـــ النّ
يّ  حِ ِ بنِ عبـــدِ مَنافٍ وأيبِ عَمرِو بنِ عبـــدِ اهللا اجلُمَ ع يّ ومُســـافِ ومِ خزُ المَ
ن  ب والباطِل وقالوا: « ـــوا بالكَذِ يّ تَكلَّمُ فِ لْتِ الثقَ ـــةَ بنِ أيبِ الصَّ وأُمَيّ
م غُواةُ قَومِهم  ع إليهِ ، فاجتمَ عرَ وا الشِّ ـــؤُ » فأنشَ دٌ ول حممّ ثلَ ما يقُ ول مِ نقُ
م،  َّ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابَه أي يَطعنُون فيهِ ِ جُون النّ يَســـمعُون أشعارَهم حِني هيَ
م اخلبيثَ فذلكَ مع  م قوهلَ ون عنهُ وُ رْ ـــعراء يَ وكان غُواةُ قَومِ أولئكَ الشُّ

ّ ملسو هيلع هللا ىلص وأخُوه مِن الرَّضاعِ،   ِ ــــ مِّ النّ ُّ اجلليلُ ريض اهللا عنه وابنُ عَ هو الصحــــايبِ  (١)
كلِ.  ّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الشَّ ِ ا بالنّ يهً فيانَ شبِ ، وكان أبو سُ ةُ يّ ــــعدِ لِيمةُ السَّ ما حَ تْهُ أرضعَ
نَنيٍ  ويتَ حُ زْ ّ ملسو هيلع هللا ىلص غَ ِ دَ معَ النَّ هِ ، ثُمّ شَ ةَ ّ فَتحِ مكّ ــــفيانَ ح تأخَّر إسالمُ أيبِ سُ
ر ريض اهللا عنه. ينة يف خالفةَ سيّدنا عُمَ يفّ ريض اهللا عنه بالمدِ والطّائِف، وتُوُ

. قَبل أنْ يُسلِمَ  (٢)
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 ّ ِ  النّ
جاءِ ونَ هِ وُ ـــرْ ين يَ واةُ الّذِ : ﴿© ª﴾ أي الـــرُّ ــه تعاىلَ قولـِ

 ، ياطِنيُ ونَ همُ الشّ ، وقيل: الغاوُ يلِ الرِّىض بذلكَ نيَ عىل ســـبِ ســـلمِ والمُ
فهاءُ الضالُّون. وقيل: السُّ

ـــورةِ بَينَّتِ  تِ اآليةَ ءايةٌ أُخرَ يف نَفسِ السُّ عَ ا: تبِ ويُقال يف اجلوابِ أيضً
 Á À ¿ ¾     ½ ¼﴿ : ســـتَثنني وهو قولُه تعاىلَ المُ

.﴾ È Ç Æ  Å Ä     Ã Â

ّ عنِ ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا  ويفِ يقِ العَ رِ ــــن طَ ِيّ وابنُ أيبِ حاتِمٍ مِ روَ الطــــربَ
مها مِن األنصار  دُ ى رَجُالن عىل عَهدِ رَسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، أحَ اجَ ما قال: هتَ عنهُ
م  ه وهُ ما غُواةٌ مِن قَومِ نهُ دٍ مِ ين، وكان معَ كُلّ واحِ رِ واآلخَر مِن قَومٍ ءاخَ

. لَ اهللاُ تعاىل: ﴿ ¨ © ª﴾ اآلياتِ فهاء، فأنزَ السُّ
لتْ ﴿¨  ا نزَ ادِ قال: لمّ ّ نِ الربَ ِيّ واحلاكِمُ عن أيبِ احلسَ وروَ الطربَ
عـــبُ بنُ مالكٍ  واحةَ وكَ © ª﴾ اآليتَـــني جاءَ عبـــدُ اهللا بنُ رَ
د  م فقالـــوا: يا رســـولَ اهللا، واهللاِ لقَ ـــانُ بـــنُ ثابـــتٍ ريض اهللا عنهُ سّ وحَ

 ¼﴿ : نـــا، فأَنزلَ اهللاُ لَكْ راءُ، هَ ـــعَ علَم أنّا شُ أَنْـــزلَ اهللاُ هذه اآليةَ وهو يَ
ـــم رَســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فتَال  عاهُ ، فدَ ½     ¾ ¿ À ﴾ اآليـــةَ
 ﴾À ¿﴿ َغ ّ بلَ ـــم: ﴿  ¨ © ª﴾ ح عليهِ

 Ç Æ  Å Ä ﴿ ،«قال: «أنْتُم ﴾Ã Â Á ﴿ ،«قال: «أنْتُـــم
È﴾ قال: «أنْتُم».
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ـــكَت  ـــعرٍ ثُمّ سَ لِ بَيتِ شِ ثَّل بأوّ وقٍ(١) مِن أنّه متَ وأما ما يُروَ عن مَرسُ
 َا، وما يُرو عرً يفَ شِ حِ دَ يف صَ ؟ قال: أخافُ أنْ أجِ َ سكَتَّ فقِيل له: ملِ
»، فقد قال اإلمامُ احلافظ  ـــيطانِ ريُ الشَّ ـــعرُ مَزامِ : «الشِّ ودٍ عن ابنِ مَســـعُ
يحُ يف ذلك  حِ ، والصّ يةٌ : «وهذه أخبارٌ واهِ ِيُّ يرٍ الطـــربَ دُ ابنُ جرِ المجتهِ
لْ أَنْتِ  ـــالمُ كان يَتمثَّل أحيانًا بالبَيتِ فقال: «هَ الةُ والسّ أنّه عليه الصّ
ثَّل ملسو هيلع هللا ىلص  » متَ ــاعِرُ ا الشّ مةٍ قَاهلَ لِ قُ كَ دَ » إىل ءاخِره، وقال: «أَصْ ــعٌ بَ إِالَّ إِصْ
 ُّ ِ ه(٣). وقالت عائِشـــةُ ريض اهللا عنها: كان النّ (٢) وتَركَ ءاخِرَ لِ البَيتِ بأوّ

ث. حدِّ ِ الفقيه المُ ف ويفُّ المُ يُّ الكُ عِ الوادِعيُّ التّابعِ وقُ بنُ األجدَ هو مَرسُ  (١)
ـــوَ اهللا  » أي كُلّ موجود سِ لُ ءٍ ما خَال اهللاَ باطِ َ : «أال كُلُّ  يدٍ هـــو قولُ لبِ  (٢)
 ُ ناءُ أو التغريُّ ، أمّا اهللاُ عزّ وجلّ فال جيوزُ عليه الفَ ناءُ لذاتِه عقالً جيوزُ عليه الفَ

. ا وعقالً رشعً
» وهو  الَةَ زائِلُ يمٍ ال حمَ : «وَكُلُّ نَعِ ـــطرِ الثاين مِن البَيتِ يدٍ يف الشَّ وهو قولُ لَبِ  (٣)

. َ ف يلُ أنْ يَ ةِ يَستحِ يمَ اجلنّ حُّ ألنّ نَعِ إطالقٌ ال يصِ
د النَّحويّة» (١١٩/١): «إنّما قال ذلكَ قَبلَ  قاصِ ّ يف «المَ ي قال البَدرُ العَ
ةَ ال وُجودَ هلا، أو  ه ذلـــك الوَقتَ أنّ اجلنّ ونَ اعتِقادُ نُ أنْ يكُ ، فيُمكِ أنْ يُســـلِمَ

وامَها». دُ دَ عتقِ ها ولكِن ال يَ دُ وُجودَ عتقِ كان يَ
سقالينُّ يف «اإلصابة»  الئل» (٢٩٢/٢) والعَ وروَ احلافظانِ البيهقيّ يف «الدّ
(٣٨١/٤) مِن طريقِ ابنِ إسحاقَ أنّ عُثمانَ بنَ مظعونٍ ريض اهللا عنه كان 
د  ، فأنشَ بِيعةَ العامرِيُّ وملَ يكُن أسلَم بعدُ يدُ بنُ رَ يف قومٍ مِن قُريشٍ وفيهم لَبِ
 : يدٌ ، فقال لبِ قتَ : صدَ » فقال عُثمانُ لُ ءٍ ما خَال اهللاَ باطِ َ : «أال كُلُّ  يدٌ لبِ
ولُ =    يمُ اجلنّة ال يزُ ، نَعِ بتَ : كذَ »، فقال له عثمانُ الَةَ زائِلُ يمٍ ال حمَ «وَكُلُّ نَعِ
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رُ بنُ  »، وكان عامِ دِ وِّ ْ تُزَ نْ ملَ بارِ مَ يَأْتِيكَ باألَخْ عر: «وَ ملسو هيلع هللا ىلص يَتمثَّل مِن الشِّ
ــائِق؟»،  ذا السَّ نْ هَ فة(١) وقال: «مَ رشَّ تِه المُ َرضَ ِ ـــعرِ  و بالشِّ ْدُ عِ حيَ األكوَ
ريرٍ فيما نقلَه عنه  »» اهـ. كالمُ ابنِ جَ ـهُ اهللاُ ـُ محَ ر، فقال: «يَرْ قالـــوا: عامِ

.« احلافظ ابنُ بطّالٍ المالكيُّ يف «رشح البُخاريّ
يـــه الثَّناءُ عىل اهللاِ  نه ما فِ مُّ ومِ ا، فكيفَ يُذَ ـــعرُ مُطلَقً مُّ الشِّ ــمّ إنّه ال يُذَ ثـُ
ا. قال  عً ــا هو حمبوبٌ رشَ ـّ ّ ملسو هيلع هللا ىلص وغريُ ذلكَ ممِ ِ الةُ عىل النّ ــه والصّ وتنزهيـُ
المِ، فما كان  (٢) كَسائِر الكَ زُ واحلُداءُ عرُ والرَّجَ : «الشِّ يّ ن الشافعِ لقِّ ابنُ المُ
نيا  ريُ الدُّ تِه وإيثارُ طاعتِه وتَصغِ تِه وقُدرَ فيه ذِكرُ تَعظِيم الـــرَبِّ ووَحدانِيّ
ـــنٌ  (٣) فهو حسَ ارِيّ يف البابِ ه البخُ واالستِســـالمُ له تَعاَىل كنَحوِ ما أوردَ
 ،« مةً كْ رِ حِ عْ نَ الشِّ : «إِنَّ مِ المُ مُرغَّبٌ فيه، وهو الّذي قال فيه عليه السّ
يّ  ـــا فهو الّذي ذَمَّه اهللاُ ورَسولُه. وقال الشافعِ بًا أو فُحشً وما كان منه كذِ
ه.  بِيحِ المِ، وقَبِيحُه كقَ ـــنِ الكَ نُه كحسَ : حسَ ـــعرُ كَالمٌ ريض اهللا عنه: الشِّ
يد األعرابِ ال بأسَ  ـــماعُ احلُداءِ ونَشِ (٤)، وسَ : وهو حديثٌ مَرفوعٌ قلتُ

. تْ َّ ينَه فاخرضَ م إىل عُثمانَ فلَطَم عَ نهُ يهٌ مِ فِ يدٌ وقام سَ بَ لبِ ا، فغضِ = أبدً
ندَ حُضورِه ملسو هيلع هللا ىلص ويف مَكانِه. يع عِ  (١)

. ها وهو اإلنشادُ الّذي تُساقُ بِه اإلبِلُ مّ احلاء وكرسِ بضَ  (٢)
نه. ه مِ ز واحلُداءِ وما يُكرَ عرِ والرّجَ ُوز مِن الشِّ أي بابِ ما جيَ  (٣)

 ِ ــن سَ حَ هُ كَ ــنُ سَ المِ، فَحَ لةِ الكَ زِ نْ رُ بِمَ ــعْ ا: «الشِّ نـــدَ الطّرباينّ مرفوعً لفظُه عِ  (٤)
ه احلافظ النوويّ يف =  ـــن إسنادَ »، وقد حسَّ المِ بِيحِ الكَ قَ هُ كَ المِ، وقَبِيحُ الكَ
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ن. لقِّ ره» اهـ. كالمُ ابنِ المُ ه وأقَرَّه وملَ يُنكِ عَ مِ (٢) قد سَ به(١) فإنّ الشارِعَ
ارَ  فّ وَ الكُ جُ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنْ هيَ ِ ـــ ه النّ ـــني أمرَ ـــانَ حِ يثُ حسّ : وكذلكَ حدِ قلتُ
ةِ عىل  نّ (٣)»، وهو دليلٌ ألهلِ السُ عَكَ سِ مَ دُ وحُ القُ رُ م وَ هُ عرِه: «اهْجُ بشِ
ِ بـــإذْن اهللاِ، وكذلكَ ما رواهُ  ـــكٍ أو ويلّ مِن البرشَ ددِ مِن ملَ حُصـــولِ المَ
ينةَ  مَ رَسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص المدِ ارُ والنَّسائيُّ عن أنَسٍ ريض اهللا عنه قال: قَدِ ّ َ ال
يهِ  نُون(٤) بَني يدَ فِ ينةِ يِزْ ودانُ المدِ ا سُ يه أو أســـفارِه، فإذَ مِن بعضِ مَغازِ
م رَســـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك  هُ نهَ »، فلَم يَ لٌ صالِحٌ دٌ رجُ ملسو هيلع هللا ىلص: «جـــاءَ حممّ

عىلَ (ص/٥٩٤) واحلافـــظُ النُّور اهليثَميّ يف  ـــن طريقِ أيب يَ = «األذكار» مِ
اينّ (١٢٢/٨). ع» مِن طريقِ الطربَ جمَ «المَ

. عَ الِف الرشَّ أي ما ملَ خيُ  (١)
غُ عن  بلِّ جازِ ألنّه المُ ـــارِع عليه ملسو هيلع هللا ىلص مِن بابِ المَ َّ ملسو هيلع هللا ىلص، وإطالقُ الشّ ِ ِ النّ يع  (٢)
يقةِ ومعناهُ  ه، وأمّا إطالقُ الشارِعِ عىل اهللاِ فهو مِن بابِ احلقِ يَ ه ونواهِ رَ اهللاِ أوامِ

 P O N M L K J﴿ : بادِ، قال اهللا عزَّ وجلَّ ينَ للعِ عَ الدِّ َ الّذي رشَ
 ]  \  =  = [Z Y X W V U T  S R Q
ينُ  ينُ يف اآليةِ هو دِ ـــورَ: ١٣]، والدِّ ـــورة الشُّ ^_   ` a﴾ [سُ
ـــم باتّباعِه وعليه كان مجيعُ األنبياءِ  هُ ه وأمرَ ه اهللا لِعبادِ يَ اإلســـالمِ الّذي رضِ

وإليه دعَوا.
. حُكَ نفَ دٍ بإذْنِ اهللاِ ويَ كَ بمدَ ِدُّ ُ المُ  ربيلُ عليه السّ وح الطُّهرِ جِ أي رُ  (٣)

رَّمٍ. ا غريَ حمُ أي يَرقُصونَ رقصً  (٤)
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ما حِني  يّ ريض اهللا عنهُ ـــدِ ابغةِ اجلَعْ (١) وللنّ لٍّ مِن العبّاسِ ــكُ قولُه ملسو هيلع هللا ىلص لـِ
ابغةُ  ـــد رُئِي النّ » (٢)، فلقَ ض اهللا فاكَ ضُ ـلْ ال يَفْ ما: «قـُ نهُ ـــه كُلٌّ مِ مدحَ

.(٣) نٌّ ا وملَ يَسقُط له سِ ا كبِريً شيخً
ه بالعبادةِ  ا ذكَر دلِيالً مِن اآلفـــاقِ عىل وُجوبِ إفرادِ ــمّ إنّ اهللاَ تَعاىلَ لمّ ثـُ
رَ اعتِبار  رشِكُونَ نظَ نظُرْ هؤالءِ المُ ملَ يَ : ﴿ ! "﴾ أي أوَ قال عزَّ وجـــلَّ

، لكن  قِ وهو ضعيفٌ عىلَ بنِ األشدَ وايةُ الواردةُ يف العبّاسِ مِن طريقِ يَ والرّ  (١)
: رواه عن  يمٍ قال احلافظ العسقالينّ يف «اإلصابة» (٣١١/٦): «قال أبو نُعَ
 ّ رْ ُّ وعُروةُ العِ اينُّ وأبو بَكرٍ الباهيلِ ـــم احلرّ ـــمُ بنُ القاسِ م هاشِ نهُ اعةٌ مِ عىلَ مجَ يَ

.« لكنّه تُوبِعَ
طِ اهللاُ أســـنانَك.  قال ابـــن األثـــري يف «النّهاية» (٤٥٣/٣): «أي ال يُســـقِ  (٢)

.« ِ اهللاُ أسنانَ فِيكَ يرُه: ال يَكرسِ وتقدِ
ر  قال احلافظ العســـقالينّ يف «اإلصابة» (٣١٠/٦): «وقال أبو عُبَيدةَ مَعمَ  (٣)
قلِ عىلَ وُجودِ  لَّ بالعَ ة (أي استدَ ر يف اجلاهليّ : كان النابِغةُ ممّن فَكَّ ّ ث ابنُ المُ
ينَ  ، وذَكَر دِ ، واجتَنَب األوثانَ ـــرَ األزالمَ جَ ، وهَ ـــكرَ ر اخلمرَ والسُّ )، وأنكَ اهللاِ

نرسِح] )، وهو قائلُ القصيدة الّ فيها: [المُ ينَ اإلسالمِ إبراهيمَ (أي دِ
ـــهُ لَ ـــــــكَ  ي ِ رشَ ال  هللاِ  ــــدُ  ــــمْ لَمااحلَ ظَ ــهُ  ــسَ ــفْ ــنَ فَ ــهــا  ــلْ ــقُ يَ  ْ ملَ ـــنْ  مَ

 : ـــة علَيها مكتوبٌ األمرُ والنَّهيُ داحُ الّ كانتْ يف اجلاهلِيّ المُ هـــي القِ واألزْ
ا أو  رً ا أرادَ ســـفَ ها يف وِعاءٍ له، فإذَ عُ م يَضَ نهُ ، كان الرّجُل مِ ـــلْ ـــلْ وال تَفعَ افعَ
ا، فإنْ خرَج األمرُ مىضَ  لَمً نهـــا زَ ه فأخرَجَ مِ لَ يدَ ما أدخَ ا مُهِ ـــا أو أمْرً واجً زِ

لْه. فعَ أنِه، وإنْ خرَج النَّهيُ كَفَّ عنه وملَ يَ لِشَ
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لةِ ما ﴿'  نـــا ﴿% &﴾ أي مِن مجُ دْ ـــرٍ ﴿# $﴾ أي أوجَ كُّ وتفَ
نا  رُ غريُ م إيّاها، وال يَقدِ ناهُ تِنا ﴿(﴾ ملَّكْ درَ نا بقُ دْ )﴾ أي أَوجَ
ها اهللاُ  (١)، واألنعامُ الموايشِ الّ خلَقَ مِ إىل الوُجودِ ءٍ مِن العدَ عىل إبرازِ 

رشِكُون ﴿+﴾ أي لألنعامِ ﴿,  للنّاس، ﴿ *﴾ أي فهؤالءِ المُ
كِ، ولو شـــاءَ  الّ فَ المُ فُونَ فيها تَرصُّ ُم إيّاها يَترصَّ -﴾  بتَملِيكِ اهللاِ هلَ
ها - وإنْ كانَ  ونَ غريِ كرِ دُ تِ األنعامُ بالذِّ . وخُصَّ ـــم مِن ذلكَ هُ عَ اهللاُ لمنَ
نُون  ؤمِ ها المُ مَ أكثرُ أموالِ العرَب؛ وقَـــد ملَكَ عَ ـــه هللاِ - ألنّ النَّ لُّ اخلَلقُ كُ

م والمرشِكُون. نهُ مِ
َ أنّ هللاِ أعضاءً  ــه: ﴿' )﴾ عىل معـــ تنبيـه: ال جيوزُ محلُ قولـِ

دِ  هٌ عن اليَ قال أبو حيّان يف «البَحر المحيط» (٨٢/٩): «والبارِئُ تعاىلَ مُنزَّ  (١)
ثات». دَ حْ يهَ بالمُ الّ هي اجلارِحةُ وعن كُلّ ما اقتىضَ التّشبِ

ه  لٍ (ت ٧٧٥هـ) أحدُ فُضالءِ احلَنابِلةِ يف تفســـريِ وقـــال أبو حَفص بنُ عادِ
 ، دِ موضوعٌ هلذا العُضوِ ـــمة: اسمُ اليَ «اللُّباب» (٤٢٨/٧): «قالت المجسِّ
. واجلوابُ عنه أنّه تعاىلَ ليسَ  ءٍ ءاخَر تَركٌ لِلُّغةِ، وإنّه ال جيوزُ لُه عىل  مْ فحَ
كُّ  نفَ ، وما ال يَ ثانِ ْدَ كونِ ومها حمُ كُّ عن احلرَكةِ والسُّ نفَ ســـمٍ ألنّ اجلِسمَ ال يَ ِ
، وكلُّ ما  قدارِ ســـمٍ فهو مُتَناهٍ يف المِ ث، وألنّ كلَّ جِ ْدَ ث فهو حمُ حْدَ عن المُ
ســـمٍ فهـــو مُؤلَّفٌ مِن  ، وألنّ كُلَّ جِ ثٌ دَ قـــدارِ فهو حمُ ـــا يف المِ يً كان مُتناهِ
بُه، وكلُّ ما كان كذلكَ  ه ويُركِّ رَ إىل ما يُؤلِّفُ األجزاءِ، وكلُّ ما كان كذلكَ افتَقَ
متنِعُ أن  ا، فيَ ســـمً تنِعُ كونُه تَعاىلَ جِ َ ه الوُجوهِ أنّه  ث، فثَبَتَ هبذِ ْدَ فهـــو حمُ

مانِيا». سْ ا جِ يكُون عُضوً



٢٢٩

ه عن أن يكونَ  ، حاشـــا هللا، فاهللاُ مُنـــزَّ ا المخلُوقاتِ دُ هبِ ـــوارِحَ يُوجِ وجَ
علُه  سٌ عن أنْ يكونَ فِ ، وهو تعاىلَ مُقدَّ ءٍ مِن اخلَلقِ ا ل ً ا ومُشاهبِ ســـمً جِ
، ومَن خالفَ يف  نيَ قاطبةً ســـلمِ ـــةِ، هذا اعتقادُ المُ ماسّ ةِ والمُ بارشَ بالمُ

. ا باهللاِ وإنْ زعمَ أنّه مُسلِمٌ رً ذلكَ كان كافِ
ذلَّلةَ  ـــم األنعامَ المُ هُ م وأنّه ملَّكَ ـــهُ عليهِ م اهللاُ عزَّ وجلَّ نِعمتَ ــمّ ذكَّرهُ ثـُ
نا تِلـــكَ األنعامَ الّ  ـــم نِعمةً بأنْ صريَّ دناهُ فقـــال: ﴿.﴾ أي وزِ
ل  مَ رةً ﴿0 1﴾ أي ما يُركَبُ وحيُ ـــخَّ ملَكُوها مُنقادةً ﴿/﴾ مُسَ
وا  عُ وا انتفَ يدةِ كاإلبِل فإنْ شاؤُ ي البعِ عليه األثقالُ ويُســـافَرُ به إىل النّواحِ

مه. ، ﴿2﴾ ما ﴿3 4﴾ حلَ ا يف ذلكَ هبِ
ا  ﴿ 5 6﴾ أي يف األنعـــامِ ﴿7﴾ غريُ ما مَرَّ ذِكرُه، فإنّ هلم انتِفاعً
ها ونَسلِها ﴿8﴾  لودِها وعِظامِ ها وأَوبارِها وأَشعارِها وجُ يف أصوافِ
نُوا به ويَرتُكوا  ا ﴿ : ; >﴾ اهللاَ اخلالِقَ بأنْ يُؤمِ أي مِن ألْباهنِ

وه. اإلرشاكَ ويُطِيعُ
فقالُوا:   ﴾1 0﴿ تعاىلَ  قولِه  يف  ين  ِ المفرسِّ بعضُ  ر  تَفكَّ فائدة: 
ر. وقد  ه ال يُركَبُ كالبقَ معناهُ بعضُ هذهِ األنعامِ يُركَب كاإلبِل وبَعضُ
ريرةَ ريض اهللا  يخانِ وغريُمها عن أيب هُ صحَّ يف احلديثِ الّذي رواهُ الشَّ
هِ،  يْ تَتْ إِلَ فَ ةٍ التَ رَ اكِبٌ عَىلَ بَقَ لٌ رَ جُ امَ رَ نَ عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «بَيْ
نْتُ بِهِ(١) أَنَا  اثَةِ»، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «ءامَ رَ تُ لِلْحِ قْ لِ ا، خُ َذَ قْ هلِ لَ ْ أُخْ : ملَ الَتْ فَقَ

قتُ به، وذلكَ مِن األخبارِ الّ أُطلِعَ علَيها رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. أي صدَّ  (١)
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ه ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك المجلِس. ين معَ َ ونا حارضِ (١)»، وملَ يَكُ رُ عُمَ رٍ وَ أَبُو بَكْ وَ
ـــبحانَه وتعاىلَ  بُ طاعةَ اهللاِ وعـــدمَ اإلرشاكِ بهِ بنيَّ سُ ـــا كان الواجِ ولمّ
ـــبحانَه بما ســـبَقَ ذِكرُه مِن أصنافِ  م سُ مَ عليهِ ين الّذين أنعَ أنّ الكافرِ
هم مِن  عمِ ونَ بِزَ بُـــوا العَ تِه بل طلَ انِ باهللاِ وطاعَ لُوا إىل اإل بِ قْ ـــمِ ملَ يُ عَ النِّ
ـــهم  سِ رشِكونَ ألنفُ َذَ المُ : ﴿ =﴾  أي واختَّ األصنامِ قـــال عزَّ وجلَّ
لٍ ﴿A﴾ مزعومةً هلُم  ـــريَ ﴿@﴾ مَعبُوداتٍ بباطِ ﴿< ?﴾  أي غَ

 B﴿ َلُوا ذلك هيـــم، وقد فعَ ا بأيدِ يقةِ أصنامٌ يَصنَعوهنُ وهـــي يف احلقِ
هةِ أنْ تَدفعَ  وها جلِ نيَ نُرصةَ األصنامِ الّ عبَدُ D C﴾ أي راجِ

هم. عمِ ُم أمرٌ عىل زَ هنَ م إذا أحزَ هُ َ م عذابَ اهللاِ أو أنْ تنرصُ عنهُ
  F E﴿ َم وبَـــنيَّ للنّاسِ أنّ هـــؤالءِ األصنام دَّ اهللاُ تعاىلَ علَيهِ فَـــرَ
ين  ا أرادَ اهللاُ بالكافرِ هيِم إذَ وا عابدِ ُ ون عىل أنْ يَنرصُ رُ G﴾ أي ال يَقدِ
ا فكيفَ تَنفعُ  ا وال رضَ ـــها نَفعً ، بل وإنّ األصنامَ ال متلِكُ لنَفسِ العـــذابَ
رشِكِنيَ  م فـــإنّ المُ ِ العذابِ عنهُ فع رُ عىل دَ ا ال تَقـــدِ هيـــا؟! ومعَ أهنّ عابدِ
ثابةِ اجلُندِ  نيا ﴿J﴾ أي بِمَ ا ﴿ I H﴾ أي لألصنامِ يف الدُّ وهنَ يُعظِّمُ
ـــني ألجلِها مُدافعِني  بِني هلا عاضبِ ـــا مُتعصِّ وهنَ ُ رضُ ﴿L K﴾ حيَ

ا. ريً م خَ وق إلَيهِ ا وال تَسُ بل ذلكَ ال تَستطِيعُ هلُم نَرصً عَنها، ويف مُقاِ

مولٌ عىل أنّه كان   تـــح» (٥١٨/٦): «هو حمَ قال احلافظ العســـقالينّ يف «الفَ  (١)
قانِ  دِّ ما يُصَ ـــعَ علَيه مِن أهنّ لَ قاه أو أطلَقَ ذلك لِما اطّ دَّ ـــا بذلكَ فصَ مهُ أخربَ

دان فيه». عاه وال يَرتدَّ مِ بذلك إذا سَ
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يامةِ  رشكِــــني يومَ القِ َ ﴿  L K  J  I H﴾ أنّ المُ وقيل: معــــ
ارِ  فُ األصنامُ يف النّ وهــــا، فتُقذَ ارِ معَ األصنامِ الّ عبدُ عُون إىل النّ ــــيَّ مُشَ
ا، يقولُ اهللاُ  م مِن اهللاِ شيئً نِ عنهُ ا ملَ تُغْ ُم وبَيانًا أهنّ ها إذالالً هلَ معَ مَن عَبدَ
 ﴾w  v u t s﴿ ــــون كُ رشِ ا المُ : ﴿r﴾ أهيُّ تعاىلَ
ــــورة األنبياء: ٩٨]،  مِن األوثــــانِ ﴿x﴾ أي وَقُودُ ﴿y﴾ [سُ
ا كما دلَّ عليه  ا وتَزدادُ بأَهلِها اتّقادً ئُ أبدً مُ دائمةُ االتّقــــادِ ال تَنطفِ وجهنَّ
ــــورة  : ﴿Ó Ò Ñ Ð  Ï  Î﴾ [سُ رصيحُ قولِه تعاىلَ

ا: ﴿! "  # $ % & ' )   رة: ٢٤]، وقولِه أيضً البقَ
ــــورة ءال عِمران: ١٠]. (  * + ,- . / 0 1   ﴾ [سُ

ســــتدرَك»  م الكبري» واحلاكمُ يف «المُ اينّ يف «المعجَ فـائـدة: روَ الطربَ
نَه احلافظُ العسقالينّ عن  ختارةِ» وحسَّ ّ يف «األحاديثِ المُ قديسِ ياءُ المَ والضِّ
 (١)َر بَعْ عِكرمةَ عن ابنِ عباسٍ ريض اهللا عنهما قال: جاءَ عبدُ اهللاُ بنُ الزِّ

راء،  ـــعَ ة ومِن فحُولِ الشُّ يشٍ يف اجلاهلِيّ ه. كانَ مِن أعيانِ قُرَ أي قَبلَ إســـالمِ  (١)
ن إسالمُه، وله أشعارٌ  سُ تحِ وحَ مَ عامَ الفَ ٍ ثُمّ أسلَ ة دّ نيَ بشِ سلمِ اجِي المُ وكان هيُ

ولِه: نهُ كقَ ا سبَق مِ رُ فيها إىل رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عمّ عتذِ يَ
ي ــذِ ـــنَ الـَّ ـــك مِ رٌ إلَيْ ـــذِ تَ عْ ّ لَمُ مُإِينِ يْ اللِ أَهِ يْتُ إذْ أَنـــا يفِ الضَّ ـــدَ أَسْ ــدٍ ــمَّ َ ِّ حمُ ِ ــ ـالــنَّ ــــنَ بـِ مَ ءامَ ــوْ ــيَ ــال ومُف ـــــرُ ْ هِ حمَ ـــــذِ ــــئُ هَ ــــطِ ْ ِ وَخمُ ـــ ـــلْ قَ
ينَكَ صادِقٌ تُ بِأَنَّ دِ دْ ـــهِ دْ شَ (*)وَلَقَ مُ ـــيْ سِ بادِ جَ ــكَ يفِ العِ أَنـَّ ـــقٌّ وَ حَ
ـــى فً طَ ــدَ مُصْ ـَ دُ أَنَّ أَمحْ ـــهَ شْ يـــمُواهللاُ يَ رِ كَ ــنيَ  ـِ احلِ الصّ يفِ  بَلٌ  ـــتَقْ مُسْ

. أْنِ : عَظِيمُ الشّ يمُ سِ (*) جَ
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 r﴿ َلَ علَيك ، تَزعُم أنّ اهللاَ أنــــزَ دُ ّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يــــا حممّ ِ ــــ إىل النّ
قال:  z y x w  v u t s  } |﴾؟ 
 ، يرٌ َ وعُزَ ي رُ والمالئكــــةُ وعِ ــــمسُ والقمَ تِ الشَّ د عُبِدَ »، قال: فقَ مْ «نَعَ

 ¸ ¶ μ    ´ ³﴿ : لتْ ارِ معَ ءاهلتِنا؟! فنزَ فكلُّ هؤالءِ يف النّ
  ©  ¨  §  ¦﴿  : لَــــتْ ونزَ  ،(١)﴾  ¼  »  º    ¹

.(٣)﴾Á﴿ :(٢) إىل قَولِه﴾ ¯ ® ¬ « ª

ة أنْ يكونَ لِصاحلِي المؤمنِنيَ  لِ وشـــاءَ بمشـــيئتِه األزليّ أي قىضَ اهللاُ يف األزَ  (١)
. ةُ يف اآلخِرة مِن غريِ سابِق عَذابٍ عادةُ األبديّ السّ

 ِ بع ونَ مِن المثَلِ، وقُرئ يف السّ جُّ اد مِن ﴿ ¯﴾ ومعناهُ يَضِ رسِ الصّ بكَ  (٢)
ون عن أمرِك. دُّ اد أي يَصُ بضمّ الصّ

ـــنِ األشـــعريُّ ريض اهللا عنه يف «رســـالةِ استِحسان   أبو احلسَ قال إمامُ اهلُدَ  (٣)
ه: «وأما أصلُنا يف استِدراكِنا مُغالَطةَ اخلُصومِ  » ما نصُّ اخلَوضِ يف عِلم الكالمِ

  v u t s r ﴿ :ـــن قوله تعاىل رءانِ مِ فمأخوذٌ مِن القُ
z y x w  } |﴾ إىل قولـــه: ﴿ °   ± ﴾؛ فإنَّهُ 
ا  مً الً خَصِ دِ ـــرَ وكان جَ بَعْ ه اآليـــةُ بَلَغ ذلك عبدَ اهللا بنَ الزِّ لت هذِ ـــا نَزَ لَمّ
دُ  ّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا حممَّ ِ ـــ ، فجاء إِىلَ النَّ

عبةِ ا وربِّ الكَ دً مـــتُ حممَّ فقال: خَصَ
ل، قال:  : أجَ ؟ قالَ ُونَ بادٌ صاحلِ ا والمالئكةَ عِ يرً َ وعُزَ ي ـــتَ تَزعُم أنّ عِ ألَسْ
  ٍّ َي ا، وهذا بَنُو حلُ يرً بُدُ عُزَ ودِ تَعْ هُ ، وطائفةٌ مِن اليَ َ يـــ بُدُ عِ فإنّ النَّصارَ تَعْ
ُّ ملسو هيلع هللا ىلص ال  ِ ـــكَت النّ ، فسَ نَّمَ هَ بَ جَ صَ ونوا حَ بُ أن يَكُ جِ ، فيَ الئِكـــةَ بُـــدُ الْمَ تَعْ
بُ  لِه ألنّه ليسَ يف اآليةِ ما يُوجِ هْ ـــن جَ ا مِ بً جُّ طِع بل تعَ قَ ٍّ وال مُنْ ي ـــكوتَ عِ سُ
ــه قال: ﴿t s﴾ وملَ =       يرٍ والمالئكةِ فيها ألنـّ َ وعُزَ دُخولَ عيـــ
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 ّ ِ ه النَّ ِدُ ّا جيَ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص ممِ ه حممّ يّ ثُمّ أنزلَ اهللاُ عـــزَّ وجلَّ ما فيه ختفِيفٌ عن نَبِ
ا كانَ  ةَ له فقال: ﴿N M﴾ أي وإذَ ارِ مكّ يب كُفّ ملسو هيلع هللا ىلص بســـبَبِ تَكذِ
ه،  هُ فرِ وإنْ كُنتَ تَكرَ دُ ﴿PO﴾ مِن الكُ نْكَ يا حممّ زُ م فال حيَ هذا حاهلَ
مائِرهم مِن  ونَ يف ضَ فُ ـــمُ ﴿T S﴾ أي خيُ علَ ﴿ R Q﴾ أي اهللاُ يَ
حُون بِه مِن  بادةِ األصنامِ أو ما يُفصِ يبِ ﴿ W V U﴾ مِن عِ التّكذِ

. ءٌ ى عىلَ اهللا  فَ ، ال خيَ تِهم عَالنِيةً نَ األذَ بأَلسِ
ُ بِما  ، فيُوقَفُ علَيها ثُمّ يُبتَدأ ـــه إىل أنّ الوقفَ عىل ﴿O﴾ تامٌّ بَّ تنَ وليُ
رشكِني،  َ مِن الكالمِ هو قولُ المُ عٌ أنّ اآليتِ مَ سامِ توهَّ ها ألجلِ أنْ ال يَ بعدَ
ونَ وما يُعلِنُون» بل هو خِطابُ اهللاِ  ُّ مُ ما يُرسِ م: «إنّا نَعلَ فليـــسَ مِن قوهلِ

هِ ملسو هيلع هللا ىلص. يّ عزَّ وجلَّ لنبِ
نيَ عىل البَعثِ  ـــورة براهِ ــمّ أنزلَ اهللاُ عزَّ وجلَّ اآلياتِ اآلتيةَ إىل ءاخِر السُّ ثـُ
رُ  نكِ علَم ﴿Z﴾ المُ : ﴿Y X﴾ أي يَ يامةِ فقـــال تعاىلَ واحلَرشِ يف القِ

رَ مُغالَطةَ  بَعْ »، وإنّمـــا أرادَ ابنُ الزِّ ـــل: «وكُلُّ ما تَعبُدون مِن دُون اهللاِ قُ = يَ
 μ     ́³ ﴿ : لَ اهللاُ عزّ وجلّ ، فأنزَ هُ ّ ملسو هيلع هللا ىلص ليُوهِم قَومَه أنّه قد حاجَّ ِ النَّ
 ُّ ِ أَ النَّ ِ مِن المعبُودِين ﴿ º « ¼﴾ فقرَ ¶  ̧  ¹   ﴾ يع
َتُنا  لَطُهم فقالوا: أءاهلِ تَبنيَّ انقطاعُهم وغَ ــكَ لِئالّ يَ وا عند ذلـِ جُّ ملسو هيلع هللا ىلص ذلك فضَ
بحانَه:  وا مُغالَطَة رسولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فقالَ اهللاُ سُ ، أرادُ َ و؟! يَعنوُن عي خريٌ أم هُ
د  » فقَ ريٌ َ خَ ي ﴿¸ Á   À ¿ ¾ ½¼    » º ¹﴾؛ ألنّه لَو قال: «عِ
بحانَه: ﴿ È Ç Æ   Å Ä Ã ﴾، وهذا  ، فقال سُ ةً يّ ِ ريْ م خَ أثْبَتَ آلهلتهِ

.« اهُ هُ اهللاُ إيّ لَّمَ ِ وما عَ ي م بالوَحْ لَتِه إيّاهُ ادَ لَتِهم وجمُ ادَ نَصٌّ علَيه عىلَ جمُ
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ه  َ مِ فصريَّ ـــن العدَ ه مِ ـــه بأنْ أخرَجَ قَ للبَعـــثِ ﴿]  \﴾ أي أنّ اهللاَ خلَ
ّ المرأةِ يف رَمحِها ﴿ ِ لِ بمَ ّ الرّجُ ِ دُ مَ ا ﴿[ ^﴾ قلِيلةٍ هي مُنعقَ ودً موجُ

يدُ  (١) ﴿a﴾ أي شدِ نْطِيقٌ هٌ مِ لٌ مُفوَّ ما كان نُطفةً رجُ  _ `﴾ بَعدَ
ه. ا يف نَفسِ حٌ عمّ لِ ﴿c b﴾ أي مُعرِبٌ مُفصِ ومةِ واجلِدالِ بالباطِ اخلصُ

ه  لمِ ، فإنّه معَ عِ يبٌ ةِ البَعثِ عجِ جادِل يف قضيّ م المُ خاصِ ـــرُ هذا المُ وأمْ
الً وال  ه باطِ ــذي يزعمُ لُ إلبطالِ احلقِّ الـّ ادِ  وجيُ ه يَتصـــدَّ أ وُجودِ بـــدَ بمَ
ه وأنّه مِن نُطفةٍ قلِيلةٍ وأنّ اخلالِقَ الّذي أنشـــأَهُ مِن  لقِ ر يف بَـــدءِ خَ تفكَّ يَ

تِه بعدَ فَنائِه. رٌ عىل إعادَ مٍ قادِ هذه النُّطفةِ بَعدَ عدَ
وَّ  (٢) عدُ يَّ حِ َّ بنَ خلَفٍ اجلُمَ ه أنّ أُيبَ ســـتدرَك» وغـــريُ روَ احلاكِمُ يف «المُ
ظمٍ قد  ــمّ أتَاه بِعَ ا للبَعثِ ثـُ رً ا ملسو هيلع هللا ىلص وجادلَه مُنكِ ـــدً َّ حممّ ِ ـــمَ النّ اهللاِ خاصَ
 ُّ ِ ما أَرَمَّ؟! فقال النّ ثُ اهللاُ هذا بَعدَ بْعَ ، أيَ دُ ه وقال: يا حممّ دِ تَّه بِيَ (٣) ففَ رَمَّ

. المِ أي بلِيغُ الكَ  (١)
 . وِّ اهللاِ ةَ بنِ خلَفٍ عُدُ عمائِهم، وهو أخُو أُميّ هو أحدُ رؤوسِ قُريشٍ وكِبارِ زُ  (٢)
ى رَسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  َّ بنَ خلَفٍ كانَ يلقَ ويف اخلَربِ الّذي رواهُ ابنُ إســـحاقَ أنّ أُيبَ
 ٍ ة ومٍ فَرَقًا مِن ذُرَ ه كلَّ يَ ـــا أَعلِفُ ذَ فرَسً وْ ي العَ ، إنَّ عِندِ دُ : يا حممَّ ةَ فيقولُ بمكّ
عَ إىل  ا رجَ »، فلَمّ ــاءَ اهللاُ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَنَا أَقْتُلُكَ إِنْ شَ ِ ـــ أقتُلُـــكَ علَيهِ، فيقولُ النّ
ريٍ  بِ ـــا غريَ كَ شً دْ ه خَ ـــه ملسو هيلع هللا ىلص يف عُنُقِ شَ دَ دٍ وقد خَ عرَكةِ يومَ أحُ يـــشٍ مِن المَ قُرَ
بَ واهللاِ  ئِنيَ به: ذَهَ ، فقالوا له مُســـتَهزِ دٌ ِ واهللاِ حممَّ لَ مُ فقال: قتَ ـــنَ الدَّ احتَقَ
 ، : أنَا أَقتُلُكَ ةَ كّ ، قال: إنّه قَد كانَ قالَ يل بِمَ ، واهللاِ ما بِكَ مِن بأسٍ كَ فُـــؤادُ
. ةَ عُون إىل مكّ م راجِ هُ فٍ وَ ِ وُّ اهللاِ بِرسَ . فماتَ عَدُ ِ لَ تَ َّ لقَ قَ عَيلَ ِ لو بَصَ اهللاَّ فوَ

. ظمُ وأَرَمَّ ، يُقال: رَمَّ العَ َ أي بَيلِ  (٣)



٢٣٥

 ،« مَ نَّ هَ خِلُكَ نَارَ جَ يِيكَ ثُمَّ يُدْ ْ ِيتُكَ ثُمَّ حيُ ُ ا،  ذَ ثُ اهللاُ هَ بْعَ ، يَ ـــمْ ملسو هيلع هللا ىلص «نَعَ
 a  ̀_   ̂] \  [ Z Y X﴿ : لَتِ اآلياتُ فَنزَ

ورةِ. b ﴾ إىلَ ءاخِر السُّ

ظمِ البايلِ  بُ بالبَعثِ ﴿f﴾ يف إنكارِ البَعثِ بالعَ كذِّ ﴿ e d﴾ المُ
دُ  يِيه، ﴿g﴾ هذا اجلاحِ ول: إنّ اهللاَ حيُ ّن يقُ بَ ممِ ه وتعجَّ دِ نيَ فتَّهُ بِيَ حِ
ه وبَـــدءَ أَمرِه فـ﴿ j﴾ عىل طريقِ إنكارِ البَعثِ  لْقِ لَ خَ ﴿h﴾ أي أوّ
لِ    ا األوّ تةَ إىل حاهلِ رُدُّ ﴿m﴾ الميِّ ه ﴿l k﴾ أي مَن يَ واســـتِبعادِ
، والمرادُ بإحياءِ  ﴿p o n﴾ أي بعدَ أنْ صارَتْ بالِيةً أشدَّ البِىلَ

. عورٍ وإحساسٍ نٍ ذِي شُ بةً يف بدَ ا إىل ما كانتْ علَيه رَطْ ظامِ إعادهتُ العِ
ظامَ الباليةَ إىل  يدُ العِ نكرِي البَعثِ ﴿r﴾ أي يُعِ دُ لمُ ﴿ q﴾ يـــا حممّ
ها ﴿v u﴾ بعدَ  ها ﴿t s﴾ أي خلَقَ لِ اهللاُ خالِقُ ـــا األوّ حاهلِ
ءٌ، ﴿x﴾ أي  نها  بْقَ مِ ها وإنْ ملَ يَ يدُ ا، فكذلكَ يُعِ مٍ وملَ تَكُ شيئً عدَ
يلِ ذلكَ ﴿}  |﴾      ٍ وتفاصِ اهللاُ ﴿z     y﴾ أي ابتِـــداءٍ وإعـــادة

يهِ بَعثُ األجسادِ بعدَ فَنائِها. ال يَصعُب علَ
وا  ُ عتربِ يبِ مَصنُوعاتِه ليَ ــمّ زادَ يف البَيانِ وأخربَ عزَّ وجلَّ عَن بعضِ عَجِ ثـُ
رُ  دُ القادِ ــقُ الواحِ ظامِ هو اخلالـِ ِ العِ ْ ـــدوا فقال: ﴿{﴾ أي حمُ ويَرشُ

تِكُم ﴿¡   ¢      نفعَ لقَ وأخرَجَ ﴿ے﴾ أي لمَ ــذي ﴿~﴾ أي خَ الـّ
 ، رِقةً ارِ ﴿¤﴾ حمُ فَ خِ والعَ رْ لِ عىل الماءِ كالمَ شتمِ £﴾ الرَّطْبِ المُ
ما  نهُ ودانِ يف أغلَبِ بَوادِي العرَب، يُقطَع مِ رانِ مَوجُ ارُ شجَ فَ خُ والعَ رْ والمَ
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خُ  رْ قُ المَ حَ ما الماءِ، فيُسْ نهُ انِ يَقطُر مِ واكَنيِ ومها أخرضَ سْ نانِ كالمِ غُصْ
ارُ بإذنِ  حُ النّ لُ فتَنقـــدِ َ واألســـفَ فارِ وهو األُن رُ واألَعىلَ بِالعَ كَ وهـــو الذّ
ون  رُ ا المنكِ و البَعثِ وغريُهم(١)، ﴿¥ ¦﴾ أهيُّ رُ اها مُنكِ اهللاِ تعاىلَ ويرَ
حِ  دْ ارَ بِقَ ـــجرِ الرَّطـــبِ ﴿¨ ©﴾ النّ للبَعثِ ﴿§﴾ أي مِن الشَّ
ِ معَ  رِ األخرضَ ارِ مِن الشـــجَ رُ عىل إجيادِ النّ بَني، فاهللاُ القادِ ٍ بآخرَ رَطْ غُصن
ه إعادةُ الرُّطوبةِ  زُ ، ال يُعجِ ارِ ةِ للنّ ة المضادّ بـــاتِ مِن المائِيّ ما يفِ هذا النَّ
لقُ األجسادِ  ه خَ زُ ، كما أنّه ال يُعجِ ظامِ الّ طرأَتْ علَيها اليُبوســـةُ إىل العِ

. الفانيةِ مِن تُرابٍ
، وما جاءَ يف قولِ اهللا  ءٌ عن ذلكَ ه  زُ َلقِ اهللاِ ال يُعجِ ِ فاإلعادةُ واإلفناءُ 
ـــورة  تعاىل: ﴿ =  < ? @     E D C B A﴾ [سُ
َ علَيه مِن فِعلٍ، فإنّه  عـــلٌ أيرسَ ٌ علَيه، فلَيسَ فِ وم: ٢٧] فمعناهُ هنيِّ الـــرُّ
ةٌ  قّ ه مشَ قُ لحَ ةٍ وال يَ ة أبديّ ٍ أزليّ ٍ واحدة درة مُ ما يشـــاءُ بقُ دُ ويُعدِ تعاىلَ يُوجِ
ه  لقُ لّ إجيادٍ وإعدامٍ بالنِّســـبة إىل اهللا ســـواءٌ، فخَ ـــبحانَه، فكُ بٌ سُ وال تعَ

و البَعثِ ما هو نَظِـــريُ ذلكَ مِن عَجِيب األُمور كالنَّعامةِ،  رُ د مُنكِ وقَد شـــاهَ  (١)
ها  وا مِن أمرِ دُ ، وقد شـــاهَ ندَ العرَبِ وفةِ عِ عرُ ا كانتْ مِن احليواناتِ المَ فإهنّ

أكلَ اجلَمرِ
ياة احلَيوان الكُربَ» (٤٨٦/٢): «وتَبتلِعُ اجلمرَ فيَكونُ  مِرييُّ يف «حَ قال الدَّ
الً يف إحراقِه، ويف ذلك  لَ يف إطفائِه وال يكُون اجلَمـــرُ عامِ وفُهـــا هو العامِ جَ
 ،  به، والثانيةُ االستِمراءُ واهلَضمُ ي بما ال يُتغذَّ ذِّ ا التغَ وبَتان: إحدامهُ أعجُ

خُ يف النّار». رِّ بِيضُ ويُفَ ل يَ نْدَ مَ رٍ ألنّ السَّ وهذا غريُ مُنكَ
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. رّ ه للذَّ لْقِ رشِ كخَ للعَ
 ª﴿ : ــم ذَكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ هلُم دليالً ءاخَر عىل البَعثِ فقال تعاىلَ  ثـُ
ها ﴿¯﴾ الّ  جمِ بعَ وما فيها مع عِظَمِ حَ »  ¬ ®﴾ السَّ
ِ مِساحتِها  تَها(١) وما فيها معَ كِربَ نيَ حتَ تا مِن األرضِ ثلَها سِ أنتُم علَيها ومِ
 َةً أُخر يـــن للبَعثِ مرّ نكرِ ﴾ أي أمثـــالَ المُ  ́³ ² ±  °﴿
ـــماواتِ  م بالنِّســـبةِ للسّ ُم يومَ البَعثِ كما كانتْ وهُ يـــد أبداهنَ بأنْ يُعِ
ه  ـــةِ، ﴿¶﴾ أي اهللاُ وَحدَ لّ فاتِ يف غايةِ القِ ـــنيَ يف احلَجـــمِ والصِّ واألرضِ
لْقٍ عىل ما  ا بَعدَ خَ قً لْ لُق خَ رُ عىلَ ذلِكَ ﴿¸ ¹﴾ أي الّذي خيَ القـــادِ
، فهو عزَّ  لّ المعلُوماتِ ُ بكُ لمِ، العاملِ شـــاءَ ﴿ º «﴾ أي التّامُّ العِ

بحانَه. ه سُ لمِ رٌ عىلَ إحياءِ الموتَى كما يَشاءُ وَفقَ عِ وجلَّ قادِ
ــه ﴿¾    ¿﴾ يف األزلِ  ـــبحانَه أنـّ هُ سُ ﴿ ¼   ½﴾ أي شـــأنُه ووَصفُ
ه  لمِ ةِ وَفقَ عِ تِه األزليّ درَ ءٍ بقُ ةِ ﴿À﴾ أي إحداثَ  شـــيئتِه األزليّ بمَ
نَـــه ﴿ Æ Å﴾ ما أرادَ اهللاُ  األزيلّ ﴿Ä Ã Â Á﴾ أي أن يُكوِّ
ب  وداتِ عىلَ حسَ دُ ما شـــاءَ مِن الموجُ َ ذلك أنّ اهللاُ يُوجِ ه، ومع وُجودَ
ودِ أنْ  رَ للموجُ ةٍ يف الوقتِ الّذي قُدِّ ـــقّ بٍ وال مشَ لِ بال تعَ هُ يف األزَ ما أرادَ

 ﴾  Ü  Û   Ú   Ù   Ø    ×   Ö   Õ﴿  : وجـــلَّ عـــزَّ  اهللاُ  قـــال   (١)
  ، َ ه األرضِ إالَّ البرشَ ثـــلُ ما عىل هذِ ]  عامٍ، ويف كلِّ أرضٍ مِ ـــمائةِ سِ ورةمخَ [سُ
 ﴾ U T S R Q P O  N ﴿ : قـــال اهللا عـــزَّ وجـــلَّ

ورة طه: ٥٥]. [سُ
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دوثَ  مُ حُ فةِ يَستلزِ دوثَ الصِّ دِ مَشيئةٍ هللا، ألنّ حُ دُّ ريِ جتَ د فيه مِن غَ يُوجَ
. عةِ اإلجيادِ ، ففي اآليةِ دليلٌ عىل رسُ اتِ الذّ

، وإالّ كانَ  ، كُنْ كُنْ ا قـــال له: كُنْ لَق شـــيئً َ أنّ اهللاُ كُلَّما خَ وليسَ المع
يلٌ  ، وهذا مُســـتحِ ، كُنْ كُنْ : كُنْ ولُ قـــتِ يقُ َ ذلـــكَ أنّ اهللاَ كُلَّ الوَ مع
لُـــق يف اللَّحظةِ الواحدةِ ما ال يَدخُل  ، فإنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ خيَ قـــالً ورشعً عَ
لِ  ا يف األزَ ةٌ واهللاُ تعـــاىلَ كان موجودً » لغةٌ عربِيّ ، وألنّ «كُنْ ـــتَ احلَرصِ حتَ
ه،  ها وقبلَ العاملَ بأَرسِ لِّها وقبلَ أصنافِ المخلوقاتِ مجيعِ قَبلَ اللُّغاتِ كُ
المِ المتكلِّمني، وذلك هـــو المفهومُ مِن  وكالمُـــه عزَّ وجـــلَّ ليـــسَ ككَ
: ﴿1 2       3﴾، وأمّا عىل قولِ  يـــح قولِ اهللاِ عـــزَّ وجـــلَّ ِ رصَ
م  لزَ وتٌ يَ رفٌ وصَ ينَ القائلِنيَ بأنّ كَالمَ اهللاِ حَ مة الكافرِ شبِّهة المجسِّ المُ
ا،  عً الٌ عَقالً ورشَ ا قَبلُ ثُمّ صارَ مُتكلِّمـــا، وهذا حمُ ونَ اهللاُ ســـاكِتً أنْ يكُ
، وقد قال  ـــن المخلوقاتِ ِ وغَريِهم مِ عَوه شـــأنُ البرشَ فإنّ هذا الّذي ادَّ
وتِ  تكلَّمَ باحلرفِ والصَّ وزُ عىلَ اهللاِ أنْ يَ : «لو كان جيَ ةِ واجلَماعةِ نّ أهلُ السُّ
ـــكونِ  ثةِ مِن احلرَكةِ والسُّ جلـــازَ علَيه كلُّ األعـــراضِ أي األوصافِ احلادِ
الٌ عىل  وائحِ والطُّعومِ وغريِ ذلك، وهذا حمُ ودةِ واليُبوسةِ واأللْوانِ والرَّ والربُ
م  مَ مِن قوهلِ ، ولَزِ ا مِن المخلُوقاتِ هُ شيئً بحانَه وتعاىل ال يُشبِ اهللاِ، فهو سُ
خلُوقِ  علٌ للمَ ، ويف ذلـــك جَ ةً وفُ واألصواتُ أزلِيّ ا أنْ تكون احلـــرُ أيضً
َرفٍ  ِ ، وكالمُ اخلالِق ليسَ  وتٍ َرفٍ وصَ ِ كاخلالِق ألنّ المخلُوقَ يَتكلَّم 

هُ كالمَ المخلُوقِني. وتٍ وال لُغةٍ وال يُشبِ وال صَ
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» عىل  رَ كُلّ «كُنْ ه الفتقَ » غريِ ـــنْ ولِ «كُ لُوقًا بقَ ــمّ لَو كانَ قولُ «كُن» خمَ ثـُ
تنِعٌ عقالً  ، وذلك ممُ » قَبلَه وهكذا ال إىلَ أوّلَ قـــولِ القائِل بذلكَ إىل «كُنْ
ا إىل  ، ويُفيضِ أيضً ـــالٌ هةِ المايض وهو حمُ ـــلِ يف جِ ألنّه مُؤدٍّ إىل التَّسلسُ
جزِ هللاِ  ، كما أنّه يُفيضِ إىل نِسبةِ العَ مِ وُجودِ المخلُوقاتِ أصالً ولِ بعدَ القَ
، وما  الٌ ياذُ باهللاِ، وكلُّ ذلكَ حمُ ر، والعِ لُوقٍ ءاخَ لُوقٍ إالّ مِن خمَ عن إجيادِ خمَ

. الٌ حالِ حمُ أدَّ إىل المُ
وتِ وبلَفظِ  ا: إنْ قُلتُم: إنّه تعـــاىلَ مُتكلِّمٌ باحلرَفِ والصَّ ويُقال هلُم أيضً
ـــا بالكاف قبلَ النُّون،  » لإلجيادِ، فذلكَ يَقتيضِ أنْ يكُون مُتكلِّمً ـــنْ «كُ
ا تَكلَّم  ، وإذَ ومةٌ ـــونُ بَعدُ مَعدُ ا بالكافِ والنُّ كُم مُتكلِّمً عمِ كـــونُ عىل زَ فيَ
 ،(١) ومةً ونُ وصارَتِ الـــكافُ مَعدُ تِ النُّ ـــدَ ـــون بَعد الكافِ فقد وُجِ بالنُّ
ناه مِن  ـــقْ لُوقًا، فبَطَلَ بما سُ تُه ال بُدَّ أنْ يكُون خمَ فَ ومَـــن كانت هذه صِ
روفٌ  ةِ وأســـالفِهم أنّ كالمَ اهللاِ حُ ابِيّ عاءُ المشـــبِّهةِ الوهّ ة ادّ قلِيّ لّة العَ األدِ
مَ القائِلَ  م ما لَزِ مَهُ ، فلَزِ ثةٌ ـــتْ إالّ حادِ وفَ كُلَّها ليسَ لِيل أنّ احلرُ ةٌ بِدَ أزلِيّ
 .(٢) اللٌ مُبِنيٌ ولَني كُفرٌ وضَ ، وكِال القَ لَّ يَ قِيامَ حوادِثَ باهللاِ عزَّ وجَ عِ المدَّ

بحانَ مَن أمرُه بَنيَ الكافِ  : «سُ وله بعضُ النّاسِ نا رمحه اهللا: «ما يقُ قال شيخُ  (١)
لم، ال  يـــثٌ وال هو كالمُ أهلِ العِ دِ ـــدٌ ال هو قُرءانٌ وال حَ » كالمٌ فاسِ ونِ والنُّ

.« وفِ المٍ مُتعاقِبِ احلرُ ه أنّ اهللاَ يَتكلَّم بكَ جيوزُ قولُه إلهيامِ
المِ اخلَلقِ اإلمامُ أبو بكرٍ  ل اإلمجاعَ عىل كُفرِ مَن شـــبَّه كالمَ اهللا بـــكَ وقَد نَقَ  (٢)

رءان». ارِع يف القُ ُّ يف كتابه «مسألةِ الشَّ يلِ قِ الصِّ



٢٤٠

 ﴾É È﴿ َس يهِ وتقدَّ وزُ علَ ـــا ال جيَ ه اهللاُ عمّ ﴿ Ç﴾ أي فتنزَّ
َ أنّه المالِكُ  ـــكُ ﴿Ì Ë﴾ بمع لْ فِه ﴿Ê﴾ أي مِ أي حتـــتَ ترصُّ
دُ بمع العُضوِ واجلارِحةِ ال  فُ فيه بِما يَشـــاءُ، واليَ ءٍ والمترصِّ لِّ  لـــكُ
ســـابِ اهللاِ  ، ﴿Í﴾ أي وإىل حِ ا عىل اهللاِ عزَّ وجلَّ ـــوزُ عقالً وال رشعً جتَ
. يامةِ وتِ يومَ القِ ونَ بَعد المَ دُّ ا النّاسُ ﴿Ï Î﴾  أي تُرَ زائِه أهيُّ وجَ

ه وفَضلِه نِّ َمدِ اهللا ومَ ـٰس  ورةِ ي تمَّ تفسريُ سُ
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خاِتمٌة ُموجزة

ا إىل  هلِ ةُ مِن أوّ ورةُ ٰيـس الكر ةٌ يف إجيازِ ما اشـــتَملَتْ علَيه سُ هذه خامتِ
ها. ءاخِرِ

ا ملسو هيلع هللا ىلص رسولٌ كريمٌ  دً مٍ مِن اهللاِ عزَّ وجلَّ بأنّ حممّ سَ ورة بقَ د افتُتِحَت السُّ لقَ
اطِ احلقِّ وطريقِ النَّجاةِ وذلك بأنْ  أرسلَه عزَ وجلَّ لِيدعُوَ النّاس إىل رصِ

وا بأوامرِه. ِرُ يه ويأمتَ وا بنَواهِ نتهُ ا وأن يَ نُوا باهللاِ وال يُرشِكوا به شيئً يُؤمِ
يب رســـولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  ين عىل تكذِ ِّ رصِ ين المُ ر اهللاُ عزَّ وجلَّ الكافرِ ثُمّ أنذَ
، وأكَّد عزَّ  نـــهُ تعاىلَ يم مِ َ المؤمنِنيَ باألَجرِ الكرِ ، وبَـــرشَّ وإنـــكارِ البَعثِ
وا علَيها يومَ  حفِهم لِيُجازَ م يف صُ ىصَ عليهِ بادِ حتُ وجلَّ عىل أنّ أعمالَ العِ

. القيامةِ
بُوا  ةِ أصحابِ القريةِ الّذين كذَّ اللُه ما ســـبَقَ ذِكرُه بقِصّ بَ جلَّ جَ وأَعقَ
يد وتَـــركِ اإلرشاكِ، وذكَر  ُم إىل التَّوحِ ـــم يَدعُوهنَ ـــلِني إليهِ رسَ عاةَ المُ الدُّ
م بهِ  م عىل اتّباعِ ما جاءهُ ريةِ وحثَّهُ ةَ الرّجُل الّذي ءامَن مِن أهلِ القَ قِصّ
 ، فرِ يبَ واإلرصارَ عىل الكُ ون إالّ التّكذِ رُ يد، فأَبَى الكافِ عـــاةُ إىل التّوحِ الدُّ
يحةٌ  المُ صَ ربيلُ عليه السّ م جِ ا؛ صاحَ هبِ فَسلَّطَ اهللاُ عزَّ وجلَّ عذابًا مُهلِكً

دةً فماتُوا مِن فَورِهم. واحِ
دَ هلُم بعضَ  ر للنّاسِ المصنُوعاتِ الكثِريةَ وعدَّ خَّ رَ اهللا تعاىلَ أنّه سَ ثُمّ ذكَ
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نها ما يَصلُح هلُم  ه مِ لْقِ م كإحيائِه األرضَ الميتـــةَ وخَ ـــمَ بِه عليهِ ما أنعَ
مسَ والقمرَ واللّيلَ والنّهارَ بِما فيه نَفعُ النّاسِ  ه الشَّ م، وتَســـخِريِ ولِدواهبِّ
م بتَســـخِريه بعضَ ما يَركبُونَه لِقضاءِ  هُ يشـــتِهم، وذكَّرَ وانتِظامُ أُمورِ معِ
ّةَ البَحـــرِ وأنّهُ هو الّذي يُنجِي  ا جلُ ينةِ الّ يدخلُون هبِ ـــفِ هم كالسَّ حوائجِ

. لِكُ مَن يَشاءُ مَن يَشاءُ مِن الغرَقِ وهيُ
ين  يب بالبَعثِ وبَـــنيَّ جزاءَ الكافرِ يـــرَ مِن التّكذِ رَ عزَّ وجلَّ التّحذِ ـــرَّ وكَ
ارَ وأنَّ األصنامَ  ين النّ ةِ، وأوعَد الكافرِ َ المؤمنِني باجلنّ ين له، وبَرشَّ اجلاحدِ
 ٍ كرِ أنواع ا بذِ م أيضً فَهُ ُم، وخوَّ هم إهانةً هلَ ارِ مَعُ وها تُرمَى يف النّ ــ عبَدُ الـّ

رينَ يف اآلخِرة. مِن العذابِ الّ تكونُ للكافِ
ـــعرِ بل  ا وال جاءَ بالشِّ رً ا ملسو هيلع هللا ىلص ملَ يَكُن شـــاعِ دً كرِ أنّ حممّ بَ ذلكَ بذِ وأعقَ

. رءانِ الكريمِ الّذي فيه إنذارٌ وتبشريٌ بالقُ
وابِّ  م كالدَّ مَ بـــهِ عليهِ رِي البَعثِ بعضَ ما أنعَ رَ عزَّ وجـــلَّ مُنْكِ ــمّ ذَكَّ ثـُ

. ها وغريِ ذلكَ مِ نِها وحلَ ا ولَبَ رةِ هلُم لالنتفاعِ برُكوهبِ سخَّ المُ
م  ِ عنهُ ــني وأنّ األصنامَ ال تُغ رشكـِ ـــورةِ ببَيانِ عاقِبةِ المُ تمُ السُّ وجاءَ خَ
ونِه خملوقًا مِن نُطفةٍ وأنّ اهللاَ  رَ عزَّ وجلَّ اإلنسانَ بكَ ا، ثُمّ ذكَّ مِن اهللاِ شيئً

. دِ رٌ عىل إعادتِه بعدَ فَناءِ اجلسَ رَه مِن ذلكَ قادِ الّذي صوَّ
ةِ يف الثَّناءِ عىل اهللاِ عزَّ وجلَّ والكالمِ عىل قُدرتِه عىل كُلّ  تمُ اخلامتِ وجاءَ خَ
ةٍ وأنّه  قّ بٍ وال مشَ لّ المعلوماتِ وأنّه خيلُقُ ما يشاءُ بِال تَعَ ه بكُ لمِ ءٍ وعِ

. ِ بِما يَشاءُ فُ يف العاملَ ترصِّ المُ
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ُسورة الرَّحمٰن: َخصائُصها وفَضائِلُها

َوقُت نُزوِل ُسورةِ الرَّحمٰن

ختلَف  ر المُ وَ ، وهي مِن السُّ خٌ وال مَنسوخٌ يها ناسِ مةٌ ليسَ فِ كَ ورةُ الرَّمحٰن حمُ سُ
نِ البِرصيّ وعِكرمةَ  ة، فرُوي عن السيّدة عائشةَ واحلسَ نِيّ ةً أو مدَ يّ ا مكِّ يف كوهنِ
ةٌ أي نزلَتْ قبلَ اهلِجرةِ، وهو  يّ ـــا مكِّ ينةَ أهنّ ـــفيانَ بنِ عُيَ دٍ وسُ اهِ وعَطاءٍ وجمُ
ةً ما رواه  يّ ا مَكِّ لُّ عىل كوهنِ يوطيّ يف «اإلتقان»، ويدُ بَه احلافظُ السُّ الّذي صوَّ
ســـتدرَك»(١) عن جابرٍ ريض اهللا عنه  نِه» واحلاكِم يف «المُ ـــنَ يُّ يف «سُ الرتمذِ
َا  هلِ ورةَ الرَّمحنِ مِن أوّ م سُ أَ علَيهِ قال: خرَجَ رَســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عىلَ أصحابِه فقرَ
(٢)  فَكانُوا  ِّ ةَ اجلِن لَ يْ ِّ لَ ــن َا عَىلَ اجلِ أْهتُ دْ قَرَ قَ تُوا، فقال: «لَ ـــكَ ها فسَ إىل ءاخِرِ

يخِه  ار عن شَ ّ َ وائد» (١١٧/٧): «رواه ال ع الزّ قال احلافظ اهلَيثميّ يف «جممَ  (١)
ةُ رِجالِه رِجالُ  يّ ه، وبَقِ ه غريُ فَ عَّ بّانَ وضَ ه ابنُ حِ ثَّقَ ، وَ ّ ِ اســـ عَمرِو بنِ مالكٍ الرّ

حِيح». الصّ
بُوا  نه ثُمّ ذَهَ هي اللَّيلةُ الّ جاءَ فيها وُفودٌ مِن اجلِنِّ رَسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فتعلَّموا مِ  (٢)

 $  # " !﴿  : وهم، قال اهللا تعاىلَ رُ ينَ ويُنذِ وهم الدِّ علِّمُ إىل قَومِهم ليُ
 1  0  /  .  -,  +  *   )  (  '  &  %
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امَ أَتَيْتُ عَىلَ قَولِه: ﴿¯ ° ±  لَّ نْتُ كُ نْكُم(١)، كُ ا مِ دُودً رْ ــنَ مَ سَ أَحْ
.« دُ ، فَلَكَ احلَمْ بُ ذِّ ا نُكَ بَّنَ كَ رَ مِ نْ نِعَ ىءٍ مِ ²﴾(٢) قالُوا: ال بِشَ

ه»  ةً ما أخرَجه أمحدُ يف «مُسنَدِ يّ ا مَكِّ اللةِ عىل كوهنِ ح مِن ذلكَ يف الدِّ وأرصَ
عتُ  مِ ما قالت: «سَ دٍ عن أســـماءَ بنتِ أيبِ بَكرٍ ريض اهللا عنهُ بسندٍ جيّ
 (٣) مَرُ عَ بِمـــا يُؤْ دَ نِ قَبـــلَ أنْ يَصْ ـــوَ الرُّكْ َ  ّ يلِ رَســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو يُصَ

.«﴾² ± ° ¯﴿ : ونَ عُ رشِكُونَ يَسمَ والمُ
ةٌ إال ءايةً واحدةً     يّ ا مكِّ م أهنّ وي عـــن ابنِ عبّاسٍ وقَتـــادةَ ريض اهللا عنهُ ورُ

ةٌ أي نزلَتْ بعدَ اهلِجرةِ. نِيّ ا مدَ  ﴿` d c b a﴾ فإهنّ
ا  يبٌ أهنّ يمٍ وكُرَ وروَ عطاءُ بنُ أيبِ مُسلِم عن ابنِ عبّاسٍ ونافعُ بنُ أيبِ نُعَ
ا نزلَتْ  ا، وأهنّ يّ خِطابًا ومَوضوعً كِّ بِيه بالمَ ّ الشّ ينِ ةٌ ولكنّها مِن المدَ مَدنِيّ

. ن مِن جوابِكُم يف ذلكَ م أحسَ أي كانَ جواهبُ  (١)
. مُ عَ لَني، واآلالءُ النِّ بِنيَ مِن الثّقَ كذِّ اخلِطابُ للمُ  (٢)

م اجتِماع النّاسِ ليَدعُوَهم إىل دِين  رُجَ إىل مَواسِ ه األمرُ بأنْ خيَ أي قَبل أن يأتِيَ  (٣)
نةٍ  نيَّ يف أماكِنَ مُعيَّ رٍ مُعَ ُ عىل قَدْ تَرصِ قْ ، فكانَ ملسو هيلع هللا ىلص قبلَ ذلكَ يَ اإلســـالمِ عالنِيةً
ـــب  ـــم اجتِمـــاعِ النّاس، وكان يَدعُو عىلَ حسَ ريِ أن يَذهَب إىل مواسِ ـــن غَ مِ
ثِريينَ يف  ـــا كَ خِل أناسً يقة مِن أنْ يُدْ َكَّن ملسو هيلع هللا ىلص هبـــذه الطَّرِ المصلَحـــةِ، وقد متَ
افةَ أنْ  م عن المرشِكني خمَ تُمون إســـالمَهُ كْ ون يَ لِمُ ين يُسْ اإلســـالمِ، وكان الذِ

ه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿. / 0  يِّ ، ثُمّ أنزلَ اهللا عزَّ وجلَّ عىل نَبِ وا ذلكَ رُ هَ تَلُوا إنْ أَظْ قْ يُ
ـــخَ  م، ثُمّ نُسِ دُ وال تُقاتِلْهُ رْ بِه يا حممَّ هَ هُ واجْ رْ 1 2 3 4﴾ أي أَظهِ
م. ني قِتاهلُ سلمِ يفِ فأُبِيح لهُ ملسو هيلع هللا ىلص وللمُ تالِ بآيةِ السَّ ارِ بالقِ فّ النّهيُ عن ابتِداءِ الكُ
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اء». رّ ال القُ خاويّ يف «مجَ ين السَّ ورةِ الرَّعدِ كما قال علَم الدّ بعدَ سُ
ـــورةِ  ـــورةِ الرَّعدِ وقبلَ سُ د نزلَتْ بعدَ سُ ةٌ فقَ يّ ا مكِّ وبِنـــاءً عىلَ القولِ بأهنّ

. رِ وقبلَ الواقعةِ توقيفيٌّ صحَف بعدَ القمَ ، لكنّ ترتِيبَها يف المُ رِ احلِجْ
ورةِ لاَِم قَبلَها ُمناَسبُة السُّ

صحفِ  رِ يف تَرتِيب المُ ـــورةِ القمَ ِ بعدَ سُ ورةِ الرَّمحٰن يءِ سُ أمّا مُناســـبةُ جمَ
دٍ  نا حممّ يّ ٍ لنبِ رة ٍ باهِ زة رِ عىلَ ذِكرِ مُعجِ ورةُ القمَ لتْ سُ ا اشتمَ ا أنّه لمّ توقِيفً
، افتَتَح  درةِ اهللاِ عزَّ وجلَّ ر بقُ ـــقاقُ القمَ صىل اهللا عليه وســـلم وهي انشِ
د وهي  ه حممّ يّ زاتِ الّ أعطاهـــا لنبِ عجِ ـــمِ المُ كر أعظَ ـــورةَ الرَّمحنِ بذِ سُ
ءٌ، كما  ه  زُ ـــورة الرَّمحنِ أنّه ال يُعجِ ، وبَنيَّ عزَّ وجلَّ يف سُ القرءانُ العظِيمُ
بحانَه وجعلَها دليالً عىل  ها سُ لقَ يبةٍ خَ كرِ مصنوعاتٍ عجِ ل القولَ بذِ فصَّ

. ةِ فاتِه الذاتيّ تِه كسائِر صِ كَمالِ قُدرَ
ت  تِمَ ر أنّ هذه األخِريةَ خُ ـــورةِ القمَ خِر سُ ـــورةِ آلِ لِ السُّ ـــبةُ أوّ وأمّا مُناسَ
رٍ عىل  ــه:  ﴿E D ﴾ أي قـــادِ ـــه بقولـِ سَ بوَصـــفِ اهللا عزَّ وجلَّ نَفْ
ـــورة الرَّمحنِ بقولِه تعاىل:               ها سُ ءٌ، وافتُتِحَت بَعدَ ه  ـــزُ ءٍ ال يُعجِ كُلِّ 

ا.  ﴿H G ﴾ ويف ذلكَ وَصفٌ هللاِ عزَّ وجلَّ أيضً

فَضُل ُسورةِ الرَّحمن

ةً  ورةِ الرَّمحنِ خاصّ ثُون يف كُتبِهم يف فَضلِ سُ ّا رواهُ المحدِّ ءٌ ممِ ثبُت  ملَ يَ
وزءابادِي يف «البَصائِر». ريُ لِ، كما قال الفَ رِ المفصَّ وَ ا مِن سُ وَ كوهنِ سِ
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مُ  ونَ ســـائِر األنبياءِ عليهِ ا رســـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص دُ رٌ خُصَّ هبِ ـــوَ لُ سُ فصَّ والمُ
ع ريض  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ األســـقَ ؛ أخرَج الطَّياليسِ ـــالمُ الةُ والسَّ الصّ
بْعَ الطِّوالَ  راةِ السَّ كانَ التَّوْ اهللا عنه أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أُعْطِيْتُ مَ

لِ». صَّ ُفَ لْتُ بِاملْ فُضِّ َ وَ يلِ املَثاينِ ِ ْ كانَ اإلِ مَ بُورِ املِئِنيَ وَ كانَ الزَّ مَ وَ
َعلِ  رةُ إىل ءاخرِ بَراءةَ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ ـــبعُ الطِّوالُ بكَرس الطاء مجَ والسَّ
 ٍ ـــورة ئُون كلُّ سُ ، وقيل غريُ ذلك. والمِ دِّ األنفـــالِ معَ براءةَ واحدةً يف العَ
رُ الّ تَيلِ المئِنيَ  ـــوَ ثاينِ فهي السُّ ا، وأمّا المَ يـــدُ عىل مائةِ ءايةٍ أو تُقارهبُ تَزِ
تْها. وقال  تْهـــا أي ولِيَ ا ثَنَ يَتْ بذلـــكَ ألهنّ ـــمِّ ، سُ صحَفِ يف تَرتِيـــب المُ
ّا  رُ أَكثر ممِ َّ أي تُكرَّ ا تُث ا أقلُّ مِن مائـــةٍ ألهنّ ـــورةُ الّ ءاهيُ : هي السُّ اءُ رّ الفَ
 ِ ربَ نِيةِ األمثالِ فيها بالعِ يَتْ بذلكَ لِتثْ ـــمِّ ، وقيل: سُ ئُونَ َّ الطِّوالُ والمِ ث يُ
يتْ بذلكَ  ـــمِّ (١)، سُ رِ ـــوَ َ مِن قِصارِ السُّ ثاينِ َ المَ يلِ لُ ما وَ صَّ فَ . والمُ ِ واخلربَ
ذا  نها وهلِ وخِ مِ نسُ ةِ المَ لّ لة، وقيل: لقِ رِها بالبَســـمَ وَ صلِ بَني سُ ثرةِ الفَ لِكَ
بَريٍ  يدِ بنِ جُ ه» عن سعِ يحِ مَ كما روَ البُخارِيّ يف «صحِ حكَ ى المُ تُســـمَّ
، وءاخِرُه  مُ كَ حْ لَ هو المُ فصَّ عُونَـــه المُ ي تَدْ ريض اهللا عنـــه قال: «إنَّ الّذِ

؛  والٌ وأَوســــاطٌ وقِصارٌ لِ طِ صَّ فَ أي قِصــــارٌ بالنِّســــبةِ لما قَبلَها، وإالّ ففــــي المُ  (١)
حَى إىل ءاخِر  حى، وقِصارُه مِن الضُّ بأ إىل الضُّ بأ، وأوساطُه من النّ فطِوالُه إىل النّ
ر»،  وَ » بل يُقال: «مِن قِصارِ السُّ ورةٌ صغِريةٌ هيًا أن يُقال: «سُ ه تنزِ رءان. ويُكرَ القُ

.« ريةٌ ورةٌ يَسِ » ولكن يُقال: «سُ يفةٌ ورةٌ خفِ ريينَ أن يُقال: «سُ رِه ابنُ سِ كما كَ
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.«(١)ٍ ورةُ النّاسِ بال نِزاع سُ
يُّ يف  ـــه البَيهقِ ــذي أخرجَ يفةٌ كالـّ ـــورةِ الرَّمحـــنِ أحاديـــثُ ضعِ وي يف سُ ورُ
 ، وسٌ ءٍ عَرُ َ لِّ  ــكُ ا: «لـِ ٍ ريض اهللا عنه مَرفُوعً ّ يث عـــيلِ ـــعَب» مِن حدِ «الشُّ
يوطيّ يف «اجلامِع  د رمَز له احلافظُ السُّ ] الرَّمحنِ»،  فقَ ةُ ورَ رءانِ [سُ وسُ القُ وعَرُ
نا احلافظُ اهلرريّ رمحه اهللا: «هذا احلديثُ  ، وقال شـــيخُ عفِ غِري» بالضَّ الصّ
قرئِ  بَيسٍ المُ ـــن المعروفُ بِدُ دِ أمحدُ بنُ احلسَ ـــنَ ا»، ففي السّ يحً ليسَ صحِ
يث. ر احلدِ : ليس بثِقةٍ، وقال اخلطِيب: مُنكَ ّ ِ اطِ الّذي قال فيه الدارَقُط اخليّ

ها باِت بعِض الُعلامِء يف َخواِصّ ِمن ُمجرَّ
ّ المكّي يف  ِ دٍ اليافعيّ الشـــافعيّ اليمَ ين أبو حممّ مة عفِيفُ الدّ رَ العالّ ذكَ

ورة الرَّمحن: رِّب يف سُ رّ النَظِيم» فيما جُ «الدُّ
نَ مِن الرَّمَد. يهِ أَمِ ها علَ عةِ وعلَّقَ أنّ مَن كتَبها يومَ اجلمُ  -

بَه مَن بِه مرَضُ الطِّحالِ فإنّه  ِ رٍ ورشَ ِيَت بماءٍ طاهِ ـــت وحمُ تِبَ وإنْ كُ  -
. يتَعاىفَ بإذنِ اهللاِ

. نهُ اهلَوامُّ وإنْ كُتِبَت عىل حائطِ بَيتٍ مُنِع مِ  -
ــا ورَد يف حديثٍ ثابتٍ عن رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إنّما هو مِن  ـّ وليـــسَ هذا ممِ

احلِني. باتِ أهلِ اخلريِ الصّ رَّ جمُ

م مَن قال: ســـورةُ ق،  نهُ ـــلِ عىل أقوالٍ كثِريةٍ، فمِ فصَّ لِ المُ واختُلِـــف يف أوّ  (١)
د ملسو هيلع هللا ىلص. ورةُ حممّ ، وغريُهم سُ راتُ ون احلُجُ رُ وءاخَ
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تفسري ُسورة الرَّحمٰن

#
لَّ  ه فقال جَ بادِ ـــمِ اهللاِ عزَّ وجلَّ عىل عِ ـــورةُ بتَعدادِ بعضِ نِعَ افتُتِحَتِ السُّ
نيا  ينَ يف الدُّ ؤمنِنيَ والكافرِ ثِريُ الرَّمحةِ بالمُ :  ﴿H G ﴾ أي الكَ زَّ وعَ
ؤمنِـــنيَ يف اآلخِرة(١)، وذلكَ وَصفٌ خاصٌّ باهللاِ لذلكَ فإنّ اســـمَ  وبالمُ

.(٢) ِ» ال جيوزُ إطالقُه عىل غريِ اهللاِ «الرَّمحٰن
: ورةِ أقوالٌ ثَالثةٌ كِي يف سبَبِ نُزولِ هذه السُّ وحُ

تْهُ مالئكةُ  َ لُه حرضَ ا جاءَ أجَ ا، فإنّه إذَ وتِ أبدً رُ فَال رَمحةَ له بَعدَ المَ أمّـــا الكافِ  (١)
ه دامَ العذابُ  دُ َ جسَ ِ ا فَ ـــد، فإذَ وح واجلسَ ، وله يف القربِ عذابٌ بالرُّ ذابِ العَ
 ِ حرشَ بُ يف أرضِ المَ يامةِ فيُعذَّ ه لِلبعثِ يـــومَ القِ ـــدُ وحِ، ثُمّ يُعاد جسَ عىل الرُّ
رّ األبديّ الّذي ال  ستمِ مَ يف العذابِ المُ ى يف جهنَّ لْقَ ـــدِ إىل أنْ يُ وحِ واجلسَ بالرُّ

ا. عُ أبدً نقطِ ِفُّ وال يَ خيَ
ِيفِ أنّه مَن أكثرَ مِن ذِكرِه  لماءِ مِن خواصّ هذا االســـمِ الرشّ ذكَر بعض العُ  (٢)
ٍ بَعد  ة رَ اهللاَ بِه مائةَ مرّ ِف عنه األذَ، ومَن ذكَ أو محلَ االسمَ معه مكتوبًا رصُ
رانٍ فيه  عفَ ، وأنّ مَن كتَبَ بزَ فلةِ والنِّســـيانِ رَج مِن الغَ ا خَ تلِيً ٍ خمُ ـــالة كلِّ صَ
رٍ مِن  ٍ طاهِ ع َه» ودفَن المكتـــوبَ يف موضِ ءٍ ورامحِ : «يا رمحٰنَ كُلِّ  ســـكٌ مِ
طفُ  ـــرُ فيه احلَياءُ والرَّمحةُ والعَ ل ويَظهَ قةٌ تَتبدَّ يِّ ســـةٌ ضَ ِ بَيتِ مَن أخالقُه رشَ

شايِخ. ناويّ عن بعضِ المَ ؤوف المُ ، نقلَه عبد الرّ نةُ كَ سْ والمَ
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ورة  : ﴿Z   Y X ] \ ﴾ [سُ لَ قولُه تعاىلَ ا نزَ : أنّه لمّ لُ األوّ
 I﴿  : لتْ زَ ، فنَ ون: ما نَعـــرِفُ الرَّمحـــنَ رُ رقـــان: ٦٠]، قـــال الكافِ الفُ

.﴾K J
َّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ عنُون بذلكَ النَّ ، يَ ٌ ه برشَ لِّمُ عَ ون: إنّما يُ رُ ا قال الكافِ والثّاين: أنّه لمّ
      : ُـــم اهللاُ تعاىلَ وأنزلَ هبَ ٍ مِن اهللاِ، أكذَ رءانُ بِوَحي يـــن أنْ يكـــونَ القُ جاحدِ

 .﴾K J I H G ﴿
يلُ بنُ عَمرٍو(١)  ـــهَ ا جاءَ سُ ، أنّه لمّ ةٌ نِيّ ا مدَ والثّالث: وهو عىل القولِ بأهنّ
 ّ ِ ني قال للنّ ســـلمِ يةِ مع المُ يبِ لحِ احلُدَ قدِ صُ ةَ لعَ ا مِن مُرشكِي مكّ مُوفَـــدً
ّ ريض اهللا  يلِ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص لِعَ ِ ـــ نا وبَينَكُم كِتابًا، فقال النَّ ملسو هيلع هللا ىلص: هـــاتِ اكتُـــبْ بَينَ
: أمّا الرَّمحٰنُ فواهللاِ  يلٌ هَ »، فقال سُ يمِ ِ الرَّحِ : بِســـمِ اهللاِ الرَّمحٰن عنه: «اكُتْبَ

 H G ﴿ : زلَتْ ك اللهم، فنَ ـــمِ : باسْ نِ اكتُبْ ما أَدرِي ما هو، ولَكِ
.﴾K J I

 ﴾K J﴿ م هُ ـــاسِ أنْ ﴿I﴾ أي علَّمَ ومِن رَمحةِ اهللاِ تعاىلَ بِالنّ
 ، المُ يهِ السّ ربيلَ علَ دٌ ملسو هيلع هللا ىلص مِن جِ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص، وتعلَّمهُ حممّ ـــطةِ رسولِه حممّ بواسِ
بَّكُم  كُم بِالقرءانِ ما يُريضِ رَ ـــم إذْ بَرصَّ لِكَ علَيكُ ـــم اهللاُ عزَّ وجلَّ بذَ فأَنعَ
يه عَنكُم  ـــوه باتِّباعِكُم ما يُرضِ وعرَّفكم بِه ما يُســـخِطُه(٢)، وذلكَ لِتُطِيعُ

ة أو يومَه. وذلك قَبل أن يُسلِم، وقد أسلَم ريض اهللا عنه قُبَيل فتحِ مكّ  (١)
رِىضَ اهللاِ عنِ العبدِ المؤمنِ معناهُ إرادةُ اهللاِ اإلنعامَ عىل العبدِ وإكرامَه كما=         (٢)
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نِّه عزَّ وجلَّ  د أُثِبتُم بِمَ لتُم ذلكَ فقَ ا فَعَ بِكُم ما يُسخِطُه علَيكُم، فإذَ نُّ وجتَ
قابِه. َوتُم بِرَمحَتِه مِن أَلِيم عِ َ نه، و يلَ الثّوابِ مِ زِ جَ

ةِ  عادةِ األبديّ لةٌ إىل السّ يم ألنّه نِعمةٌ مُوصِ رءانِ الكرِ كرِ القُ وبَدأ عزَّ وجلَّ بذِ
َّ عزَّ وجلَّ باالمتِنانِ عىل  ي، ثُمّ ثَ ر والنّواهِ لَ بما فِيه مِن األوامِ ن عَمِ لِمَ
 ﴾N M﴿ ُأي اهللا ﴾L﴿  : هم فقـــال تعاىلَ ه أنّه خالِقُ بادِ عِ
المُ عىل  َّ اهللاِ ورسولَه ملسو هيلع هللا ىلص، وسيأيت الكَ ِ ِيّ ءادمَ نَ لَ مبدأَ اجلِنسِ البرشَ وجعَ

ه. لقِ بَدءِ خَ
﴿O﴾ أي علَّمَ اهللاُ اإلنســـانَ ﴿Q P﴾ أي النُّطقَ ليُعرِبَ هذا 
ٍ بل  ا بِلُغةٍ واحدة ـــورً صُ لِ اهللاُ النُّطقَ حمَ عَ ـــه، وملَ جيَ ا يف نَفسِ اإلنســـانُ عمّ
ا عليهِ،  مَ ملسو هيلع هللا ىلص وأفاضَ هبِ ِ ءادَ ها اهللاُ تعـــاىلَ أبا البرشَ َمَ هي لُغاتٌ كثريةٌ أهلْ
 (١) ﴾ C B A @﴿ : دُ لذلكَ قـــولُ اهللاِ عزَّ وجـــلَّ ويَشـــهَ
اهُ البُخاريّ  نا ما روَ رْ ها عىل النَّحوِ الّذي ذكَ ُ رة: ٣١]، ويُفرسّ ورة البقَ [سُ
فاعةَ  رَ الشّ ه» عن أنسٍ ريض اهللا عنه عن رسولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أنّه ذكَ يحِ يف «صحِ

تُه مُعاقبتَه واالنتِقامَ  طُ اهللاِ عىل العبدِ إرادَ ه بعضُ األشـــاعرة، وســـخَ = فرسّ
وِها  مِ و طُهُ باالنفعالِ النَّفساينّ وغلَيانِ الدَّ اه عزَّ وجلَّ وسخَ ، وليسَ رِضَ نهُ مِ
 . عاينِ ً مِن المَ هُ المخلوقاتِ بأيِّ مع ، فاهللا ال يُشبِ خلوقاتِ فاتِ المَ مِن صِ
لُّ  ه اآليةُ تدُ رءان» (٣٦/١): «وهذِ اصُ يف «أحـــكام القُ قال أبو بكرٍ اجلَصّ  (١)
ـــالمُ عىلَ  لِّها توقِيفٌ مِن اهللاِ تعاىلَ آلدمَ علَيه السّ غـــاتِ كُ عـــىلَ أنّ أُصولَ اللُّ

عانِيها». ه إيّاها بِمَ لَّمَ اختِالفِها، وأنّه عَ



٢٥٢

مِ  ينَ بعضَ نِعَ اطبُونَ ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص عادِّ يامةِ وأنّ بعـــضَ المؤمنِني خيُ يومَ القِ
.(٢) لّ اللُّغاتِ »(١) أي بكُ ءٍ َ لِّ  ءَ كُ امَ كَ أَسْ لَّمَ عَ يهِ فيقولُونَ له: «وَ اهللاِ علَ

، أَعقبَ ذلكَ  ه البَيانَ ا ذَكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ إنعامَه عىل اإلنسانِ بِتَعليمِ ولمّ
نافِع  مـــا مِن المَ رَ وما فيهِ ـــمسَ والقمَ ه الشَّ بادِ بإجيادِ بامتِنانِه عـــىل العِ
يانِ  رِ :  ﴿S R﴾ أي جيَ ظِيمـــة لألرضِ وأهلِها فقال تعـــاىلَ العَ

ه  يّ يف «جامِع البَيان» (٤٢٨/١) بسندِ يرٍ الطربَ د بنُ جرِ وروَ اإلمامُ حممّ  (١)
لَّمَ اهللاُ ءادمَ  ما قال: «عَ اكِ عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ ـــل إىل الضحّ المتّصِ
 ، : إِنســـانٌ ا النّاسُ تعارَفُ هبِ ه األســـماءُ الّ يَ يَ هذِ ـــماءَ كُلَّها، وهِ ملسو هيلع هللا ىلص األَسْ
ها»،  ، وأشباهُ ذلِكَ مِن األُمَمِ وغَريِ ارٌ ، ومحِ بَلٌ ، وجَ رٌ َ ، و هلٌ ، وسَ ، وأَرضٌ ودابّةٌ

م. دٍ وقَتادةَ ريض اهللا عنهُ اهِ بَريٍ وجمُ يد بنِ جُ ه عن سعِ وَ  َورو
ـــيط» (٣٤٤/٢): «قال ابنُ  يّ يف «التّفســـري البَسِ ـــن الواحدِ قال أبو احلسَ  (٢)
عةَ  صْ َّ القَ ءٍ حـــ لَّمه اســـمَ كُلِّ  : عَ اكُ حّ ـــدٌ وقَتـــادةُ والضَ اهِ ـــاسٍ وجمُ عبّ
ِيعَ اللُّغاتِ ألنه  ـــه مجَ لَّمَ لّ عىل هذا وعىل أنّه عَ دُ ـــرُ اللَّفظِ يَ ، وظاهِ رَفـــةَ غْ والمِ
تَ هذا  قال: ﴿ C B ﴾، فما وقَع علَيه االسمُ بأَيِّ لُغةٍ كانَ داخِلٌ حتَ
اعـــةٌ مِن أهلِ التّأويلِ: إنّ اهللاَ تعاىلَ علَّم ءادمَ  اإلطالقِ، عىل أنّه قد قالَ مجَ
ا تَفرَّقُوا  م بلُغةٍ أُخرَ، فلمّ نهُ هُ تَكلَّمَ كلُّ واحدٍ مِ ، ثُمّ إنّ أوالدَ ِيـــعَ اللُّغاتِ مجَ
عَت مِن ءادمَ  مِ م بِلُغةٍ، فاللُّغاتُ كُلُّها إنّما سُ نهُ رقةٍ مِ يف البالدِ اختصّ كلُّ فِ

ت عنه». ملسو هيلع هللا ىلص وأُخِذَ
 i h  g f﴿  :ه فقال ّ مُرسالً بلُغةِ قَومِ ٍ ِ وقَد جعلَ عزَّ وجلَّ كُلَّ نَ

ورة إبراهيم: ٤]. n m l k j﴾ [سُ



٢٥٣

ُما ال  رٍ هل ـــمٍ مُقدَّ ِســـابٍ دقِيقٍ مُنظَّ مُتعاقِبَني ﴿U T﴾(١) أي 
ـــرُ يف مَنازلِه،  ها والقمَ ـــمسُ يف بُروجِ لُ الشَّ ، تنزِ طَرِبُ تلِـــفُ وال يَضْ خيَ
صولُ واألوقاتُ  تلِفُ الفُ نتظِمُ بذلكَ كثِريٌ مِن أمورِ األرضِ وأهلِها وختَ ويَ

. نِنيَ سابُ السِّ مُ حِ ويُعلَ
ــــر يف مُقابِلِها بعضَ اآلثارِ  لوِيّة ذكَ (٢) العُ ا ذَكَر تعاىلَ بعــــضَ اآلياتِ ولمّ
ة فقال:  ﴿V﴾ وهو النَّباتُ الّذي ليسَ له ساق قوِيٌّ كاحلِنطةِ  فلِيّ السُّ
رعِ(٣)  طِّيخِ والقَ طُ عىل األرضِ وليسَ له ساقٌ كالبِ نبَسِ تَدُّ ويَ َ والبُقولِ أو ما 
نْقادانِ  ا  ﴿YX﴾ أي يَ ﴿W﴾ وهو ما له ســــاقٌ قوِيٌّ كِالمهُ
ما حتتَ  ، فهُ خلُوقاتِ رُجانِ عن مَشــــيئتِه كســــائِرِ المَ هللاِ عــــزَّ وجلَّ ال خيَ
ما إىل الوقتِ الّذي يَشــــاءُ  يهِ ما ما يَشــــاء؛ يُبقِ ِ فِه عزَّ وجلَّ يَفعَل هبِ ترصُّ
فُ  ِّ ُما بَيانٌ أنّه هو المترصَ (٤)، ويفِ ذِكرِه عزَّ وجلَّ هلَ ما ما يُريدُ ُ فيهِ ّ ويُغريِ
لويّاتُ  ةِ، فالعُ لوِيّ فُ يف اآليــــاتِ العُ ةِ كما أنّه المترصِّ ــــفلِيّ يف اآلياتِ السُّ

ســـابًا  َ - حِ ـــب كَذا - مِن بابِ نرصَ سَ م: حَ ـــبانُ بضمّ احلاءِ مِن قوهلِ احلُسْ  (١)
م:  َ الظَّنِّ مِن قوهلِ رٌ بمع صدَ رسِ احلاءِ فمَ بان بكَ ه، وأمّا احلِسْ ا عَدَّ بانًا إذَ سْ وحُ

. لِمَ بُ مِن بابِ عَ سَ بَ حيَ سِ حَ
المات. أي العَ  (٢)

نا شيخ اإلسالم الفقيه اللُّغويّ اهلرريّ رمحه اهللا تعاىل. ها شيخُ ني فرسَّ وبالوجهَ  (٣)
 ﴾Æ Å Ä      Ã Â Á À ¿﴿ : قال اهللاُ عزَّ وجلَّ  (٤)

تْ لمشيئَتِه. ورة ءال عِمران: ٨٣] أي انقادَ [سُ



٢٥٤

دورُ العِصيانِ مِن العايصِ  اتُ كُلُّها مُنقادةٌ هللاِ حتتَ مشيئَتِه؛ فصُ فلِيّ والسُّ
.(١) بَّتِه وال برِضاهُ يرِه وعِلمهِ ال بمحَ درةِ اهللاِ ومشيئَتِه وتَقدِ ملَ يَكُن إالّ بقُ

 : لويّ فقال تعاىلَ ِ العُ ةً أُخرَ بعضَ مصنوعاتِ العاملَ ثُمّ ذكَر عزَّ وجلَّ مرّ
نه  ةٍ مِ اسّ تِه مَرفُوعةً بغريِ ممُ درَ ـــماءَ بِقُ لَقَ اهللاُ السّ  ﴿Z ]﴾ أي خَ
ـــطةً يف اهلواءِ  (٢)، وقد جعلَها اهللاُ منُبسِ ٍ كســـائرِ أفعالِه تعاىلَ ة وال مُبـــارشَ
ا  لَها أيضً ، وجعَ ها مِن أعىلَ لَ تَرفَعُ لَ وال سالسِ لُها مِن أســـفَ مِ دٍ حتَ بِال عُمُ
ِ عىل  رامِ، ومـــكانَ نُزولِ الوَحي ، ومَســـكَن المالئِكةِ الكِ مَهبِطَ الرَّمحَاتِ
ا هللاِ عزّ وجلَّ  نً ماء مَسكَ ـــتِ السّ ، فليسَ ـــالمُ الةُ والسّ مُ الصّ األنبياءِ عليهِ
ا  تاجُ إليه، بل هو موجودٌ أزالً وأبدً كانِ فال حيَ ـــبحانَه، فإنّه خالِقُ المَ سُ

. بال كَيفٍ وال مَكانٍ

 ُّ بَّتِه ورِضاهُ، والرشَّ َ ه وحمَ لمِ يـــرِه وعِ ـــيئةِ اهللا وتَقدِ شِ لُ كُلُّه بِمَ صُ ي حيَ اخلَريُ الذِّ  (١)
انَ  لَقَ إِ بَّتِه ورِضـــاهُ، فاهللاُ خَ حَ ه ال بمَ لمِ يـــرِه وعِ ـــيئةِ اهللا وتَقدِ شِ لُ بمَ صُ حيَ
هُ وال يَرىضَ بِهِ،  بُّ ِ رِ لَكِن ال حيُ لَقَ كُفـــرَ الكافِ نهُ ويَرضاهُ، وخَ هُ مِ بُّ ِ ـــنِ وحيُ ؤمِ المُ

مَر: ٧]. ورة الزُّ : ﴿T S  R Q ﴾ [سُ قالَ تَعاىلَ
وجُون فيه  ـــماءِ أو فَوقَها بذاتِه» والعياذُ باهللاِ حمجُ ة: «هو يف السَّ ابِيّ وقولُ الوهّ  (٢)
ــم: فإنّكُم تزعُمون أنّهُ كان  ـُ نها أن يقال هلَ ةٍ كثريةٍ، مِ ـــةٍ ورشعيّ لّةٍ عقليّ بأدِ
هةَ  م وهو أنّ جِ وا بذلكَ أصلَهُ ضُ ماءِ؟! فنقَ ه للسّ عَ بعدَ رَفعِ ا ثُمّ ارتفَ مُنخفِضً
ون قاطبةً أنّ  سلِمُ فلِ، واحلقُّ الذي عليه المُ هةِ السُّ ِالفِ جِ لُوّ للتّعظِيم  العُ
ٌ يف ذاتِه أو  قه تغريُّ لحَ ، ملَ يَ ا بال كيفٍ وال مَكانٍ اهللا عزَّ وجلَّ موجودٌ أزالً وأبدً

ا. ا عظِيمً هً ون تنزُّ رُ ا يقولُ الكافِ بحانَه وتعاىلَ عمّ ، سُ فاتِه عزَّ وجلَّ صِ



٢٥٥

ـــلَيمان اخلطّايبّ رمحه اهللا  فائـدة: نقلَ اإلمـــامُ البَيهقيُّ عن اإلمام أيب سُ
تَهُ  ، وجدْ ا بفِكرِكَ هتَ ْ ، واعتَربَ كَ ِ ـــرصَ ِ ببَ ا تَأَمَّلتَ هيئةَ هذا العاملَ قولـــه: «إذَ
تادٍ،  هُ مِن آلةٍ وعَ تاجُ إلَيه ســـاكِنُ دِّ فِيه مجِيعُ ما حيَ عَ ِّ المُ ِ بـــ يـــتِ المَ كالبَ
ومُ  ، والنُّجُ وطةٌ كالبِســـاطِ ، واألَرضُ مَبسُ ـــقفِ ـــماءُ مَرفُوعةٌ كالسَّ فالسَّ
 (٢) وبُ ُ ، ورضُ خائِـــرِ ونةٌ كالذَّ زُ رُ خمَ صابِيـــحِ، واجلواهِ (١) كالمَ ـــودةٌ مَنضُ
وانِ  (٥) احلَيَ نُوفُ (٤)، وصُ آرِبِ البِسِ والمَ (٣) والمَ مِ طاعِ أةٌ لِلمَ النَّباتِ مُهيَّ
لَّكِ لِلبَيتِ  مَ ، واإلنسانُ كالمُ رافِقِ لةٌ يفِ المَ راكِبِ، مُســـتَعمَ رةٌ لِلمَ خَّ مُسَ
لُوقٌ بتَدبِريٍ  َ خمَ حةٌ عىلَ أنَّ العـــاملَ يه، ويفِ هذا داللـــةٌ واضِ لِ ما فِ ـــوَّ خَ المُ

.« درةِ بالِغَ احلِكمةِ ا تامَّ القُ يمً كِ ا حَ يرٍ ونِظامٍ، وأنَّ لهُ صانِعً وتَقدِ
مُ مِن  ها، ويُفهَ لقِ ـــمِ خَ ظَ ـــماءِ عىلَ عِ ه ذِكرَ السَّ ـــه اهللاُ عزَّ وجلَّ بإفرادِ ونَبَّ
يح  يانِ الرِّ م كجرَ ـــن النِّعَ يهِ مِ يهُ علَ ها بعضُ مـــا يُرادُ التّنبِ ـــه برَفعِ حيِ ترصِ
ســـافةُ  ، وكانتِ المَ تدّ األنفاسُ ما يَرتَوَّح اخلَلقُ ومتَ يْ بينَها وبَني األرضِ كَ
قوطِ  ا مِن السُّ فظُه عزَّ وجلَّ هلَ مائةِ عامٍ، كذلكَ حِ بينَها وبنيَ األرضِ مخسَ

ه. لقِ ه تعاىل عىل خَ مِ تَها مِن نِعَ عىل ما حتَ

. أةٌ أي مُهيَّ  (١)
. أي أنواعُ  (٢)

آكِلِ. أي المَ  (٣)

(٤) أي احلَوائِج.
. (٥) أي أنواعُ



٢٥٦

دلَ بنيَ  ﴿[ ^﴾ أي العَ عَ اهللاُ عـــزَّ وجـــلَّ  ﴿\﴾ أي ورشَ
عِ الّذي أنزلَهَ عىل رســـولِه ملسو هيلع هللا ىلص       ـــه وأمرَ بِه عىلَ وَفـــقِ ما جاءَ يف الرشّ لقِ خَ
وا احلُدودَ واإلنصافَ  زُ وا وال تَتجاوَ  ﴿_﴾ أي لِئالّ  ﴿`﴾ أي ال تَعتَدُ
ربِّ عن  وا، فعُ وا وتَظلِمُ ــورُ ـُ ـــدلِ وذلكَ بأنْ جتَ ﴿c b a﴾أي يف العَ
دلِ  رِجةٌ يف العَ ندَ زنِ فمُ ةُ للوَ عدّ ، أمّا اآلالتُ المُ انِ ـــدلِ يف اآليةِ بالمِ العَ

ا ءالَتُه. ألهنّ
دلِ فقال: ﴿d﴾ أي قَوِّمُوا  لِ بالعَ دَ سبُحانَه وتعاىلَ عىل العمَ ثُمّ أكَّ
ا         يمً دلِ مُســـتقِ نُونَه ﴿f﴾ أي بالعَ بادُ ﴿e﴾ الّذي تَزِ ا العِ أهيُّ
ا وَزنتُم  زنَ إذَ ـــوا ﴿j i﴾    أي الـــوَ صُ ﴿h g﴾ أي وال تَنقُ
. م فإنّ ذلكَ مِن اخلِيانةِ يف الفِعل وذلك عند اهللا عظِيمٌ وهُ للنّاسِ فَتظلِمُ
زنِ  يلِ والوَ دِ نُقصانِ الكَ لُ بسبَبِ تعمُّ فائدة: قد يكونُ التَّفاوُت احلاصِ
، واآليـــاتُ يف ذلكَ كثريةٌ، ال  يدٌ عظِيمٌ ـــدِ يدَ عليه شَ عِ ، ولكنّ الوَ قلِيـــالً
اءِ  ِ والرشِّ يع ةِ كالبَ عاوَضاتِ الماليّ تاجُون إىل المُ ِيعَ النّاسِ حمُ سيّما وأنّ مجَ
ـــرمِ البَخْسِ يف  ازُ مِن ارتِكابِ جُ ـــب عىل العاقِل االحـــرتِ وِمها، فوجَ و
فِظَت  ا قَد حَ يعةَ اإلسالمِ؛ فإهنّ زنِ أو غريِمها، وما أعظمَ رشَ يلِ أو الوَ الكَ
فظِ  الً عن االهتِداءِ إىل حِ ـــون المرءُ غافِ بّما يكُ م، فرُ قوقَهُ عـــىل النّاسِ حُ
ارِعُ يف التحذيرِ مِن التَّطفِيف  ، فبالَغَ الشّ نهُ ا مِ بخَسه البائعُ شـــيئً مالِه فيَ
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ا عن أن  (١) رَدعً يدَ والويـــلَ ـــدِ والنُّقصـــانِ وأَوْعَد عىل ذلكَ العذابَ الشّ
قدارِ الّذي رُبّما  ا يف أكلِ ذلكَ المِ مَ ـــه بِاخلِيانةِ ال ســـيّ يُلطِّخَ المرءُ نَفسَ

.ٍ ِي مِن بضاعةٍ كثرية شرتَ ه المُ ا يف جانِب ما يأخذُ يكونُ حقريً
اءِ؛  ِ والرشِّ يع ندَ البَ ا كانَ االحتِياطُ مطلوبًا رغَّبَ الشـــارِعُ يف التكرُّمِ عِ ولمّ
يدِ  وَ ه» عن سُ يحِ بّانَ يف «صحِ نِ وابنُ حِ ـــنَ فقد روَ بعضُ أصحابِ السُّ
 ،(٣) رَ جَ يُّ بَزا(٢) مِن هَ بْدِ ْرَفةُ العَ لَبتُ أنا وخمَ ابنِ قَيسٍ ريض اهللا عنه قال: جَ
ا  نّ (٤)، فاشـــرتَ مِ رِ نُ باألَجْ زِ انٌ يَ زّ ً ووَ نُ بمِ َ فأَتانَـــا رَســـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص و

ا(٥). رُّمً دْ تكَ زِ ل وَ » مَعناهُ كَمِّ حْ جِ أَرْ نْ وَ : «زِ انِ زّ اوِيلَ فقالَ لِلوَ رسَ

   ±  °  ̄® ¬   « ª ©  ̈§ ¦﴿ : قـــال اهللا تعاىل  (١)
دَ اهللا عزَّ  ـــني: ١-٣] فأوعَ فِ طفِّ ـــورة المُ μ ´ ³       ² ¶﴾ [سُ
دِ وذلك مِن كبائِر  رعِ والعدَ زنِ والذَّ يلِ والوَ وجلَّ الّذين خيُونُونَ النّاسَ يف الكَ
م  نهُ م مِ قوقَهُ ا اكتَالوا عىل الّناسِ يأخـــذونَ حُ نـــةُ إذَ ، فهؤالءِ اخلَوَ نـــوبِ الذُّ
ـــونَ النّاس  سُ بخَ ونَ فيَ وِه ينقصُ َ ٍ و نُوا لِغَريِهم يف بَيع ا كالُوا أو وزَ ، وإذَ لةً كامِ

م. وقَهُ حقُ
. نَوعٌ مِن الثِّيابِ  (٢)

يبةِ  رَ القرِ جَ ِلَت عىل هَ ، وإنْ محُ ينِ فهـــي مَرصوفةٌ رِ البَحرَ ِلَتْ عىل هجَ إن محُ  (٣)
بُ القِاللُ الّ كانتْ تُصنَع  فِ وإليها تُنسَ ينة فهي ممنوعةٌ مِن الرصَّ مِن المدِ

ها يف األثَر. ا وجاء ذِكرُ هبِ
رةِ. أي باألُجْ  (٤)

ا ال وُجوبًا. عً أي تربُّ  (٥)
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زنِ مِن  حانُ يف الوَ وقال اإلمامُ أبو بكرِ بنُ العريبّ المالكيّ رمحه اهللا: «الرُّجْ
، والتَّحرِّيَ  دلَ قِســـطٌ ، والعَ رامٌ ضلِ، فإنّ التّطفِيفَ حَ ر الفَ عِ الظّاهِ الـــورَ

.(٢)« ضلَ رُ الفَ ه ويُظهِ حانُ يَقطَعُ (١)، والرُّجْ بٌ فيه طوِيلٌ أو مُشعَّ
ا أنّه  ما موقوفً وقَد صحَّ فيما رواهُ الرتمذيُّ عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ
تْ فِيه  لَكَ ين هَ : «إِنّكُم قَد وُلِّيتُم أَمْرَ انِ يالِ والمِ كْ قالَ ألصحـــابِ المِ

أُمَمٌ سالِفةٌ قَبلَكُم»(٣).
ه  تِه وأنّه وَحدَ ه الدالّةِ عىلَ كَمالِ قُدرَ مِ ا ذَكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ بعـــضَ نِعَ ولمّ
ـــرَ مُقابِلَها وهو األرضُ فقال  دٍ ذكَ ـــماءَ مرفوعةً بال عُمُ لَ السّ الّذي جعَ
تِها الّ هـــي علَيها                فَ : ﴿l k﴾ أي جعلَهـــا عـــىل صِ تعـــاىلَ
ـــن ذَواتِ األرواحِ(٤)  َ كُلِّ مَـــن علَيهـــا مِ ـــك  ﴿n   m﴾أي لِسُ

وِجٌ إىل تدقيقٍ  شـــرتِي حمُ ا لطلَبِ المُ يلِ مُطابِقً زنِ أو الكَ ـــرِّي إيقاعِ الوَ أي حتَ  (١)
. شديدٍ يف بعضِ األحيانِ

لبةِ  ـــم ال يُدخِلُون وَزنَ الـــورَقِ والعُ ني أهنّ ســـلمِ ارِ المُ ـــن ورَع بعضِ التُجّ ومِ  (٢)
زنُ  ونَ الوَ رِ واحلَلْواءِ مِن أجـــل أن يَكُ ـــكّ بِيع كالسُ ع فيه المَ ّا يُوضَ وِمهـــا ممِ و

ا. يً باعُ صافِ المُ
ا. مذيّ أيضً ا عند الرتّ دٍ ضعيفٍ مرفوعً وي بسنَ ورُ  (٣)

ين  نا هو الّذي ذهبَ إليه كثِريٌ مِن المفرسِّ واتِ األرواحِ هُ ـــريُ األنامِ بذَ تفسِ  (٤)
ن البِرصيّ ريض  وي عن احلسَ ما، ورُ وهو مُرويّ عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ

. رادَ اإلنسُ واجلِنُّ اهللا عنه أنّ المُ
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ها(٢). ها(١) هنا معناه خلقَ وانتِفاعِهم بِما فيها، فوضعَ
           : ه لألنـــامِ يف األرضِ فقال تعاىلَ مِ كرِ بعـــضِ نِعَ ـــبَ عزَّ وجـــلَّ بذِ وأعقَ
ّا  هُ بِه(٣) ممِ ــا يُتفكَّ ـّ  ﴿o﴾ أي يف األرض ﴿p﴾  أي أنـــواعٌ كثِريةٌ ممِ

 s r﴿  ا يها النَّخـــلُ أيضً تَطِيبُ بِه النَّفـــسُ  ﴿q﴾ أي وفِ
لَ ظُهورِه، فاألكمامُ  رُ أوّ بةُ الغِالفِ الّذي يكُون فِيه الثَّمَ t﴾      أي صاحِ

ر. (٤) وهو وِعاءُ الثَّمَ عُ كِمٍّ مجَ
يدِ فائِدتِه علَيها إضافةً إىل  فِه بنيَ الفاكِهةِ ومَزِ كرِ لرشَ وخَصَّ النَّخلَ بالذِّ

فة  وقٌ الفـــايس المالكي (ت ٩٩٨هــــ) يف «حتُ رُّ قال أبـــو العباس أمحـــد زَ  (١)
ه  ُدُّ يـــقُ ريض اهللا عنه: «كيف حتَ ريـــد» (ص/٥٥): قال أبو بكرٍ الصدِّ المُ

ه» اهـ. عُ نْ قولُ وهي صُ ه العُ ُدُّ ه، وكيفَ حتَ عُ األماكِنُ وهي وَضْ
ـــري أنّ معـــ ﴿l k﴾ جعلَها عىل الماءِ،  وجاء يف بعضِ التّفاسِ  (٢)
ـــقُ اهلرريُّ رمحه اهللا: «القـــولُ بأنّ األرضَ  حقِّ لكـــن قال اإلمـــامُ المفرسِّ المُ
يحٍ، ويف بعضِ اآلثارِ أنّ األرضَ موضوعةٌ عىل  موضوعـــةٌ عىل الماءِ غريُ صحِ
وا  يشُ عِ ها لألَنامِ لِيَ حيحُ خلَقَ ا، والتّفســـريُ الصّ ٍ أيضً ٍ وهو غريُ صحيح خرة صَ

ها». عىل ظَهرِ
ـــئِل فقيل  ّ ملسو هيلع هللا ىلص أنّه سُ ِ ما عنِ النّ ارُ عنِ ابن عُمرَ ريض اهللا عنهُ ّ َ واهُ ال فَما رَ
» حديثٌ غريُ  اءِ ؟ فقال: «األَرْضُ عـــىلَ المَ يَ لـــه: أَرأَيتَ األَرضَ عىل مـــا هِ

وائِد» (١٣١/٨). ع الزَّ مَ يُّ يف «جمَ ين اهلَيثَمِ ه احلافظ نُورُ الدّ فَ ثابتٍ، ضعَّ
. عتادِ يادةً عىلَ الطّعامِ المُ ّا يُؤكَلُ زِ أي ممِ  (٣)

. رسِ الكافِ بكَ  (٤)
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 ،(٣) اللُ ها(٢) السِّ ثرتِه يف بِالدِهم(١)، يُتّخَذ مِن خُوصِ تْه لِكَ أنّ العربَ أَلِفَ
، واألحاديثُ الوارِدةُ يف  فُ البُيوتِ قُ ها سُ يدِ رِ ، ومِن جَ ها احلِبالُ ومِن لِيفِ

.(٤) ها كثِريةٌ رِ ثمَ

رُ مِن احلِكمةِ  ري الكبري» (٣٤٥/٢٩) فيما يَظهَ خر الرازيّ يف «التفسِ قال الفَ  (١)
ا ما  نّ ريِ الفاكهـــةِ وتَعريفِ النَّخلِ يف اآلية: «هو أنّ الفاكِهةَ عىل ما بَيَّ يف تَنكِ
ءٌ؛  ـــبِ كُلِّ وَقتٍ  سَ ِ دٍ  ندَ كُلِّ أحَ ، وذلك عِ هُ بِه وتَطِيبُ بِه النَّفسُ يُتفكَّ
هَ باحلامِض وأمثالِه، ومِن النّاسِ  يدُ التَفكُّ رارةٌ وعطَشٌ يُرِ ن غَلَب علَيه حَ فمَ
ها، والنَّخلُ  رَ نـــة فنَكَّ ريُ مُتعيّ ـــهَ باحلُلوِ وأمثالِه، فالفاكِهةُ غَ يدُ التَفكُّ مَن يُرِ
عُ  هُ نِعمةٌ عَظِيمةٌ تَعلَّقَت به منافِ رَّفَه. وكذلكَ النَّخلُ وَحـــدَ مُعتـــادٌ مَعلومٌ فعَ
ـــالً ليسَ فِيه عَظِيمُ  اصِ مثَ جّ نها كاخلَوخِ واإلِ ـــوعٌ مِ ثِـــريةٌ، أمّا الفاكِهةُ فنَ كَ

. ريٍ النِّعمةِ كما يف النَّخلِ» اهـ. بترصُّف يَسِ
دَ عنهُ  رِّ فُ فأغصانُ النّخلِ ما دامتْ باخلُوصِ، فإنْ جُ ـــعْ أي ورَقِها، أمّا السَّ  (٢)

. يدُ اخلُوصُ فاجلَرِ
. ةٍ لَّ عُ سَ مجَ  (٣)

ـــعدِ بـــن أيب وَقّاصٍ ريض اهللا عنه أنّ  يحَني» وغريِمها عن سَ حِ ـــتَ يف «الصّ ثبَ  (٤)
هُ يفِ  َّ ْ يَرضُ ةً ملَ وَ اتٍ عَجْ َرَ ــبْعَ متَ مٍ سَ لَّ يَوْ بَّحَ كُ نْ تَصَ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «مَ
ينةِ  جوةَ بالمدِ وايةُ األُخرَ العَ تِ الرِّ »، وقَد خَصَّ رٌ حْ الَ سِ ــمٌّ وَ مِ سُ وْ لِكَ اليَ ذَ
 ْ يقِ ملَ ةِ عَىلَ الرِّ ينَ َدِ ِ املْ َ ِ البَ نْ بَــنيْ ةٍ مِ وَ اتِ عَجْ َرَ ــبْعَ متَ لَ سَ نْ أَكَ ولَفظُه: «مَ

.« َ ْيسِ ُ  َّ ءٌ حَ َ لِكَ  هُ ذَ مَ هُ يَوْ َّ يَرضُ
وةُ  فرسِّ عبـــدُ اهللاِ اهلرريُّ رمحـــه اهللا: «عَجْ قُ المُ حقِّ قال شـــيخ اإلســـالم المُ
، فيه برَكةٌ وهو  ٌّ ا، وهذا التَّمرُ فِيه رسِ ا بِيضً يها خُطوطً ينة عَالمَتُها أنّ فِ دِ المَ
 = ينةِ دِ نبُتُ بالمَ ُّ الوارِدُ يف احلديثِ خاصٌّ بِما يَ نُ مِن كُلّ التُّمور، والرسِّ أحسَ



٢٦١

عِري  ا احلبُّ الّذي يُقتاتُ بِه كاحلِنطةِ والشّ  ﴿u﴾ أي ويف األرضِ أيضً
ه  فُ بَس وتَعصِ يْ ّا يَ وِمها ممِ رَقٍ وقِرشٍ و  ﴿w v﴾ أي وهذا احلَبُّ ذُو وَ
ا للبَهائِم، فامتَنَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ عىل النّاسِ بِما  فً ياحُ غريَ أنّه صالِحٌ علَ الرِّ
م،  ﴿y x﴾ أي ويف األرضِ  ِ م ولِدواهبِّ ـــه يف األرضِ قُوتًا هلَُ لَ جعَ
وي عن  (١)، وقد رُ ريَ ومُ أو هو الرِّزقُ يف لُغةِ محِ ا وهو المشـــمُ الرَّحيانُ أيضً

.« رءان فهو رِزقٌ ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهما قال: «كلُّ رَحيانٍ يف القُ
ورةِ العظِيمةِ  وقد تكرَّرَتِ اآليةُ ﴿®̄  ° ±﴾ يفِ هذه السُّ

ا: عً دٍ وثالثِنيَ موضِ يف أحَ
يبَ ءاياتٍ فيها تَعدادُ عَجائِب مصنُوعاتِ  قِ نها عَ الثّمانِيةُ األُوىلَ مِ  -

اهللاِ جلَّ جاللُه ومَبدإِ اخلَلقِ ومَعادِهم.
نا  ها، أجارَ ـــدائدِ ارِ وشَ يبَ ءاياتٍ فيها ذِكرُ النّ قِ نها عَ ـــبعةٌ مِ ثُمّ سَ  -

نها. اهللاُ مِ

ريِ ذلك  نبُت يف غَ ة، أمّا ما يَ ربِيّ ةِ الغَ ــرّ ةِ واحلـَ قِيّ ةِ الرشّ ، احلَرَّ تَنيِ =مـــا بَنيَ احلَرَّ
.« ُّ ليسَ فيه ذلِكَ الرسِّ

نِ  يهِ احلسَ بْطَ ه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال يف سِ ه» وغريُ يحِ روَ البُخاريّ يف «صحِ  (١)
 ّ ي ا»، فذهَب البَدر العَ نْيَ نَ الدُّ ايَ مِ َانَتَ حيْ َا رَ ما: «مهُ نيِ ريض اهللا عنهُ واحلُسَ
ِ اهللا يف  ّا رزقَ ا ممِ ينّ والمالّ القاري أنّ معناه: مهُ رماينّ والقسطالّ مس الكَ والشّ
ِ اهللاُ بِه ألنّ األوالدَ  ـــ ّا أكرمَ ما ممِ ومَ أي أهنّ شـــمُ نيـــا أو أرادَ بالرَّحيـــانِ المَ الدُّ

ياحِني. لةِ الرَّ م مِن مجُ بَّلُون فكأهنّ ون ويُقَ مُّ يُشَ



٢٦٢

نانِ اآلخِرة وأَهلِها. ثُمّ ثَمانِيةٌ يف وَصفِ جِ  -
.(١) نيَ تقِ بادِ اهللاِ المّ تَني بعِ ثُمّ ثَمانِيةٌ أُخرَ عِند ذِكر اجلنَّتَني اخلاصّ  -

ا عىل  م اهللاُ عـــزَّ وجلَّ هبِ م الّ أنعَ ا للنِّعَ يـــرً وقَـــد تكـــرَّرت هذه اآليةُ تقرِ
ا لهُ بالنِّعمة، أالَ  يرً امِع وتقرِ ا للسّ يهً ا تنبِ ل بَنيَ كُلِّ نِعمتَني هبِ األنامِ، وفُصِ
ا هو  ا قُلتَ له(٢) كَفا له عمّ نادً ه عِ حدَ ؤٌ وجَ ترَ أنّه إذا أنكرَ إحسانَك امرُ
؟ أملَ تأتِ يومَ كذا  رُ ذلكَ ا فأعطَيتُك كذا؟ أفتُنكِ تاجً فيه(٣): أملَ تكُن حمُ

. ةِ يّ مِن أهلِ اجلنّ ونَ التّقِ ن هو دُ عفُ ما لِمَ بادِ اهللاِ ضِ يّ مِن عِ لّ تَقِ يكُون لِكُ  (١)
. أي مِن غريِ كِربٍ  (٢)

نُّ   بائِر المَ نـــوبِ الكَ اهِد شـــيخنا اهلـــرريّ رمحه اهللا: «مِن الذُّ مة الزّ قال العالّ  (٣)
ق  نَ إىل شخصٍ بأنْ تصدَّ ا، وذلك أنْ يكُون أحسَ قةِ وهو مُبطِلٌ لثَواهبِ دَ بالصَّ
ىضَ له حاجتَه ثُمّ مَنَّ بِذلكَ عليه أي ذَكَر ذلك  ا فقَ تاجً ريٍ أو أقرَضَ حمُ عىل فقِ
ا مَنَّ علَيه بَني  دَّ إذَ َ قَلبَه، ويكُون أشَ ولِ: «أملَ أفعَل لكَ كذا يومَ كذا» لِيَكرسِ بقَ
ث  ا كأنْ كان يَتحدَّ رامً ه وإيذائِه فليسَ حَ ا ملَ يكُن عىل وجهِ كَرسِ . أمّا إذَ النّاسِ
ه  وفِ ال عىل وَجهِ كَرسِ ه مِن المعـــرُ ل معَ ه فجرَ عىل لِســـانِه ذِكرُ مـــا عَمِ معَ

.« نبٍ يحة فإنّ ذلك ليسَ بِذَ حِ وإيذائِه بل لِغرَضٍ مِن األغراضِ الصّ
يزِ قولُ اهللاِ تعاىل:  ﴿²  تابِ العزِ ـــن الكِ قة مِ دَ نِّ بالصّ ودليلُ حتريِم المَ
 ﴾   ¿  ¾  ½   ¼      »  º  ¹  ¸   ¶  μ  ´  ³
ه أنّ رسولَ  رة: ٢٦٤]، ومِن احلديثِ ما رواهُ النَّسائيُّ وغريُ ـــورة البقَ اآليةَ [سُ
» أي ال يَدخلُها مع األوّلِني إنْ ماتَ  ــانٌ نَّ ةَ مَ َنَّ ــلُ اجلْ خُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «الَ يَدْ

. قةِ دَ نِّ بالصّ ا غريَ تائبٍ من ذَنبِ المَ نً مؤمِ
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سِ  يرُ يف مِثل هذا له وَقعٌ يف نَفْ ؟ فالتّكرِ رُ ذلـــكَ يتُـــكَ كذا؟ أفتُنكِ فأعطَ
ز] ع، وذلك كقولِ القائِل: [مشطُور الرّجَ امِ السّ

مْ وَكَمْ مْ كَ مْ كَ ةً كانَتْ لَكُ مَ مْ نِعْ كَ
مَ  ه وتذكِريُهم بِبَعضِ ما أنعَ بادِ لَّ امتِنانُه عىلَ عِ زَّ وجَ ـــن مِن اهللاِ عَ سُ وحيَ

م. بِه علَيهِ
فلةِ  ردٌ للغَ يرِ  ﴿®̄  ° ±﴾  طَ لماء: يف تكرِ وقالَ بعضُ العُ
مُ المذكورةُ يف  عَ ـــا كانتِ النِّ ةِ، وذهَب غريُهم إىل أنّه لمّ وتأكِيـــدٌ للحُجّ

. تلِفةً كُرِّر ذلكَ معَ كُلِّ نِعمةٍ ورةِ خمُ السُّ
ماءِ  ـــبحانَه بعضَ األجرامِ الكبِريةِ مِن مصنُوعاتِه كالسّ ا ذكَر اهللاُ سُ ولمّ
            : ةً فقال تعاىلَ ــوّ ـــا وأضعفُ بِنيةً وقـُ جمً رُ حَ ـــرَ ما هو أصغَ واألرضِ ذكَ
م ملسو هيلع هللا ىلص  لَ ءادَ ــه ﴿¡﴾ األوّ تـِ درَ ه بِقُ  ﴿ے﴾ أي أوجـــدَ اهللاُ وَحدَ
               (٢)/(١) لـــةٌ لْصَ هُ نـــارٌ وله صَ بْ ــسٍ ملَ تُصِ ـــنيٍ يابـِ ﴿¢ £﴾ أي طِ
 ، فُ ـــه وهو اخلزَ طبُوخِ بالنّار يف يُبسِ ﴿      ¤ ¥﴾ أي كالطِّني المَ

ٌّ رسولٌ باإلمجاعِ. ِ ِ نَ وءادمُ ملسو هيلع هللا ىلص أبُو البرشَ

ر. ا نُقِ وتُه إذَ هو صَ  (١)
دٍ وأيب عُبَيدٍ وغريِمها:  اهِ غةِ مِن قولِ جمُ أمّا ما جاء يف بعضِ كُتبِ التّفسري واللُّ  (٢)
َ اللُّغويّ ال أنّ الطِّنيَ  » فالمـــرادُ به المع ائحةِ نتِنُ الرّ لصـــالُ الطِّنيُ المُ «الصَّ

. ا قبل ذلكَ المُ كان مُنتِنً وِّي منه آدمُ عليه السّ الّذي سُ
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وتِ كســـائرِ األنبياءِ، وكان   ـــكلِ والصَّ مُ ملسو هيلع هللا ىلص مجِيلَ الشَّ تنبيـه: كان ءادَ
المُ  الةُ والسّ يهِ الصّ ا، ومل يَكُن علَ عِ عَرضً بعةِ أذرُ ا يف سَ طُولُه ســـتِّني ذِراعً
هُ  وِّجُ لذلِكَ بعضُ أعداءِ اإلســـالمِ؛ فلَم يَكُن يُشبِ ـــكلِ كما يُرَ يحَ الشَّ قَبِ
مَ  ا كما زعَ يً يشِ يف الطُّرقاتِ عارِ َ دِبَ الظَّهـــرِ وال كان  وْ ْدَ ـــرودَ وال حمُ القُ
مُ  وه، بل ءادَ وِين» وتابِعُ لز دارْ دةِ «تَشارْ دةِ الكاسِ يّة الفاسِ بُ النظَرِ صاحِ
ثَ  ـــا: «مَا بَعَ روِيّ مرفوعً يثِ المَ يمٌ داخِـــلٌ يف احلدِ ٌّ رســـولٌ كرِ ِ ملسو هيلع هللا ىلص نَ
ا  هً م وَجْ هُ نَ سَ كُم أَحْ يُّ ، وَكانَ نَبِ وتِ ـــنِ الصَّ سَ هِ حَ ـــنَ الوَجْ سَ يا إِالَّ حَ اهللاُ نَبِ
مائِل» وعنهُ احلافظُ يف «الفتحِ»  تًا» رواه الرتمذيُّ يف «الشَّ وْ م صَ هُ نَ سَ أَحْ وَ

يف مَعرِض االستِشهادِ بِه.
فصٌل يف َخلِق سِيّدنا ءادَم ملسو هيلع هللا ىلص

ه أبو داودَ والرتمذيّ  لقِ ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديثُ مرفوعةٌ كالّذي أخرجَ قد جاءَ يف خَ
َ األشعريّ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بّانَ وغريُهم عن أيبِ مو وابنُ حِ
ضِ(٢)، ِيعِ األَرْ نْ مجَ ا مِ هَ ةٍ(١) قَبَضَ نْ قَبْضَ مَ مِ قَ ءادَ لَ اىلَ خَ قال: «إِنَّ اهللاَ تَعَ

بضة الملَكِ. أي مِن تُرابٍ مأخوذٍ مِن األرضِ بقَ  (١)
ةِ  بارشَ َ المُ ، أمّا القبضُ بمع ها الملَكُ الكريمُ بأمرِ اهللا عزَّ وجلَّ معناهُ قبضَ  (٢)
، وأمّا إنْ قيل: قَبَضَ اهللاُ  يلٌ عىل اهللاِ عزَّ وجلَّ ستحِ ةِ فمُ ماسّ واإلمســـاكِ والمُ
تابِ  ه، وكذلكَ جاءَ يف الكِ وحِ بضِ رُ وتِ بِقَ وح فُـــالنٍ فَمعناه أَمَر ملَكَ المَ رُ
ه  بادِ ُ الرِّزقَ عىل عِ ّ رتِ :  ﴿Ã Â Á ﴾ ومعناهُ يُقَ العزيزِ قولُ اهللا تعاىلَ
م كما يَشاءُ حلِكمةٍ، وكذلك قولُه تعاىل: ﴿½ ¾=  ه علَيهِ عُ ويُوسِّ
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األَبْيَضُ  َرُ وَ (٢) األَمحْ ــمُ هُ نْ اءَ مِ ضِ، فَجَ رِ األَرْ (١) عَىلَ قَــدْ مَ ــاءَ بَنُو ءادَ فَجَ
 ،«(٥) الطَّيِّبُ يــثُ وَ اخلَبِ (٤) وَ نُ احلَزْ لُ وَ ــهْ السَّ (٣)، وَ لِكَ َ ذَ بَنيْ دُ وَ ــوَ األَسْ وَ

. نٌ صحيحٌ : حديثٌ حسَ مذيُّ قال الرتّ
ا مِن مَالئكتِه(٦)  لقِ ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص أنّ اهللا عزَّ وجلَّ أمرَ ملَكً ِ خَ يل خربَ ويف تفصِ
ها وما بَنيَ  ها وأمحَرِ دِها وأبيَضِ ، أســـوَ ابِ ِ ألوانِ الرتُّ ذَ مِن مجيع بـــأنْ يأخُ
ـــذ هذا الملَكُ ثُمّ رفَع  ا(٧)، مِن كُلّ ذلك أخَ هنِ زْ ـــهلِها وحَ ذلك، ومِن سَ

لُ هبا ما  فعَ فِه يَ يها مملوكةٌ له وحتـــتَ ترصُّ =  ¿﴾ أي األرضُ ومـــا فِ
اثَلةِ  ةِ وعن ممُ هٌ عـــن األعضاءِ واجلِســـميّ تِه، وهـــو عزَّ وجلَّ مُنزَّ درَ يَشـــاءُ بقُ

. عاينِ ً مِن المَ ع المخلوقاتِ بأيِّ مَ
يّني مِن أنّه  أي وكُلُّهم كانوا مِن نَســـلِ ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص، أمّا مـــا يقولُه بعضُ العرصِ  (١)
رُ فهو مردودٌ ومكذوبٌ عىل  ــفِ ءادمَ أو أكثَ ِ ألْفُ ألـْ كان قبـــلَ ءادمَ أيبِ البرشَ

م. ّ ريض اهللا عنهُ ني بنِ عيلِ ّ بنِ احلسَ دٍ الباقِر بنِ عيلِ اإلمامِ حممّ
. أي يف اللَّونِ  (٢)

أي وما هو بنيَ تلكَ األلوان.  (٣)
.ِ لِيظُ الطَّبع ِ ومَن هو غَ ُ الطَّبع م مَن هو لَنيِّ نهُ أي جاء مِ  (٤)

نُ اخلُلُق. ئُ اخلُلُق ومَن هو حسَ يِّ م مَن هو سَ نهُ أي ومِ  (٥)
ح به يف بعضِ اآلثار، وهو   ِّ ـــالمُ كما رصُ ل أن يكون عزرائيلَ عليه السّ تمِ حيَ  (٦)

. يّ دِّ فات» مِن طريقِ السُّ اهُ البيهقيّ يف «األسماءِ والصِّ الّذي روَ

ها األرضِ الرِّخوةِ. دِّ بةِ ومِن ضِ لْ ية اليابِسة الصُّ أي األرضِ القاسِ  (٧)
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ا(١)  ينً مانًا طِ لَّ زَ ةِ، ثُمّ ظَ جِن بماءِ اجلنّ ةِ فعُ ابَ بأمرِ اهللاِ إىل اجلنّ هـــذا الرتُّ
لبٍ  لْصالٍ أي تـــرابٍ يابسٍ صُ تِه إىل صَ درَ ــه اهللاُ تعـــاىل بِقُ لـَ وَّ إىل أنْ حَ
لَ فيه  مٍ وجعَ مٍ ودَ نٍ مِن حلَ تِه إىل بـــدَ درَ لَه عزَّ وجلَّ بِقُ وَّ ـــار، ثُمّ حَ خّ كالفَ
المُ  مُ عليه السّ ةِ، وكانَ آدَ ا يف أرضِ اجلنّ طً الً مُنبسِ وحَ بعدَ أنْ كانَ هيكَ الرُّ
ا يومَ اجلُمعةِ يف ءاخِر ساعةٍ مِن ساعاتِ اليومِ فيما بَني  قً لْ آخِرَ األنواعِ خَ

رصِ إىل اللَّيلِ. العَ
مذيُّ  ه» والرتّ يحِ ـــانَ يف «صحِ بّ ــذي رواهُ ابنُ حِ وقـــد جاءَ يف احلديثِ الـّ
قَ  لَ َّا خَ ريرةَ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ملَ والنَّسائيُّ عن أيب هُ
 : الَ هُ فَقَ ِ اهللاِ لَ ن ذْ بَّهُ بِــإِ دَ رَ مِ (٢) فَحَ وحَ عَطَــسَ ــخَ فِيــهِ الرُّ نَفَ مَ وَ اهللاُ ءادَ

. » احلديثَ دُ هللاِ َمْ احلْ
نا ءادمَ  دِ لقِ سيّ ــــتُّ عباراتٍ يف بدءِ خَ يم سِ تابِ الكرِ فائدة: جاءَ يف الكِ
ــــورة ءال عِمران: ٥٩]،  :  ﴿~ ے ¡ ﴾ [سُ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال عــــزَّ وجلَّ
ــــورة الفرقان: ٥٤]، وقال  وقال جلَّ جاللُــــه: ﴿Ã Â Á À ﴾  [سُ
ا:  ــــجدة: ٧]، وقال أيضً ورة السَّ :  ﴿z } | { ~﴾ [سُ تعاىلَ
 ﴾g f e﴿ :نُون: ١٢]، وقال ؤمِ ورة المُ  ﴿k j i  h﴾ [سُ

ــــبحانَه: ﴿° ± ² ³ ´  ــــورة الصافّــــات: ١١]، وقال سُ [سُ

، وعندَ ابنِ  ةً نيَ سنَ يَ أربعِ انَ يف «العظَمة» أنّه بقِ يَّ يخِ بنِ حَ ندَ أيب الشَّ يف أثَرٍ عِ  (١)
ا. نيَ يَومً عساكرَ يف «تارِخيِه» أنّه مَكثَ أربعِ

أي ءادمُ ملسو هيلع هللا ىلص.  (٢)
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ر: ٢٨]، واجلَمعُ  ــــورة احلِجْ º ¹   ¸ ¶ μ « ¼﴾ [سُ
بــــاراتِ - أنّ اهللاَ تعاىلَ خلقَ األرضَ  لِّه - مــــع اختِالفِ العِ بــــنيَ ذلكَ كُ
ورة  لِ الّذي قال فيه: ﴿s r q p o  n﴾ [سُ مِن الماءِ األوّ
لَقَ اهللاُ عزَّ وجلَّ مِن الماءِ  ءٍ ءاخرَ بل خَ طةِ  األنبياء: ٣٠] أي بال واسِ
دَ ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص مِن تُرابِ األرضِ المعجون بماء اجلنّة؛  ، ثُمّ خلَقَ جسَ األرضَ
ه  قُ بعضُ ا يَلصَ ــــكً ا مُتَماسِ بًا أي رِخوً ا الزِ ينً ابَ طِ ــــلَ اهللاُ ذلكَ الــــرتُّ عَ فجَ
ا إىل حالةٍ  ً ّ ا مُتغريِ ينً َأً مَســــنُونًا أي طِ زِبَ محَ َ الطِّنيَ الالّ ريَّ ، ثُــــمّ صَ بِبَعضٍ
ه. طبُوخِ بالنّار يف يُبسِ لْصاالً كالطِّني المَ ا فصارَ صَ لَه يابِسً أُخرَ، ثُمّ جعَ

خالفِنيَ  نا اهللاُ عزَّ وجلَّ يف القرءان الكريم أنّه عاقَبَ المُ د أخربَ فائدة: لقَ
يرَ وكانُوا  نازِ م قِردةً وخَ هُ خَ ِ إرسائيلَ بأنْ مسَ بتِ مِن بَ ه أصحابَ السَّ أمرَ
امٍ. وكانُوا ال يأكلُون وال  ثُوا أحياءً أكثرَ مِن ثَالثةِ أيّ كُ َ نيَ ألْفاً، وملَ  بعِ وَ سَ َ
م  ن رَءاهُ وا عِربةً بالِغةً لِمَ ــــلُوا وقد أَضحَ تناسَ ا، فماتُوا وملَ يَ بُون خِالهلَ يَرشَ

  \  [  Z  Y﴿ : هم، قالَ اهللاُ تعاىلَ ن أتَى بَعدَ تَهم ولِمَ وعَرَف قِصَّ
رة: ٦٥]، ويف هذا  ورة البقَ [  ^ _    `  d  c    b  a﴾ [سُ
دةِ الّ فيها أنّ اإلنسانَ أصلُه  ــــدةِ الكاسِ وِين» الفاسِ يّة «دارْ دٌّ عىل نظَرِ رَ
ّ صارَ عىل ما هــــو علَيه، والعياذُ باهللاِ، فلو كانَ  َّ ح رَ وترَ قِــــردٌ ثُمّ تطوَّ
 ِ خالفِنيَ مِن بَ عاقَبةُ يف مَســــخِ المُ هانةُ والمُ ا أينَ تَكُون اإلِ اإلنســــانُ قِردً

دةً عىلَ ما هو مذكورٌ يف اآليةِ؟! إرسائيلَ قِرَ
كرِ أمر اجلِنِّ فقال:  هُ بذِ لْقِ اإلنســـانِ أعقبَ ءَ خَ رَ اهللا عزَّ وجلَّ بَدْ ا ذكَ ولمّ
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 (١) م إِبليسَ تِه ﴿§﴾ أي أباهُ درَ ه أوجدَ بِقُ  ﴿¦﴾ أي اهللاُ وَحدَ
علُوها،  خانِ يَ ـــن الدُّ ـــبٍ ﴿ª » ¬﴾ صافٍ مِ ﴿¨ ©﴾ أي هلَ

. بَتْ ا الْتَهَ ارُ إذَ تِ النّ ، يُقال: مَرَجَ رَ ه بِبَعضٍ أمحرَ وأصفَ ا بعضُ تلِطً خمُ
ـــن الثَّقلَني، وقد  بُون مِ ـــا المكذِّ  ﴿® ¯ ° ± ²﴾ أهيُّ
ــىءٍ مِن  : «ال بِشَ ـــماعِ هذه اآليةِ قولُ ندَ سَ ب عِ ها، ويُندَ م تفســـريُ تقدَّ

.(٢)« ، فلَكَ احلَمدُ بُ ذِّ بَّنا نُكَ نِعَمِك رَ
ـــمسِ  هـــو أي اهللاُ ﴿!﴾ أي مالِكُ وخالِقُ ﴿"﴾ أي مَرشِقِ الشّ
يفِ  ها يف الصَّ ـــتاءِ، وهي مَشارِقُ كثريةٌ بعضُ قِها يف الشِّ يفِ ومَرشِ يف الصَّ
نه  مسُ كُلَّ يومٍ مِن مَرشِقٍ ال تعودُ فتَطلُع مِ تاءِ، تطلُع الشّ ها يف الشِّ وبعضُ

إالّ يف العامِ القابِل.
يفِ  ـــمسِ يف الصَّ ﴾ هـــو أي اهللاُ ﴿     $%﴾ أي مَغرِب الشّ ﴿
ها يف  يفِ وبعضُ ها يف الصَّ ـــتاءِ، وهي مَغاربُ كثريةٌ بعضُ ا يف الشِّ ومَغرهبِ
نه إالّ يف  ـــمسُ كُلَّ يومٍ مِن مَغرِبٍ ال تعودُ فتَغرُب مِ ـــتاءِ، تَغرُبُ الشّ الشِّ

العامِ القابِل.

، وإبليسُ اسمُ أيبِ  ين: «اجلانُّ هو اســـمُ أيبِ اجلِنّ ال يصحّ قولُ بعضِ المفرسِّ  (١)
م  نهُ رُ مِ لِّهم، اجلِنّ المؤمِن والكافِر، والكافِ ـــياطِني»، فإبليسُ أبو اجلِنِّ كُ الشَّ

. يطانٌ يقال له: شَ
ورةِ  ندَ ذِكر خصائِصِ السُّ ريِ عِ لَ التّفسِ ســـبَقَ ذِكرُ احلديثِ الوارِدِ يف ذلكَ أوّ  (٢)

وفَضائلِها.
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امِ،  ارِ األيّ ا عىل مدَ ا مُنتظِمً ريً مسِ مسِ لَ اهللاُ عزَّ وجلَّ للشّ فائدة: قَد جعَ
ُ هنارٍ  تاءِ يكون أقرصَ ضِ مَشـــارِقها يف الشِّ ـــمسِ مِن أخفَ ندَ طُلوعِ الشّ فعِ
عُ كُلَّ  ل بَعدَ ذلِكَ تَرتفِ رشِق ملَ تزَ ا طلَعتْ مِن ذلكَ المَ (١)، فإذَ ـــنةِ يف السّ
هةً  ِ األمسِ مُتّجِ ع ٍ فَوقَ مَطلَ ع ومٍ مِن مَطلَ ِ بأنْ تَطلع كُلَّ يَ ع طلَ يـــومٍ يف المَ
قَنيِ استوَ اللَّيلُ والنّهار يف  رشِ طَتِ المَ ، فإذا توَسَّ يفِ وَ مَشـــارِقِ الصَّ
يفِ الّذي هو  ّ تَبلُغَ مَرشِقَ الصَّ شارِقِ ح ا يف المَ رُّ ارتفاعً بِيع، وتَستمِ الرَّ
عُ  جِ ـــنةِ، فرتَ ارٍ يف السّ تْه كان ذلكَ أطولَ هنَ غَ ا بلَ ذَ تُهـــا يف االرتفاعِ، فإِ غايَ
هُ  تْ غَ ا بلَ ذَ وَ مَرشقِ االســـتِواءِ، فإِ َ ومٍ  ِدارٍ هكذا كُلَّ يَ يف اليومِ التّايلِ يف ا
 ّ شارِقِ ح ا يف المَ ِدارً رُّ  ا يف، وتَســـتمِ اســـتوَ اللَّيلُ والنّهار يف اخلَرِ
، وهكذا كلَّ عامٍ إىل أنْ  ِدارِ تُها يف اال ي هو غايَ تاءِ الّذِ تَبلُغَ مَرشِقَ الشِّ
 َا وذلكَ مِن ءاخِر العالماتِ الكُرب يأيتِ اليومُ الّذي تُرشِقُ فيه مِن مَغرِهبِ

. يامةِ نُوّ يومِ القِ نيا ودُ ايةِ الدُّ عىل قُرب هنِ
م الّ  بُون مِن الثَّقلَني، أبِالنِّعَ ا المكذِّ ﴿& ' ) (*﴾ أهيُّ

؟! علَها اهللاُ لَكُم مُسبَّبةً عن وُجودِ مشارِقَ ومَغارِبَ جَ
بها ببعضِ  ِّ أَعقَ ه يف الربَ ه الّ جعلَها لِعبادِ مِ ا ذكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ نِعَ ولمّ
م يف البَحرِ فقال:   ﴿+﴾ أي أرســــلَ اهللاُ عزَّ وجلَّ ﴿,﴾  ه علَيهِ مِ نِعَ
ا ﴿- .﴾ أي  مهُ هما وخَالّ (٢) مِن مَنابعِ ذبَ لحَ والبَحرَ العَ البَحرَ المِ

. أي بالنِّسبةِ للبُلدان الواقعةِ وسطَ األرضِ  (١)
. أي النَّهرَ  (٢)
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الً  نيَ ال ترَ فاصِ ما مع أنّ العَ هُ قَني مِن غريِ تَداخلٍ بينَ ين مُتالصِ مُتجاوِرَ
هما مِن  عُ نَ َ درةِ اهللاِ  زٌ بقُ إالّ أنّــــه ﴿/﴾ أي المائَنيِ  ﴿0﴾ أي حاجِ
ها اهللاُ  ه الّ حدَّ دودَ مها حُ دُ  أحَ التّداخُلِ فـ ﴿1 2 3﴾ أي ال يَتعدَّ
وبَتِه، وليسَ  ذبُ مُنفرِدٌ بعذُ تِه، والماءُ العَ لوحَ لحُ مُنفرِدٌ بِمُ له، فالماءُ المِ
بُ  ، وذلكَ أعجَ دٍ ماءَ مرفوعةً بِغريِ عُمُ لَ السّ ، فقد جعَ يزٍ زِ ذلكَ عىل اهللاِ بعَ

. نيَ كَ اهللاُ ربُّ العالمِ ين، فتبارَ مِن أمرِ البحرَ
م الّ  ون مِن الثَّقلَني، أبِالنِّعَ دُ ـــا اجلاحِ  ﴿4 5  6 7 8﴾ أهيُّ

علَها اهللاُ لَكُم مُسبَّبةً عن مَرْجِ البَحرينِ؟! جَ
لحِ والبَحرِ  ـــدرةِ اهللاِ عزَّ وجلَّ ﴿:﴾ أي مِن البَحـــرِ المِ  ﴿9﴾ بقُ
غارُها،  ر ﴿> =﴾ وهو صِ ذبِ ﴿;﴾ وهو كِبارُ اجلَواهِ العَ
يدُ  ـــدِ رٌ شَ ، وقيل: حجَ ـــرٌ أمحَرُ جَ رجانُ حَ ، وقيـــل: المَ وقيـــل: العكَسُ

. البَياضِ، وقيل غريُ ذلكَ
ا(١) مع أنّ الّذي  ين جمـــازً ـــريِ إســـنادِ اخلُروجِ إىل البَحرَ واختُلِفَ يف تفسِ
رجانِ مِن البَحرِ المالِح، والّذي ذهَب  ه النّاسُ خروجُ اللُّؤلؤ والمَ اعتـــادَ
رُجانِ مِن البَحرِ  رجانُ خيَ ـــا كانَ اللُّؤلؤُ والمَ ين أنّه لمّ إليه مجهورُ المفرسِّ
لحِ ال ســـيّما  ذبةِ بالبَحرِ المِ ياهِ العَ يـــاهِ األهنارِ والمِ ندَ التِقاءِ مِ لـــحِ عِ المِ
ين،  ، ناسبَ إسنادُ اخلُروجِ إىلَ البَحرَ لحَ ا أصابَ البَحرَ المِ رِ إذَ ماءُ المطَ

، ألنّ  ازِيٌّ » فهو إسنادٌ جمَ رَ تِ األرضُ النّباتَ والبِحارُ اجلَواهِ إذا قُلنا: «أخرَجَ  (١)
. تِه هو اهللاُ عزَّ وجلَّ درَ ه مِن األرضِ والبَحرِ بقُ رِجُ لُقُ ذلكَ وخيُ الّذي خيَ
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. انَ اصنيَ كما قال أبو حيّ ندَ الغوّ ور عِ وهذا مَشهُ
ى  لحِ ال يف مُلتقَ رُ ما يكونُ اســـتِخراجُ اللُّؤلؤ يف البَحرِ المِ فـــإنْ قيل: أكثَ
فِ  دَ ين أنّ تَولُّدَ اللُّؤلؤِ يف الصَّ ين، فاجلوابُ كما ذكَر بعضُ المفرسِّ البَحرَ
، ثُمّ  ـــدرةِ اهللاِ عزَّ وجلَّ ذبِ بقُ لحِ بالماءِ العَ ى المـــاءِ المِ يكـــونُ يف مُلتقَ
ثقُل ذلكَ  رِّ فِيه فيَ قادِ الدُ لحِ بعدَ انعِ هةِ الماءِ المِ ف يف جِ دَ ـــل الصَّ يَدخُ
ه النّاسُ  ســـتخرِجُ ، فيَ ذبِ خولُ يف الماءِ العَ نُه الدُّ كِ ُ فُ هناكَ فال  دَ الصَّ

لحِ(١). مِن الماءِ المِ
ذبةِ يف  يـــاه العَ ة يف المِ لـــئ الطبيعيّ ا اليومَ وُجـــودُ الآلّ وقـــد صـــارَ معروفً
نيَ وأهلِ  اصِ يـــبٍ عند الغوّ جِ ، وليسَ ذلكَ بعَ بعـــضِ البُحرياتِ واألهنارِ

. يبِ االختِصاصِ ال سيّما مع وجودِ اآلالتِ احلديثةِ للغَوصِ والتّنقِ
مَ  ون مِن الثَّقلَني، أَبِما أنعَ دُ ـــا اجلاحِ  ﴿<  ? @ B A﴾ أهيُّ

ين؟! ين البَحرَ اهللاُ بِه علَيكُم فِيما أخرَجَ لكُم مِن مَنافِع هذَ
ا، امتَنَّ اهللا  ـــئِني هلَ نشِ ـــفنِ والمُ ين بِناءَ السُّ ِ م المبارشِ ا كانَ النّاس هُ ولمّ
م بأنّه خالِقُ ذلـــكَ ومالِكُه عىل احلقيقـــةِ ومُدبِّرُه فقال عزَّ  تعـــاىل عليهِ

          (٢) بارُ ـــفنُ الكِ ا  ﴿D﴾ أي السُّ قً لْ ا وخَ ـــكً لْ :   ﴿C﴾ أي وهللاِ مِ وجـــلَّ
راتُ أو المرفُوعاتُ  خَّ سَ ثاتُ المُ حدَ ﴿E﴾(٣) أي المصنُوعاتُ المُ

. أي النَّهرَ  (١)
ه. لقُ لكُه عزَّ وجلَّ وخَ غارُ كذلكَ مِ أي والصِّ  (٢)

       =﴾E﴿ ـــني يف رسِ الشِّ مٍ بكَ ـــعبةُ عن اإلمام عاصِ وقرأ اإلمامُ محزةُ وشُ  (٣)
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ا  ﴿I H﴾ أي كاجلِبالِ  ياتُ  ﴿G F﴾ حـــالَ كوهنِ اعِ اجلارِ الـــرشِّ
بارُ  نُ الكِ فُ بِّهتِ السُّ باتٍ عىل وَجهِ الماءِ، فشُ قاتٍ مُنتَصِ العالِياتِ شـــاهِ

. ِّ يف البَحرِ باجلِبالِ يف الربَ
يز يف ثالثةِ  ـــرءانِ العزِ ينةِ يف القُ ـــفِ َ السّ فائـدة: أُطلِـــقَ لَفظُ اجلاريةِ بمع
نها قولُه تعاىل:  ورة الرَّمحنِ هنا، ومِ عُ الّذي سبَق يف سُ نها الموضِ مواضع؛ مِ
ٍ ملسو هيلع هللا ىلص وصارَ  ـــع وقتَ الطُّوفانِ الكبِري زمـــنَ نُوح ﴿/ 0 1 2﴾ أي ارتَفَ
ورة  ا ﴿ 3 4 5﴾ [سُ سةَ عرشَ ذِراعً نيا مخَ ا عىلَ أعىلَ جبَلٍ يف الدُّ عً مُرتفِ
(١)، وكذلكَ  ولِني بالسفينةِ نا آلبائِكُم أن يكونُوا حممُ رْ احلاقّة: ١١] أي سخَّ

يتِ  ِنّ أو الالّ َرهيِ ِ ئنَ األَمواجَ  يتِ يُنشِ اع أوِ الالّ فنُ الرافِعاتُ الرشِّ =ومعناها السُّ
ا. ر إقباالً وإدبارً فَ ئُ السّ تُنشِ

ا  ً ه مُبارشِ اســـا خلَلقِ َ  ﴿ 3 4 5﴾ أنّ اهللاَ كان ممُ وال جيوزُ أن يكونَ مع  (١)
عـــلُ اهللا عزَّ وجلَّ ليسَ  ، حاشـــا هللا، ففِ ُولةً ا محَ نّ د مِ حلَملِهـــم كحَملِ الواحِ
مُ ما  دثُ ويُعدِ ، حيُ تِه عزَّ وجلَّ درَ ـــةِ بل ذلكَ كُلُّه بِقُ ماسّ ةِ وال بالمُ بارشَ بالمُ
فةٍ مِن صفاتِه. ٌ يف ذاتِه أو يف صِ هُ تغريُّ ةِ مِن غريِ أن يَلحقَ تِه األزليّ درَ يَشاءُ بقُ

يِّنيِ  يخانِ وغريُمها أنّ مجاعةً مِن األشعرِ واهُ الشَّ ح يف احلديثِ الذي رَ وقَد صَّ
ءٍ  م ب هُ ينَ نهُ أنْ يُعِ َّ ملسو هيلع هللا ىلص يَطلُبون مِ ِ ـــ َ ريض اهللا عنه جاؤوا النَّ قـــومِ أيب مُو
ا  ي مَ م، فقال رســـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص:  «ما عِنْدِ لُهم وأمتِعتَهُ مِ وِها حيَ َ مِن اإلبِل و
ـنَ   ؟ أَيـْ يُّونَ رِ ــعَ ـنَ األَشْ : «أَيـْ ــل فقـــالَ بـٍ ــمّ أُيتِ ملسو هيلع هللا ىلص بإِ ــهِ»، ثـُ يْ لَ ــمْ عَ ِلُكُ أَمحْ
تُ  ّ لَسْ ا مِن اإلبِل وقال هلُم: «إِينِ سً م مخَ وه أعطاهُ ا جاؤُ ؟»، فلَمّ يُّونَ رِ ــعَ األَشْ
يهِ  ِلْتُم علَ َ ذلكَ أنّ اهللاَ ساقَ إيلَّ ما محُ » ومع مْ َلَكُ نَّ اهللاَ محَ لَكِ ، وَ مْ تُكُ َلْ أَنَا محَ
هٌ عن =  لُ اهللاِ عزَّ وجلَّ مُنزَّ عْ ي ما أَمحِلُكُم علَيه، ففِ ــوال ذلكَ ملَ يَكُن عِندِ ولـَ
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رِي  فنَ جتَ ِ السُّ : ٣] يع ارياتِ ورة الذّ :  ﴿¼ ½ ﴾ [سُ قولُه عزَّ وجلَّ
ا لِما  مَ اهللاُ عزَّ وجلَّ هبِ ا ، وقد أقسَ نً هالً ليِّ ا سَ ريً ياحِ يف الماءِ جَ بواســـطةِ الرِّ
ه وليسَ  لقِ مَ بما شاءَ مِن خَ ، وهللاِ تعاىلَ أنْ يُقسِ لقِ ٍ عظِيمٍ للخَ يها مِن نَفع فِ

.(١) مَ إالّ باهللاِ نبغِي له أنْ يُقسِ بدُ فال يَ ، أمّا العَ مُ إالّ بما فيه نَفعٌ يُقسِ
مَ  ـــن الثَّقلَني، أَبِما أنعَ ون مِ دُ ـــا اجلاحِ ﴿N M L K J ﴾ أهيُّ

نافعكِم؟! ئاتِ يف البَحرِ جاريةً بمَ نشَ نِ المُ فُ اهللاُ علَيكُم بإجراءِ السُّ
ما، وأنّه  يهِ ـــماواتِ واألَرضِ وما فِ َ اهللا عزَّ وجلَّ أنّه خالِقُ السّ ـــا أخربَ ولمّ
نفرِدُ  ه المُ ح بأنّه عزَّ وجلَّ وَحدَ مِ، رصَّ عَ نوفِ النِّ مَ عىل األنامِ بصُ الّذي أنعَ

: بإفْناءِ اخلَلِيقةِ فقال تعاىلَ
مهـــا مِن ذَوِي  ٍّ وإنسٍ وغريِ ـــن ـــن جِ (٢) مِ ﴿Q P O ﴾ أي عـــىلَ األرضِ
، فال يُشـــرتَطُ يف حُصولِ الفناءِ  وتِ األرواحِ ﴿S R﴾ أي هالِكٌ بالمَ
نيا  فنَون يف الدُّ ـــالمُ يَ ، فاألنبياءُ عليهم السّ َ ولَ ذاتُه وتَتال للفاينِ أنْ تزُ
هم ال تَبىلَ ألنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ منعَ األرضَ  ُوتُون لكنَّ أجســـادَ َ ُم  َ أهنّ بمع

 ، ني قاطبةً سلمِ ، هذا هو اعتقادُ المُ ةِ فِعلِ المخلُوقِنيَ ةِ ومُشـــاهبَ بارشَ = المُ
ني. سلمِ ا أو قوالً ملَ يَكُن مِن المُ ومَن خالَفَ يف ذلكَ اعتِقادً

ـــمِ يف القرءانِ  ةِ القسَ يّ ـــورةِ يـــس يف بَيانِ قضِ ـــريِ سُ نا فصالً يف تفسِ دْ وقد أفرَ  (١)
الكريمِ، فلتُنظَر.

دُ بن مالكٍ رمحه اهللا يف «رشح التّسهيل» (١٥٨/١):  ويّ حممّ قال اإلمامُ النَّحْ  (٢)
رَ ذِكرُه هو  ـــورةِ، ألنّ ما جَ ها يف هذه السُّ رَّد ذِكرُ نيا وإنْ ملَ جيُ ريُ للدُّ مِ «الضّ

.« لّ لّ عىل الكُ دُ ها، والبَعضُ يَ بَعضُ
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. ِيفةَ ُم الرشّ مِن أنْ تُبيلِ أبداهنَ
ه» وأمحدُ  يحِ ـــانَ يف «صحِ بّ ــذي رواهُ ابـــنُ حِ يث الـّ فقـــد ثبَت يف احلدِ
نِ» عـــن أَوْسِ بـــن أَوْسٍ ريض  ـــنَ ه» وبعـــضُ أصحابِ «السُّ يف «مُســـنَدِ
مَ  ـوْ ــمْ يـَ كُ ــلِ أَيَّامِ ــنْ أَفْضَ اهللا عنـــه أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «إِنَّ مِ
،(٣) ــةُ خَ فِيــهِ النَّفْ (٢)، وَ ــضَ فِيــهِ قُبِ ، وَ مُ ــقَ ءادَ لِ ــةِ(١)، فِيــهِ خُ عَ ُمُ اجلْ
مْ  تَكُ الَ نَّ صَ ةِ فِيهِ، فَــإِ ــالَ نَ الصَّ َّ مِ ــيلَ وا عَ ثِــرُ (٤)، فَأَكْ ــةُ قَ عْ فِيــهِ الصَّ  وَ

 : المُ الةُ والسّ يهِ الصّ مةُ احلافظُ اهلرريّ رمحه اهللا: «قولُه علَ نا العالّ قال شـــيخُ  (١)
لةً غريَ يومِ  ا فاضِ امً ناكَ أيّ ةِ» هو لِبيانِ أنّ هُ عَ مَ اجلُمُ ــلِ أَيَّامِكُم يَوْ ــنْ أَفْضَ «إِنَّ مِ
 ، ندَ اهللاِ تعاىلَ امُ كلُّها هلَا فَضلٌ عِ ه األيّ ، هذِ ةِ األُوىلَ رشِ ذِي احلِجّ عـــةِ، كعَ اجلمُ
ـــواهُ، لذلك قال  يدُ عىلَ ما سِ زِ امِ يَزكُو ويَ ّ واإلحســـانُ يف هذه األيّ لُ الربِ عمَ
ةِ» رواه  ِ ذِي احلِجَّ نْ عَرشْ بُّ إِىلَ اهللاِ مِ ا أَحَ لُ فِيهَ مَ نْ أَيَّامٍ العَ ا مِ رَســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

.« بّانَ اينُّ وابنُ حِ الطربَ
ني، فقد روَ ابنُ ماجهْ  سلمِ يدٍ للمُ امِ األُسبوعِ وهو يومُ عِ لُ أيّ واجلُمعةُ أفضَ
ا  ذَ : «إِنَّ هَ ما أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ نِه» عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ ـــنَ يف «سُ

. » احلديثَ لْ تَسِ غْ يَ ةِ فَلْ عَ ُمُ اءَ إِىلَ اجلْ نْ جَ ، فَمَ نيَ مِ لِ سْ مُ هُ اهللاُ لِلْ لَ عَ مُ عِيدٍ جَ يَوْ
. أي تَوفّاهُ اهللاُ عزَّ وجلَّ  (٢)

وتُ كُلُّ  مُ ـــالمُ يف البُوقِ فيَ ها إرسافيلُ عليه السّ خُ نفُ أي النَّفخـــةُ األُوىل الّ يَ  (٣)
ٍّ ومالئكةٍ وغريِهم إالّ مَن شـــاءَ اهللا عزَّ وجلَّ له   ن ذَواتِ األرواحِ مِن إنسٍ وجِ

البَقاءَ، قال اهللا تعاىل:  ﴿! " # $ % & ' ) ( * 
مَر: ٦٨]. ورة الزُّ + , - ./ ﴾ [سُ

المُ يف البُوقِ، وذلكَ بعدَ =  ها إرسافيلُ عليه السّ خُ نفُ أي النَّفخةُ الثانِيةُ الّ يَ  (٤)
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 ،(١) مْتَ يـــكَ وقَد أَرَ لَ التُنا عَ »، قالُوا: وكَيفَ تُعرَضُ صَ َّ ــيلَ ــةٌ عَ رُوضَ عْ مَ
ــادَ  سَ لَ أَجْ ضِ(٢) أَنْ تَأْكُ َرْ مَ عَىلَ األْ رَّ ــلَّ حَ جَ زَّ وَ فقـــال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اهللاَ عَ

.« ياءِ األَنْبِ
 P O﴿ : يّ يف «أبكار األفكار» (٣٧٤/٣): «أمّا قولُه تعاىلَ وقال اآلمدِ
مُ مِن  لزَ ، وال يَ رادُ بِه أنّ كُلَّ حيّ مَيِّتٌ ون: المُ ُ فرسِّ د قال المُ R  Q ﴾ فقَ

ها». ر وعَدمُها يفِ نَفسِ ذلك فَناءُ اجلَواهِ
دا(٤)، فهو  ريُ احلَجمِ جِ نَب(٣) عظمٌ صغِ بَ الذَّ دُ ذلكَ أنّ عَجْ ِّ : ويؤي قُلتُ

ثُ النّاسُ مِن قُبورِهم إىل  ندَ هذه النَّفخـــةِ يُبعَ تِه، وعِ درَ ـــه اهللاُ بقُ يِيَ = أنْ حيُ
ا. ونَ عامً ِ، وبنيَ النَّفخةِ األوىلَ والثّانيةِ أربعُ نرشَ ِ والمَ حرشَ أرضِ المَ

مُ   ياءَ عليهِ وا قبلَ ذلكَ الوقتِ أنّ األنبِ عُ مِ ائلُونَ قد سَ نِ السّ كُ . وملَ يَ أي بَلِيتَ  (١)
وا إىل  ودُ ما عرَفُوا ملَ يعُ م، فبَعدَ المُ ال تَبىلَ أجســـادُهم بعدَ مَوهتِ الةُ والسّ الصّ
ــاءٌ يفِ قُبُورِهِمْ  يَ اءُ أَحْ يَ َنْبِ دُ ذلكَ أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «األْ ، ويؤكِّ ذلِكَ
ـــالمُ ال  مُ السّ ُّ مِن األنبياءِ عليهِ ِ ا كانَ النّ . وإذَ ارُ ّ َ عىلَ وال » رواهُ أبو يَ ونَ لُّ يُصَ
هودُ عىل  ياتِه كما يَفرتِي اليَ ودُ يف حَ يفَ يأكُلُه الدُّ ابُ بَعدَ مَوتِه فكَ يأكُلُه الرتُّ
م  يبَهُ ونَ عن أنْ يُصِ هُ ـــالمُ؟! حاشـــا، فاألنبياءُ مُنزَّ نا أيُّوبَ علَيه السّ دِ ســـيِّ

. رٌ مَرضٌ مُنفِّ
ها. عَ أي مَنَ  (٢)

ا،  ها أيضً مَّ ه ضَ يدَ ، وحكَى ابنُ سِ شـــهورُ نَب بفتح العَني وهو المَ بُ الذَّ عَجْ  (٣)
يم. ها مع المِ نيِ وضمِّ تح العَ نَب بفَ مُ الذّ مُ وعُجْ ا: عَجْ ويقال له أيضً

نَبُ =  نَبِ، والذَّ ه يف الذَّ عُ مٍ، موضِ سِ مْ ةِ سِ بِّ ِ حَ ريٌ قَدرُ رُبع بُ عَظمٌ صغِ جْ والعَ  (٤)
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(١)، فالَ  ، ومع ذلكَ فإنّ اهللا عزَّ وجلَّ شاءَ له البَقاءَ نِ اإلنسانِ لةِ بدَ مِن مجُ
ِ ذِوي األرواحِ(٢) وال عىلَ  والِ ذَواتِ مجيع ناءِ يف اآليةِ عىلَ زَ لُ الفَ حَّ محَ يَصِ

ُم. ابُ أبداهنَ زوالِ مجِيع أجزاءِ اآلدميِّني الّذين أكَلَ الرتُّ
 ﴾V﴿ ُأي ذات ﴾U  T﴿ ُوت َ وت فإنّه  ٍّ شاءَ اهللاُ له المَ لُّ حي فكُ
ــــى اهللاُ احليُّ الّذي ال  بقَ : يَ ٍ أُخرَ يُقالُ ، وبعبارة واتِ هُ الــــذّ الّذي ال يُشــــبِ
ةِ، فهو عزَّ  ةِ األبديّ مالِ األزليّ فاتِ الكَ فُ بصِ ُوتُ األزيلُّ األبديّ المتّصِ َ
َلَّ  قُّ أنْ جيُ ــــأنِ والّذي يَستحِ ظَمِ الشّ فُ بعِ تصِ وجلَّ ﴿X W﴾  أي المّ
نُ  حسِ رَ بِه  ﴿Z Y﴾ أي ذُو اإلكرامِ، ومعناهُ المُ دَ وال يُكفَ حَ فال جيُ

.(٣) يهِ ه مِن غريِ وُجوبٍ علَ بادِ إىل عِ

 : لبِ فوقَ ما بَـــنيَ األَلْيتَني، ويُقالُ ندَ الصُّ لُ ظَهرِه عِ = مِن اإلنســـانِ أســـفَ
ع يف نارٍ  نَـــبِ ولَو وُضِ بُ الذَّ بىلَ عَجْ ، وليسَ يَ ـــصٌ عُ هِ عُصْ بِ جْ نَـــبِ أو لِعَ للذَّ

.ٍ يدة دِ شَ
ه»  يحِ ه» ومُســـلِمٌ يف «صحِ أ» وأمحدُ يف «مُســـنَدِ روَ اإلمامُ مالكٌ يف «الموطّ  (١)
مَ   ِ ءادَ لُّ ابْن ريرةَ ريض اهللا عنه أنّ رســـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «كُ وغريُهم عن أيبِ هُ
» معناهُ رُكِّبَ  كَّبُ فِيــهِ يُرَ قَ وَ لِ هُ خُ نْ نَبِ، مِ ــبَ الذَّ َابُ إِالَّ عَجْ ــهُ الرتُّ لُ يَأْكُ
ّه ثُم عليهِ يُعادُ قُبَيلَ البَعثِ إنْ كانَ  لَ أمرِه يف بَطنِ أُمِ يهِ أوّ نُ اإلنســـانِ علَ بدَ

. ابُ ّن يأكلُه الرتّ ه ممِ دُ جسَ
ا. عركةِ وبعضِ أولياءِ اهللاِ أيضً هداءِ المَ وذلك الستِثناءِ األنبياءِ وشُ  (٢)

لَّداتٍ =  سِ جمُ يا مِن مخَ ـــوعِ نا كِتابًا موسُ فْ نَ يمُ علَينا بأنْ صَّ وقد مَنَّ اهللاُ الكرِ  (٣)
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ناُه ِمن معىَن الَوجِه يف اآليِة الّسابقِة  ْ فَصل يف إثباِت ما فرسَّ
ضافُ  ون عىل أنّه ال جيوزُ عقالً وال نقالً أنْ يكُون الوجهُ المُ سلِمُ اتّفقَ المُ
 ّ ليلِ العقيلِ يامِ رصيحِ الدّ ، وذلك لقِ َ العُضوِ ابقةِ بمع إىل اهللاِ يف اآليةِ السّ
هُ  ا وال يُشـــبِ ا وال عرَضً ســـمً ّ عىل أنّ اهللا عزَّ وجلَّ ليسَ جِ يحِ النَّقيلِ وصحِ
ةِ  حّ لُّ عىل صِ ، ويدُ ةٍ مِن احليثيّاتِ يثِيّ األجســـامَ وال األعراضَ مِن أيِّ حَ

  T﴿ :اتِ الـــوارِد يف قولِه تعاىل َ الذّ عـــ » بِمَ نـــا لِلَفظِ «الوَجهِ يهِ توجِ
نها: ، مِ VU﴾ أُمورٌ

 « »(١)، وليسَ لَفظُ «وَجهُ هُ ا لـ «وَجْ ِ «ذُو» نَعتً اء يف رَفع رّ تلِفِ القُ األّول: ملَ خيَ
» هنا  لُ «وجهُ َ محَ فةٍ أُخرَ، فتَعنيَّ فُ بصِ فةَ ال تُوصَ فةً ألنّ الصِّ نـــا صِ هُ

.« َ «ذاتُ عىل مع
م أنْ يكونَ له  ـــزِ (٢) لَلَ َ العُضوِ الثّـاين: أنّه لـــو كانَ الوجهُ يف اآليةِ بمعـــ

فاتِ  حِ كِتـــابِ أيب منصـــورٍ البَغداديِّ رمحه اهللاُ يف األســـماءِ والصِّ = يف رشَ
فاتِ»،  ريِ األَســامءِ والصِّ حاتِ عىلَ تَفسِ ــوارِقَ األَنوارِ الواضِ ناه «شَ يْ أســـمَ
عُ كِتابٍ أُلِّفَ يف عقيدةِ  فاتِ» أمجَ ريُ األَسامءِ والصِّ وكِتابُ أيبِ منصورٍ «تَفسِ

. ةِ واجلماعةِ نّ أهلِ السُّ
.(١٩٣/١٧) ّ رط يُنظَر: تفسري القُ  (١)

د بـــن صالح العثيمـــني (ت ١٤٢١هـ) يف كتابِه  ة حممّ ابيّ يقول شـــيخُ الوهّ  (٢)
ةِ واجلَماعةِ أنّ هللاِ  نّ يّة» (ص/٦٧): «مذهبُ أهلِ السُ ِ ى «فَتح رَبِّ الربَ المسمَّ
ورةٌ =          َ قولِ هذا الوهايبّ «حقيقيـــا» أنّه صُ لِيقُ بِه». ومعـــ يقيا يَ قِ ـــا حَ وجهً
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دِ إالّ الوَجه(٢). ِيعُ اجلسَ َ مجَ (١) وأنْ يف دٌ جسَ
ـــرُه  : ﴿YX WVU  T﴾ ظاهِ ــه تعـــاىلَ الثّالِـث: أنّ قولـَ
نـــدَ أهلِ احلقِّ أنّ  ــاللِ واإلكرامِ، ومَعلومٌ عِ قتـــيضِ وَصفَ الوَجهِ باجلـَ يَ
 ٌ ، فالوَجهُ يف اآليةِ مُفرسَّ كرامِ هو اهللاُ عزَّ وجـــلَّ ـــوفَ باجلَاللِ واإلِ الموصُ

. اتِ أي ذاتِ اهللاِ بالذّ
ى رَبُّك»؟ بقَ يَ ل: «وَ َ ذُكِرَ الوَجهُ وملَ يُقَ فإنْ قيل: ملِ

 (٣) ةِ ـــنّ ني مِن أهلِ السُّ ين والمتكلِّمِ فاجلـــوابُ - كما قال بعضُ المفرسِّ

م  نابِلةٌ وهُ ُم حَ ـــونَ أهنّ ، فكيفَ يزعمُ فرِ ،  والعياذُ بـــاهللاِ مِن الكُ ـــةٌ = حقيقيّ
ون اإلمامَ أمحدَ ريض اهللا عنه يف أصلِ العقيدةِ، فقد قال اإلمامُ أمحدُ يف  الِفُ خيُ

.« خطَّطةِ رةِ واألَعيانِ المُ وَّ صَ رِ المُ وَ : «هوَ ال كالصُّ وَصفِ اهللاِ تعاىلَ
علُوا له  وا عليه مجيـــعَ األعضاءِ وجَ زُ وا عليه العُضوَ فقد جوَّ زُ وَّ ـــا جَ ُم لمّ ألهنّ  (١)
: فيما جيِبُ هلا  تَماثِالتِ تَستَوِي يف ثالثةٍ ه، والقاعِدةُ أنّ «المُ لقِ أمثاالً مِن خَ
مِ  دَ يلُ عليها كالقِ مِ، وما يســـتحِ ، وما جيوزُ علَيها كالعدَ عقالً وهو احلدوثُ

.« ّ ماينِ غريِ الزَّ
يميَّ (ت  عانَ التّمِ ـــمْ لٌ يُدعَى بَيانَ بنَ سَ ـــاينِ اهلِجريّ رجُ رنِ الثّ ـــرَ يف القَ ظهَ  (٢)
يَ  ـــمِّ ياذُ باهللاِ وسُ ـــيم والعِ ا يف التّجسِ ـــسَ مذهبً ، أسّ دٍ َ ١٢٠هـ) مِن بِالدِ 
لِكُ كُلُّه إالّ وَجهه،  ورةِ اإلنســـانِ وهيَ ة وقالُوا: إنّ اهللاَ عىلَ صُ يانِيّ ــه البَ أصحابـُ

. فرِ ِ الكُ ع ، فإنّ ذلكَ مِن أشنَ ياذُ باهللاِ تعاىلَ والعِ
ازي يف «أساس التّقديس»  خر الرّ ريه» (٢٢٨/١٥)، والفَ ّ يف «تفسِ رط كالقُ  (٣)
ـــيوطيّ يف  هـــان» (٨٦/٢)، والسُّ ركـــيشّ يف «الربُ ـــدر الزّ (ص/٩٥)، والبَ

رتَك األقران» (١١٤/١). «مُعْ
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ثلُ ذلكَ ســـائغٌ يف  ، ومِ اتِ التّأكِيدُ َ الذّ رادُ مِن ذِكرِ الوجهِ عىل مع - المُ
: «وَجهُ هذا األمرِ كَذا وكَذا، ووَجهُ هذا  ؛ أالَ ترَ أنّهُ يُقالُ لٌ اللُّغة مُستعمَ

ه. ليلُ نَفسُ ه والدّ لِيل كَذا وكَذا» ويُرادُ مِن ذلكَ األمرُ نَفسُ الدّ
 WVU  T  S R  Q P O﴿ : فائدة: جـــاء يف قولِ اهللاِ تعـــاىلَ
» وهو اإلتيانُ يف  ى «االفتِنانَ (١) يُســـمَّ YX﴾ نَوعٌ مِن البَالغةِ
يـــة؛ فإنّه عزَّ وجلَّ  حِ والتَّعزِ ِ بَني التَّمدُّ ـــني كاجلَمع تلِفَ نَّنيِ خمُ الـــكالمِ بفَ
ـــه بأنّه ذُو  ح بالبَقاءِ بَعدِ فَنائِهم ووصفَ نَفسَ دَّ نائِهم ومتَ  اخلَلقَ بفَ عَزَّ

. ةِ ألفاظٍ اجلَاللِ وذُو اإلكرامِ، كُلّ ذلكَ يف عَرشَ
. ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿] \ [ ^  _﴾ أهيُّ

:﴿R  Q P O ﴾؟ فإنْ قِيل: أيُّ نِعمةٍ أفادَ عنها قَولُه تعاىلَ
احةِ  نيا إىل الرّ ُمـــومِ يف الدُّ ؤمنِ مِن البَالءِ واهل : أنّ انتِقـــالَ المُ فاجلـــوابُ
ه  بادِ ا عىل عِ مُ هبِ ورِ يف اآلخِرة نِعمةٌ وأيُّ نِعمةٍ مِن اهللاِ عزَّ وجلَّ يُنعِ والرسُّ

. المؤمنِنيَ
يعَ  ه الّذي خلَقَ المخلُوقـــاتِ بَنيَّ أنّ اجلمِ ا ذَكَر عـــزَّ وجلَّ أنّه وَحدَ ولمّ
 ﴾a﴿ َّون إليه تعـــاىلَ فقال: ﴿`﴾ أي يَســـألُ اهللاَ عزَّ وجل ـــرُ مُفتقِ

نُون  لُ الّذي يتلُوه المؤمِ فُ بالبَالغةِ وأســـالِيبِها هو اللَّفظُ المنزَّ الّذي يُوصَ  (١)
تُه، أمّا  فَ ّ الّذي هو صِ بارةٌ عن كالمِ اهللاِ الـــذايتِ ـــفِ والذي هو عِ صحَ يف المُ

. ا وال صوتًا وال مُؤلَّفةً مِن ألفاظٍ رفً فةُ اهللاِ عزَّ وجلَّ فليستْ حَ صِ
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م بلِسانِ  اهتِ م مَن يَسأَلُونه حاجَ نهُ أي كُلُّ مَن ﴿d c b﴾ فمِ
. يع إلَيهِ م مَن يَسأَلُونَه بلِسانِ احلَالِ الفتِقارِ اجلمِ نهُ قالِ، ومِ المَ

يه،  ضِ ُ  ﴾k j i h﴿ َّأي اهللاُ عزَّ وجل ﴾h﴿ ٍأيْ وَقـــت ﴾g f﴿ 
ه، ووُجودُ  لقِ ــه اهللاُ يف خَ ثـُ دِ ــرِ واحلادِث الّذي حيُ قـــتُ عائدٌ عىل األثـَ فالوَ
مانِ  ـــبحانَه كان قبلَ الزَّ مانِيا، ألنّه سُ اهللاِ عـــزَّ وجلَّ أزيلٌّ أبـــديٌّ ليسَ زَ

. مانٍ زلْ بعدَ إجيادِمها بال مَكانٍ وال زَ ما وملَ يَ هُ كانِ وهو خالِقُ والمَ
رداءِ ريض اهللا عنه عن رســـولِ اهللا  ُ بهِ ذلكَ ما رواهُ أبو الدَّ ريُ ما يُفرسَّ وخَ
ا،  نْبً ــرَ ذَ فِ ــأْنِهِ أَنْ يَغْ نْ شَ ـــريِ ﴿j i h g f ﴾ قـــال: «مِ ملسو هيلع هللا ىلص يف تفسِ
» رواهُ البُخاريّ وابنُ  يــنَ رِ ْفِضَ ءَاخَ خيَ ــا، وَ مً فَعَ قَوْ يَرْ ا، وَ بً رْ جَ كَ ــرِّ يُفَ وَ

بّانَ واللَّفظُ له. ماجهْ وابنُ حِ
َّف يف  : معناهُ أنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ يَترصَ وعِ ما ســـبَقَ يُقال يف اآليةِ مُ ن جمَ فمِ
زقٍ وإحياءٍ وغريِ ذلكَ  لقٍ ورَ ــرُه كُلَّ يَومٍ؛ مِن خَ رُ أثـَ ا يَظهَ فً وتِه تَرصُّ مَلكُ
أْنٌ عن  لُه عزَّ وجلَّ شَ ، ومع ذلكَ فإنّه ال يَشـــغَ يهِ إالّ اهللاُ تعاىلَ صِ ّا ال حيُ ممِ
ه األزيلّ وَفقَ  لمِ بَق يف عِ ر أنْ يكُون ممّا سَ تِه ما قَدَّ درَ ذُ بقُ فِ نْ ، بل يُ ـــأْنٍ شَ

ة. مَشيئتِه األزليّ
قُونَ مِن  ةُ الصادِ وفيّ ـــون والصُّ ون والمتكلِّمُ ُ لماءُ والمفرسِّ ـــن العُ وقَد تفنَّ
: ﴿j i h g f ﴾ بأســـالِيبَ أنِيقةٍ،  حِ قولِه تعاىلَ ةِ يف رشَ ـــنّ أهلِ السُّ
مَشقيّ  ّ الدِّ يبِ ين بنُ عرَ ِ الدّ باراتٍ رَشـــيقةٍ، ومِن ذلكَ قولُ اإلمام حمُ وعِ
سٍ  يل يف كُلِّ نَفَ َ والتّبدِ ريُّ ه التّغَ سِ رَك مِن نَفْ ه: «مَن أَدْ ريض اهللا عنه ونصُّ
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نَ بأنّ اهللا  ولِه تعاىل: ﴿j i h g f ﴾»(١)، ومعناهُ مَن أيقَ ُ بقَ فهو العاملِ
تِه  درَ مُ بقُ ثُ ويُعدِ َّف يف اخلَلقِ بِما يَشاءُ فيُحدِ و الّذي يَترصَ عزَّ وجلَّ هُ

. َ اآليةِ رفُ بمع وقِنُ حقا العاِ ظةٍ ما شاءَ فهذا المُ ةِ يف كُلِّ حلَ األزليّ
ــــنيِ مع أنّكُم  ون مِن الثَّقلَ ــــدُ ــــا اجلاحِ ﴿p o n m  l﴾ أهيُّ
بحانَه. كُم مِن غريِ وُجوبٍ عليهِ سُ مَ اهللاُ بِه علَيكمُ وعىل غريِ تُعايِنُون ما أنعَ
ه عن  يرَ زِ ه أنّ بعضَ األُمراءِ سألَ وَ ريه» وغريُ ّ يف «تفسِ رط لطيفة: روَ القُ
لَه  هَ تَمْ يرُ مَعناها واسْ قولِ اهللاِ تعاىل: ﴿j i h     g        f﴾ فلَم يَعرِف الوزِ
دُ له فقال: يا مواليَ  له، فرَءاهُ غَالمٌ أسوَ ا إىل مَنزِ ئِيبً َف كَ دِ ثُمّ انرصَ إىل الغَ
: عُدْ إىل  ه فقال الغُالمُ َ ؟ فأخربَ يّ لَ عىلَ يدَ ين ما شأنُكَ لعلَّ اهللاَ يُسهِّ أخربِ
، شـــأنُه أنْ  ريُ ا األمِ : أهيُّ عاه فقال الغُالمُ ها له، فدَ ُ ّ أُفرسِّ هُ أَينِ األَمِري فأعلِمْ
 ، يِّتِ رِجَ احلَيَّ مِن المَ ، ويُولِجَ النَّهارَ يفِ اللَّيلِ، وخيُ يُولِجَ اللَّيـــلَ يفِ النَّهارِ
 ، َ مُعاىفً تَيلِ بْ ا، ويَ لِيمً مَ سَ قِ ا، ويُسْ يمً قِ يَ سَ فِ ، ويَشْ يِّتَ مِن احلَيِّ رِجَ المَ وخيُ
ا، فقال  ريً َ فَقِ ِ غْ نِيا، ويُ رَ غَ قِ ا، ويُفْ يزً زِ لَّ عَ ، ويُذِ لِيالً زَّ ذَ عِ ، ويُ تَىلً َ مُبْ ويُعايفِ
زارةِ  ِ ثِيابِ الوَ َلع ِ يرَ  ، ثُمّ أمَرَ الوزِ ّ فرَّجَ اهللاُ عَنكَ ِ تَ عَ : فرَّجْ لـــه األمريُ
، هذا مِن شأْنِ  : يا مَواليَ يرِ زِ ، فقال الغُالمُ للوَ ـــوَها الغُالمَ عنه وأنْ يَكسُ

.(٢) اهللاِ تعاىلَ

راتِ الذهَب» (٣٤٢/٧)، وعبد الرؤوف  مادِ احلنبَيلّ يف «شذَ ه ابنُ العِ ذكرَ  (١)
يّة» (ص/٢٣). رِّ واكِب الدُّ ناويّ يف «الكَ المُ

. َّ لُ أثَرُ فِعلِ اهللاِ عزَّ وجلَّ يفِ أي هذا احلاصِ  (٢)



٢٨٢

اينّ رمحه اهللا عن أيب  عاء» للحـافظِ الطـــربَ ينا يف كِتـــابِ «الدُّ وِّ فائـدة: رُ
قتُلَه،  بَه لِيَ الً فطلَ لِك أخافَ رجُ لَيمانَ بنَ عبدِ المَ ّ أنّ سُ بدِ اهللاِ الرَّقايشِ عَ
رَب  ون بِه، فهَ رُ لَ رِجاله يَطلُبُونَه وال يَظفَ ه، فجعَ ندِ ـــرَب الرّجُل مِن عِ فهَ
ِد  عَل ال يأيتِ بَلْدةً إالّ قِيلَ له: قد كُنتَ تُطلَبُ ههنا، فلَم جيَ ـــل فجَ الرّجُ
ـــلَيمانَ  َ أنْ ال يُفلِتَ من سُ ا طـــالَ علَيه األمرُ وخَيشِ ا يُؤويِه، فلمّ ـــدً أحَ
 ، ـــلطةٌ بَ إىل بِالدٍ ليسَ له فيها سُ ا مِن أنْ أَذهَ ا خريً دُ شـــيئً قال: ما أجِ
، قال:  ّ لٍ يُصيلِ ا هو برَجُ رٌ وال ماءٌ إذَ حراءَ ليسَ فيها شـــجَ ا هو يف صَ ينَ فبَ
: واهللاِ ما  لتُ يسِ فقُ عتُ إىل نَفْ ، قال: ثُمّ رَجَ ِ : هذا يَطلُبُ تُـــه وقلتُ فْ فَخِ
ه،  وَ َ دتُ  صَ ـــتُ فقَ ّ ءانَسْ (١)، قال: فكأَينِ بةٌ لةٌ وال دابّةٌ وال قِرْ ـــه راحِ معَ
ّ وأنا قائِمٌ  ـــتَ إِيلَ دَ وســـلَّم ثُمّ الْتَفَ يه رَكَع ثُمّ ســـجَ تِفَ تُ بنيَ كَ ا رصِ فلمّ
ــكَ اهللاُ، قال:  ـُ : أجَل يَرمحَ »، قُلتُ لَّ هـــذا الطّاغِيَ أَخافَـــكَ فقـــال: «لعَ
؟ فقال: «قل:  ـــبْعُ ُكَ اهللاُ وما السَّ : يَرمحَ ِ»، قُلتُ ع ـــبْ كَ مِن السَّ عُ نَ َ «فَما 
ئَ  ي ال بادِ يـــمِ الّذِ دِ ـــبحانَ القَ ، سُ ه إلهٌ د الّذي ليسَ غريَ ـــبحانَ الواحِ سُ
ومٍ هو  ـــبحانَ الّذي كُلَّ يَ ائِم الّذي ال نَفادَ له(٣)، سُ ـــبحانَ الدّ لـــه(٢)، سُ
لَقَ ما يُرَ وما  ي خَ ـــبحانَ الّذِ ، سُ ِيتُ ُ ِ و ْ ي حيُ بحانَ الّذِ ، سُ يف شـــأْنٍ

. قاءِ بةُ بكَرس القافِ وِعاءُ السِّ رْ القِ  (١)
ه. الً فال بِدايةَ لِوُجودِ أي مُوجودٌ أزَ  (٢)

ه. ودِ ايةَ لِوُجُ أي ال هنِ  (٣)
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(١)»، ثُمّ قال: «قُلْها»،  ريِ تَعلِيمٍ ءٍ بِغَ َ لِمَ كُلّ  ي عَ ـــبحانَ الّذِ ال يُرَ، سُ
عتُ مِن  ِ األَمْنَ ورجَ لَّ يف قَل زَّ وجَ ى اهللاُ عَ فِظتُهـــا، فأَلْقَ لتُها وحَ قال: فقُ
َّ بابَ  : آلتِنيَ لتُ ، فقُ لَ ـــم أَرَ الرّجُ تُّ فلَ نه، فالْتَفَ ئتُ مِ ـــي الّذي جِ يقِ رِ طَ
لتُ عليه وإنّه  بعَ ودخَ أتُ الكلِماتِ السَّ لِك، فقرَ ـــليمانَ بن عبدِ المَ سُ
ّ أنْ أدنُوَ  أَ إِيلَ مَ ه ثُمّ أوْ راشِ دا أنْ رءاينِ فاســـتَوَ عىل فِ ـــه، فما غَ راشِ ىلَ فِ لعَ
ا معَ ما  رٌ أيضً ؟! وساحِ ِ تَ رْ ـــحَ ه عىلَ الفِراشِ، ثم قال: سَ دتُ معَ ّ قعَ ح
رٍ وال أعَرِفُ  : واهللاِ يا أمريَ المؤمنِني ما أنا بســـاحِ ؟! فقلتُ ِ عَنكَ ـــ غَ بَلَ
وْفه وأمره كُلّه وما كانَ  تِه وخَ ه الرّجُل بقِصّ َ ، فأخربَ تُكَ رْ حَ ةَ وال سَ رَ ـــحَ السّ
ها، اكتُبوا  كَ لَّمَ وَ عَ ي ال إلهَ إالّ هُ ُ واهللاِ الّذِ : اخلَرضِ ـــلَيمانُ فيه، فقال له سُ

نُوا جائِزتَه وامحِلُوه إىل أَهلِه. له أمانًا وأحسِ
نيا  ـــم بأنَّ الدُّ هُ ه وذَكَّرَ بادِ ـــه عىل عِ مِ د اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ نِعَ ـــدَّ ـــا عَ ولمّ
م إىلَ أنّ يومَ احلِســـابِ ءاتٍ  هُ والٍ، نَبَّهَ ـــي إىلَ زَ وم بل هِ ومـــا فيها ال يَدُ
، فقال تعاىل: ﴿r q﴾ أي  لَ زاءَ ما عَمِ لٍ جَ ى كلُّ عامِ لقَ يـــثُ يَ حَ
 ، عايصِ بُكم ﴿u t s﴾ اإلنسُ واجلِنُّ فنُعاقِبُ أهلَ المَ سنُحاسِ
، قال اإلمامُ  لُه شأنٌ عن شأنٍ ونُثِيبُ أهلَ الطّاعةِ، واهللاُ عزَّ وجلَّ ال يَشغَ
ءٍ، وهو(٢)  َ ءٌ عن  لُه  ه»: «ال يَشغَ يحِ البُخاريّ ريض اهللا عنه يف «صحِ

.« غلٌ » وما به شُ نّ لكَ رَّغَ : «ألَتَفَ مَعروفٌ يف كالمِ العرَب يُقالُ

. لمٌ ثَ لَهُ عِ دُ ريِ أنْ حيَ ءٍ مِن غَ لّ  ٌ لِكُ أي هو عاملِ  (١)
. ريُ بذلكَ أي التّعبِ  (٢)
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ا أحياءً وأمواتًا،  وهلُ مُ ـــلُ األرضِ أي حمَ ُما ثَقَ يَ الثَّقالنِ بذلكَ ألهنّ ـــمِّ وسُ
يكَ له. ِ دٌ ال رشَ ونُ يف ﴿r q﴾ للتّعظِيم، واهللاُ عزَّ وجلَّ واحِ والنُّ

ون،  ُ َ اآليةِ هو الّذي أطبَقَ علَيه المفرسِّ ع ـــريُ الّذي ذكَرناهُ يف مَ والتّفسِ
ا مِن  بِني، وإخبارً كذِّ ا بالِغَنيِ للمُ يدً ا ووعِ يدً دِ هم بأنّ يف اآليةِ هتَ وزادَ بعضُ

. بادَ بَ العِ اسِ اهللاِ عزَّ وجلَّ بأنّه حيُ
 ﴾r q﴿ ـــري ين إىل التّعبِري يف تفسِ تنبيـه: ذهَب بعـــضُ المفرسِّ
 ،ِ ع بارةٌ قبِيحةٌ يف هذا الموضِ ســـابِكُم» وهي عِ دُ إىل حِ بقولِ: «ســـنَقصِ
ُم» ملَ يَكُن فيه حمظورٌ ألنّه ال يُوهِم أنّ إرادةَ  ســـاهبَ فلَو قِيل: «أرادَ اهللاُ حِ
 « دَ ريِ بـِ «قصَ ِالفِ التّعبِ رشِ الثَّقلَنيِ  صلَتْ له وقتَ حَ ُم حَ ســـاهبَ اهللاِ حِ

مٌ ممنوعٌ استعمالُه. قِّ اهللاِ فإنّه مُوهِ يف حَ
ن ريض  ِ ال سيّما عندَ اإلمام أيب احلسَ ولذلكَ أصلٌ عندَ األشاعرةِ يف المنع
كَ يف  ن بنُ فُورَ د بن احلسَ د قالَ اإلمامُ األســـتاذُ أبو بكر حممَّ اهللا عنه، فقَ
ه: «وكذلك  » ما نصُّ ـــنِ األشعريّ ـــيخِ أيبِ احلسَ دِ مَقاالتِ الشّ َرَّ كتابه «جمُ
(٢) بذلِكَ  َ دٌ وإنْ كان ع مٌ أو قاصِ هُ عزَّ وجلَّ بأنّه عازِ (١) وَصفَ ـــعُ نَ َ كان 
دِ التَّوقِيفِ فيه». لِ فَقْ (٣)، ألجْ يقةِ ا عىل احلقِ ه هبِ َ اإلرادةِ وقد وَصفَ مع

نِ األشعريَّ ريض اهللا عنه. يع اإلمامَ أبا احلسَ  (١)
. أي مُطلِقُ الوَصفِ  (٢)

. فةَ الواجبةَ هللاِ عزَّ وجلَّ فَ بذلكَ الصِّ أي وأرادَ الواصِ  (٣)
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يرِ اهللاِ  ون مِن الثَّقلَنيِ أَبِتَحذِ دُ ا اجلاحِ  ﴿z y x w  v﴾ أهيُّ
.(١) وءِ احلِسابِ ّا يُؤدِّي إىل سُ لَكُم ممِ

ين عىل أنّ اآلالءَ إنْ كانتِ النِّعمَ فما ســـبَقَ  لحدِ ضَ بعضُ المُ وقد اعرتَ
لُّ ذلك عىل  دُ ، قالوا: فال يَ اآليـــةَ األخِريةَ مِن الكالمِ ختوِيفٌ باحلِســـابِ
د  ريُ إلَيهِ فقَ ـــن عاقِبةِ ما تَصِ وَّفَك مِ رَك وخَ النِّعمـــةِ، واجلوابُ أنّ مَنْ أنذَ

مَ علَيك. أَنعَ
ازَ بِما  يامةِ مِن أنْ جيُ دٍ يـــومَ القِ رَّ ألحَ ـــرَ اهللاُ عزَّ وجلَّ أنّه ال مَفَ ــمّ ذكَ ثـُ
اعةَ ﴿| { ﴾ قد  :  ﴿} ﴾ أي يا مجَ نيا فقال تعاىلَ لَ يف الدُّ عَمِ
فوفٍ يف ذلكَ اليومِ، ﴿~ ے ﴾  أي  بعةَ صُ أحاطَتْ بِكُم المالئكةُ سَ
ّا أنتُم فيه بأنْ تَسلُكوا  لُصوا ممِ لو كُنتُم تَســـتطِيعُون  ﴿¡ ¢ ﴾ أي ختَ

ي  ﴿¥ ¦ ﴾    ـــنيَ  ﴿£ ¤ ﴾ أي مِن نَواحِ بأبدانِكُم خارجِ
 ©﴿ ، وا، وهو أمرُ تَعجِ ـــم  ﴿§﴾   أي فاخرُجُ كُ عُ نَ َ  ٍ مِن غريِ مانِع
ين  ورِ ذَ يف ذلكَ اليوم مِن المحصُ نفُ دَ يَســـتطِيعُ أنْ يَ ª﴾ أي ال أحَ
ياءُ  (٢)، فاألتقِ ـــةٍ أي بإذْنٍ مِن اهللاِ عـــزَّ وجلَّ ُجّ ِ  ﴿»    ¬ ®﴾ أي 

دُ عليه احلِسابُ ال  ه، فإنّ الّذي يُشـــدَّ ه ويُزعِجُ ـــوؤُ سُ ـــبةِ العبدِ بما يَ اسَ أي حمُ  (١)
. نهُ عزَّ وجلَّ ا مِ ئً يِّ ا سَ بةُ اهللاِ العبدَ فليسَ شيئً اسَ ورٍ وراحةٍ، وأمّا حمُ يكونُ يف رسُ
ّا أنتُم فيه، هذا يف  لُصوا ممِ نا رمحه اهللا: «معناهُ إنِ استطَعتُم أنْ ختَ قال شـــيخُ  (٢)
ـــل المالئكةِ، أمّا  ينَ مِن قِبَ ورِ صُ ونونَ حمَ ؛ بعضُ النـــاسِ يَكُ بعـــضِ النّاسِ

رشِ.= لِّ العَ ياءُ فتَحتَ ظِ األتقِ
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ونَ فال خُروجَ هلُم مِن أرضِ  رُ نُون، وأمّا الكافِ رشِ ءامِ لِّ العَ ونونَ يفِ ظِ يكُ
ـــون داخلَها  م المالئكةُ فيها فيُحبَسُ فُهُ ـــمَ الّ تَقذِ ِ إالّ إىل جهنَّ المحرشَ
ِفُّ  ظةً وال ختَ عُ حلَ ا مِن العذابِ كثريةً ال تَنقطِ بِني كُلَّ الوقـــتِ أنواعً مُعذَّ

 f       e d c b a   ̀_﴿ ،ايةَ له هـــةً إىل ما ال هنِ بُرْ
راء: ٩٤-٩٥]. عَ ورة الشُّ g ﴾ [سُ

يرِ  ، أَبِتَحذِ ـــن الثَّقلَنيِ ون مِ دُ ـــا اجلاحِ  ﴿¯ ° ± ² ³﴾ أهيُّ
. وءِ العاقِبةِ ل إىل سُ ّا يُوصِ اهللاِ لَكُم ممِ

ذابِ يف  ــم مِن العَ ـُ ينَ بعضَ ما يَكُون هلَ دَ اهللاُ عزَّ وجـــلَّ الكافرِ ــمّ أوعَ ثـُ
ون مِن  دُ ا اجلاحِ : ﴿´﴾ أي يُســـلَّطُ ﴿μ﴾ أهيُّ اآلخِرة فقال تعاىلَ

                                        ِ بورِ وأنتُم تُســـاقُون إىل أرضِ المحرشَ ـــن القُ كُم مِ نيَ خُروجِ ـــنيِ حِ الثَّقلَ

م ألنّ ذلكَ اليومَ  هتِ ٍ عىلَ خِالفِ عادَ ثرة ماءِ بِكَ لُ مَالئِكةُ السّ نزِ يامةِ يَ ومَ القِ = يَ
دَ يَستطِيعُ  ط، وال أحَ نسُ واجلِنُّ يف الوسَ فوفٍ واإلِ بعةَ صُ ون سَ فُّ ، يَصُ ومٌ عَظِيمٌ يَ
، ال أحد يَستطِيعُ أنْ  يقِ اجلَوّ رِ ِّ وال بطَ كانِ ال بِطَريقِ الربَ ذَ مِن ذلكَ المَ نفُ أنْ يَ

نَ اهللاُ له. ةٍ مِن اهللاِ أي مَن أَذِ ُجّ ِ ة،  لطانُ هو احلُجّ ، والسُّ لطانٍ ذَ إالّ بِسُ نفُ يَ
  : ولُ . وقَولُ مَن يقُ ىلَ رجاتِ العُ ُم الدَّ تَـــبَ اهللاُ هلَ ين كَ لّ عىلَ الّذِ ه اآليةُ تَدُ هذِ
، هؤالءِ حرَّفُوا تفسريَ القرءانِ  هلٌ » هذا جَ نيويّ لمُ أي الدُّ ـــلطانُ هنا العِ «السُّ
لُوا إىل ما فَوقَنا  عرِفُوهنا، وصَ نيا ال يَ ـــماءُ الدُّ لْقِ اهللا؟! السَّ عرِفُون مِن خَ ا يَ ماذَ
ةً عىل  لُ ءاياتٍ قُرءانِيّ قُهم يُؤوِّ نيَ ومَن يُصدِّ يِّ الُ اجلُغرافِ هّ دٍّ ما. هؤالء جُ إىل حَ
لُوها  عَ ونَ أنْ جيَ يدُ حيةٌ يُرِ ِ ـــيَ رصَ يا، اآلياتُ الّ هِ ها عىلَ اجلغُرافِ قَ بِ ـــواهُ لِيُطَ هَ

يا». غرافِ تابِعةً للجُ
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بٌ  ﴿¸ ¹﴾ خالِصٌ ال دُخانَ له ﴿º﴾ أي دُخانٌ  ﴿¶﴾ أي هلَ
واظُ  هم، والشُّ بُّ مِن فوقِ رؤوسِ اسٌ مُذابٌ يُصَ ُ ال هلَبَ له، وقيل: هو 
مها  دِ اجِ أحَ ِ ريِ ام ا مِن غَ م معً ا علَيهِ النِ إمّا أنْ يُســـلَّطَ رسَ والنُّحاسُ المُ
ةً ﴿« ¼ ½﴾ أي  ذا مَرّ ةً وهَ ذا مَرّ م هَ لُ عليهِ رِ أو أنّه يُرسَ باآلخَ

. ذابِ ل علَيكُم مِن العَ ّا يُرسَ رانِ عىلَ االمتِناعِ ممِ فال تَقدِ
، أبإنْذارِ  ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ـــا اجلاحِ  ﴿¾ ¿ Â Á  À﴾ أهيُّ

. نيا قَبلَ بُلوغِ اآلخِرةَ اهللاِ لَكُم يف الدُّ
نُ  ادِ قال: بَينَما  هّ » عـــن بعضِ الزُ يمٍ يف «احلِليةِ لطيفـة: روَ أبو نُعَ
يلِ بنِ عِياضٍ  ُّ بنُ فُضَ نـــا عيلِ لفَ اإلمامِ ومعَ داةَ خَ ّ ذاتَ يومٍ الغَ نُصـــيلِ
 ُّ : يا عيلِ ـــلَّم اإلمامُ قلتُ ا سَ :  ﴿x w v﴾، فلمّ فقـــرأ اإلمامُ
 ﴾x w v﴿ : عتَ ما قرأَ اإلمامُ؟ قال: ما هو؟ قلتُ مِ أما سَ
 μ ´﴿ :ما كان قَبلَها ِ لَ و ﴿4  5 6 7﴾، قال: شغَ

.﴾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

بَه  يامةِ أعقَ ذابِ يومَ القِ ـــن العَ ـــا ذكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يكُون مِ ولمّ
:﴿Ã﴾ أي  جيبةِ الّ تكونُ ذلكَ اليومَ قال تعاىلَ ر العَ ظاهِ بِبَعـــضِ المَ
يامةِ  عَتِ  ﴿Å﴾ يومَ القِ (١)  ﴿Ä﴾ أي انصدَ ـــولَ فَما أعظمَ اهلَ

يلةٌ عـــىل اهللاِ، وقد جاء يف  ، وحقيقتُه مُســـتحِ ـــبُ مِن صفاتِ العبدِ جُّ والتعَ  (١)
ةِ يفِ  َنَّ ــادُونَ إِىلَ اجلْ مٍ يُقَ نْ قَوْ لَّ مِ جَ ــزَّ وَ ا عَ بُّنَ بَ رَ احلديـــثِ المرفوعِ: «عَجِ
ل =   السِ ةِ بالسَّ م يُقادُون إىل اجلنّ م اهللاُ، ومع كوهنِ ــلِ» معناه رَمحِهُ سِ الَ السَّ
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ردِ              ثـــلَ الوَ ةً مِ رّ مَ هـــا عـــن بعـــضٍ ﴿Ç Æ﴾ أي حمُ ـــكَّ بعضُ وانفَ
راءَ  ريُ محَ هم: معناهُ تصِ . وقال بعضُ  ﴿É È﴾      أي كاجلِلدِ األمحَرِ
ا  . وقيل: إهنّ ائبةِ يف اهلَيئـــةِ ةِ الذّ هـــنِ(١) والفِضّ ، وكالدُّ ردِ يف اللَّونِ كالـــوَ
رقاءَ  راءَ وتارةً زَ راءَ وتـــارةً صفَ ؛ فتارةً تكون محَ نُ ذلكَ اليومَ بألوانٍ تَتلـــوَّ
ظِيم، اللهمَّ  يامةِ العَ ولِ يومِ القِ ة األَمرِ وهَ ـــدّ وتارةً خَرضاءَ، وذلك مِن شِ

ظِيم. ّنا مِن اهلَولِ العَ ِ َ يمِ  رِ رءانِ الكَ فبِحُرمةِ القُ
يرِ  ، أَبِتَحذِ ون مِن الثَّقلَنيِ ـــدُ ا اجلاحِ  ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾ أهيُّ

. وءِ العاقِبةِ اكُم بسُ هِ إيّ ِّ وختويفِ اهللاِ لَكُم مِن اإلقبالِ عىل الرشَّ
ٍ وصارَ  وتٍ مَسموع ماواتُ بصَ تِ السّ َ يامةِ تكرسَّ ا كان يومُ القِ فائدة: إذَ
ها  ، ثُمّ تكونُ المالئكةُ عىل أطرافِ فيهـــا فتَحاتٌ بعدَ أن كان فيها أبوابٌ

 S R Q P﴿  :ةِ، قـــال اهللا تعاىل عُ يف اجلنّ ـــفُّ لَفا فتُوضَ وتُلَ
ـــا  ﴿8 9 : ;          X W V U  T﴾، وقـــال أيضً
 َها كما تُطو ِ (٢) بعدَ تكرسُّ ةِ اهللاِ ـــدرَ > =﴾ أي تُطوَ بقُ

ون ثُمّ قُلُوهبم  ُ ـــربَ لَ األَمرِ جيُ م أوّ نهُ م يُســـاقُون إىل اإلســـالمِ أي كثِريٌ مِ = أهنّ
م. اهنُ قوَ إ لِكَ فيَ تَثبُت عىلَ ذَ

.ٍ هن عُ دُ هانُ مجَ والدِّ  (١)
يلٌ  ستحِ وِ ذلكَ فمُ ةِ و ماسّ ةِ ذلكَ باإلمساكِ والمُ َ مُبارشَ ا بمع يُّ هلَ أمّا الطَ  (٢)
علِ  ةِ ال كفِ تِه األزليّ درَ مُ ما شـــاءَ بقُ دُ ويُعدِ ، فهو تعاىلَ يُوجِ عىل اهللاِ عزَّ وجلَّ
 ، اتِ تشـــاهبِ ر المُ ـــكِني بظاهِ ة المتمسِّ ابيّ دٌّ عىل الوهّ ، ويف اآليةِ رَ المخلُوقِنيَ

. ماءُ عىل اهللاِ، والعياذُ باهللاِ هم تَنطوِي السّ عمِ فإنّه عىل زَ
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لُّ اسمُ ملَكٍ  ـــجِ ع يف اجلنّة(١)، وقِيل: السِ ا ثُمّ تُوضَ حيفةُ عىلَ مَكتُوهبِ الصّ
ا رُفِعَت إلَيه. بادِ إذَ ماءِ يَكتُب أعمالَ العِ يف السّ

 ﴾Ï﴿  :يامةِ فقال رَ عزَّ وجـــلَّ ما يكونُ يف بعضِ مَواقفِ القِ ثُمّ ذكَ
ماءُ وحتصلُ األهوالُ يكونُ يف المواقِفِ موقِفٌ  قُ السّ ـــقَّ ومَ إذْ تتشَ أي فيَ
 ،(٢)  ﴾× Ö Õ Ô﴿ نه تُبْ مِ  ﴿Ñ Ð﴾ فيه ﴿Ó Ò﴾ الّذي ملَ يَ

ويُسألُون يف موقِفٍ ءاخَر.
 ، ـــن الثَّقلَنيِ ون مِ ـــدُ ـــا اجلاحِ  ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ أهيُّ

الَفةِ أمرِه. قبةِ خمُ أبِتَخوِيفِ اهللاِ لَكُم مِن عاِ
يامةِ ﴿#﴾ أي  ون يومَ القِ رُ ُ ﴿"﴾ أي الكافِ َّ ُ  ﴿!﴾ أي 
نيَ يُعرَفُون  م وغريِمها، كما أنّ المتّقِ رْقةِ عُيوهنِ وهِهم وزُ وادِ وجُ م كسَ الماهتِ بعَ
،  ﴿$﴾ أي  ه وغريِ ذلكَ مِ م مِن بياضِ الوَجهِ وإِرشاقِه وتَبسُّ ــــيماهُ بسِ
ين  ﴿& '﴾ أي  فتأخذُ المالئكةُ ﴿%﴾ أي بنَوايصِ الكافرِ
لُ  عَ ينَ وجتَ مُ الرّأس. فتَســــحَبُ المالئكةُ الكافرِ هم، والنّاصيةُ مُقدَّ وأقدامِ
م كما يُكرسَ  ُ ظُهورَهُ ــــهم ثُمّ تكــــرسِ ؤوسِ م رُ ومةً إىل مُقدَّ ــــم مَضمُ أقدامَهُ

ـــماواتِ  يث أنّ السّ رِد يف احلدِ مة اهلرريّ رمحـــه اهللا: «ملَ يَ نا العالّ قال شـــيخُ  (١)
.« ةِ عُ يف اجلنّ ا تُطوَ وتُوضَ نْ أقرَبُ ما يُقال إهنّ ع يف اجلنّة ولكِ تُوضَ

د المفرسِّ اهلرريّ رمحه اهللا: «يف قِســـمٍ مِن أقســـامِ يومِ  نا المجـــدِّ قال شـــيخُ  (٢)
مسُ  ةٍ والشّ رَ ألْفِ سنَ ـــكوتًا قَدْ دٌ عَن ذَنبِه، يُرتَكُون سُ يامةِ ال يُســـأَلُ أحَ القِ

.« وقَ وال غُروبَ يف ذلكَ اليومِ ضاءِ إذْ ال رشُ واقفةٌ يف الفَ
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هم بالنّوايصِ  ــــار(١). وقيل: معناهُ يُســــحَبُ بَعضُ يهم يف النّ ــــبُ وتُلقِ احلطَ
بِّني عىل وُجوهِهم. ارِ مُكَ ون يف النّ هم باألَقدامِ ثُمّ يُلقَ وبَعضُ

رْسالِ اهللاِ  ، أبإِ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿)  ( * + ,﴾ أهيُّ
. رَ واجِ المواعِظَ والزَّ

ـــبِيل التّوبيـــخِ والتّأنِيب(٢) والتّحقِري  ينَ عىل سَ ول المالئكةُ للكافرِ وتقُ
ةٌ،  ا حارضِ بُّون فيهـــا ﴿.﴾ فإهنّ ــ تُكَ ارُ الـّ ـــري  ﴿-﴾ النّ والتّصغِ
ون،  رُ ا الكافِ ا أهيُّ بُون هبِ وهي  ﴿/ 0 1 2    3﴾ أي كُنتُم تُكذِّ
ا  عِي أهنّ ها أو يدّ نفِي وُجودَ م مَن كان يَ نهُ ، فمِ فرِ ـــرمَ أعظَم مِن الكُ وال جُ
م ﴿4﴾  ُم دخلُوها وهُ هم إىل أهنّ ى أمرُ ثلِه، وها قَد انتهَ ـــتْ لمِ ليسَ
يقِ فيها               ـــذابِ احلرِ ونَ ﴿5﴾ أي بنيَ عَ ـــارِ ويَســـعَ بُـــونَ يف النّ أي يتَقلَّ
ُم  ، فإهنّ ٍ مِن احلَرارةِ الغايةَ  ﴿6 7﴾ أي ماءٍ حارٍّ ﴿8 9﴾ أي بالِغ
 ّ ا فقطَّعَ أمعاءَهم ح وا محِيمً قُ ابٍ سُ يقِ برشَ ة احلرِ دّ ا اســـتَغاثُوا مِن شِ إذَ
 ، ذابُ أبلَغَ ونَ العَ ـــرُجَ مِن أدبارِهم، ثُمّ تُعادُ أمعاؤُهم يف أجوافِهم ليكُ ختَ

دٍ عن ابـــن عبّاسٍ ريض اهللا  اهِ » عن جمُ روَ البيهقـــيّ يف «البَعث والنُّشـــورِ  (١)
م يف قولِه تعاىل:  ﴿! " # $ %& '﴾  عنهُ

.« فُ احلطَبُ فُ كما يُقصَ ه ورِجلَيه ثُمّ يُقصَ عُ بَنيَ رأسِ مَ قال: «جيُ
رُوس»  بِيديّ يف «تـــاج العَ بالَغـــةُ يف التّوبِيخ والتّعنِيف، قالـــه الزّ وهـــو المُ  (٢)

.(٣٢/٢)



٢٩١

بُّ  ـــهم فيُصَ ؤوسُ (١) فتَنفتِحُ رُ يدٍ دِ ـــعَ مِن حَ قامِ ـــم المالئكةُ بِمَ هبُ وتَرضِ
ذُ مِن  نفُ ـــلُت ما فيها ويَ سْ لُصَ إىل أجوافِهم فيَ ّ خيَ يمُ ح مِن فوقِها احلمِ

. مَ وذُ باهللاِ مِن عذابِ جهنَّ هم،  نَعُ وبِ أقدامِ كعُ
عُ فيه  نفَ ، أبِما يَ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿: ; > =  <﴾ أهيُّ

. ّ ٍ اإلنذارُ مِن تَرغِيبٍ يف خريٍ وتَنفريٍ مِن رشَ
ّ ريض اهللا عنـــه أنّ بعضَ النّاسِ عاتبَه  يد الرَّقايشِ زِ وِي عن يَ لطيفـة: رُ

 s r q﴿ ُ : أمَا تَقرأ يدُ زِ ، فقال يَ ارِ ثرةِ بُكائِه مِن عَذابِ النّ ـــن كَ مِ
ُ: ﴿´ º ¹ ¸ ¶  μ « ¼﴾؟  t﴾؟ أما تَقـــرأ
ارِ ويَرصُخ  ُولُ يف الدّ عَل جيَ غَ  ﴿4 5 6 7 8﴾ وجَ ّ بَلَ رأَ ح فقَ

َ علَيه(٢). ّ غُيشِ ويَبكِي ح
عِي  قةِ مُدَّ نادِ جُ بهِ بعضُ الزّ لهَ ر والتّحذير مِن قـــولٍ يَ تنبيــه: جيِبُ احلذَ
ون أنّ جهنَّم مكانٌ  م يزعمُ م بَراءٌ - فإهنّ نهُ ةُ مِ ةُ احلَقَّ وفيّ ة - والصّ وفيّ الصُّ
لٌ يُدعَى  ين رجُ بِني للدِّ كذِّ قةِ المُ نادِ ى، ومِن أولئكَ الزّ ستشفَ للعِالجِ كالمُ
 « َّ مةَ اإلنساينِ اه أتباعُه «العالّ مّ ـــيخُو» (ت ١٣٨٤هـ) سَ «حممد أمني شَ
ينِه، فإنّه يقول  بٌ هللاِ ورســـولِه ودِ يـــقٌ مُكذِّ ندِ ومـــا هو يف احلقيقةِ إالّ زِ

. ارِ ارُ يف النّ فّ ا الكُ بُ هبِ طرَقةٌ يُرضَ ٍ وهي مِ ع مَ قْ عُ مِ مجَ  (١)
ـــماعِ القرءانِ ككتابِ  ن ماتَ مِن سَ لماءِ رســـائِلَ فِيمَ وقَد صنَّف بعضُ العُ  (٢)

. ّ ِ ِ» أليب إسحاقَ الثَّعلَ رءان «قَتىلَ القُ
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 Î     Í﴿» :(ص/٢٣٣) «زءِ تبارَك ى «تأوِيل جُ يف كتابِه المســـمَّ
ود إىل  عُ نه علَيه لِيَ نانًا مِ Ï ﴾ مِن رَمحتِه هبذا اإلنسانِ ال يَرتُكُه حَ
 ﴾Ð ﴿ نا له ْ رضَّ ، حَ دً ن ال نَرتُكُه سُ ، فاهللاُ يقول:  دَ احلقِّ ويَسعَ
رِيض  ثلُ المَ ربِ واآلخِرةِ، مِ نيا والقَ لسلةً مِن عِالجاتٍ يف الدُّ ا، سِ دُ هبِ يُقيَّ
 ،« ه العِالجاتِ مِن رمحةِ اهللاِ سبحانَه وتعاىلَ ى، وكلُّ هذِ ستشفَ ي بالمُ الّذِ

يحِ(١). فرِ الرصّ نعوذُ باهللاِ مِن هذا الكُ
ا  مَ هبِ ـــةِ الّ أنعَ نيوِيّ م الدُّ لةً كثـــريةً مِن النِّعَ دَ اهللاُ عزَّ وجلَّ مجُ ا عـــدَّ ولمّ

نها نَفيُه أن  ؛ مِ يبةٌ ِرافاتٌ كثريةٌ وكُفريّاتٌ عَجِ د أمِني شيخُو هذا ا ولمحمّ  (١)
 ِ يع ـــعادةَ جلمِ وثِه، وقولُه بأنّ اهللا شـــاء السّ ء قبلَ حدُ ا بال يكـــونَ اهللا عالِمً
، وهذا تكذيبٌ رصيحٌ  رةً وا أشـــقياءَ كفَ وه فصارُ م خالَفُ هُ اخلَلقِ ولكنّ بعضَ
ه شـــخصٌ يُدعَى «عبدَ  ته مِن بَعدِ عوَ رءان واحلديث واإلمجاع. وقَد نرشَ دَ للقُ
ِلة  ا مِن المع د راتب النابليسّ وكِالمهُ » (ت ١٤٣٣هـ) وحممّ اهلـــادي الباينِ
ر المرأة الّ  فَّ َ كَ ـــيخِهما، فإنّ البـــاينِ يبِ شَ وهلما كُفريّاتٌ زائدةٌ عىل أعاجِ
ا:  ، وقال أيضً لوبِ ها أمام األجانِب، نعوذُ باهللاِ مِن مَســـخِ القُ ـــفُ وَجهَ تَكشِ
ودِ  هُ يـــدةُ اليَ قِ رِ الّ عَ ضـــاءِ والقدَ يدةِ القَ قِ ـــم مِن عَ كُ يَ ـــلُوا أيدِ وا اغسِ وحُ «رُ
بِني، وأمّا النابليسّ =  فرِ المُ ا»، نعوذُ باهللاِ مِن هذا الكُ نهَ نُ مِ والنَّصارَ أحسَ
دِّ عليه  نا يف الرَّ فْ ها يف حاشيةٍ، لذا صنَّ َ رصُ عُ مِن أن  ِيلّ فضالالتُه أوسَ =المع
». وقَد  ابُليسّ د راتِب النّ الالتِ حممّ لميّ عىل ضَ

دّ العِ يناها «الرَ رســــالةً أســــمَ
بابةٍ  مُ مَكانُ طَ نادِقة فقالوا: «جهنَّ قال بنَحوِ مَقالةِ حممد أمِني شيخُو بعضُ الزَّ

 A @﴿ : ــــريَ قولِ اهللا تعاىلَ ، وحرَّفُوا تفسِ » وهذا كُفرٌ يبٍ وليسَ مَكانَ تَعذِ
ينِ. الِفٌ إلمجاعِ المفرسّ بِ، وهذا خمُ B ﴾ فقالوا: معناهُ شديدُ التعقُّ
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ياءِ  كر ما لألتقِ وِيّة عىل المؤمنِني، فبدأ بذِ ه األُخرَ عـــىل الثَّقلَني ذكَر نِعمَ
سابِ  ﴿B﴾ يومَ  : ﴿? @ A﴾ أي الوُقوفَ حلِ ةً فقالَ تعاىلَ خاصّ
نيا  لَ هذا العبدُ يف الدُّ زاءً مِن اهللاِ، وذلكَ بأنْ عَمِ يامةِ  ﴿D C﴾ جَ القِ
ا  حرَّماتِ رسِ قتىضَ خَشيتِه مِن اهللاِ عزَّ وجلَّ بأداءِ الواجباتِ وتَركِ المُ بمُ
ةِ  تّقِي يف اجلنّ ةٍ، فيكونُ للمُ ةً مِن فِضّ نّ بٍ وجَ ةً مِن ذهَ وعالنيةً فإنّ له جنّ

. نانٌ كثريةٌ ، وهِي جِ ةً تانِ له خاصّ ونَه، جنّ ن دُ عفُ ما لِمَ ضِ
، أبإثابةِ اهللاِ  ـــن الثَّقلَنيِ ون مِ دُ ـــا اجلاحِ  ﴿I  H G F E﴾ أهيُّ

يم يف اآلخِرة. عِ ائِعَ بالنّ الطّ
يامةِ  ﴿ @ B A﴾ أنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ يكونُ يف مَكانٍ يومَ القِ َ فليسَ مع
سابَه،  تُه حِ بدِ منِ اهللاِ وخشيَ ه، حاشا هللا، بل معناها خَوفُ العَ ندَ والعبدُ عِ
هةٍ، هذا اعتقادُ  ا بال كيفٍ وال مَكانٍ وال جِ فـــاهللاُ تعاىلَ موجودٌ أزالً وأبدً

. ارِ ذَّ إىل النّ ذَّ فقد شَ ، ومَن شَ بةً نيَ قاطِ سلمِ المُ
يامةِ بـ «الوُقوفِ بَني  سابِ يومِ القِ ريُ عن حِ لماءِ التّعبِ ندَ العُ ر عِ ـــهِ وقد شُ
َ أنّ  يامةِ، وليسَ المع بةِ يومَ القِ حاسَ بدِ للمُ اه وُقوفُ العَ يِ اهللا»، ومعنَ يَدَ
ينِ  دَ ه مِن األماكِن وال أنّ له يَ يامةِ أو غريِ اهللاَ تعاىلَ يكُون يف موقِـــفِ القِ

. سَ اهللاُ عن أوصافِ اخلَلقِ ِيطُه، تقدَّ بدَ وحتُ ُ العَ ارصِ َ األعضاءِ حتُ بمع
نها  باراتٌ كثريةٌ؛ مِ ـــلَفِ عِ ةِ عن السّ وقد أُثِر يف تفســـريِ هذه اآليةِ الكر
ما أنّه  اهُ البيهقيّ يف «البَعثِ والنُّشور» عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ ما روَ
ى،  ول: خافَ ثُمّ اتَّقَ قال يف قولِه تعاىل﴿?  @ C B A ﴾: «يقُ



٢٩٤

تَه». يَ مَ طاعةَ اهللاِ وتَرَك مَعصِ فاخلائِفُ مَن لَزِ
اكِ ريض اهللا عنه قال: «مَن  فة اجلنّة» عن الضحّ وروَ أبـــو نُعيمٍ يف «صِ
لِّه(١)، فما كانَ مِن  لِه كُ النِيةِ وراقَبَ اهللاَ بعمَ ّ والعَ خافَ اهللاَ تعاىلَ يف الرسِّ
ا(٢)، وما عَرَض  دً لِعَ علَيه أحَ ِبُّ أنْ يُطْ لَّ ال حيُ ـــريٍ أرْضاهُ إىل اهللاِ عزَّ وجَ خَ

.« تانِ نّ هُ جَ لَّ فلَ رَّمٍ ترَكَه مِن خَشيةِ اهللاِ عزَّ وجَ مِن رُكوبِ حمُ
ن البِرصيّ ريض اهللا عنه قال:  » عن احلسَ انِ عَب اإل  روَ البيهقيّ يف «شُ
دَ  ســــجِ مُ المَ كان شــــابٌّ عىلَ عَهدِ عُمــــرَ بنِ اخلطّابِ ريض اهللا عنه يُالزِ
ه بذلك  سَ ثَ نَفْ دَّ تْه، فحَ لَّمَ ٍ فكَ لوة هُ يف خَ يةٌ فأتَتْ تْه جارِ ــــقَ شِ بادةَ، فعَ والعِ
ا أفاقَ قال:  لَه إىل بَيتِه، فلَمّ مَ مٌّ له فحَ َ علَيه، فجاءَ عَ قةً فغُيشِ هْ قَ شَ هَ فشَ
زاءُ مَن خافَ  ــــالمَ وقُل لــــه: ما جَ ّ السّ لِقْ إىل عُمرَ فأَقرِئْه مِ مِّ انطَ يــــا عَ
قةً أُخرَ فماتَ  هْ َ شَ قَ الف هَ َ عُمرَ وقَد شَ ه فأخربَ لَقَ عَمُّ بِّه؟ فانطَ مَقامَ رَ
». ويف روايةٍ  تانِ نّ ، لــــكَ جَ تانِ نّ رُ فقال: «لكَ جَ يــــه عمَ نهــــا، فوقَفَ علَ مِ
ندَ قَربِ  مِّ اهلوَ» أنّ عُمــــرَ ريض اهللا عنه وقفَ عِ نــــدَ ابنِ اجلــــوزيّ يف «ذَ عِ
َ مِن  ، ﴿?  @ C B A ﴾»، فأجابَه الف َ فَنادَ: «يا فُالنُ الف

ر. ّ يا عُمَ يبِ ما رَ : قد أَعْطانِيهِ ربِ داخِل القَ
          : كرِ بعضِ ما فِيهمـــا فقال تعاىلَ ـــنيِ بذِ تَ ثُمّ وصـــفَ اهللاُ عزَّ وجلَّ اجلنّ

نُّبِ ما  لبِ وذلكَ بتَجَ المراقَبةُ هللاِ معناها استِدامةُ اخلَوفِ مِن اهللاِ تَعاىلَ بالقَ  (١)
. بَه عزَّ وجلَّ فلةِ عن أداءِ ما أوجَ رَّمَه اهللاُ وجتنُّبِ الغَ حَ

أي فِيما ال مَصلَحةَ مِن إظهارِه.  (٢)



٢٩٥

تانِ  نّ َ اهللاَ عزَّ وجلَّ فاتّقاهُ جـــزاءٌ يف اآلخِرةِ جَ ـــن خَيشِ  ﴿J﴾ أي ولِمَ
تَدُّ  نها متَ ، مِ يمةٍ طُوالً تَا ﴿L K﴾ أي أغْصانٍ مُســـتقِ بَ ذَواتَا أي صاحِ

.ٍ ن عُ فنَ رةٌ، واألفنانُ مجَ الظِّالل، وهي مُورِقةٌ مُثمِ
هُ  يمٍ أعدَّ عِ ، أبنَ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ـــا اجلاحِ  ﴿Q P O N M﴾ أهيُّ

نيَ يف اآلخِرة. اهللاُ عزَّ وجلَّ للطّائعِ
ُ بل هي أشـــجارٌ باقيةٌ  بَسُ أو يَنكرسِ يْ ةِ ما يَ ثُمّ إنّه ليسَ يف أشـــجارِ اجلنّ
وامِ،  نظرِ عىل الدّ نةُ المَ ةٌ حسَ ا بل نارضِ ـــد لَوهنُ ايةَ له، ال يَفسُ إىل ما ال هنِ
نِه»  نَ ب؛ فقد روَ الرتمذيُّ يف «سُ ةِ ســـاقُها مِن ذهَ ٍ يف اجلنّ رة وكُلُّ شـــجَ
ةٌ  رَ جَ ةِ شَ ريرةَ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ما يفِ اجلَنَّ عن أيب هُ

هَبٍ». نْ ذَ ا مِ ساقُهَ إِالَّ وَ
مـــا  ـــاسٍ ريض اهللا عنهُ رك» عـــن ابـــنِ عبّ ســـتدَ ــمُ يف «المُ وروَ احلاكـِ
بٌ  هـــا(٢) ذهَ رانِيفُ (١)، وكَ ُ دٌ أخـــرضَ مُـــرُّ وعُها زُ ذُ ـــةِ جُ ـــلُ اجلنّ َ قـــال: «
م، لُهُ لَ ُم(٥) وَحُ طَّعاهتُ هـــا مُقَ نْ (٤)، مِ ةِ ـــوةٌ ألَهلِ اجلنّ ها(٣) كِسْ فُ ـــعَ ، وَسَ أمحَرُ

ا بـــنيَ هذا وبنيَ حديثِ  ذعِها ذهبٌ مجعً وال يُعـــارِضُ ذلكَ كـــونَ أصلِ جِ  (١)
. ابقِ مذيّ السّ الرتّ

. ُذوعِ النَّخلةِ قُ  لتصِ يضُ المُ فةِ العرِ عْ نافةٍ وهي أصلُ السَّ ع كِرْ مجَ  (٢)
ا. أي أغصاهنُ  (٣)

ُم مِن الثِّياب. لةِ ما هلَ أي مِن مجُ  (٤)
. المةُ ُ النَّقشُ والعَ ، والوَيشْ ٌ مُقطَّعٌ طَّعاتُ بُرودٌ علَيها وَيشْ قَ المُ  (٥)



٢٩٦

نَ  نَ اللَّبَنِ، وأَحىلَ مِ ا مِ ـــدُّ بَياضً (٢)، أشَ الءِ ها أَمْثالُ القِاللِ(١) أو الدِّ رُ  وثَمَ
ه أبنُ أيب  (٣)»(٤)، وبنَحوِه أخرجَ مٌ ا عَجْ ، ولَيسَ هلَ بْدِ ـــلِ، وأَلْنيَ مِن الزُّ سَ العَ

نِ البرصيّ ريض اهللا عنه. يبةَ مِن كالمِ احلسَ شَ
نا  دَ سنَد» وغريُمها أنّ سيّ ه» وأمحدُ يف «المُ يحِ بّانَ يف «صحِ وقَد روَ ابنُ حِ
تَكَ  رْ أُمَّ دُ مُ َمَّ عراجِ: «يا حمُ د ملسو هيلع هللا ىلص ليلةَ المِ إبراهيمُ ملسو هيلع هللا ىلص قال لســـيِّدنا حممّ
»، فَقالَ  ةٌ ــعَ ها واسِ ضَ أَرْ بَةٌ، وَ يِّ بَتَها طَ نَّ تُرْ َنَّةِ، فَإِ وا غِراسَ اجلْ ثِــرُ أَنْ يُكْ
ال  لَ وَ وْ : «ال حَ ةِ؟» قالَ َنَّ ما غِراسُ اجلْ يمَ ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ بْراهِ ـــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص إلِ رَسُ

.« ةَ إِالّ بِاهللاِ قُوَّ
اللٍ(٥)                        نا مـــاءٍ زُ يْ ـــنيِ المذكُورتَـــنيِ ﴿S﴾ أي عَ تَ  ﴿R﴾ أي يف اجلنّ
ـــرصيّ ريض اهللا عنه أنّ  ـــن البِ وي عن احلسَ ُمـــا، رُ ﴿U T﴾ خِالهلَ

.(٧) (٦) واألُخرَ التَّسنِيمَ يلَ بِ لْسَ ى السَّ ا تُسمَّ إحدامهُ

. ةٍ وهي اجلَرّة العظِيمةُ ع قُلّ مجَ  (١)
نه. ِ العظِيمَ مِ لوٍ يع ع دَ مجَ  (٢)

. مةٍ أي النَّواةُ ع عَجَ مجَ  (٣)
.« طِ مُسلِمٍ قال احلاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ عىل رشَ  (٤)

. أي عَذبٍ  (٥)
ورة اإلنسان: ١٨]. قال اهللاُ تعاىل:﴿¥ ¦ § ¨  ﴾ [سُ  (٦)

ـــورة  قـــال اهللاُ تعاىل: ﴿À ¿ ¾ ½ ¼     » º  ¹ ﴾ [سُ  (٧)
فِني: ٢٧-٢٨]. المطفِّ



٢٩٧

يمِ اهللا  عِ ، أبنَ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ـــا اجلاحِ  ﴿Z Y X W V﴾ أهيُّ
نيَ يف اآلخِرة. عزَّ وجلَّ للطّائعِ

ـــنيِ المذكُورتَـــنيِ ﴿\ [    ^    _ `﴾ أي  تَ  ﴿]﴾ أي يف اجلنّ
ذُّ بِه. لوٌ يُستلَ ا حُ ، وكالمهُ نَوعانِ

مَ اهللاُ  ، أَبِما أَنعَ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿e d c b a﴾ أهيُّ
بِه عىلَ أهلِ طاعتِه يف اآلخِرة.

هم فقال  كر فِراشِ بَه بذِ تَنيِ أعقَ عامِ أَهلِ اجلنّ رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ طَ ا ذكَ ولمّ
يحِ   ســـرتِ كِّن المُ تمَ يئةِ المُ (١) هبَ ون مُتّكئِنيَ مُ : ﴿f﴾ أي يتنعَّ تعاىلَ
 ﴾i﴿  ط ع فِراشٍ وهو ما يُفرَشُ ويُبسَ ـــهم مجَ  ﴿h g﴾ أي فُرُشِ
راشِ  ﴿k j﴾ أي  ـــن الفِ رضَ مِ هُ األَ ـــع بِطانةٍ والمرادُ مـــا يُواجِ مجَ
ر، حُكي  ، وإذا كانـــتِ البَطائِنُ كذلكَ فما ظنُّكُم بالظّواهِ لِيظٍ يرٍ غَ رِ حَ

عن ابن مَسعودٍ ريض اهللا عنه.
ر  لُون البطائِنَ كالظّواهِ عَ نيا فال جيَ ين: أمّا أهـــلُ الدُّ وقال بعضُ المفرسِّ
لُّ ما يف  ، أمّا يف اآلخِرة فكُ رُ ينة، والبَطائنُ ال تظهَ هم إظهارُ الزِّ ألنّ غرَضَ

. ينةِ ينةً أحسنَ الزِّ رُ مُزَّ ةِ لتَنعيمِ أهلِها فتكون البَطائِنُ والظّواهِ اجلنّ

ســـم وخلُوّ قلبٍ  ةِ عن راحةِ جِ ء، واتِّكاءُ أهلِ اجلنّ االتِّكاءُ التّحامُل عىلَ ال  (١)
 َ مِ الّذي ال خيَ لســـةَ المتنعِّ ، وذلك باعِثٌ عىل اجللوسِ جِ مِن المنغِّصاتِ

ه. يمِ والَ نَعِ زَ



٢٩٨

 ﴾p o﴿  ِالمذكُورتَني ﴾n﴿ ِر (١) مِن ثمَ َ  ﴿m﴾ أي وما جيُ
ــــوكٌ أو  هُ عن الثّمرِ شَ رُدُّ يدَ ئُ وال يَ تّكِ دُ والمُ نالُه القائِمُ والقاعِ يبٌ يَ أي قَرِ
نهُ  رِه إليه فيأكُل مِ ها تَدىلَّ الغُصنُ بثمَ ا مِن ثَمرِ ى شيئً ، فإنّه إذا اشتهَ مانِعٌ

    k j i﴿ ، بةً ا وال نَوْ مً نتظِرُ مَوسِ ، فال يَ دٍّ ناءٍ أو كَ ما يَشاءُ مِن غريِ عَ
ا أكَلَ عادَ الغُصنُ كما كان ويُنبِتُ  ــــورة الواقعة: ٣٣]، فإذَ l  ﴾ [سُ

لِّه. ةِ كُ رِ اجلنّ ها، وكذلكَ حالُ شجَ جتَناةِ غريَ اهللاُ مَكانَ الثّمرةِ المُ
مِ  عَ ه النِّ ذِ ، أهبِ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿u t    s r q﴾ أهيُّ

الّ تكونُ للطّائِع يف اجلنّة.
نيَ  ةِ للطّائعِ نّ يف اجلنّ كُ ئي يَ ثُم ذَكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ أوصافِ النِّساءِ الالّ
تَنيِ المذكُورتَنيِ فِيهما نِســـاءٌ  فقال تعاىلَ ﴿v﴾  (٢) أي ولِصاحبِ اجلنّ
نّ  هِ نّ عىل أزواجِ رْفَهُ نَ طَ ْ ِ قَـــرصَ ـــاتُ األَعنيُ  ﴿x w﴾ أي غاضّ

م. واهُ نَ سِ نظُرْنَ إىل غَريهِم وال يُرِدْ فَال يَ
نّ ﴿} |﴾  عهُ امِ فةِ أولئكَ النِّسوةِ أنّهُ  ﴿z y﴾ أي ملَ جيُ ومِن صِ

نّ مِن قَبلُ  ﴿~  هُ م ﴿{﴾ جامعَ نيَ الّذين كُنَّ هلَُ أي قَبــــلَ هؤالءِ الطّائعِ
. عُ اإلنسُ امِ عُ كما جيُ امِ ا، ويف اآليةِ دليلٌ عىل أنّ اجلِنَّ جيُ ے﴾ أيضً

. رِ جَ لُ مِن الشّ تَناوَ أي يُ  (١)
تَنيِ وما أعدَّ  َ اجلنَّ ما» ألنّه عـــ يهِ » وملَ يَقُل «فِ نّ يهِ : «وقـــال «فِ اجُ جّ قـــال الزّ  (٢)

يم». عِ ما مِن النّ لصاحبهِ



٢٩٩

نّ احلُورُ  هم: هُ نا؛ فقال بعضُ ري يف المرادِ بالنِّسوة هُ واختلَف أهلُ التّفسِ
م المؤمناتُ مِن  نّ زوجاهتُ ، وقال غريُهم: هُ لِقنَ دٌ مُنذُ خُ نّ أحَ ثهُ ملَ يَطمِ

. دٌ رَ أحَ ا ءاخَ قً لْ نّ خَ ُنّ بعدَ إنشائهِ قرَهبْ نيا ملَ يَ نساءِ الدُّ
نَ يَدخلُ  َّ المؤمِ ّ ِ لماءِ هبذه اآليةِ عـــىل أنّ اجلِ لُّ بعضُ العُ فائدة: اســـتَدَ
ولِ الباطِل  ا للقَ بِ درَجتِه، خِالفً ، كُلٌّ عىلَ حسَ مُ فيها كاإلنيسِّ اجلنّة ويُنعَّ
ننيَ بعدَ احلِســـابِ إىل  هم مِن أنّ مآلَ اجلِنِّ المؤمِ ــذي ذهبَ إليه بعضُ الـّ

ُم ال يَدخلُون اجلنّة. ناءِ وأهنّ الفَ
مِ  عَ ه النِّ ذِ ، أهبِ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ أهيُّ

ائِعنيَ يف اجلنّة. ها اهللاُ للطّ الّ أعَدَّ
 : ـــرَ اهللاُ عــزَّ وجــلَّ بعـــضَ أوصــافِ تِلكَ النِّســـوةِ فقالَ تعاىلَ ــــمّ ذكَ ثـُ
يف  ـــنّ  هُ ـــوايتِ  اللَّ ـــرْفِ  الطَّ اتِ  القـــارصِ هـــؤالءِ  كأَنّ  أي   ﴾  ¦﴿
ـــلكُ الّذي  ــذي يُرَ السِّ فائِهـــنّ  ﴿§ ﴾ الـّ ـــنيِ يف صَ تَ هاتَـــنيِ اجلنَّ
 (٢) نَّ ـــوقهِ ـــرَ مُخُّ عَظمِ سُ (١)، فكذلِكَ يُ ءَ رائِـــه إذا اســـتُيضِ يـــه مِن وَ فِ

. وءٌ لِّطَ علَيه ضَ أي سُ  (١)
فاءِ حلمِ ساقَيها  ةِ صَ دّ نّ مِن شِ نهُ دةَ مِ َ أنّ الواحِ عُ ســـاقٍ، والمع ـــوقُ مجَ السُّ  (٢)
فاءِ  ة صَ دّ هن، وهذا بيانٌ لشِ يهٍ بالدُّ ها مِن سائِلٍ شبِ وفِ عَظمِ يُرَ ما يف جَ

ا. ها ولَوهنِ لدِ جِ
ها  سمِ رةٌ، كلُّ جِ وهَ ا جَ رُ إليها، كأهنّ اظِ ئزُّ النّ نا رمحه اهللا: «ال يَشـــمِ قال شيخُ

.« رةٌ وهَ كأنّه جَ
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ةِ  دّ نّ وشِ سنهِ ُنّ يف حُ (١)،  ﴿¨ © ﴾ أي وكأهنّ نّ هِ راءِ أجســــامِ مِن وَ
غارُ اللُّؤلؤِ  رجانُ صِ ، والمَ رٌ معــــروفٌ . والياقوتُ حجَ رجانُ هــــنّ المَ بَياضِ

. ثِريٍ بارِ بكَ ياءً مِن الكِ ا وضِ دُّ بَياضً وهي أشَ
ـــابقةِ يف وصفِ تِلكَ النِّســـوةِ ثالثةَ  وقَد بَنيَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ يف اآلياتِ السّ
ُنّ  علُ اهللاِ هلَ ، وجَ ـــنّ ريِ أزواجهِ ـــنّ عن الرَّغبةِ بغَ هُ نّ وخُلوصَ تَهُ فّ : عِ أُمـــورٍ
نّ بعدُ إالّ هلُم،  كُ هـــم وال يَ نّ مِن قبلُ لِغَريِ كُ ـــنّ ملَ يَ خالِصـــاتٍ ألزواجهِ

.(٢) فاءِ لَوهنِنّ الغايةَ نبِئ عنه بُلوغُ صَ ِنّ المُ ةَ مجَاهل دُّ وشِ
مَ  ، أبِما أنعَ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ـــا اجلاحِ ﴾ أهيُّ  ̄® ¬ « ª﴿ 

.(٣) ةِ نّ يف اجلنّ اهللاُ عىل المؤمنِنيَ مِن نِساءٍ يَستمتِعنَ هبِ

ّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ نِه» عن عبدِ اهللا بنِ مسعودٍ ريض اهللا عنه عنِ النّ نَ روَ الرتمذيُّ يف «سُ  (١)
نيَ  بْعِ راءِ سَ َ بَياضُ ســاقِها مِن وَ ةِ لَريُ لِ اجلَنَّ نْ نِســاءِ أَهْ أَةَ مِ قال: «إِنَّ املَرْ
 ،﴾  ̈  § ¦﴿ : ولُ َ يَقُ ـأنَّ اهللاَّ لِكَ بـِ ذَ ُّها، وَ ـرَ خمُ َّ يـُ ــةً حَ لَّ حُ
هُ مِن  يْتَ ُرِ هُ ألَ تَ يْ فَ تَصْ ا ثُمَّ اسْ لْكً لْتَ فِيهِ سِ وْ أَدْخَ رٌ لَ جَ نَّهُ حَ ا الياقُوتُ فَإِ فَأَمّ
دٌ  حُّ كما نصَّ عىل ذلكَ عدَ ا وهو أصَ وِي عن ابنِ مســـعودٍ موقوفً رائِهِ»، ورُ وَ

.(٢٧٧٣/٦) « را يف «ختريجِ أحاديثِ اإلحياءِ ين العِ اظِ كالزّ مِن احلُفّ
ه» عن أنسٍ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:  يحِ روَ البُخاريّ يف «صحِ  (٢)
ام،  هُ نَ َضاءَتْ ما بَيْ ضِ ألَ لِ األَرْ عَتْ إِىلَ أَهْ ةِ اطَّلَ لِ اجلَنَّ نْ أَهْ أَةً مِ رَ وْ أَنَّ امْ لَ «وَ

ما فِيها». نْيا وَ نَ الدُّ ٌ مِ ريْ ها خَ أْسِ ها عَىلَ رَ يفُ نَصِ لَ َتْهُ رِحيًا، وَ َألَ ملَ وَ
ورٍ  ةِ وحُ ٍ حقيقـــيّ يف اجلنّ اع قةِ وجودَ مجِ نادِ ـــدةِ والزّ رَ بعضُ المالحِ وقـــد أنكَ  (٣)
» الّذي عُـــرِف عنه =                  ـــايلّ ـــن أولئكَ المدعو «عـــيل منصور الكيّ ـــنيٍ، ومِ عِ
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نالِكَ  وِه هُ ّ و ِ يقيا لكن ال إنزالَ لِمَ ا حقِ اعً ةِ مجِ فائدة: إنّ للمؤمنِ يف اجلنّ
نيا، وكُلَّما أتَى الرّجُل  بٌ أو فُتورٌ كحالِ الدُّ ةِ تعَ ل مِن اجلِماعِ يف اجلنّ وال حيصُ
ّي أو  مِ اعُها بالتَّدَ اءَ، ومع ذلكَ فال يكونُ مجِ ها عَذرَ ٍ وجدَ ماع ِ امرأتَـــه فيها 

ِ بما أعدَّ اهللاُ ألهلِها فيها. احةِ والتمتُّع يم والرّ عِ ةَ دارُ النّ ِ، ألنّ اجلنّ األملَ
» للبيهقيّ عن ابنِ عبّاسٍ ريض  » «والبَعثِ عىلَ دِ أيب يَ ينا يف «مُســـنَ وقَد روِّ
ةِ كما  يضِ إىلَ نِســـائِنا يف اجلنّ : يا رَســـولَ اهللاِ، أنُفْ مـــا قال: قِيلَ اهللا عنهُ
هِ(١) إِنَّ  دِ ــدٍ بِيَ َمَّ سُ حمُ ي نَفْ الَّذِ نيا؟ فقـــال ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ نّ يف الدُّ ـــيضِ إلَيهِ نُفْ

.(٢)« اءَ رَ ائَةِ عَذْ ةِ إِىلَ مِ دَ احِ اةِ الْوَ دَ غَ يضِ بِالْ يُفْ لَ لَ جُ الرَّ

لودُ الّذين ءامَنُوا؛ مِن ذلكَ  نه جُ رُّ مِ الالتِ ما يَقشـــعِ يّاتِ والضّ فرِ ـــن الكُ = مِ
ا بأنّ الدليلَ عـــىل ذلكَ قول اهللا  ، زاعِمً ه اهللاَ تعـــاىلَ بالنُورِ الكثِيـــفِ يهُ تَشـــبِ
ا  وفَ له، فلمّ دُ هو ما ال جَ مَ : ﴿& '﴾، فيقولُ الكيّايل: «والصّ تعاىلَ
ٍ بنيَ  ا عىل نُورٍ عَرفْنا أنّ اهللاَ نُورٌ متكاثِفٌ مائةً يف المائةِ مِن غريِ فَراغ كان نُورً
الالتِ هذا  ِ. ومِن ضَ ـــنِيع فرِ الشّ ياذُ بـــاهللاِ مِن هذا الكُ »، والعِ ورِ بقـــاتِ النُّ طَ
، وقد مَنَّ اهللاُ  ريَ اآلياتِ يف ذلكَ ه تفسِ ربِ وحتريفُ ا إنكارُه عَذابَ القَ لِ أيضً الرّجُ
نيَ  سلمِ لّةِ المُ نا فيها علَيه وعىل أمثالِه مع بَسطِ أدِ دْ نا رِســـالةً ردَ دْ علَينا بأنْ أفرَ
رب»، فلتُنظَر. درِ يف إثباتِ عذابِ القَ ح الصّ ْ يناها «رشَ ة، وأسمَ يّ يف هذه القضِ
هٌ عنِ اجلارِحةِ  فِه، واهللاُ مُنزَّ ُّ ـــيئَتِه وتَرصَ تَ مَشِ ي نَفيسِ حتَ أي أَحلِفُ بِاهللاِ الَّذِ  (١)

. والعُضوِ
دٍ  عىلَ بسنَ ة» (٢٣٧/٨): «رواه أبو يَ رييّ يف «إحتاف اخلِريَ قال احلافظ البُوصِ  (٢)
واه =           ريرةَ رَ يـــثِ أيبِ هُ دٌ مِن حدِ ، وله شـــاهِ يّ مِّ يدٍ العَ عفِ زَ يـــفٍ لِضَ عِ ضَ
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» عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا  يحِ مُسلِمٍ ا يف «صحِ ينا أيضً وِّ ورُ
 ِ رِ، والَّ بَدْ ةَ الْ لَ يْ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ ورَ ةَ عَىلَ صُ َنَّ لُ اجلْ خُ ةٍ تَدْ رَ مْ لَ زُ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إِنَّ أَوَّ
 ِ تان جَ وْ مْ زَ هُ نْ ئٍ مِ ــرِ لِّ امْ ــامءِ، لِكُ ٍّ يفِ السَّ ي رِّ بٍ دُ كَ وْ إِ كَ وَ يهــا عَىلَ أَضْ تَلِ

.« بُ ةِ أَعْزَ َنَّ ما يفِ اجلْ (١)، وَ مِ راءِ اللَّحْ نْ وَ ام مِ وقِهِ ِ يُرَ مُخُّ سُ تان اثْنَ
يمِ العظِيم يف  عِ ـــون بالنّ وزِي المتّقُ ــمّ بَنيَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ بأيِّ ســـببٍ جُ ثـُ
َ اهللاَ  اجلنّة فقال تعاىل:  ﴿° ±  ²﴾ أي هل ثوابُ مَن خَيشِ
نَ اهللاُ إليهِ  سِ نيا  ﴿  μ ´ ³﴾ أي إالّ أنْ حيُ لَ يف الدُّ نَ العمَ فأحسَ

نيا. ه يف الدُّ سنِ صنِيعِ يَه عىل حُ ازِ يف اآلخِرة بأنْ جيُ
حسانُ مِن  يّ رمحه اهللا: «فاإلِ رَجِ عبدُ الرَّمحنِ بنُ اجلوزِ قال احلافظُ أبو الفَ
 ، ةُ (٢)، واإلحسانُ مِن اهللاِ يف اآلخِرة اجلنّ نيا قولُ ال إله إالَّ اهللاُ بدِ يف الدُّ العَ
ه جازاهُ اهللاُ بالرِّىضَ عنه، فقابَلَ  لَّ ثَناؤُ (٣) جَ ـــنَ الرِّىضَ عن اهللاِ ن أحسَ فمَ

.« طاءِ ايةُ العَ ، وهذا غايةُ اجلَزاءِ وهنِ الرِّىضَ بالرِّىضَ
ـــدِ بنِ عيلّ ابن  فـــرَد» للبُخـــاريّ عن اإلمام حممّ ينـــا يف «األدَب المُ وِّ ورُ

.«ٍ يح ارُ بإسنادٍ صحِ ّ َ = ال
ا. ه قريبً سبَقَ رشحُ  (١)

مها أو يُضادُّ  ا وجتنُّبِ مـــا يُضادُّ » واعتِقادِ مَعنامهُ دٌ رَســـولُ اهللاِ أي معَ «حممّ  (٢)
ا. إحدامهُ

 ، بٌ عىل كُلِّ مُكلَّفٍ اضِ علَيهِ، وذلـــكَ واجِ َ التّســـلِيم له وتَركِ االعرتِ بمع  (٣)
. ياذُ باهللاِ ر، والعِ فَ د كَ َضَ عىل اهللاِ عزَّ وجلَّ فقَ نِ اعرتَ فمَ
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ندَ اآليـــةِ ﴿° ±  ² ³  ـــم أنّه قال عِ ـــة ريض اهللا عنهُ احلنفيّ
  زَ رَ جيُ » فمعنـــاهُ أنّ الكافِ رِ ِّ والفاجِ (١) لِلربَ لةٌ ـــجَ ´﴾: «هـــيَ مُسْ
َ يف اآلخِرة، ودليلُ  ســـ نيـــا ألنّه ليسَ لـــه ثوابٌ وال حُ بإحســـانِه يف الدُّ

 I  H G F E D     C B﴿ :هذا األخريِ قولُ اهللاِ تعاىل
نيا   يف الدُّ زَ رَ جيُ ليلُ عىل أنّ الكافِ رقان: ٢٣]، والدّ ـــورة الفُ J ﴾ [سُ
ا  أَمّ لُها ما جاء مِن قولِ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ــ يعمَ عـــىل أعمالِ اخلريِ الـّ
نْ  ْ يَكُ ةِ ملَ رَ ا أَفْىضَ إِىلَ اآلخِ َّ إِذَ نْيا(٢)، حَ ناتِهِ يفِ الدُّ سَ َ ِ مُ  الكافِرُ فَيُطْعَ
 َ  يف اآلخِرة احلُس زَ نُ فإنّهُ جيُ ا»، وأمّا المؤمِ ً ريْ ا خَ ةٌ يُعْطَى هبِ ــنَ سَ هُ حَ لَ

. َ قَبلَ ذلكَ ا قا مَهمَ
نعامِ  ، أبإِ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿¶ ¸ º ¹  «﴾ أهيُّ

نيا وإحسانِه إليكُم. اهللاِ علَيكُم يف الدُّ
ُم،  ون رهبَّ شَ تّقِني الّذين خيَ تا للمُ رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ اجلنَّتَني اللَّتَني أُعِدَّ ا ذكَ ولمّ
ون  شَ بَقةِ مِن الّذين خيَ وهنُم يف الطَّ م دُ ن هُ كر ما يكونُ لِمَ بَ ذلكَ بذِ أَعقَ

. لةٍ َ شامِ أي مُطلَقةٌ بمع  (١)
لَه مِن األعمالِ الّ  ا، فيُجازَ فيها عىل ما فعَ رً نةِ ظاهِ مَعناهُ باألعمالِ احلسَ  (٢)
يبةٍ مِن غريِ أنْ يُثابَ عىلَ ذلِكَ   ِ مُصِ فع ـــعةٍ لرِزقِه ودَ ةٍ بِنَحوِ تَوسِ تاجُ لنِيّ ال حتَ

نيا وال يف اآلخِرةِ. بالمرّةِ، ال يف الدُّ
حُّ منه   رُ ال تصِ ، إذ الكافِ ـــةٍ مُهمٌّ ناويّ بما ال حيتاجُ إىل نِيّ : وتقييدُ المُ قلـــتُ

. ندَ اهللاِ اإلسالمُ الِح عِ لِ الصّ بادةِ، ألنّ مِن رشطِ قَبولِ العمَ ةُ  العِ نِيّ
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تَنيِ المذكورتَني  ـــن اجلنَّ :  ﴿¼ ½﴾ أي وأدنَى مِ ـــم فقال تعاىلَ رهبَُّ
. بَقةِ دٍ مِن أهلِ هذه الطّ لِّ واحِ تبةً ﴿¾ ¿﴾ أي هاتانِ لِكُ رُ

ه» بما  يحِ َ هـــذه اآليةَ اإلمامُ البُخاريّ ريض اهللا عنـــه يف «صحِ وقَـــد فرسَّ
َ األشـــعريّ ريض اهللا عنه أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  حَّ مِن حديثِ أيب مُو صَ
ام  تُهُ هَبٍ ءانِيَ نْ ذَ ِ مِ نَّتان جَ ام، وَ ما فِيهِ ام وَ تُهُ ةٍ ءانِيَ ِ مِن فِضَّ نَّتان قال: «جَ

. ام» احلديثَ ا فِيهِ مَ وَ
ه  ستَدرَك» وصحَّحَ فِه» واحلاكِمُ يف «المُ ـــيبةَ يف «مُصنَّ وأخرجَ ابنُ أيبِ شَ
 : ـــريِ اآليةِ َ ريض اهللا عنه أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال يف تفسِ عـــن أيب مُـــو
ن  » أي لِمَ نيَ ابِعِ ةٍ لِلتَّ ِ مِن فِضَّ نَّتــان جَ ، وَ ــابِقِنيَ هَبٍ لِلسَّ ِ مِن ذَ نَّتان «جَ

. نيَ بإحسانٍ ابقِ وا السّ عُ تَبِ
دَّ  ا أعَ ، أبِمَ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿Ä   Ã Â Á À﴾  أهيُّ

. ةِ يم يف اجلنّ عِ احلِني مِن النّ ه الصّ بادِ اهللاُ لعِ
 Å﴿ : يَني فقال تعاىلَ ف اهللاُ عزَّ وجلَّ هاتَنيِ اجلَنَّتَني األُخرَ ثُمّ وَصَ
وادِ  ةِ أي السَّ مهْ ة اخلُرضةِ إىل الدُّ دّ ما مِن شِ ِيلُ لَوهنُ َ اوانِ  Æ﴾ أي خَرضْ

. تا مِن بُعدٍ يف عَنيِ النّاظِر ال سيّما إذا رُئِيَ
، أبِاجلِنانِ  ون مِن الثَّقلَنيِ ـــدُ ا اجلاحِ  ﴿Ë Ê É È Ç﴾ أهيُّ
ا  ه المؤمنِني، فالّذي خلَقَ البَســـاتِنيَ يف األرضِ تَروهنَ بادِ دَّ اهللاُ لعِ الّ أعَ
فةٍ  نهـــا بكثِريٍ وعىل صِ رٌ عىل إجيـــادِ ما هو أعظَمُ مِ ، قادِ وهـــو اهللا تعاىلَ
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ه؟! قلُ وُجودَ حُ العَ ون ما يُصحِّ دُ نها، أفتَجحَ ن مِ أحسَ
، فيُقال لِلَّيلِ  َ ـــوادِ أخرضَ ا وللسَّ ـــوادً َ سَ لّ أخرضَ فائدة: تقولُ العرَبُ لِكُ
ـــراقِ»(١) وهي قُراها  ـــوادَ العِ تُهم «سَ يَ ، ومِن ذلكَ تســـمِ ُ ظلِم أخرضَ المُ
ون  سلِمُ ، وقد افتتَحها المُ روع والنَّخيلِ واألشجارِ  بالزُّ آلْ ومَزارِعُها المَ
وا  ا خرَجُ ر بنِ اخلطّابِ ريض اهللا عنه. وكان النّاسُ إذَ عىلَ عَهدِ سيّدنا عُمَ
رعِ  رَتْ هلُم خُرضةُ الزَّ ر ظهَ رعَ فيها وال شـــجَ يرة العرَبِ الّ ال زَ زِ ـــن جَ مِ

ا. وادً وها سَ رَ مِن أرضِ العراقِ فسمَّ لَ تِلكَ القُ واألشجارِ أوّ
، كما قال  ِ ـــخِيَّ باألخـــرضَ عطاءَ السَّ لَ المِ ـــفُ العرَبُ الرّجُ وكذلكَ تَصِ

ضلُ بنُ العباسِ ريض اهللا عنهما: الفَ

ـــوادِ مِن  دُّ السَّ م البُلدان» (٢٧٢/٣): «وحَ ويّ يف «مُعجَ قال ياقـــوتٌ احلَمْ  (١)
يبِ  ذَ ، ومِن العُ بّادانَ ل طُوالً إىل عَ وصِ ال - المَ ةِ – بفتح احلاء وكرس الدّ يثَ دِ حَ

ا». لوانَ عَرضً ةِ إىل حُ يّ بالقادسِ
ـــا افتُتِحَت باجلِهادِ  ، وذلكَ أنّه لمّ كمٌ خـــاصٌّ راقِ حُ وقَد جرَ لِســـوادِ العِ
نا عمرُ ريض اهللا عنه بَني النّاسِ  دُ ها سيّ مَ وسِ قَسَ جُ ي المَ وأُخرِجَت مِن أَيدِ
لُوا باألرضِ عن اجلهادِ،  ُم قد اشتغَ لُّوها ســـنتَنيِ أو ثَالثًا، ثُمّ رأَ أهنّ فاســـتَغَ
م مَن  نهُ ريِ عِوَضٍ ومِ دِّ بِغَ ه بالرَّ م مَن طابتْ نَفسُ نهُ وا علَيه، فمِ رُدُّ ُم أنْ يَ فسأَهلَ
ني=       ســـلمِ رُ ريض اهللا عنه عىلَ المُ ها عُمَ وضٍ، ثُمّ وقَفَ ـــه إالّ بِعَ ـــبْ نَفسُ ملَ تَطِ
تِ أُجرةً مَعلُومةً ال إىل  ـــالّ ٍ مِن الغَ ه عىلَ كُلّ نَوع ّن هي يف يَدِ هـــا ممِ رَ = وءاجَ
تُها وال رَهنُها وإنّما  بَ ها وال هِ ُوزُ بَيعُ ة أنّه ال جيَ غايةٍ، وعىلَ هذا قىضَ الشـــافعيّ

. وَ أُجرةٌ ذُ مِن اخلَراجِ فهُ دٍ وما يُؤخَ دٍ إىل يَ لُ مِن يَ تُنقَ
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ِ رِفُـــ عْ ـــنْ يَ ــــرُ مَ رَبْوأَنـــا األَخْضَ ةِ يف بَيْتِ العَ ـرُ اجلِلْدَ أَخْضَ
يَنيِ ﴿Ï Î Í﴾ أي   ﴿Ì﴾ أي يف هاتَـــني اجلنَّتَني األُخرَ

. نقطِعانِ تانِ بالماءِ العذبِ ال يَ ارَ تانِ فوّ اضَ فَيّ
نانٍ  ِ ، أ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ أهيُّ
نيا(١)، وكِال النَّوعَني مِن  ارةٌ وأنتُم ترشبُون مِن عُيونِ الدُّ يها عُيونُ ماءٍ فوّ فِ

ون؟! دُ حَ ءٍ جتَ َ َيّ  د، فألِ دِ األحَ لقِ اهللاِ الواحِ خَ
 #﴿ ٍ ٍ كثِرية ـــنيِ ﴿" ﴾ مِن أنـــواع يَ ـــنيِ األُخرَ تَ  ﴿! ﴾ أي يف اجلنَّ

. رانِ ثمِ ا المُ رمهُ $ %﴾ أي شجَ

: ِ عىل الفاكِهةِ لماءِ يف ذِكرِ النَّخلِ والرُّمّانِ معطُوفَنيْ فائدة: اختلفَ العُ
رَ النَّخلِ والرُّمّانِ  ين واللُّغوِيِّني إىل أنّ ثمَ ِ ـــبَ اجلمهورُ مِن المفرسِّ فذهَ  -
ا  يهً كرِ تَنبِ الَ يف الذِّ ـــا وفُصِّ فَ ، وإنّما عُطِ ندَ العرَبِ ـــن أنواعِ الفاكِهةِ عِ مِ
رةَ النَّخلِ  واكِه، فـــإنّ ثَمَ فِهما عـــىل غريِمها مِن الفَ ما ورشَ عـــىلَ فَضلهِ
                        : واءٌ، وهذا كمـــا يف اآليةِ رة الرُّمّـــانِ فاكِهـــةٌ ودَ فاكِهـــةٌ وغِـــذاءٌ، وثمَ

 v  u  t   s  r  q  p  o  n  m﴿
رة: ٩٨] فخُصَّ كُلٌّ مِن جربائِيلَ  ـــورة البقَ y x w﴾ [سُ

ـــورة  :﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð   Ï Î × ﴾ [سُ قـــال اهللاُ تعـــاىلَ  (١)
مَر: ٢١]. الزَّ
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فِهما وفَضلِهما عىل  الئكةِ لِرشَ لةِ المَ كرِ وإنْ كانَا مِن مجُ يكائِيلَ بالذِّ ومِ
. تمَ الواحدِ مِن المالئكةِ كُفرٌ غريِمها مِن المالئِكة(١) ولِبَيانِ أنّ شَ

ا  ـــني إىل أنّ النَّخـــلَ والرُّمّانَ ذُكِرَ ِّ ين واللُّغوِي بَ بعـــضُ المفرسِّ وذهَ  -
وا بذلكَ لمذهبِ أيب  ـــتا مِن الفاكِهـــة، واحتَجُّ ُما ليسَ ين ألهنّ مُنفرِدَ
ا  رً مّانًا أو متَ لَف ال يأكُل فاكِهةً فأكَلَ رُ ن حَ حنيفةَ ريض اهللا عنه فِيمَ

ِينه. َ نَثُ يف  أنّه ال حيَ
يـــه اجلُمهورُ كما ذَكَرنا، وقد قال احلافظ  مٌ وعلَ لُ مُقدَّ بُ األوّ والمذهَ
ا مِن  دً لِمتُ أحَ : ما عَ ـــري»: «وقال األزهريّ سِ ابنُ اجلوزيّ يف «زادِ المَ
ـــتْ مِن الفاكِهة،  ا ليسَ ـــرومِ وثِمارِها إهنّ العرَب قـــال يف النَّخِيل والكُ
المِ العرَب، فالعرَبُ تَذكُر أشـــياءَ  ه بكَ لمِ ةِ عِ لّ وإنّمـــا قالَ مَن قـــالَ لقِ
ولِه:  يه، كقَ ا عىلَ فَضلٍ فِ يهً يةِ تَنبِ ا بالتَّســـمِ نهَ ا مِ ـــيئً ُصُّ شَ لةً ثُمّ ختَ مجُ

 v  u  t   s  r  q  p  o  n  m﴿
 : ر، ومَن قالَ الئكةِ كفَ ـــا مِن المَ ن قال: ليسَ y x w﴾ فمَ

» اهـ. لَ هِ رُ النَّخلِ والرُّمّانِ ليسَ مِن الفاكِهةِ جَ ثَمَ
يها  نانٍ فِ ِ ، أ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿& ' ) ( *﴾ أهيُّ

. ذُّ األعنيُ سُ وتَلَ يهِ األنفُ نيَ طيِّبُ الطَّعامِ وما تَشتَهِ للطّائعِ

ربيلُ ثُمّ  : جِ ةُ يف المالئكةِ راتِبُ مِن حيثُ األَولوِيّ نا رمحه اهللا: «المَ قال شيخُ  (١)
رشِ ثُمّ مَالِكٌ  ةُ العَ م محَلَ ، ويُضافُ إلَيهِ يلُ ثُمّ عَزرائِيـــلُ يكائِيلُ ثُمّ إرسافِ مِ

.«ِ بع ماواتِ السَّ ان السَّ زّ ةِ كذلِكَ خُ نُ اجلنّ ارِ ورِضوانٌ خازِ نُ النّ خازِ
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كورِ  ورٌ لذُ ا حُ نيِ أيضً ونَ األُولَيَ رَ اهللا عزَّ وجلَّ أنّ يف هذه اجلِنانِ الّ دُ ثُمّ ذكَ
يَنيِ نِســــاءٌ  ﴿,﴾ يف  خرَ تَنيِ األُ (١) فقال:  ﴿+﴾ أي يف اجلنَّ المؤمنِنيَ
 : ، ويُقال لُغةً نّ تِهِ نّ وخِلقَ هِ ــــالتٌ ﴿- .﴾ يف وُجوهِ أخالقِهنَّ فاضِ

. نهُ نُ مِ ستَحسَ ةُ مِن األمرِ المُ ، واخلَريْ اتٌ ريِّ اتٌ وخَ ريْ خَ
ختارِة»  اينُّ ويف «المُ غِري» للطـــربَ ـــط» و«الصّ م األوسَ عجَ ينـــا يف «المُ وِّ ورُ
واجَ  ما أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إِنَّ أَزْ ياءِ عن ابنِ عُمرَ ريض اهللا عنهُ للضِّ
، إِنَّ  دٌ قَطُّ ها أَحَ عَ ــمِ واتٍ سَ ِ أَصْ ــن سَ نَّ بِأَحْ هُ واجَ نِّنيَ أَزْ غَ يُ ةِ لَ َنَّ لِ اجلْ أَهْ
ةِ  رَّ نَ بِقُ ظُرْ مٍ كِرام، يَنْ واجُ قَــوْ ِســان، أَزْ اتُ احلْ َريْ ْنُ اخلْ َ نِّنيَ بِهِ:  ّا يُغَ ممِ
ناتُ فَال  مِ ْنُ اآلْ َ  ، هْ نَ ُتْ َ الِداتُ فَال  ْنُ اخلْ َ نِّنيَ بِهِ:  ـا يُغَ ـّ إِنَّ ممِ أَعْيان. وَ
ورُ اهلَيثميّ يف  (٢)»، أخرَجه احلافظ النُّ ــهْ نَّ يامتُ فَال يَظْعَ ُقِ ْنُ املْ َ  ، ــهْ نَ َفْ خيَ

حِيح». ع» وقال: «رِجالُه رِجالُ الصّ مَ جْ «المَ
فة اجلنّة» عن ابنِ مســـعودٍ ريض اهللا عنه  نيـــا يف «صِ وروَ ابـــنُ أيب الدُّ
 ، يمةٍ أربَعةُ أبوابٍ لِّ خَ ، ولِكُ ةٌ يمَ ٍ خَ ة ريْ لِّ خَ ةٌ، ولِكُ ريْ لِّ مُسلِمٍ خَ قال: «لِكُ
رامةٌ ملَ تَكُن قبلَ  ـــةٌ وكَ يّ دِ فةٌ وهَ ومٍ مِن كُلِّ بابٍ حتُ ـــل علَيها كلَّ يَ تَدخُ

ها اهللاُ  وِّجُ ُ نيا ف تْ يف الدُّ ن ملَ تَكُن قد تزوَّجَ ةَ ممِ منةُ الّ تَدخلُ اجلنّ أمّا المؤِ  (١)
ها. وجِ لٌ غريُ زَ ناكَ رَجُ دُ للمرأةِ هُ ةِ، وال يوجَ ِ أهلِ اجلنّ الً مِن مُؤم رَجُ
. كتِ ها، واهلَاءُ يف األفعالِ الثّالثةِ للسَّ لنَ عن اجلِنانِ إىل غريِ نتقِ أي ال يَ  (٢)
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 ، احاتٌ مّ (٣)، وال طَ ـــخِراتٌ (٢)، وال سَ (١)، وال ذَفِراتٌ ، ال مَرِحاتٌ ذلـــكَ
.«(٤) ُنَّ بَيْضٌ مَكنُونٌ ورٌ عِنيٌ كأَهنّ حُ

، أبِإثابةِ اهللاِ  ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ـــا اجلاحِ  ﴿/ 0 1 2 3﴾ أهيُّ
ه. بادِ نَ مِن عِ حسِ يف اآلخِرةِ المُ

 ﴾8  7 مَســـتُوراتٌ  ﴿6  ونـــاتٌ  مَصُ أي   (٥)﴾5   4﴿ 
ا  ، قاله ابن عبّاسٍ ريض اهللا عنهما وزادَ بأهنّ وَّفةٌ ةٌ جمُ رّ ــكَ دُ نالـِ واخلَيمةُ هُ

. بٍ ٍ(٦) مِن ذهَ اع ةُ ءاالفِ مِرصْ خٌ يف فَرسخٍ، هلا أربعَ فَرسَ
َ األشـــعريّ ريض اهللا  يحَني» وغريِمها عن أيب مُو حِ وقَـــد ثبَتَ يف «الصّ
امءِ ثَالثُونَ  ا يفِ السَّ فَةٌ طُوهلُ َوَّ ةٌ جمُ رَّ ةُ دُ مَ عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «اخلَيْ

قلِ. يفاتِ العَ فعلَنْ فِعلَ خفِ اتٌ وال يَ مِن المرَح، معناه ال مُتكربِّ  (١)
ها،  لِ واخلِدمةِ ال تُنظِّفُ نَفسَ ى يف ثَوبِ العمَ رةُ هي المرأةُ الّ تبقَ فِ رةُ والدَّ فِ الذَّ  (٢)
ذٍ  ةَ دارُ تلَذّ ، ال للرِّجالِ وال للنِّســــاءِ، ألنّ اجلنّ ةٌ ــــقّ لٌ وال مشَ وليسَ يف اجلنّة عمَ
ا، قال اهللاُ تعاىل:  مً ؤمنِني خدَ يها للمُ عادةٍ، لكِن جعَل اهللاُ فِ ورٍ وسَ مٍ ورسُ وتَنعُّ

ورة اإلنسان: ١٩]. ﴿» ¬ ® ¯ °   ± ² ³ ´ ﴾ [سُ
. نّ أْنَ بغريهِ زَ أي ال هيَ  (٣)

ي. وائِب كما أنّ البَيضَ يُصانُ مِن عَبثِ األيدِ وناتٌ مِن الشَّ أي مَصُ  (٤)
وادِها. يدةُ سَ دِ نيِ الشَّ يدةُ بَياضِ العَ دِ راءَ وهيَ الشَّ وْ احلُورُ مجعُ حَ  (٥)

. رْفةِ بابٍ أي دَ  (٦)



٣١٠

.« ونَ رُ مُ اآلخَ (٢) الَ يَراهُ لٌ ِ أَهْ ن مِ ؤْ مُ نْها لِلْ يَةٍ مِ لِّ زاوِ (١)، يفِ كُ يالً مِ
يدٍ اخلُدرِيِّ  عِ » عَن أَيبِ سَ عىلَ دِ أيبِ يَ حِيح ابنِ حبّان» و«مُسنَ ينا يف «صَ وِّ رُ
ئُ  تَّكِ يَ ةِ لَ لَ يفِ اجلَنَّ جُ : قالَ رَسولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ الرَّ ريض اهللا عنه أنّهُ قالَ
نظُرُ  نهُ فَيَ (٤) فَتَقرُبُ مِ (٣)، ثُمَّ تَأتِيهِ املَرأَةُ لَ وَّ ةً قَبلَ أَن يَتَحَ نَ نيَ سَ بعِ سَ
َا مَن  مَ ويَسأَهلُ ــالَ دُّ السَّ ُ يهِ فَريَ لَ مُ عَ ــلِّ ءاةِ، فَتُسَ ى مِن املِرْ فَ ا أَصْ هَ دِّ يفِ خَ
ا،  ــبعُونَ ثَوبً ا سَ يهَ لَ ونُ عَ (٥)، وإِنَّهُ يَكُ يــدِ نَ املَزِ : أَنَا مِ ولُ قُ أَنــتِ؟ فَتَ
نَّ  يهِ لَ ، وإِنَّ عَ لِكَ اءِ ذَ ــن ورَ ا(٦) مِ ــاقِهَ َّ يَرَ مُخَّ سَ هُ حَ ُ ــا بَرصَ هَ ذُ نفُ فَيَ
بِ(٧)». ا بَنيَ املَرشِقِ واملَغرِ ءُ مَ ا لَتُيضِ يهَ لَ ةٍ عَ ، وإِنَّ أَدنَى لُؤلُؤَ انَ التِّيجَ
فة اجلنّة» وابن  نيا يف «صِ هـــا ابنُ أيب الدُّ وجـــاء يف بعضِ اآلثارِ الّ أخرجَ
قَتْ يفِ  راءَ بزَ وْ م: «لَو أَنّ حَ أيب حاتِمٍ عن أنسٍ وابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ

.« بَ ذُ ٍّ لَعَ ِّي رٍ جلُ َ

.« يالً ونَ مِ تُّ ءِ سِ امَ َا يفِ السَّ ه»: «طُوهلُ يحِ ويف لَفظِ مُسلمٍ يف «صحِ  (١)
. وجةٌ أي زَ  (٢)

. ورِ ةِ والرسُّ مُ المؤمِن بذلكَ مُستغرِقًا يف اللَّذّ ناكَ وال تَعَب، فيتنعَّ وال مَلَل هُ  (٣)
. ةِ أي مِن احلُورِ العِني يف اجلنّ  (٤)

يد له. زِ يم المَ عِ أي النَّ  (٥)
ا. ه قريبً سبَقَ رشحُ  (٦)

. أي لو أُدنِيَتْ إىل األرضِ  (٧)



٣١١

 . ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿9 : ; > =﴾ أهيُّ

 ﴾A   @﴿  ّن عهُ امِ فةِ أولئكَ النِّسوةِ أنّهُ ﴿< ?﴾ أي ملَ جيُ ومِن صِ
ا. نّ مِن قَبلُ ﴿D   C﴾ أيضً هُ هم هؤالءِ  ﴿B﴾ جامعَ أي قَبلَ أزواجِ

مِ  عَ ه النِّ ذِ ، أهبِ ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ـــا اجلاحِ  ﴿I  H G F E﴾ أهيُّ
ائِعنيَ يف اجلنّة. ها اهللاُ للطّ الّ أعَدَّ

كر بعضِ  بَه بذِ ُم مِن النِّســـوةِ أعقَ ـــرَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ مـــا هلَ ـــا ذكَ ولمّ
كِّن  تمَ يئةِ المُ ون مُتّكئِنيَ هبَ مُ : ﴿J﴾ أي يتنعَّ هم فقال تعاىلَ فُرُشِ

 M﴿ (١) نةٍ سانٍ أو وســـائِدَ مُزيَّ طٍ حِ يح ﴿L K﴾ أي بُسُ ســـرتِ المُ
 َ وشةٍ  ﴿P O﴾ مجِيلةٍ، والمع طٍ مَنقُ (٢) أو بُسُ نافِسَ N﴾أي طَ
ٍ وفُرُشٍ رَقِيقةِ  نةٍ فاخِرة ـــطٍ ناعمةٍ ذاتِ أطرافٍ مُزيَّ ئُون عىل بُسُ ُم يتّكِ أهنّ

. نظرِ سنِ المَ يرِ ووَسائِدَ عَظِيمةٍ يف غايةِ اجلَمالِ وحُ النَّسجِ مِن احلرِ
. ون مِن الثَّقلَنيِ دُ ا اجلاحِ  ﴿U T S R  Q﴾ أهيُّ

(٣)  ﴿Z Y﴾ أي  يـــهِ ا ال جيوزُ علَ هَ ربُّـــكَ عمّ  ﴿X W V﴾ أي تنـــزَّ
رَ بِه  دَ وال يُكفَ حَ َلَّ فال جيُ قُّ أنْ جيُ ـــأنِ والّذي يَستحِ ظَمِ الشّ فِ بعِ تصِ المّ

. رُ كثريةٌ ها أقوالٌ أُخَ ريِ ويف تفسِ  (١)
. ْلٌ رَقِيقٌ فِسةٍ وهي البِساطُ الّذي له مخَ نْ عُ طِ مجَ  (٢)

ه  ى كما يف قوله تعاىل:﴿r q p o ﴾ أي نَزِّ َ المسمَّ فاالسمُ هنا بمع  (٣)
. يهِ وزُ علَ ا ال جيَ هُ عمّ سْ ربَّك وقدِّ



٣١٢

ه مِن غريِ  بادِ ـــنُ إىل عِ حسِ  ﴿] \﴾ أي ذِي اإلكـــرامِ، ومعناهُ المُ
. يهِ وُجوبٍ علَ

بِّك عن  ه اسمُ رَ زَّ الِح: معناهُ تَنَ ـــلَفِ الصّ ين مِن السَّ وقال بعضُ المفرسِّ
ِلُّوه عن أنْ  قَّ عىلَ اخلَلقِ أنْ جيُ ه استحَ ه، فاهللاُ وحدَ ه اسمَ قَّ غريُ أنْ يَســـتحِ

ه. ه باسمِ وا غريَ مُّ يُسَ
هُ عزَّ وجلَّ وقِسمٌ  ى بِه غريُ : قِسمٌ ال يُسمَّ فائدة: أسماءُ اهللاِ تَعاىلَ قِسمانِ
لكِ  اقُ ومالكُ المُ زَّ وسُ واخلالقُ والرَّ دُّ ه. فاهللاُ والرَّمحنُ والقُ ى بِه غريُ يُسمَّ
، أمّا  ا إالّ اهللاُ تعاىلَ ى هبِ يتُ ال يُســـمَّ مِ ِ والمُ حْ وذُو اجلاللِ واإلكرامِ والمُ
َ اخلاصِّ باهللاِ  ا لَكِن ال عىل المع ا غريُ اهللاِ أيضً ى هبِ أكثرُ األســـماءِ فيُسمَّ
ر مِن بعضِ األسماءِ  . وليُحذَ ا مثالً يمً ، فيجوزُ تســـميةُ شخصٍ رحِ تعاىلَ
ياذُ باهللاِ  نها ما هـــو كُفرٌ والعِ م فَمِ هُ ا بعـــضُ النّاسِ أوالدَ ي هبِ الّ يُســـمِّ

. » والعياذُ باهللاِ تعاىلَ ه «ابنَ اهللاِ ه أو نَفسَ ي ولدَ ن يُسمِّ كمَ
ه نِّه وفَضلِ مدِ اهللاِ ومَ َ ِ عزَّ وجلَّ  ورةِ الرَّمحٰن تمَّ تفسريُ سُ



٣١٣

خاِتمٌة ُموجزة

ا  هلِ ـــورةُ الرَّمحنِ عزَّ وجلَّ مِن أوّ ةٌ يف إجيازِ ما اشـــتَملَتْ علَيه سُ هذه خامتِ
ها. إىل ءاخِرِ

الً إنزالَ  رَ أوّ ه، فذكَ بادِ مِ اهللاِ عزَّ وجلَّ عىل عِ كرِ نِعَ ورة بذِ د افتُتِحَت السُّ لقَ
فٍ عظيـــمٍ ونِعمةٍ، وأنّه عزَّ وجلَّ هو الّذي علَّمَ  القرءانِ وما فيه مِن رشَ
مٍ، فإنَّه  كَ انِ عىل نِظامٍ حمُ ريَ رَ يَسِ ـــمسَ والقمَ رَ الشّ خَّ ، وسَ اإلنسانَ البَيانَ
. بادِ وعُ كثريٍ مِن المنافِع عىل العِ ما انتِظامُ كثريٍ مِن األمورِ ورجُ تعلَّق هبِ يَ

ينِ وخُروجِ  جائِب مِن خملُوقاتِه كمرَجِ البَحرَ رَ عزَّ وجلَّ بعضَ العَ ــمّ ذكَ ثـُ
ها اهللاُ  رَّ نِ الّ سخَ فُ رجانِ مِن المياهِ، وناســـبَ ذلكَ ذِكرُ السُّ اللُّؤلؤِ والمَ

وا هبا. عُ نتفِ بادِ لِيَ عزَّ وجلَّ للعِ
رَ  ناء فذكَ المِ عىل البَقـــاءِ والفَ اللُه ما ســـبَقَ ذِكرُه بالكَ ـــبَ جلَّ جَ وأَعقَ
، وأمّا اهللاُ عـــزَّ وجلَّ فهو خالِقُ األرضنيَ  َ ف بـــأنّ كُلَّ مَن عىل األرضِ يَ
ه عزَّ وجلَّ  ، ووُجودُ يدُ بِ َ وال يَ ف ما فال يَ هُ ـــماواتِ وما فيهما وما بَينَ والسّ

. أزيلٌّ أبديٌّ بال كَيفٍ وال مَكانٍ
رَ ال مَفرَّ له مِن  يامةِ وأنّ الكافِ ـــوم القِ ْعَ النّاسِ لِيَ اللُه مجَ رَ جلَّ جَ ــمّ ذكَ ثـُ
لَ تعاىلَ ذِكرَ بعضِ ما يكونُ يف ذلكَ اليومِ  نتظِرُه، وفَصّ العـــذابِ الّذي يَ

ظِيم مِن األهوالِ. العَ



٣١٤

نانِ اآلخِرةِ  المِ عىل بعضِ جِ ـــبحانَه وتعاىلَ ما سبَقَ ذِكرُه بالكَ بَ سُ وأعقَ
ل ذِكرَ  ، وفصَّ ا وعَالنِيةً ُم رسِ ـــون رهبَّ شَ نيَ الّذين خيَ ا اهللاُ للمتّقِ هَ الّ خلقَ
نه  ضلٍ مِ يم، وبَنيَّ أنّ ذلكَ اجلزاءَ هو بفَ عِ ُم فيها مِن أنواعِ النّ بعضِ ما هلَ

. حرَّماتِ بُوا المُ ا الواجباتِ واجتنَ وُ نيَ الّذي أدَّ عىل المتّقِ
كرِ  ـــابقةِ الذِّ ونَ اجلنّاتِ السّ لقَ جنّاتٍ أُخرَ دُ رَ عزَّ وجلَّ أنّه خَ ــمّ ذكَ ثـُ
هم،  نيَ الّذين ســـبَقَ ذِكرُ م يف مَرتبةٍ أقلَّ مِن المتّقِ نيَ الّذيـــن هُ للطّائعِ

. يمِ عِ ين مِن أنواعِ النّ لَ ذِكرَ بعضِ ما يكونُ هلؤالءِ اآلخِرِ وفصَّ
نَّ للمؤمِن هنالِكَ  هُ قَ لَ ئي خَ نيِ الآلّ ـــل تعاىلَ الكالمَ عىل احلُورِ العِ ثُمّ فصَّ
ـــرَ كذلكَ اخلِيَم  ا، وذكَ لُقً ا وخُ قً لْ يلةٍ خَ فـــاتٍ مجَ نَ بِه مِن صِ فْ تّصِ ومـــا يَ
دٌ قبلَ  قرَهبُنّ أحَ ُنّ نِســـاءٌ ملَ يَ ، وأهنّ هـــنّ نَّها مع أزواجِ ةَ الّ يَســـكُ اخلاصّ

. ةِ نّ مِن أهلِ اجلنّ أزواجهِ
ا ال جيوزُ عليه  هٌ عمّ ـــورةِ بالثَّناءِ عىل اهللاِ عزَّ وجلَّ وأنّه مُنزَّ تمُ السُّ وجاءَ خَ
نٌ  سِ يمٌ حمُ ه، وهو عزَّ وجلَّ كرِ بادُ هُ عِ َنْ يُعظِّمَ قٌّ ألِ بحانَه، وأنّه مُســـتحِ سُ

. يهِ ه مِن غريِ وُجوبٍ علَ بادِ إىل عِ





٣١٦

ُسورة الواِقعة: َخصائُصها وفَضائِلُها

َوقُت نُزوِل ُسورةِ الواِقعة

نِ البِرصيّ وعِكرِمةَ وعَطاءٍ وجابِرٍ ريض اهللا  ةٌ يف قولِ احلسَ يّ ورةُ الواقِعةِ مكِّ سُ
نها نزلَتْ  ةٌ إالّ ءايةً مِ يّ ما مكِّ م، وقال ابنُ عبّاسٍ وقَتادةُ ريض اهللا عنهُ عنهُ
 َورو  ،﴾< ; : 9 8 ﴿  : تعاىلَ قولُه  وهي  ينةِ  دِ بالمَ
؛  ءاياتٍ أربعَ  إالّ  ةٌ  يّ مَكِّ ا  إهنّ وقِيل(١):   ، ةٌ نِيّ مدَ ا  أهنّ عبّاسٍ  ابنِ  عنِ  ةُ  يّ عطِ

 5  4 3 ﴿ : ةَ فرِه ملسو هيلع هللا ىلص إىل بعدَ اهلِجرةِ مكّ لَتا يف سَ ءايَتان منِها نزَ
رِه إىل  لَتا يف سفَ تانِ نزَ 6 7 8 9 : ; >﴾، وثِنْ
أبو  القايضِ  ل  نقَ لكن  ے   ¡ ¢﴾،   ~  ﴿ اهلِجرةِ:  وقتَ  ينةِ  المدِ

. ةٌ يّ ةَ اإلمجاعَ عىل أنّ كُلَّها مكِّ يّ دٍ عبدُ احلقِّ المعروفُ بابنِ عطِ حممّ
عَى  ين(٢)، وادّ ِ رسِّ وخَ باتّفاقِ المفَ خَ فيها وال مَنسُ ورة الواقعةِ ال ناسِ وسُ

عِّف(٣). خٍ فيها ومَنسوخٍ ولكنّه ضُ هم وجودَ ناسِ بعضُ

ب  مٌ بالكَذِ ُّ ولكنّه مَرتوكُ احلديثِ مُتّهَ ِ ل دُ بنُ السائبِ الكَ وحكَى ذلكَ حممّ  (١)
. والرَّفضِ

وخ» (ص/١٧٢). خ والمنسُ المة يف «النّاسِ ل االتِّفاقَ عىل ذلكَ ابنُ سَ نقَ  (٢)
» (ص/٣٥). خ القرءانِ ه احلافظُ ابنُ اجلوزيّ يف «نَواسِ فَ ضعَّ  (٣)



٣١٧

بعدَ  صحفِ  المُ يف  وترتِيبُها  طه،  ورةِ  سُ بعدَ  الواقِعةِ  ورةُ  سُ لتْ  نزَ وقد 
عىل  نزلَ   ٍ بوَحي تَوقِيفيٌّ  ترتِيبٌ  وهو  يدِ  احلدِ ورةِ  سُ وقَبل   ِ الرَّمحٰن ورةِ  سُ

رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ورةِ لاِم قَبلَها ُمناَسبُة السُّ

ما  نهُ مِ كُلٍّ  يف  أنّ   ِ الرَّمحٰن ورةِ  سُ بعدَ  الواقِعةِ  ورةِ  سُ يءِ  جمَ مُناسبةُ  أمّا 
ماءِ  قاقُ السّ ِ انشِ ورةِ الرَّمحٰن ، وأنّه ذُكِر يف سُ ارِ ةِ والنّ يامةِ واجلنّ وَصفَ القِ
؛ هذا  دٌ لةِ، فالموضوعُ مُتّحِ لزَ اجُ األرضِ بالزَّ يامةِ وذُكِر هنا ارجتِ يومَ القِ
ِ مِن غريِ تقسيمٍ  ورة الرَّمحٰن تّقِني يف سُ يم المُ ين ونَعِ معَ ذِكرِ عذابِ الكافرِ
 : ئاتٍ فِ ثالثِ  إىل  ذلكَ  يلُ  تفصِ الواقعةِ  ورةِ  سُ يف  فجاءَ  كلَّفِني،  للمُ

. شئَمةِ نةِ، وأصحابِ المَ يمَ ، وأصحابِ المَ ابقِنيَ السّ
ورة  لِ سُ ِ فهو أنّه جاءَ يف أوّ ورةِ الرَّمحٰن خِر سُ ورةِ آلِ لِ السُّ بةُ أوّ وأمّا مُناسَ
ورة  لِ سُ ِ، ويف ءاخِر الواقِعةِ ما يف أوّ ورة الرَّمحٰن الواقِعةِ ذِكرُ ما يف ءاخِر سُ

.ِ الرَّمحٰن
العذابِ  ن  مُّ تضَ قَبلَها  ا  لِمَ بُتها  «ومُناسَ «البَحر»:  يف  انَ  حيّ أبو  وقال 
 َ نَّ ؤمنِني وجَ َ بَعضِ المُ نَّ لَ بنيَ جَ ؤمنِني، وفاضَ يم للمُ عِ رمِني والنّ للمجُ
 ُ م العاملِ ورة الرَّمحٰن: ٦٢]، فانقسَ ولِه: ﴿ ¼ ½ ¾ ﴾ [سُ بَعضٍ بِقَ
لٍ، وهكذا جاءَ ابتِداءُ هذه  ٍ فاضِ ن ولٍ ومُؤمِ ٍ مَفضُ ن رٍ ومُؤمِ بذلِكَ إىل كافِ

نةٍ وأصحابَ مَشئَمةٍ وسابِقِني». م أصحابَ مَيمَ ورةِ مِن كَوهنِ السُّ



٣١٨

فَضُل ُسورةِ الواِقعة
لِ اليّت ُخصَّ بِها رسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ُدوَن سائِر  أّوًال: يه إحَدى ُسَوِر اُملفصَّ

الُم األنبياِء عليِهُم الّصالُة والسَّ

ع ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ األسقَ أخرَج الطَّياليسِ
بُورِ املِئِنيَ  كانَ الزَّ مَ بْعَ الطِّوالَ وَ راةِ السَّ كانَ التَّوْ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أُعْطِيْتُ مَ

لِ». صَّ ُفَ لْتُ بِاملْ فُضِّ َ وَ يلِ املَثاينِ ِ ْ كانَ اإلِ مَ وَ
َعلِ  رةُ إىل ءاخرِ بَراءةَ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ بعُ الطِّوالُ بكَرس الطاء مجَ والسَّ
 ٍ ورة ئُون كلُّ سُ ، وقيل غريُ ذلك. والمِ دِّ األنفالِ معَ براءةَ واحدةً يف العَ
رُ الّ تَيلِ المئِنيَ  وَ ثاينِ فهي السُّ ا، وأمّا المَ يدُ عىل مائةِ ءايةٍ أو تُقارهبُ تَزِ
وقال  تْها.  ولِيَ أي  تْها  ثَنَ ا  ألهنّ بذلكَ  يَتْ  مِّ سُ  ، صحَفِ المُ تَرتِيب  يف 
ّا  رُ أَكثر ممِ َّ أي تُكرَّ ا تُث ا أقلُّ مِن مائةٍ ألهنّ ورةُ الّ ءاهيُ : هي السُّ اءُ رّ الفَ
 ِ ربَ نِيةِ األمثالِ فيها بالعِ يَتْ بذلكَ لِتثْ مِّ ، وقيل: سُ ئُونَ َّ الطِّوالُ والمِ ث يُ
بذلكَ  يتْ  مِّ سُ  ،(١) رِ وَ السُّ قِصارِ  مِن   َ ثاينِ المَ  َ يلِ وَ ما  لُ  صَّ فَ والمُ  . ِ واخلربَ
ذا  نها وهلِ وخِ مِ نسُ ةِ المَ لّ لة، وقيل: لقِ رِها بالبَسمَ وَ صلِ بَني سُ ثرةِ الفَ لِكَ

؛  والٌ وأَوســـاطٌ وقِصارٌ لِ طِ صَّ فَ أي قِصارٌ بالنِّســـبةِ لما قَبلَها، وإالّ ففي المُ  (١)
حَى إىل  حـــى، وقِصارُه مِن الضُّ بأ إىل الضُّ بأ، وأوســـاطُه من النّ فطِوالُه إىل النّ
» بل يُقال: «مِن قِصارِ  ورةٌ صغِريةٌ هيًا أن يُقال: «سُ ه تنزِ رءان. ويُكرَ ءاخِر القُ
ورةٌ  » ولكن يُقال: «سُ يفةٌ ورةٌ خفِ ريينَ أن يُقال: «سُ رِه ابنُ سِ ر»، كما كَ وَ السُّ

.« ريةٌ يَسِ
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بَريٍ  يدِ بنِ جُ ه» عن سعِ يحِ مَ كما روَ البُخارِيّ يف «صحِ حكَ ى المُ تُسمَّ
، وءاخِرُه  مُ كَ حْ لَ هو المُ فصَّ عُونَه المُ ي تَدْ ريض اهللا عنه قال: «إنَّ الّذِ

.«(١)ٍ ورةُ النّاسِ بال نِزاع سُ
ثاِنيًا: ِإحَدى أخواِت ُسورةِ ُهوٍد

ريض  عامرٍ  بنِ  عُقبةَ  عن  وغريُهم  عىلَ  يَ وأبو  اينُّ  والطربَ ذيُّ  الرتمِ  َرو
ا»، وِمن طريقِ ابنِ  واهتُ أَخَ ودٌ وَ ِ هُ تْ بَ يَّ اهللا عنه أنّ رَسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «شَ
تُ  الَ سَ املُرْ وَ ةُ  اقِعَ الوَ وَ ودٌ  هُ  ِ تْ بَ يَّ «شَ  : بلَفظِ ما  عنهُ اهللا  ريض  عبّاسٍ 
ندَ  عِ يفٌ  ضعِ حديثٌ  وهو   « تْ رَ وِّ كُ سُ  مْ الشَّ ا  إِذَ وَ لُونَ  اءَ يَتَسَ مَّ  عَ وَ

ندَ غريِهم(٢). نٌ عِ ، حسَ اظِ بعضِ احلُفّ
يثُ  قال شيخُ اإلسالمِ اإلمامُ احلافظُ عبدُ اهللا اهلرري رمحه اهللا: «هذا احلدِ
يبٌ  ن غرِ يثٌ حسَ يُّ وقال: هذا حدِ ه الرتمذِ ا، أخرجَ يفٌ ليسَ ثابِتً عِ ضَ
اينُّ  الطربَ وأخرجه  الوَجهِ،  هذا  مِن  إالّ  عبّاسٍ  ابنِ  يث  دِ حَ مِن  نَعرِفُه  ال 

.« يوطيُّ نه السُّ واحلاكِمُ وحسَّ

م مَن قال: ســـورةُ ق،  نهُ ـــلِ عىل أقوالٍ كثِريةٍ، فمِ فصَّ لِ المُ تِلـــف يف أوّ واخُ  (١)
دٌ ملسو هيلع هللا ىلص. ورةُ حممّ ، وغريُهم سُ راتُ ون احلُجُ رُ وءاخَ

رة»  شـــتَهِ ثِـــرة يف األحادِيث المُ نتَ ر المُ رَ ـــيوطيّ يف «الـــدُّ قـــال احلافـــظ السُّ  (٢)
اح»  حَّحه يف «االقرتِ يث ابنِ عبّاسٍ وصَ دِ ار مِن حَ ّ ه ال (ص/١٣٣): أخرجَ
وابُ  وع، والصَّ ونَ وقال فيه إنّه موضٌ َ بنُ هارُ ه مو رَ ُّ وأنكَ ِ ـــه الدارَقُط لَّ وأعَ

سنَد». ري المُ ينُه، وقد استَوفَيتُ طرُقَه يف التّفسِ سِ حتَ
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» أي  بْتَ : ««قَدْ شِ َ احلديثِ رقاة» يف مع الّ عيلّ القاري يف «المِ وقال المُ
نه ظُهورَ  (١)، وليسَ المرادُ مِ ربَ عفِ قَبل أَوانِ الكِ ر علَيكَ ءاثارُ الضَّ ظهَ
دْتُ  يُّ عن أنَسٍ قال: «ما عَدَ ا روَ الرتمذِ رِ األبيَضِ علَيه لِمَ عَ ثرةِ الشّ كَ

.«« ةً بَيْضاءَ رَ عَ ةَ شَ َ بَعَ عَرشْ هُ إِالَّ أَرْ تُ ْيَ حلِ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ أْسِ رَ يفِ رَ

الّةِ عىل  : «جاءَ يف األحاديثِ الدّ قال شـــيُخنا اإلمامُ احلافظُ اهلرريُّ رمحَهُ اهللاُ  (١)
ر يف قَلبِه باحلُزنِ  متِ دائِمَ األحزانِ أي يَشعُ وِيلَ الصَّ أحوالِه ملسو هيلع هللا ىلص أنّه كان طَ
ونَ ما  مُ لَ وْ تَعْ ا كثِريةً مِن أهوالِ اآلخِرة، ولذلكَ قال ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ مُ أُمورً علَ ــه يَ ألنـّ
مُ أنا مِن  ون ما أعلَ ا»، معناهُ لو تَعلَمُ ثِريً تُم كَ يْ بَكَ لَ يالً وَ تُم قَلِ كْ حِ ــمُ لَضَ لَ أَعْ

ثُرَ بُكاؤُكم». كُكُم وكَ حِ ربِ وأُمورِ اآلخِرة كان قَلَّ ضَ أُمورِ القَ
يامة، حاشاه، فهو  ـــه يومَ القِ سِ َ عىل نَفْ فلَم يَكُن ملسو هيلع هللا ىلص دائِمَ األحزانِ ألنّ خيَ
لقِ اهللاِ  دُّ خَ هُ، ولكنّه ملسو هيلع هللا ىلص أشَ يامةِ فَما بَعدَ ومَ القِ ني يَ مِ نعَّ ملسو هيلع هللا ىلص رأسُ اآلمنِنيَ المُ
م  افُ علَيهِ م وخيَ مُ بالمؤمنِـــنيَ مِن أُمّتِه مِن أُمّهاهتِ بادِ اهللا، فهو أرحَ رَمحةً بعِ
يسِ  : «نَفْ يامةِ نيَ يقولُ النّاسُ يومَ القِ ّ إنّه حِ هم ح سِ رَ مِن خوفِهم عىلَ أنفُ أكثَ
يهِ  ـــلِّم وأَعظِم وأَكرِمْ علَ لِّ وسَ »، اللهم صَ ِ ِ أُمَّ » يقولُ هو ملسو هيلع هللا ىلص: «أُمَّ ــيسِ نَفْ
 : لِني، ومِصداقُ ما قُلناهُ قولُ اهللاِ تعاىلَ رسَ نيَ والمُ يِّ بِ ِ إخوانِه مِن النَّ ِيع وعىلَ مجَ
ـــورة  [سُ  ﴾   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  μ     ´  ³﴿

 ' & % $ # " !﴿ : األنبياء: ١٠١]، وقولُه عـــزَّ وجلَّ
ا: ﴿!  "  ـــورة يُونـــس: ٦٢]، وقولُه أيضً ) ( *  +﴾ [سُ
 . - , + *   ) ( ' & % $ #
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َّيِل َوِر الَقرائِن اليّت يُقرأُ بِها يف َصالةِ الل ثالِثًا: ِإحَدى السُّ

 ّ (١) فقال: إينِ ودٍ رَجلٌ : أتَى ابنَ مَسعُ لْقمةَ واألسودَ قاالَ روَ أبو داودَ عَن عَ
قَلِ(٣)؟!  رِ الدَّ ثْ ا كنَ (٢) ونَثْرً عرِ ذِّ الشِّ ذا كهَ لَ يف رَكعةٍ، فقال: أهَ صَّ فَ ُ المُ أ أقرَ
: ﴿G ﴾ والنَّجمَ  ورتَنيِ يفِ رَكعةٍ (٤) السُّ ُ النَّظائِرَ أ قرَ َّ ملسو هيلع هللا ىلص كانَ يَ ِ نَّ النَّ لكِ
يف  ارياتِ  والذّ والطُّورَ  رَكعةٍ،  يف  و﴿ے﴾(٦)   (٥)﴾   |﴿ رَكعةٍ،  يف 
ازِعاتِ  رَكعةٍ، ﴿[ ̂  ﴾(٧) و﴿Y ﴾ يف رَكعةٍ، و﴿¥ ¦  ﴾(٨) والنّ

. نانٍ ِيكُ بنُ سِ ه هنَ واسمُ  (١)
عُ يف  عُ فيه كما تُرسِ ذا فتُرسِ رءانِ هَ ُذُّ تِالوةَ القُ ِ، ومعناهُ أهتَ طع عةُ القَ ــذُّ رسُ ـَ اهل  (٢)
فةُ  عةِ كما هي الصِّ يهِ بسببِ إفراطِه يف الرسُّ نكارَ علَ ، يُريدُ اإلِ ـــعرِ قِراءةِ الشِّ

عر. ُم يف إنشادِ الشِّ الّ كانتْ عادهتَ
رِ - ال يَكادُ  قَل - وهو اليابِسُ مِن التَّمْ عةٍ كمـــا أنّ الدَّ نكَ برسُ أي خيـــرُجُ مِ  (٣)

. ا وتَساقَطَ يعً ِ زَّ تَفرَّقَ رسَ ا نُثِرَ وهُ ه بِبَعضٍ فإذَ قُ بَعضُ يَلصَ
تقارِبةَ  ص أو ال المُ واعِظ واحلِكَم والقَصَ عاينِ كالمَ تماثِلةَ يف المَ رَ المُ وَ أي السُّ  (٤)

ه. ينُّ وغريُ دِ اآليِ، قاله القسطالّ يف عدَ
. رِ ورةُ القمَ وهي سُ  (٥)

ا ثابِتةُ الوُقوعِ ال  يَ بذلكَ مِن احلَقِّ الثابِت وذلك ألهنّ مِّ يامةِ، سُ هو اســـمٌ للقِ  (٦)
يها. يبَ فِ رَ

. ورةُ الواقِعةِ وهي سُ  (٧)
عارِج. ورةُ المَ وهي سُ  (٨)
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ّلَ يف  مِ زَّ ثِّرَ والمُ دَّ يف رَكعةٍ، ﴿¦ §   ﴾(١) و﴿!﴾ يف رَكعةٍ والمُ
رَكعةٍ، و﴿¬ ® ﴾(٢)، و﴿Z ] \ [﴾ يف رَكعةٍ، و﴿ ! "   ﴾ 

. خانَ و﴿ ! " #﴾(٣) يف رَكعةٍ التِ يف رَكعةٍ، والدُّ رسَ والمُ
يُة(٤) ِقراَءِتها للرِّزِق رابًِعا: خاِصّ

يّ عنِ  ان» للبَيهقِ عَب اإل ّ و«شُ ِ » البنِ السُّ ومِ واللَّيلةِ لِ اليَ ينا يف «عمَ وِّ رُ
ةِ  ةَ الواقِعَ ورَ أَ سُ ابنِ مَسعودٍ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «مَن قَرَ
ا». قالَ ابنُ  رْ أبَدً قِ تَ : «ملَ يَفْ وايةٍ ا». ويف رِ (٥) أَبَدً هُ فاقَةٌ بْ ْ تُصِ ةٍ ملَ لَ يْ لِّ لَ يفِ كُ

.(٦) ا كلَّ لَيلةٍ أْهنَ قرَ : وقَد أمَرتُ بَنايتِ أنْ يَ مَسعودٍ
ورةِ  يخُ عبدُ اهللاِ اهلرَريُّ ريض اهللا عنه: «سُ دُ الشّ اهِ نا اإلمامُ الزّ وقال شيخُ
الةِ  ُ بعدَ صَ أ ، تُقرَ بةٌ رَّ شاءِ للرِّزقِ جمُ غرِب والعِ ةٍ بَني المَ ُ كُلَّ لَيلَ أ الواقِعةِ تُقرَ

ون  ا اكتالُوا عىل النّاسِ يأخذُ يـــن إذَ م الّذِ بُون التّطفِيفَ وهُ أي الّذيـــن يَرتكِ  (١)
ون،  ُم يُنقِصُ نُوا هلَ م أو وزَ ريِ مِن أمواهلِ ا كالـــوا للغَ م، وإذَ نهُ لةً مِ م كامِ قوقَهُ حُ

وهو ذَنبٌ مِن الكبائِر.
. ورةُ اإلنسانِ وهي سُ  (٢)

وؤُها. سَ ضَ تْ وطُمِ ها إىل بَعضٍ ثُمَّ لُفَّ ِع بَعضُ أي مجُ  (٣)
. بتَخفِيفِ الياءِ  (٤)

. أي حاجةٌ وفَقرٌ  (٥)
. ل بِه ال بأسَ بذلكَ دِ لكن جيوزُ العمَ نَ يفٌ مِن حيثُ السّ هو ضعِ  (٦)



٣٢٣

غرِب»(١). المَ
«نَتائِج  يف  سقالينّ  العَ واحلافظُ  ضائِل»  «الفَ يف  يسِ  َ الرضَّ ابنُ  وأخرَج 
فاةُ قِيل له: ما ترَكْتَ لِبَناتِك؟  تِ ابنَ مَسعودٍ الوَ َ ا حرضَ األفكار» أنّه لمّ

. ورةَ الواقِعةِ ُنّ سُ قال: ترَكتُ هلَ
ة  دّ ندَ الشِّ ورة عِ ين»: «قِراءَة السُّ نهاج العابدِ وقال أبو حامِد الغزايلّ يف «مِ
عن  المأثورةُ  اآلثارُ  به  تْ  ورَدَ ءٌ  هو  إنّما  واخلَصاصةِ  الرِّزقِ  أمرِ  يف 
ودٍ  ّ إنّ ابنَ مَسعُ م أمجَعِني؛ ح حابةِ رِضوانُ اهللا علَيهِ ّ ملسو هيلع هللا ىلص وعن الصَّ ِ النَّ
لَّفتُ  د خَ ا قال: لقَ نيا شيئً ُم مِن الدُّ ه إذْ ملَ يَرتُكْ هلَ نيَ عُوتِبَ يف أمرِ ولَدِ حِ

ورةَ الواقِعة». هلُم سُ
ولٌ عىلَ  مُ ورةِ الواقعةِ يف شأنِ الرِّزقِ حمَ فإنْ قيل: محلُ ما جاءَ يف شأنِ سُ
يدٍ  ةِ يف الرِّزِق، فاجلوابُ كما قال أبو سعِ عَ ة ال عىلَ نَيلِ السَّ وّ ناعةِ والقُ القَ
وديّة» بأنّ قد قُرّر يف كالمِ األُصوليِّني أنّ  مُ يقة حمَ يُّ احلنفيّ يف «بَرِ اخلادمِ
يٌّ وكذلك  فُه قَطعِ ٍ جاءَ يف اآلثارِ فهو عىل ظاهرِه ما ملَ يَرصِ ن كِ كُلّ أمرٍ ممُ
يقةِ، وليسَ األمرُ كذلكَ يف شأنِ  رِ احلَقِ ذُّ ندَ تعَ جازِ إالّ عِ ال يُصارُ إىل المَ

. ورةِ الواقعةِ ما أُثِرَ يف شأنِ سُ

، كما أنّ  رَه اهللاُ عزَّ وجلَّ لُ بذلكَ كونَ الرِّزقِ مكتوبًا قَد قدَّ وال يُعارِضُ العمَ  (١)
رَ اهللاُ حُصولَه. ّا قدَّ ا ممِ ُ شيئً ّ رءِ باألسبابِ ال يُغريِ لَ المَ عمَ
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الِِح يف ِقراَءِتها لَِف الصَّ خاِمًسا: تَرِغيُب السَّ

ة عائشةَ  دَ يِّ يّ أنّ السّ لَيمانَ التَّيمِ ضائِل» عن سُ أخرَجَ أبو عُبَيدٍ يف «الفَ
.« ورةَ الواقِعةِ أَ سُ زْ إِحداكُنَّ أنْ تَقرَ : «ال تَعجِ ريض اهللا عنها قالتْ للنِّساءِ
يف  يمٍ  نُعَ وأبو  ضائِل»  «الفَ يف  ا  كِالمهُ ستَغفِريّ  والمُ عُبَيدٍ  أبو  وأخرَجَ 
أنْ  أرادَ  «مَن  قال:  عنه  اهللا  ريض  عِ(١)  األجدَ بنِ  وقِ  مَرسُ عن  «احلِلية» 
نيا  الدُّ أَ  ونبَ  ، ارِ النّ وأهلِ  ةِ  اجلنّ أهلِ  أَ  ونبَ  ، ينَ واآلخِرِ األوَّلِنيَ  أَ  نبَ مَ  علَ يَ

.« ورةَ الواقِعةِ أْ سُ قرَ يَ واآلخِرةِ، فلْ
ها باِت بعِض الُعلامِء يف َخواِصّ ِمن ُمجرَّ

ّ المكّي يف  ِ دٍ اليافعيّ الشافعيّ اليمَ ين أبو حممّ مة عفِيفُ الدّ رَ العالّ ذكَ
: ورة الواقِعةِ رِّب يف سُ رّ النَظِيم» فيما جُ «الدُّ

 -. فَ عنهُ فِّ ا قُرِئَت عىل مَيِّتٍ خُ إذَ
 -. احةَ دَ الرّ يضٍ وجَ ندَ مَرِ ا قُرِئَت عِ وإذَ
لَ اهللاُ علَيه.-  هَّ ترضَ سَ ٍ حمُ ن ندَ مُؤمِ ا قُرِئَت عِ وإذَ

تـــوَ. قال اخلطِيبُ يف  ريٌ يف الفَ ٌ كبِ وفيِّني وعاملِ ـــني الكُ هـــو أحدُ كِبارِ التّابعِ  (١)
يَ  مِّ دَ فسُ ريٌ ثُمّ وُجِ غِ قَ وهو صَ ِ «تاريخِ بَغداد» (٣١١/١٥): «يُقال: إنّه رسُ
لِيا  وقٌ أبـــا بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ وعَ ، ورأَ مَرسُ عُ مَ أبُوه األجدَ وقًا، وأســـلَ مَرسُ

م». ؤمنِنيَ ريض اهللا عنهُ وعبدَ اهللاِ بنِ مَسعودٍ وعائشةَ أُمَ المُ
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ل اهللاُ علَيها.-  هَّ ندَ الطَّلقِ سَ ا عُلِّقَت عىلَ المرأَةِ عِ وإذَ
هُ -  قْ لحَ ُعْ وملَ يَعطَشْ وملَ يَ ا ومَساءً ملَ جيَ باحً ٍ صَ هارة ومَن قرأَها عىلَ طَ

. خَوفٌ
بةٌ للرِّزقِ وذلك مشهورٌ فيها. رَّ وهي جمُ

مِن  هو  إنّما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسولِ  عن  ثابتٍ  حديثٍ  يف  ورَد  ّا  ممِ هذا  وليسَ 
احلِني. باتِ أهلِ اخلريِ الصّ رَّ جمُ
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تفسري ُسورة الواقعة

#
ا  يامةِ؛ وذلكَ أنّه لمّ اعةِ والقِ ورةُ باإلخبارِ عن ثُبوتِ أمرِ السّ افتُتِحَتِ السُّ

  ]  ﴿ ولِه:  بِقَ وجلَّ  زَّ  عَ اهللاُ  م  عليهِ دَّ  رَ يامةِ  بالقِ بُون  يُكذِّ رشِكُون  المُ كان 
ندَ  (١) وال بُدَّ مِن ذلكَ عِ ثَتْ يامةِ وحدَ ^ _ `  ﴾ أي قامتِ القِ
المُ النَّفخةَ الثّانيةَ يف البُوقِ ﴿b a  ﴾ أي  نَفخِ إرسافيلَ علَيه السّ
، بل يُعايِنُها  ةٌ يّ ودِ يبٌ ومَردُ ئذٍ ﴿dc  ﴾ أي تكذِ ينَ ها حِ يامِ ملَ يَكُن لقِ

. قُ صدِّ ا و المُ الكاذِبُ هبِ
ا:  استِبعادً قالُوا  يامةِ  القِ مُنكِري  المرشكِني  أنّ  َا  نُزوهلِ سببِ  يف  كِي  وحُ
 ﴾  ` _ ^  ] ﴿ : لَ قولُ اهللاِ تعاىلَ َ يكونُ ما نُوعَد به؟! فنزَ م

. تْ ز الوَعدُ إذا وقعَ معناهُ يُنجَ
 (٣) ـــةِ ـــامّ ـــطّ (٢) وال ـــةِ ـــاخّ ــامــة، كـــالـــصّ ــي ــقِ ـــن أســـمـــاءِ ال والـــواقـــعـــةُ مِ

دوثَه. لَ ما كنتُ أنتظِرُ حُ بُه» أي حصَ يُقال: «وقَعَ ما كنتُ أرتَقِ  (١)
ها. مُّ خُّ اآلذانَ أي يَصُ ها يَصُ يامِ وتَ النَّفخِ لقِ يَت بذلكَ ألنّ صَ مِّ سُ  (٢)

ا  يامةُ بذلكَ ألهنّ يَت القِ مِّ ، وسُ يةُ هو األمرُ الّذي ال يُســـتَطاعُ اهِ غةِ الدّ يف اللُّ  (٣)
واهِي أي تَعلُو علَيها. تَطُمّ عىلَ الدَّ
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ئُ عن  يم، وكُلُّها أســـماءٌ تُنبِ رِ وِ ذلكَ ممّا جاءَ يف القرءانِ الكَ (١) و فةِ واآلزِ
نُوِّ مَوعِد  (٢)، أو لدُ الةَ ا كائِنةٌ ال حمَ يَتِ الواقِعةَ ألهنّ ـــمِّ ا. وسُ عَظِيم شـــأهنِ
. دائِد، وقيل غريُ ذلكَ عُ فيها مِن األهوالِ والشَّ ثرةِ ما يقَ وقوعِها(٣)، أو لِكَ
يامةِ فقال:﴿e  ﴾ أي هي خافِضةٌ  فاتِ القِ وبَنيَّ عزَّ وجلَّ بعضَ صِ
ةِ  نيَ ﴿g  f  ﴾ إىل اجلنّ ّعِ نيَ مُرتفِ نيا مُرتفعِ ا كانُوا يف الدُّ ارِ أقوامً إىل النّ
عُ  وتضَ الطّاعةِ  أهلَ  فعُ  فرتَ فِني،  مُستضعَ فاءَ  عَ ضُ نيا  الدُّ يف  كانُوا  ا  أقوامً
(٤)، وال أعىلَ  ارِ ين أهلِ النّ  مِن الكافرِ ضَ وأخزَ ، وال أخفَ يانِ أهلَ العِصَ

. ةِ زَّ مِن المؤمنِني أهلِ اجلنّ وأعَ
يقةِ  (٥) عىل احلقِ عَ ازٌ ألنّ اخلافِضَ الرافِ يامةِ جمَ ِ إىل القِ ونِسبةُ اخلَفضِ والرَّفع

. هو اهللاُ عزَّ وجلَّ

نا. ا، يُقال: أَزِفَ األمرُ إذا دَ ها أي قُرهبِ وفِ ُزُ يَت بذلكَ ألِ مِّ سُ  (١)
 *  )  ( ' & %  $ # "  !﴿  : تعـــاىلَ اهللاُ  قـــال   (٢)

ورة غافِر: ٥٩]. +   ﴾ [سُ
ر: ١]. ورة القمَ : ﴿| { ~ ے ﴾ [سُ قال اهللاُ تعاىلَ  (٣)

ورة األنفال: ٥٥]. : ﴿ P O N M L K J﴾ [سُ قال اهللاُ تعاىلَ  (٤)
ار  فّ فِضُ الكُ افِع» ومعناهُ الـــذي خيَ ـــض الرّ ـــن أســـماءِ اهللا عزَّ وجلَّ «اخلافِ مِ  (٥)
ونةِ فال  ، وهذان االســـمانِ مِن األسماءِ المقرُ زّ ؤمنِني بالعِ رفَعُ المُ ي ويَ باخلِزْ
»، وكذلك  افعُ وِه بل يُقال «اخلافِضُ الرّ عاء و مها عن اآلخر يف الدُّ يُفرَد أحدُ
عَ وال  ـــوقِ الكالمِ فيقال: ال نافِ »، أمّا عند سَ ارُّ عُ الضّ افِ » و«النّ لُّ ذِ زُّ المُ عِ «المُ

. و ذلكَ ضارَّ عىل احلقيقةِ إالّ اهللاُ، و
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بَ  ا أعقَ فاهتِ الةَ وبَنيَّ بعضَ صِ يامةَ ءاتِيةٌ ال حمَ رَ اهللاُ تعاىلَ أنّ القِ ا ذكَ ولمّ
 k j i h﴿ فقال:  وُقوعِها  بعدَ  يكُون  ما  بعضِ  كر  بذِ ذلَك 
النَّفخةِ  عَقِبَ  ا  يدً شدِ ا  يكً حترِ رِّكَت  وحُ قوِيا  لزاالً  زِ لَتْ  لزِ زُ أي   ﴾l
ها  فِ جوَ مِن  النّاسُ  وخرجَ  علَيها،  ما  كُلُّ  مَ  اهنَدَ  ّ ح البُوقِ  يف  الثّانيةِ 

. اطِ ندَ الرصّ نها إىل ظُلمةٍ عِ لُوا مِ فنُقِ
﴿m﴾ أي وإذا فُتَّتِ ﴿n﴾ الّ عىل األرضِ ﴿p o﴾ أي 
ا ﴿t s﴾ أي  ا ناعِمً فَتا ﴿q﴾ أي فصارَتْ ﴿r﴾ أي غُبارً
يها  ع ما كان فِ ٍ وارتَفَ ع ضَ ما عىلَ األرضِ مِن مُرتفَ فَ ا، وا مُتفرِّقًا مُبعثَرً
بادُ أنّ الواقعةَ قَد  ، فذلكَ الوَقتُ هو الّذي يُعايِنُ فيه العِ ضٍ مِن مُنخفَ

. لُ غريَ األرضِ تْ واألرضَ تُبدَّ وقَعَ
ه» عن ثَوبانَ موىلَ رسولِ اهللا(١) ملسو هيلع هللا ىلص قال: كنتُ  يحِ روَ مُسلِمٌ يف «صحِ
المُ  : السّ (٢) فقالَ ودِ ٌ مِن أحبارِ اليهُ ربْ ندَ رَسولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فجاءَ حَ ا عِ قائِمً
 : لتُ ؟ فقُ ِ َ تَدفَعُ : ملِ نها فقالَ عُ مِ فْعةً كادَ يُرصَ تُه دَ فعْ ، فدَ دُ علَيكَ يا حممّ

، ويقال: ابنُ  يُّ د اهلاشـــمِ ْدُ ُ ه ثَوبانُ بنُ  مُ رســـولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص، واســـمُ أي خادِ  (١)
نعاءَ - أو مِن  نقادُ إىل صَ اةِ - جبلٍ مُرشِفٍ عىل عرَفةَ يَ رٍ، مِن أهلِ الرسّ دَ حْ جَ
ل  زَ اهُ رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فأعتَقه، ومل يَ ِ فاشرتَ ْ يبَ بالسَّ . أُصِ انَ ٍ أو أَهلْ ْريَ يلةِ محِ قبِ
لَ  ام فنزَ ا تُويفّ رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص خرَج ثَوبانُ إىل الشّ ر، فلَمّ فَ ه يف احلرضَ والسَّ معَ

. ، وقيل غريُ ذلكَ نيَ سٍ وأربعِ صَ فتُويفّ هبا سنة مخَ ل إىل محِ الرَّمْلةَ ثُمّ انتَقَ
ٌ مِن عُلمائِهم. أي عاملِ  (٢)
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اهُ  مّ ه الّذي سَ مِ : إنّما نَدعُوهُ باسْ ودِيُّ هُ أال تَقول يا رَسولَ اهللاِ، فقالَ اليَ
 ،« يلِ ينِ بِهِ أَهْ امّ ي سَ دٌ الَّذِ َمَّ ي حمُ مِ بِه أهلُه، فقالَ رَسولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اسْ
ءٌ  َ عُكَ  فَ ، فقالَ لهُ رَسولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَيَنْ ئتُ أسأَلُكَ : جِ ودِيُّ فقالَ اليهُ
ه(١)  معَ ودٍ  بعُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  رَسولُ  تَ  ، فنَكَ َّ بأُذُينَ عُ  : أسمَ ؟» قالَ ثْتُكَ دَّ حَ إِنْ 
ريَ  لُ األَرضُ غَ ومَ تُبدَّ ونُ النّاسُ يَ : أينَ يكُ ودِيُّ »، فقالَ اليهُ لْ : «سَ فقالَ
 (٢) دُونَ ةِ  مَ الظُّلْ يفِ  مْ  «هُ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  رَسولُ  فقالَ  ماوات؟  والسّ األَرضِ 

.(٤) (٣)» احلديثَ ِ ِرسْ اجلْ

أي رضبَ األرضَ بِه فأثَّر فيها.   (١)
. يةَ أي ناحِ  (٢)

. اطِ نا الرصِّ ها والمرادُ هُ تحِ اجلِيمِ وكَرسِ بفَ  (٣)
 ،« ينَ رِ اجِ ُهَ اءُ املْ رَ : «فُقَ ةً؟ قالَ لُ النّاسِ إِجازَ نْ أوّ : فمَ : قالَ ـــةُ احلديثِ وتتِمّ  (٤)
: فَما  ِ»، قالَ ون دِ النُّ بِ ةُ كَ يادَ : «زِ ؟ قالَ نيَ يَدخلُونَ اجلَنّةَ تُهم حِ فَ قال: فَما حتُ
نْ  لُ مِ انَ يَأْكُ ي كَ ةِ الَّــذِ َنَّ رُ اجلْ ُمْ ثَــوْ رُ هلَ : «يُنْحَ هـــا؟ قالَ غِذاؤُهـــم عىلَ إِثرِ
 « بِيالً سَ لْ ى سَ ــمَّ ا تُسَ ٍ فِيهَ نْ عَنيْ : «مِ ُم علَيهِ؟ قالَ اهبُ : فَما رشَ ا» قالَ افِهَ رَ أَطْ
دٌ مِن أهلِ األَرضِ  ه أحَ علَمُ ءٍ ال يَ َ ئتُ أَسأَلُكَ عَن  : وجِ . قالَ قتَ دَ قال: صَ
 ، َّ عُ بِأُذُينَ ؟» قال: أَسمَ ثْتُكَ دَّ عُكَ إِنْ حَ فَ : «يَنْ ، قالَ ٌّ أو رَجلٌ أو رَجُالنِ ِ إالّ نَ
 ، رُ فَ أَةِ أَصْ َرْ اءُ املْ مَ لِ أَبْيَضُ وَ جُ اءُ الرَّ : «مَ ، قالَ لَدِ ئتُ أسأَلُكَ عنِ الوَ : جِ قالَ
 ُّ ِ ا عَالَ مَ إِذَ ِ اهللاِ، وَ ن ذْ ـإِ ا بـِ رَ كَ أَةِ أَذْ َرْ َّ املْ ِ ــلِ مَ جُ ُّ الرَّ ِ الَ مَ ا فَعَ عَ مَ تَ ا اجْ ذَ فَــإِ
، ثُمّ   ٌّ ِ ، وإِنّكَ لَنَ قـــتَ دَ دْ صَ : لقَ »، قالَ ِ اهللاِ ن ذْ لِ ءانَثَا بِــإِ جُ َّ الرَّ ِ ــ  مَ

أَةِ ـرْ ـَ املْ
 ِ َلَ أ ي سَ ِ الَّذِ ن ا عَ ذَ ِ هَ َلَ ــأ دْ سَ قَ بَ فَقالَ رَســـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ هَ فَ فذَ َ انرصَ
ه ملسو هيلع هللا ىلص. يِّ ى بِه اهللاُ إىلَ نَبِ َ اهللاُ بِهِ» أي أَوحَ َّ أَتَاينِ هُ حَ نْ ىءٍ مِ مٌ بِشَ ا يلِ عِلْ مَ هُ وَ نْ عَ
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ففي هذا احلديثِ دليلٌ عىل أنّ النّاسَ يكونُونَ يف مكانٍ خارِج األرضِ 
قُ  : فتَتشقَّ لُ أشياءُ غريُ األرضِ ؛ ويف ذلكَ اليومِ تُبدّ لُ األرضُ نيَ تُبدَّ حِ
النُّجومُ  ئُ  فِ وتنطَ ا،  نارً البِحارُ  لُ  وتَشتعِ  ،َتُطو ثُمّ   ُ وتتكرسَّ ماواتُ  السَّ
القرءانِ  يف  وارِدٌ  ذلكَ  يلُ  وتفصِ مسِ،  الشَّ وءُ  ضَ ويَذهبُ   ، وتتساقَطُ
نِه» وغريُمها عن  نَ ه» والرتمذيُّ يف «سُ د روَ أمحدُ يف «مُسنَدِ الكريمِ؛ فقَ
ظُرَ إِىلَ  هُ أَنْ يَنْ َّ نْ رسَ ما أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «مَ ابنِ عمرَ ريض اهللا عنهُ

أْ: ﴿! " #  ﴾، و ﴿! "  رَ قْ يَ ٍ فَلْ أْيُ عَنيْ أَنَّهُ رَ ةِ كَ يامَ مِ القِ يَوْ
.«(١)﴾     . - ,﴿ #  ﴾، وَ

 ﴾ u﴿ : م فقال تعاىلَ رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ أحوالَ النّاسِ واختِالفَهُ ثُمّ ذكَ
 w﴿ ا ا النّاسُ يف ذلكَ اليومِ ﴿v ﴾ أي أصنافً ونَ أهيُّ ريُ أي وتصِ

. ارِ لَّدٌ يف النّ دٌ خمُ ةِ وواحِ لَّدٌ يف اجلنّ نفانِ خمُ x ﴾ صِ

 ﴾  z  y﴿  : تعاىلَ فقال  لَها  وفصَّ الثّالثةَ  األصنافَ  فَرسَّ  ثُمّ 
م  لُ هُ نفُ األوّ : الصِّ يلَ األصنافِ الثّالثةِ فأقول لكَ أي وإذا أرَدتَ تفصِ
 َ نةِ بمع يمَ ُم أصحابُ المَ م أو أهنّ اهنِ م بأَ حفَ أعماهلِ ين يُؤتَون صُ الّذِ
م وما أعظَمَ ما  هُ (٢) أي ما أسعدَ ةِ ني إىلَ اجلنّ م ذاتَ اليَمِ ذُ هبِ ين يُؤخَ الّذِ

ونَ بِه. ازَ جيُ

قاقِ. ورةَ التّكويرِ واالنفِطارِ واالنشِ أي سُ  (١)
نُون. ُم مُؤمِ يدُ أهنّ تّةُ أقوالٍ أُخرَ، كلُّها تُفِ نةِ سِ يمَ ويف أصحابِ المَ  (٢)



٣٣١

ين يُؤتَون  م الّذِ مالِ، وهُ نفُ الثّاينِ ﴿ ¡﴾ أي الشِّ ﴾ الصِّ ﴿
ُم  أهنّ أو  ون  رُ الكافِ م  وهُ ظُهورِهم  راءِ  وَ مِن  مائلِهم  بشَ م  أعماهلِ حفَ  صُ
      (١) ارِ النّ إىلَ  مالِ  الشِّ ذاتَ  م  هبِ ذُ  يُؤخَ ين  الّذِ  َ بمع مالِ  الشِّ أصحابُ 
ونَ  لقَ دَّ ما يَ م وما أشَ م وأخزاهُ ﴿¢ £    ¤ ¥﴾ أي ما أشقاهُ

. ذابِ مِن العَ
واللَّفظُ   - يايبُّ  رْ والفِ عىلَ  يَ وأبو  أمحدُ  رواهُ  الّذي  احلديثِ  يف  جاءَ  وقد 
َ أنّ  َ األشعريّ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أخربَ له - عن أيبِ مو
ال  وَ نيِ  مِ يَ الْ حابُ  أَصْ الءِ  ؤُ «هَ وقال:  ئَتَني  فِ النّاسَ  لقَ  خَ وجلَّ  عزَّ  اهللاَ 
 ، أُبايلِ ال  وَ املِ  الشِّ حابُ  أَصْ الءِ  ؤُ هَ وَ َنَّةِ،  اجلْ حابُ  أَصْ الءِ  ؤُ هَ  ،(٢) أُبايلِ

.« ارِ حابُ النّ الءِ أَصْ ؤُ هَ
 َ  ال عىل مع مَى أي اليُرسَ ؤْ دُ الشُّ َ واليَ م دُ اليُ : اليَ ول العرَبُ فائدة: تقُ
َنُ يف مُقابَلةِ  نةُ واأل يمَ ة، ويُقال: المَ التّشاؤُم الّذي كان عادةً يف اجلاهليّ
م،  ؤْ ن والشُّ نا أُخِذ اليُمْ ـــأمِ، وقال بعضُ اللُّغويِّني: مِن هُ أمةِ واألشْ شْ المَ

. أْمُ ن والشَّ مَ واليَ
إىل  وا  قُ سبَ ين  الّذِ أي   ﴾¨  §  §  ﴿ الثّالِثُ  نفُ  الصِّ  ﴾ ﴿
هم:  بعضُ وقال   ، للتّوكِيدِ رارُ  والتّكَ أمّةٍ،  كُلّ  مِن  ولِه  ورَسُ باهللاِ  انِ  اإل

. نيِ مِ رُ تُقابِلُ األقوالَ يف أصحابِ اليَ مالِ أقوالٌ أُخَ ويف أصحابِ الشِّ  (١)
. دٍ ُّ مِن أحَ دٍ وال يَنرضَ عُ اهللاُ بأحَ نتفِ أي ال يَ  (٢)



٣٣٢

 ﴾  § ﴿ مُ  هُ نيا  الدُّ يف  وجلَّ  عزَّ  اهللاِ  طاعةِ  إىل   ﴾  § ﴿ معناهُ 
اجللِيلِ  النَّعتِ  بذلكَ  ون  فُ المتّصِ اآلخِرةِ(١)﴿ ©﴾  يف  اهللاِ  رمحةِ  إىل 
م  بَت درَجاهتُ رِّ ا ﴿ ª »﴾ أي مِن رَمحةِ اهللاِ ورِضاهُ فقُ ً رصْ م حَ هُ
أعىلَ  وإنّ  يها،  فِ مَراتِبُهم  وأُعلِيَت   ﴾°  ¯  ®  ¬  ﴿ رشِ  العَ مِن 
احلديثِ  يف  صحَّ  وقد  وأعالها؛  ةِ  اجلنّ طُ  وسَ هي  الّ  رادِيس  الفَ ةِ  اجلنّ
نِه»  نَ «سُ يف  والرتمذيُّ  يحِ»  حِ «الصّ يف  بّانَ  حِ وابنُ  البُخاريّ  رواهُ  الّذي 
يفِ  قال:  «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رَسولَ  أنّ  عنه  اهللا  ريض  ريرةَ  هُ أيبِ  عن  وغريُهم 
ِ ما  تَنيْ جَ رَ لُّ دَ هِ، كُ يلِ بِ ينَ يفِ سَ جاهِدِ مُ ها اهللاُ لِلْ ةٍ، أَعَدَّ جَ رَ ائةَ دَ ةِ مِ اجلَنَّ
نَّهُ  سَ فَإِ وْ دَ رْ لُوهُ الفِ تُمُ اهللاَ فَسَ أَلْ ا سَ ذَ ضِ، فَإِ امءِ واألَرْ َ السَّ ام بَنيْ ام كَ هُ نَ بَيْ
ارُ  رُ أَهنْ جَّ (٣) تَفَ هُ نْ مِ ِ(٢)، وَ شُ الرَّمحن قَهُ عَرْ فَوْ أَعْىلَ اجلَنَّةِ، وَ ةِ وَ طُ اجلَنَّ سَ أَوْ

ةِ(٤)». اجلَنَّ

م أعىلَ مِن عوامِّ  لُّ عىل كوهنِ ابقِني أقوالٌ أُخرَ كثريةٌ، كُلُّها تدُ ري السّ ويف تفسِ  (١)
. ؤمنِني درَجةً المُ

ةِ، واهللاُ عزَّ وجلَّ  ـــقفُ اجلنّ رشُ سَ أي العرشُ الّذي عَظَّمَ الرَّمحنُ شـــأْنَه، والعَ  (٢)
هـــةٍ، فال هو فوقَ العرشِ وال حتتَه وال يف  ا بال مَكانٍ وال جِ موجـــودٌ أزالً وأبدً
ه وال حيتاجُ إىل  ِ ِ بأرسْ ــقُ العاملَ غـــريِ ذلكَ مِن األماكِن، هو اهللا عزَّ وجلَّ خالـِ

. ا باهللاِ رً ني، ومَن خالَفَ يف ذلكَ كان كافِ سلمِ نه، هذا اعتِقادُ المُ ءٍ مِ
. وسِ ردَ أي مِن الفِ  (٣)

. ةِ ا جاريةً يف سائِر اجلنّ وهلُ نه خترُجُ أصُ أي مِ  (٤)



٣٣٣

 ﴾±﴿ : رَ فقال تعاىلَ م بنَعتٍ ءاخَ نيَ عرَّفَهُ ابقِ رَ عزَّ وجلَّ السّ ا ذكَ ولمّ
مِن  أي   ﴾´ ³ ² ﴿ كبريةٌ  اعةٌ  مجَ ينَ  المذكُورِ ابِقِني  السّ يف  أي 
 ِ ُ أُمَّ ريْ مِي هذه األُمّةِ، وقد صحَّ عن رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنّه قال: «خَ مُتقدِّ
ّن  ةٍ األُوىلَ الّ كان فيها رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أفضلُ ممِ »، فأهلُ المائةِ سنَ ينِ قَرْ
يكونُ  فقد  التّفصيلُ  حيثُ  مِن  أمّا   ، اإلمجالُ حيثُ  مِن  م  هُ بَعدَ جاءَ 
ن كان  رنِ األوّلِ، فمَ هم أفضلَ مِن فَردٍ مِن أفرادِ القَ ّن جاءَ بَعدَ فَردٌ ممِ
نبٍ كبريٍ كان قد  ارِ لِذَ َ عنه رسولُ ملسو هيلع هللا ىلص أنّه يكونُ يف النّ صحابِيا وأخربَ
يف  رَ  ظهَ  ٍّ ويلِ أو   ٍّ ي تَقِ مِن  أفضلَ  يكونُ  ال  نهُ  مِ تائبٍ  غريَ  وماتَ  َفَهُ  اقرتَ

   Q  ﴿ وجلَّ عزَّ  قال  كما  الً  أوّ  َبالتّقو ربةَ  العِ ألنّ  وذلكَ  ؛  مانِ الزَّ ءاخِر 
ورة احلُجُرات: ١٣]. U T S R﴾ [سُ

مِن  أي   ﴾¹  ¸  ¶  ﴿ قلِيلٌ  دٌ  عدَ نيَ  ابقِ السّ ويف  أي   ﴾μ  ﴿  
وا  رِي األُمّةِ ليسُ رُ متأخِّ (١)، فأكثَ مانُ رِي هذه األُمّةِ مِن حيثُ الزَّ مُتأخِّ

. نيَ ابقِ مِن السّ
نِ عن أيب  ـــنَ ه» وبعضُ أصحابِ السُّ يحِ حِ فائـدة: روَ البُخاريُّ يف «صَ
، إنّما  ةً ا وال فِضّ بً نَم ذهَ َ وملَ نَغْ يـــربَ نا خَ هريـــرةَ ريض اهللا عنه قال: افتَتَحْ
فْنا معَ رســـولِ اهللا  َ (٢) ثُمّ انرصَ تـــاعَ واحلوائِطَ ـــرَ واإلبِلَ والمَ نـــا البقَ نِمْ غَ

لَماءِ، لكِن ما  رُ للعُ ين يف هاتَـــني اآليتَني أقوالٌ أُخَ ـــري األوّلِني واآلخِرِ ويف تفسِ  (١)
. رِيُّ رمحه اهللاُ قُ اهلرَ مةُ المحقِّ نا العالّ ده شيخُ بَه واعتمَ ذكَرناهُ هو الّذي صوَّ

. أي ما يفِ البَساتِنيِ  (٢)



٣٣٤

 ِ دُ بَ اهُ له أحَ مٌ أهـــدَ دعَ ـــه عبدٌ له يُقالُ له مِ ـــرَ، ومعَ ملسو هيلع هللا ىلص إىل وادِي القُ
 (٢) همٌ عائِرٌ لَ رَسولِ اهللا(١) ملسو هيلع هللا ىلص إذْ جاءَه سَ ُطُّ رَحْ ينَما هو حيَ ، فبَ بابِ الضِّ
ـــهادةُ، فقالَ رسولُ  ا لهُ الشّ نِيئً : هَ ، فقال النّاسُ بدَ ّ أصابَ ذلكَ العَ ح
مَ  َا يَوْ اهبَ ِ أَصَ ــ (٤) الَّ ةَ لَ ــمْ هِ(٣)، إِنَّ الشَّ دِ يسِ بِيَ ي نَفْ الَّذِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «بَــلْ وَ

ا». هِ نَارً يْ لَ لُ عَ عِ تَ تَشْ (٥) لَ مُ اسِ ا املَقَ بْهَ ْ تُصِ انِمِ ملَ نَ املَغَ َ مِ ربَ يْ خَ
بُ بَعدَ مَوتِه  ٌّ يُعذَّ ا صحايبِ دعَمً ولُ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلكَ يُثبِتُ أنّ مِ فقَ

عىلَ ذَنبِ الغُلولِ وهو كبِريةٌ باإلمجاعِ.
عن  نَن  السُّ أصحـابِ  وبعضُ  ه»  يحِ «صحِ يف  البُخاريّ   َرو وكذلكَ 
لٌ يُقالُ له كِرْكِرةُ  ّ ملسو هيلع هللا ىلص رجُ ِ لِ(٦) النّ عبدِ اهللا بن عمرٍو قال: كانَ عىلَ ثَقَ
إليه(٧)  ون  نظُرُ يَ بُوا  فذهَ  ،« ارِ النَّ يفِ  وَ  ملسو هيلع هللا ىلص: «هُ اهللا  رَسولُ  فقالَ   ، فماتَ

. ه عىلَ األرضِ عُ ركُوبِ ويضَ هرِ المَ أي يأخُذ الرَّحْل عن ظَ  (١)
يه. همٌ ال يُدرَ رامِ أي سَ  (٢)

هٌ عنِ اجلارِحةِ  زّ هِ، واهللاُ مُنَ فِ ـــيئتهِ وتَرصُّ يسِ حتتَ مَشِ ي نَفْ أي أحلِفُ بِاهللاِ الَّذِ  (٣)
. والعُضوِ

. رءُ لُ به المَ كِساءٌ يَشتمِ  (٤)
نِيمةُ مُشـــرتَكةٌ بنيَ  ـــة، والغَ يّ عِ ســـمة الرشّ غانِم قبلَ القِ هـــا مِن المَ أي أخذَ  (٥)

. لُوالً وهو ذنبٌ مِن الكبائرِ ا غُ ه هلَ ني، فكانَ أخذُ الغانمِ
أي مَتاعِ.  (٦)

. ذابَ قّ العَ أي إىل ما فَعلَ لِيَستحِ  (٧)



٣٣٥

لَّها(١). باءةً قَد غَ وا عَ دُ فوجَ
» وغريُمها عن  دِ سنَ عىلَ يف «المُ ه» وأمحدُ وأبو يَ يحِ حِ بّانَ يف «صَ وروَ ابنُ حِ
ةِ يسألُ النّاسَ  فّ دُ معَ أهلِ الصُّ قعُ الً كان يَ ابنِ مَسعودٍ ريض اهللا عنه أنّ رَجُ
ُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ ينِ فقال النّ ينارَ تِه دِ لَ مْ وا يف شَ دُ ا ماتَ وجَ ، فلَمّ رُ حاجتَهُ وهو يُظهِ
ا وهو  ثُّرً ا وتَكَ ارِ عُقوبةً له عىل سؤالِه النّاسَ المالَ إحلافً ِ» أي يف النّ ان تَ يَّ «كَ

َرَّمٍ. يقٍ حمُ رِ حاذةِ، فذلك داخِلٌ بأكلِ المالِ بطَ تاجٍ إىل الشّ غريُ حمُ
وايةِ، ألنّه إذا قِيل:  حابةِ يف الرِّ ةِ عَدالةِ الصّ يّ حُ ما ذكَرناه يف قضِ وال يَقدَ
م مَن  يهِ د فِ وايةِ ومعناه أنّه ال يُوجَ حابةُ عُدول» فمحمولٌ عىل الرِّ «الصّ
ذَنب  يف  هم  دُ أحَ عُ  يقَ ال  أنّه  معناهُ  وليسَ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رسولِ  عىل  بُ  يَكذِ
م  وهُ رَ  اخلمَ بُوا  ِ ورشَ زنَوا  ُم  أهنّ ثبَتَ  مَن  أولئكَ  ن  فمِ وإالّ   ، نوبِ الذُّ مِن 
ويف   ، اخلَمرِ بِ  ورشُ نَى  الزِّ دَّ  حَ م  علَيهِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسولُ  فأقامَ  ونَ  مُسلمُ
ن ثَبَت  تْبةِ لِمَ قِيق مُنِيفِ الرُّ يدٍ العالئيُّ يف «حتَ ذلك يقولُ احلافظُ أبو سعِ
دالةِ كُلِّ واحدٍ مِن  َ بِعَ حبة» (ص/٨٦): «ليسَ المع يفُ الصُّ ِ له رشَ
 ، يلةٌ يةَ علَيه مُستحِ عصِ م أنّ العِصمةَ له ثابِتةٌ والمَ حابةِ ريض اهللا عنهُ الصَّ
تاجُ إىل تَزكِيةٍ  قٌ وال حيَ وايتَه مَقبولةٌ وقولَه مُصدَّ َ هبذا أنّ رِ ولكِن المع

ه إلَيها»(٢). تاجُ غريُ كما حيَ

ـــة، والغُلولُ ذنبٌ مِن الكبائرِ  يّ عِ ســـمة الرشّ غانِم قبلَ القِ ها مِن المَ أي أخذَ  (١)
ا. إمجاعً

يـــث» (٩٦/٣)، =           غِ ـــخاويّ يف «فَتح المُ ح احلافظ السَّ وبنَحوِ ذلـــكَ رصَّ  (٢)



٣٣٦

مِن  لُ  أفضَ  ّ حايبِ صَ «كُلُّ   : قالَ مَن  قولُ  حُّ  يَصِ ال  أنّه  سبَقَ  ّا  ممِ  ُ تبنيَّ فيَ
ندَ اهللا، وقد سبَقَ قولُ اهللاِ  ربةَ يف األمرِ بِما عِ ه» ألنّ العِ كُلِّ مَن جاءَ بَعدَ
يَّ  عٌ عىل أنّ التّقِ : ﴿ U T S R   Q﴾، وهو دلِيلٌ قاطِ تعاىلَ
لُ  أفضَ هو  يا  تقِ وكان  حابةِ  الصّ بعدِ  مِن  جاءَ  ن  فمَ ه،  غَريِ مِن  لُ  أفضَ
بُون  ُم مُعذَّ م رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أهنّ َ عنهُ يّ كالّذينَ أخربَ ّ غريِ تَقِ حايبِ مِن صَ
هذا  الفِ  قال  ومَن  حابةِ،  الصّ مِن  ُم  أهنّ مع  ريٍ  كبِ ذَنبٍ  عىل  م  وهتِ لِمَ

. يح القرءانِ  وخرَج عن رصِ د افْرتَ فقَ
فقال  ةِ  اجلنّ يف  بِنيَ  قرَّ المُ نيَ  ابقِ للسّ  َأُخر حالةً  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  ذَكَر  ثُمّ 
      (١) رٍ ُ رسُ عىل  ةِ  اجلنّ يف  ابِقِني  السّ الِسُ  جمَ ونُ  وتَكُ أي   ﴾»  º  ﴿  : تعاىلَ
(٢) حالَ  رِّ والياقوتِ هَب مُشبَّكةٍ بالدُّ وجةٍ بالذَّ ﴿ ¼ ½﴾ أي مَنسُ
 ﴾Á À     ﴿ (٣)تِهم لسَ رتِحينيِ  يف جِ م ﴿ ¾ ¿﴾ مُسَ كَوهنِ
ة علَيهم  ا، وال كُلفَ هم بَعضً هم إىل بَعضٍ ال يَستدبِرُ بعضُ أي وُجوهُ بَعضِ
تواضعَ  يرِه  ِ رسَ عىل  لِس  جيَ أنْ  نُ  المؤمِ أرادَ  ا  فإذَ للتّخاطُبِ،   ِ التّال يف 

.(١٩١/٢) « = وزكريا  األنصاريّ يف «فَتح البا
. يرٍ ِ عُ رسَ مجَ  (١)

تُه. ه عىلَ بعضٍ ومُضاعفَ ءِ بَعضِ ُ ال ْ نُ ثَ والوَضْ  (٢)
ســـم وخلُوّ قلبٍ  ةِ عن راحةِ جِ ء، واتِّكاءُ أهلِ اجلنّ االتِّكاءُ التّحامُل عىلَ ال  (٣)
 َ مِ الّذي ال خيَ لســـةَ المتنعِّ ، وذلك باعِثٌ عىل اجللوسِ جِ مِن المنغِّصاتِ

ه. يمِ والَ نَعِ زَ
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ا  يقً ا أرادَ أن يرَ صدِ عَ به، فإذَ لَس علَيه ارتفَ ا جَ ، فإذَ لَ يرُ له ونزَ ِ الرسّ
فيَجلِسانِ  لِقاءَه  يدُ  يُرِ مَن  ِير  رسَ انبِ  لَ  نزِ يَ  ّ ح يرُ  ِ الرسّ بِه  طارَ  له 
قةَ وال تعبَ يف ذلكَ وال  يرُ إىل مكانِه، فال مشّ ود بِه الرسّ عُ ثان ثُمّ يَ ويَتحدَّ
، كما أنّه  هلٌ ل ملَلٌ مِن انتِظارِ لِقاءٍ أو بُعدِ مَسافةٍ ألنّ االجتِماعَ سَ حيصُ
يالً هلا أجنِحةٌ تَطِريُ به حيثُ يَشاءُ، ويف  م إذا أرادَ خَ نهُ دُ مِ يَركَبُ الواحِ
 ، سافةُ تِ المَ دَ ا بَعُ رادِ مَهمَ يلِ المُ ة وال طُولَ انتِظارٍ لنَ كُلِّ ذلكَ ال مَشقَّ

ا. رِ الطّوِيلِ غالِبً فَ َلُّ مِن السّ َ بُ و تعَ نيا فإنّه يَ رِ يف الدُّ سافِ ِالفِ المُ
﴿  : تعاىلَ فقال  ةِ  اجلنّ يف  مٍ  وحشَ مٍ  دَ خَ مِن  هلُم  ما  وجلَّ  عزَّ  ذَكَر  ثُمّ 
نيَ خلِدمَتِهم ﴿#﴾  ابقِ ورُ ﴿"﴾ أي عىل أولئكَ السّ دُ !﴾ أي يَ
رَمُون وال  يِّ واهلَيئةِ ﴿$ %﴾ ال هيَ كلِ والزِّ سانُ الشَّ أي غِلْمانٌ حِ
مَرِّ  الوِلدانِ عىل  كلِ  بشَ دٍ  واحِ عُمرٍ  عىلَ  ونَ  بقَ يَ بل  ُوتونَ  َ ونَ وال  ُ تغريَّ يَ
م مِن  ًى وال هُ ُم حلِ ورةِ لكن ليس هلَ ِ ءادمَ يف الصُّ ون بَ هُ (١)، يُشبِ نةِ األزمِ
تعاىلَ  اهللاُ  م  هُ خلَقَ خاصٌّ  لقٌ  خَ بل  المالئكةِ  أو  اجلِنّ  أو   ِ البرشَ نسِ  جِ
م اسمُ الوِلْدانِ  وا عَن وِالدةٍ، وإنّما أُطلِق علَيهِ دُ ةِ ملَ يُوجَ خلِدمةِ أهلِ اجلنّ
ي  تَلِمْ كما تُسمِّ ا ما ملَ حيَ الغُالمَ وَلِيدً ي  العرَبَ تُسمِّ لمانِ ألنّ  الغِ  َ بمع
ةُ  ةِ عرشَ نِ مِن الوِلدانِ يف اجلنّ ؤمِ ، وأقَلُّ ما يكونُ للمُ األمةَ وَلِيدةً لذلكَ
ع  م ﴿   &﴾ مجَ وافُهم عليهِ ةِ طَ لةِ خِدمَتِهم ألهلِ اجلنّ ، ومِن مجُ ءاالفٍ

بابِ  رِ الشّ وَ ونَ يف صُ خلَّدُ ُ اهلرريُّ رمحه اهللا: «الوِلدانُ المُ نا المفرسِّ قال شـــيخُ  (١)
.« ةَ ْ عَرشْ َ َ واثن َ وثَالثةَ عرشَ يئةِ أربعةَ عرشَ ين يَصلُحُونَ للخِدمةِ كهَ الّذِ
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ارِبُ  نها الشّ راطِيم(٢)، يَرشبُ مِ ٍ ال عُرَ(١) هلا وال خَ كُوبٍ أي بأقداح
 ًعُر ذاتِ  وبآنِيةٍ  أي   (٣) إبريقٍ ع  مجَ   ﴾'    ﴿  ، أرادَ هةٍ  جِ أيِّ  مِن 
 ﴾(   ﴿ ُ ذُّ األعنيُ سُ وتَلَ ي األنفُ شارِب ما تَشتهِ يمَ فيها مِن المَ راطِ وخَ
ٍ ال يَفِيض  ع يةٍ مِن مَنبَ رٍ ﴿   * +﴾ أي جارِ ٍ فيها ﴿   (﴾ مخَ ح أي قدَ
وال  بنَجِسٍ  ليسَ  ائحةِ  الرّ طيِّبُ  الطَّعمِ  يذُ  لذِ ةِ  اجلنّ رُ  ومخَ  ، نقطِعُ يَ وال 
م  هُ ؤوسَ قُ رُ لحَ ةُ ﴿   , -﴾  أي ال يَ نه أهلُ اجلنّ ، يَرشَبُ مِ رٍ مُسكِ

ها ﴿/ 0  ا عن غريِ بً ا وال مُسبَّ هبِ ا ﴿.﴾ أي عن رشُ بً داعٌ مُسبَّ صُ
نيا  رِ الدُّ ِالفِ مخَ ون،  رُ ا وال يَسكَ هبِ م مِن رشُ 1﴾ أي وال تَغِيبُ عُقوهلُ

ا. ؤوسَ شاربِيها غالِبً عُ رُ رةٌ تُصدِّ يثةٌ مُنتِنةٌ مُسكِ سةٌ خبِ ِ َ ا  فإهنّ
ها وال  ُ طعمُ رٍ ال يتغريَّ ا مِن مخَ ةِ أهنارً لَ اهللاُ عزَّ وجلَّ ألهلِ اجلنّ وقَد جعَ

 i h﴿ :ا، قال تعاىل مً ا وتنعُّ نها التِذاذً بُونَ مِ َلُّها الشارِبونَ بل يَرشَ
الً مِن  ا حاصِ رً ت هي مخَ د: ١٥]، وليسَ ورة حممّ l k  j ﴾ [سُ
يئتِها الّ  ها اهللاُ عزَّ وجلَّ عىلَ هَ لُقُ لةٍ، بل خيَ لِ عَمَ ي أو أرجُ ةِ أَيدِ مُعاجلَ
بِ  ةً للرشُّ ريُ صاحلِ ا تصِ َيث إهنّ ِ ا  رُ أطوارً ةِ فال تَتطوَّ ى علَيها يف اجلنّ تبقَ
ا،  يمً ُم ونَعِ ةً هلَ ةِ ابتِداءً لَذَّ ةٌ ألهلِ اجلنّ بعدَ أنْ ملَ تَكُن، ال، بل هي مُعدَّ

ك هبا. سَ ا متُ أي ال ءاذانَ هلَ  (١)
نها. بُّ مِ وهي ما يُصَ  (٢)

 َنُه كما يُر فائِـــه أو ألنّه يُرَ باطِ ِيق لَونِه مِن صَ يَ اإلبريقُ بذلِكَ لِربَ ـــمِّ سُ  (٣)
رُه. ظاهِ
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ةِ. فاالسمُ اخلَمرُ ولكنَّ الطَّعمَ غايةٌ يف اللَّذّ
بِ اخلَمرَ يف  ةِ فيها وهو مَن رشَ رِ اجلنّ بِ مخَ رَمُ بعضُ النّاسِ مِن رشُ ْ وحيُ
د  نبِ؛ فقَ ا مِن أهلِ الكبائِرِ غريَ تائبٍ مِن هذا الذّ نً نيا ومات مؤمِ الدُّ
نِ  نَ السُّ أصحابِ  وبعضُ  ومالِكٌ  يخانِ  الشَّ رواهُ  الّذي  احلديثِ  يف  صحَّ 
 ْ ا ثُمَّ ملَ نْيَ رَ يفِ الدُّ ِبَ اخلَمْ ما قال: «مَن رشَ عن ابنِ عُمرَ ريض اهللا عنهُ

ةِ». رَ ا يفِ اآلخِ هَ مَ رِ ا حُ هَ نْ يَتُبْ مِ
رءان واحلديثِ  نيا معصيـــةٌ كبريةٌ بنصّ القُ بُ اخلَمرِ يف الدُّ فائـدة: رشُ
يه إالّ  صِ ـــد ما ال حيُ فاسِ ا مِن المَ هبِ ل مِن رشُ الصحيـــح واإلمجاعِ، وحيصُ

 : ن ذلكَ اهللاُ، فمِ
الء: مِن - ١ قَ ندَ العُ حكةً للنّاسِ ومَذمَّةً عِ رَ صارَ ضُ كِ ا سَ ا إذَ أنّ شارِهبَ

يف  كرانَ  سَ رأيتُ  قال:  أنه  نيا  الدُّ أيبِ  ابنُ  احلافظُ  ه  رَ ذكَ ما  ذلكَ 
اللهم  ول:  يقُ وهو  بِبَولِه  حُ  ويَتمسَّ بولُ  يَ  (١) بَغدادَ كِ  كَ سِ بَعضِ 

ين. رِ هِّ تطَ ِ مِن المُ ل ابِني واجعَ ِ مِن التَوّ ل اجعَ
قلِ.- ٢ بةٌ للعَ وهي مُتلِفةٌ للمالِ مُذهِ
٣ - : : قال اهللا عزَّ وجلَّ داوةِ بنيِ األقارِب واألصدقاءِ ا سبَبٌ للعَ هبُ ورشُ

  ;  : 9 8 7 6 5 4 3   2 1﴿
قُ  : ٩١] واهللاُ أصدَ ورة المائدةَ > = <  ? @ A﴾ [سُ

. القائلِنيَ

رُقِها. أي طُ  (١)
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والطّاعة: - ٤ الةِ  الصَّ وأداءِ  اهللا  ذِكرِ  إىلَ  االلتِفاتِ  مِن  مانِعٌ  ا  هبُ ورشُ
. دُ لذلكَ حالُ شارِيبِ اخلُمورِ ، ويَشهَ ابِقةُ ودلِيلُه اآليةُ السّ

نَى - ٥ هم أنْ زَ ل مِن بعضِ نَى: وقَد حصَ ا عىلَ الزِّ لُ شارِهبَ مِ ا حيَ هبُ ورشُ
ه(١). سَ تلَها وقتَل نَفْ دَ ذلكَ فقَ كرِه وجَ ا أفاقَ مِن سُ بابنتِه، فلَمّ

ها - ٦ بعدَ انَ  استهَ ا  هبَ ِ رشَ فإذا   : ورِ الرشُّ بابَ  المرءِ  عىل  فاتِحٌ  ا  هبُ ورشُ
أيب  عن  نِه»  نَ «سُ يف  ماجهْ  ابنُ   َرو د  فقَ المعايص،  يف  بالوُقوعِ 

ينةَ  نا ابنُ عُيَ َ ِّ ريض اهللا عنهُ قال: أخربَ افعي » لإلمامِ الشّ ينا يف كِتابِ «األُمِّ وِّ رُ  (١)
: قالَ فروةُ بنُ  ـــمٍ قالَ بانِ عن نَرصِ بنِ عاصِ رزُ يدِ بنِ المَ ـــعِ ـــعدٍ سَ عن أيبِ سَ
؟  ـــوا بأهلِ كِتابِ وسِ ولَيسُ جُ ذُ اجلِزيةُ مِن المَ : عَالمَ تُؤخَ يُّ عِ نَوفَلٍ األشـــجَ
نُ عىلَ أيبِ بَكرٍ وعىلَ  وَّ اهللاِ تَطعَ : يـــا عَدُ هِ وقالَ ذَ بلُبِّ ســـتَورِدُ فأخَ فقامَ إلَيه المُ
رصِ  بَ به إىلَ القَ هَ . فذَ م اجلِزيةَ نهُ وا مِ ذُ ِ علِيا - وقَد أخَ ع نِنيَ - يَ ؤمِ ريِ المُ أمِ
ٌّ رَيضَ اهللاُ  رصِ فقالَ عيلِ لِّ القَ لَســـا يفِ ظِ : الْبِدا، فجَ ما فقالَ ٌّ علَيهِ ـــرَجَ عيلِ فخَ
 ، ونهُ وكِتابٌ يَدرُسونهُ علَمُ لمٌ يَ ، كانَ هلُم عِ جُوسِ مُ النّاسِ بالمَ : «أنا أعلَ عنهُ
تِه،  لَكَ عَ علَيه بَعضُ أهلِ ممَ لَ تِه أو أُختِه فاطَّ قَعَ عىلَ ابنَ رَ فوَ كِ م سَ هُ وإِنَّما مَلِكُ
ا  تِه فلَمّ لَكَ عا أهلَ ممَ م فدَ نهُ عَ مِ وا علَيه احلَدَّ فامتَنَ يمُ حا خافَ أن يُقِ ا صَ فلَمّ
حُ بَنِيه بَناتِه،  نكِ مُ يَ ؟ وقَد كانَ ءادَ مَ ينِ ءادَ ا مِن دِ ريً ا خَ ينً ونَ دِ : تَعلَمُ أتَوهُ قالَ
وهُ  ينَ خالَفُ وهُ وقاتَلُوا الّذِ ينِهِ؟! فتابَعُ ، ما يَرغَبُ بكُم عن دِ مَ ينِ ءادَ وأنا عىلَ دِ
هِم  رِ ـــن بَنيِ أظهُ عَ مِ م فرُفِ ِ وا وقَد أُرسِيَ عـــىلَ كِتاهبِ ـــم، فأصبَحُ ّ قتَلُوهُ حـــ
ـــم أهلُ كِتابٍ (أي فِيما كانُوا ولكنّه  م، فهُ ورِهِ دُ ي يفِ صُ لمُ الّذِ ـــبَ العِ وذَهَ
رُ  ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبُو بَكرٍ وعُمَ ذَ رَسُ م)، وقَد أخَ نهُ ســـلِم النِّكاحُ مِ رُم عىلَ المُ حيَ

.« م اجلِزيةَ نهُ مِ
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رَ  َمْ بِ اخلْ َ رداءِ ريض اهللا عنه قال: أوْصاينِ خلِييل ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تَرشْ الدَّ
.« ٍّ لِّ رشَ احُ كُ تَ فْ َا مِ هنَّ فَإِ

ا.- ٧ نتِنةِ الفائحةِ مِن شارهبِ ائحةِ المُ نُفورُ النّاسِ مِن الرّ
تِه أي ال - ٨ دَ التِه ما دامت يف مَعِ الثَّوابِ يف صَ ا مِن  رمانُ شارهبِ حِ

ها. وطِ ا ورشُ نه إنْ أتَى بِأَركاهنِ ثوابَ له فيها وإنْ صحَّتْ مِ
د روَ ابنُ ماجهْ - ٩ َتِه: فقَ وءِ خامتِ رِ سُ ا خلطَ هبِ دمِن عىلَ رشُ تَعرُّضُ المُ

 : قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  رسولَ  أنّ  عنه  اهللا  ريض  ريرةَ  هُ أيب  عن  نِه»  نَ يف «سُ
نُ عىلَ اخلمرِ  دمِ ، والمُ ٍ» معناه ذَنبُه كبِريٌ ثَن عابِدِ وَ رِ كَ نُ اخلَمْ مِ دْ «مُ
دَ  رَّ جمُ أنّ  معناهُ  وليسَ   ، ذلكَ عىل  داوِمُ  المُ ا  هبِ رشُ عىل  واظِبُ  المُ
بعضُ  قال  كما  هو  بل   (١) كُفرٌ لُّها  يَستحِ ال  ن  لِمَ اخلَمرِ  بِ  رشُ
مةِ  الزَ بِمُ ا  هلَ تَركِهِ  مِ  وعدَ ا  هبِ رشُ عىل  دمِن  للمُ يهٌ  تشبِ لماء:  العُ
كِه، ففي  لٍ وعدمِ انتِهائِه عن رشِ ه بباطِ عبُدُ رشِكِ الوثنَ الذي يَ المُ
ندَ  عِ اخلامتةِ  وء  بِسُ اخلَمرِ  نُ  مُدمِ يُبتىلَ  وقد   . يدٌ شدِ تغلِيظٌ  ذلكَ 
يطان يَتخبَّطُ مَن كان مِن أمثال أولئك فيُحرِّكهم  ؛ إذ إنّ الشّ الموتِ

. ياذُ باهللاِ فرِ والعِ وا يف الكُ عُ قَ يَ رتُكوا اإلسالمَ وَ ليَ

 « لماءِ ترصَ اختِالفِ العُ قـــال اإلمامُ أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ ريض اهللا عنه يف «خمُ  (١)
فَ  ىلَ وقَذَ نَب الّذي اشـــتَدَّ وغَ ريَ العِ ـــتِ األُمّةُ أنّ عَصِ (٣٧٤/٤): «فاتّفقَ

.« رٌ لَّه كافِ رٌ وأنّ مُستحِ بَد فهو مخَ بالزَّ



٣٤٢

، فإذا ماتَ بال  دَ نيا مِن مَفاسِ بةَ اخلُمورِ يف الدُّ يبُ رشَ وهذا بعضُ ما يُصِ
نها أنّه  ثِريةً مِ تَوبةٍ مِن ذَنبِه وملَ يَعفُ اهللاُ عنهُ فإنّ له يف اآلخِرةِ عُقوباتٍ كَ
ينةَ اخلَبالِ»(١)؛  ى «طِ قةِ وتُسمَّ حرتِ ائبةِ المُ ارِ الذّ لودِ أهلِ النّ ى عُصارةَ جُ يُسقَ
نِ عن جابِرٍ  نَ د صحَّ يف احلديثِ الّذي رواهُ مُسلِمٌ وبعضُ أصحابِ السُّ فقَ
زَّ  ، إِنَّ عَىلَ اهللاِ عَ امٌ رَ رٍ حَ كِ لُّ مُسْ : «كُ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ
َبَالِ(٣)» قالُوا:  ةِ اخلْ نْ طِينَ هُ مِ يَ قِ رَ أَنْ يَسْ كِ ُسْ بُ املْ َ َنْ يَرشْ ا(٢) ملِ دً لَّ عَهْ جَ وَ
 : »، ويف روايةٍ ارِ لِ النَّ ةُ أَهْ ارَ : «عُصَ ينةُ اخلَبالِ؟ قالَ يا رَسولَ اهللاِ، وما طِ

.« ارِ لِ النَّ قُ أَهْ »، ويف أُخرَ: «عَرَ ارِ لِ النَّ يدُ أَهْ دِ «صَ
رَ اخلَمرِ ولو عَن غريِ رَغبةٍ فيها  تحذيٌر: ما يقولُه بعضُ النّاسِ مِن أنّ «ناظِ
يـــنِ اهللا، وجيِبُ عىل قائِل ذلكَ أو  » هو كالمٌ مُعارِضٌ لدِ ندَ اهللاِ مَلعـــونٌ عِ
ـــهادتَني. وَمَن  ع إىل اإلســـالمِ بالنُّطقِ بالشّ أ مِن ذلكَ ويرجِ ه أنْ يتربّ مُعتقدِ
ا من األوَّلِ،  دُّ كُفرً فرِيَّ إىل رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص هو أشَ ـــب ذلكَ الكالمَ الكُ نسُ يَ
، ومُقتىضَ قَولِ ذلك أنْ يكونَ األنبياءُ عُصاةً  ّ اهللا أنْ يقولَ ذلكَ ِ نَ

حاشا لِ
لةِ  جاجِ ولُ أولئكَ الدَّ رَ إلَيها، فقَ مَالعِني؛ فإنَّ يف األنبياءِ مَن رأَ اخلَمرَ ونظَ
عىلَ وغريُهم  ـــه؛ وقَد روَ أمحدُ وأبـــو داودَ وأبو يَ حِ فرِ وأرصَ ـــن أقبَحِ الكُ مِ
 ، رَ َمْ نَ اهللاُ اخلْ عَ ما أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «لَ عن ابنِ عُمرَ ريض اهللا عنهُ

. ءِ ّ سادُ وذَهابُ ال غةِ الفَ واخلَبالُ يف أصلِ اللُّ  (١)
ا منه. يدً أي وَعِ  (٢)

. أي إنْ ماتَ بِال تَوبةٍ  (٣)



٣٤٣

بْتاعَها،  مُ ها، وَ بائِعَ ها، وَ َ تَرصِ عْ مُ ها، وَ َ عارصِ ها، وَ ســاقِيَ ا، وَ نَ شارِهبَ عَ لَ وَ
م  ةً ليسَ فيهِ ـــرَ عرشَ نِها»، فذكَ ءاكِلَ ثَمَ يــهِ، وَ ةَ إِلَ ولَ مُ هــا، واملَحْ لَ حامِ وَ

.(١) لةِ جاجِ لةِ الدَّ ها» كما يقول بعضُ اجلهَ رَ «وناظِ
مِن  المؤمنِنيَ  عىل  الوِلدانُ  بهِ  يَطُوف  ما  بعضَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  رَ  ا ذكَ ولمّ
: ﴿2﴾ أي  كرِ بعضِ األطعمةِ فقال تعاىلَ بَ ذلكَ بذِ بةٍ، أعقَ أرشِ
ون  تارُ ا بفاكهةٍ كائنةٍ ﴿3 4      5 ﴾ أي خيَ م أيضً ويطُوفُون عليهِ
فظِ  حلِ ال  ا  ذً تلذُّ يَشاؤُون  ما  منها  فيأكلُون  ا،  ثرهتِ لِكَ نها  مِ ونَ  ويَشتهُ
ُم حمفوظةٌ عنِ اآلفاتِ إىل ما ال هنايةَ وال يأكلُون عن  تِهم ألنّ أبداهنَ حّ صِ

ا. مً ٍ بل يأكلُون تنعُّ جوع
أي   ﴾  6﴿  : تعاىلَ فقال  باللَّحمِ  الفاكهةِ  ذِكرَ  وجلَّ  عزَّ  بَ  أعقَ ثُمّ 
أي   ﴾  :  9  8﴿  ٍ كائن  ﴾  7﴿ بلَحمِ  الوِلدانُ  مُ  علَيهِ ويَطُوف 
م يف احلالِ مَشوِيا، فيأكلُونَه  هُ وه حرضَ عِندَ هم، فإذا اشتهَ يه أنفسُ تَشتهِ

ينَ إليه. رِّ نيَ ال كارِهنيَ له وال مُضطَ مُشتهِ
أنّ  إىل  إشارةً  اللَّحمِ  عىلَ  الفاكِهةِ  يم  تَقدِ مِن  لماءِ  العُ بعضُ  أخذَ  وقد 
وأقَلُّ  ا  دارً ا عُ  وأرسَ ألطَفُ  ا  ألهنّ اللَّحمِ  عىل  األكلِ  يف  مُ  تُقدَّ الفاكهةَ 
ضمِ، وهذا يف عادةِ األبدانِ يف  دة للهَ عِ كثِ الطَّوِيلِ يف المَ حاجةً إىلَ المُ

ح  يّ «رشَ ـــوعِ وسُ لّته يف كِتابِنا المَ ـــطْنا الكالمَ عىل حتريـــمِ اخلَمرِ وأدِ وقد بسَ  (١)
فرَد» فليُنظَر. األدَب المُ



٣٤٤

ه مَهما  ضمٍ أو غريِ ءٌ مِن عُرسِ هَ يبُ أهلَها  ةِ فال يُصِ نيا، أمّا يف اجلنّ الدُّ
. ومٍ ومَرشُوبٍ تَناوَلُوا فيها مِن مَطعُ

ندَ العرَب،  ثُر عِ ّا كَ ه ممِ وذَكرَ اهللاُ عزَّ وجلَّ الطَّريَ وملَ يَذكُر حلمَ اإلبِل أو غريَ
العرَبِ  ندَ  عِ يَكثُر  كانَ  ا  لمّ ألنّه  ينَ  ِ المفرسِّ بعضُ  قال  كما  ذلكَ  ولَعلّ 
وأنّهُ   (١) اللُّحومِ أطيَبُ  أنّه  عُون  يَسمَ الّذي  الطَّريِ  حلمُ  زُّ  عِ ويَ اإلبِل  مُ  حلَ

. ةِ وا بِه يف اجلنّ ٍ وُعِدُ ة لوكِ لِما فيه مِن مَنفعةٍ ولَذّ ندَ المُ ا عِ ً يكونُ حارضِ
هم مِن  يه أنفسُ م بِما تَشتهِ وال تعارُضَ بنيَ كَونِ الوِلدانِ يطوفُون عليهِ
عفٌ  دٍ فيه ضَ نيا بسنَ ارُ وابنُ أيب الدُّ َّ َ شويّ وبنيَ ما رواهُ ال مِ الطَّريِ المَ حلَ
ظُرُ إِىلَ  نْ تَ عن ابنِ مسعودٍ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إِنَّكَ لَ
أنْ  لُ  تمِ حيَ ألنّهُ   « يْكَ يَدَ  َ بَنيْ يا  وِ شْ مَ يءُ  فَيَجِ يهِ  هِ تَ فَتَشْ ةِ  اجلَنَّ يفِ   ِ الطَّريْ
مِن  لِيدُ  الوَ مُها  يُقدِّ قَصعةٍ  يف  ي  شتهِ المُ يِ  يدَ بنيَ  مَشوِيا  لُ  ازِ النّ يكونَ 
دٍّ  لُ مَشوِيا مِن فَورِه عىل طبَقٍ مُعَ لُ أنّ الطّريَ ينزِ تمِ الوِلدانِ للمؤمِن، وحيَ

ينةَ  ـــفِ ـــنَن» عن سَ يفٍ رواهُ أبو داودَ والرتمذيُّ يف «السُّ وردَ يف حديـــثٍ ضعِ  (١)
 َواحلُبار .«َبار مَ حُ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص حلَ مِ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أكَلتُ معَ رسُ خادِ
ـــدِّ  نقارِه بعضُ طُولٍ، وهو مِن أشَ ، يف مِ مـــادِيُّ اللَّونِ وِيلُ العنُقِ رَ طائِـــرٌ طَ
َ وأَبطأَ نَباتُه ماتَ  رسَ ه أو ا يشُ ا نُتِفَ رِ انًا، ومِن عجِيب أمرِه أنّه إذَ الطَّريِ طريَ
يبِ أمرِ احلُبارَ كما قال  ـــن غرِ . ومِ مِرييُّ ، قاله الدَّ تمِ احلُزنِ ا أي بِكَ ـــدً كمَ
ا عُلِّق عىل اإلنســـانِ ال  رٌ إذَ تِه) حجَ دَ تِه (أي مَعِ وْصلَ د يف حَ ّ أنّه يُوجَ ي زوِ القَ
 َلِّقَ قلبُ احلُبار ا عُ بِسَ بَطنُه، وإذَ تلِمُ ما دامَ علَيه، وإنْ كانَ به إسهالٌ حُ حيَ

. ظِيمِ بحانَ اخلالِقِ العَ عىل مَن يُكثِرُ النَّومَ قلَّ نَومُه، فسُ



٣٤٥

ا مَشوِيا اشتِهاهُ  ريً ورِ طَ نِ عىل الفَ ونَ للمؤمِ ُ رضِ لألكلِ، كما أنّ الوِلدانَ حيُ
يهِ نَفسُ المؤمنِ  ا يف تِلكَ اللَّحظةِ، ألنّ كُلَّ ما تَشتهِ ريً ولَو ملَ يَكُن رأ طَ

ه. دُ ِ ةِ جتَ يف اجلنّ
ه» عن أنسٍ ريض  نَن» وأمحدُ يف «مُسنَدِ وروَ الرتمذيُّ والنَّسائيُّ يف «السُّ
(١)»، فقال  رِ أَعْناقِ اجلُزُ ٌ أَعْناقُها كَ ريْ : «فِيها طَ ةِ فةِ اجلنَّ اهللا عنه قالَ يف صِ
اهللاِ  رَسولُ  فقال   ،(٢) لَناعِمةٌ ه  هذِ إنَّ  ما:  عنهُ اهللا  ريض  رُ  عُمَ أو  بَكرٍ  أبو 

نْها(٤)». مُ مِ تُها(٣) أَنْعَ لَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَكَ
بةِ  واألرشِ مةِ  باألطعِ ةِ  اجلنّ أهلِ  عىل  ين  خلَّدِ المُ الوِلدانِ  طوافُ  ويكونُ 
  دُ مِن الوِلدانِ بإحدَ لُ الواحِ ع قَصعةٍ، حيمِ ٍ مجَ حافٍ أي قِصاع عىل صِ
ةٍ، قال  يفةً مِن فِضّ بٍ وباألُخرَ صحِ يفةً أي قَصعةً مِن ذهَ يه صحِ يدَ

 ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª﴿  : تعاىلَ اهللاُ 
خرُف: ٧١]. ورة الزُّ μ ¶ ¸ ﴾  [سُ

ـــيخانِ وغريُمها أنّ عبدَ اهللاِ  فائـدة: قد صحَّ يف احلديثِ الّذي رواهُ الشَّ
ودِ،  ا مِن عُلماءِ اليهُ ـــالمٍ ريض اهللا عنه كان قَبلَ أنْ يُســـلِمَ عالِمً ابنَ سَ

. دُّ للنَّحرِ عَ ريُ المُ عِ ورٍ وهو البَ زُ ع جَ مجَ  (١)
. مةٌ أي مُتنعِّ  (٢)
ع ءاكِلٍ. مجَ  (٣)

نها. ا مِ مً رُ تنعُّ أي أكثَ  (٤)



٣٤٦

ينةَ أتَى يسأَلُه عن أشياءَ وقال له:  دِ مُ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص المَ دَ ا بلَغَه مَقْ فلمّ
عامٍ  لِ طَ ، فسألَهُ مِن ذلكَ عن أوّ ٌّ ِ نّ إالّ نَ ّ سائِلُك عن ثَالثٍ ال يَعلمهُ إينِ
لُ  هُ أَهْ لُ امٍ يَأْكُ عَ لُ طَ ــا أَوَّ أَمَّ ةِ، فقال رَســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ أكلُه أهلُ اجلنّ يَ
قَ  ِ»(١)، صدَ ون دِ النُّ بِ ةُ كَ ائِدَ : «زَ دِ احلُوتِ»، ويف روايةٍ بِ ةُ كَ يَادَ ــةِ فَزِ اجلَنَّ
بِده  علَّقةُ يف كَ نفرِدةُ المُ طعةُ المُ بِد احلُوتِ القِ رســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. وزائدةُ كَ

. ُ ما يف احلُوتِ أ أُ وأمرَ ا وأهنَ عمً ةِ طَ نه، وهي يف غايةِ اللَّذّ بِطرَفٍ مِ
سـألَ  ـالمٍ  سَ ابنَ  أنّ  يادةُ  زِ ه»  ـيحِ «صحِ يف  بّانَ  حِ ابنِ  ندَ  عِ صحَّ  وقَد 
رُ  ثَوْ ُمْ  هلَ رُ  «يُنْحَ ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  ها؟  إثْرِ عىلَ  غَداؤُهم  ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسولَ 
 : ُم علَيهِ؟ قالَ اهبُ : فَما رشَ ا»، قالَ افِهَ رَ نْ أَطْ لُ مِ انَ يَأْكُ ي كَ ةِ(٢) الَّذِ َنَّ اجلْ

. قْتَ المٍ: صدَ »(٣)، فقال ابنُ سَ بِيالً سَ لْ ى سَ مَّ ا تُسَ ٍ فِيهَ «مِن عَنيْ
المؤمنِنيَ  مِن  ابقِني  السّ ابِ  ورشَ طعامِ  بعضَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  ذَكَر  ا  ولَمّ
 ﴾;﴿  : تعاىلَ فقال  م  نهُ مِ كورُ  الذُّ بِه  خُصَّ  ما  بعضِ  كر  بذِ بَه  أعقَ

. واتٌ يتانٌ وأَحْ وتٍ حِ عَ حُ ه نِينانٌ وأَنْوانٌ كما أنّ مجَ عُ ، ومجَ ونُ احلُوتُ والنُّ  (١)
اساتٌ إنّما  َ مٌ وال  راتٌ وال دَ يها. وال يكُون يف اجلنّة مُســـتَقذَ أي ثَورٌ كان فِ  (٢)
درةِ اهللاِ كما هو  ا لـــألَكلِ بِقُ ً ا حارضِ زً م جاهِ ري الثَّـــورُ أمامَهُ ـــل أنْ يَصِ تمِ حيَ

. شوِيّ حالُ الطَّريِ المَ
نيا  بَ إليه بعضُ األخباريِّني مِن أنّ احلِكمةَ مِن ذلكَ أنّ أســـاسَ الدُّ ما ذهَ  (٣)
حُّ  ، واحلوتُ يف ماءٍ، فال يصِ ـــوتٍ هرِ حُ ـــبٌ عىلَ مَتنِ ثَورٍ، والثَّورُ عىل ظَ مُركَّ

. ءٌ نه  مِ



٣٤٧

نّ  وادِها، وهُ يداتُ سَ دِ نيِ شَ اتُ بَياضِ العَ يّ ورٌ نَقِ ُم فيها نِسوةٌ حُ أي وهلَ
مِن  نَ  لِقْ خُ ُنّ  إهنّ قِيل   ، خاصٌّ لقٌ  خَ بل  واجلِنِّ   ِ البرشَ نسِ  جِ غريِ  مِن 
يونِ يف  ُنّ ﴿> =﴾ أي عظِمياتُ العُ تِهنّ أهنّ فَ (١)، ومِن صِ رانِ عفَ الزَّ
ُنّ يف  ، وإهنّ نيِ تحِ العَ ناءُ بفَ يْ راءُ عَ وْ نّ حَ نهُ دةِ مِ عةٍ، ويقالُ للواحِ ٍ وسَ سن حُ
رِّ   فائِهنّ وتَألل ﴿<﴾ أي كأَشباهِ ﴿? @ A﴾ أي الدُّ صَ
ّا يُدنِّسُ صفاءَه ونقاءَه. وسبَق الكالمُ  ونِ ممِ صُ فِ المَ دَ ونِ يف الصَّ المخزُ

ورةِ الرَّمحنِ(٢). الً يف تفِسريِ سُ نيِ مفصَّ عىل احلُورِ العِ
ة» البنِ  » أليب بكرٍ الشـــافعيّ و«التَّبرصِ اتِ ليانِيّ ينا(٣) يف «الغَ وِّ لَِطيفة: رُ
ندَ أنَسِ  : كنتُ عِ ِّ ريض اهللا عنه قالَ يّ وغريِمها عَن ثابِتٍ البُنـــاينِ ــوزِ اجلـَ
ٍ(٤) لَه، يُقالُ لَه أبُو  زاة مَ علَيه ابنٌ لَه مِن غَ ابـــنِ مالِكٍ ريض اهللا عنه إذْ قَدِ

» بأسانِيدَ  ةِ فةِ اجلَنّ يمٍ يف «صِ ـــط» وأبو نُعَ روَ الطَرباينُّ يف «الكبِري» و«األوسَ  (١)
قَ  لِ : «خُ فاءُ عـــن أيبِ أُمامةَ ريض اهللا عنه أنّ رَســـول اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قالَ عَ يهـــا ضُ فِ

.«ِ ران فَ عْ ِ الزَّ ن نيُ مِ ُورُ الْعِ احلْ
ورةِ الرَّمحنِ. ريُ اآليةِ (٧٢) مِن سُ رُ تفسِ يُنظَ  (٢)

ه اللَّفظةِ  ن يف «التّعيِـــني» (ص/٥٧): «األَجودُ يف قراءةِ هذِ لقِّ قـــال ابنُ المُ  (٣)
لُونا نَروِي  ُنا أي جعَ انا مشاخيِ وّ َ رَ ها» عىل مع يدُ الواوِ وكَرسُ مُّ الراءِ وتَشدِ ضَ
انا  وّ توحـــات» (٣٠/١): «رَ ن يف «الفُ بارةُ ابنِ عالّ هم، وعِ م بأســـانِيدِ عنهُ
نا  عْ ـــمِ م فسَ نهُ وا مِ ذُ ن أخَ لُوا لَنا عمّ ا نَقَ م لِمَ واةً عَنهُ ونا رُ ُ ريَّ ُنا أي صَ مَشـــاخيِ

م». نا عَنهُ يْ وَ ورَ
. زوٍ أي غَ  (٤)



٣٤٨

لُون(١)  نُ قافِ َ نا  نا فُالنٍ؟ بَيْ بِ كَ عـــن صاحِ ُ : أال أُخربِ ـــألَهُ فقالَ ، فسَ بَكرٍ
ا أنَّ  نّ نَ نا إلَيهِ، وظَ ـــاله، فثُرْ الهُ وا أَهْ : وا أَهْ ولُ قُ زاتِنـــا، إذْ ثارَ وهو يَ يفِ غَ
ثُ نَفيسِ أنْ ال  دِّ ّ كنتُ أُحَ : إينِ ؟ فقالَ لنـــا: ما لَكَ ، فقُ ا عرَضَ لَهُ عارِضً
ا طالَتْ  ، فلَمّ نيِ ـــورِ العِ ِ اهللاُ تَعاىلَ مِن حُ وِّجَ َ ُ دَ ف ّ أُستَشـــهَ وَّجَ ح أتَـــزَ
 ، وَّجتُ ةَ تَزَ رّ ه المَ ذِ عتُ هَ ذا: إنْ أنا رَجَ رِي هَ ـــفَ هادةُ قلتُ يفِ سَ َّ الشّ عيلَ
ـد  ؟ قُمْ فقَ وَّجتُ عتُ تَزَ : إنْ رَجَ : أنتَ القائِلُ نامِ فقالَ فأتاينِ ءاتٍ يفِ المَ
يها عَرشُ  (٢)، فِ ـــبةٍ شِ وضةٍ خَرضاءَ مُعْ لَقَ يبِ إىلَ رَ ناءَ، فانطَ يْ كَ اهللاُ العَ وَّجَ زَ
نَّ يفِ احلُســـنِ واجلَمالِ،  ثلَهُ ها، ملَ أرَ مِ عُ عةٌ تَصنَ نْ ٍ صَ دة دِ كُلِّ واحِ وارٍ بِيَ جَ
يتُ  ضَ ، فمَ ها وهي أمامَكَ مِ دَ نُ مِن خَ َ  : لنَ يناءُ؟ فقُ نَّ العَ يكُ : فِ فقلتُ
دِ كُلِّ  ، يفِ يَ يةً يها عِرشُون جارِ ـــنُ فِ ـــبُ مِن األُوىلَ وأحسَ وضةٌ أعْشَ ا رَ فإذَ
 : ءٍ يفِ احلُسنِ واجلَمالِ، قلتُ نَّ ب رشُ إلَيهِ ها لَيسَ العَ عُ نعةٌ تَصنَ ٍ صَ دة واحِ
ا أنا  يتُ فإذَ ضَ ، فمَ ها وهي أمامَكَ مِ دَ ـــن خَ نُ مِ َ  : يناءُ؟ قُلنَ نَّ العَ يكُ فِ
يةً  يها أربَعُون جارِ ـــبُ مِن األُوىلَ والثّانِيةِ يفِ احلُسنِ، فِ وضةٍ وهي أعشَ برَ
ءٍ  َ رشُ والعِرشُون إلَيها ب ها لَيسَ العَ عُ عةٌ تَصنَ نْ نَّ صَ نهُ ٍ مِ دة دِ كُلِّ واحِ يفِ يَ
ها، وهي  مِ دَ نُ مِن خَ َ  : يناءُ؟ قُلنَ نَّ العَ كُ : فيَ يفِ احلُســـنِ واجلَمالِ، قلتُ
لَ  أةٌ قَد فَضَ يرٌ علَيه امرَ ِ يها رسَ فةٍ فِ َوَّ ا أنا بياقُوتةٍ جمُ يتُ فإذَ ضَ ، فمَ أمامَكَ
عُ  بتُ أضَ هَ ا، فذَ بً م مَرحَ يناءُ؟ قالَت: نعَ : أنتِ العَ ، قلتُ يرَ ِ باها الرسَّ نْ جَ

عُون. أي راجِ  (١)
. أي ذاتِ عُشبٍ كثِيفٍ  (٢)



٣٤٩

رُ  (٢)، ولَكِن تُفطِ وحِ بَعدُ ا مِن الرُّ ـــيئً (١)، إنَّ فِيكَ شَ هْ ي علَيها قالَت: مَ يَدِ
 ّ يثِه ح دِ لُ مِن حَ غَ الرَّجُ : فما فـــرَ ، قالَ : فانتَبَهتُ ، قالَ نـــا اللَّيلةَ ندَ عِ
 : ، قالَ وُّ دُ : فرَكِبْنا فصافَّنا العَ (٣)، قالَ ِ يلَ اهللاِ اركَ نادِي: يا خَ نادَ المُ
ه  أسُ يثَه، فما أَدرِي رَ دِ رُ حَ مسِ وأذكُ لِ وأنظُرُ إىلَ الشَّ نظُرُ إىلَ الرَّجُ ّ ألَ فإينِ

.« طَتْ قَ مسُ سَ طَ أمِ الشَّ قَ سَ
نهُ  ضلٍ مِن اهللاِ تعالَ ﴿B﴾ مِ ونَ مِن المؤمنِنيَ ذلكَ بفَ ابقُ وقَد أُويتِ السّ

. نيا مِن الطّاعةِ ﴿C﴾ أي عىلَ ما ﴿F E D﴾ يف الدُّ
ـــابقةُ  ه اآليةُ السّ يدُ َ الّذي تُفِ ِلة(٤) المع ع رةُ مِن المُ فائدة: حرَّفَ الكفَ

. فْ أي اكفُ  (١)
نيا. أي يف الدُّ  (٢)

بُوا، وإضافـــةُ اخلَيلِ إىل لفظِ اجلاللةِ العظِيمِ مِن  يلِ اهللاِ اركَ أي يا فُرســـانَ خَ  (٣)
ٍ ملسو هيلع هللا ىلص:  تْ له، كما يُقال يف ناقةِ صالِح دَ ا لِما أُرصِ ِها وتعظِيمِ شأهنِ بابِ تكرِ
 ﴾Á À ¿ ¾ ½﴿ : يـــمُ تابُ احلكِ ـــقَ الكِ » وبِه نطَ «ناقـــةُ اهللاِ

ورة األعرف: ٧٣]. [سُ
رَ  فَ م مَن كَ نهُ تِه االعتِقاديّة، فمِ لَ إىل حدِّ الكُفر ببِدعَ ٍّ وصَ يل ليـــسَ كلّ مع  (٤)
لقُ  بدَ خيَ ة األبديّة والقائلنيَ بأنّ العَ ة األزليّ فاتِ اهللاِ الذاتيّ ِ صِ في كالقائلِنيَ بنَ
ـــري  ورٍ البَغدادِيُّ يف «تَفسِ ؤالءِ أبو مَنصُ مجاعَ عىل كُفرِ هَ ل اإلِ علَه، وقـــد نقَ فِ
ـــةٍ لكنّ حاله أنّه  قاالتٍ كفريّ م مَن ملَ يَقُل بمَ نهُ »، ومِ فـــاتِ األَســـماءِ والصِّ
ون العذابَ لو  قُّ عٌ بِدعةً اعتقاديّة فهو مِن أهلِ الكبائِر الّذين يَســـتحِ مُبتـــدِ
ٍ يف االعتِقادِ =          ع لَماء: «كلُّ مُبتـــدِ ، ولذلكَ قـــالَ بعضُ العُ مـــات عىل ذلكَ



٣٥٠

ياذُ  بٌ عىلَ اهللاِ، والعِ لّ عىل أنّ إيصالَ الثّوابِ للطّائِع واجِ ا تدُ وقالـــوا: إهنّ
ح اهللاِ  م ذلكَ «متدُّ ابُونَ بأنّه عـــىل قوهلِ ـــنِيع. وجيُ فرِ الشَّ باهللاِ مِن هذا الكُ
نه؛  ـــحُّ وال فائدةَ مِ م بِه» ال يصِ هُ ـــنيَ وذِكرُه ما وعدَ ازِي الطّائعِ ــه جمُ بأنـّ
لةِ جيِبُ عليه إثابةُ الطّائعِني، وأمّا  ِ حِ فألنّه عىل قولِ المع دُّ أمّـــا يف التمَ
كمَ العقلُ  نه فائدةٌ وقَد حَ هم ال يكـــونُ مِ عمِ يف الوَعـــدِ فألنّه بِناءً عىل زَ
يحِ النُّصوصِ  اللـــةِ صحِ لٌ بدِ ـــني، وكلُّ ذلكَ باطِ بوُجـــوبِ إثابةِ الطّائعِ
دِّ عىل  ـــع يف الرَّ ة، وليسَ هذا حملَّ التوسُّ يحِ الرباهِني العقليّ ةِ ورصِ عيّ الرشّ
م: لو كانَ كما تقولُون  دِّ علَيهِ ةِ، بل يَكفِي أنْ يُقال يف الـــرَّ ضيّ تِلـــكَ القَ
يل  بقَ للتَّفضِ بدِ ومِن ذلكَ إثابَتُه له ملَ يَ ِبُ علَيه فِعلُ األصلَحِ للعَ إنّه جيَ
نعامِ عىل مَن يَشـــاءُ  ةٌ يف اإلِ عمتُم وملَ يكُن له عزَّ وجلَّ خِريَ الٌ عىل ما زَ جمَ

 ´³ ² ± °  ¯﴿ : هبِكُم الباطِل، واهللاُ تعاىل يقولُ عىل مذَ
ص: ٦٨]. ورة القَصَ μ ¶ ¸ ¹﴾ [سُ

مِن  ةِ  اجلنّ يف  المؤمنِني  مِن  ابقِني  للسّ ما  بعضَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  ذَكَر  ا  ولمّ
ا  ةِ كَالمً : ﴿I H G﴾ أي يف اجلنّ م فقال تعاىلَ يثَهُ يم وَصفَ حدِ عِ النَّ
اقِطُ مِن  ، واللَّغوُ يف األصلِ السّ عُ نفَ الً يُرغَبُ عنه وال يَ ﴿J﴾ أي باطِ
ا  ونَ ﴿M L﴾ أي شيئً نبغِي أنْ يُلغَى، ﴿K﴾ يَسمعُ الكالمِ الّذي يَ

ارِ يف  خلَّدٌ يف النّ ا فمُ رً تِه، فإنْ كان كافِ ب إنْ ماتَ عىل بِدعَ ــدَّ أن يُعذَّ = ال بـُ
نها  ارِ ثُمّ أُخرِجَ مِ بَ يف النّ تِه عُذِّ فرِ ببِدعَ دَّ الكُ ، وإنْ ملَ يبلُغ حَ ينَ لةِ الكافرِ مجُ

ها». قُّ ةِ الّ يَستحِ دّ ِّ المُ بعدَ مُيضِ



٣٥١

 ﴾O﴿ عُون ولِ(١) ﴿N﴾ أي لكِن يَسمَ رَّمِ القَ وبًا إىل اإلثمِ مِن حمُ منسُ
 ،(٢) مُ المالئكةُ ا ﴿R Q P﴾ وذلكَ بأنْ تُسلِّمَ علَيهِ بً يِّ أي قوالً طَ
هم عىل  ا» وذلك بأنْ يُسلِّم بعضُ المً ا سَ المً عُون قَوالً «سَ أو معناهُ يَسمَ

. ، وقِيلَ غريُ ذلكَ بعضٍ
ا دارُ  يَتْ بذلكَ ألهنّ مِّ المِ، سُ نها دارُ السَّ ةِ أســـماءٌ كثِريةٌ مِ فائدة: للجنّ
بِ وكُلِّ  ناءِ والتّعَ ـــلِمَ مِن اآلفاتِ والعَ لَها سَ ن دخَ ائمةِ؛ فمَ ـــالمةِ الدّ السّ

 Ø   × Ö  Õ Ô  Ó﴿ :احةِ، قال اهللاُ تعاىل ما يُنايفِ كَمالَ الرّ
ـــورة يُونـــس: ٢٥]، وقـــال يف حالِ  Þ Ý Ü       Û Ú  Ù  ﴾ [سُ

ورة األنعام: ١٢٧]. المؤمنِني: ﴿N M L ﴾ [سُ
نيَ األوّلِنيَ  كرِ جنّاتِ السابقِ يحُ بذِ تنبيه: فيما ســـبَق مِن اآلياتِ التّرصِ
م، لكِن مِن  ّهِ رتبةِ مِن المؤمنِنيَ كعوامِ ُم يف المَ وهنَ ونَ مَـــن دُ ا دُ خُصوصً
ئُـــونَ علَيها وتَطِريُ  تّكِ رٌ يَ ُ ةِ رسُ حيـــثُ اإلمجـــالُ كُلّ المؤمنِنيَ هلُم يف اجلنّ
مةِ  ةُ ءاالفٍ مِن الوِلدانِ اخلَدَ ٍ لـــه عرشَ وا، وأقَلُّ مؤمن م إىل حيثُ أرادُ هبِ
ٍ فيها مَســـاحةُ ما  قلِّ مُؤمن ، وألِ ابِ يهِ بَلذيذِ الطَّعامِ والرشَّ ورونَ علَ ـــدُ يَ

ا فيه إثمٌ  ُم ال يأتُونَ شـــيئً َ ﴿M LK﴾ أهنّ ين: مع ِ وقـــال بعضُ المفرسِّ  (١)
م  م فيها الئقةٌ بأحواهلِ ناهتِ ةِ وســـكَ ، فإنّ حرَكاتِ أهلِ اجلنّ قوالً كان أو فِعالً

. هنالكَ
 s rq p o n m l k j i  h g ﴿ : قـــال تعـــاىلَ  (٢)

ورة الرَّعد]. v  u t ﴾ [سُ



٣٥٢

يه  رَمُ فيها وله فيها ما تَشتهِ ا. ال هيَ ةِ أمثاهلِ ه األرضِ وعرشَ ثلَ هذِ يكونُ مِ
بُ  ابٍ وغريِمها، وليسَ فيها أعزَ عامٍ ورشَ ُ مِن طَ ذُّ به األعـــنيُ األنفُس وتلَ
ّ ملسو هيلع هللا ىلص. ِ ٍ إىل النّ بّانَ وأمحدُ يف حديثٍ مرفوع و ذلكَ مُسلِمٌ وابنُ حِ كما رَ
نيَ األوّلِني هلُم  ابقِ ورٍ عِنيٍ، غريَ أنّ السّ ٍ حُ رٍ مِن أهلِها بنِسوة وخُصَّ كُلُّ ذكَ
ُم مِن  ه اهللاُ هلَ ا إىل ما أعَدَّ ه مُضافً ُم غريُ رُ وأعىلَ وهلَ مِن كُلِّ ذلِكَ ما هو أكثَ
دٍ إىل  لبِ أحَ علْ لِقَ ه ألبتّةَ وملَ جيَ لقِ ا مِن خَ دً لِع علَيه أحَ ي ملَ يُطْ يم الّذِ عِ النَّ

.ٍ ٍ أو فِكرة يالً يف خَطرة يمِ سبِ عِ ذلكَ النّ
ةِ - وهم األَعلَون مِن  نيَ يف اجلنّ ابقِ رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما للسّ ا ذكَ ولمّ

 S ﴿  : تعاىلَ فقال  ُم  وهنَ دُ ن  لِمَ ما  كرِ  بذِ ذلكَ  بَ  أعقَ المؤمنِنيَ - 
ذُ  ين يُؤخَ م أو الّذِ اهنِ م بأَ حفَ أعماهلِ ين يُؤتَون صُ م الّذِ T ﴾ وهُ
م  هُ (١) ﴿ X W   V U ﴾ أي ما أعظَمَ أمرَ ةِ ني إىلَ اجلنّ م ذاتَ اليَمِ هبِ

ا. ا وفضالً عظِيمً ا كبريً ريً م خَ ُم مِن رَهبِّ م، فإنّ هلَ وأحسنَ جزاءَهُ
ا سأَلَ أهلُ الطّائفِ  دٍ قاال: لمّ اهِ روَ البَيهقيّ يف «البَعث» عن عطاءٍ وجمُ
وا  عُ مِ بٌ - فسَ عَل ملسو هيلع هللا ىلص - وهو وادٍ مُعجِ لٌ ففَ ى هلُم وفِيه عسَ مَ الوادِيَ حيُ
ثلَ هذا  ةِ مِ ا، قالوا: يا ليتَ لَنا يف اجلنّ ا وكذَ ةِ كذَ : يف اجلنّ ولونَ النّاسَ يقُ
: ﴿ X W   V U T S ﴾ أي  لَّ زَّ وجَ لَ اهللاُ عَ الوادِي، فأنزَ
درٍ              جرِ سِ ةِ مِن ثَمرِ شَ ُم يفِ اجلنّ يم؛ ﴿ Z Y﴾ أي هلَ عِ ٍ مِن النَّ م يف أنواع هُ

نُون. ُم مُؤمِ يدُ أهنّ تِ اإلشارةُ إىل وُجودِ أقوالٍ أُخرَ يف تعيينِهم كلُّها تُفِ وسبَقَ  (١)



٣٥٣

وكُه أي  ودٌ شَ رٌ خمضُ ، يُقال: شجَ وكَ فِيه أصالً ﴿ ] \﴾ أي ال شَ
. مَنزوعٌ

» للبَيهقِي ّ عن  ه ويف «البَعثِ ستَدرَك» للحاكِم فيما صحَّحَ ينا يف «المُ وِّ رُ
أيبِ أُمامةَ ريض اهللا عنه قال: كانَ أصحابُ رَسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولُون: إنّ اهللاَ 
ا فقال: يا رسولَ اهللاِ،  (٢) يومً ٌّ نا باألَعرابِ ومَسائلِهم(١)، أَقبَلَ أعرايبِ عُ نفَ يَ
رةً  ةِ شجَ (٣)، وما كُنتُ أرَ أنّ يف اجلنّ يةً رةً مُؤذِ رءانِ شجَ د ذَكَر اهللاُ يف القُ لقَ
 ، رُ دْ السِّ قال:  هِي؟»،  ما  «وَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  رَسولُ  فقال  بَها(٤)،  صاحِ تُؤذِي 
دُ اهللاُ  ْضِ ا، فقالَ رَسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «﴿ Z Y  ] \﴾ خيَ وكً ا شَ فإنّ هلَ
تَّقُ  تَفَ ا  رً ثَمَ بِتُ  تُنْ ا(٦)  هنَّ فَإِ رةً،  ثَمَ كةٍ  وْ شَ لِّ  كُ كانَ  مَ لُ  عَ فيَجْ  (٥) هُ كَ وْ شَ

.« رَ هُ اآلخَ نْها لَونٌ يُشبِ نًا ما مِ وْ نيَ لَ بْعِ سَ ِ وَ تَنيْ ِ اثْنَ ن ها عَ عَ ةُ مَ رَ الثَّمَ
رِ مَوزٍ ﴿ ^     _﴾ أي  ٍ أي شجَ لح ةِ مِن طَ ﴿ [﴾ أي وهلُم يف اجلنّ

نيَ عىل رسولِ اهللا  مِ ونَ أنْ يَسألَ أهلُ الباديةِ والوُفودُ القادِ معناهُ كانُوا ينتظِرُ  (١)
ون بأجوِبةِ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. رُ ظفَ ملسو هيلع هللا ىلص أسئِلةً فيَ

ون يف  يمُ يـــن ال يُقِ م ســـاكِنُو البادِية الّذِ األعرايبُّ مَنســـوبٌ إىل األعرابِ وهُ  (٢)
. األمصارِ وال يدخُلوهنا إال حلاجةٍ

ا. يً ا مُؤذِ وكً ا شَ مُ إالّ أنّ هلَ نيا ال نَعلَ أي بناءً عىل المشاهدة يف الدّ  (٣)
. ُ لَنا ذلكَ ةِ ال يُؤذِي، فكيفَ تُفرسِّ رَ اجلنّ دُ أنّ شجَ معناهُ وأنا أعتقِ  (٤)

.« رِ جَ ير: «الشَّ رِ عىل تقدِ كَّ ريِ المذَ وايةُ بضمِ بُه، والرِّ أي يُذهِ  (٥)
. درِ رةُ السِّ أي شجَ  (٦)



٣٥٤

رِه عىلَ  لِه إىل أعالهُ قَد تَراكَب بعضُ ثمَ لِه مِن الثِّمارِ مِن أسفَ مْ لٌوءٍ  ممَ
رِه ساقٌ بارِزةٌ بل مِن عُروقِه إىلَ أغصانِه  تِه فليسَ لشجَ ثرَ بَعضٍ مِن كَ
رِ  ثَمَ أكثَر  هو  كما   ٍّ ي فِ خمَ غِالفٍ  يف  ةِ  اجلنّ رِ  ثمَ مِن  ءٌ  وليسَ   ، رٌ ثَمَ
رِ  لُّ شجَ ةِ مأكولٌ ومَشمومٌ ومَنظُورٌ إلَيهِ، فَكُ رِ اجلنّ نيا، بل مجيعُ ثمَ الدُّ

. رِ نظَ سنِ المَ ائحةِ وحُ يْبِ الرّ مِ وطِ طعَ يذِ المَ عٌ بنيَ لذِ ةِ جامِ اجلنّ
ال  دائِمٍ  أي   ﴾b  a  ﴿ طٍ  مُنبسِ لٍّ  ظِ يف  ةِ  اجلنّ يف  م  وهُ أي   ﴾`  ﴿
رُ  ، وظاهِ رٍ لٌّ خاصٌّ ليسَ بظِلِّ شجَ وءٌ، قيل: هو ظِ يلُه ضَ لَّصُ وال يُزِ يتقَ
بّانَ  اهُ البُخاريّ وابنُ حِ يثِ الّذي روَ لِيل احلَدِ ٍ بدَ رة لُّ شجَ احلديثِ أنّه ظِ
ريرةَ  نِ عن أيبِ هُ نَ » وبعضُ أصحابِ السُّ دِ سنَ حاحِ» وأمحدُ يف «المُ يف «الصِّ
اكِبُ  ريُ الرَّ ةً يَسِ رَ جَ ةِ شَ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إِنَّ يفِ اجلَنَّ
.«﴾b  a   ` ﴿ : تُمْ ئْ ؤُوا إِنْ شِ اقْرَ ا، وَ طَعُهَ امٍ الَ يَقْ ائَةَ عَ ا مِ هَ لِّ يفِ ظِ

دٍ ريض اهللا عنه أنّ  عىلَ وأمحدُ وغريُهم عن أيب سعِ بّانَ وأبو يَ وروَ ابنُ حِ
ةُ  ريَ سِ ةِ مَ َنَّ ةٌ يفِ اجلْ رَ جَ الً قال: يا رسولَ اهللا، ما طُوبَى؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «شَ رجُ

ا(١)». هَ مِ امَ نْ أَكْ جُ مِ ْرُ ةِ ختَ َنَّ لِ اجلْ ابُ أَهْ ةٍ، ثِيَ نَ مائَةِ سَ
ةِ مِن ماءٍ ﴿ e d﴾ أي مَصبُوبٍ سائِلٍ  ﴿ c﴾ أي وهلُم يف اجلنّ
فال  أُخدودٍ،  ريِ  غَ يف  ها  وغريِ إقامتِهم  أماكِن  يَ  نواحِ رِي  جيَ  ، نقطِعُ يَ ال 
ٍ وال إىل إدالءِ دِالءٍ يف بِئرٍ وال  يدة لبِ ماءٍ مِن أماكِنَ بَعِ تاجُون إىل جَ حيَ

. رِ رسِ الكافِ وهو وِعاءُ الثّمَ ع كِمٍّ بكَ مجَ  (١)



٣٥٥

(١)، وذلكَ خِالفُ ما اعتاده النّاسُ يف  إعمالِ فُؤوس أو نُزولِ بَطنِ وادٍ
ةٌ وأهنارها  ا، ال سيّما وأنّ بِالدَ العرَب حارّ يلِ المياه غالِبً نيا يف حتصِ الدُّ
مُنونَ  الءِ، فوُعِد المؤِ لُون إىل الماءِ إالّ بنَحوِ الدِّ ونوا يَصِ يزةٌ، فلَم يَكُ زِ عَ

. ٍ ويُرسٍ فرة ةِ بوَ بنيلِ الماءِ يف اجلنّ
م بنِ داودَ قال: ماتَ أخٌ  ُّ يف «تفســـريه» عن مُزاحِ ِ لطيفة: رو الثَّعل
ّه، فرأَيتُه فيما يَر النائِمُ فقلتُ له: يا أخِي، إنّ أخاكَ  يلِ وكان بارا بأُمِ
 ٍ لح ودٍ، وطَ ضُ درٍ خمَ ، فقال يل: أنَا يف سِ تَ ءٍ رصِ َ علَم إىلَ أيِّ  حيِبُّ أنْ يَ

. ودٍ، وماءٍ مَسكُوبٍ دُ لٍّ ممَ ودٍ، وظِ مَنضُ
 i ﴿ ا وَكَما ةِ مِن فاكِهةٍ ﴿ h g﴾ نَوعً ﴿ f﴾ أي وهلُم يف اجلنّ
ا  لقَ اهللاُ مكاهنَ نها ءاكِلٌ خَ ؛ كُلَّما أكلَ مِ تْ ا قُطِفَ عُ إذَ j﴾ أي ال تَنقطِ
مٍ  نيا النقِضاءِ مَوسِ عُ ثِمارُ الدُّ رورِ األزمانِ كما تَنقطِ عُ بمُ ها، وال تَنقطِ غريَ
عُ طالبَها  نَ َ دٍ وال  رُ عىل أحَ ظَ أو طُروءِ ءافَةٍ ﴿m l    k﴾ أي وال حتُ
ا تدىلَّ إليه الغُصنُ مِن غريِ أنْ يتكلَّمَ هو أو  نها شيئً ى مِ ا اشتهَ ؛ إذَ مانِعٌ
اهللاُ  قال  ر،  الثّمَ مِن  شاءَ  ما  الغُصنِ  مِن  أخذُ  فيَ إليه،  الوُصولَ  يَتكلَّفَ 
الغُصنُ  ود  عُ يَ ثُمّ   ،[١٤ اإلنسان:  ورة  [سُ  ﴾   l  k  j﴿  : تعاىلَ

ه. ا غريَ يجً ا نَضِ رً َ ثمَ جت رِ المُ ان الثّمَ مَكانَه ويُنبِتُ اهللاُ مكَ

 ﴾j i h g    f  e d c b  a  ̀_  ̂]﴿ :قال اهللاُ تعاىل  (١)
د: ١٥]. ورة حممّ رٍ﴿p o  n m l k﴾ [سُ أي غريِ مُسكِ



٣٥٦

ما أنّه قال يف  رك» عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ ستدَ روَ احلاكِمُ يف «المُ
ها(٢)  رانِيفُ (١)، وكَ ُ دٌ أخرضَ مُرُّ وعُها زُ ذُ ةِ جُ لُ اجلنّ َ ةِ قال: « لِ اجلنّ َ فةِ  صِ
م،  لُهُ لَ ُم(٥) وَحُ طَّعاهتُ نْها مُقَ (٤)، مِ ةِ وةٌ ألَهلِ اجلنّ ها(٣) كِسْ فُ عَ ، وَسَ بٌ أمحَرُ ذهَ
نَ  نَ اللَّبَنِ، وأَحىلَ مِ ا مِ دُّ بَياضً (٧)، أشَ الءِ ها أَمْثالُ القِاللِ(٦) أو الدِّ رُ وثَمَ
ه أبنُ أيب  (٨)»(٩)، وبنَحوِه أخرجَ مٌ ا عَجْ ، ولَيسَ هلَ بْدِ لِ، وأَلْنيَ مِن الزُّ سَ العَ

نِ البرصيّ ريض اهللا عنه. يبةَ مِن كالمِ احلسَ شَ
 ﴾p o﴿ ٍع فِراشٍ- طوِيلة ةِ مِن فُرُشٍ - مجَ ﴿n  ﴾ وهلُم يف اجلنّ
رُشَ  ينَ الفُ ِ ، ومحَل بعضُ المفرسِّ ها فوقَ بَعضٍ ة أو فُرشٍ بعضُ ّ عىل األرسِ
يفَ الذي رواهُ الرتمذيُّ  عِ يثَ الضّ لُوا عليه احلدِ رَجاتِ ونزَّ نا عىل الدَّ هُ

ا بـــنيَ هذا وبنيَ حديثِ  ذعِها ذهبٌ مجعً وال يُعـــارِضُ ذلكَ كـــونَ أصلِ جِ  (١)
. ابقِ مذيّ السّ الرتّ

. ُذوعِ النَّخلةِ قُ  لتصِ يضُ المُ فةِ العرِ عْ نافةٍ وهي أصلُ السَّ ع كِرْ مجَ  (٢)
ا. أي أغصاهنُ  (٣)

ُم مِن الثِّياب. لةِ ما هلَ أي مِن مجُ  (٤)
. المةُ ُ النَّقشُ والعَ ، والوَيشْ ٌ مُقطَّعٌ طَّعاتُ بُرودٌ علَيها وَيشْ قَ المُ  (٥)

. ةٍ وهي اجلَرّة العظِيمةُ ع قُلّ مجَ  (٦)
نه. ِ العظِيمَ مِ لوٍ يع ع دَ مجَ  (٧)

. مةٍ أي النَّواةُ ع عَجَ مجَ  (٨)
.« طِ مُسلِمٍ قال احلاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ عىل رشَ  (٩)



٣٥٧

يدٍ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا  ه» عن أيبِ سعِ نِه» وأمحدُ يف «مُسنَدِ نَ يف «سُ
امءِ  َ السَّ ام بَنيْ تِفاعُها كَ :﴿p o    n﴾: «ارْ ملسو هيلع هللا ىلص قالَ يف قولِه تعاىلَ

.« امٍ ئَةِ عَ امِ ْسُ امَ مخَ هُ نَ ا بَيْ ةُ مَ ريَ سِ مَ ضِ، وَ األَرْ وَ
ا  ولِباسً ا  راشً فِ المرأةَ  ي  تُسمِّ والعرَبُ   ، رُشَ الفُ وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  رَ  ذكَ ا  ولمّ
كرِ النِّساءِ هنالِكَ فقال:            يلِ االستِعارة، أتبعَ اهللاُ تعاىلَ ذلكَ بذِ عىل سبِ
ِ، فاهللا  ِ للتّعظِيم ال حلقيقةِ اجلَمع ، ولَفظُ اجلمع ﴿q﴾ أي اهللاَ عزَّ وجلَّ
ناتِ  ؤمِ لْقَ المُ وَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ خَ يكَ له، ﴿r﴾ أي سَ دٌ ال رشِ واحِ
 ٍ ا مِن غريِ وِالدة يدً ا جدِ قً لْ ةِ ﴿  t s﴾ أي تَسوِيةً وخَ قَبلَ دُخولِ اجلنّ
نيا؛  ناتِ مِن نِساءِ الدُّ ؤمِ ورِ والمُ (١)، واإلنشاءُ عامٌّ للحُ درةِ اهللاِ عزَّ وجلَّ بِقُ
بعدَ  عادةِ  باإلِ أُنشئن  ناتُ  ؤمِ والمُ  ، توالُدٍ غريِ  مِن  ابتِداءً  أُنشئنَ  فاحلُورُ 
نِساءَ  اهللاُ  لَ  جعَ أي   ﴾u  ﴿  ،(٢) ةِ وِيّ نيَ الدُّ فاتِ  الصِّ وتَغيِري  البَعثِ 
ماعِ  للجِ نّ  أزوجهُ نّ  أتاهُ كُلّما   ، شابّاتٍ  َعَذار  ﴾w  v   ﴿ ةِ  اجلنّ
دةُ  دِّ نِجةُ المتوَ وبٍ وهي الغَ ع عَرُ نّ عَذارَ وال وَجعَ  ﴿  x﴾ مجَ وهُ وجدُ

، هذا هو  ةِ فِعلِ المخلُوقِنيَ ةِ ومُشـــاهبَ بارشَ هٌ عن المُ لُ اهللاِ عزَّ وجلَّ مُنزَّ عْ وفِ  (١)
ا أو قوالً ملَ يَكُن مِن  ــفَ يف ذلكَ اعتِقادً ، ومَن خالـَ ني قاطبةً ســـلمِ اعتقادُ المُ

ني. سلمِ المُ
ونُ  وجةَ األُوىلَ تكُ قُ اهلرريُّ رمحه اهللا: «قولُ إنّ الزَّ حقِّ مةُ المُ نا العالّ قال شيخُ  (٢)
نيُ  يحٍ، هو مِن حيثُ اإلمجالُ احلورُ العِ ةِ غريُ صحِ دةَ احلُور العِني يف اجلنّ ـــيِّ سَ
عَل  لُ مِن احلُورِ العِني، وجيوزُ أنْ  جيَ نةُ فهي أفضَ أمجَلُ مِن النِّســـاءِ، أمّا المؤمِ

.« نيِ ناتِ أمجَلَ مِن احلُورِ العِ ؤمِ اهللاُ بعضَ المُ



٣٥٨

نِّ بنات  بَّتِها له ﴿  z y﴾ أي مُستوِياتٍ يف السِّ ها بإظهارِ حمَ وجِ إىل زَ
ه  نّ عىل هذِ علُهُ بابِ واحلُسنِ، وكانَ جَ نّ يف غايةِ الشَّ ثَالثٍ وثالثِني وهُ
نُون، وسبَقَ بَيانُ سببِ  م المؤمِ فاتِ ﴿  } | {﴾ وهُ الصِّ

. م بذلكَ وصفهِ
نِ  يُّ يف «البَعث» عن احلسَ ل» والبَيهقِ

ـــمائِ تنبيه: روَ الرتمذيُّ يف «الشَّ
: يا رَســـولَ  َّ ملسو هيلع هللا ىلص فقالتْ ِ وزٌ النَّ ـــرصيّ ريض اهللا عنه قـــال: أتَتْ عَجُ البِ
ةَ ال  ٍ إِنَّ اجلَنّ ن ، فقـــال ملسو هيلع هللا ىلص: «يا أُمَّ فُــالَ ـــةَ ِ اجلنّ ـــ عُ اهللاَ أنْ يُدخِلَ اهللاِ، ادْ
لُها  خُ ا ال تَدْ وها أَهنَّ ُ ربِ لَّتْ تَبكِي فقال: «أَخْ »، قال: فوَ وزٌ لُهــا عَجُ خُ تَدْ

 v  u t    s r  q﴿ : ولُ وزٌ، إِنَّ اهللاَ تَعــاىلَ يَقُ هِــيَ عَجُ وَ
. يفٌ z y x w﴾»، وهذا حديثٌ ضعِ

ه  »: «أخرجَ يج أحاديثِ اإلحياءِ رِ ُّ يف «ختَ را ين العِ ينُ الدِّ قال احلافظ زَ
يّ يف «الوفاء»  ه ابنُ اجلوزِ ، وأسندَ الً مائِل» هكذا مُرسَ يُّ يف «الشَّ الرتمذِ

.« يفٍ عِ دٍ ضَ يث أنسٍ بسنَ دِ مِن حَ
ا  يقِ عائشةَ ريض اهللا عنها مرفوعً تلِفةٍ مِن طرِ اينُّ بألفاظٍ خمُ وقَد رواهُ الطربَ
وائِد»:  ع الزَّ مَ ين اهلَيثميُّ يف «جمَ وهو ضعيفٌ كذلك؛ قال احلافظ نُور الدّ

.« يفٌ عِ (١) وهو ضَ عَ سَ دةُ ابنُ الْيَ عَ «وفِيه مَسْ

. وقال  به أبو داودَ ان» (٤٠/٨): «كذَّ سقالينّ يف «لِسان المِ قال احلافظ العَ  (١)
.« هرٍ يثَه مُنذ دَ قْنا) حدِ رَّقْنا (أي مزَّ أمحدُ بنُ حنبَلٍ: خَ
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قُ اهلرريّ ريض اهللا عنه: «هذا  حقِّ نا شيخُ اإلسالمِ احلافظُ المُ وقال شيخُ
أرادَ  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرّسولُ  تُه،  وايَ رِ نبغِي  يَ وال  يفٍ  ضعِ دٍ  بسنَ وردَ  احلديثُ 
ةَ  ا ال تَدخُل اجلنّ مُ أهنّ ا تَتوهَّ نَّ أهنّ ، ولو ظَ ةَ ا ال تَدخُل اجلنّ وزِ أهنّ جُ إهيامَ العَ

.(١)« وزٌ ةَ عَجُ ال يقولُ هلا: ال تَدخُل اجلنّ
ني فقال: ﴿~﴾ أي أصحابُ  َ اهللاُ عزَّ وجلَّ عَن أصحابِ اليَمِ ثُمّ أخربَ
األُمّةِ     هذه  مِي  دِّ مُتقَ مِن  أي  ﴿ے   ¡ ¢﴾  كبِريةٌ  اعة  مجَ نيِ  مِ اليَ
م ﴿¤ ¥ ¦﴾  ني هُ ا مِن أصحابِ اليَمِ ريٌ أيضً دٌ كبِ ﴿£﴾ وعدَ
«معناه   : اجُ جّ الزَّ قال   . مانُ الزَّ حيثُ  مِن  األُمّةِ  هذه  رِي  مُتأخِّ مِن  أي 
ه  َّن ءامَن بِه وكانَ بَعدَ َّ ملسو هيلع هللا ىلص وءامَن به وعاينَه ومجاعةٌ ممِ ِ عَ النَّ َّن تَبِ

مجاعةٌ ممِ
بَكرةَ  أيبِ  عن  الطَّيالِيسّ  ه  أخرجَ ا  لِمَ قُ  الموافِ ريُ  التّفسِ وهو   ،« هُ يُعايِنْ وملَ 

ه األُمّة»(٢). ا مِن هذِ ريض اهللا عنه قال: «كِلْتامهُ

. تْ ا تَروَّعتْ وبكَ وايةِ أهنّ فكيفَ ويف الرِّ  (١)
 : » عن أنسٍ ريض اهللا عنه أنّ رســــولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ ــــيوطيّ ينا يف «جامِع السُّ وِّ رُ  (٢)
 : ؟ قالَ نُ أحبابَكَ : أوَ لَيــــسَ  حابةِ »، فقالَ بَعضُ الصّ ــايبِ بَ ى أحْ َ ألْقَ ــ «مَ
مْ  هِ يْ ، أَنَــا إِلَ ــوا يبِ نُ ينِ وءامَ وْ ـرَ ْ يـَ م ملَ ــايبِ قَوْ بَ ــن أحْ لَكِ ، وَ ــايبِ حَ ــمْ أصْ «أنْتُ

اقِ». وَ بِاألشْ
ّ وغريُمها عن أيبِ أُمامةَ ريض اهللا عنه  أنّ  ه» والطّرباينِ وأخرَج أمحدُ يف «مُســـنَدِ
 ْ ملَ نَ يبِ وَ َنْ ءامَ طُوبَى ملِ ، وَ نَ يبِ ءامَ ءاينِ وَ َنْ رَ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «طُوبَى ملِ

. اتٍ بعَ مَرّ » سَ ينِ يَرَ
»، قالُوا: =           اينِ أَيتُ إِخوَ ّ قَد رَ دِدتُ أَينِ يثِ المرفُوعِ: «وَ وأمّا ما جاءَ يف احلدِ
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» عن ابنِ مَسعودٍ ريض  عىلَ دِ أيبِ يَ » و«مُسنَ بّانَ ينا يف «صحِيح ابنِ حِ وروّ
ونَ  يَكُ أَنْ  و  َرْجُ ألَ  ّ أصحابِه: «إِينِ لِبَعضِ  ملسو هيلع هللا ىلص قالَ  اهللا  رَسولَ  أنّ  اهللا عنه 
و  جُ َرْ ّ ألَ : «إِينِ نا، ثُمّ قالَ ْ ربَّ »، قال: فكَ ةِ َنَّ لِ اجلْ ِ رُبُعَ أَهْ نْ أُمَّ ِ مِ عَ مَنْ تَبِ
ونُوا  يَكُ أَنْ  و  جُ َرْ ألَ  ّ «إِينِ  : قالَ ثُمّ  نا،  ْ ربَّ فكَ  : قالَ  ،« الثُّلُثَ ونُوا  يَكُ أَنْ 

ُّ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿£  ¤ ¥ ¦﴾. ِ نا، فتَالَ نَ ْ ربَّ : فكَ »، قالَ رَ طْ الشَّ
عىلَ وأمحدَ وغريِمها عن  بّانَ وأيب يَ ندَ ابِن حِ رَ عِ ٍ ءاخَ يح وجاءَ يف حديثٍ صحِ
ونَ  ُ ةِ عِرشْ لُ اجلَنَّ يدةَ عن أبِيه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أَهْ ليمانَ بنِ بُرَ سُ

.«(١) مِ ُمَ ائِرِ األْ بَعُونَ مِن سَ أَرْ ةِ، وَ هِ األُمَّ ذِ نُونَ مِن هَ ، ثَامَ فٍّ ائةُ صَ مِ وَ
م  نهُ مِ ابقِني  السّ اآلخِرةِ،  يف  ُم  هلَ وما  المؤمنِنيَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  رَ  ذكَ ا  ولمّ

 §﴿ : رةِ فقال تعاىلَ فَ كرِ الكَ تبةِ، أعقبَ ذلكَ بذِ م يف الرُّ وهنَ ن دُ فمَ
راءِ ظُهورِهم  مائلِهم مِن وَ م بشَ حفَ أعماهلِ ين يُؤتَون صُ م الّذِ ¨﴾ وهُ
م ذاتَ  ذُ هبِ ين يُؤخَ َ الّذِ مالِ بمع ُم أصحابُ الشِّ ون أو أهنّ رُ م الكافِ وهُ

اينِ قَومٌ ملَ  إِخوَ ، وَ ايبِ : «أَنتُم أَصحَ ، قالَ ا إخوانَكَ ـــنَ = يا رَســـولَ اهللاِ أوَ لَسْ
ا  نَ ا ســـأَلُوه: «أَوَ لَسْ م لَمّ يث، وليس يف احلديثِ أهنّ » إىل ءاخِر احلدِ يَأتُوا بَعدُ
ول ملسو هيلع هللا ىلص ال  ا، فالرّسُ ُم: «ال»، حاشَ ا أحبابَك» أنّه قال هلَ ـــنَ » أو «أَوَ لَسْ انَكَ إِخوَ
ه  تبِ الّ تَروِي هذا احلديثِ هبذِ ّا يف بعض الكُ ر ممِ وزُ عليه ذلك، فلْيُحذَ جيَ

وبةِ الّ ال أساسَ هلا. يادةِ المكذُ الزِّ
ةَ  مْتُ اجلَنَّ رَّ ّ حَ : إِينِ ني، فقد قال رَسولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «قال اهللاُ تعاىلَ سلمِ أي المُ  (١)

. » رواهُ البُخاريُّ واحلاكِمُ والبيهقيُّ ينَ افِرِ عَىلَ الكَ
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بَ  ونَ وأعجَ ارِ ﴿© ª    » ¬﴾ أي ما أشدَّ ما يُقاسُ مالِ إىلَ النّ الشِّ
ايةَ له. يّ إىل ما هنِ ون مِن أنواعِ العذابِ األبدِ لقَ ما يَ

م  ذ يف مَسامِّ أبداهنِ نفُ ها الّذي يَ مَ وفَيحِ رِّ نارِ جهنَّ ﴾ أي يف حَ م ﴿®̄  هُ
مُ  ا أصاهبَ ونَه؛ وذلكَ أنّهُ لمّ ﴿° ±﴾ أي ماءٍ مُتناهٍ يف الغلَيانِ يُسقَ
هم  عطَشُ نَ  يَسكُ أنْ  راجِني  ابَ  الرشَّ بُوا  فطلَ العطَشُ  مُ  هبِ اشتَدَّ  وم  مُ السَّ
هم وسقطَتْ  يمَ شوَ وُجوهَ م احلمِ نهُ َ مِ ا أُدينِ م ذلك، فإذَ ويَذهَب عنهُ
قال  أدبارِهم،  مِن  ها  وأخرجَ أمعاءَهم  قَطَّع  بُوه  ِ رشَ ا  فإذَ هم،  ؤوسِ رُ فَروةُ 
ورة  [سُ  ﴾\  [  Z  Y  X  W  V﴿  : تعاىلَ اهللاُ 
ورة  [سُ  ﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ ا:  أيضً وقال   ،[٢٩ الكَهف: 

ا عىل ما كانُوا. د: ١٥]، فال يَزدادُون بذلِكَ إالّ عطَشً حممَّ
يد  دِ شَ دُخانٍ  مِن  أي   ﴾   μ  ´  ³ يف  ﴿   ا  أيضً ونُون  يَكُ  ﴾   ﴿
ونَه ظِال مِن دُخانٍ  دُ جِ عُون إليه فيَ فزَ ون ظِال فيَ ِدُ ُم جيَ وادِ؛ وذلكَ أهنّ السَّ
ا مِن  م شيئً دفَعَ عنهُ دِ الظِّاللِ المألُوفةِ فيَ وادِ ﴿¶ ¸  ﴾ كربَ يدِ السَّ شدِ
احلَرِّ   َأذ مِن  ءٍ   ِ فع دَ يف   ٍ نافع وال  أي   ﴾   » º ¹﴿ بِ   اللَّهَ رِّ  حَ
ا عىل كونِه غريَ  ً عُوا إليه مُقترصِ م؛ فلَم يَكُن أمرُ هذا الظِّلِّ الّذي فَزِ عنهُ
ونِه حارا، مِن نارِ جهنَّم  م عذابًا لِكَ هُ ا بل زادَ م مِن احلَرِّ شيئً ٍ عنهُ مُغن

رةِ. سعَّ المُ
ارِ  النّ يف  ين  الكافرِ حلِرمانِ  بَيانًا  ابقةُ  السّ الثّالثةُ  اآلياتُ  نتِ  تضمَّ وقَد 
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(١)؛  نيا وهي: الماءُ واهلواءُ والظِّلُّ ا يف الدُّ دُ هبِ مِن األُمورِ الثّالثةِ الّ يُتربَّ
 ، ارِ األسودُ لُّهم دُخانُ النّ ، وظِ يمُ م احلَمِ ، وماؤهُ ومُ جهنَّمَ مُ فهواؤُهم سَ

ه. نِّه وكرَمِ لِّه بِمَ نا اهللاُ مِن ذلكَ كُ أجارَ
نيا  مالِ ما كانُوا عاملِني يف الدُّ ثُمّ أخربَ اهللاُ عزَّ وجلَّ عن أصحابِ الشِّ
نيا  مالِ ﴿½  ﴾ يف الدُّ رةَ أصحابَ الشّ : ﴿¼  ﴾ أي الكفَ فقال تعاىلَ
ٍ مِن  ني بأنواع مِ م ﴿Á À﴾ مُنعَّ ازِل هبِ ذابِ النّ ﴿¾ ¿  ﴾ العَ
م  مِ عنهُ عَ لبِ هذهِ النِّ بُوا بسَ ذِّ انَ باهللاِ والطّاعةَ له، فعُ مِ تاركِني اإل عَ النِّ

م. رِّ علَيهِ ستمِ يدِ المُ دِ وبتسلِيطِ العذابِ الشّ
 (٢)﴾Å Ä﴿ بُون  ويُواظِ يُداوِمُون  أي   ﴾Ã﴿ نيا  الدُّ يف   ﴾Â﴿

. فرِ دُّ مِن الكُ ، فال ذَنبَ أشَ فرُ نبِ ﴿ÇÆ﴾ وهو الكُ أي الذَّ
هم بالبَعثِ ﴿É﴾ عىل سبِيل  نادِهم وكُفرِ ةِ عِ دّ ﴿È﴾ مِن شِ
نا بَعدَ  نيا ﴿Ì﴾ أي ورصِ : ﴿Ë Ê﴾ يف هذه الدُّ دِ االستِبعادِ واجلَحْ
 ﴾Ñ Ð Ï﴿ ًبالِيةً مُتفتِّتة ﴾Î﴿ يف قُبورِنا ﴾Í﴿ اتِنا ممَ

 ½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²﴿ : قال اهللاُ تعاىلَ  (١)
ـــورة األعراف:  ¾ ¿ Ç  Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ﴾ [سُ

.[٥٠
ِنْثِ»  دُ احلْ لَ م وَ ثُر فِيهِ يَكْ ا: «وَ اينّ مَرفُوعً ويف احلديثِ الّذي رواهُ أمحدُ والطّربَ  (٢)
قٍّ أو  ب، والميلِ مِن باطلٍ إىل حَ ذِ ا عىل الكَ نَـــى. ويُطلَق احلِنْثُ أيضً أي الزِّ

ؤكَّد. هدِ المُ ها، ونَقضِ العَ ني أي احلَلِف ونَقضِ ه، واخلُلفِ يف اليَمِ عَكسِ
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ون: «ال  يدُ رُنا؟! يُرِ ول مُنذِ وثونَ كما يقُ ا ومَبعُ يدً ا جدِ لقً ونَ خَ يَ حْ أي لَمُ
.« ثُ ع وال نُبعَ نُرجَ

ثُ ﴿     Ô Ó﴾ أي  ﴾ يُبعَ بِني: ﴿ ين مُكذِّ دِ ولون مُستبعِ ويقُ
بَعيدٍ  مانٍ  زَ مُنذ  تُرابًا  وا  فصارُ م  أبداهنُ بَلِيَت  ين  الّذِ م  وهُ مُون،  األقدَ

ا يف اآلفاقِ. يولُ ففرَّقَتْها وذهبَتْ هبِ ُمُ السُّ محَلَتْ رُفاهتَ
دُ  ُم يا حممّ : ﴿Õ﴾ أي هلَ م وأمرَ رسولَه ملسو هيلع هللا ىلص أنْ يَقولَ دَ اهللاُ عزَّ وجلَّ علَيهِ فرَّ
مِني  : ﴿Ö ×﴾ أي األقدَ الةَ رَدا إلنكارِهم وإثباتًا لِما هو كائِنٌ ال حمَ
 ﴾Ù Ø﴿ االستِبعادِ  دَّ  أشَ ُم  إعادهتَ دتُم  استَبعَ ين  الّذِ األُمَمِ  مِن 
أي   ﴾Ú﴿ بَعدُ  فِيما  ُوتونَ  َ والّذين  وتِ  بالمَ هدِ  العَ  ِ ي دِ حَ أي 

 Þ  Ý﴿ وَقتِ  يف  أي   ﴾Ü  Û﴿ ورونُ  حمشُ وتِ  المَ بَعدَ  وثونَ  مَبعُ
.(١) يامةِ ندَ اهللا، وهو يومُ القِ ß﴾ عِ

ع فيه بِما  مَ لُّ ذواتِ األرواحِ جتُ ِ، فكُ يامة يومَ اجلَمع ي يومُ القِ مِّ ولذلكَ سُ
التَّكوير:  ورة  [سُ  ﴾3 2 1﴿  : تعاىلَ قال   ، البهائِمُ ذلكَ  يف 
 َ ا مِن الوُحوش، فاجلوابُ أنّ مع بابُ لَيسَ ٥]. فإنْ قِيل: النَّملُ والذُّ

 H G F E D  C﴿ :َرشُ مجِيع البَهائِم بدليِل اآليةِ األُخر اآليةِ حَ
 Y   X  W  VU  T  S  R  Q  P   ON  M      L  K  J    I

ورة الكهف: ٤٧]. قال اهللاُ تعاىل: ﴿6 7 8 9 :﴾ [سُ  (١)
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أي   ﴾N  M      L﴿ فقال:   ،[٣٨ األنعام:  ورة  [سُ  (١)﴾Z

ها وهو اهللاُ،  وتِ والبَعثِ واالحتِياجِ إىل مُدبِّرٍ يُدبِّرُ أمرَ يف اخلَلقِ والمَ
ذكوراتِ داخِلٌ حتتَ  نسٍ مِن المَ وُ كُلِّ جِ ك والطَّري و مَ فالنَّملُ والسّ
دَ عزَّ  ورةٌ كسائرِ ذَوِي األرواحِ، وقد أكَّ لةِ األُممِ وهي حمشُ هذه اآليةِ يف مجُ

ا بال  م، واهللاُ عزَّ وجلَّ موجودٌ أزالً وأبدً هم فيه رَهبُّ أي إىل الموقِف الّذي يُوقِفُ  (١)
ها مِن  ـــماءِ وال يف غريِ ِ وال يف السّ حرشَ ، ال يكونُ يف أرضِ المَ كَيفٍ وال مَكانٍ

ه. لقِ تاجُ إىل خَ ءٍ فال حيَ بحانَه خالِقُ كُلِّ  األماكِن، سُ
ين إالّ وقَد  ا مِن أمـــرِ الدِّ نا شـــيئً َ ﴿U T S R Q P﴾ ما ترَكْ ومع
ا مِن  ى بياهنُ لـــةً يُتلقَّ مَ لةً أو جمُ نةً مُفصَّ رءانِ إمّـــا دِاللةً مُبيَّ دلَلنـــا علَيه يف القُ
ِ الّذي ثَبَت بِنَصِّ  عتربَ ياسِ المُ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أو مِن إمجاعِ األُمّةِ أو مِن القِ
قةِ  نادِ عِي بعضُ الزَّ َ اآليةِ كما يَدّ ه، وليـــسَ مع ُّ وغريُ رط ، قاله القُ تابِ الكِ
تلَقٌ مصنوعٌ  رءانِيِّني» مِن أنّه ال حاجةَ إىل احلديثِ وأنّه خمُ ني بـ «القُ ســـمَّ المُ
يبٌ إلمجاعِ  رءانِ وتَكذِ دٌّ للقُ يقة األمـــرِ رَ م هذا هو يف حقِ ال أصـــلَ له، وقوهلُ

 7 6    5 4 3 2 1 0 / .﴿ : األمّة، قال اهللا تعاىلَ
C B A @ ?  > = < ; : 9 8﴾، وقال ابنُ 
 ،« يثُ ةُ أي احلدِ ـــنّ رءانُ واحلِكمةُ السُّ تابُ القُ ما: «الكِ ـــاسٍ ريض اهللا عنهُ عبّ
ا:  وقال تعاىل: ﴿w v   u  t s r q p﴾ ، وقال أيضً

 E D C B A @ ?  >﴿ و   ،﴾% $ # " !﴿
 R  Q PO N M L K J I  H G F
 ٍ يةِ يف رِســـالةٍ مُفردة رْ ضـــلِ اهللا تعاىل عىل هـــذه الفِ نـــا بفَ دْ S﴾ ، وقـــد ردَ
ضلِ اهللاِ  ا بفَ ــنّة» فإهنّ ّ والسُّ ِ ة مِن الطاعنِنيَ يف النَّ يرَ األُمّ ذِ يناها «حتَ وأســـمَ

ة. يّ يةٌ يف هذه القضِ تعاىلَ كافيةٌ وافِ
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. ورونَ ورةٌ كما أنّ اإلنسَ واجلِنَّ حمشُ شُ وجلَّ يف ءاخِر اآليةِ أنّ البهائِمَ حمَ
نها  ا يف أحادِيثَ مرفوعةٍ وموقوفةٍ، مِ ا أيضً رشِ البهائِم ثابِتً وجاءَ أمرُ حَ
اهللا  ريض  ريرةَ  هُ أيب  عن  ه  وغريُ مُسلِمٌ  ه  أخرجَ الّذي  يحُ  حِ الصّ احلديثُ 
 َّ ةِ، حَ امَ يَ قِ مَ الْ ا يَوْ هَ لِ وقَ إِىلَ أَهْ ُقُ نَّ احلْ دُّ تُؤَ عنه أنّ رسولَ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «لَ
ر  نذِ ه ابنُ المُ »، وكذلكَ ما أخرجَ نَاءِ رْ قَ اةِ الْ نَ الشَّ اءِ مِ َلْحَ اةِ اجلْ ادَ لِلشَّ يُقَ
ءٍ،  َ ُ كلُّ  رشَ ما قال: «حيُ وابنُ أيب حاتِمٍ عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ

.« ُ بابَ لَيُحرشَ َّ إنَّ الذُّ ح
ا بعضَ  نً م مُبيِّ ا إيّاهُ مالِ مُتوعِّدً ثُمّ خاطبَ اهللاُ عزَّ وجلَّ أصحابَ الشِّ
واخلِطابُ   ﴾" !﴿  : تعاىلَ فقال  ذابِ  العَ مِن  اآلخِرة  يف  ونَه  يُقاسُ ما 
المائِلُون   ﴾$  #﴿ بٍ  مُكذِّ رٍ  كافِ كُلِّ  يف  عامٌّ  أو  ة  مكّ رشكِي  لمُ
وتِ  وثونَ مِن بَعدِ المَ بعُ  ﴿%  &﴾ بالبَعثِ لَمَ عن احلَقِّ واهلُدَ
كُم ﴿'﴾ فيها ﴿)  (﴾  مَ عىل وُجوهِ وفُونَ يف جهنَّ قذُ للحِسابِ ولَمَ
رٌ مُنتِنٌ  ٍ بل تأكلُونَ ﴿ * +    ,﴾ وهو شجَ وع ِ مِن جُ غ نُ وال يُ ال يُسمِ

. ٍ يف الطَّعمِ دُّ ما خلَقَ اهللاُ مِن مَرارة دا، وهو أشَ نظرِ جِ يهُ المَ كرِ
يُّ وصحَّحه عنِ ابنِ عبّاسٍ  ه» وأمحدُ والرتمذِ يحِ بّان يف «صحِ رو ابن حِ

ما أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قرأَ: ﴿4 5 6 7 8 9  ريض اهللا عنهُ
وْ  «لَ  : قالَ ثُمّ   [١٠٢ عمران:  [ءال   ﴾  ?   >  =  <  ;  :
نْيا  الدُّ لِ  أَهْ عَىلَ  تْ  دَ َفْسَ ألَ نْيا  الدُّ دارِ  يفِ  تْ  قُطِرَ قُّومِ  الزَّ مِن  ةً  قَطْرَ أَنَّ 

.« هُ امَ عَ ونُ طَ نْ يَكُ يْفَ بِمَ م، فَكَ هُ عايِشَ مَ
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ر عن أيبِ  نذِ » وابنُ المُ هدِ وائِد الزُّ نبَلٍ يفِ زَ وأخرَج عبدُ اهللا بنُ أمحَد بنِ حَ
شُ مِن  هَ نْ (٢) ال يَ نا أنّ ابنَ ءادمَ غَ : «بلَ (١) ريض اهللا عنهُ قالَ ّ عِمرانَ اجلَوينِ

. نا اهللاُ مِن ذلكَ ثلَها»، أجارَ نهُ مِ تْ مِ َشَ ْشةً إالَّ هنَ قُّومِ هنَ رةِ الزَّ شجَ
 . -﴿ مَ  جهنَّ يف  قُّومِ  الزَّ مِن  األكلِ  عىل  ون  هُ كرَ لَمُ ين  الكافرِ وإنّ 
 ﴾  2  1﴿ اجلُوعِ  ةِ  دّ شِ مِن  أو  باإلكراهِ  ُم  بطُوهنَ أي   ﴾  0  /
م ﴿  3 4  5 ﴾ أي الماءِ  بةِ العطَشِ علَيهِ قُّومِ لِغلَ أي عَقِبَ أكلِ الزَّ
ثلَ  بًا مِ نهُ ﴿     7 8 9 ﴾ أي رشُ تناهِي يف الغلَيانِ ﴿  6 ﴾ مِ المُ
عُ  مُ مجَ ِيْ (٣)، واهل ُيامِ طاشِ الّ ال تَرتوي إلصابتِها بَداءِ اهل بِ اإلبِل العِ رشُ

. ماءَ للمؤنَّثِ يْ مَ للمذكَّر وهَ يَ أهْ
ُم  وا أهنّ رُ وا فذكَ قُّومَ غَصُّ لُوا الزَّ ا أكَ ارِ إذَ ِ أنّ أهلَ النّ : «بلغَ يُّ دِّ قال السُّ
يم  م(٤) إىل احلَمِ وَّغُوه بالماءِ، فيُنطلَقُ هبِ وا سَ لُوا فغَصُّ ا أكَ نيا إذَ كانُوا يف الدُّ

بِ بنِ عبدِ اهللاِ  ندُ حابةِ كأنـــسٍ وجُ دٍ مِن الصّ يٌّ إمـــامٌ روَ عن عدَ هـــو تابعِ  (١)
م. امِت وغريِهم ريض اهللا عنهُ وعبادة بن الصّ

. رَ أي الكافِ  (٢)
بِه كما أنّ  ـــه فيَرشَبُ وال يَرتوي بســـبَ بَ يبُ صاحِ ـــمّ اهلـــاءِ وهو داءٌ يُصِ بضَ  (٣)
ِيمُ  ي هيَ ِيمُ اإلبِلُ الّذِ : اهل . وقِيلَ عُ صابَ بمرَضِ االستِسقاءِ يأكُل وال يَشبَ المُ
 ّ بَ فتَمتلِئُ بَطنُه ح ِ دَ المـــاءَ رشَ ا ورَ ا، ثُمّ إذَ امً ـــرِدُ المـــاءَ أيّ يف األَرضِ وال يَ

. لِك مِن االمتِالءِ هيَ
  =W V﴿ يمِ، قال اهللاُ تعاىلَ قونَ مِن احلَمِ ابِ فيُسَ يثُونَ بالرشّ أي يَستغِ  (٤)
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ه  مُ يهِ سقَط حلَ تناهِي يف الغلَيانِ إىل فِ هم الماءَ المُ دُ ا رفَع أحَ بُوا، فإذَ لِيَرشَ
.«(١) ه اهللاُ تعاىلَ يدُ يف اإلناءِ، ثُمّ يُعِ

مُ هلُم مِن  قُّومِ ﴿   ; ﴾ أي ما يُقدَّ يمِ والزَّ ﴿   : ﴾ أي ما ذُكِرَ مِن احلَمِ
يف  زلُ  والنُّ م،  بأعماهلِ ازون  جيُ يومَ  أي   ﴾  > = <   ﴿ ابٍ  ورشَ طعامٍ 

(٢) له. ابٍ تَكرِمةً يفِ مِن طعامٍ ورشَ دُّ للضَّ األصل ما يُعَ
كُ  بِني بالبَعثِ يشرتِ كذِّ يشٍ والمُ رشكِي قُرَ وما جرَ ذِكرُه مِن العذابِ لِمُ
؛  ذابِ العَ يف  بعضٍ  عىل  هم  بعضُ يدُ  ويزِ جهنَّم،  يف  ارِ  فّ الكُ سائرُ  فيه 
 ِ ارِ البرشَ ابًا عىل اإلطالقِ، وفِرعونُ أشدُّ كُفّ ارِ عذَ دُّ أهلِ النّ فإبليسُ أشَ
ميهِ  ارُ إالّ إىل قدَ نهُ النّ عذابًا، وأبو طالِبٍ أوّل ما يَدخُل جهنَّم ال تأخُذ مِ
لُ عنِ الرَّسولِ ملسو هيلع هللا ىلص إالّ أنّه  ارِ عذابًا ابتِداءً ألنّه كانَ يُناضِ فّ فهو أخَفُّ الكُ
ى عىل ما  بقَ ارَ بل يَ ءٌ بعدَ دُخولِه النّ فَّف عنه  ا لكِن ال خيُ رً مات كافِ

.(٣) ذابِ يهِ مِن العَ هو علَ

ورة الكَهف: ٢٩]. = Z Y X ] \﴾ [سُ
نه. ءٌ مِ ِفُّ  م أبلَغ ال خيَ ى عذاهبُ بقَ أي ليَ  (١)

يب األســـماء واللُّغات» (١١٤/٤):  قال احلافظ النوويّ رمحه اهللا يف «هتذِ  (٢)
.« اءِ بِال خِالفٍ تحِ التاء وكَرسِ الرّ «التَّكرِمةُ بفَ

ع  قِني اإلمامُ اهلرريّ ريض اهللا عنه: «يُقال: الرَّسولُ ملسو هيلع هللا ىلص نفَ قال شـــيخ المحقِّ  (٣)
ءٌ مِن  ـــار  ــبٍ بعد أنْ دخَل النّ فَّف عَن أيب طالـِ أبـــا طالِبٍ، لكـــن ال خيُ
ى = =  بقَ فَّف عنه، يَ ى عـــىل ما كان علَيه فال يُزادُ علَيه وال خيُ بقَ العذاب، يَ
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يشٍ  ارِ قُرَ بةِ كُفّ خاطَ رةِ بمُ ه مِن عذابِ الكفَ رَ بَ اهللاُ عزَّ وجلَّ ما ذكَ ثُمّ أعقَ
 ِ ، ولَفظُ اجلمع ﴿   ? ﴾ أي اهللاَ عزَّ وجلَّ بِني بالبَعثِ فقال تعاىلَ كذِّ والمُ
يكَ له، ﴿@﴾ أي  دٌ ال رشِ ِ، فاهللا تعاىلَ واحِ للتّعظِيم ال حلقيقةِ اجلَمع
مِ إىل الوُجودِ عىل هيئتِكُم الّ أنتُم علَيها  أنشأناكُم وأخرجناكُم مِن العدَ

 B   ﴿  (١) الّ فهَ كم  خالِقُ اهللاَ  أنّ  قُون  تُصدِّ كُنتُم  فإنْ  أي   ﴾A   ﴿
رٌ  قادِ  ٍ ة مَرّ لَ  أوّ إنشائِكُم  عىل  رَ  قدَ الّذي  فإنّ   ، والبَعثِ باإلعادةِ   ﴾C
ا  نيً الً وإعادتَهُ لَكُم ثاِ ، فإنّ إنشاءَه لَكُم أوّ كُم مرّة ثانِيةً لقِ عىل إعادةِ خَ
ورة  [سُ  ﴾  È  ÇÆ  ﴿ ءٌ،  ه  زُ يُعجِ وال  علَيه  يَصعُب  ال  واءٌ  سَ

األعراف: ٢٩].

ار ففي قَعرِ  فّ ه مِن الكُ ط، أمّا غريُ مَيهِ فقَ ـــدرَ إىل قدَ نه  هذا القَ ارُ مِ تـــأكُلُ النّ
نةً يف النُّزولِ، ودليلُ ذلكَ قولُ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فيه:  نيَ سَ بعِ نَّم مَســـافةَ سَ جهَ
 « ارِ لِ مِن النّ كِ األَســفَ رَ الَ أنا لَكانَ يفِ الدَّ وْ لَ ٍ مِن نارٍ، وَ ضاح حْ ــوَ يفِ ضَ «هُ
لِ  كِ األَسفَ رَ الَ أنا لَكانَ يفِ الدَّ وْ لَ َ «وَ عبَني، ومع بلُغُ الكَ حْضاحُ هو ما يَ والضَّ
ةً يف  نيَ ســـنَ ـــبعِ يد مَســـافةَ سَ عرِ البَعِ يد القَ مقِ البَعِ » أي يف ذلك العُ ارِ مِن النّ
يامةِ  لَ اهللاُ تعاىلَ عذابَه يومَ القِ ِ جعَ ، لكِن بســـبَ ناكَ ـــزول، معناه لَكانَ هُ النُّ
ى هكذا  بقَ نها دِماغُه لكِن يَ غيلِ مِ ميه فيَ نهُ إالّ قدَ ارُ مِ مَيهِ ال متَسُّ النّ رَ قدَ قَـــدْ
فيفٍ وال خُروجٍ يَظَلُّ عىلَ تِلـــكَ احلالِ إىلَ أبَدِ اآلبادِ ألنّه  وامِ بال ختَ عـــىل الدَّ
دٌ رسولُ  مَّ ـــهادتَني، ما قال: «ال إلهَ إالَّ اهللاُ حمُ ا أن يقولَ الشَّ ا ءابِيً مات مُعانِدً
لٌ  عِ تَ نْ وَ مُ هُ ا أَبُو طالِبٍ وَ ارِ عَذابً لِ النّ نُ أَهْ وَ اهللا». قال رســـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أَهْ

.«ٍ » وهذا يكُون عذابَه بال انقطاع هُ ام دِماغُ هُ نْ يلِ مِ ِ يَغْ لَنيْ عْ بِنَ
لْه. ْ تَفعَ َ ملَ ا» أي ملِ ذَ الّ فَعلتَ كَ يُقال: «هَ  (١)
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وبَعد   ، دٍ قِ مُنعَ  ٍّ ِ مَ مِن  إالّ  يَكُون  ال  ويَقولُون: «اخلَلقُ  ون  كُّ يَشُ كانُوا  وإنْ 
 F E D ﴿ : عزَّ وجلَّ اهللا  ولِ  ابُون بقَ جيُ  ،« َّ ِ والِدةَ وال مَ ال  وتِ  المَ
مَنِيِّكُم  مِن  فُونَه  تَقذِ ا  عمّ بالبَعثِ  بُونَ  كذِّ المُ ا  أهيُّ وين(١)  ُ أخربِ ﴾ أي   G
ءَأنتُم  أي   ﴾  I  H  ﴿ نُطْفةً  فيكونُ  النِّساءِ  أرحامِ  يف  بُّونَه  وتَصُ
ه  وَحدَ اهللاُ  أمِ  أي   ﴾  M   L   K  J  ﴿ وِيا  سَ ا  ً برشَ طْفةَ  النُّ ونَ  رُ تُصوِّ
ونَ بأنّ اهللاَ  رُّ قِ ُم سيُ رُ له، وهذا استِفهامٌ للتَّوبِيخ، فإهنّ صوِّ اخلالقُ لذلكَ المُ
يةٍ داخلَ أبدانِكُم  َّ يف أوعِ ِ ، فيُقال هلُم: فاهللاُ الّذي خلَقَ المَ خالِقُ ذلكَ
وجلَّ  عزَّ  نَ  وَّ وكَ النِّساءِ  أرحامِ  قَرارِ  إىل  دافقٍ   ٍّ ِ مَ إخراجِ  مِن  نَكُم  مَكَّ ثُمّ 
 ِ ا افرتَقَتْ أجزاءُ هذا البرشَ ا، فإذَ ً ا برشَ ر أطوارً دٍ مُتطوِّ قِ ٍّ مُنعَ ِ تِه مِن مَ درَ بِقُ
؟! َةً أُخر ه مرّ لْقَ يدَ خَ ه أنْ يُعِ تنِعُ عىلَ مَن خلَقَ َ يفَ  ىلَ فكَ فيما بَعدُ بالبِ

ريِ  مِ يديُّ ريض اهللا عنه إىل أنّ هاءَ الضّ ورٍ الماترِ بَ اإلمامُ أبو منصُ وذهَ
وهو  بدِ  العَ فِعلِ  ين:  أمرَ إىل  راجعٌ   ﴾  I  H  ﴿ تعاىل:  قوله  يف 
» أي خالِقُ  ه عزَّ وجلَّ أنّه خالِقُ ذلكَ ، قال: «ثُمّ أخربَ ّ ِ اإلمناءُ وإىل المَ
دِاللةُ  اآليةِ  هذه  «ففي  وقال:  الفِعل،  عن  سبَّب  المُ واألثَرِ  بدِ  العَ فِعلِ 

.« بادِ ِلة يف أفعالِ العِ ع نَقضِ قَولِ المُ
بادُ ﴿Q ﴾ اآلجالَ  ا العِ ه قىضَ ﴿P ﴾ أهيُّ ﴿ O N ﴾ أي اهللاُ وَحدَ
ه  لمِ ةِ وعِ بِ مشيئةِ اهللاِ األزلِيّ ٍ عىل حسَ دٍ بوَقتٍ مُعنيَّ ووَقَّتَ مَوتَ كُلِّ أحَ

رادُ مِن هذا الـــكالمِ التّبِكيتُ وإقامةُ  ءٌ، والمُ ى عليـــه  فَ واهللاُ تعـــاىلَ ال خيَ  (١)
. ينَ ةِ عىل الكافرِ احلُجّ
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مَن  نكُم  ومِ واهلرَمَ  ربَ  الكِ بلُغُ  يَ مَن  نكُم  فمِ  ، وجلَّ عزَّ  اهللاُ  ها  علَمُ يَ مٍ  حلِكَ
 S R﴿ يدة،  والبَعِ يبةِ  رِ القَ اآلجالِ  مِن  ذلكَ  وغري  وشابا  فالً  طِ ُوتُ  َ
عَن         أي   ﴾  V﴿ ينَ  عاجزِ أو  غلُوبِنيَ  بمَ ا  ولَسنَ أي   (١)﴾  U    T
ا  قً لْ لُقَ خَ َ بَها و كُم بأنْ نُذهِ ورَكُم وأشخاصَ ﴿Y X W﴾ أي صُ
ا  قً لْ خَ إنشائِكُم  عن   ين  بعاجزِ نُ  وما  أي   ﴾Z﴿ ثلَها  مِ رَ  ءاخَ
ر  وَ تِكُم بَعدَ تفرُّقِ أجزائِكُم ﴿] \ [̂  _﴾ مِن الصُّ ا وإعادَ يدً جدِ
لَ مرّة وبإنشائِكُم  ةِ وذلكَ بتَغيريِ األوصافِ الّ كُنتُم علَيها أوّ اجلِسمانيّ
ُم اهللاُ عزَّ وجلَّ  ، فبَنيَّ هلَ ا فِكرُكُم مِن قبلُ ِط هبِ فاتٍ ملَ حيُ ا بصِ يدً ا جدِ قً لْ خَ
ين  رِ ءاخَ بأشخاصٍ  واإلتيانَ  ُم  إذهاهبَ له:  ورٌ  مقدُ ما  كِلَيهِ ين  األمرَ أنّ 

ثلِها. وا بمِ دُ وها وال عُهِ علَمُ فاتٍ ملَ يَ م عىل صِ ُم، وإنشاءَهُ أمثاهلَ
ورٍ الماتريديُّ ريض اهللا عنه: «يف قولِه تعاىل:  فائدة: قال اإلمامُ أبو مَنصُ
لِه؛  ُتْ بأجَ َ  َ قتُولَ مل م(٢) مِن أنّ المَ ﴿Q     P O N﴾ نَقــــضُ قَوهلِ
ُتْ  َ هم(٣) أنّ مَن قُتِلَ ملَ  م، وعِندَ هُ رَ المــــوتَ بينَ َ أنّه قدَّ ألنّه تَعاىلَ أخربَ
رَ ذلكَ وأنّه  َ أنّه هو قَدَّ لِه(٤)، وقد أخــــربَ ُتْ بأجَ َ ر اهللاُ تعاىل وملَ  بما قَــــدَّ

علِه. رُ عىل فِ َيث ال يَقدِ ِ يهِ  غلُوب علَ ء هو المَ َّ سبُوقُ عىل ال المَ  (١)
. لةِ ِ ع ارِ المُ أي كُفّ  (٢)

. لةِ ِ ع قةِ المُ نادِ أي زَ  (٣)
قِّ اهللاِ عزَّ  ةِ يف حَ غلُوبيّ جزِ والمَ اللٌ لِما فيه مِن نِسبةِ العَ وهذا القولُ كُفرٌ وضَ  (٤)

. وجلَّ
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ولُه  ولِه: ﴿U   T S R ﴾، ولو كان عىل ما تَقُ ال يُســــبَقُ يف ذلكَ بِقَ
، وإنّ  وتَ ر له المَ لِه فقد قالوا: إنّه ملَ يُقدِّ ُوتُ قَبلَ أجَ َ لــــةُ فإنّه(١)  ِ ع المُ
لِ والبُلوغِ إىل ذلك  عَل له(٢) مِن األجَ ه عن وفاءِ ما جَ عَ ه ومَنَ بَقَ القاتِلَ قد سَ

لِ»(٤). بلُغُ إىل ذلكَ األجَ ِه أنّه يَ بَه(٣) يف خربَ ذَّ لَ له وكَ عَ لِ الّذي جَ األجَ
لةِ يف كُلِّ  ِ ريَ عن المع ن دفعَ التّكفِ فبعدَ ذلكَ كيفَ جيوزُ أنْ يُظنَّ بِمَ
خر  الفَ ل  نقَ وقد  اهللاِ،  ين  لدِ امٌ  هدّ واهللاِ  فهذا  ٍ؟!  عاملِ قُّ  حَ أنّه  م  مقاالهتِ
تَّ مسائلَ  راية األصول» سِ قولِ يف دِ اية العُ الرازيُّ رمحه اهللا يف كتِابِه «هنِ
بتِلكَ  لةِ  ِ المع مِن  دانَ  ن  فمَ هبا،  لةَ  ِ ع المُ ني  سلمِ المُ عُلماء  رَ  كفَّ
لُ  ثلِ هذا يُنزَّ وه، وعىل مِ رُ فرِ ملَ يُكفِّ وه، ومَن ملَ يبلُغْ حدَّ الكُ رُ المسائِل كفَّ
ةِ  لّ ّ رمحه اهللا: «إدخالُ كافرٍ يف المِ ي عايلِ اجلُوَ قولُ إمامِ احلرَمَني أيب المَ

ين»(٥). وإخِراجُ مُسلِمٍ عنها أمرٌ عَظِيمٌ يف الدِّ

. رءُ أي المَ  (١)
. بدِ لَ اهللاُ للعَ أي ما جعَ  (٢)

هم. عمِ أي عىل زَ  (٣)
  y   xw   v  u   t   s   r    qp   o   n﴿ تعـــاىل:  اهللاُ  قـــال   (٤)

ورة األعراف: ٣٤]. z﴾ [سُ
ا مِن  دً رُ أحَ دُون: «ال نُكفِّ خةِ الّذين يُردِّ يَ شْ عِي المَ وِيه بعضِ مُدَّ ر مِن متَ ليُحذَ  (٥)
ن هو   ريِ عمَّ لَّه» مُريدين بذلكَ دفـــعَ التّكفِ نبٍ ما ملَ يســـتحِ بلة بِذَ أهـــلِ القِ
ولون=   ِلة الّذين يقُ ع ه والمُ َلقِ ِ ون اهللا  ـــمةِ الّذين يُشبِّهُ جسِّ يقٌ بِه كالمُ قِ حَ
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قُ  نطبِ شـــيِخةُ يَ تَمَ خلُقَ أفعالَه، فهؤالءِ المُ درَة ليَ =بأنّ اهللا أعطَى العبـــدَ القُ
 ِ ريْ ا بِغَ وْ ئِلُوا فَأَفْتَ االً فَسُ هَّ ا جُ ؤُوسً َذَ النَّاسُ رُ م قولُ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «اختَّ عليهِ
م كان عىل كُلٍّ وِزرُه،  ـــم عىل فَتواهُ عهُ وا» معناهُ مَن تَبِ لُّ أَضَ وا وَ لُّ ــمٍ، فَضَ عِلْ
بلةِ يف  َهَ إىل القِ الِ هم كُلُّ مَن اجتّ ري أولئكَ اجلُهّ بلةِ عىل تفسِ فلَو كان أهلُ القِ
ين  قُ يف الدِّ نافِ لَ يف ذلكَ المُ خَ ـــدةً - لدَ ـــالةِ - صحيحةً كانتْ أو فاسِ الصّ
قٌ ومَن هو  ا حالُ من هو مُنافِ ى عنّ فَ ن حيثُ الظّاهرُ قد خيَ رتَدُّ عنه، فمِ والمُ
ينةٍ  مِ قِيامِ قرِ بلة لعدَ ني أهلِ القِ م مِن المســـلمِ هُ ر ونعدُّ لُ بالظّاهِ مُرتَدٌّ فنَعمَ
ارٌ باإلمجاعِ،  ُم يف حقيقـــةِ األمرِ كُفّ ني، مع أهنّ ســـلمِ ُم مِن غريِ المُ نا أهنّ ندَ عِ
ني  سلمِ فطِّراتِ معَ المُ ونَ عنِ المُ كُ سِ ُ بلةَ و لُونَ القِ م يَستقبِ رُ أمِرهم أهنّ وظاهِ
﴿ : هم لِرَسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال اهللاُ تعاىلَ ـــف أمرُ مجِيعِ ومِ، وملَ يُكشَ امِ الصَّ يف أيّ
  I  H  G  F  ED  C  B  A@      ?  >  =  <
رُ  لُ  «ال نُكفِّ يمُ محَ ـــورة التَّوبة: ١٠١]، فال يَستقِ NM L  KJ ﴾ [سُ
َه وهو يف  ا واجتّ عَى اإلســـالمَ ظاهـــرً » عىل كُلِّ مَن ادّ بلةِ ـــن أهلِ القِ ا مِ ـــدً أحَ

. قٌ يف االعتِقادِ أو مُرتَدٌّ احلقيقةِ مُنفِ
وراينّ احلنفيّ  ين الكُ الّ شـــهاب الدِّ ِّ المُ ِ األُصويل فرسِّ دُ ما قُلناهُ قولُ المُ ِّ ويؤي
ا  دً رُ أحَ : «وال نُكفِّ يّ بكِ ر اللَّوامِع» (٣٢٧/٤) يف قَولِ السُّ رَ الشـــافعيّ يف «الدُّ
رٌ وإنْ صامَ  ـــمُ كافِ جسِّ ه: «وليسَ عىلَ إطالقِه، إذِ المُ » ما نصُّ بلةِ مِن أهلِ القِ

.« ىلَّ وصَ
ناه  رْ بِيه» (٢٤/٤): «ومَن كفَّ وقال اإلمامُ ابنُ الرِّفعة الشافعيُّ يف «كِفاية النَّ
ةِ ال األلفاظِ  فـــةِ الذاتِيّ ـــرءان (أي الصِّ َلقِ القُ ِ بلـــةِ كالقائلِني  ـــن أهلِ القِ مِ
نُ   وماتِ قَبلَ وُجودِها، ومَن ال يُؤمِ علَم المعدُ ) ال يَ ــه (أي اهللاَ ) وبأنـّ لةِ نزَّ المُ
     = رشِ، كما حكاه القايضِ دُ أنّ اهللاَ جالِسٌ عـــىلَ العَ عتقِ ، وكذا مَن يَ رِ بالقـــدَ
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 `﴿: ةِ البَعثِ فقال تعاىلَ حّ رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ دليالً ءاخَر عىل صِ ثُمّ ذكَ
لِمتُم أنّ  بُون بالبَعثِ ﴿c   b ﴾ أي عَ كذِّ رةُ المُ ا الكفَ a ﴾ أهيُّ
تِه إىل  درَ رَها بِقُ كُم مِن نُطفةٍ طوَّ ٍ إذْ خلَقَ ة لَ مَرّ ي أَنشأكُم أوّ اهللاَ هو الَّذِ
ونوا  (١)، وملَ تَكُ َّ ّ خرَجتُم مِن بُطونِ أُمّهاتِكُم أنايسِ غةٍ ح علَقةٍ ثُمّ إىل مُضْ
ونَ  َ الَ تَتَدبَّرُ الّ ﴿f e ﴾ أي ملِ ا، ﴿d ﴾ أي فهَ قبلَ ذلكَ شيئً
 ٍ ة لَ مَرّ ر عىل إنشائِكُم أوّ وا أنّ مَن قَدَ ونَ يف النّشأةِ األُوىلَ فتَعلَمُ رُ وتَتفكَّ

.َقادرٌ عىل ذلكَ مرّة أُخر

.« يّ نيُ هنا عن نَصِّ الشافعِ = احلُسَ
ول  » (٣٠٤/٣): «القَ ريِ وقـــال ابنُ أمريِ احلاجِّ المالكيُّ يف «التّقريـــرِ والتّحبِ
ولِ بأنّ  دَ مِن القَ نا ملسو هيلع هللا ىلص ليسَ بأَبعَ يِّ ِ رِســـالةِ نَبِ ٍ يف نَفي طئ ودِيَّ غريُ خمُ بأنّ اليهُ

.« هةٍ سمٌ ويف جِ ئةٍ يف أنّ اهللاَ جِ طِ ريُ خمُ بلةِ غَ مةَ مِن أهلِ القِ جسِّ المُ
ـــاوِيُّ المالكيُّ يف «رَفع  شَ وْ ٍّ الشَّ قرِئُ أبو عيلِ ُّ المُ دُ األُصويلِ ـــيخُ الزاهِ وقال الشَّ
بلةِ  ريِ أهـــلِ القِ رٌ مِن غَ : كافِ بَـــنيِ ـــرُ عىل رضَ قـــاب» (٨٧/٥): «والكافِ النِّ
عةِ الّذين  بتدِ عة» أي المُ بتدِ بلةِ كالمُ رٌ مِن أهلِ القِ ودِ والنَّصارَ، وكافِ هُ كاليَ

لُقُ أفعالَه. بدَ خيَ لةِ القائلنيَ بأنّ العَ ِ ع فرِ كالمُ دَّ الكُ م حَ بلَغُوا ببِدعَتهِ
ةِ  حّ ـــربةُ بصِ ه المســـألةِ، فالعِ ّن نصَّ عىل هذِ لمـــاءِ كثِريٌ ممِ هـــم مِن العُ وغريُ

. بلةِ بِناءً عىل حقيقةِ األمرِ االنتِسابِ إىل أهلِ القِ
رسِ اهلَمزةِ  ٌّ بِكَ ، ويُقال: إِنْيسِ ُ ، واإلنْسُ واإلنســـانُ البَرشَ ٍّ أو إنســـانٍ ع إنيسِ مجَ  (١)
م  يُّون بذلكَ ألهنّ ي اإلنسِ ـــمِّ : سُ ويِّنيَ غَ يهِ مِن اللُّ يكِ. قالَ نِفطَوَ ٌّ بالتّحرِ وأَنَيسِ
ؤيةِ النّاسِ أي  ونَ عـــن رُ تَنُّ ُم جمُ نا ألهنّ يَ اجلِنُّ جِ ـــمِّ ، وسُ ونَ ـــون أي يُرَ نَسُ يُؤْ

. ونَ مُتَوارُ
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ورةِ  ها فقالَ تعاىلَ يف سُ لَ يف غريِ ابِقةِ وفُصِّ وقَد أُمجِلَ الكالمُ يف اآليةِ السّ
       x w v u    t  s r q      p  o n   m l   k      j﴿  : يامةِ القِ
z y } | { ~  ے ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦         §̈  © 

. ءٍ رٌ عىل كُلِّ  ، فاهللاُ قادِ ª    »  ﴾(١) بىلَ

 d c   b a  `﴿ :لَّ العلَماءُ بقولِ اهللاِ تعاىل فائـدة: استَدَ
، وهو نوعٌ مِن األقْيِســـةِ  ةِ اســـتِعمالِ قِيـــاسِ األَوىلَ حّ e﴾ عىل صِ

رءانِ الكريمِ نصٌّ  ــه: أنّه قد جاءَ يف القُ ثالـُ ندَ األصوليِّني؛ ومِ وفةِ عِ المعرُ
ُما - وهو  لِمَ أنّ رضهبَ هما(٢)، فعُ ين يف وَجهِ يمُ التأفُّفِ مِن الوالِدَ فيه حترِ

        : تكلِّمُ اهلـــرريُّ رمحه اهللا: «قـــال اهللا تبارَك وتعاىلَ ُ المُ نا المفرسِّ ـــيخُ قـــال شَ  (١)
ب الكافرُ  سَ : معناهُ أحيَ ـــريِ ﴿n   m l   k      j ﴾، قال أهلُ التّفسِ
ازَ؟! أي أنَّ اهللاَ تبارَك  ثُ وال جيُ ى وال يُبعَ الً ال يُؤمَرُ وال يُنهَ مَ ـــرتَك مُهْ أنْ يُ
ِ تَرعَى بال راعٍ،  ل أي كاإلبِل الّ ونـــوا كاهلَمَ لَقَ اخلَلْقَ لِكَي يَكُ وتَعـــاىلَ ما خَ
زاءَ  ، لِيَجعَل جَ حرَّماتِ هم بـــأداءِ الواجباتِ واجتِنابِ المُ أمُرَ م لِيَ هُ لَقَ بل خَ
زاءَ  عَل جَ ائِـــمَ يف اآلخِرةِ وجيَ يمَ الدّ قِ يمَ المُ عِ نيا النَّ ـــنيَ له يف هـــذه الدُّ طِيعِ المُ
ـــذابَ األَلِيمَ يف اآلخِرة، واهللاُ تعاىلَ ال  ِ العَ خالفِنيَ لألَمرِ والنَّهي ـــنيَ المُ العاصِ
، كذلك هؤالءِ  عُ نُ نَنتفِ باداتِ المالئِكة بل  باداتِنا وعِ ءٍ مِن عِ ـــعُ ب نتفِ يَ
ني، ال  طِيعنيَ وال لِلعاصِ تـــاجُ للمُ ءٍ، فهو تعاىلَ ال حيَ ونَه ب ُّ ـــار ال يَرضُ فّ الكُ

 æ å äã  â á à﴿ : ه، قال اهللا تعاىلَ لقِ ءٍ مِن خَ تاجُ إىل  حيَ
.«[٤٦ : لَتْ ورة فُصِّ ç﴾ [سُ

ه=   ين يف وَجهِ » ألحدِ الوالِدَ المةُ اهلرريُّ رمحه اهللا: «قولُ «أُفّ نا العّ يخُ قال شَ  (٢)
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. رَّم مِن قِياسِ األَوىلَ دُّ مِن التأفُّفِ - حمُ أشَ
رَ فقال  كرِ ءاخَ ةِ البَعثِ بذِ حّ ابِقَ عىل صِ لِيلَ السّ بَ اهللاُ عزَّ وجلَّ الدّ وأعقَ
بالبَعثِ  بُونَ  كذِّ المُ ا  أهيُّ وينِ  ُ أخربِ أي   ﴾j   i  h  g﴿  : تعاىلَ
فيها  رِ  البَذْ رِّ  وذَ ا  تُراهبِ وتقلِيب  ا  بإثارهتِ يكُم  أراضِ مِن  ثونَه  رُ حتَ ا  عمّ
ا  رعً زَ ونَه  ُ وتَصريِّ  (١) هُ رَ بَذْ تُونَ  تُنبِ أي   ﴾l k﴿ رعِ  للزَّ يِئَتِها  وهتَ
البَذرِ  مِن  ه  رِجُ خمُ رعِ  الزَّ خالِقُ  ه  وَحدَ اهللاُ  أَمِ  أي   ﴾p  o n m﴿
رعَ وأحوالَه  ، ومعناهُ قد عاينتُم الزَّ تِه عزَّ وجلَّ درَ وحِ يف األرضِ بقُ المطرُ
ةَ ال  ه، ومُرشِكُو مكّ ون بأنّ اهللاَ خالِقُ رُّ رعَ أمْ تُقِ ون الزَّ لقُ أتَزعُمون أنّكُم ختَ

. دٍ مِن النّاسِ علِ أحَ نبُلةِ ليسَ بفِ ون يف أنّ إجيادَ احلَبِّ يف السُّ كُّ يَشُ
 ٍ رع هم مِن زَ م بِما تُنبِتُ أرضُ مَ علَيهِ م بأنّه هو الّذي أنعَ ا امتَنَّ اهللاُ علَيهِ ولَمّ

ا  زاحِ أو قاهلَ ، وهذا ما ملَ يَكُن عـــىل وَجهِ المُ نبٌ كبريٌ = إنْ كانَ يتـــأَذَّ فذَ
ر». نكَ إلنكارِ المُ

لوم» (٥١٣/١):  مس العُ يُّ يف «شَ الِ اسمٌ قال احلِمريَ كونِ الذّ تح الباء وسُ بفَ  (١)
رُ  : قوهلم: بَزْ يدٍ رَ ا. قال ابنُ دُ ه أيضً ُ باؤُ ه، وقد تُكرسَ ـــريِ رُ البَقلِ وغَ رُ بَزْ ْ َ «ال

ر». أٌ، إِنّما هو بَذْ لِ خطَ قْ البَ
هم:  تِه نقالً عن بعضِ أهـــلِ اللُّغة: «قال بَعضُ ـــيَ ين يف حاشِ وقال ابنُ عابدِ
نيِ والبُقولِ،  ايِ يف الريَّاحِ رُ أي بالزّ ْ ِ عِري. وال رُ يف احلُبوبِ كاحلِنطةِ والشَّ البَذْ
رُ فهو  بٍّ يُبذَ لَ عن اخلليلِ: كلُّ حَ ورُ يف االســـتِعمالِ. ونُقِ وهذا هو المشهُ
رُ مِن البَقلِ  ْ ِ ايِ ال ، ثُمّ قال يف اجتِماعِ الباءِ مـــعَ الزّ ورٌ ه بُزُ عُ رٌ ومجَ ــزْ رٌ وبـِ بَذْ

.« تحُ لُغةٌ ، والفَ وِه بالكَرسِ َ و
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ابِتَ  وعَ النّ زرُ نا المَ ْ ريَّ نا ﴿s﴾ أي لصَ ُم:﴿r q﴾ أي لَو أرَدْ قال هلَ
وه  نتُمُ تْناه وعايَ ما أنْبَ رَ بَعدَ بَّ فِيه وال ثمَ ا ال حَ ً ا مُتكرسِّ ﴿t﴾ أي يابِسً
بِّه  ها مِن بَعدِ ظُهورِه وقَبل اشتِدادِ حَ عِ ة غِاللِه ومجَ يازِ تُم يف حِ عْ مِ ا وطَ رضَ خمُ
ّا  بُون ممِ تُم بسبَبِ ذل كَ ﴿w v﴾ أي تَتعجَّ رِه ﴿u﴾ أي فأقَمْ وثمَ
مُون عىل  ه، وقيل: معناهُ تَندَ ِ نائِه وتكرسُّ يبةِ بفَ صِ رعِكُم مِن المُ لَ بِكُم يف زَ نزَ
، وتَقولُون   قوبةَ تُم بِه تلكَ العُ قْ نكُم مِن العِصيانِ الّذي استحقَ لَفَ مِ ما سَ
 ﴾~      }  |   {﴿ (١) ريِ عِوَضٍ ﴿z  y x﴾ أي ذاهِبٌ مالُنا بِغَ

رعِ. ِ(٢) يف الزَّ يع ا نَبغِي مِن الرَّ نّ رِمْنا ما كُ أي ممنُوعُون بأنْ حُ
ه  بِنَفسِ رعُ  والزَّ رُث  َ نُ  القائِل: « عانِد  للمُ وابٌ  جَ ابقةِ  السّ اآليةِ  ويف 
: ما تَقولُ يف سالمةِ  نا»، فإنّه يُقال لهُ علِ غَريِ لِنا وال بفِ عْ ا ال بفِ رْعً ريُ زَ يَصِ
المَتِه مِن غريِها؟ فإنْ قال  مِ سَ يبُه وعدَ ِ تُصِ رعِ مِن اآلفاتِ الّ هذا الزَّ
فال  ها  بعضَ ويَرتُك  ها  بعضَ ه  بِنَفسِ ه  نَفسِ عن  يَدفَعُ  رعَ  الزَّ إنّ  ا:  مُكابِرً
ا  فً ، ومَن كان كذلكَ كان مُتّصِّ ا وإرادةً رعِ اختِيارً علَ للزَّ ها، فقد جَ يَدفعُ

ـــبِني، وقيل:  اسَ ينِنيَ حمُ لُومِني مَدِ ه اإلمامُ البخـــارِيُّ ريض اهللا عنه بمَ َ وفـــرسَّ  (١)
رامُ  يتَنِا، فالغَ ؤمِ معصِ رعِ أو بشُ الكِ الزَّ بُون من اجلُوع بســـبب هَ عذَّ معناهُ لَمُ
         : رقانِ ـــورة الفُ نهُ قولُه تعاىل يف سُ ، ومِ ـــذابَ مَ العَ رَمُ مَن أُلزِ غْ ، والمُ ـــذابُ العَ
﴿¶ ¸  Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹﴾ أي 

. ايةَ لهُ رُّ إىل ما ال هنِ م بل يَستمِ فُ عنهُ فَّ ينَ ال خيُ ا للكافرِ مً ا مُالزِ دائِمً
. أي النَّماءِ واخلُصوبةِ  (٢)
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مِن  فهو  كذلكَ  كان  مَا  وكلُّ  يمةِ،  كالبَهِ يزةِ  رِ الغَ أو  كاإلنسانِ  لمِ  بالعِ
فيما  قالءَ  العُ خالفتَ  د  فقَ النَّباتِ  يف  ذلكَ  قُلت  وإنْ  األرواحِ،  ذَواتِ 

ر. فَ تَ الّذي كَ وا علَيهِ، فبُهِ أمجَعُ
 ﴾¡ ﴿ے   : تعاىلَ فقال  رَ  ءاخَ بأمرٍ   (١) زَّ وعَ جلَّ  اهللاُ  م  هُ حاجَّ ثُمّ 
أي   ﴾¤ £ ¢﴿ الماءِ  عنِ  بالبَعثِ  بُونَ  كذِّ المُ ا  أهيُّ وينِ  ُ أخربِ أي 
يبُكم  نُونَ به ما يُصِ بِ عَذبًا فُراتًا فتُسكِ ًا للرشُّ بُونَه حالَ كونِه صاحلِ ترشَ
إٍ ﴿¥ ¦﴾ أي هذا  لُ بِكُم مِن ظمَ نزِ مِن عطَشٍ وتَدفَعُون بِه ما يَ
 ﴾¬ « ª ©  ﴿ (٢) لِ بالماءِ ثقَ حابِ المُ الماءَ ﴿  § ¨﴾ أي السَّ
 ،(٣) تِه عزَّ وجلَّ درَ حابِ بقُ لٌ للماءِ مِن السَّ تِنا، معناه بلِ اهللاُ مُنزِ درَ له بقُ

. ةَ م احلُجّ أي أقامَ عليهِ  (١)
بُ  ةً فإنّ ماءَها أعذَ ـــحابةُ البيضـــاءُ خاصّ نةٍ وهي السَّ نُ مجعُ مُزْ زْ وقيل: المُ  (٢)

. لُ نزِ ماءٍ يَ
ا  عُ صوهتَ ا يَسمَ ـــئُ رِحيً رشِ، فاهللاُ تَعاىلَ يُنشِ تَ العَ هُ أصلُه مِن ماءٍ حتَ لُّ رُ كُ طَ المَ  (٣)
ونَ  أخذُ ـــالمُ فيَ م السّ يكائيلُ وأعوانُه عليهِ م مِ رِ وهُ طْ وكَلون بالقَ ةُ المُ الئِكَ المَ
يحِ، ثُمّ  لُونَ ذلكَ الماءَ يفِ تِلكَ الرِّ عَ رشِ بأمرِ اهللاِ وجيَ ـــن الماءِ الّذي حتتَ العَ مِ

 X﴿  : ماء واألرضِ، قالَ اهللاُ تَعاىلَ حابِ الّذي بنيَ السَّ لُه هي إىل السَّ مِ حتَ
ح  لُ الماءَ فتُلقِّ مِ يحُ المذكورةُ حتَ ورة احلجر: ٢٢] مَعناهُ الرِّ Z   Y﴾ [سُ
عُ المالئكةُ  رِي بِه، فـــال يَضَ ا وَزنٌ معلـــومٌ جتَ يحُ هلَ . وهـــذه الرِّ ـــحابَ بِه السَّ
ــه، ثُمّ مالئكةُ  ـــم اهللاُ عزَّ وجلَّ بـِ هُ درِ ما أمرَ طـــرِ فيهـــا إالّ بِقَ لُـــون بالقَ وكَ المُ
             =: وا بإفراغِ الماءِ فَوقَها، قال تعاىلَ رُ نَ إىل اجلهةِ الّ أُمِ زْ وقونَ المُ حابِ يَسُ السَّ
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تِه الماءَ  درَ لَ بقُ ﴿®  ¯﴾ أي ولو أرادَ اهللاُ عزَّ وجلَّ ﴿°﴾ أي جلعَ
بِه  وا  عُ تَنتفِ فلَم  لوحةِ  المُ يدَ  شدِ ًا  احلِ مِ أي   ﴾±﴿ نِ  زْ المُ مِن  لَ  ازِ النّ
كرَ  الشُّ اهللاَ   ﴾´  ³﴿ الّ  فهَ أي   ﴾²﴿  (١)ٍ رع زَ وال  رشبٍ  يف 
الِحِ  الصّ ذبِ  العَ الماءِ  مِن  أعطاكُم  بِما  علَيكم  ه  إنعامِ عىل  بَ  الواجِ
بِ  ٍ للرشُّ ع ًا غريَ نافِ علِه ماءً ماحلِ مِ جَ كُم وعدَ كُم يف مَعايشِ بِكم ومَنافعِ لِرشُ
ألنّكُم  بالبَعثِ  كُفرِكُم  مع  حُّ  يصِ ال  علَيكُم  بُ  الواجِ كرُ  والشُّ رعِ،  والزَّ
وبرَسولِه  باهللاِ  نُوا  تُؤمِ بأنْ  كرُ  الشُّ يَكُون  بل  باهللاِ،  ياذُ  والعِ اهللاَ  بُونَ  تُكذِّ

. حرَّماتِ تنِبُوا المُ باتِ وجتَ وا الواجِ دُّ وتُؤَ
ه  ثرةِ فَوائِـــد الماءِ ومَنافعِ كرِ يف اآليةِ معَ كَ بُ بالذِّ فائـدة: خُصَّ الـــرشُّ

ـــون: ١٨]، وقال ابنُ عباّسٍ  نُ ـــورة المؤمِ =  ﴿ ! " # $ % ﴾ [سُ
فَه عن بعضِ  لَ إنزالَ الماءِ تَذكِرةً بأنْ يَرصِ ما: «إنّ اهللاَ تعاىلَ جعَ ريض اهللا عنهُ
ثلَه  »، ومِ دٍ دارِ واحِ قْ ِ، وهذا كُلُّه يف كُلِّ عامٍ بمِ ـــع ع إىلَ بعضِ المواضِ واضِ المَ
فُه  نّ اهللاَ يَرصِ رُ مِن عامٍ ولكِ قال ابنُ مســـعودٍ ريض اهللا عنه: «ما مِن عامٍ أَمطَ

 » º ¹  ¸ ¶ μ ﴿ :وقال ربُّنا جلَّ جاللُه .« حيثُ يَشـــاءُ
 Ê É   È Ç Æ      Å Ä  Ã  Â Á  À ¿ ¾½ ¼
َ  ﴿ « ¼ ½﴾ أي  ورة األعراف: ٥٧]، ومع Î        Í Ì Ë﴾ [سُ
 : بادِ، وقال عزَّ وجلَّ مِ عىل العِ عَ لِّ النِّ تِه وهو الغَيثُ الّذي هو مِن أجَ أمـــامَ نِعمَ

 Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  ﴿
 ë  ê  é     è  çæ    å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ

مَر: ٢١]. ورة الزُّ í ì﴾ [سُ
ا. ٍ وال غريمهِ رع ع به يف رشبٍ وال زَ رُّ الّذي ال يُنتفَ وقيل: الماءُ األُجاجُ المُ  (١)
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ِ اإلنســـانُ عن  د أجرَ اهللا العادةَ أنْ ال يَســـتغ ِ؛ فقَ ياةَ البرشَ ألنّ بـــهِ حَ
ا  امً كُث أيّ َ د  بِ المـــاءِ إالّ مَن خرَقَ اهللاُ له العادةَ كبَعضِ أوليائِه فقَ رشُ
ّ بنِ  ا كعيلِ ـــهورً مٍ ريض اهللا عنه(١)، أو شُ ال يَرشَبُ كَعبدِ الرَّمحنِ بنِ أيب نُعْ
ةُ مِن أهلِ  ٍ(٢) ريض اهللا عنه، وسنِنيَ كرَمحةَ بنتِ إبراهيمَ اخلوارِزميّ ين زِ رَ
ها الّذي ماتَ  وجِ القـــرنِ الثالثِ اهلِجريّ والّ أُكرِمَتْ بذلكَ بســـببِ زَ
َ ابنِ مَريمَ  ي يحِ عِ سِ نِنيَ كالمَ ئاتُ السِّ (٣)، بل ومِ ارِ فّ ا يف قِتالِ الكُ دً اهِ جمُ
نالِكَ  ـــماء وأغناهُ هُ ه إىل السّ ين ورفعَ ه مِن أذَ الكافرِ ملسو هيلع هللا ىلص فإنّ اهللاَ خلَّصَ
تْ خالِقةً  لِّه دلِيلٌ عىل أنّ األسبابَ ليسَ ، ويف هذا كُ ابِ عن الطَّعامِ والرشَّ
اتَ المالئِكةُ  ابُ هو خالِقَ احلياةِ لمَ ؛ فلَو كان الطّعامُ والرشّ سبَّباتِ للمُ

. ا ال يَرشَبُ ثَ مخسةَ عرشَ يومً مكَ  (١)
بةَ  ْ ا إالّ رشَ ه ال يَرشَبُ شيئً دَ ما فوجَ ُّ ريض اهللا عنهُ  المغريبِ

حبَه أبو عبدِ اهللاِ صَ  (٢)
يمٍ يف «احلِلية». ه أبو نُعَ ، ذكرَ رٍ ماءٍ يف كُلِّ أربعةِ أشهُ

مُ  : وأنَا أعلَ ٍ قالـــتْ ا كِرسةَ خُ نامِ يف اجلنّة مـــعَ أصحابِه فناوهلَ أتْـــه يف المَ رَ  (٣)
ا مِن الثَّلجِ واللَّبَن  دُّ بَياضً ُ، هو أشَ َ ٌ ولكِن ال أدرِي كَيفَ خيُ ئذٍ أنّه خُ ينَ حِ
رَّ يف  ا استَقَ تُه فلمّ لْ من، فأكَ بد والسَّ ُ مِن الزُّ ر وألنيَ ـــكَّ ل والسُّ وأحىلَ مِن العسَ
نيا،  يِيتِ يف الدُّ اب مـــا حَ فـــاكِ اهللا مُؤنةَ الطَّعامِ والرشَّ ِ كَ ـــويفِ قال: اذهَ جَ
ابٍ وما  ا ال أحتـــاجُ إىل طعامٍ وال رشَ يَّ ى رَ ـــبْعَ تُ مِن نَومِي شَ : فانتبَهْ قالـــتْ
. وقَد ذكَر  ا يأكلُـــه النّاسُ ومِ إىل يَومِي هذا وال شـــيئً مـــا مُنذ ذلكَ اليَ ذُقتُهُ
مادِ يف  » (١٤/٨) وابنُ العِ ـــبكيُّ يف «الطَّبقـــاتِ ها التاجُ السُّ ـــةَ بتَمامِ القِصّ

» (٣٠٠/٣) وغريُمها. راتِ ذَ «الشَّ
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فةِ  ـــم عىلَ هذه الصِّ هُ لَ عَ ، فإنَّ اهللاَ تعاىلَ جَ بونَ ــم ال يأكلُـــون وال يَرشُ ـُ ألهنّ
.(١)ٍ مٍ كثِرية حلِكَ

 ﴾¶ μ﴿ : رَ فقال تعـــاىلَ ين بدليـــلٍ ءاخَ ــمّ حـــاجَّ اهللاُ الكافرِ ثـُ
ـــارِ ﴿¸   º ¹﴾ أي  بُونَ بالبَعثِ عنِ النّ كذِّ ـــا المُ وينِ أهيُّ ُ أي أخـــربِ
ا  (٣)، ومهُ ارِ فَ خِ والعَ ـــرْ ثلِه كالمَ ٍ رَطبٍ بآخرَ مِ حِ غُصن دْ ـــا(٢) بِقَ وهنَ رُ تُظهِ
نانِ  مـــا غُصْ نهُ ـــبِ بَوادِي العـــرَب يُقطَع مِ ـــودانِ يف أغلَ رانِ مَوجُ شـــجَ
خُ وهو  رْ قُ المَ ـــحَ ما الماء، فيُسْ نهُ انِ يَقطُر مِ ـــواكَنيِ ومها أخرضَ سْ كالمِ
ى  لُ وتُسمَّ َ واألســـفَ فارِ وهي األُن (٤) بِالعَ نْدَ ى الزَّ رُ واألَعىلَ ويُســـمَّ كَ الذّ
رةُ ﴿¼﴾  ا الكفَ ، ﴿«﴾ أهيُّ ارُ بـــإذنِ اهللاِ تعاىلَ حُ النّ نْدةَ فتَنقدِ الزَّ
ارُ  نها وبواسطتِها النّ حُ مِ نقدِ رة  الّ يَ جَ تُم ﴿½﴾ أي الشّ أي اخرتَعْ
عُها  رتِ فـــارِ ﴿  ¾ ¿ Á À﴾ معناهُ بـــلِ اهللا خمُ خِ والعَ ـــرْ كالمَ

رءانِ يف شـــأنِ  لّةِ عىلَ أنّ المالئكةَ ال تأكُلُ وال تَرشُبُ ما جاءَ يف القُ ومِن األدِ  (١)
رٍ مجِيلةٍ وملَ  وَ لُوا علَيه بِصُ يمَ ملسو هيلع هللا ىلص مِن المالئكةِ الّذين دخَ نا إبراهِ دِ يفِ سيِّ ضَ

   ª © ¨ § ¦ ¥﴿ :ـــمُ ابتِداءً؛ قال اهللاُ تعـــاىل عرِفهُ يَ
 ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶      μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬«

. ُم مالئكةٌ وه أهنّ ُ ّ أخربَ م ال يأكُلون ح رفْ ما شأهنُ ¿﴾َّ أي ملَ يعِ
. ارُ نهُ النّ ح مِ ا انْقدَ نْدُ يَرِي إذَ تُها، ووَرَ الزَّ حْ ا قدَ ارَ إذَ يتُ النّ يُقال: أَورَ  (٢)

ٍ يف أَرضِ العرَبِ  ثرة انِ بِكَ ّرَ يـــن متوفِ ا إالّ أنّ هذَ ا أيضً ارُ مِن غَريمهِ وتُوقَـــد النّ  (٣)
. عةٍ حانِ بِرسُ ويَقدَ

ايِ. رسِ الزّ نادُ بكَ ه زِ ونِ النُّون، ومجَعُ ايِ وسكُ تحِ الزّ بفَ  (٤)
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يها مِن اخلصائِصِ  عَ فِ مِ إىل الوُجودِ مع ما أودَ ها مِن العدَ ها بإبرازِ وخالِقُ
يرٌ  ، فإنّ ذلكَ جلَدِ بُون بالبَعثِ كذِّ ا المُ نافِع الّ تُدرِكُوهنا باحلِسِّ أهيُّ والمَ
ِ - معَ ما يفِ  رِ األخرضَ جَ ارِ مِن الشّ لقِ النّ رَ عىل خَ وا بأنّ اهللاَ القادِ رُّ بأنْ تُقِ
ه إعادةُ الرُّطوبةِ إىل  زُ ـــارِ - ال يُعجِ ةِ للنّ ة المضادّ هـــذا النَّباتِ مِن المائِيّ
، فهو  لقُ األجســـادِ الفانيةِ مِن تُرابٍ ه خَ زُ ظامِ البالِيةِ كما أنّه ال يُعجِ العِ
، وإنّ ذلكَ كائِنٌ ال  وتِ ة بعدَ المَ يدً رٌ عىل بَعثِكُم وإنشائِكُم نشأةً جدِ قادِ
 ﴾Ä  ﴿ نيا تِه نَارَ الدُّ درَ لَ بقُ ه جعَ ،  ﴿  Ã Â﴾ أي اهللاُ وَحدَ الةَ حمَ
ا وعاينَها كيفَ  َرارَهتِ سَّ  ها وأحَ ا أبرصَ ؛ وذلك أنّ الرائيَ إذَ لِنـــارِ جهنَّمَ
 َ خ هنَّم فيَ رَ نارَ جَ ا بِه أنْ يَتذكَّ يرً دِ ه(١) بإذْنِ اهللاِ كان جَ ُ تأكُلُ ما تُبارشِ
﴾ مِن فَضلِه عزَّ وجلَّ أنْ  ـــهِ، ﴿  يَ قابَه فال يَعصِ افَ عِ اهللاَ عـــزَّ وجلَّ وخيَ
ا  ين(٢) إذَ ســـافرِ عةً للمُ نيـــا  ﴿     Ç Æ﴾ أي مَنفَ لَ نارَ الدُّ جعَ

مارةِ(٤). رِ اخلالِيةِ مِن الماءِ والنّباتِ والعِ فْ (٣) أي القَ ِّ ي لُوا باألَرضِ القِ نزَ
باعِ،  السِّ يبِ  رِ هتَ يف  ارِ  النّ إىل  أحوَجُ  ُم  ألهنّ كرِ  بالذِّ ون  رُ المسافِ وخُصَّ 

ا عرَضٌ تابِع هلا. رارهتُ ، وحَ سمٌ لَطِيفٌ ، ونُورُها جِ سمٌ كثِيفٌ ارُ جِ النّ  (١)
لَتْ عَن ساكنِيها. ا خَ ارُ وقَوِيَتْ إذَ يُقال: أَقْوَتِ الدّ  (٢)

 . فيفِ الواوِ تح القافِ وختَ ـــواءُ بفَ ا القَ يدِ الياء، ويُقال هلَ رسِ القافِ وتشـــدِ بكَ  (٣)
ه وال مالَ له. وِي عىل اجلائِع وعىل مَن ال زادَ معَ قْ وتُطلِق العرَب المُ

م  نهُ ين مِ ســـافرِ ا مِن النّاسِ أمجَعِني، المُ نتفعِني هبِ هم: مَنفعةً للمُ وقال بعضُ  (٤)
دِ،  ا مِن الربَ ئونَ هبِ ا يف الظُّلمةِ، ويَســـتدفِ يئُون هبِ م يَســـتضِ ين؛ فإهنّ واحلارضِ

ِ وغري ذلك. ا يف الطَّبخِ واخلَ عُون هبِ نتفِ ويَ
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يف  الطَّعامِ  وإصالحِ  راءِ،  العَ يف  الثِّيابِ  فِيفِ  وجتَ دِ،  الربَ مِن  واالستِدفاءِ 
ندَ  دُ حاجاتِه كُلَّها عِ جِ ِ فيَ يمُ يف احلرضَ قِ ؛ أمّا المُ وتِ األرضِ اخلالِيةِ عن القُ
. يها إالّ اهللاُ عزَّ وجلَّ صِ نافِع الّ ال حيُ ، وغري ذلكَ مِن المَ زَ ا أَعوَ اوِرٍ له إذَ جمُ

ريرةَ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  انِ وغريُمها عن أيبِ هُ يخَ روَ الشَّ
»، قِيل: يا رَسولَ  نَّمَ هَ ا مِن نارِ جَ ءً زْ نيَ جُ بْعِ ءٌ مِن سَ زْ كُم(١) جُ قال: «نارُ
تِّنيَ  سِ وَ عةٍ  بِتِسْ  (٤) نَّ يهِ لَ عَ  (٣) لَتْ «فُضِّ قال:   ،(٢) يةً لَكافِ كانَتْ  إِنْ  اهللاِ 

.(٥) ا» احلديثَ ءً زْ جُ
رِ نارِ اآلخِرة  لةَ يف تَذكُّ عةَ احلاصِ نفَ رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ يف اآليةِ المَ فائدة: ذكَ
ـــبةِ  كتسَ ةِ المُ نيويّ عةِ الدُّ نفَ مَها عىل المَ غرَ فقدَّ نيا الصُّ ـــربَ بنارِ الدُّ الكُ
نيا، والعادةُ يف  ـــد مِن أمرِ الدُّ مّ وءاكَ ونِ أمرِ اآلخِرةِ أهَ نيا لكَ ـــن نارِ الدُّ مِ

نيا. ها اهللاُ يف الدُّ دُّ نارٍ خلقَ نيا، فيَدخُل يف ذلكَ أشَ أي الّ يف الدُّ  (١)
م  ، فكيفَ هبِ تْ فَ ين لكَ نيا عذابَ الكافرِ أي ولو كانتْ هذه النّار الّ يف الدُّ  (٢)
كَّ أنّ الصحابةَ  نيا بأضعافٍ كثريةٍ، وال شَ ـــدُّ مِن نارِ الدُّ إذا كانَ هلُم نارٌ أشَ

ا. مُ هبِ مٍ هو أعلَ فةِ حلِكَ مُوقِنُون أنّ اهللا عزَّ وجلَّ جعلَها عىل تِلكَ الصِّ
. تْ فَ وعِ أي ضُ  (٣)

نيا. أي عىل نِريانِ الدُّ  (٤)
 ،« نَّمَ هَ نْ جَ ءٍ مِ زْ ائَةِ جُ نْ مِ ءٌ مِ زْ ارُ جُ هِ النَّ ذِ : «هَ ندَ أمحدَ جاءَ يف روايةٍ أُخر عِ  (٥)
ـــم أنّه ال تَعارُضَ بنيَ  نهُ اح، فالّذي ذهَب إليه عددٌ مِ ّ واختلَـــف كالمُ الرشُّ

. ددُ اخلاصُّ بالمائةِ ثرةِ ال العَ بالَغةُ يف الكَ رادَ المُ وايتَني بِناءً عىل أنّ المُ الرّ
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 ، نايةً ةً وعِ نايةً بِه عىلَ ما هو أقلُّ أمهِّيّ مّ واألكثر عِ يمُ األهَ كالمِ العرَبِ تقدِ
 o  n﴿ : نها قَولُه تعاىلَ دا، مِ رءانِ كثِريةٌ جِ وأمثِلةُ ذلكَ يف القُ
ما عىل  هُ مَ الوالِدانِ ألنّ حقَّ دِّ ورة النِّســـاء: ٣٦] فقُ q p ﴾ [سُ

مِّ واخلالِ. رابةِ كاألخِ والعَ يهِ مِن ذَوِي القَ قِّ غريِمها علَ رءِ أعظَمُ مِن حَ المَ
تنبيه: ســـبَق ذِكرُ وَصفِه تَعاىلَ بأنّه هو الذي خلَقَ اخللق وأنّه مل يُسبَق 
ـــماءِ عىل ما  تِه، وأنزلَ الماءَ مِن السّ درَ رع بقُ عـــلٍ، وأنّه أخرَج الـــزَّ إىل فِ
تِه  درَ ه المؤمنِني، وأنّه الّذي أنشأَ بقُ شكُور عىل لِسانِ عبادِ شاءَ، وأنّه المَ
ابِقُ  ، ولكِن ليسَ مِن أسماءِ اهللا تعاىلَ السّ ارُ ح النّ األشـــجارَ الّ منها تُقدَ
لَّ  تُه عزَّ وجَ يَ ـــئُ، بل ثَبَتَ تَســـمِ نشِ ورُ والمُ شـــكُ لُ والمَ زِ نْ ارِعُ والمُ والـــزّ
لقٌ له عزَّ  صنُوعاتِ خَ باخلالِق، وكلُّ ما ســـبَقَ مِن المفعـــوالتِ أي المَ
م  ةِ، فاألوصافُ تُفهَ يّ ةِ األبدِ ــه األزليّ تـِ درَ ، فهو يَفعلُ ذلكَ كُلَّه بقُ وجلَّ
درةِ، ومِن  ه القادِر اتّصافُه بالقُ م مِن اســـمِ َ أنّه يُفهَ مِن األســـماءِ بمع
وسِ  دُّ ه القُ ـــواهُ، ومِن اســـمِ ن سِ ومِ اتّصافُه باالســـتِغناءِ عمّ يُّ ه القَ اســـمِ
وزُ اشتِقاقُ اسمٍ هللاِ ملَ  ذا، لكِن ال جيَ ، وهكَ ةِ اخلَلقِ مِ مُشـــاهبَ اتِّصافُه بعدَ
ـــماءِ  لُ الماءَ مِن السَّ زِ نْ نا يف القرءان أنّهُ يُ يثبُتْ له؛ فال يُقال: «هو أخربَ
ةٌ  » مَعاذَ اهللاِ، فإنّ أســـماءَ اهللاِ عزَّ وجلَّ توقيفيّ لَ زِ نْ يه المُ تِه فنُســـمِّ درَ بقُ
نها يف  ـــبحانَه باالقتِصارِ عىلَ ما ثبَتَ مِ ــفُ يف إطالقِها علَيه سُ أي يُتوقـَّ
ـــرءانِ واحلديثِ الثابِت  زُ نصُّ القُ عِ واإلمجـــاعِ وال يُتجاوَ نُصـــوصِ الرشَّ

. يهِ تعاىلَ واإلمجاعُ يف إطالقِ اسمٍ علَ
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ا أو  يً ئًا أو ناسِ ا أو مُستهزِ عً ادِ ا أو خمُ ى ماكِرً ومِن الكُفر بِاهللاِ تَعاىلَ أنْ يُسمَّ
تِه  يَ َوازِ إطالقِ ذلكَ عىل اهللاِ وتَسمِ ِ ضاال كما جازفَ بِه البَعضُ فقالُوا 
بدَ الماكِر  ؤٌ «عَ ى امرُ وازَ أنْ يُسمَّ ُم يَقتيضِ جَ ياذُ باهللاِ، فإنّ قوهلَ به، والعِ
ئُ  هم – بأنْ يُقال: «يا مُستهزِ عمِ » أو أن يُدعَى اهللاُ - عىلَ زَ وعبدَ الضالِّ
نا  ولَسْ  ، تعاىلَ باهللاِ  ياذُ  والعِ  ،« ينِ دِ اهْ ضالُّ  يا   ، ِ ّقْ وَفِ ماكِرُ  يا   ، أصلِحْ
وفِ بابنِ  يّ المعرُ يمَ المالكِ يثِ بنِ إبراهِ مةِ شِ ثلَ ذلكَ عىلَ العالّ نُثبِتُ مِ
م  زِّ الغَالصِ تداوَلةِ مِن كِتابِه «حَ رَد يف النُّسخةِ المُ (١) وإنْ وَ طِيّ فْ احلاجّ القِ

م»(٢). خاصِ يف إفحامِ المُ
ه  وإِنعامِ تِه  وقُدرَ تِه  وَحدانِيَّ عىل  لُّ  دُ يَ ما  بعضَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  ذَكَر  ا  ولمّ
ا عُدَّ كُلُّ ما عُدَّ  يَّه ملسو هيلع هللا ىلص فقال:﴿È﴾ أي وإذَ عىلَ اخلَلقِ خاطَب نَبِ
بِّحْ  ينَ فسَ ين الكافرِ ا عىل اجلاحدِ الّةِ عىل ما ذُكِرَ وإنكارً مِن اآلياتِ الدّ
لِيقُ بِه كالّذي أضافَه إليه  ا ال يَ ه اهللاَ ربَّك(٣) عمّ ﴿Ê É﴾ أي نَزِّ

رسِ  طِيّ بالكَ فْ بـــاب» (ص/١٨٦): القِ ــبّ اللُّ ـــيوطيّ يف «لـُ قال احلافظ السُّ  (١)
.« عيدِ مِرصَ طٍ بلَدٍ بصَ كونِ الفاءِ إىل قِفْ وسُ

يةُ  ينِ اهللاِ، فيها أنّه جيوزُ تسمِ دةٌ مُعارِضةٌ لدِ بارةٌ فاسِ اولةِ عِ تدَ ويف النُّسخةِ المُ  (٢)
. ياذُ باهللاِ تعاىلَ ا، والعِ عً ادِ ا وخمُ يً ا وناسِ اهللاِ ماكِرً

 « ـــبحانَ وِيُّون: «سُ ه (٢٩١/٢٠): «قال النَّحْ ـــريِ ازيّ يف تفسِ خرُ الرّ قال الفَ  (٣)
يحُ هو  ـــبحانًا، فالتَّسبِ ا وسُ يحً بَّحتُ اهللاَ تَسبِ : سَ مٍ للتّســـبِيح، يقالُ اسمُ علَ
ا  ريً نيَ تَكفِ مِ رْتُ اليَ : كفَّ ولِكَ يحِ كقَ مٍ للتّســـبِ ـــبحانَ اســـمُ علَ ، وسُ رُ المصدَ
   =:« بُ «النَّظمِ . قال صاحِ ـــوءِ يهُ اهللاِ تعاىل مِن كُلِّ سُ ه تَنزِ ـــريُ رانًا؛ وتَفسِ وكُفْ
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ال  وشأنًا  ا  رً قَدْ  ﴾Ì Ë﴿ بحانَه  سُ عليه  جيوزُ  ال  ّا  ممِ رشِكُونَ  المُ
، أو  ً مِن المعاينِ هُ اخلَلقَ بأيّ مع جمٍ وال يُشبِ ي حَ ا ألنّه ليسَ بذِ جمً حَ
ولَفظُ   ،« اهللاِ بحانَ  قَولِ: «سُ بنَحوِ  العظِيمِ  ه  اسمِ كر  بذِ اهللاَ  بِّحِ  سَ معناه 

لُها عىل اإلطالقِ. » أعظَمُ األسماءِ وأفضَ اجلاللةِ «اهللاُ
عتُ عبدَ اهللاِ  مِ رْد قال: سَ اينّ عن أيبِ الوَ ط» للطّربَ م األوسَ ينا يف «المعجَ وِّ رُ
 ِ ريْ بِاهللاِ خَ مِ اهللاِ وَ ّ ملسو هيلع هللا ىلص: «بِاسْ ِ دَ النَّ هُّ بَري ريض اهللا عنه يقول: إِنَّ تشَ ابنَ الزُّ

. » احلديثَ امءِ األَسْ
» عن عُقبةَ بنِ عامرٍ  ةَ زَ يحِ ابنِ خُ » و«صحِ بّانَ ينا يف «صحِيح ابنِ حِ وِّ ورُ
 ،﴾Ë Ê É È﴿  : لَتْ نزَ ا  لمّ  : قالَ عنه  اهللا  ريض   ّ ِ اجلُهَ

 p o ﴿ ل  نَزَ ا  فلَمّ كُوعِكُم»،  رُ يفِ  لُوها  عَ «اجْ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  رَسولُ  قال 
ودِكُم». جُ لُوها يفِ سُ عَ r q ﴾(١) قال: «اجْ

 I    H  G F E﴿ :يهِ قولُه تعـــاىل لُّ علَ ـــدُ غـــةِ التّباعُد، يَ ـــبْحُ يف اللُّ = السَّ
هُ  دْ ـــبِّحِ اهللاَ تعاىلَ أي بَعِّ : سَ َ ا، فمع مِّل: ٧] أي تَباعُدً زَّ ـــورة المُ J﴾ [سُ
ها أنّ  نبغِي. وقد جاءَ يف لفظِ التَّســـبِيح مَعانٍ أُخرَ: أحدُ ا ال يَ ـــهُ عمّ هّ ونَزِّ
 ﴾t s  r  q p﴿ :نهُ قولُه تعاىل الةِ ومِ َ الصّ ع رُ بِمَ يحَ يُذكَ التَّسبِ
، وإنّما قِيلَ  لةُ الةُ النافِ بْحةُ الصّ ، والسُّ لِّنيَ صَ ـــورة الصافّات] أي مِن المُ [سُ

نبَغِي». ا.هـ. ا ال يَ هٌ له عمّ زِّ الةِ ومُنَ ظِّمٌ هللاِ بالصّ ّ مُسبِّحٌ ألنّه مُعَ يلِ صَ للمُ
ا ال جيوزُ عليه، وال جيوزُ وصفُ اهللاِ عزَّ  رِ والشأنِ عمّ دْ ه ربَّكَ العايلِ القَ أي نَزِّ  (١)
ءٍ  تاجُ إىل  ه ال حيَ بحانَه خالِقُ العاملَ بأرسِ كانِ واجلِهةِ ألنّه سُ وجلَّ بعلُوِّ المَ
هِ اإلمجاعَ عىلَ =      ُّ يف بعضِ أمالِيِّ ِ ـــرا اظِ اإلمامُ العِ ل شـــيخُ احلُفّ نه، وقد نقَ مِ
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تِه  ةِ وقُدرَ يّ ةِ واخلالقِ يّ ه باألُلوهِ رادِ لّةِ عىلَ انفِ ا ذَكَر اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ األدِ ولمّ
دٍ ملسو هيلع هللا ىلص  ةِ حممّ حةِ نُبُوّ ّ لُّ عىل صِ دُ كرِ بعضِ ما يَ بَ ذلكَ بذِ عىل البَعثِ أعقَ
يانًا  عِ ونَه  دُ يُشاهِ بِما  هذا  ةِ  حّ صِ عىلَ  مَ  فأَقسَ يم،  رِ الكَ رءانِ  القُ دقِ  وصِ
، وال مُضافةٌ للتّوكِيد(١)، وهو  مُ : ﴿Ï Î﴾ أي فأُقسِ فقال تعاىلَ
 ﴾Ò Ñ Ð﴿ ُين(٢) ومعناه: أحلِف ِ هورُ المفرسِّ الّذي عليه مجُ
فعاتُ الّ  رءانِ أي الدُّ ومُ القُ ُ ا، وقيل: هي  أي مَساقِطِها وهي مَغارِهبُ
عناهُ مُفرَّقًا يف ثالثٍ  ا فمَ مً رءانُ مُنجَّ ل القُ نه، فإذا قِيل: نزَ لُ مِ كانتْ تَنزِ
 : قِسمانِ وهو   ،(٣) األَوقاتِ عىلَ  ا  عً مُوزَّ فعة  دُ بَعد  فعةً  دُ نةً  سَ ينَ  وعرشِ

. كانَ = كُفرِ  مَن يُثبِتُ هللاِ اجلِهةَ والمَ
». وقد قُرئ  م: «زائدةٌ مُؤكِّدةٌ نُ مِن قوهلِ » وهو أحسَ ةٌ مُؤكِّدةٌ لَ يُقال هلا «صِ  (١)

» بالتّوكِيد. مُ ُقْسِ ةِ: «فَألَ يف الشاذّ
م مِن اآلياتِ  ين إىل أنّ ﴿Î﴾ راجعـــةٌ إىل ما تَقدَّ ـــب بعضُ المفرسِّ وذهَ  (٢)
جِ،  م واحلُجَ رة ما ذُكِرَ لَكُم مِن النِّعَ ا الكفَ وا أهيُّ دُ حَ بُوا وال جتَ ومعناها: فَال تَكذِ
ار يف شـــأنِ  فّ ﴿Î﴾ أي فَليسَ األمرُ كما يَقولُ الكُ َ وقـــال غريُهم: معـــ
ل عىل  نزَّ واقِع النُّجومِ إنّ المُ مُ بِمَ ّ أُقسِ ، وإينِ عرٌ وكَهانةٌ حرٌ وشِ رءانِ مِن أنّه سِ القُ
 ، ون: إنّ  ﴿Î﴾ هنا معناها النَّفيُ ـــرُ . وقال ءاخَ يمٌ ـــرءانٌ كرِ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص لَقُ حممّ
يدُ تَعظِيمَ األمرِ ال النَّهيَ  ا جرَ، وهو يُرِ ولِ القائل: ال تســـأَلْ عمّ وذلكَ كقَ

ؤالِ. عن السُّ
ورة  : ﴿, - .   / 0   1 2 3 4 ﴾ [سُ قال اهللاُ تعاىلَ  (٣)

اإلرساء: ١٠٦].
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ك  ، ويَتمسَّ وِ ذلكَ ؤالٍ و ثةٍ أو سُ ادِ لَ حلِ نه ما نزَ لَ ابتِداءً، ومِ نهُ ما نزَ مِ
ستدرَك»  ري اآليةِ بما رواهُ احلاكِمُ يف «المُ القائِلُون بالوَجهِ األخِريِ يف تفسِ
رِ مِن  دْ رءانُ يف لَيلةِ القَ لَ القُ ما قال: «أُنزِ عنِ ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ
»، وتالَ  نِنيَ دةً ثُمَّ فُرِّقَ يف السِّ لةً واحِ نْيا مجُ ماءِ الدُّ ا إىل السَّ يَ لْ ماءِ العُ السَّ

لَ مُتفرِّقًا». هذه اآليةَ ﴿Ò Ñ Ð     Ï Î﴾ قال: «نزَ
دقُ  صِ وهو  يهِ  علَ م  قسَ المُ عىلَ  مِ  القسَ هذا  عظَمةَ  تعاىلَ  اهللاُ  بَنيَّ  ثُمّ 
مِ  قسَ المُ عىل  النُّجومِ  واقِع  بمَ مَ  القسَ أي   ﴾Ó﴿  : تعاىلَ فقال  رءانِ  القُ
كُنتُم  ولو   ، عظِيمٌ مٌ  قسَ هو  أي   ﴾   Ø × Ö   Õ    Ô﴿ يهِ  علَ
تابَ  مِ ﴿!  ﴾ أي الكِ ، وجوابُ القسَ عتُم بذلكَ تَه النتفَ ون عظَمَ تَعلَمُ
تابٌ ﴿#  $  ﴾ أي مُكرَّمٌ  دٍ ملسو هيلع هللا ىلص ﴿"  ﴾ أي لَكِ لَ عىل حممّ نزَّ المُ
وظٍ  فُ ٍ ﴿' )  ﴾ أي حمَ ا ﴿% &  ﴾ أي يف لَوح رً شأنًا مُعظَّمٌ قَدْ
نا  هُ كنُونِ  المَ تاب  بالكِ رادُ  المُ وقيل:  ياطِني،  الشّ عبَثِ  مِن  ونٍ  مَصُ
 ، يفِ والتّحرِ يلِ  التّبدِ مِن  وظٌ  فُ حمَ ونٌ  مَصُ أي  مَكنُونٌ  فإنّه  صحَفُ  المُ

ين. ِ هورُ المفرسِّ لَ مجُ ريَ األوّ حَ التَّفسِ وصحَّ
رشِكُون  المُ كانَ   : قاالَ  (١) يدٍ زَ وابنِ  الضحّاك  عن  ه  وغريُ يُّ  الطربَ  َرو

يدِ بنِ أسلَم  رادُ به عبدُ الرَّمحنِ بنُ زَ » فالمُ يدٍ ريِ «ابنُ زَ حيث أُطلِق يف التّفسِ  (١)
د  يدٌ كان موىلَ عمرَ بنِ اخلطّابِ ريض اهللا عنه وأحَ ما، فأبوه زَ ريض اهللا عنهُ
 ٌ ه عبدُ الرَّمحنِ وهو عاملِ ـــري مِن كِبارِ التّابعِني، وقَد أخذَ عنهُ ولَدُ عُلماءِ التّفسِ

رةِ. ينةِ المنوَّ ٌ مِن عُلماءِ المدِ مُفرسِّ
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ُم اهللاُ  ، فأَكذهبَ دٍ ياطِنيُ عىلَ حممّ لَتْ بِه الشّ رءانَ تَنزَّ : إنّ هذا القُ يقولُونَ
أنْ  ونَ  يَستَطِيعُ وال  ذلِكَ  عىلَ  ون  رُ يَقدِ ال  ياطِنيَ  الشّ أنّ   َ وأخربَ وجلَّ  عزَّ 
، قال  م يف اللَّوحِ المحفوظِ وبٌ عَنهُ جُ ونٌ حمَ َذا، فإنّه قُرءانٌ مَصُ لُوا هبِ نزِ يَ
 ﴾  ?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6 تعاىل:﴿5 

راء: ٢١٠-٢١١]. عَ ورة الشُّ [سُ
هةَ  رشِ جِ قُ الوُجودِ مكانُه فوقَ العَ سمٌ مُتحقِّ فائدة: اللّوحُ المحفوظُ جِ
رشِ(٢)، وقد جاء يف شـــأنِه أحاديثُ  ها(١) أو أنّه حتتَ العَ ـــني أو غريَ مِ اليَ
لِ ما رواهُ  سمِ األوّ ن القِ ا؛ فمِ دً يفٌ سنَ ها ضعِ ها ثابِت وبعضُ وءاثارٌ بعضُ
امتِ ريض اهللا  أبـــو داودَ والرتمـــذيُّ وأمحدُ وغريُهم عَن عُبادةَ بـــنِ الصّ
قَ اهللاُ  لَ لَ ما خَ : «إِنَّ أَوَّ عتُ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولُ مِ عنه أنّه قال البْنِه: سَ
مِ  وَ كائِنٌ إِىلَ يَوْ ةِ بِام هُ اعَ رَ يفِ تِلْكَ السّ ، فَجَ تُبْ : اكْ (٣) ثُمَّ قالَ مُ لَ قَ الْ

ّ وغريُهم. ي سقالينّ والبَدرُ العَ اوُديُّ واخلطّايبُّ واحلافظ العَ وهو الّذي قاله الدّ  (١)
ُّ وغريُهم. ِ ي ِيُّ والقايضِ البَيضاوِيُّ والطِّ بُّ الطربَ حِ وبِه قالَ المُ  (٢)

رشُ كما دلَّ   نه العَ لُ ثُمّ مِ لِقَ قَبلَه المـــاءُ األوّ ، فإنّه قَد خُ ةٌ يّ ةٌ نِســـبِ وهي أوّلِيّ  (٣)
 p o  n﴿ : نها قولُ اهللا تعاىلَ عـــىل  ذلكَ نُصوصٌ أُخرَ ثابِتةٌ مِ
ياء: ٣١]، وقولُ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «كانَ اهللاُ  ـــورة األنبِ s r      q ﴾ [سُ
ءٍ، ثُمَّ  َ لَّ  رِ كُ كْ تَبَ يفِ الذِّ اءِ، ثُمَّ كَ هُ عَىلَ املْ شُ كانَ عَرْ هُ، وَ َ ريْ ءٌ غَ يْسَ  لَ وَ

.« ضَ َرْ امواتِ واألْ قَ السَّ لَ خَ
لِ=  ا يف األزَ ودً لْ مَوجُ َ يزَ » أنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ مل هُ َ ريْ ءٌ غَ يْسَ  لَ َ «كانَ اهللاُ وَ ومع
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ستدرَك» والطّرباينُّ  : ما رواهُ احلاكِمُ يف «المُ ســـمِ الثّاينِ ةِ»، ومِن القِ يامَ قِ الْ
» وغريُهم عنِ ابنِ عبّاسٍ  ـــيخِ يف «العظَمةِ م الكبِري» وأبو الشَّ عجَ يف «المُ
نْ  ا مِ وظً ْفُ ا حمَ حً قَ اهللاُ لَوْ لَ ـا خَ ـّ ا: «إِنَّ ممِ ا ومَوقُوفً مـــا مرفُوعً ريض اهللا عنهُ
 ، » احلديثَ كِتابُهُ نُورٌ ، وَ هُ نُورٌ مُ ْراءَ، قَلَ نْ ياقُوتَةٍ محَ فَّتاهُ مِ ةٍ بَيْضاءَ، دَ رَّ دُ
 ٍ يادة فةُ اللَّوحِ، ويفِ زِ مُ بأنّ هذه صِ زَ ثبُت فال جيُ ا ال يَ دً يفٌ ســـنَ وهو ضعِ
ه ما بَنيَ  ـــماءِ واألَرْضِ، وعَرْضُ : «طُولُه ما بَنيَ السَّ مَوقُوفةٍ عىل ابنِ عبّاسٍ

.« رِبِ غْ المَ ِقِ وَ رشْ المَ
نيا مَسطورٌ يف اللَّوحِ المحفوظِ  ايةِ الدُّ ِ إىل هنِ ث يف هذا العاملَ دُ لُّ ما حيَ فكُ

واءٌ وال أرضٌ  هاتٌ وال ماءٌ وال هَ مانٌ وال مَكانٌ وال جِ ه، ال زَ ه غَريُ = ليـــسَ معَ
، فهو تعاىلَ  نٌّ وال مالئِكـــةٌ ٌّ وال عَرشٌ وال إنـــسٌ وال جِ ـــريسِ ـــماءٌ وال كُ وال سَ
ِ بال كَيفٍ وال مَكانٍ  لقِ العاملَ لْ بَعدَ خَ ، وملَ يزَ كانِ بِال مَكانٍ ودٌ  قبلَ المَ مَوجُ

. مانٍ دُ بزَ تقيَّ وال يَ
مَ األعىلَ بأنْ  » أنّ اهللا عزَّ وجلَّ أمرَ القلَ ءٍ َ لَّ  رِ كُ كْ تَبَ يفِ الذِّ َ «ثُمَّ كَ ومع
ونٍ  نيا مِن حرَكةٍ وسكُ وظِ كُلَّ ما يَكُون يف الدُّ كتُبَ يف اللَّوحِ المحفُ رِي فيَ جيَ
نيا، أمّا أُمورُ اآلخِرةِ فال تَدخُل  ايةِ الدُّ مُ إىل هنِ دُ وموجـــودٍ يُعدَ وحادِثٍ يُوجَ
 َا، فجر ايةَ هلَ ةٌ ال هنِ ـــدَّ تَ ةَ ممُ يَّ وِ يفـــةٍ ألنّ احلياةَ األُخرَ ٍ أو صحِ ـــرصِ لَوح يف حَ
دٌ وكتَبَ ما هو  مَ أحَ َسَّ ذلـــكَ القلَ درةِ اهللا عزَّ وجلَّ مِن غريِ أنْ  ـــمُ بقُ القلَ
، وقد  وظُ حفُ كرُ هنا يف احلديثِ هـــو اللَّوحُ المَ نيا، فالذِّ كائِـــنٌ إىل هنايةِ الدُّ

 » º ¹﴿ : »؛ قال تعاىلَ بِنيَ ا «اإلمامَ المُ رءانُ الكريمُ أيضً اهُ القُ سمّ
ري  ـــورة ٰيـس: ١٢]، وسبَقَ كالمُنا عىل هذه اآليةِ يف تفسِ ¼ ½     ¾﴾ [سُ

ورةِ  ٰيـس فليُنظَر. سُ
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األعراضِ  ووجودُ  مُها  وعدَ األعيانِ  دوثُ  حُ ذلكَ  يف  واءٌ  سَ ؛  يالً تَفصِ
اهللاِ  قولُ  نها  مِ ؛  ذلكَ يف  رصحيةٌ  ءاياتٌ  عليه  يَدلُّ  الّذي  وهو  ا،  واهلُ وزَ
  ﴾~ }  | { zy x w v u t s r q﴿ :تعاىل
غِيبُ عنَ  : ﴿X W  V ﴾ أي ال يَ : ٧٠]، وقولُه عزَّ وجلَّ ورة احلَجَّ [سُ

  a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y﴿ وجلَّ  عزَّ  اهللاِ  لمِ  عِ
واهللاُ   ،[٣ بأَ:  سَ ورة  [سُ  ﴾  i  h  g     f  e   d   c  b
مَ األعىلَ واللَّوحَ  دَ القلَ لِّ المعلُوماتِ مِن قَبلِ أن يُوجِ ٌ بِكُ عزَّ وجلَّ عاملِ
ه مِن  ا إىل اللَّوحِ المحفوظِ أو غريِ تاجً ، وليسَ هو عزَّ وجلَّ حمُ وظَ المحفُ

ها. علَمُ ٍ هو يَ مٍ كثِرية دَ ذلكَ حلِكَ اخلَلقِ ولكنّه أوجَ
ونٌ  وظِ مَصُ حفُ رءانَ مكتوبٌ يف اللَّوحِ المَ رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ أنّ القُ ا ذكَ ولمّ
 ﴾   - , + * )﴿   : تعاىلَ قال  ي  األيدِ بهِ  تَعبَثَ  أنْ  مِن 

نها: َ ذلكَ عىل أقوالٍ كثِريةٍ، مِ واختُلِفَ يف مع
 -. وظَ إالّ المالئِكةُ َسُّ اللَّوحَ المحفُ أنّه ال 
المُ -  السّ مُ  علَيهِ يائِه  أنبِ أحدِ  عىل  كِتابًا  ل  يُنزِ أنْ  اهللاُ  أرادَ  ا  إذَ أنّه  أو 

م  الئِكةُ وهُ تابَ إال المَ َسُّ ذلكَ الكِ َ هُ بعضُ المالئكةِ، فال  تْ خَ نسَ
بائِح. نوبِ والقَ م اهللاُ مِن الذُّ هُ رَ الّذين طهَّ

ا مِن -  رً ا مُطهَّ صحَفَ إالّ مَن كان مُسلِمً َسَّ المُ َ نبغِي أنْ  أو أنّه ال يَ
. كِ الرشِّ

 - ٍ هارة صحَفَ مِن النّاسِ إالّ مَن كان عىل طَ َسَّ المُ َ وزُ أنْ  أو أنّه ال جيَ
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ين،  ِ فرسِّ عٌ مِن المُ ، وهبذا األخريِ قال مجَ رِ ِ واألصغَ ثِ األكربَ مِن احلدَ
زمٍ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يثِ عَمرِو بنِ حَ وقد جاءَ يف حدِ
الَ  فيه: «وَ جاءَ  ّا  وممِ ه  معَ وأرسلَه  اليَمن  أهلِ  إىل  كِتابٍ  تبِ  بِكَ أمرَ 
يف  مالِكٌ  أخرَجه  يحٌ  صحِ حديثٌ  وهو   « طاهِرٌ إِالَّ  ءانَ  رْ قُ الْ َسَّ  َ

يُّ وغريُهم. ارمِ ه» والدّ يحِ بّانَ يف «صحِ أ» وابنُ حِ «الموطّ
بِه  رادِ  المُ القولِ  عىل  األخِريَ  القولَ  ةِ  الشافعيّ مِن  يُّ  احللِيمِ لَ  ونزَّ
 ، رٌ ماءِ إالّ مُطهَّ نا أنّه ليسَ يف السَّ لِمْ ه: «وقد عَ المالئكةُ فقال ما نصُّ
لَتْ إىل مَسِّ  رادَ بَيانُ أنّ المالئِكةَ إنّما وصَ لّ ذلك عىلَ أنّ المُ فدَ
بادةِ  للعِ  ُ يَرسَّ المُ هو  ر  طَهَّ والمُ  ،(١) ونَ رُ مُطهَّ م  ألهنّ تابِ  الكِ ذلكَ 
نبغِي له أنْ  رَ مِن النّاسِ هو الّذي يَ طهَّ ُّ هلا، فثبَتَ أنّ المُ ريضِ والمَ
الةِ  الصّ عَن  نوعٌ  ممَ ألنّه  كذلِكَ  ليسَ  حدثُ  والمُ  ، صحَفَ المُ َسَّ  َ

ما» اهـ. نوعانِ عنهُ والطَّواف، واجلنُبُ واحلائِضُ ممَ
مِن  ونٌ  مَصُ ملسو هيلع هللا ىلص  دٍ  حممّ عىل  لَ  نزَّ المُ رءانَ  القُ أنّ  وجلَّ  عزَّ  اهللا   َ أخربَ ا  ولمّ
 ٍ بِوَحي ملسو هيلع هللا ىلص  ه  يِّ نَبِ عىل  إنزالَه  أنّ  أكَّد   ، وظٍ فُ حمَ  ٍ لَوح يف  ياطِني(٢)  الشّ عبَثِ 
ألفاظٌ  هو  الّذي   - رءانُ  القُ أي   ﴾   .﴿  : تعاىلَ فقال  وجلَّ  عزَّ  نهُ  مِ
 ٍ بوَحي لٌ  مُنزَّ  - دورِ  الصُّ يف  وظةٌ  حمفُ باآلذانِ  وعةٌ  مسمُ نِ  باأللسُ ةٌ  مَتلُوّ
وهو   ، عاملَ ع  مجَ  ﴾   2 1﴿ مالكِ  أي   ﴾  0﴿ اهللاِ   ﴾   /﴿ وأمرٍ 

. ثُونَ دِ ْ الئِكةُ ال حيُ والمَ  (١)
يلِه. رُ عىلَ تَغيِريه وتَبدِ لُ إلَيه وال تَقدِ أي ال تَصِ  (٢)
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. وَ اهللاِ ودٍ سِ لِّ مَوجُ اسمٌ لكُ
لُون  وصونَ مُوكَ صُ م مالئكةٌ خمَ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص هُ نا حممّ دِ رءانِ عىل سيِّ لُ بِالقُ ازِ والنّ
، قال  المُ ربيلُ علَيه السّ ِ هو جِ نهم بالوَحي لُ مِ نزِ رُ من كانَ يَ ، وأكثَ بذلكَ
ورة  [سُ  ﴾v  u  t  s  r  q  p  o﴿  : تعاىلَ

   j i h g f e  d c﴿  : وجلَّ عزَّ  ١]، وقال  فاطِر: 
ورة النَّحل: ٢]. t s      r  q  p o n m  l k ﴾ [سُ

رءانِ عىل رســـولِ  ةِ نُزولِ القُ يفيّ تبِ يف كَ فائدة: ليسَ كُلُّ ما ذُكِرَ يف الكُ
يهِ  ربيلَ علَ ـــرَ جِ ـــوابُ يف ذلكَ أنّ اهللاَ تعاىلَ أمَ ـــا، والصّ يحً اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص صحِ
ة  زّ لَ بِه إىلَ بَيتِ العِ نزِ وظ ويَ حفُ رءانَ مِن اللَّوحِ المَ ذَ القُ ـــالمُ أنْ يأخُ السّ
لةُ  وكَ ، ثُمّ صارَتِ المالئكةُ المُ دةً لةً واحِ رِ مجُ دْ ـــماءِ األُوىلَ لَيلةَ القَ يف السَّ
فٍ  ها مِن غريِ ترصُّ رِ بألفاظِ ـــوَ لُ بَعدَ ذلكَ باآلياتِ والسُّ ِ تَنزِ بأمرِ الوَحي

بِ أَمرِ اهللا هلُم. فيها عىل حسَ
ةِ  يّ ِيعة يف هذه القضِ مةِ لِنُصوصِ الرشَّ صادِ رْ مِن بعضِ األقوالِ المُ وليُحــــذَ
دٍ ملسو هيلع هللا ىلص هو مِن  ــــرءانِ عىل حممّ لَ مِن القُ زَّ نَ هــــم: «إنّ اللَّفظَ المُ كقــــولِ بعضِ
»، وهذا  رءانِ الّذي قرأَه يف اللَّوحِ المحفوظِ مَ مِن القُ ّا فَهِ ربيلَ ممِ تألِيفِ جِ
﴿ : ، وأمّا قولُ اهللا تعاىلَ ةَ يّ عِ يبِه النُّصوصَ الرشّ اللٌ وكُفــــرٌ لتَكذِ القولُ ضَ
ربيلُ - رسولُ اهللا إىل  لَ بِه جِ عناهُ أنّ اللَّفظَ الّذي نزَ l k j   i﴾ فمَ
ما. نهُ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص ال مِن تألِيفِ أحدٍ مِ ربيلَ عىل حممّ وءُ جِ المالئكةِ - هو مَقرُ

لِ  نزَّ : يُطلَق عـــىلَ اللَّفظِ المُ « لَفظٌ له إطالقانِ مسـأَلة ُمِهمّة: القـــرءانُ
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ة الّذي  لِيّ تُـــه األزَ فَ ّ أي صِ د ملسو هيلع هللا ىلص، ويُطلَق عـــىل كالمِ اهللاِ الذايتِ عـــىل حممَّ
رءان» أو  ـــوتٍ وال لُغةٍ. فإن أُطلِقَ لفـــظُ «القُ َرفٍ وال صَ ِ هـــو كالمٌ ال 
فةُ اهللاِ فهو كالمٌ  ــذي هو صِ ُّ الـّ ـــد بذلكَ الكالمُ الذايتِ » وقُصِ «كَالم اهللاِ
 ٌ أ هُ كالمَ المخلُوقِنيَ بأيِّ وَجهٍ مِن الوُجوهِ؛ ال هو كالمٌ مُبتدَ ٌّ ال يُشـــبِ أزيلِ
لُ  نزَّ د بِه اللَّفظُ المُ ، وإنْ أُطلِقَ وقُصِ تَتَمٌ وال مُتعاقِـــبٌ وال مُتقطِّعٌ وال خمُ
ـــنِ مسموعٌ باآلذانِ حمفوظٌ  حفِ مَتلُوٌّ باأللْسُ فهو كالمٌ مكتوبٌ يف الصُّ
ـــكَّ أنّ ذلـــكَ حادِثٌ خملوقٌ له  ةٍ فصيحةٍ، وال شَ لـــوبِ بِلُغةٍ عربيّ يف القُ
هُ كالمَ  ّ الّذي ال يُشـــبِ ايتِ نّه عباراتٌ عن كَالمِ اهللاِ الذّ ، لَكِ ـــمٌ تتَ ٌ وخمُ أ مَبـــدَ
يُّ  اوُقجِ ـــن القَ حاسِ ـــيخُ أبُو المَ يبُ ذلكَ كما قال الشّ ، وتَقرِ المخلُوقِـــنيَ
فُ  وِيُّ يُكشَ عنَ يُّ (ت ١٣٠٥ هـ) رمحه اهللا أنّه لَو كان احلِجابُ المَ فِ احلنَ
نهُ األمرَ كـ  نا مِ مْ هِ نيَ لفَ هُ كالمَ العالَمِ عُ كَالمَ اهللاِ الّذي ال يُشبِ ا ونَســـمَ عنّ
نا  ، ولكنّ وَ ذلكَ ﴿l k ﴾، والنَّهـــيَ كـ ﴿Z ] \﴾ و
لَ اهللاُ عزَّ وجلَّ هلذه األُمّةِ  عَ نيا، فجَ نُ يف الدُّ عُ كالمَ اهللاِ الذايتَّ و ال نَسمَ

. ّ بارةٌ عَن كَالمِ اهللاِ الذايتِ رءانُ فيه ما هو عِ كِتابًا هو القُ
فَصٌل يف أحڪاِم َمِسّ اُملصَحف يف اَملذاهِب األربعِة

ة  يّ يل مسائِل هذا البابِ أنّ مَذهبَ احلنفِ وع يف تفاصِ نذكُر قَبل الرشُّ
اجلنُبِ،  عىل  صحَفِ  المُ مَسِّ  يمُ  حترِ بلةِ  واحلَناِ ةِ  والشافعيّ ةِ  يّ والمالكِ
عدِ بنِ  ّ وابنِ مَسعودٍ وسَ الِح كعيلِ لَفِ الصّ حابةِ والسّ وعليه كثِريٌ مِن الصّ
ّ وغريِهم  لمانَ الفارِيسِ يدٍ وسَ يدِ بنِ زَ أيبِ وَقّاصٍ وعَبد اهللاِ بنِ عُمرَ وسعِ
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نُ  واحلسَ هرِيُّ  والزُّ عَطاءٌ  نيَ  التابعِ ومِن  عنهم،  اهللا  ريض  حابةِ  الصّ مِن 
م. بعةُ ريض اهللا عنهُ هاءُ السَّ قَ يُّ والفُ عِ وسٌ والنَّخَ يّ وطاوُ البِرصِ

، وهو مُروِيٌّ عنِ  صحَفَ وازِ مَسِّ اجلُنبِ المُ ريّ إىل جَ وذهَب داودُ الظاهِ
لَيمانَ  مِ بنِ عُتَيبةَ ومحّادِ بنِ أيبِ سُ اكِ واحلكَ حّ ّ والضَّ ِ ع ابنِ عبّاسٍ والشّ
لماءِ بل وحكَى  ريُ العُ يهِ مجاهِ ا علَ الفٌ لِمَ وغَريِهم، وهو قولٌ مرجوحٌ خمُ

. ونَ رُ د فيه ءاخَ هم اإلمجاعَ عىل ذلكَ وترَدَّ بعضُ
ه  سِّ بمَ تعلَّق  فيَ رَ  أصغَ ثًا  حدَ ثُ  حدِ المُ أمّا  اجلُنبِ،  يف  قِيلَ  ما  هذا 

: يلِ ها كَما يَ يلُ نَرسدُ صحَفَ تفاصِ المُ
أّوًال: َمسُّ وَرِق اُملصَحِف

ةِ واحلَنابِلةِ إىل أنّ اسمَ  يّ ةِ والشافعِ يّ ةِ والمالكِ يّ فِ هاءِ احلنَ هورُ فُقَ ذهَب مجُ
وغِالفِه  يه  واشِ وحَ طورِه  سُ بَني  ا  ولِمَ نه،  مِ للمكتُوبِ  لٌ  شامِ صحَف  المُ
سِّ كحُكمِ  صحفِ يف المَ ل بِه ألنّه تابِعٌ له؛ فحُكمُ اجلُزءِ مِن المُ تّصِ المُ

ه. ِيعِ مَسِّ مجَ
ا  وحً مَرجُ ا  مَذهبً  (١) واحلَنابِلةِ ة  يّ والشافعِ ةِ  يّ فِ احلنَ هاءِ  فُقَ بعضُ  وذهَب 
ع الّذي فيه كِتابةٌ  ثِ إنّما هو مَسُّ الموضِ حدِ حرَّم عىل المُ وهو أنّ المُ

َيـــم احلنفيّ (٢١١/١)، و«حاشـــية ابنِ  ُ ائِـــق» البنِ  ـــر: «البَحرُ الرّ يُنظَ  (١)
وع» للنوويّ الشـــافعيّ (٧٤/١)،  ين» احلنفيّ (٤٨٨/١)، و«المجمُ عابدِ

رْداوِيّ احلنبيلّ (٢٢٣/١). و«اإلنصاف» للمَ
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ملَ  البَياضَ  مَسَّ  ن  فمَ قالوا:  نه؛  مِ البَياضِ  عُ  مواضِ ال  صحفِ  المُ مِن 
ثُ  دِ حْ وءُ - وقَد مَسَّ المُ رءانَ هو المقرُ يقةً - ألنّ القُ قِ رءانَ حَ سَّ القُ َ

. يفةً بيضاءَ ليسَ فيها قُرءانٌ صحِ
ثاِنيًا: َمسُّ ِغالِف اُملصَحِف اُملنفِصل عنه

رُم عىل  (١) أنّه ال حيَ ندَ احلنابِلةِ يحُ عِ حِ ة والصّ يّ ة وبعضِ الشافعِ يّ فِ بُ احلنَ مَذهَ
ا  ل عنه كأنْ يكونَ يف موضوعً نفصِ صحَفِ المُ ثِ مَسُّ غالفِ المُ حدِ المُ
ن  م كاحلسَ الِح ريض اهللا عنهُ لَفِ الصّ يف كيسٍ، وهو المروِيُّ عن بعضِ السّ

دٍ وغريِهم. م بنِ حممّ ّ والقاسِ ِ ع وسٍ والشّ البِرصيّ وعَطاءٍ وطاوُ
رُم  (٢) أنّه حيَ ة وبعضِ احلنابِلةِ عيّ ندَ الشافِ حِيح عِ ةِ والصّ يّ بُ المالكِ ومَذهَ
روِيُّ عن  لِ عنه، وهو المَ نفصِ صحَفِ المُ ثِ مَسُّ غالفِ المُ حدِ عىل المُ

اجِح. ذهبُ الرّ يّ ريض اهللا عنه، وهو المَ اإلمامِ األَوزاعِ

ادِيّ  دّ ة» للحَ رة النَّريِّ فيّ (٣١/١)، و«اجلوهَ رْغِيناين احلنَ يُنظَر: «اهلداية» للمَ  (١)
َيم احلنفـــيّ (٢١١/١)،  ُ ائِـــق» البـــنِ  فـــيّ (٣٥/١)، و«البَحـــرُ الرّ احلنَ
» البنِ قُدامةَ  ِ غ ـــة الطّالبِني» للنوويّ الشـــافعيّ (١٠٩/١)، و«المُ وضَ و«رَ

رْداوِيّ احلنبيلّ (٢٢٤/١). احلنبيلّ (١٤٧/١)، و«اإلنصاف» للمَ
ردِير  غِري» للدَّ ح الصَّ رايفّ المالِكيّ (٢٣٧/١)، و«الرشَّ خِرية» للقَ يُنظَر: «الذَّ  (٢)
ة الطّالبِني» للنوويّ الشـــافعيّ (١٠٩/١)،  وضَ المالِكـــيّ (٢٢٣/١)، و«رَ
رْداوِيّ احلنبيلّ  » البنِ قُدامةَ احلنبيلّ (١٤٧/١) و«اإلنصاف» للمَ ِ غـــ و«المُ

.(٢٢٤/١)



٣٩٦

ثالِثًا: َمسُّ اُملصَحِف بِحائِلٍ

وبعضُ  ةُ  يّ والشافعِ ةُ  يّ والمالكِ هبِهم  مذَ مِن  يحِ  حِ الصّ يف  ةُ  احلنفيّ ذَهَب 
ثِ.  حدِ رُم ذلكَ عىل المُ ه حَ سُّ بِنَحوِ كُمِّ يَدِ (١) إىل أنّه إنْ كان المَ احلَنابِلةِ
لَه  ثُ قَد محَ حدِ : فإنْ كان المُ يبةٍ، نُظِرَ وِ حقِ َ ٍ يف  منَ مَتاع لُه ضِ وأمّا محَ
ودٍ لِذاتِه باحلَملِ  رُم، أمّا إنْ كان غريَ مَقصُ صحفِ حَ ا لِذاتِ المُ دً قاصِ

رُم. ا ملَ حيَ د شيئً ا(٢) أو ملَ يَقصِ مهُ دَ ه أو قصَ د محْلَ المتاعِ وَحدَ كأنْ قصَ
مِ  عدَ إىل  م  هُ عِندَ يحِ  حِ الصّ يف  واحلَنابِلةُ  ةِ  يّ احلنفِ فُقهاءِ  بعضُ  بَ  وذهَ

ائِلٍ. ِ صحفَ  ثِ المُ حدِ رمةِ مَسِّ المُ حُ
كُه  نتهِ رٍ يَ اسةٍ أو كافِ َ رْقٍ أو  رَقٍ أو حَ صحَفِ مِن غَ أمّا لَو خافَ عىلَ المُ
ثِ  احلدَ معَ  لَه  محَ له  أنّ  كَّ  شَ فال  مٍ  بِتَيمُّ ولَو  الطّهارةِ  مِن  يَتمكَّن  وملَ 

ورةِ. ُ للرضَّ
يِبِّ اُملمِيِّز اُملصَحَف عَىل غريِ َطهارةٍ رابًِعا: َمسُّ الصَّ

مِن  دِ  عتمَ المُ يف  ة  يّ والشافعِ ةُ  يّ والمالكِ يحِ  حِ الصّ يف  ةُ  يّ فِ احلنَ ذهَب 

َيم  ُ ائِق» البنِ  فيّ (٣١/١)، و«البَحرُ الرّ رْغِيناين احلنَ يُنظَر: «اهلدايــــة» للمَ  (١)
احلنفــــيّ (٣١٥/١)،  يــــن»  عابدِ ابــــنِ  و«حاشــــية  احلنفــــيّ (٢١٢/١)، 
ردِير  ــــري» للدَّ غِ ح الصَّ ــــرايفّ المالِكــــيّ (٢٣٧/١)، و«الرشَّ ــــرية» للقَ خِ و«الذَّ
 « ِ غ وع» للنوويّ الشافعيّ (٦٨/٢)، و«المُ المالِكيّ (٢٢٣/١)، و«المجمُ
رْداوِيّ احلنبيلّ (٢٢٤/١). البنِ قُدامةَ احلنبيلّ (١٤٧/١)، و«اإلنصاف» للمَ

رُم أو ال. ندَ الفقهاءِ هَل حيَ ا خِالفٌ عِ ا معً دمهُ وفِيما إذا قصَ  (٢)



٣٩٧

 ِ ئ ّ المتوضِ غريِ   ِ ِّ م المُ متكِني  وازِ  جَ إىل   (١) وايةٍ رِ يف  واحلنابِلةُ  المذهبَنيِ 
 : ة فقالَ يّ مادِ مِن الشافعِ راسةِ، وخالفَ ابنُ العِ اجةِ الدِّ صحَفِ حلِ مِن المُ

د. عتمَ (٢)، وهو خِالفُ المُ راسةِ ولَو ملَ يَكُن للدِّ
ِ غريِ  ِّ م (٣) إىل كراهةِ متكِني المُ ةِ يّ ةِ وبعضُ المالكِ يّ فِ بَ بعضُ احلنَ وذهَ
ه  ينُه مِن مَسِّ بَعضِ كِ ، أمّا متَ الً صحَفِ إن كانَ كامِ ِ مِن مَسِّ المُ ئ ّ المتوضِ

ه. فال يُكرَ
رُم عىل  م(٤) إىل أنّه حيَ هُ يحِ عِندَ حِ ابِلةُ يف الصّ ةِ واحلنَ بَ بعضُ الشافعيّ وذهَ

َيم احلنفيّ  ُ ائِق» البنِ  فيّ (٣١/١)، و«البَحرُ الرّ رْغِيناين احلنَ «اهلداية» للمَ  (١)
يع» البنِ  ين» احلنفيّ (٣١٦/١)، و«التَّفرِ (٢١٢/١) و«حاشية ابنِ عابدِ
يـــر المالِكيّ (٢٢٣/١)،  ردِ غِري» للدَّ ح الصَّ ب (٢١٢/١)، و«الرشَّ ــالّ اجلـَ
رْداوِيّ  ة الطّالبِني» للنوويّ الشافعيّ (١٩٢/١)، و«اإلنصاف» للمَ وضَ و«رَ

احلنبيلّ (٢٢٣/١).
ماد:  طالِب» (٦٢/١): «قــــال ابنُ العِ َ المَ ا األنصاريّ يف «أســــ قال زكريّ  (٢)
رُم  كِ به حَ ه للتَربُّ ّ لو مَسَّ ِ ) أنّ الصَّ

راسةِ ة هذا (أي التّقيِيد باحلاجةِ للدِّ يّ وقضِ
لِه  ــــه له فال فَرْقَ بنيَ محَ ْنا مَسَّ َ لٌ بل إذا أ نه) وهو باطِ نَه مِ ٍ مَكَّ (أي عىلَ بالِغ
م». يحُ كَالمهِ ِ يه رصَ قتَضِ ، وهذا ما يَ رَ قلِه إىل مكانٍ ءاخَ ِك ولِنَ راسةِ وللتَربُّ للدِّ
رايفّ المالِكيّ  خِـــرية» للقَ ّ (٦٥١/١)، و«الذَّ ي ِداية» للعَ ح اهل نايـــة رشَ «البِ  (٣)

.(٢٣٧/١)
ى اإلرادات» البنِ  ة الطّالبِني» للنوويّ الشافعيّ (١٩٢/١)؛ و«مُنتهَ وضَ «رَ  (٤)

ار احلَنبيلّ (٢٧/١). النَجّ



٣٩٨

ه. لِّه أو بَعضِ صحَفِ كُ ِ مِن مَسِّ المُ ئ ّ ِ غريِ المتوضِ ِّ م البالِغ متكِني المُ
لِئَالّ  صحَفِ  المُ لِ  محَ مِن   ِ ِّ م المُ غريِ   ِّ ِ والصّ جنُونِ  المَ نيُ  كِ متَ وحيرُم 

. كاهُ نتهِ يَ
«المجموع»  يف  اهللا  رمحه  وِيّ  النوَ للحافظِ  ولٍ  بقَ صلَ  الفَ هذا  تِمُ  َ و
ثِ(١)  دِ حْ رءانِ للمُ وازِ قِراءةِ القُ ون عىلَ جَ سلِمُ ه: «أمجَعَ المُ (٦٩/٢) ونصُّ
ول  يط»: وال نَقُ زايلُّ يف «البَسِ ر هلا. قال إمامُ احلرَمَنيِ والغَ لُ أن يَتطهَّ واألفضَ
ث». ُ معَ احلَدَ أ قرَ َّ ملسو هيلع هللا ىلص كان يَ ِ حَّ أنّ النّ د صَ وهةٌ فقَ حْدِث مَكرُ قِراءةُ المُ

وزُ التّهاوُن يف  رءانِ ذَكَر أنّه ال جيَ فاتِ القُ ا بَنيَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ صِ ولَمّ
رءانِ اجلَلِيلِ النُّعوتِ  :﴿3 4  ﴾ أي القُ يه فقال تعاىلَ ره ونَواهِ أوامِ
بُون(٢)  ةَ ﴿6 7  ﴾ أي مُكذِّ ِ مكّ أنِ ﴿5  ﴾ يا مُرشِكي ظِيمِ الشّ العَ

لٍ له، وكذلك جيوزُ إمرارُ األلفاظِ عىلَ  ـــرَ مِن غريِ مَسٍّ وال محَ ثًا أصغَ دَ أي حَ  (١)
َ باإلمجاعِ ما دامَ  ثًا أصغَر وأكربَ ثِ حدَ حدِ صحَفِ للمُ ـــرُ يف المُ القلبِ والنّظَ
ثِ  حدِ صحَفِ فَجائِزٌ للمُ ، أما قِراءتهُ باللِّسانِ مِن غريِ مَسٍّ للمُ ريِ مَسٍّ مِن غَ

. َ ثًا أكربَ ثِ حدَ حدِ ونَ المُ رَ دُ ثًا أصغَ حدَ
رءانِ فليُنظَر كِتابنا «النُّجومُ احلِســانُ عىلَ  زيدِ مِن ءادابِ تِالوةِ القُ عرِفـــة المِ ولِمَ

.«ِ رءان ِ يف ءادابِ محَلةِ القُ بيان كِتابِ التِّ
ر،  هانِ وهو اجلَرْيُ يف الباطِن عىلَ خِالفِ الظّاهِ هِن يف األصلِ مِن اإلدْ دْ والمُ  (٢)
يب  حَ بالتّكذِ َّ نُ وإنْ رصَ هِ دْ ب المُ كذِّ نافِق، ثُمّ أُطلِقَ عىلَ المُ فةُ المُ وتِلكَ صِ

نُه. بْطِ الّذي يُ



٣٩٩

 :﴿ قتُموهُ  زِ رُ ما  عىلَ  كرِ  الشُّ لَ  بدَ أي   ﴾   9  8﴿ ون  رُ كافِ
رِ  المطَ بإنزالِ  بادِ  العِ عىلَ  اهللاُ  مَ  أنعَ علَيكُم؛  اهللاِ  بنِعمةِ   ﴾   <  ;
وه  رُ يَشكُ أنْ  لَ  بدَ باهللاِ  ا  كُفرً رشِكُون  المُ فازدادَ  األرضِ،  ياةُ  حَ بِه  الّذي 
وقالوا:  الماءَ  م  قهُ رزُ يَ الّذي  هو  النَّجمَ  أنَّ  وا  دُ فاعتقَ النِّعمةِ؛  ه  هذِ عىل 

.«(١)َ ذا وءِ كَ نا بِنَ «مُطِرْ
ه»  ه» وأمحدُ يف «مُسنَدِ حيحِ واهُ مُسلِمٌ يف «صِ دُ تفسريَ اآليةِ بذلكَ ما رَ ِّ ويُؤي
 ّ ِ رَ النّاسُ عىلَ عَهدِ النَّ ما قال: مُطِ وغريُمها عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ
م كافِرٌ، قالُوا:  نْهُ مِ بَحَ مِن النّاسِ شاكِرٌ وَ ُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَصْ ِ ملسو هيلع هللا ىلص فقال النَّ
زلَتْ  فنَ ذا»،  كَ وَ ذا  كَ ءُ  نَوْ قَ  دَ صَ دْ  قَ لَ م:  هُ بَعْضُ قالَ  وَ اهللاِ،  َةُ  محْ رَ هِ  هذِ

 9 8﴿ غَ  بلَ  ّ ح  ﴾Ñ Ð      Ï Î﴿  : اآليةُ ه  هذِ
ورة الواقعة: ٧٥-٨٢]. : ;﴾ [سُ

رءانَ كِتابًا  لَ القُ بادِ بأنْ نزَّ مَ اهللاُ عىل العِ : قَد أنعَ ينَ ِ وقال بعضُ المفرسِّ
روا اهللاَ  لَ أنْ يَشكُ ةَ وغريُهم بدَ رَ بِه مُرشِكُو مكّ ، فكفَ  والنُّورُ فيه اهلُدَ
.﴾; : 9 8﴿ : َ عىل هذه النِّعمةِ العظِيمةِ فذلكَ مع

ملسو هيلع هللا ىلص  رَسولَه  يبَهم  وتَكذِ بآياتِه  ينَ  الكافرِ جُحودَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  ذَكَر  ا  ولمّ

د كُلَّه جييءُ  ون أنّ المطَر واحلَرّ والربَ دُ ـــة يعتقِ كانَ مُرشِكُو العرَب يف اجلاهليّ  (١)
مٍ مِن  َ نا بِنَوء كَذا، والنَّوءُ مَغِيبُ  رِ فيقولون: «مُطِرْ مِن ترصُّف مَنازِل القمَ
هة  ـــا مع طُلوعِ مُقابلِـــه مِن جِ جرِ تَزامُنً غرِب وقـــتَ الفَ نـــازِل جهةَ المَ المَ

قًا. تِه مَغرِبًا ومَرشِ لٍ ءاخَر يُقابِلُه مِن ساعَ لّ مَنزِ رشِق، فإنّ لِكُ المَ



٤٠٠

م الماءَ مِن فِعلِ النُّجومِ ال مِن فِعلِ اهللاِ  قَهُ زْ م أنّ رَ هُ يمَ واعتِقادَ وكِتابَه الكرِ
دَّ  وتِ ال يستطِيعُون رَ دٍ بالمَ ، بَنيَّ هلُم عزَّ وجلَّ أنّه إذا قىضَ عىل أحَ اخلالِقِ
وحُ وقتَ  الّ ﴿<  ?  ﴾ الرُّ ﴿=  ﴾ أي فهَ رَ اهللاُ فقال عزَّ وجلَّ ّا قدَّ ءٍ ممِ
 ﴾C B   ﴿  ،(١) احلَلقِ يف  سِ  النَّفَ  َر جمَ وهو   ﴾   A @﴿ عِ  زْ النَّ
إلَيهِ   ﴾E D   ﴿  (٢) حْترضَ المُ مِن  احلُلقومَ  وحُ  الرُّ بلَغَتِ  إذْ  نيَ  حِ أي 
عنهُ  ذلكَ  مِن  ءٍ   ِ فـع دَ عن  ينَ  عاجزِ نيَ  قِ مُشفْ وتِ  المَ راتِ  مَ غَ يف  وهو 
                       ِ حْترضَ المُ إىلَ  أي   ﴾H   ﴿ ه  لـمِ بعِ  ﴾G   ﴿ وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  أي   ﴾F   ﴿
ون حولَه تُعايِنُونَ  ُ ِ مع أنّكُم حارضِ حتــرضَ كُم بِالمُ لمِ ﴿I﴾ أي مِن عِ
وما  تَها  وحقيقَ وحِ  الرُّ نَزعِ  ةَ  كيفيّ عنكُم  اهللاُ  ى  أَخفَ  ﴾J ﴿ يه  يُقاسِ ما 

 L   K ﴿ َها مِن حُضورِ المالئكةِ وغريِ ذلك ندَ خُروجِ يِّتُ عِ يُعايِنُه المَ
يَ عنكُم. ون(٣) ما أُخفِ َ ال تَعلَمُ ع ا مِن ذلكَ أو بِمَ نِكُم شيئً M﴾ بأعيُ

ريرةَ  نَن» وغريُمها عن أيب هُ ه» والنَّسائيُّ يف «السُّ يحِ بّانَ يف «صحِ روَ ابنُ حِ
ةُ  الئِكَ هُ مَ نَ إِذا قُبِضَ أَتَتْ مِ ُؤْ : «إِنَّ املْ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ

. ْرَ الطّعامِ مِّ الباءِ جمَ وم بضَ ، والبُلْعُ ابِ رِيءُ وهو مَساغُ الطَّعامِ والرشَّ واحلَلْقُ المَ  (١)
لِه، وقيل: معناهُ مَن  لُه أي أوانُ انقِضاءِ أجَ َ أجَ رضَ ادِ وهو الّذي حَ تحِ الضّ بفَ  (٢)
ن  لٌ لِمَ هم األوّل ألنّه شـــامِ ، وصحَّح بعضُ ـــوتِ ندَ المَ ه المالئكةُ عِ َ حـــرضَ

. هُ المالئكةُ بَعدُ ْ ن قَرُبَ حُضورُ أوانِ مَوتِه وملَ حترضُ تْه المالئكةُ ولِمَ حرضَ
. لمِ ريةِ أي العِ مأخُوذٌ مِن البَصِ  (٣)



٤٠١

جُ  رُ فَتَخْ  ،(٢) اهللاِ حِ(١)  وْ رَ إِىلَ  ي  رُجِ اخْ  : ولُ قُ فَتَ بَيْضاءَ  ةٍ  يرَ رِ َ ِ َةِ  محْ الرَّ
 ، ونَهُ مُّ يَشَ ا  بَعْضً م  هُ بَعْضُ هُ  لُ ليُناوِ ُم  إِهنَّ  َّ حَ كٍ  سْ مِ رِيحِ  يَبِ  أَطْ كَ
 ِ ةُ الَّ بَ يحُ الطَّيِّ هِ الرِّ ذِ هَ ما   :(٤) ولُونَ قُ فَيَ  (٣) امءِ بابَ السَّ َّ يَأْتُونَ بِهِ  حَ
َّ يَأْتُونَ  ، حَ لِكَ ثْلَ ذَ امءً إِالّ قالُوا مِ ال يَأْتُونَ سَ ضِ؟ وَ َرْ نَ األْ جاءَتْ مِ
م،  بِغائِبِهِ الْغائِبِ  لِ  أَهْ نْ  مِ بِهِ  ا  حً فَرَ دُّ  أَشَ م  هُ فَلَ  ، نِنيَ مِ ُؤْ املْ واحَ  أَرْ بِهِ 
نَّهُ كانَ يفِ  يحَ فَإِ ِ رتَ َّ يَسْ عُوهُ حَ : دَ ولُونَ قُ (٥)؟ فَيَ لَ فُالنٌ : ما فَعَ ولُونَ قُ فَيَ
هِ  : ذُهِبَ بِهِ إِىلَ أُمِّ ولُونَ قُ : قَدْ ماتَ أَما أَتاكُم؟ فَيَ ولُ قُ نْيا، فَيَ مِّ الدُّ غَ
 : ولُونَ قُ فَيَ حٍ(٧)  سْ بِمِ الْعَذابِ  ةُ  الئِكَ مَ أْتِيهُ  فَيَ الْكافِرُ  ا  أَمّ وَ يَةِ(٦)،  اوِ اهلْ
هَبُ بِهِ إِىلَ  ذْ ةٍ فَتَ يفَ ِ رِيحِ جِ ن أَنْتَ جُ كَ رُ (٨)، فَتَخْ بِ اهللاِ ي إِىلَ غَضِ رُجِ اخْ

. اءِ تحِ الرَّ بفَ  (١)
ة. ه ورَمحَتِه اخلاصّ يمِ أي إىل نعِ  (٢)

. أي األُوىلَ  (٣)
تِها. أي بعضُ مالئِكَ  (٤)
نيا. أي مِن أهلِ الدُّ  (٥)

رادُ بذلكَ أمَّه ال  ـــه وليـــسَ المُ ذابِ الّذي هيوِي إليه عىل أُمِّ رأسِ أي إىل العَ  (٦)
تْه. ولدَ

فةُ ما  مُ ما صِ ، واهللاُ أعلَ رِ غلِيظٌ ـــعَ رسِ الميم وهو يف األصلِ ثَوبٌ مِن الشَّ بكَ  (٧)
حِ. سْ يأيتِ بِه المالئكةُ مِن المِ

بُ اهللاِ ليسَ انفعاالً  ، فغضَ ـــذابُ بِ اهللاِ وهو العَ أي إىل مُقاســـاةِ ءاثارِ غضَ  (٨)
ه. ةٌ هلذِ » وهي مُفرسِّ ي إِىلَ عَذابِ اهللاِ رُجِ : «اخْ نَفسانيا، ويف روايةٍ



٤٠٢

ضِ(١)». َرْ بابِ األْ
» - واللَّفظُ له - عن  صنَّفِ اقِ يف «المُ زّ يبةَ وعبدُ الرَّ وأخرَج ابنُ أيب شَ
اهللاُ  إالّ  إلهَ  ال  م  مُوهُ فأَلزِ مَوتاكُم  وا  «احْرضُ قال:  عنه  اهللا  ريض  عُمرَ 
ما  لُوا  قِ «واعْ  : روايةٍ ويف   ،« رءانَ القُ م  هُ عِندَ وا  ؤُ واقْرَ م  هُ نَ أَعيُ وا  ضُ وأَغمِ
» أي مِن البَشائِر  قةٌ ُم هلُم أمُورٌ صادِ نكُم فإهنّ طِيعِني مِ عُون مِن المُ تَسمَ

.(٢) يطانِ تْ مِن تلبِيسِ الشَّ ليسَ
يفٍ عنِ ابنِ  دٍ ضعِ الئِل» بسنَ ــــعَب» و«الدَّ لطيفة: روَ البَيهقيُّ يف «الشُّ
ندَ رَســــولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إذْ أَتاه ءاتٍ فقال: يا  نُ قُعودٌ عِ : بَينَما  أيبِ أَوْىفَ قالَ
» فال  ه(٣) يُقالُ له: قُل «ال إله إالّ اهللاُ سِ فْ ُودُ بِنَ رسولَ اهللا، إنّ ههنا شابا جيَ
لَ علَيه فقال: «يا شــابُّ  ّ دخَ ه ح نا معَ َضْ ضَ وهنَ ، قال: فنَهَ يَســــتطِيعُ

نا  دْ جَ ضِ: ما وَ َرْ نَةُ األْ زَ ولُ خَ ضِ يَقُ َرْ ا إِىلَ بــابِ األْ ذُهِبَ هبِ : «وَ ويف روايةٍ  (١)
.« ىلَ فْ ضِ السُّ َرْ ا إِىلَ األْ غُ هبِ بْلُ هِ، فَتَ ذِ نْ هَ نَ مِ رِحيًا أَنْتَ

بلةُ  : «يُســـتَقبَلُ بِهِ القِ ِ حترضَ وضة» يف ءادابِ المُ قال احلافظ النوويّ يف «الرَّ  (٢)
 . وعِ يفِ اللَّحدِ وضُ بلةِ كالمَ لَ القِ َنِ مُســـتَقبِ هِ األ نبِ ع عىلَ جَ وذلِكَ بأنْ يُضجَ
يهِ  دَ ها بَنيَ يَ نُ بَل يَذكُرُ قِّ لَ لِحّ المُ ـــهادةِ وال يُ لِمةَ الشَّ نَ كَ قَّ لَ ويُســـتَحَبُّ أن يُ
ا،  ِيعً ـــرُ اهللاَ تَعاىل مجَ ، فنَذكُ كـــرُ اهللاِ تَعاىل مُبارَكٌ : ذِ ولُ قُ رَ أو يَ ذكُ بِلُطـــفٍ لِيَ
»، ويُستَحَبُّ أن  ُ بحانَ اهللاِ، واحلَمدُ هللاِ، وال إلهَ إالّ اهللاُ، واهللا أكربَ : «سُ ولُ ويقُ
م علَيهِ، ويُستَحَبُّ أن  هُ قُ نَه أشـــفَ م، لَقَّ هُ رضُ غَريُ رَثةِ، فإن ملَ حيَ ريُ الوَ نَه غَ قِّ لَ يُ

ا. ً ترصَ » اهـ. خمُ ورةُ ٰيـس والرَّعدَ ه سُ ندَ أ عِ يُقرَ
. ُ ترضَ رادُ هنا أنّه حيُ ها، والمُ رِجُ يف األصلِ معناهُ خيُ  (٣)



٤٠٣

 ، ِ لَ عىلَ قَل ؟»، قال: أُقفِ َ ، قال: «ملِ » قال: ال أَســــتطِيعُ : ال إلهَ إِالَّ اهللاُ قُلْ
 ، يتِ ِ والِدَ و قُ ؟» قال: بِعُ َ ، قال: «ملِ ِ فلُ قَلْ رَ القُ ا عَمَ كُلَّما أرَدتُ أنْ أَقُوهلَ
ا جاءَتْ قال  ا فلَمّ م، فطَلبَ يف إرســــاهلِ تُك؟» قال: نَعَ الِدَ ةٌ وَ يَّ قال: «أَحَ
ةٌ،  تْ نارٌ عَظِيمَ جَ ّ أَيْتِ إِنْ أُجِ م، قال: «أَرَ ذا ابْنُكِ؟»، قالت: نَعَ هلا: «هَ
ا»  هُ فِيهَ ينَ قِ ــهُ أَمْ تُلْ نيَ لَ عِ ــفَ يلَ لَكِ: أَتَشْ فُــوهُ فِيهــا، فَقِ ذِ فَــأَرادُوا أَنْ يَقْ
ِ ابْنِكِ»، فقالت:  ن يضِ عَ : «ارْ عُ له، فقالَ فَ : بىلَ يا رَســــول اهللاِ أَشْ فقالتْ
. ابُّ ا(١) الشّ ، فقاهلَ نهُ يتُ عَ ّ قَد رضِ دُ رَسولَك أَينِ كَ وأُشهِ دُ هِ ّ أُشْ مَّ إِينِ اللَّهُ

م  هُ يِّني بَعدَ الموتِ وأنّ أمرَ زِ ُم غريُ جمَ ونَ أهنّ بُون بالبَعثِ يرَ ذِّ كَ ا كانَ المُ ولمّ
الّ    ُم: ﴿   N﴾ أي فهَ سابٌ قال اهللاُ هلَ م حِ دٍ علَيهِ حَ هم ليسَ ألِ سِ إىل أنفُ
بِنيَ  اسَ يِّني(٢) وال حمُ زِ ريَ جمَ كُم ﴿S  R Q﴾ أي غَ عمِ ﴿    P O﴾ عىلَ زَ
كُم  زُّ عليَ عِ وحَ مَن يَ ونَ رُ نيا ﴿T﴾ أي تَرُدُّ متُم يف احلياةِ الدُّ بِما قدَّ
نهُ احلُلقومَ ﴿X W V    U﴾ يف أنّ أمرَكُم إلَيكُم  ا بلَغَت مِ ها إذَ عَ مَوضِ
ُم  كٍّ أهنّ وا بال شَ لِمُ وا بذلكَ عَ وجُّ لُون؟! فلَو حُ ين بِما تَعمَ ازَ وأنّكُم غريُ جمُ

. ءَ ينَ أذِالّ بُوا صاغرِ تُوا وانقلَ نُهم ذلكَ بِوَجهٍ فبُهِ كِ ُ ونَ وال  زُ عاجِ
ربِ بقولِ اهللاِ  ين عىل وُجودِ عــــذابٍ يف القَ لَّ بعضُ المفرسِّ فائـدة: اســــتدَ

   U   T  S     R  Q  P  O  N   M  L  K  J﴿  : تعــــاىلَ
نة: ١٣] قالُوا:  متحَ ــــورة المُ Z      Y X        W V ] \﴾ [سُ

. هادتَنيِ أي الشّ  (١)
. َ اجلزاءِ ين بِمع مِن الدِّ  (٢)



٤٠٤

ا  ُم لمّ ؛ وذلكَ أهنّ مُ اهللاُ تعاىلَ هُ ارُ الّذين ماتُوا مِن أنْ يَرمحَ فّ معناهُ يَئسَ الكُ
همِ يف  ذابِ يف قُبورِهم وعَرضِ مقاعدِ م مِن العَ هُ وا ما حرضَ نُوا وقاسَ عايَ
ون إىل حالٍ  ُم صائِرُ نُوا أهنّ ربِ أيقَ م يف القَ ه وهُ لَ النّهارِ وءاخِرَ م أوّ ارِ علَيهِ النّ

. نا اهللاُ مِن ذلكَ ا مِن رَمحةِ اهللاِ، أجارَ نالُون شيئً ذابِ حيث ال يَ مِن العَ
بَ ذلكَ  نيـــا أعقَ يـــن يف الدُّ ِ حترضَ ـــا ذَكَر اهللاُ عـــزَّ وجلَّ حـــالَ المُ ولَمّ
فِ  أ بِذكرِ األرشَ ، وبـــدَ ا ثالثةً م بَعدَ الوفاةِ وجعلَهم أقســـامً كـــرِ حاهلِ بذِ
ـــابقِني إىل طاعةِ  (١﴿\﴾ السّ ىفَّ توَ : ﴿Z Y   ]﴾ المُ الً فقال تعـــاىلَ أوّ
وحٌ  رَ ـــهُ  فلَ أي   (٣)﴾_﴿  (٢) اهللاِ نـــدَ  عِ لـــةً  مَنزِ اهللاِ﴿[     ^﴾ 

رسِ الفاءِ فهو عىل احلقيقةِ ربُّنا عزَّ  ّ بكَ تويفِ ، وأمّا المُ تـــحِ الفاءِ وهو الميِّتُ بفَ  (١)
ـــورة األنعام: ٦٠]، ويُطلَقُ   : قال تعاىل: ﴿! " # ﴾ [سُ وجلَّ
ُم  َ أهنّ ا بمع ازً ـــالمُ جمَ م السّ ـــكِ الموتِ عزرائيلَ وأعوانِه عليهِ ذلكَ عىل ملَ

    F E D C B A﴿ : ـــو األرواحِ بأمرِ اهللاِ؛ قال تعـــاىلَ قابِضُ
ورة األنعام: ٦١]. J I H G﴾ [سُ

يّني، فإذا  بِ نازِل يف اآلخِرة بعدَ مَنازِل النّ لَ اهللاُ هلُم أعىلَ المَ ين جعَ أي مِن الّذِ  (٢)
بدِ ال مِن بابِ  نـــا لِتَرشِيفِ العَ ةُ هُ يّ ندِ » فالعِ ندَ اهللاِ لةٌ عِ قيـــل: «فُالنٌ لَهُ مَنزِ
ه  كانِ وغريِ ِ يف مَكانٍ إىل اهللاِ، حاشـــا، فاهللاُ عزَّ وجلَّ خالِقُ المَ ُّ نِســـبةِ التح
ا بال  ، هو عزَّ وجلَّ موجودٌ أزالً وأبدً ءٍ مِن ذلكَ تاجُ إىل  ـــن اخلَلقِ فال حيَ مِ

بحانَه. كَيفٍ وال مَكانٍ سُ
اء، وهي  مِّ الرّ ﴾ بضَ وْحٌ ةِ ﴿فَــــرُ يّ مِن العرشَ مِ وبَ احلرضَ عقُ يسٌ عن يَ وَ وقــــرأَ رُ  (٣)
ةِ يف اآلخِرة. يّ ةِ وباحلَياةِ األبدِ َت بالرَّمحةِ اخلاصّ ّ ملسو هيلع هللا ىلص، وفُرسِّ ِ قِراءةٌ ثابِتةٌ عنِ النّ



٤٠٥

(٢) ــهُ رِزقٌ عَظِيـــمٌ (١) ﴿`﴾ أي ولـَ ورٌ أي راحـــةٌ وطُمأنِينـــةٌ ورسُ
ةُ الرائِحةِ أو هو ما  كِيّ ريُ زَ يجٌ وأزاهِ ِ نٌ هبَ (٣) نَبْتٌ حسَ وتِ أو معناهُ له بعدَ المَ
 ﴾a﴿ (٤) وِ ذلكَ بةٍ و مِّ رائحةٍ طيِّ ندَ الموتِ بشَ يم عِ عِ اهُ مِن النَّ تلقّ يَ

ه. يمُ نالِكَ نَعِ لٍّ هُ ة، فلِكُ ةٌ ذاتُ ﴿c b﴾ له خاصّ أي ولَهُ جنّ
نا أنّ  غَ عِي قال: «بلَ يمَ النّخَ » عن إبراهِ وتِ نيا يف «ذِكر المَ أخرَج ابنُ أيبِ الدُّ
ةِ ورَحيانٍ مِن رَحيانِ  ندَ مَوتِه بطِيبٍ مِن طِيبِ اجلنّ (٥) يُستَقبَلُ عِ نَ المؤمِ
(٦) بذلِكَ الطِّيبُ  حُ ةِ ثُمّ يُنْضَ يرِ اجلنّ رِ لُ يف حَ ه فتُجعَ وحُ ةِ فتُقبَضُ رُ اجلنّ

.«(٧) نيَ يِّ لِّ لَ يف عِ عَ َّ جيُ ويُلَفُّ يف الرَّحيانِ ثُمّ تَرتَقِي به مَالئِكةُ الرَّمحةِ ح

حه  ، وهو الّذي رجَّ رةُ والرَّمحةُ غفِ وْحُ المَ وفيه أقوال أُخرَ كثـــريةٌ، فقالوا: الرَّ  (١)
ربِ، وقيل  يمِ يف القَ يُّ ريض اهللاُ عنه، وقيل: طِيبُ النَّسِ اإلمامُ ابنُ جريرٍ الطربَ

. غريُ ذلكَ
ـــاسٍ ريض اهللا عنهما قال:   وي عن ابنِ عبّ ، ورُ ـــريَ الرَّحيـــانُ الرِّزقُ يف لُغةِ محِ  (٢)

.« رءان فهو رِزقٌ «كلُّ رَحيانٍ يف القُ
ربِ واآلخِرة. يف القَ  (٣)

هُ ثُمّ  ـــمّ شَ ٍ مِن رَحيانِ اجلنّة فيَ ـــن البِرصيّ وأبو العالِية: يُؤتَى بغُصن قال احلسَ  (٤)
ه. وحُ تُقبَضُ رُ

. يَّ أي التّقِ  (٥)
. أي يُرَشُّ  (٦)

. أمّا =     ـــماءِ الســـابعةِ أو ما فوقَها تُؤخَذ إليه أرواحُ األتقياءِ هو مَكانٌ يف السّ  (٧)



٤٠٦

ٍ عن ابنِ  ع ط» بإسنادٍ رِجالُ ثِقاتٌ عن نافِ م األوسَ عجَ اينّ يف «المُ روَ الطّربَ
ا بَلَغتُ  ورةَ الواقِعةِ، فلَمّ ِّ ملسو هيلع هللا ىلص سُ ِ ما قال: قَرأتُ عىلَ النّ عُمرَ ريض اهللا عنهُ

.« رَ انٌ يا ابْنَ عُمَ حيْ وحٌ ورَ ﴿_  `﴾ قالَ يلِ رَسولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «فَرَ
 « نيا يف «الرِّقّةِ والبُكاء» وابنُ قُدامةَ يف «الرِّقّةِ لطيفة: حكَى ابنُ أيبِ الدُّ
ا  فإذَ فيها،  لِيُدلُوه  لُوا  نزَ تِه  فرَ حُ إىلَ  لُوه  فحمَ  ُّ يلِ جْ العِ ادٌ  رّ وَ ماتَ  ا  لمّ أنّه 
ربَ مِن ذلكَ  لُوا القَ ين نزَ ومِ الّذِ ذَ بعضُ القَ ، فأخَ ربُ مَفروشٌ بالرَّحيانِ القَ
ونَ  وحُ رُ و النّاسُ ويَ ، يَغدُ ُ تغريَّ يا ال يَ ا طرِ نيَ يومً بعِ ثَ سَ كَ ا فمَ الرَّحيانِ شيئً
النّاسُ  يُفتَنَ  أنْ  ريُ  األمِ خافَ   ّ ح ذلِكَ  يف  النّاسُ  ثُرَ  وكَ إلَيهِ،  ونَ  نظُرُ يَ
ريُ مِن  ه األمِ دَ قَ ، ففَ ذَ ذلكَ الرَّحيانَ وفَرَّقَ النّاسَ لِ فأخَ لَ إىل الرّجُ فأرسَ

. بَ مَنزلِه ال يَدرِي كيفَ ذهَ
 g ﴿ َرَجة فكان بِنيَ يف الدّ قرَّ ابقِني المُ ونَ السّ تَوىفَّ دُ ﴿ f   e d﴾ المُ
ني         اليَمِ ذات  مِن  ةِ  اجلنّ إىل  م  هبِ ذُ  يُؤخَ ين  الّذِ أي   ﴾j   i      h

 n﴿ هةِ أنّكَ مِن هُ ﴿ m﴾ جِ ّا تَكرَ المةٌ ﴿ l﴾ ممِ ﴿ k﴾ أي فسَ
قُ هبؤالءِ مَن عَفا اهللاُ  نُون، ويُلحَ ٍ ءامِ ع م مِن كُلِّ فزَ p o﴾ الّذين هُ

ابعةِ فهو المفهوم مِن ظاهرِ احلديثِ الّذي رواهُ أمحدُ  ماءِ السّ = كونُه  يف السّ
بُوا  تُ : اكْ الُ ةِ ثُمَّ يُقَ ــابِعَ ءِ السَّ ــامَ ى إِىلَ السَّ تَهَ َّ يُنْ : «حَ ا بلَفظِ واحلاكِمُ مرفوعً
يرٍ عن قَتادةَ  َيدٍ وابـــنُ جرِ اق وابنُ محُ »، وأخرَج عبدُ الرَّزّ ــنيَ يِّ لِّ ابَــهُ يفِ عِ كِتَ
« َ م رشِ اليُ ندَ قَائِمةِ العَ ابِعةِ عِ اءِ السّ مَ لِّيُّون فَوقَ السّ ريض اهللا عنه قال: «عِ

. اهُ قَنا اهللاُ إيّ ةِ رزَ ا عىل مَكانٍ عالٍ يف اجلنّ لِّيُّون أيضً ويُطلَقُ عِ
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. نيَ تَّقِ ُم أقَلُّ مِن المُ (١) إالّ أهنّ عنهُ مِن عُصاةِ المؤمنِنيَ ابتِداءً
نيِ إخوانُكَ مِن أصحابِ  مِ بَ اليَ : يا صاحِ وقيل: مَعناه تقول له المالئكةُ
وتِ  يِّكَ بِه ملَكُ المَ ، وقيل: مَعناه لكَ سالمٌ حيُ ون علَيكَ لِّمُ نيِ يُسَ مِ اليَ
ربِ أو  ريٍ يف القَ رٍ ونَكِ المٌ مِن قِبَلِ مُنكَ نيا أو سَ كَ يف الدُّ وحِ ندَ قَبضِ رُ عِ
ا بَعدَ إكرامٍ(٢). واطِن الثّالثةِ إكرامً ندَ البَعثِ مِن قِبَلِ المالئكةِ أو يف المَ عِ

لَ  رِ اهللاُ عزَّ وجلَّ ما يكونُ ألهلِ الكبائِر مِن المؤمنِنيَ بل جعَ وملَ يَذكُ
تَوىفَّ  مالِ فقال: ﴿s   r q﴾ المُ ين أصحابَ الشِّ سمَ الثّالِثَ الكافرِ القِ
 إىل  ﴿u  t﴾ بالبَعثِ ﴿   w  v﴾ أي المائلِني عنِ اهلُدَ
مالِ،  ين أصحابُ الشِّ ب بِالبَعثِ سائِرُ الكافرِ كذِّ َ المُ ، ويفِ مع فرِ الكُ

 y    ﴿ ى فِيه قٌّومٍ ويُسقَ م فِيه مِن زَ مَ يُطْعَ هُ مَكانٌ يف جهنَّ ﴿   x﴾ أي فلَ
ريِ اآلية: ﴿: ; > =  يلُ ذلكَ يف تفسِ z }﴾ وقَد سبَقَ تفصِ

.﴾>

ةٌ يف ﴿ {  ~﴾ أي نارٍ  يّ ﴿ | ﴾ أي وللكافِر دخولٌ وإقامةٌ أبَدِ
عُ  نقطِ ِفُّ وال يَ ذابِ الّذي ال خيَ ا هائلةً مِن العَ فظِيعةٍ يُقايسِ فيها أنواعً

. نا اهللاُ مِن ذلكَ ، أجارَ حلظةً

بُوا بالمرّة. أي ملَ يُعذَّ  (١)
ني مِن أصحابِ  بَ اليَمِ : ال ترَ يا صاحِ نها أنّ معناهُ وفيها أقوالٌ أُخرَ، مِ  (٢)
نها أنّ  ، ومِ ذابِ ون مِن العَ ُم سالِمُ ـــالمةِ هلُم فإهنّ ِبُّ مِن السَّ ني إالّ ما حتُ اليَمِ

ني. دُ ملسو هيلع هللا ىلص مِن قِبَلِ أصحابِ اليَمِ معناه: سالمٌ لكَ وصالةٌ عليكَ يا حممّ
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يم أحوالِ األقسامِ الثّالثةِ وما يَؤولُ إلَيه كُلُّ قِسمٍ  ا انقىضَ اإلخبارُ بتَقسِ ولمّ
ه  هذِ يف  المذكُورَ   َ اخلربَ أي  ے ¡﴾   ﴿ ولِه:  بِقَ لَّ  وجَ عزَّ  ذلِكَ  أكَّد  م  نهُ مِ

كَّ فيه(١). ةِ ﴿ ¢ £﴾ األمرِ ﴿ ¤ ¥﴾ الّذي ال شَ ورةِ الكرِ السُّ
وجلَّ  عزَّ  كرِه  بذِ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّه  نَبِ أمرَ  الثّالثةَ  األقسامَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  رَ  ذكَ ا  ولمّ
ا  بِّه مُعرِضً الً عىلَ طاعةِ رَ لِيق بِه مُقبِ ا ال يَ هيًا له تعاىلَ عمّ ا وتنزِ تقديسً
 : زَّ رةِ مُنكرِيْ البَعثِ واحلِسابِ واجلَزاءِ فقال جلَّ وعَ يبِ الكفَ عن تَكذِ
ّا نسبَه إليهِ  بحانَه ممِ لِيقُ بِه سُ ا ال يَ ه اهللاَ ربَّك عمّ زِّ ﴿ ¦ §﴾ أي فَنَ
قُعودٍ  مِن  اخلَلقِ  بِصفاتِ  واتِّصافٍ  ومَثِيلٍ  يكٍ  ِ ورشَ وَلَدٍ  مِن  ون  رُ الكافِ
ا  رً قَدْ   ﴾ª © ¨  ﴿  ، جلِيالً ا  سً تقدُّ ذلكَ  عن  اهللاُ  جلَّ   ، لُوسٍ وجُ
مِن   ً مع بأيّ  اخلَلقَ  هُ  يُشبِ وال  جمٍ  حَ ي  بذِ ليسَ  ألنّه  ا  جمً حَ ال  وشأنًا 
 ،« بحانَ اهللاِ : «سُ ه العظِيمِ بنَحوِ كر اسمِ بِّحِ اهللاَ بذِ ، أو معناه سَ المعاينِ

لُها عىل اإلطالقِ. » أعظَمُ األسماءِ وأفضَ ولَفظُ اجلاللةِ «اهللاُ

تمَّ تفسريُ ُسورةِ الواِقعِة بَحمِد ِهللا وَمِنّه وفَضِله

بالَغة كما  ـــبِيل المُ رتادِفَني عىل سَ و مِن إضافةِ المُ ه: «هِ انَ وغريُ وقال أبو حيّ  (١)
.« ايةٌ يف ذلِكَ َ أنّه هنِ ع ، بمَ وابِ وابُ الصَّ نيِ وصَ قِ نيُ اليَ قِ ول: هذا يَ تَقُ
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خاِتمٌة ُموجزة

ا إىل  هلِ ةُ مِن أوّ ورةُ الواقِعةِ الكر ةٌ يف إجيازِ ما اشتَملَتْ علَيه سُ هذه خامتِ
ها. ءاخِرِ

رادَّ  ال  وأنّه  ا  شأهنِ وتفخِيم  ها  وقِيامِ يامةِ  القِ كر  بذِ ورة  السُّ افتُتِحَت  د  لقَ
رِهَ  يامةُ يف وقتٍ معلُومٍ ولو كَ ا، ألنّ اهللا تعاىلَ شاءَ أنْ تكونَ القِ حلُصوهلِ
ومِ أهواالً عظِيمةً وأنّ ذلكَ كُلَّه عىل  ذا اليَ ون؛ وذكَر عزَّ وجلَّ أنّ هلِ رُ الكافِ
. طةٌ يةَ بل أرضٌ مُنبسِ بالَ وال أودِ ها حيثُ ال جِ لُ هي أو مَعالِمُ أرضٍ تُبدَّ
المؤمنِني،  مِن  درَجةً  نيَ  ابقِ السّ  : ثَالثةٍ إىل  النّاسَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  مَ  وقسَّ
 ، ابقِنيَ ونَ ما للسّ رَجاتِ الّ دُ و الدّ م المؤمنُونَ ذَوُ نيِ وهُ مِ وأصحابِ اليَ

ونَ عىل اختِالفِ أصنافِهم. رُ م الكافِ مالِ وهُ وأصحابِ الشِّ
مِن  ئةٍ  فِ لِّ  لِكُ ما  عىل  الكالمِ  يلِ  بتَفصِ ذلكَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاُ  بَ  أعقَ ثُمّ 
يمِ، وأخربَ  عِ ُم مِن مَقامِ النَّ ابقِني وما هلَ كر السّ الثّالثةِ يف اآلخِرة، فبدأَ بذِ

ا. دً ئةُ األقلُّ عدَ ُم الفِ أهنّ
ةِ  اجلنّ يف  ني  اليَمِ ألصحابِ  يكونُ  ما  بعضِ  عن  وتعاىلَ  كَ  تبارَ  َ أخربَ ثُمّ 
. نيَ ابقِ دَّ للسّ ّا أُعِ دا إالّ أنّه أقلُّ ممِ ءٌ عظِيمٌ جِ يمِ، وهو  قِ يمِ المُ عِ مِن النَّ

ُم  ونَ وما هلَ رُ مالِ الكافِ م أصحابُ الشِّ ئةَ الثّالثةَ وهُ ثمّ ذكَر اهللاُ تعاىلَ الفِ
نيا  الدُّ يف  كانُوا  أولئكَ  بأنّ  النّاسَ  رَ  وذكَّ اآلخِرةِ،  يف  ذابِ  العَ ألِيمِ  مِن 
مُ  ءابائهِ اتّباعَ  إالّ  ويأْبَون  فرِ  الكُ عىل  ونَ  ُّ يُرصِ كانُوا  ذلكَ  ومع   ، نيَ مِ مُنعَّ
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ياذُ باهللا. ، والعِ بُون بالبَعثِ كِ ويُكذِّ األوَّلِنيَ يف الرشِّ
ينَ  الكافرِ عىل  جِ  احلُجَ بإقامةِ  الثّالثةِ  ئاتِ  الفِ ذِكرَ  تعاىلَ  اهللاُ  بَ  أعقَ ثُمّ 
ال  ُم  وأهنّ أعماهلِم  وخالِقُ  هم  خالِقُ بأنّهُ  م  هُ فذكَّرَ بالبَعثِ  بِنيَ  كذِّ المُ
األرضِ  يف  رعِ  الزَّ وإنباتَ  ماءِ  السَّ مِن  الماءِ  إنزالَ  رَ  فذكَ ا؛  شيئً لُقونَ  خيَ
يرِ اهللاِ ومشيئَتِه  رٍ أخرضَ وأنّ ذلكَ كُلَّه يكونُ بتَقدِ ارِ مِن شجَ وإخراجَ النّ
 َ ، وأمّا اخلَلقُ بِمع بادَ إالّ الكَسبُ ه عزَّ وجلَّ وأنّه ليسَ للعِ ه وختلِيقِ لمِ وعِ
دٍ  مِ إىل الوُجودِ فهو فِعلُ اهللاِ عزَّ وجلَّ وليسَ ذلكَ ألحَ اإلبرازِ مِن العدَ

ه. غريِ
دٍ ملسو هيلع هللا ىلص قُرءانٌ  لَ عىل حممّ نزَّ واقِع النُّجومِ بأنّ المُ مَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بِمَ ثُمّ أقسَ
ونَ عن عبَثِ  صُ وظِ المَ أنِ عَظِيمٌ وأنّه مَسطورٌ يف اللَّوحِ المحفُ يمُ الشّ رِ كَ

. مُ إالّ بِما فيه نَفعٌ ه، وال يُقسِ لقِ مُ بِما يَشاءُ مِن خَ ، واهللاُ يُقسِ ياطِنيِ الشّ
؛ فإنْ كانَ  رءُ حالَ االحتِضارِ كر ما يكونُ علَيه المَ ورةِ بذِ تمُ السُّ وجاءَ خَ
وتِ  ندَ المَ ِينَ عِ برشَّ ىلَ مِن المؤمنِنيَ فإنّه مِن المُ رَجاتِ العُ مِن ذَوِي الدَّ
ونَ ذلكَ مِن  ّن دُ ، وإنْ كانَ ممِ ماواتُ واألرضُ ها السّ ةٍ عَرضُ يمٍ يف جنّ بنعِ
مِن  كانَ  وإنْ   ، األوّلِنيَ درَجةِ  ونَ  دُ رجةٍ  دَ يف  اجلِنانِ  إىل  آلُه  فمَ المؤمنِنيَ 
وال  ِفُّ  خيَ ال  ألِيمٍ  ذابٍ  بعَ المالئكةُ  م  ُهُ تُبرشِّ الّذين  مِن  فهو  ينَ  الكافرِ

. نا اهللاُ مِن ذلكَ ، أجارَ طِعُ نقَ يَ
وزُ  ا ال جيَ يهِ عمّ ةِ األمرُ بتَسبيِح اهللاِ عزَّ وجلَّ أي تنزِ تمِ اخلامتِ وجاءَ يف خَ

. ُ بحانَ اهللاِ واحلمدُ هللاِ وال إلهَ إالَّ اهللاُ واهللاُ أكربَ بحانَه، فسُ علَيه سُ
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ُسورة اُمللك: َخصائُصها وفَضائِلُها

بارَكةِ  ـــورة المُ د أحىصَ العلَماءُ مِن خاللِ األحاديثِ واآلثارِ هلذه السُّ لقَ
 ، لكُ كَ المُ ، وتبـــارَ لكُ ـــئُ عن بعـــضِ أوصافِها، فهـــي: المُ أســـماءً تُنبِ
مُ  لَ (٢)، ذكَرها العَ لةُ ، والمجادِ ، والواقِيةُ يةُ نْجِ ، والمُ اعةُ نّ (١)، والمَ والمانِعةُ

يوطيُّ يف «اإلتقان». اء» والسُّ رّ ال القُ خاويُّ يف «مجَ السّ
َوقُت نُزوِل ُسورةِ اُمللِك

هم: فيها ثالثُ  ، ونُقِل االتّفاقُ عىل ذلك، وقال بعضُ ةٌ يّ لكِ مكِّ ورةُ المُ سُ
يبٌ  ـــورة قولٌ غرِ ينها، ويف السُّ عِّ ة؛ وقد أغرَبَ حيث إنه ملَ يُ ءايات مدنِيّ

. خٌ وال مَنسوخٌ يها ناسِ مةٌ ليسَ فِ كَ ، وهي حمُ ةٌ نيّ ا مدَ ا أهنّ أيضً
نُون، لكنّ  ـــورِ أو المؤمِ ـــورة الطُّ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص بعدَ سُ ّ حممّ ِ وقَـــد نزلَتْ عىل النّ
ا. ومُناسبةُ وُقوعِها بعدَ  يم توقيفً ـــورة التّحرِ صحَف بعدَ سُ ترتِيبَها يف المُ
 ، نيَ مُّ العاصِ ما مدحُ الطّائعِني وذَ رءان أنّه جاء يف كِلَيهِ ورة التّحريمِ يف القُ سُ
يم جاءَ بأنّ  تمَ التّحرِ لك فهو أنّ خَ يم مع أوّل المُ وأمّا مُناسبةُ ءاخِر التّحرِ

ِ عـــذابِ القربِ عن قارئِهـــا مِن عُصاةِ  ا ســـببٌ يف مَنع يت بذلكَ ألهنّ ـــمِّ سُ  (١)
المؤمنِني.

. يامةِ عُ لصاحبِها يومَ القِ َ تَشفَ لُ بمع ادِ أي الّ جتُ  (٢)
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المُ كانتْ مِن القانتِني هللاِ تعاىل(١)، وافتُتِحَتْ  دةَ مريمَ عليها السّ الســـيّ
ـــه، يَفعَل اهللا ما  فِ لـــكَ هللاِ، كلُّ يشء حتت ترصُّ تبـــاركَ بالقولِ بأنّ المُ

ماواتِ واألرضِ كلُّهم هللاِ قانِتُون. يشاءُ، وأهلُ السّ
فَضُل ُسورةِ اُمللِك

ِل الّـيت ُخصَّ بِها رسـوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ُدوَن  أّوًال: يه إحـَدى ُسـَوِر اُملفصَّ

الُم. سائِر األنبياِء عليِهُم الّصالُة والسَّ

ع ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ األسقَ أخرَج الطَّياليسِ
بُورِ املِئِنيَ  كانَ الزَّ مَ بْعَ الطِّوالَ وَ راةِ السَّ كانَ التَّوْ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أُعْطِيْتُ مَ

لِ». صَّ ُفَ لْتُ بِاملْ فُضِّ َ وَ يلِ املَثاينِ ِ ْ كانَ اإلِ مَ وَ
َعلِ  رةُ إىل ءاخرِ بَراءةَ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ ـــبعُ الطِّوالُ بكَرس الطاء مجَ والسَّ
 ٍ ـــورة ئُون كلُّ سُ ، وقيل غريُ ذلك. والمِ دِّ األنفـــالِ معَ براءةَ واحدةً يف العَ
رُ الّ تَيلِ المئِنيَ  ـــوَ ثاينِ فهي السُّ ا، وأمّا المَ يـــدُ عىل مائةِ ءايةٍ أو تُقارهبُ تَزِ
تْها. وقال  تْهـــا أي ولِيَ ا ثَنَ يَتْ بذلـــكَ ألهنّ ـــمِّ ، سُ صحَفِ يف تَرتِيـــب المُ
ّا  رُ أَكثر ممِ َّ أي تُكرَّ ا تُث ا أقلُّ مِن مائـــةٍ ألهنّ ـــورةُ الّ ءاهيُ : هي السُّ اءُ رّ الفَ
 ِ ربَ نِيةِ األمثالِ فيها بالعِ يَتْ بذلكَ لِتثْ ـــمِّ ، وقيل: سُ ئُونَ َّ الطِّوالُ والمِ ث يُ

. ةِ والرَّخاءِ دّ واظبِني علَيها يف الشِّ ني عىل طاعتِه المُ قيمِ أي المُ  (١)



٤١٤

يتْ بذلكَ  ـــمِّ (١)، سُ رِ ـــوَ َ مِن قِصارِ السُّ ثاينِ َ المَ يلِ لُ ما وَ صَّ فَ . والمُ ِ واخلربَ
ذا  نها وهلِ وخِ مِ نسُ ةِ المَ لّ لة، وقيل: لقِ رِها بالبَســـمَ وَ صلِ بَني سُ ثرةِ الفَ لِكَ
بَريٍ  يدِ بنِ جُ ه» عن سعِ يحِ مَ كما روَ البُخارِيّ يف «صحِ حكَ ى المُ تُســـمَّ
، وءاخِرُه  مُ كَ حْ لَ هو المُ فصَّ عُونَـــه المُ ي تَدْ ريض اهللا عنـــه قال: «إنَّ الّذِ

.«(٢)ٍ ورةُ النّاسِ بال نِزاع سُ

ثانيًا: َشفاعتُها لِمَن واَظَب عىل ِقراءِتها كلَّ لَيلٍة ِمن املؤمِنني

نَه عن أيب  نَن» وحسَّ مذيُّ يف «السُّ ه» وابنُ ماجهْ والرتّ أخرَج أمحدُ يف «مُسنَدِ
ثُونَ  ِ ثَالَ ءان رْ ةً يفِ القُ ورَ ريرةَ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إِنَّ سُ هُ
: ﴿! " #    $ ﴾»، ويف  ــهُ رَ لَ فِ َّ غُ ا حَ هَ بِ احِ عَتْ لِصَ ــفَ ـةً شَ ءايـَ
»، ويف  هُ رَ لَ فَ َّ يُغْ ا حَ هَ بِ احِ رُ لِصَ فِ غْ تَ ه»: «تَسْ يحِ بّانَ يف «صحِ روايةِ ابنِ حِ
بِها(٣)  احِ تْ عَن صَ مَ غِري»: «خاصَ م الصّ عجَ اينّ يف «المُ ــــربَ ندَ الطّ روايةٍ عِ

؛  والٌ وأَوســـاطٌ وقِصارٌ لِ طِ صَّ فَ أي قِصارٌ بالنِّســـبةِ لما قَبلَها، وإالّ ففي المُ  (١)
حَى إىل  حـــى، وقِصارُه مِن الضُّ بأ إىل الضُّ بأ، وأوســـاطُه من النّ فطِوالُه إىل النّ
» بل يُقال: «مِن قِصارِ  ورةٌ صغِريةٌ هيًا أن يُقال: «سُ ه تنزِ رءان. ويُكرَ ءاخِر القُ
ورةٌ  » ولكن يُقال: «سُ يفةٌ ورةٌ خفِ ريينَ أن يُقال: «سُ رِه ابنُ سِ ر»، كما كَ وَ السُّ

.« ريةٌ يَسِ
م مَن قال: ســـورةُ ق،  نهُ ـــلِ عىل أقوالٍ كثِريةٍ، فمِ فصَّ لِ المُ تِلـــف يف أوّ واخُ  (٢)

دٌ ملسو هيلع هللا ىلص. ورةُ حممّ ، وغريُهم سُ راتُ ون احلُجُ رُ وءاخَ
تْ له. عَ َ شفَ أي جادلَتْ بمع  (٣)



٤١٥

.« ةَ هُ اجلَنّ تْ لَ ّ أَدْخَ حَ
ط» عن ابنِ مَسعودٍ  اينُّ يف «األوسَ نَن الكُربَ» والطّربَ وروَ النَّسائيُّ يف «السُّ
هُ  عَ أَ ﴿! " #    $ ﴾ (١) كُلَّ لَيلةٍ مَنَ ريض اهللا عنـــه قال: «مَن قَرَ
 ، يها المانِعةَ مِّ ا يف عَهدِ رَســـولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص نُسَ نّ ربِ، وكُ ا مِن عَذابِ القَ اهللاُ هبِ

.« رَ وأَطابَ د أَكثَ ا يف كُلِّ لَيلةٍ فقَ ورةٌ مَن قَرأَ هبِ ا يف كِتابِ اهللاِ سُ وإِهنّ
بَ  ما قال: رضَ نِه» عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ ـــنَ يُّ يف «سُ وروَ الرتمذِ
ا فِيه  ذَ ، فإِ بُ أنّهُ قَربٌ سِ ّ ملسو هيلع هللا ىلص خِباءَه عىلَ قَربٍ وهو ال حيَ ِ بَعضُ أصحابِ النَّ
َّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ تَمها، فأتَى النَّ َّ خَ ورةَ ﴿! " #    $ ﴾ ح ُ سُ أ قرَ إِنسانٌ يَ
 ، بُ أنّهُ قَربٌ بتُ خِبائِي عىلَ قَربٍ وأنَا ال أَحسِ َ فقال: يا رَســـولَ اهللاِ، إِينّ رضَ
تَمها، فقال رَسولُ اهللاِ  َّ خَ لكَ ح ورة ﴿! ﴾ المُ ُ سُ أ قرَ يهِ إِنسانٌ يَ ا فِ ذَ فَإِ

.« ِ ربْ يهِ مِن عَذابِ القَ ، تُنْجِ يةُ يَ املُنْجِ
، هِ ةُ يَ املانِعَ

ملسو هيلع هللا ىلص: «هِ
ه» عن عِكرِمةَ أنّ ابنّ عبّاسٍ ريض اهللا  َيدٍ يف «مُسنَدِ (٢) بنُ محُ وأخرَج عبدُ
رَح به؟»، قال الرّجُل: بىلَ يا  يثٍ تَفْ دِ لٍ: «أالَ أُطرِفُك  ما قال لرَجُ عنهُ
ظْها  أْ: ﴿! " #    $ ﴾(٣) واحفَ َك اهللاُ، قال: «اقْرَ أبا عبّاسٍ رَمحِ
 ، يةُ نجِ ا المُ هنَّ ، فإِ ريانَكَ بيانَ بَيتِـــكَ وجِ ك وصِ ِيعَ ولَدِ لَك ومجَ هـــا أَهْ لِّمْ وعَ

ورةَ كُلَّها. ِ السُّ يع  (١)
يد. ه عبدُ احلَمِ يُقال: اسمُ  (٢)

ورةَ كُلَّها. ِ السُّ يع  (٣)
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ا(١) لِقارئِها، وتَطلُبُ  ندَ رَهبِّ يامةِ عِ مُ يومَ القِ اصِ لُ وختُ ادِ لةُ جتُ جادِ وهي المُ
بَها  ا صاحِ وفِه، ويُنْجِي اهللاُ هبِ ا كانتْ يف جَ ارِ إذَ ه مِن النّ يَ نْجِ ا أنْ يُ لهُ إىل رَهبِّ

.(٢)« ربِ مِن عَذابِ القَ
اينُّ والبيهقيُّ عن ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا  ارُ والطّربَ ّ َ ويهِ وال وأخرَجه ابنُ مَردَ
ا يفِ  دِدْتُ أَهنَّ وَ لكِ: «لَ ـــورةِ المُ ما أنّ رســـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قال يف شأنِ سُ عنهُ
 :« سقالينّ يف «نَتائِج األفكارِ ». قال احلافظ العَ ِ نْ أُمَّ ٍ مِ ان لِّ إِنْسَ قَلْبِ كُ

.« يبٌ نٌ غرِ «هذا حديثٌ حسَ

ثالثًا: ُمواَظبُة رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص عىل ِقراَءِتها قبَل النَّوِم ليًال 

ســـنَد» والرتمذيُّ  فـــرَد» وأمحـــدُ يف «المُ روَ البُخـــاريّ يف «األدَب المُ
 ُّ ِ نَن» وغريُهم عن جابِرٍ ريض اهللا عنه قال: «كان النَّ والنَّســـائيُّ يف «السُّ

(٣)، و ﴿! " #     دةَ ـــجْ أَ  ﴿# ﴾ السَّ قرَ َّ يَ نامُ كُلَّ لَيلةٍ ح ملسو هيلع هللا ىلص ال يَ
.«﴾ $

هٌ عن احلُلولِ يف مَكانٍ  يامةِ، واهللاُ تعاىلَ مُنزَّ ه يومَ القِ بادَ سابِ اهللاِ عِ ندَ حِ أي عِ  (١)
ِ األماكِن. يع ويف مجِ

ؤمنِني قد  بَ يف قَربِه مِن أهلِ الكبائِر مِن المُ نا رمحه اهللا: «مَن عُذِّ قال شيخُ  (٢)
بُ يف اآلخِرة بِبَعضِ  ب يف قَربِه قد يُعـــذَّ بُ يف اآلخِـــرة، ومَن ملَ يُعذَّ ال يُعـــذَ
ـــورةِ  ه، أمّا مَن كان يُداوِمُ عىلَ قِراءةِ سُ ـــن غريِ ذابِ لكِن أخَفَّ مِ أنـــواعِ العَ

ربِ وال يف اآلخِرة». بُ يف القَ لكِ كُلَّ لَيلةٍ فَال يُعذَّ المُ
ا: ﴿ ! " # $ % & '  ) ( *    + ﴾. هلُ وأوَّ  (٣)



٤١٧

ها باِت بعِض الُعلامِء يف َخواِصّ خاِمًسا: ِمن ُمجرَّ

ّ المكّي يف  ِ دٍ اليافعيّ الشـــافعيّ اليمَ ين أبو حممّ مةُ عفِيفُ الدّ رَ العالّ ذكَ
ـــا إذا قُرِئت عىل مَن بِه  لك أهنّ ـــورة المُ رِّب يف سُ رّ النَظِيم» فيما جُ «الدُّ

. ذْن اهللاِ عزَّ وجلَّ امٍ مُتوالية كُلَّ يومٍ ثَالثًا بَرِئ بإِ رمَدٌ ثالثةَ أيّ
ــا ورَد يف حديثٍ ثابتٍ عن رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إنّما هو مِن  ـّ وليـــسَ هذا ممِ

احلِني. باتِ أهلِ اخلريِ الصّ رَّ جمُ



٤١٨

تفسري ُسورة اُمللك

#
ـــماتِ  فـــاتِ المخلُوقِنيَ وعَن سِ ه عن صِ س وتَنـــزَّ ـــدَّ ﴿! ﴾ أي تقَ
دٍ أو مَكانٍ  ءٍ أو أحَ لولٍ واحتِيـــاجٍ ل ٍ وحُ ريُّ دوثٍ وتغَ ــني مِن حُ ثـِ حدَ المُ
فِه ﴿$ ﴾ بضمّ  تِه وحتـــتَ ترصُّ درَ ــقُ ﴿" # ﴾ أي بقُ اهللاُ اخلالـِ
لُّ مَن  ـــزُّ مَن يَشـــاءُ ويُذِ عِ ـــلطانُ فيُ يـــم(١) أي لـــهُ األمرُ والنَّهيُ والسُّ المِ
 َ ا إليه عزَّ وجلَّ ليسَ عىل مع » مُضافً دِ (٢)، واســـتِعمال لَفظِ «اليَ يَشـــاءُ

درةُ، وأمّا ما مُلِكَ مِن مالٍ  لطانُ والقُ رٌ ومعناهُ السُّ يم مصدَ لْكُ بضمّ المِ المُ  (١)
. رُ حُ وأشهَ رسُ أفصَ يم والكَ لكٌ بتَثليثِ المِ ه فهو مِ وغَريِ

ـــوويِّ رمحه اهللا يف كتابِه  ا إىل احلافظِ النّ ل ســـماعً دِ المتّصِ ـــنَ : وأروِي بالسّ قلتُ
يم مصدرُ  لْكُ بضمّ المِ يب األسماء واللُّغات» (١٤٢/٤) قال: «المُ «هتذِ
، وقوهلم:  لْكَ م يف التَّلبِية: إنّ احلمدَ لكَ والمُ يم، ومنه قوهلُ لْكِ بكَرس المِ المِ
ه  لـــكٌ مِن مالٍ أو غَريِ ، وأمّا مِ لْكُ يكَ لـــه، له المُ ِ ه ال رشَ ال إلـــه إالّ اهللاُ وَحدَ
ها ثَالثُ  مِّ ها وضَ يم وفَتحِ رسِ المِ ِينِه بكَ َ لكُ  ، ومِ لْكُ فُالنٍ فيُقالُ فيه: هو مِ

.« رُ حُ وأشهَ رسُ أفصَ لُغاتٍ الكَ
نّة» (١٠١/١٠):  قال اإلمامُ أبو منصورٍ الماتريديُّ يف «تأويالت أهل السُّ  (٢)
لكَ  ــه ال يُويلِ المُ رة ليس له، وأنـّ لـــكَ مُلْكِ الكفَ ولون بأنّ مِ لـــةُ يقُ ِ «والمع
 = F E   D C  B A @ ? > =﴿ :للكافِر، ويقولـــون يف قوله



٤١٩

ة  ه عن اجلِسميّ ، فاهللاُ مُنزَّ سَ عن ذلكَ العُضوِ واجلارِحة، حاشـــا هللا وتقدَّ
نا  دِ هُ ، فإطالقُ اليَ ً مِن المعاينِ ع هُ اخللقَ بمَ وسائِر معانِيها ألنّه ال يُشبِ
كُم  طلَق الّذي يَفعل ما يَشاءُ وحيَ ـــلطانِ المُ ا السُّ لتأكِيد كونِه عزَّ وجلَّ ذَ
قدُ يف  دِ فُالنٍ األمرُ والنَّهي واحلَلُّ والعَ ــه يُقال: «بِيَ بما يُريد، أالَ ترَ أنـّ
ا جتوزُ  َ العُضوِ مع أهنّ دِ بمع دُ بذلك اســـتِعمالُ اليَ كذا وكذا» وال يُقصَ

. عىل اخلَلقِ
مَ  ه»، فقدَّ دِ لكُ بِيَ : ﴿# $ ﴾ ومل يَقُل: «المُ فائدة: قال اهللا تعـــاىلَ
طلقَ وليسَ  لكَ المُ اللةِ عىل أنّ هللاِ عزَّ وجلَّ المُ » للدّ لْكُ ه» عىل «المُ دِ «بِيَ
مُ الدالّةُ عىل  ه، وذلـــكَ أنّ ﴿$ ﴾ فيه األلِفُ والـــالّ ذلـــك ألحدٍ غريِ
طلقَ  لكَ المُ لَّ عىل أنّ المُ ، فدَ لّ عىل احلَرصِ يمُ ﴿# ﴾ يدُ موم، وتقدِ العُ

 K﴿ : ــه تعاىلَ ه. وأمثِلةُ ذلـــكَ يف القرءانِ كثريةٌ كقولـِ ـــريِ له ال لغَ

لكَ هو إبراهيمُ  رة: ٢٥٨] أنّ الّذي ءاتاهُ اهللاُ المُ ورة البقَ = H G﴾ [سُ
لْكَ مُلْكِ الكافِر  لُوا مِ عَ ا ملَ جيَ ، وإذَ هُ فُ إليه ال إىل الّذي حاجَّ ملسو هيلع هللا ىلص واهلاءُ تَنرصِ
ه  رنـــا ألنّه يكُون يف يَدِ ا بما ذكَ حً فِه) ملَ يَرصِ مُتمدِّ ه (أي حتـــتَ ترصُّ ـــدِ يف يَ

    \ [ Z Y     X W﴿ :لكِ ال كُلُّه. وقال يف ءايةٍ أخر بعضُ المُ
م  ـــورة ءال عِمـــران: ٢٦] وعـــىل قوهلِ [ ^ _ ` b a﴾ [سُ
د  لكَ للكافِر، ومَع ذلك يُوجَ دِ مَن ال يَشاءُ ألنّه ال يَشاءُ المُ لكُ يف يَ ريُ المُ يَصِ
 ، كَّ يةَ فيه وال شَ رْ اللٌ مُبِنيٌ ال مِ ِلة كُفرٌ وضَ ع ». وهذا مِن المُ لكُ م المُ فيهِ
لِكُ  َ ـــأْهُ، فالَ  شَ ِ ما ملَ يَ ل يف العاملَ صُ ا مغلُوبًا حيَ ورً لُوا اهللاَ تعاىلَ مَقهُ ُم جعَ ألهنّ

. لكٌ هللا عزَّ وجلَّ لِكُ مِ ا إالّ بتملِيك اهللاِ له ذلك، والعبدُ وما  خملوقٌ شيئً
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ه،  ــه: ﴿Ä Ã Â ﴾ أي ال لِغَريِ هـــم، وقولـِ L﴾ أي ال لِغَريِ
ا ال لِغَريه(١)، وأمّا  ا ومُلـــكً قً لْ ــه: ﴿¿ Ã  Â Á À ﴾ أي خَ وقولـِ
جازيٌّ بدلِيلِ أنّه ليسَ للمالِك أن يَترصَّف  خلُوقِ فمَ لكُ المخلوقِ للمَ مِ
ــه إالّ فيما أباحَ اهللا له، أمّا اهللاُ عزَّ وجـــلَّ فهو المالِكُ احلقيقيُّ  يف مملُوكـِ

. ا ما يَشاءُ لُ هبِ فعَ ِ المملُوكاتِ يَ جلَميع
ناتِ ﴿(   * ﴾ أي  مكِ ه ﴿& ' ) ﴾ مِن المُ ﴿% ﴾ أي اهللاُ وحـــدَ
لِّها، لكِن  ناتِ كُ مكِ تُه تعاىل مُتعلِّقةٌ بالمُ درَ ءٌ، فقُ ه  زُ درةِ ال يُعجِ تامُّ القُ
.(٢) ةِ ةِ ما شاءَ له الوُجودَ بمشيئتِه األزليّ تِه األزليّ درَ يُدخِلُ يف الوُجودِ بقُ

ه وءاثارِ قُدرتِه فبدأَ بِوَصفِ  بحانَه وتعاىلَ بعضَ أحكامِ مُلكِ ثُمّ بَنيَّ اهللاُ سُ

ـــه، وفيه  بدِ نَفسِ بدِ خملوقٌ للعَ ِلة القائلِنيَ بأنّ فِعلَ العَ ع دٌّ عىل المُ ويف ذلك رَ  (١)
ماءِ  ين القائلِني بأنّ اهللاَ يف السَّ م مِن الكافرِ ةِ وأمثاهلِ ابيّ مة الوهّ جسِّ دٌّ عىل المُ رَ
لكٌ هللاِ عزَّ وجلَّ خملوقٌ له  ماواتِ مِ بذاتِه؛ فإنّ اآليةَ أثبتَتْ أنّ كُلَّ ما يف السّ
ـــه خملُوقًا  ا لنَفسِ ين أنْ يكونَ اهللاُ مملوُكً م مِن قولِ أولئكَ الكافرِ لزَ ، فيَ مملـــوكٌ
 ،« ماءِ رةِ عن اهللاِ «إنّه حالٌّ يف السَّ ، فبطَلَ قولُ الكفَ فرِ والعياذُ باهللاِ مِن هذا الكُ

ا. ا عظِيمً هً هَ اهللاُ عن ذلكَ تنزُّ تنزَّ
 « ءٌ ه  حُّ وجودُ عدومُ الّذي يصِ قالتِهم: «المَ ِلة هبذه اآليةِ لمَ ع ـــك المُ متسَّ  (٢)
ول: ﴿% & ' ) (   * ﴾،  ورٌ هللاِ، واهللاُ تعاىلَ يقُ وم مَقدُ فقالوا: «المعدُ

ا». ومِ شيئً تْ هذه اآليةُ اعتِبارَ المعدُ فاقتضَ
يئاتٌ أي شاءَ اهللا  وماتِ الّ هي مشِ نّة عن ذلكَ بأنّ المعدُ وأجابَ أهلُ السُّ

َا. ا باعتِبارِ مآهلِ يَتْ شيئً مِّ خولَ يف الوجودِ فيما بعدُ سُ ا الدُّ هلَ
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رَ ﴿- . ﴾ (١)  دَ وقـــدَّ ــقُ ﴿+ , ﴾ أي أوجَ ـــه أنّه اخلالـِ نَفسِ
ون  كلَّفُ ا المُ تةً يف أصالبِ ءابائِكُم(٢) أهيُّ يِّ ا مَ فً ـــم بعدَ كَونِكُم نُطَ فأَحياكُ
ِ وهو  ّ ه األزيلِ لمِ لقِ ما ســـبَقَ يف عِ َ للخَ َّ تمَ ـــم فيَ كُ َ تربِ ﴿/ ﴾ (٣) ليخَ

فةُ  ياةَ مَن قامتْ بهِ صِ وتِ وحَ فةُ المَ ــه صِ لـــقَ مَوتَ كُلِّ مَن قامتْ بـِ أي خَ  (١)
احلَياةِ.

بَ  دُّ احلَياةِ، فذهَ ةٌ أو أنّه ضِ يّ فةٌ وُجودِ ون هل الموتُ صِ تكلِّمُ واختلَـــف المُ
ر قولِه تعاىل: ﴿+ , -﴾   الّذين قالُوا إنّه وُجودِيٌّ إىل االستِداللِ بظاهِ
ِّ تُضادُّ  هـــا اهللاُ تعاىلَ يف احلَي لقُ ةٌ خيَ يّ يفِ م أمرٌ وُجودِيٌّ وهو كَ هُ فالمـــوتُ عِندَ
جييّ إىل أنّه أمرٌ  رِي األشـــاعِرة كالبَيضـــاويّ واإلِ احلياةَ، وذهَب بعضُ متأخِّ
ا وإىل أنّ الّذي يف اآليةِ مُتأوَّل عىل  ف هبِ ّن اتّصَ مِ احلياةِ ممِ َ عـــدَ يٌّ بمع مِ عدَ
ا هبا  ـــن كان موصوفً ا احلياةُ عمّ َ أنّ اهللا خلَقَ األســـبابَ الّ تَزولُ هبِ معـــ

رَ الموتَ فكان. َ أنّ اهللاَ قدَّ وتِ أو عىل مع ف بالمَ فيُوصَ
 U T S R﴿ :يـــن يف اآلخِرة ا عن قولِ الكافرِ قـــال اهللاُ تعاىل إخبارً  (٢)
ورة غافِر:  Z      Y X W V ]     \ [ ^﴾ [سُ
نيا،  م اهللاُ يف الدُّ ياهُ : «كانوا أمواتًا يف أصالبِ ءابائِهم فأحْ ١١]، قال قَتادةُ
ما  يامةِ، فهُ م للبَعـــثِ يومَ القِ نها، ثُمّ أحياهُ وتـــةَ الّ ال بُدَّ مِ ُمُ المَ ــمّ أماهتَ ثـُ

ه قولُه تعاىل: ﴿® ¯ ° ±  »، ونظِـــريُ تتانِ ياتانِ ومَوْ حَ
﴿ ســـابِه  حِ إىلَ  أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ   ´³  ²

رة: ٢٨]. ورة البقَ ¼ ﴾ [سُ
م يف ﴿/ ﴾ دالّةٌ عىل أنّ أفعالَ اهللاِ عزَّ وجلَّ  لـــةُ إىل أنّ الالّ ِ ع ذهبتِ المُ  (٣)
 = عنُونَ بذلكَ أنّه جيِبُ م يَ ، فإهنّ ، وهذا كُفرٌ وضاللٌ بدِ صلحةِ العَ مُعلَّلـــةٌ بمَ
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ين  لَق الّذِ ا خَ لُق اخللقَ ابتِداءً، وإذَ يق احلِكمة أنْ خيَ = عىل اهللاِ تعاىل مِن طرِ
لَل  يحَ العِ م ويُزِ وهلَ ل عقُ مِّ هم أنْ يُكَ عمِ بُ عليه عىل زَ جِ هم فيَ لِـــمَ أنّه يُكلِّفُ عَ
ينِهم  ِبُ علَيه أن يَفعَل ما هـــو أصلَحُ هلُم يف دِ نُوا به، وقالـــوا: جيَ ّ يُؤمِ حـــ
ثِيبَه علَيه  ه بِه وجَب عليه أنْ يُ ـــرَ بَّه فِيما أمَ ا أطاعَ العبدُ رَ ـــم، وأنّه إذَ نياهُ ودُ
ا.  ا عظِيمً هً ون تنزُّ الِمُ ا يقـــولُ الظّ هَ اهللاُ عمّ نه، تنزَّ ه مِ ِقَ ا حلَ ـــه عمّ وأن يُعوِّضَ
ه أو اختارَ  بادِ ا تَـــرَك اهللاُ ما هو أصلَحُ لعِ م اهللاُ أنّه إذَ هُ ومُـــؤدَّ كالمِهم قبَّحَ
قُّ  هٌ يَستحِ ـــفَ لٌ وَسَ ُ هم  عمِ نهُ بِزَ ل مِ صَ ٍ وأَصلَحَ فقد حَ الح الحَ بَني صَ الصَّ
وا أنّه ال بُدَّ أنّهُ يَفعَل األصلَحَ ال  دحِ زعَمُ قا للمَ ا كانَ مُستحِ مَّ علَيه، فلَمّ الذَ
عَل بَعضَ النّاسِ  ارَ وجَ لَقَ إِبليـــسَ والنّ وا فَلِمَ خَ غـــري ولو كانَ اهللاُ كما زعَمُ
يدُ وقَد خلق ذلكَ  ا يُرِ الٌ لِمَ ، فاهللاُ تَعاىلَ فَعّ ضارَّ ومَ والمَ ـــمُ انِنيَ وخلَقَ السُّ جمَ
بَ هللاِ  رٌ ألنّه نَسَ كمةً فهو كافِ لِكَ حِ كَّ يف أنّ هللاِ يف ذَ كُلَّه حلِكمةٍ بالِغةٍ، ومَن شَ
ـــالحِ واألصلَحِ عىل اهللاِ  ِلة  بوُجوب الصّ ـــولُ المع ياذُ باهللاِ، فقَ ه، والعِ ـــفَ السَّ
ه، وأمّا احلقُّ فهو ما  ـــقوطِ دُ عاقِلٌ يف بُطالنِه وسُ اللةٍ وكُفرٍ ال يَرتَدَّ مذهبُ ضَ
دٍ وال جيِبُ  ةٌ ألحَ يّ ومِ كُ يهِ حمَ ونَ قاطبةً أنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ ليسَ علَ ســـلِمُ عليه المُ
ـــبحانَه وتعاىل فاعِلٌ  م ما يَشـــاءُ، فهو سُ دُ ـــدُ ما يَشـــاءُ ويُعِ ءٌ، يُوجِ عليـــه 
ه اهللاُ  يه، تنزَّ ا فِ تارً ءٍ أو تَركُه لَما كانَ خمُ ، ولو كان جيِبُ علَيه فِعلُ  باالختِيارِ

. عن ذلكَ
لُق أفعالَه  بدُ خيَ ُم قالُوا: «العَ ا، وذلك ألهنّ ةَ أيضً يّ رِ ى القدَ وهذه الطّائفةُ تُسمَّ

م. نهُ ها»، وهذا كُفرٌ رصيحٌ مِ ةَ وليسَ اهللاُ خالِقَ يّ االختِيارِ
يد»  يد يف بيان التوحِ ورٍ السالِميّ احلنفيّ رمحه اهللا يف «التمهِ كُ قال اإلمامُ أبو شَ
لُقَ  دلُ مِن اهللاِ تعاىل أنْ ال خيَ ِلة: «العَ ه: «وقالت المع (ص/١٣٥) ما نصُّ
بٌ عىل=  بادِ واحتِياجُهم واجِ َ به، ومصالِحُ العِ ر وال يَقيضِ َ ّ والرضّ فرَ والرشَّ الكُ
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عُ هللاِ  ه وأطوَ ـــلِ غَريِ ـــنُ مِن عمَ لُه أحسَ ـــم عمَ كُ ﴿0  1   32 ﴾ أي أيُّ
لقِ  هم للخَ بادِ إظهارُ أَمرِ يَكُم، واختِبارُ اهللاِ للعِ مه فيُجازِ ارِ عُ عن حمَ رَ وأَوْ
لةً  ه مجُ بادِ علَم يف األزَل أحوالَ عِ باد، فإنّه عزَّ وجلَّ يَ ُم بـــني العِ ُه هلَ ومتيِ

ا علَيه. يً ءٌ كانَ خافِ رُ له  ، وليس معناه أنّه يَظهَ وتَفصيالً
وتُه عاصٍ شـــاءَ اهللاُ  فُ ءٌ وال يَ ه  زُ ﴿4      5 ﴾ أي الغالِبُ الّذي ال يُعجِ
ذنبِني  ـــرتُ عىل المُ نهُ السَّ نهُ ﴿6   7 ﴾ (١) أي الّذي يَكثُر مِ االنتِقامَ مِ

 ّ دل ح فةُ العَ = اهللا تعاىل، ولَو مَنَع ال يكُون عَدالً منه». قالوا: «هذا هو صِ
ا»، وهذا  ورً ا وجَ م عىل ذلـــك يكُون ظُلمً هبَ فرَ ثُمّ عذَّ ّ والكُ لَق الرشَّ ــه لو خَ إنـّ

.« م كُفرٌ نهُ االعتقادُ مِ
رِيّ التّائبِ وقال: «ففي هذا  ة سيّدنا عيلّ ريض اهللا عنه مع القدَ رَ قِصّ ثُمّ ذكَ
ـــالمُ قال:  َّ علَيه السّ ِ ا، وألنّ النّ ري كافرً ر يَصِ رَ القـــدَ دليـــلٌ عىل أنّ مَن أنكَ
وا فال تَعُودُوهــم، وإنْ ماتوا فال  ضُ رِ ــة، إنْ مَ ــوسُ هذه األُمّ ـةُ جمَ يـّ رِ «القدَ
هم  قَ لْحِ الِ»، وحقٌّ عـــىلَ اهللا أنْ يُ جّ ةُ الدَّ ــيعَ ئَزهــم، أولئك شِ عُوا جناِ تُشــيِّ

 Ä Ã Â Á À﴿ :ألنّ اهللاَ تعاىل قال ، وا النَّصّ رُ م أنكَ ـــال، وألهنّ جّ بالدَّ
. ورٍ رمحَهُ اهللاُ كُ ورة التّكوير: ٢٩]» اهـ. كالمِ أيب شَ Ç Æ Å﴾ [سُ

ون إضافةٍ جيُوز، ألنّ  رٌ بِدُ ورٌ أو غافِ فُ نا رمحه اهللا: «إذا قِيل: فالنٌ غَ قال شيخُ  (١)
حُ  قِّ المخلُوق كان مَعناه الرَّجل الّذي يُســـامِ ا أُطلِقَت يف حَ ورٍ إذَ فُ كلِمةَ غَ

 Ï Î  Í Ì Ë﴿ :ذلك ِ رءانِ ما جيُ ءَ إلَيه، وقد ورَد يف القُ كُلَّما أُيسِ
فورُ  ا، أمّا بالنِّسبةِ هللاِ تعاىل فالغَ عً Ò Ñ  Ð﴾ أي مِن األُمورِ المطلُوبةِ رشَ
خلُوقِ، قال اهللاُ  َ ال يُضافُ إىلَ المَ ، فبِهذا المع نوبَ ـــرُ الذُّ غفِ مَعناه الّذي يَ
أنْ =                     يَســـتطيعُ  ـــد  أحَ ال  معنـــاه   ﴾  L K J I H﴿ تعـــاىل: 
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نيا واآلخرة. َ اهللاُ علَينا يف الدُّ م(١)، سرتَ فوُ عنهُ ه والعَ مِن عبادِ
يده فقال:              الّةِ عــــىل توحِ َ عزَّ وجلَّ عــــن بعضِ مصنُوعاتِــــه الدّ ثُــــمّ أخربَ
بــــاقٍ  ﴿8﴾ أي هــــو اهللاُ الّــــذي ﴿9 : ; >﴾ أي ذاتَ طِ
نها مَلَكٌ  ٍ مِ لّ ، لِكُ دٍ ــــةٍ وال عُمُ اسّ نها فوقَ طبَقةٍ مِن غريِ ممُ ، طبقةٌ مِ لبةً صُ
ــــماواتِ عىل غايةٍ  ُ السّ نٌ أي مُوكَلٌ بأُمورِها(٢)، وقدَ جعلَ اهللاّ يمٌ خازِ كرِ
خاطَبُ إذا  ا المُ مِن اإلتقانِ حيث إنّكَ ﴿< ? ﴾ أي لســــتَ تــــرَ أهيُّ
 ﴾D  C B﴿ ِلُوق ــــماوات ﴿A ﴾ أي خمَ ــــرتَ ﴿@ ﴾ السّ نظَ
 ،َا فال يَتساو ه بَعضً طرابٍ كالفائِت بعضُ بٍ وخلَلٍ واضْ مِ تناسُ أي عدَ

تِها أنْ  لَ ةِ هلا وجوهٌ مِن مجُ بوبِيّ عوَ الرُّ ن عىصَ إالّ اهللاُ، فدَ نوبَ لِمَ رَ الذُّ غفِ = يَ
ـــخصٍ:  ولُ لِشَ ي يقُ ، فالّذِ قَّ مَغفـــرةِ الذنوبِ بدِ حَ عتقـــدَ اإلنســـانُ أنَّ للعَ يَ
ـــه ألنّ  ةَ لِنَفسِ يّ عَى األُلوهِ د ادَّ ها لك» فقَ رُ نوبِكَ أنا أغفِ ي بذُ نـــدِ ِفْ عِ «اعرتَ

.« ونُ إالّ هللاِ تعاىلَ ذلكَ ال يكُ
يقِ ريض اهللا عنه أنّه  ه عن أيبِ بكرٍ الصدِّ ه» وغريُ يحِ روَ البُخـــاريّ يف «صحِ  (١)
 ّ مَّ إِينِ ـلِ: اللَّهُ : «قـُ ، قالَ ـــاليتِ عاءً أَدعُو بِه يف صَ ِ دُ ـــ ّ ملسو هيلع هللا ىلص: علِّمْ ِ قـــال للنَّ
نْ  ةً مِ رَ فِ غْ رْ يلِ مَ فِ ، فَاغْ نُوبَ إِالَّ أَنْتَ رُ الذُّ فِ الَ يَغْ ا، وَ ثِريً امً كَ لْ يسِ ظُ تُ نَفْ مْ لَ ظَ

.« يمُ حِ ورُ الرَّ فُ ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَ ِ ْ محَ ارْ كَ وَ دِ عِنْ
. وقد جاء يف  المُ يلُ عليه السّ ه إسماعِ ماءِ األُوىلَ ملَكٌ كريمٌ اسمُ نُ السّ وخازِ  (٢)
» أي األُوىلَ  ءِ امَ ا: «إِنَّ يفِ السَّ م الكبِري» مرفوعً عجَ حديثٍ عند الطّرباينّ يف «المُ
نيَ  ــبْعِ لَكٍ عَىلَ سَ لُّ مَ لَكٍ كُ نيَ أَلْف مَ ــبْعِ عِيلُ عَىلَ سَ ــامَ هُ إِسْ الُ لَ ا يُقَ لَكً «مَ

لَكٍ» (أربعة مليارات وتسعمائة مليون). أَلْف مَ



٤٢٥

نيا بالنِّسبة لألرضِ ولكنّها  ماءَ األُوىلَ الّ هي دُ دُ إالّ السّ ا ال نُشاهِ نّ وإنْ كُ
. دٌ لُها عُمُ مِ قوقٌ وال حيَ يها شُ رُ فِ كلِ واللَّونِ ال يَظهَ قٍ يف الشّ عىل نِظامٍ مُتّسِ

ا أو  ه بهِ مُعرَّفً ةِ الّ ال جيوزُ تســـميةُ غـــريِ والرَّمحنُ مِن أســـماءِ اهللاِ اخلاصّ
عَت اخللقَ يف أرزاقِهم وأسبابِ  لة الّ وَسِ امِ ا، ومعناه ذو الرَّمحةِ الشّ رً مُنكَّ
نِ  ٍ أُخر يُقال: هو الكثِريُ الرَّمحةِ بالمؤمِ بارة هم ومصاحلِهم(١)، وبعِ معايشِ

ةً يف اآلخِرة. نيا وبالمؤمنِ خاصّ رِ يف الدُّ والكافِ
 ﴾G F﴿ :نةِ ذلـــكَ فقال عايَ ـــماءِ أمرَ بمُ َ عن حالِ السّ ـــا أخربَ ولمّ

ـــلمانَ الفـــارِيسّ ريض اهللا عنه أنّ  ه عن سَ يحه» وغريُ روَ مُســـلِمٌ يف «صحِ  (١)
ائَةَ  ضَ مِ َرْ ــامواتِ واألْ قَ السَّ لَ مَ خَ ــقَ يَوْ لَ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إِنَّ اهللاَ خَ
ضِ  َرْ نْها يفِ األْ ــلَ مِ عَ ضِ، فَجَ َرْ ــامءِ واألْ َ السَّ َةٍ طِباقَ ما بَنيْ محْ لُّ رَ ـةٍ، كُ ـَ محْ رَ
ها عَىلَ  ُ بَعْضُ شُ والطَّــريْ حْ ها، والْوَ لَدِ ــىلَ وَ ةُ عَ طِــفُ الْوالِدَ ، فَبِها تَعْ ـةً ـَ محْ رَ
دةَ  لَ الرَّمحةَ الواحِ َةِ» أي جعَ محْ هِ الرَّ َذِ ها هبِ لَ مَ ةِ أَكْ يامَ قِ مُ الْ ذا كانَ يَوْ بَعْضٍ، فَإِ
ها  رَ نيَ الّ أخَّ نيا مضمومةً إىل الرَّمحاتِ التِّســـعةِ والتِّســـعِ ا يف الدُّ هلَ ــ أنزَ الـّ
يّ غري مُنقطِع  ابٍ أبدِ ون يف اآلخِرة ففي عذَ رُ للمؤمنِنيَ يف اآلخِرة، أمّا الكافِ

. وال رَمحةَ هلُم ألبتّةَ
قال احلافظُ النوويّ رمحه اهللاُ يف «رشح مُســـلِم» (٦٨/١٧): «هذا احلديثُ 
ل  ا حصَ لَمـــاء: ألنّه إذَ ني، قال العُ ســـلمِ مِن أحاديثِ الرَّجاءِ والبِشـــارةِ للمُ
رءانُ  ةِ عىل األَكدارِ اإلسالمُ والقُ بنِيّ ارِ المَ ه الدَّ ٍ يف هذِ دة لإلنسانِ مِن رَمحةٍ واحِ
يفَ الظَّنُّ بمائَةِ  م اهللاُ تعاىل بِه، فكَ الةُ والرَمحةُ يف قَلبِه وغريُ ذلك ممّا أَنعَ والصَّ

.« رارِ ودارُ اجلَزاءِ ارِ اآلخِرةِ وهي دارُ القَ رَمحةٍ يف الدّ
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ت بأنه ليسَ فيها مِن تَفاوُتٍ وعايِنْها  ما أُخربِ ـــماءِ بعدَ ه إىل السّ دْ أي اردُ
قوقٍ وخُروقٍ،  ٍ وشُ دوع يها ﴿L      K J﴾ أي صُ ِك ﴿I H﴾ فِ ببرصَ
لَالً ألنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ  ا أو خَ ـــا أو نَقصً يبً دْ فيها عَ ِ تَها ملَ جتَ ا تأمَّلْ معنـــاه إذَ

. فةِ ا أنْ تكونَ عىل تِلكَ الصِّ شاء هلَ
لم؛  فةِ العِ درةِ وصِ ويف اآليـــةِ دليلٌ عىل اتِّصافِ اهللاِ عزَّ وجلَّ بصفـــةِ القُ
َ مِن  ةِ عىل ما بَنيَّ تِه األزليّ درَ بعَ بقُ ماواتِ السَّ دَ اهللاُ عزَّ وجلَّ السّ د أوجَ فقَ

لمِ فقولُه: ﴿< ?  ها يف اآليةِ، وأمّا دلِيـــلُ اتِّصافِه عزَّ وجلَّ بالعِ أوصافِ
.﴾      K J I H G F D  C B A @

ازيّ رمحه اهللا: «دالئِلُ  ين الرّ ُ فخر الدّ فائدة: قال الشيخُ المتكلِّمُ المفرسِّ
كّ أنّ  سِ؛ وال شَ ني: دالئِلُ اآلفاقِ، ودالئِلُ األنفُ صورةٌ يف قِسمَ يد حمَ التَّوحِ

 ¦ ¥ ¤﴿ : لُّ وأعظَمُ كما قال تعاىلَ دالئِلَ اآلفاقِ أجَ
ـــورة  §  ̈   © ª » ¬   ®̄  °   ﴾ (١) [سُ
ه اآليةِ بالفِكرِ يف  رَم(٢) أَمَرَ يف هذِ ا كانَ األمرُ كذلكَ ال جَ غافِر: ٥٧]، ولمّ
، وكيفَ  ها أعظَمُ دَ بُ وشواهِ ماواتِ واألَرضِ ألنّ دِاللتَها أعجَ لقِ السَّ خَ

م  ت عليهِ لُون يف مسألةِ اإلعادةِ بعدَ الموتِ أُقِيمَ ادِ و البَعثِ جيُ رُ ا كان مُنكِ لمّ  (١)
رُ عىل  ، والقادِ ماواتِ واألرضَ لَق السَّ ونَ بأنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ خَ رُّ ُم مُقِ ة بأهنّ احلُجّ
عِيف  لقِ اإلنســـانِ الضّ رٌ عىل خَ ها ومَتانَتِها ال شـــكَّ أنّه قادِ ها معَ عِظَمِ لقِ خَ

غريِ احلَجمِ بالنِّسبةِ هلا. الصّ
. كَّ أي ال شَ  (٢)
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 َرأ ٍ رة ٍ مِن أوراقِ شجَ غِرية رَ إىل ورَقةٍ صَ ال نَقولُ ذلكَ ولو أنّ اإلنسانَ نظَ
رقِ  بُ مِن ذلِكَ العِ ـــطِها ثُمَّ يَتشعَّ تَدا يف وسَ ا ممُ دً رقًا واحِ يف تِلكَ الورَقةِ عِ
زالُ  ، وال يَ قِيقةٌ وقٌ دَ نها عـــرُ بُ مِ تشـــعَّ ثِريةٌ إىل اجلانِبَني، ثُمّ يَ وقٌ كَ عـــرُ
َيثُ ال يَراها  ِ قّةِ  ريَ يف الدِّ ّ تَصِ رُ حـــ بُ مِن كُلِّ عِرقٍ عُروقٌ أُخَ تشـــعَّ يَ
ه اخلِلْقةِ  ندَ هذا يَعلم أنّ لِلخالِقِ يف تَدبِريِ تِلكَ الورَقةِ عىل هذِ ، وعِ ُ البَرصَ
ذائِها  عَ فيها قُوً جاذبةً لغِ يبةً وأنّ اهللاَ تعاىلَ أَودَ ا عَجِ ا بالِغةً وأرسارً مً كَ حِ
عَ  توزَّ ّ يَ روقِ ح ـــرِي يف تِلكَ العُ ذاءَ جيَ ـــن قَعرِ األَرضِ، ثُمّ إنّ ذلكَ الغِ مِ
ذاءِ بِتَقديرِ  زءٌ مِن أجزاءِ ذلكَ الغِ زءٍ مِن أجزاءِ تِلكَ الورَقةِ جُ عـــىلَ كُلِّ جُ
لْقِ اهللا تِلكَ الورَقةَ  ةَ خَ يّ يفِ عـــرِفَ كَ لِيم، ولو أرادَ اإلنســـانُ أنْ يَ يز العَ زِ العَ
زَ  جَ يها لعَ يةِ فِ امِ يـــةِ والنّ وَ الغاذِ ـــةَ التَّدبِري يف إجيادِهـــا وإيداعِ القُ يّ يفِ وكَ
ه تعاىلَ  لْقِ ةِ خَ يّ يفِ ٌ عـــن الوُقوفِ عىل كَ ا عرَفَ أنّ عَقلَه قارصِ (١)، فإذَ عنـــهُ
ـــماواتِ معَ ما  يسُ تِلكَ الورَقةَ إىل السَّ قِ ئذٍ يَ ينَ غِريةَ فحِ تِلـــكَ الورَقةَ الصّ
يها مِن البِحارِ  مسِ والقمرِ والنُّجومِ، وإىل األرضِ معَ ما فِ يها(٢) مِن الشَّ فِ
، عرَفَ أنّ تِلكَ الورَقةَ بالنِّســـبةِ إىل  وانِ عادِن والنَّباتِ واحليَ واجلِبالِ والمَ
ءِ  ا عرَفَ قُصورَ عَقلِه عـــن مَعرِفة ذلك ال مِ، فإذَ هذه األشـــياءِ كالعدَ

ها  تِها ووظائفِ وا عىل تَرشيحِ النّباتِ ودراســـة بِنيَ فُ وإنْ كانَ الباحثُون قَد عكَ  (١)
عاءِ  ؤ عىل ادّ رُ م ال جيَ نهُ ا مِ ةٍ إالّ أنّ أحدً ائةِ سنَ و أربعمِ رِ منذ  جهَ بواسطةِ المِ

. أنّه أحىصَ كُلَّ ما يتعلَّق بذلكَ
. مرِ والنُّجومِ مسِ والقَ دا مِن الشَّ يدةٌ جِ ماءَ األُوىل بعِ تَها، فإنّ السّ أي حتَ  (٢)
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كمةِ اهللاِ  يلَ له ألبتّةَ إىل االطِّالعِ عىلَ عجائِب حِ بِ احلَقِري(١) عرَفَ أنّه ال سَ
ِ قُصورَ عَقلِه  ّ ريِ هانِ النَ ا عرَفَ هبذا الربُ ماواتِ واألَرضِ، وإذَ لقِ السّ يف خَ
افُ بأنّ اخلالِقَ  ـــه إالّ االعرتِ بْقَ معَ قامِ ملَ يَ ـــه عن اإلحاطةِ هبذا المَ وفَهمِ
، بل  ِيطَ بِه وَصفُ الواصفِنيَ ومَعارِفُ العارفِنيَ (٢) مِن أنْ حيُ لُّ وأعظَمُ أجَ
مٌ بالِغةٌ وأرسارٌ عظِيمةٌ وإنْ كان ال  كَ يـــه حِ ه اهللاُ فِ يُســـلِّمُ أنّ كُلَّ ما خلَقَ

. ازيّ يلَ له(٣) إىل مَعرِفتها» اهـ. كالم الرّ سبِ
 ٍ ة رّ ةً بعدَ كَ رّ ا هلا ﴿P﴾ أي كَ ـــماءِ مُعايِنً ه إىل السّ ﴿O   N M﴾ أي رُدَّ
ائي       ا الرّ ُك أهيُّ عْ إليكَ بـــرصَ (٤) ﴿S   R Q﴾ أي يَرجِ ثـــرَتْ وإنْ كَ
ماءِ ﴿W V   U﴾       أي  (٥) يف السّ ا مِن إجيادِ عَيبٍ يدً ﴿T﴾   أي بعِ

. ِ عةِ البرصَ ثرةِ التأمُّل ومُراجَ ة النّظَر وكَ دّ بٌ مِن شِ كالٌّ مُتعَ

ئِيل القلِيلِ. أي الضّ  (١)
ا وال يُشبهُ األحجامَ  ا، ألنّ اهللا عزَّ وجلَّ ليسَ حجمً ةً ال حجمً أي شأنًا وعظَمَ  (٢)

. عاينِ ً مِن المَ وال المخلوقاتِ بأيِّ مع
. أي ال طريقَ وال وسيلةَ لإلنسانِ  (٣)

 ، يرِ والتّكثِريِ َ التّكرِ ليـــسَ المرادُ بـ  ﴿P﴾ االقتِصارَ عىل التّثنِيةِ بل بمع  (٤)
يبُه  ِ يدُ أنّك جتُ ، كما تقولُ «لَبَّيك» وترِ تانِ ال غريُ ا كرَّ اتٌ كثِريةٌ ال أهنّ رّ فهي كَ
ـــنُ البِرصيّ ريض اهللا  . وقال احلسَ ها إِثرَ بَعضٍ ثِريةً بعضُ ـــه إجاباتٍ كَ وتُطِيعُ

ا». يامةِ ملَ تَرَ فِيه فُطورً ومِ القِ ٍ إىل يَ ة ةً بَعدَ مرّ تَه مَرّ رْ عنه: «لو كرَّ
ماءِ ألنّه ال  يبِ يف السّ ا مِن العَ ِد شيئً ُ بعدَ مُعاينةٍ وملَ جيَ عُ البرصَ َ أنّه يرجِ بمع  (٥)
. َ ملَ يُدرِكه لِبُعدِ المسافةِ يبَ موجودٌ فيها وأنّ البرصَ وجودَ لذلكَ فيها ال أنّ العَ
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ربَى مِن  ـــلَ اهللاُ عـــزَّ وجـــلَّ ﴿Z   ]﴾ أي القُ ﴿Y X﴾ أي جعَ
يئةٍ  ـــر إليها ﴿\﴾ أي كواكِبَ مُضِ اظِ نـــةً يف عَنيِ النّ يَّ (١) مُزَ األرضِ
رُ مُتأللِئةٌ مَركوزةٌ  ا جواهِ (٢) تُرَ يف اللّيلِ كأهنّ ج وهي النُّجومُ ُ ا الرسُّ كأهنّ
طٍ مُنتظِمٍ رائقٍ  يبةٍ عىلَ نمَ يعةٍ وأشكالٍ عجِ رٍ بَدِ وَ (٣) بصُ ماءِ طحِ السَّ يف سَ

. ه األفكارُ ارُ يف فَهمِ حتَ
لَها  ينةِ واإلضاءةِ فقط بل جعَ عَل هذه النُّجومُ للزِّ ﴿[﴾ أي وملَ جتُ
يَ ﴿_﴾   ا مَرامِ بً هُ لَ مِن هذه النُّجوم شُ ا ﴿^﴾   أي جعَ اهللاُ أيضً
ا  يَّن اهللاُ هبِ ، فالمصابِيـــحُ الّ زَ ا المالئكةُ ُهم هبِ ، ترمجُ ـــرُة اجلِنّ م كفَ وهُ
نها  لُ مِ ينِها بل يَنفصِ ـــم بِعَ ا وال يُرجَ نيا ال تَزولُ عن مَكاهنِ ـــماءَ الدُّ السّ
معَ  قُونَ السَّ ِ ياطِنيَ الّذين يَسرتَ مِي هبا الشَّ ها المالئكةُ فرتَ (٤) تأخذُ هابٌ شِ

مائةِ عامٍ. يدةٌ مسافةَ مخسِ نا وإالّ فهي بعِ ِ إىل أرضِ بع ماواتِ السّ هي أقرَبُ السّ  (١)
ضاءِ حتتَ  ا يف الفَ عً و للنّاظِرين المِ بدُ ءُ الّذي يَ يضِ الِعُ المُ وكبُ الطّ النَّجمُ هو الكَ  (٢)
، قالَ اهللا  َمَ النَّباتُ نه:  ر، ومِ هَ ا ظَ ــــا إذَ ُومً ُ مُ  نجُ ءُ يَ َمَ ال . يُقال:  ــــماءِ السّ
نا ما  ــــورة الرَّمحــــن: ٦] وأرادَ بالنَّجمِ هُ : ﴿X W  V﴾ [سُ تعاىلَ
وم  جرِ فإنّ لَه ساقًا يقُ ِالفِ الشّ وم هبا  ّا ال ساقَ له يقُ نبُت عىل وَجهِ األرضِ ممِ يَ

فِه. ا حتتَ مشيئةِ اهللاِ وترصُّ نْقادانِ أي كالمهُ َ يَ نا بمع ا، و﴿ X﴾ هُ هبِ
و يف  ٍ فيه ولكنّها تبدُ ـــماءِ غريُ مركُوزة ـــطحِ السّ يدةٌ عن سَ وهي يف احلقيقةِ بعِ  (٣)
ا مِن حيثُ  ـــماءِ مع أهنّ ـــطحِ السّ تةٌ يف سَ يئةٌ مُثبّ جٌ مُضِ ُ ا رسُ عَنيِ النّاظِر كأهنّ

. ضاءِ احلقيقةُ يف الفَ
ـــا مُنذُ =                       نا اإلمامُ اهلـــرريُّ رمحـــه اهللا: «النُّجـــومُ مُتحرِّكةٌ دائمً قـــال شـــيخُ  (٤)



٤٣٠

ماءِ، فيُقتَل  ماءِ ال مالئكةِ السّ م حتتَ السّ مِن حديثِ المالئكةِ الّذين هُ
. هابُ لُه الشِّ بِّ ُّ أو خيُ ّ اجلِ

ياطِني بَعدَ اإلحراقِ  أَ اهللاُ عزَّ وجلَّ ﴿b﴾ أي للشَّ ﴿a﴾    أي وقد هيّ
يق،  دُّ احلرِ نيا ﴿e    d  c﴾ يف اآلخِرة وهو أشَ هبِ يف الدُّ بالشُّ
، كلٌّ مِن  يمُ واهلاوِيةُ رُ واجلَحِ قَ مُ وهي لظَى واحلُطَمةُ وسَ ريُ هو جهنَّ عِ والسَّ
ذابِ  هُ اهللاُ للعَ كانُ الّذي أعدَّ رِ ويُرادُ بِه المَ ه األسماءِ يُطلَق عىلَ اآلخَ هذِ

يف اآلخِرةِ.
ــــدٍ ملسو هيلع هللا ىلص تَصعدُ إىل ما فوقَ  ــــياطِنيُ قبل بِعثةِ رســــولِ اهللا حممّ وكانتِ الشّ
عُون إىل  ســــتَمِ ــــماءِ فيَ نُوا مِن دُخولِ السّ كَّ ُ ســــافةٍ مِن غريِ أن  الغَمامِ بمَ
م  هُ م بعضَ ما أطلعَ هُ حديــــثِ بعضِ المالئكةِ الّذي يذكُرون فيمــــا بينَ
ه مِن  ــــروا بتدبريِ بادِ وبعضَ ما أُمِ بةِ عــــنِ العِ غيَّ يــــه مِن األُمورِ المُ اهللاُ علَ
ــــياطِنيُ  دٌ ملسو هيلع هللا ىلص صارَ الشّ ُّ حممّ ِ ثَ النّ ا بُعِ ــــم، فلمّ لةِ إلَيهِ وكَ الوظائِــــف المُ

دُ  ، ال يُوجَ تُه بطِيئةٌ ها حرَكَ ة وبعضُ يعٌ ِ تُه رسَ ها حركَ ، بَعضُ لَقها اهللاُ  تعاىلَ = خَ
طبُ  لُّ بِه يف األسفارِ يُقالُ لهُ القُ ّ هذا النَّجمُ الّذي يُستدَ ا ح مٌ ساكِنٌ أبدً َ
 ، ، هذانِ يَتحرَّكانِ ُّ كذلكَ طبُ اجلَنُويبِ رُ الّذي يُقالُ القُ ، والنَّجمُ اآلخَ ُّ مايلِ الشَّ
ما.  تَّ ســـاعاتٍ يرَ حرَكتَهُ سَ ساعاتٍ سِ ما أربعَ ســـاعاتٍ مخَ مَن راقبَهُ
نـــدَ النّظَر إلَيها وهي يف  ا ثابِتةٌ عِ ـــنُّ أهنّ ظَ بعـــضُ النُّجوم يف حرَكةٍ بطِيئةٍ فيُ
ندَ  هةٍ وعِ غرِب تُرَ يف جِ ندَ المَ يعةٌ عِ ِ هـــا حرَكتُه رسَ ، وبعضُ يقةِ مُتحرِّكةٌ احلقِ

.«َهةٍ أُخر بحِ يف جِ الصُّ



٤٣١

م:     ا عن قوهلِ ، قال اهللاُ تعــــاىلَ إخبارً وا عن ذلكَ عُ ــــهبِ فانقطَ يُرمَونَ بالشُّ
ِ مِن حديثِ  مع اقِ السَّ نها السرتِ نوَّ مِ نا الدُّ دْ ﴿o n m﴾ أي قصَ
 ﴾s  r q p﴿ ــــدٍ ملسو هيلع هللا ىلص المالئكــــةِ بعدَ مَبعــــثِ حممّ
دُ  ِ ثِه ﴿y x﴾ أي  مالئكةً حافظِنيَ ﴿w v u t﴾ قبلَ مَبعَ
نالِكَ  هبِ فنقعُد هُ لَنا مِن حتتِها ﴿z﴾ أي أماكِنَ ال نُرمَى فيها بالشُّ

م ﴿{   هُ ِ مِن حديثِ المالئكةِ فيما بينَ مع اقِ السَّ ﴿}﴾ أي السرتِ
ا له  دً ــــدٍ ملسو هيلع هللا ىلص ﴿¢ £ ¤ ¥﴾ أي راصِ ~ ے﴾ بعــــدَ بِعثةِ حممّ

بِّله. قتُلَه أو خيُ هُ عن االستِماعِ، إمّا أن يَ يصدُّ
قونَ  نيَ فيسرتِ يةَ الغَمامِ مُتخفِّ ـــياطِنيُ يَطلُعون ناحِ  فصارَ بعدَ ذلكَ الشّ
ـــحابِ مِن غريِ أن  ندَ السّ الئكةِ الّذين عِ ـــمعَ مِن حديثِ بعضِ المَ السَّ
يهِ مِن  هـــم اهللاُ علَ ـــن حديثِ المالئكةِ ما أطلعَ ـــوا هلُم، ويكونُ مِ يتنبَّهُ
ياطِنيُ  ، ثمّ هؤالءِ الشّ لُ اآلنَ أو فيما بَعدُ نيا الّ حتصُ بعضِ حوادِثِ الدُّ
ون إىل ذلكَ األكاذِيبَ  يفُ وا ويُضِ عُ مِ ون بعضَ النّاسِ بما سَ ُ بُون فيُخربِ يَذهَ
ه» عن عائشةَ ريض اهللا  يحِ َ ما رواهُ البُخاريّ يف «صحِ أضعافًا، وهذا مع
 - ِ ان نَ لُ يفِ العَ زِ ةَ تَنْ تْ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «إِنَّ املَالئِكَ عَ مِ ا سَ عنها أهنّ
اطِنيُ  يَ قُ الشَّ ِ رتَ (٢)، فَتَسْ امءِ َ يفِ السَّ رَ قُيضِ رُ األَمْ كُ ذْ (١) - فَتَ ابُ حَ وَ السَّ هُ وَ

ماويّ  ْ مس الربِ يث، قاله الشَّ ه يف مَتنِ احلدِ نانِ أدرجَ اوِي للعَ ريٌ مِن الرّ هو تَفسِ  (١)
. ينّ يوطيّ والقسطالّ والسُّ

م يف=  يهِ وهُ وا علَ ـــحابِ بما أُطلِعُ ندَ السَّ ا عِ ث بعضُ المالئكةِ بعضً دِّ أي حيُ  (٢)



٤٣٢

ائَةَ  ا مِ هَ عَ بُــونَ مَ ذِ ِ(٣) فَيَكْ ان هَّ يهِ(٢) إِىلَ الكُ ، فَتُوحِ هُ عُ ــمَ (١) فَتَسْ عَ ــمْ السَّ
م». هِ سِ دِ أَنْفُ بَةٍ(٤) مِن عِنْ ذْ كَ

دامَى، سواءٌ  د النّاسُ عىل النُّجومِ لالهتِداءِ ال سيّما العرَبُ القُ فائدة: اعتمَ

َ يفِ  َ قولِه ملسو هيلع هللا ىلص: «قُيضِ نيا، وليسَ مع عُ يف الدُّ ـــماءِ مِن احلوادِث الّ تقَ = السّ
سَ  ماءِ فيَقيضِ بِما يكُون، حاشا هللاِ وتقدَّ » أنّ اهللا يكونُ حاال يف السّ ــامءِ السَّ
، ال  هةٍ وال كَيفٍ ا بال مَكانٍ وال جِ ، فاهللا عزَّ وجلَّ موجودٌ أزالً وأبدً عن ذلكَ
لِ حُصولَ  رَ تعاىلَ يف األزَ نة، وقد قدَّ ِ األمكِ دٍ وال يف مجيع ـــلُّ يف مَكانٍ واحِ حيُ
مانَ والعرشَ والقلمَ  كانَ والزّ ا خلَقَ اهللاُ الماءَ والمَ ، فلمّ كُلِّ ما يكونُ يف العاملَ
ـــماواتِ واألرضِ  لقِ السّ مَ قَبل خَ األعىلَ واللَّوح المحفوظَ أمرَ عزَّ وجلَّ القلَ
نيا إىل  ةٍ أنْ يُثبِتَ يف اللَّوحِ المحفوظِ كُلَّ ما يكونُ يف الدُّ مســـنيَ ألفَ سنَ
، أمّا  يّاتِ يبِ لةِ ذلكَ ما أُطلع عليهِ المالئكةُ وهو بعضُ الغَ تِهـــا، ومِن مجُ هنايَ

، قال اهللاُ تعاىل: ﴿7 8  9   :  دٌ إالّ اهللاُ عزَّ وجلَّ ه أحَ علَمُ الغيـــبُ كُلُّه فال يَ
ورة النَّمل: ٦٥]. ; > = < ?  @﴾ [سُ

. يةً عُ مُستخفِ أي تسمَ  (١)
. أي تُلقِي المسموعَ  (٢)

مانِ  َ عن الكائِناتِ يف مُســـتقبَلِ الزَّ تعاطَى اخلـــربَ ـــعُ كاهِن وهـــو الّذي يَ مجَ  (٣)
تح  » بفَ هانةَ نُ «الكَ رفةُ مَن يَتكهَّ ى حِ بةِ، وتُســـمَّ غيَّ عِي مَعرِفةَ األرسارِ المُ ويَدَّ
عُ عىلَ  لَ ـــقُ أنّه يُطْ عَى الفاسِ يـــنِ اهللاِ أنّه إنِ ادَّ ها. واحلُكمُ يف دِ الـــكاف وكَرسِ
باتِ إالّ  غيَّ ءٍ مِن المُ لَع عىل  ظِيم، فإنّه ال يُطْ ر باهللاِ العَ د كفَ دٍ فقَ غَيبٍ واحِ

. لَّ دٌ إالّ اهللاُ عزَّ وجَ ه أحَ علَمُ ، أمّا مجِيعُ الغَيبِ فال يَ ٌّ يلِ ٌّ وملَكٌ ووَ ِ نَ
ها. خ البُخاريّ بكَرسِ ، ويف بعضِ نُسَ تح الكافِ بفَ  (٤)



٤٣٣

 ّ ط وا عىل النَّجمِ القُ دُ ة؛ فاعتمَ يّ جموعاتُ النَّجمِ نفرِدةُ أو المَ النُّجومُ المُ
يد جهةِ  دِ مانِيةِ يف حتَ عرَ اليَ يلٍ والشِّ هَ يْ سُ مَ َ مالِ، و  الشَّ

هةِ يد جِ دِ يف حتَ
ة  يّ ا وغريمها مِن المجموعاتِ النَّجمِ يّ ، وبنات نَعشٍ الكُربَ والثُّرَ اجلنُوبِ

ري سورةِ يس. ها يف تَفسِ رِ الّ سبَق ذِكرُ مسِ ومَنازِل القمَ وبرُوج الشّ
رشِق  ا يف ناحيةِ المَ د مِن احلِجازِ بلـــدً هـــم أنْ يَقصِ فـــكان إذا أراد أحدُ
 َّ ِ ط رِ وجعَل النَّجمَ القُ مسِ والقمَ لَ الشَّ ـــتانَ مَثالً استَقبَل مَنازِ كأفغانِسْ
يالً  هَ ةَ وسُ يّ مانِيةَ والشامِ يَنيِ اليَ رَ ـــعْ وبَنات نَعشٍ الكُربَ عىل يَسارِه والشِّ
لَ  غرِب اســـتَدبَر منازِ ا يف ناحيةِ المَ ه بلدً ـــدُ ِينِه، وإنْ كان مَقصِ َ عـــىلَ 
يالً  هَ يَنيِ وسُ رَ ـــعْ ِينِه والشِّ َ َّ وبنات نَعشٍ عىل  ِ ط رِ وجعَل النَّجمَ القُ القمَ
رِ  لَ القمَ نِ جعَل مَنازِ يةِ اليمَ ا يف ناحِ ه بلدً دُ عىل يَســـارِه، وإنْ كان مَقصِ
هيالً أمامَه، وإن كان  َّ وبنات نَعشٍ وراءَه وسُ ِ ط عىل يَســـارِه والنَّجمَ القُ
 َّ ِ ط ِينه والنَّجمَ القُ َ ر عىل  لَ القمَ امِ جعَل مَنازِ ا يف ناحيةِ الشّ ه بلدً دُ مَقصِ

يالً وراءَه. هَ وبنات نَعشٍ أمامَه وسُ
دَ  ا أكَّ ـــياطِنيِ خُصوصً ذابِ للشّ يِئةِ العَ َ اهللاُ عزَّ وجلَّ عـــن هتَ ـــا أخربَ ولمّ
          : ا فقال تعاىلَ كلَّفِني عُمومً يـــن المُ لٌ للكافرِ أنّ العذابَ يف اآلخِرة شـــامِ
ـــرَ باهللاِ وماتَ عـــىل ذلكَ مِن  لّ مَـــن كفَ ــكُ ﴿h  g f ﴾ أي ولـِ
بَقةُ  م الطّ هُ ٍّ ﴿j i﴾     يف اآلخِـــرة، مَقرُّ ن ـــني مِن إنسٍ وجِ كلَّفِ المُ
وا إليه  عُ الّذي صارُ مَ ﴿ n  m l﴾   أي قَبُحَ المرجِ فىلَ يف جهنَّ السُّ

ايةَ له. رٍّ إىل ما ال هنِ ين يف عذابٍ مُستمِ خالدِ



٤٣٤

بلُغُها عُصاةُ  ـــار ال يَ فّ رُّ الكُ ـــم مُســـتقَ ـــفىلَ يف جهنَّ بَقةُ السُّ فائـدة: الطّ
: ﴿ ¢ £  ﴾ أي يف  ـــورة النِّساءِ ني، قال اهللاُ عزَّ وجلَّ يف سُ ســـلمِ المُ
فىلَ ﴿ § ¨﴾ معَ عامّةِ  بَقةِ السُّ ان ﴿  ¤ ¥ ¦﴾ أي الطّ اإل
 ، نقطِعُ ِـــفُّ وال يَ ـــنيَ يف عذابٍ دائمٍ دائِبٍ ال خيَ ريِ المنافقِ يـــن غَ الكافرِ
ا،  نيَ عامً مَ مسافةُ سبعِ بَقةُ الّ بينَها وبنيَ أعىلَ جهنَّ لُ الطّ كُ األسفَ رْ والدَّ
ارِ إالّ أنّ  ا يف النّ لَّدً ا خمُ رً أمّا أبُو طالِبٍ عمُّ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فإنّه وإنْ كانَ كافِ
لُ  ط، فال يُدخَ مِ فقَ نهُ إىل القدَ ذُ مِ ا تأخُ مَ أهنّ نَّ اهللاَ جعَل جزاءَه مِن نارِ جهَ
ار،  فّ ه مِن الكُ ا كغَريِ نيَ عامً بعِ هُ يف النُّزولِ مَسافةَ سَ كانَ الّذي هو بَعدَ المَ
ارِ كما  لِ مِن النّ كِ األسفَ رْ لُوا إىل الدَّ ين فال بُدَّ أنْ يَصِ ه مِن الكافرِ أمّا غريُ
ال أَنَا  لَوْ (١)، وَ نْ نارٍ ٍ مِ ضاح حْ وَ يفِ ضَ م مِن قولِ رَســـولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «هُ يُفهَ
ندَ مُسلمٍ  »(٣)، ويف حديثٍ ءاخَر عِ ارِ نَ النّ لِ مِ ــفَ كِ(٢) األَسْ رَ لَكانَ يفِ الدَّ

عبَني. بلُغُ الكَ أي ما يَ  (١)
. لةَ درَكاتٍ تسفِّ ، والمُ تعالِيةَ درَجاتٍ ي الطبقاتِ المُ والعرَبُ تُسمِّ  (٢)

ّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ  النّ
فاعةِ : «بابُ شَ احِ احلديثِ ّ نا رمحه اهللا: «قول بعضِ رشُ قال شـــيخُ  (٣)

نبغِي أن  فاعةِ يف اآلخِرة، وكان ال يَ َ الشّ فاعةً ال بمع وهُ شَ ـــمَّ » سَ َيبِ طالِبٍ ألِ
ـــورة األنبياء:  : ﴿M L K J I﴾ [سُ ولِه تعاىلَ يُقالَ هـــذا لِقَ
ّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ه بالنّ نِيعِ ّ أليبِ طالِب، إنّما مِن أجلِ صَ ِ ـــفاعةً مِن النّ ٢٨]، ليسَ شَ
فاعةِ هنا مِن  ريُ بالشّ ، فالتّعبِ رَ دْ نيا كَتبَ اهللاُ له أن يكُون عَذابُه هذا القَ يف الدُّ

َ له». ع هؤالءِ ال مَ
كافِلُ =                      َّ ملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «أَنَــا وَ ِ ــــن أنّ النّ ج به بعــــضُ النّاسِ مِ لهَ ــــا مــــا يَ وأمّ



٤٣٥

لِ  نُ أَهْ وَ ما أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «أهْ عـــنِ ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ
» ومعَ هذا  هُ ام دِماغُ هُ نْ يلِ مِ ِ يَغْ لَنيْ عْ لٌ بِنَ عِ تَ نْ وَ مُ هُ ا أَبُو طالِبٍ وَ ارِ عَذابً النّ
ين، قال اهللا تعاىل:  ه احلالِ أبَدَ اآلبدِ ى عىل هذِ بقَ فَّف عنه بل يَ فإنّه ال خيُ

﴿ z y  x      w v    }  | { ~ ے ¡ ¢ 

ه  نيا فيكونُ معَ َّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الدُّ ِ الً النّ ةِ» وأنّ أبا طالِبٍ كان كافِ تِيمِ يفِ اجلنَّ = اليَ
ةِ ألنّ فِرعَون ربَّى  م يكونُ فِرعونُ يف اجلنّ َ له، وإالّ فعىلَ قَوهلِ يف اجلنّة، فال مع
هم: «إنّ أبا طالِبٍ كان  . وكذلك ال عِربةَ بقولِ بعضِ فــــالً َ حِني كان طِ مُو
ــــهادتَني» إذْ ثبتَ يف احلديثِ أنّ عليا ريض اهللا عنه  ا لكنّه ملَ يَنطِق بالشَّ نً مُؤمِ
، فما تَرَ فيه؟  افِر قد مَاتَ ــــيخَ الكَ ك الشَّ ّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إنّ عَمَّ ِ جــــاءَ إىل النّ
نَه يف مَقابِر  نَه» وملَ يَقُل له رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنْ تَدفِ فِّ تُكَ ه وَ لَ سِّ  أنْ تُغَ قال: «أَرَ
رْ رســــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عىل عيلّ ريض اهللا عنه  ا وملَ يُنكِ رً ني ألنّه ماتَ كافِ المســــلمِ
يخَ  ك الشّ حَّ يف روايةٍ أُخر أنّ عليا ريض اهللا عنه قال: إنّ عَمَّ ، وصَ قولَه ذلكَ
الَّ  كَ الضَّ : «إنَّ عَمَّ ، ويف روايةٍ ثالثةٍ عنــــد ابن األعــــرايبّ ــــالَّ قَد مــــاتَ الضَّ

.« ّ يفِ ِكَ قد تُوُ رشْ المُ
فبعدَ إقرار رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بأنّ أبا طالِبٍ كافِر ال اعتبارَ لِقولِ مَن يقول إنّ 
؟!  ينَ أبا طالِبٍ ناجٍ. ثُمّ ما المانِعُ عَقالً أنْ يكُون عمُّ رسول اهللا مِن الكافرِ
يفةِ ملسو هيلع هللا ىلص،  تِه الرشّ رحٌ يف عِصمَ فليـــسَ يف ذلكَ طعنٌ يف رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وال جَ
رَ  ه ءازَ نا إبراهيمَ ملسو هيلع هللا ىلص كان اســـمُ دِ وقَد نَصَّ القرءانُ الكريمُ عىل أنّ والِدَ ســـيّ
ـــورة  ا، قال تعـــاىل: ﴿Y X W V U T S R﴾ [سُ ـــرً ومات كافِ
ّ وعىل  حتْ بأنّه كان أباه، ح رءان ءاياتٌ كثريةٌ رصَّ التَّوبة: ١١٤]، ويف القُ
ه فاجلَدُّ  دُّ ين بأنّ المرادَ به جَ بَ إليه بعضُ المفرسِّ القولِ المرجوحِ الّذي ذهَ

. رءِ مّ إىل المَ ، والوالدُ واجلَدُّ أقرَبُ مِن العَ أبٌ أعىلَ



٤٣٦

ـــورة فاطِر: ٣٦] فأكَّد  £  ¤¥ ¦ § ¨ © ª  ﴾ [سُ
عُ  نقطِ ارِ الّذي ال يَ نالُه المذكورُ وهو عذابُ النّ ورٍ يَ فُ عزَّ وجلَّ بأنّ كُلَّ كَ
، فال جيوزُ أنْ يُقال: «إنّ  لِيالً يحِ نَصِّ كِتابِ اهللاِ دَ ِ ى برصَ ، وكفَ فُ فَّ وال خيُ
ه  فَّف عنه» بل يُقال: «عَذابُه أخفُّ مِن عذابِ غريِ عذابَ أيب طالِبٍ خيُ

.(٢) ارِ لَّدٌ يف النّ وٌّ هللاِ خمُ رٍ عدُ ين»(١)، وكُلُّ كافِ مِن الكافرِ
 o ﴿ :نها فقال نا اهللا مِ مَ أجارَ ـــرَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعضَ أحوالِ جهنّ ثُمّ ذكَ

ه أبو  ذابَ الّذي اســـتَحقَّ ـــريه» (١٩٣/١): «إنّ العَ قال ابنُ عرَفة يف «تفسِ  (١)
ونَ عَذابِ  مها دُ دُ ب أحَ ما بَل يُعذَّ َفَّف عنهُ ما ال خيُ ل هبِ طالِبٍ وأبو هلَبٍ ونزَ

ه». غَريِ
هم  ار ال تَنفعُ فّ د اإلمجاعُ عـــىل أنّ الكُ قـــال القايض عِياضٌ رمحـــه اهللا: «انعقَ  (٢)
دُّ عَذابًا  هم أشَ فِيف عذابٍ لكِن بعضُ يم وال ختَ عِ م وال يُثابُون علَيها بِنَ أعماهلُ
هم». نقله عنه النوويّ يف «رشح مُسلم» (٨٧/٣)،  رائمِ بِ جَ سَ مِن بَعضٍ 

واحلافظ العسقالينّ يف «الفتح» (١٤٥/٩).
رَ  اري» (٣١/٨) رَدا عىل مَن قال بأنّ الكافِ ين يف «إرشاد السّ ســـطَالّ وقال القَ
ردُودٌ  نيـــا: «وهو مَ له يف الدُّ ٍ فَعَ ـــلٍ صالِح عُ يف اآلخِرة بســـببِ عمَ نتفِ قَـــد يَ

 I  H G F E D     C B﴿ :بظاهِر قــول اهللاِ تعــاىل
ورة الفرقان: ٢٣]». J ﴾ [سُ

ّ احلنفيّ يف «عُمدة القارِي» (٩٥/٢٠) ناقِالً عن احلافِظ  ي وقـــال البَدرُ العَ
فَّف عنه  قِني أنّ الكافِر ال خيُ را لـــه: «ومَذهبُ المحقِّ ابنِ بَطّالٍ المالِكيّ مُقِ

نْياه». ع علَيه هبا يف دُ نيا بل يُوسَّ ناتِه يف الدُّ ذابُ بسبَب حسَ العَ



٤٣٧

ون فيها  وهِهم يف جهنَّم ويُطرَحُ ار عىل وجُ فّ بُّ الكُ نيَ يُكَ q  p ﴾ أي وحِ
مَ  ارُ جلهنَّ فّ عَ الكُ ارِ العظِيمةِ ﴿ s r﴾ أي سمِ كما يُطرَح احلطَبُ يف النّ
ها  ةِ توقُّدِ ـــدّ ا(١) مِن شِ ا مُنكرً ها فظِيعً وفِ ـــها ﴿ t﴾ صوتًا مِن جَ سِ نَفْ
ا ﴿w    v﴾ أي تَغيل  م ﴿u﴾    أي واحلال أهنّ ظِها علَيهِ ـــا وتَغيُّ وغلَياهنِ

رِ الماءِ بما فِيه. م كغلَيانِ قِدْ هبِ
ها عن  لَ بعضُ قَ ويَنفصِ ﴿y x﴾ أي تَقـــرُب مِن أنْ تَتقطَّع وتَتمزَّ
م،  بِها عليهِ ين وغضَ ظِها عىل الكافرِ ةِ تغيُّ بَعضٍ ﴿z }﴾ أي مِن شدّ

قُ يف الواقِع. ولكنّها ال تتمزَّ
ا،  راهنَ ها، وفوَ يقَ هِ : شَ نم هنا ثالثةً رَ اهللاُ عزَّ وجلَّ مِن صفاتِ جهَّ ا ذكَ ولمّ
ارِ فيها  فّ كرِ بعضِ أحوالِ الكُ عَ ذلكَ بذِ ين أتْبَ يدَ عىل الكافرِ دِ ظَها الشّ وتغيُّ
اعةٌ مِن  مَ ﴿¡﴾   أي مجَ فقـــال: ﴿{ ~ ے﴾ أي طُرِحَ وَكُبَّ يف جهنَّ
يب  لُونَ بتَعذِ وكَ مَ المُ بانِيةُ جهنَّ يهـــا ﴿£﴾ أي زَ ارِ ﴿¢﴾ فِ فّ الكُ
وا عَذابًا فَوقَ  دادُ َ (٢) لِ ٍ وتَبكيـــتٍ يع ٍ هلُم وتَقرِ ارِ فيها ســـؤالَ توبِيخ فّ الكُ
رٌ  نيا ﴿¦ §﴾ أي مُنذِ ٍ ﴿¤  ¥﴾ يف الدُّ رسة رسةً عىلَ حَ عَذابٍ وحَ

. يةِ خاَلفةِ والمعصِ قوبةِ عىل المُ ارِ والعُ وِّفكُم بالنّ بلِّغُكم الرِّسالةَ وخيُ يُ

ا. عً ا بَشِ يحً أي قبِ  (١)
ا،  ا وكذَ لتَ كذَ يبَه: فعَ لِ عَ ـــول الرّجُل يف وجهِ الرّجُ يع التّعنِيفُ وأن يقُ التّقرِ  (٢)
بِيديّ يف  هُ، قاله الزّ نهُ وهو اســـتِقبالُ الرّجُل بما يَكـــرَ يـــتُ قريبٌ مِ والتّبكِ

روس». «تاج العَ



٤٣٨

مَ  هنّ ، وزبانيةُ جَ دمُ فعُ والصَّ بْنِ وهو الدَّ بانيةُ مأخوذةٌ مِن الزَّ فائدة: الزَّ
لُون معَ غريِهم مِن مالئكةِ  م مالئكةٌ كِرامٌ مُوكَ ارَ إليها، وهُ فّ يَدفعُون الكُ
 َ بانِيةُ اســـمٌ خاصٌّ بالتِسعةَ عرشَ ارِ فيها، والزَّ يب أهلِ النّ العذابِ بتَعذِ
واهُ،  ُم تِسعةَ عرشَ سِ ـــهم أو أهنّ ـــالمُ رئيسُ م مالِكٌ عليه السّ ا بِما فيهِ ملَكً
م مالئكـــةُ العذابِ يف جهنَّم، قال اهللا تعـــاىل: ﴿V ﴾ أي قائمٌ  وحتتَهُ
م  نهُ بانِيةِ، وحتتَ كُلٍّ مِ ـــن الزَّ يب يف جهنَّم ﴿X W ﴾ مِ بأمـــرِ التّعذِ

.(١) ذابِ كثِريٌ مالئِكةٌ للعَ
تنـــةً لبعضِ النّاسِ  كـــرَ عددِهم يف القرءانِ فِ لَ اهللاُ عزَّ وجلَّ ذِ وقَـــد جعَ

 a `_    ^ ]      \ [ Z﴿ : ين فقـــالَ تعـــاىلَ ــنيَ الكافرِ بـِ كذِّ المُ
ـــوا(٢)  علَمُ لِيَ أي   ﴾k j i h g f  e   d c b

 r q  po n m l﴿ ا يف كتُبِهم ـــقٌ لِمَ دٌ مُوافِ أنّ ما أتَى بِه حممّ
ينةِ                        ـــم بالمدِ ـــكٌّ وهُ z y x wv u t s } |﴾ شَ
ورة  دِ ﴿ £﴾ [سُ ة ﴿~ ے ¡ ¢ ﴾ العدَ م بمكّ ﴿{﴾ الّذين هُ
ما قال:  يّ عن ابن عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ ثِّر: ٣١]؛ وقد أخرَج الطّربَ دَّ المُ
 ﴾X W V﴿ : مَ نةِ جهنَّ هلٍ نُزولَ اآليةِ يف شأنِ خزَ ع أبو جَ مِ ا سَ لمّ

بُون  ين يُعذِّ الئِكةِ الّذِ ـــن المَ بارُ مِ نا اإلمام اهلرريّ رمحه اهللا: «الكِ قال شـــيخُ  (١)
م األكابِرُ  بانِيةُ هُ ثِريٌ مِن المالئِكةِ، الزَّ م كَ تَهُ ، وحتَ َ بانِيةُ التِّسعةَ عَرشَ ارَ الزَّ فّ الكُ

دِهم». رصٌ لعدَ رِد حَ انُ اجلنّة فلَم يَ زَّ ، أمّا خُ ارِ نِ النّ تَ مالِكٍ خازِ حتَ
دٍ ملسو هيلع هللا ىلص. نا حممّ دِ بونَ لسيِّ كذِّ هودُ المُ علَم اليَ ين: أي لِيَ قال بعضُ المفرسِّ  (٢)



٤٣٩

نةَ  كم أنّ خزَ ُ ربِ (١) خيُ بْشةَ عُ ابنَ أيبِ كَ مَ لَتكُم أُمّهاتُكم، أسْ ريشٍ: ثَكِ قال لِقُ
ـــوا  بطِشُ نكُم أنْ يَ ٍ مِ ة زُ كلُّ عرشَ عجِ (٢)، أفيَ مُ هْ ارِ تِســـعةَ عرشَ وأنتُم الدَّ النّ
ـــبعةَ عرشَ  يكُم سَ فِ ؟! ويف روايةٍ أنّه قال: أنا أكْ نَّمَ نـــةِ جهَ ـــلٍ مِن خزَ بِرَجُ

 Z﴿: يهِ مِن قولِه تَعاىلَ دٌّ علَ رءانِ الكريـــمِ رَ . ويف القُ ـــوينِ أنتُم اثنَنيِ فُ فاكْ
ونَ  يدُ ــــدِ ِ بل مالئكةٌ شَ ــــوا كالبرشَ ] \      [̂     _﴾(٣) أي ليسُ

 ¹ ¸ ¶ ﴿ : ــــورة التَّحريمِ ، وقال تعاىلَ يف سُ ارُ مُ النّ ال تؤثِّرُ فيهِ
 ﴾º﴿ ِخامُ احلَجم ارَ ، وقيل: معناهُ ضِ فّ ُون الكُ º  ﴾(٤) أي ال يَرمحَ

أي أقوِياء.
ّ قال:  هد» عن أيبِ عِمرانَ اجلَوينِ وائِد الزُّ وأخـــرجَ عبدُ اهللاِ بنُ أمحدَ يف «زَ
 َ ـــريةُ مائ هم مَسِ دِ بِ أحَ َ ما بَني مَنكِ ارِ تِســـعةَ عرشَ نةَ النّ زَ نا أنّ خَ غَ «بَلَ

دَ  بَ ةِ وعَ ينَ اجلاهلِيّ ًا فارَقَ دِ لٍ كانَ قَدِ بْشةَ اسمُ رَجُ َّ ملسو هيلع هللا ىلص. وأبو كَ ِ عنُونَ النَّ يَ  (١)
ّ ملسو هيلع هللا ىلص أختٌ  ِ لنَّ

َّ ملسو هيلع هللا ىلص به. وقيل: كانَتْ لِ ِ رشِكونَ النَّ هَ المُ ـــبَّ رَ فشَ ـــعْ ْمَ الشِّ َ
َ هبا. وقيل: كان يف  بْشةَ وكانَ أبُوهُ مِن الرَّضاعةِ يُك ى كَ مِن الرَّضاعةِ تُســـمَّ
ّه  هةِ أَبِيه وأُمِ اعةً مِن جِ هم أنَّ مجَ ـــر بَعضُ َ بذلك. وذَكَ ّه مَن يُك ُمِ ه ألِ أجـــدادِ

فا» (٥٩٠/١). ، قاله المالّ عيلّ يف «رشح الشِّ بْشةَ يُكنَونَ بأَيبِ كَ
ـــمَ وهو اخليلُ  معُ أدهَ ها فجَ هـــم بضمِّ ، أمّا الدُّ دُ الكثِريُ الِ العـــدَ تـــح الدّ بفَ  (٢)

. دُ األسوَ
ار  فّ يب الكُ لُـــون بِتَعذِ وكَ ذابِ المُ نتُها ومَالئكةُ العَ زَ ـــم خَ أصحابُ النّار هُ  (٣)

يها. فِ
ار. أي عىلَ الكفّ  (٤)



٤٤٠

لَكُ  بُ المَ ، ويَرضِ ذابِ وا للعَ لِقُ (١) إنّما خُ م رَمحةٌ ، ليسَ يف قلُوهبِ يفٍ رِ خَ
نِه(٢) إىل  ن قَرْ ا مِن لَدُ رتُكُه طَحنً بـــةَ فيَ ْ ارِ الرضَّ لَ مِن أهلِ النّ ـــم الرّجُ نهُ مِ

قَدمه».
يةَ الكافِر إىل  مُّ ناصِ هم يضُ ارِ أنَّ واحدَ ابِ يف النّ ةِ مالئكةِ العذَ دَّ وَمِن شِ
هم  وي أنّه يأخُذ أحدُ ، وقـــد رُ ٌ نيِّ ه وذلك علَيه هَ ُ له ظَهرَ كـــرسِ ه فيَ مِ قدَ
، هذا  هنَّمَ م حيثُ أرادَ مِن جَ يهِ ه ويَرمِ فِّ ين يف كَ ا مِن الكافرِ نيَ ألْفً ـــبعِ سَ
د  نها؛ فقَ نا اهللاُ مِ ـــارِ أجارَ ـــدِ الكافِر يف النّ خامةِ جسَ معَ ما يكُون مِن ضَ
امٍ،  ريةُ ثالثةِ أيّ ِ مَسِ َنِ واأليرسَ ورَد يف احلديثِ أنّ ما بنيَ عاتِقِ الكافرِ األ
ه مِن  راعِ العظِيمةِ، وأنّ مَقعدَ ا بالذِّ ه اثْنانِ وأربعُون ذِرعً لدِ كَ جِ مْ وأنّ سَ
سِ الواحدِ  جمَ الرضِّ ســـافةِ، وأنّ حَ ينةِ مِن المَ ةَ والمدِ النّار كما بَنيَ مكّ

. ارِ ، نسألُ اهللاَ الوِقايةَ مِن النّ دٍ ه كجبَلِ أحُ مِن أرضاسِ
ارِ ســـؤالَ توبِيخٍ  فّ ى فيها مِن الكُ مَ كُلَّ فَوجٍ يُلقَ نةُ جهنَّ زَ ا ســـألَ خَ ثُمّ إذَ
رُكُم مِن عذابِ  ذِّ رٌ حيُ نيا مُنذِ ـــا جاءَكُم يف الدُّ م: أَمَ ة علَيهِ وإقامة للحُجّ
 ﴾« ª ©﴿ : الئكةَ ا المَ ِيبً رةِ جمُ فَ اآلخِرة ﴿¨﴾ أي كُلُّ فَوجٍ مِن الكَ
يرَ وما جاءَ  نا ﴿®﴾ ذلكَ النَّذِ رَ رٌ وأنْذَ نيا ﴿¬﴾ أي مُنذِ أي يف الدُّ
ون مِن اآلياتِ واألحكامِ الّ  رُ نذِ لَينا المُ بِه ﴿¯﴾ يف شـــأنِ ما تَالهُ عَ
ون   رُ نذِ ا المُ ولونَه أهيُّ ّا تقُ ﴾ ممِ دٍ ﴿³ ́  ـــا اهللاُ ﴿° ± ²﴾ عىلَ أحَ هلَ أنزَ

ين. أي عىل الكافرِ  (١)
ه. أي رأسِ  (٢)



٤٤١

لُ  ﴿μ﴾ أي ما ﴿¶ ̧     º ¹﴾ أي بُعدٍ عنِ احلَقِّ ﴿« ¼﴾      وحيتمِ
هم: «ما أنتُم  سِ م عىل أنفُ ين بعدَ شـــهادهتِ نةُ قالتْ للكافرِ أن تكونَ اخلزَ
يَ  مِّ ه كما سُ مِ اللِ باسْ زاءَ الضَّ وا جَ ـــمَّ الكٍ كبِريٍ، وسَ اللٍ» أي هَ إالّ يف ضَ
ورة  ئةً يف قولِه تعاىل: ﴿| { ~ ے﴾(١) [سُ ئةِ سيِّ يِّ زاءُ السَّ جَ

شاكَلة(٢). لمِ البالغةِ المُ ى هذا يف عِ ور: ٤٠]، ويُسمَّ الشُّ

ا اجلـــزاءُ والقِصاصُ المرشوعُ  رادَ هبِ ئةُ عـــىل الثّانِية مع أنّ المُ ـــيِّ تِ السَّ أُطلِقَ  (١)
المأذونُ فِيه.

تِه، كما  حبَ ه لِوُقوعِه يف صُ ء بِلَفظِ غَريِ يدُ ذِكرَ ال هي اصطـــالحٌ بَالغيٌّ يُفِ  (٢)
  ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹       ¸ ¶﴿ :جاء يف قولِه تعـــاىل
يء بلَفظٍ مُشاكِلٍ للَّفظِ  ازِهيِم، فجِ رة: ١٤-١٥]، فمعناه: اهللا جيُ ورة البقَ [سُ

جازاةِ.  َ المُ لِ لكن عىل مع األوّ
م كانوا  نا اإلمام اهلرريّ رمحه اهللا: «هذه اآليةُ نزلَتْ يف المنافقِني ألهنّ قال شيخُ
نا اهللاُ أنّه  تِه، فأخربَ يَ ون ببُغضِ اإلســــالمِ وكراهِ عُون بأمثاهلِم يَتكلَّمُ تمِ نيَ جيَ حِ
. لكِن ال جيوزُ أن  اها اســــتِهزاءً ــــمّ جازاةُ سَ ه المُ م، وهذِ لِيق هبِ هيــــم بِما يَ ازِ جيُ
ر ألنّه  ئًا كفَ يةُ اهللا مُستهزِ ُوز تَسمِ ن قال: جيَ ئًا» حاشاه، فمَ ى اهللاُ «مُستهزِ يُســــمَّ
. وكذلكَ  » والعياذُ باهللاِ ئُ ولِ: «يا مُستهزِ ز أن يُدعَى اهللاُ بقَ اســــتخَفَّ باهللاِ وجوَّ
» أو «يا  ئُ » أو«يا مُســــتَهزِ » أو «يا نايسِ عُ ادِ : «يا خمُ قِّ اهللاِ ال جيوزُ أن يقال يف حَ

.« ر والعياذُ باهللاِ د كفَ يةُ اهللاِ بذلكَ فقَ ن قال جيوزُ تسمِ »، فمَ ماكِرُ
تُه أي  لَمْ ِ فُالنٌ فظَ مَ لَ : ظَ نا رمحه اهللا: إنْ قِيلَ لَنا: العرَبُ تقولُ ئِل شيخُ وسُ
ئةُ  ـــيِّ ـــه، واهللاُ يَقولُ ﴿| { ~ ے﴾ والسَ تُـــه عىلَ ظُلمِ يْ جازَ
كَ =  ـــول: «اهللاُ يَظلِمُ جازاةُ عـــىل الظُّلمِ، فَلِمَ ال جيُوزُ أنْ نَقُ الثّانِيـــةُ هي المُ



٤٤٢

بُوه  قَ ل أعْ يب الرُّسُ نيا مِن تكذِ م يف الدُّ نهُ رة بِما كانَ مِ ا اعرتَفَ الكفَ ولمّ
نيا ﴿À﴾   مِن  يـــنَ ﴿½ ¾       ¿﴾    يف الدُّ ِ َهلِهـــم مُتحرسِّ باعرتافِهم 

ا؟ َ أيضً » عىل هذا المع ِ تَ لَمْ =كما ظَ
خلُوقِ». فأجابَ رمحه اهللا: «ال يُقاسُ اخلالِقُ عىلَ المَ

سامِع» (٤٠٦/٤):  ركيشّ يف «تشنيف المَ ين الزَّ قال الفقيه األصويلّ بدر الدّ
 ﴾K J  I  H G F﴿ :وله تعاىل ا فلِقَ ، أمّا رشعً ـــا وعَقالً أي رشعً
لَت:  ورة النِّساء: ٤٠]، وقولِه تعاىل: ﴿ì ë ê é﴾ [فُصِّ [سُ
ـــود:  ـــورة هُ ــه: ﴿F   E D C B ﴾ [سُ ٤٦]، وقولـِ

ا: ﴿. / 0  ــه أيضً ، وقولـِ يَتْ عَنها األبصارُ يقـــةٍ عمِ قِ ١٠١] وذلـــكَ حلِ
ح سبحانه وتعاىل بنَفي  دَّ ورة يُونس: ٤٤]، فتَمَ 1 2 3﴾ [سُ
وز نَفيُ ما  ) عنه كما ال جيَ ِ الظُلمِ والُه (أي زوالُ نفي وز زَ لـــمِ عنه، فال جيَ الظُّ
فات، كذلك ما نَفاهُ عنه مِن النَّقائِص، ويف  ـــه مِن النُّعوت والصِّ هُ لنَفسِ تَ أثبَ
تُ  هْ » (أي تنزَّ رَّمتُ الظُّلمَ عَىلَ نَفيسِ ّ حَ يح: «يَا عِبَادِي إِينِ حِ احلديثِ الصّ
ر يف  وَّ يٌّ عنه، وال يُتَصَ ا ألنّه مَنهِ لمَ إنَّما صار ظُلمً َنَّ الظُّ عنه)، وأمّا عَقالً فألِ
ه،  لكُ ه ومِ لقُ ر له نَـــاهٍ، وألنّ العاملَ خَ وَّ ى عنه، إذْ ال يُتَصَ ــه تعاىلَ مـــا يُنهَ أفعالـِ
ر إالّ عىلَ مَن  وَّ ا فال يُتَصَ ه بالظُّلم، وأيضً ه يَستحيلُ وَصفُ لكِ ِّف يف مِ تَرصَ والمُ
عه، وأمّا مَن أحاطَ  ـــريِ مَوضِ ء يف  غَ ه اجلهلُ ألنّه وَضعُ ال قِّ ر يف حَ ـــوَّ يُتَصَ
ةُ قالوا:  يَّ رِ دَ خالِفُ يف هذه المســـألةِ القَ ه باألشـــياءِ ومواقِعها فَال، والمُ لمُ عِ
ـــيخُ أبو  ا». قال الشّ يحً ونِه قَبِ نْ ال يَظلِمُ لِكَ لمُ لكِ نهُ الظُّ حُّ مِ يمَ يَصِ دِ «إِنّ القَ
بُون إليه فِعلَ  نسُ ونَه عَن أهلِ احلَقِّ أهنم يَ يعُ ا يُشِ اطٌ لِمَ ا إِسقَ : ويف هذَ إسحاقَ
لمَ  يّة وغريِهم الظُّ رِ ا» اهـ. وجتوِيزُ القدَ بِريً بائحِ، تَعاىلَ اهللاُ عَن ذلِكَ عُلُوا كَ القَ

م. نهُ عىل اهللا كُفرٌ مِ



٤٤٣

ا  نّ Á﴿ ﴾ كُ دَ اعَ قَبُولٍ للهُ عاة إىل احلَقِّ - سمَ رينَ - الرُّســـلِ والدُّ نذِ المُ
يحِ ﴿Ä Ã﴾ اليومَ يف اآلخِرةِ  حِ ّلٍ له عىل الوجهِ الصّ لَ مُتأمِ قْ ﴿Â﴾ـه عَ
لةِ عىل  شـــتمِ مَ المُ لـــةِ ﴿Æ﴾ أي أهلِ ﴿È Ç﴾ جهنَّ ﴿Å﴾ مجُ

تناهيةِ يف احلَرارةِ. ريِ المُ دَّ التّسعِ ةِ أشَ وقدَ رةِ أي المُ سعَّ ارِ المُ النّ
ُم كانُوا  وا بأهنّ ـــم حني أَقَرُّ نوهبِ ار ﴿Ê﴾ أي بذُ فّ ﴿É﴾ أي الكُ

 ÍÆ﴿ ِار فّ ﴾ للكُ ا(١) ﴿ دً ينَ ﴿Ë﴾  أي فبُعْ رِ نذِ بُون المُ يُكذِّ
رامَتِه(٢). Î﴾ مِن رَمحةِ اهللاِ وكَ

بَريٍ ريض اهللا عنه أنّ  يدِ بنِ جُ ر وابنُ أيبِ حاتِمٍ عن ســـعِ نذِ وأخرَج ابنُ المُ
.(٣) مَ هنَّ قَ وادٍ يف جَ حْ السُّ

تْ  دةً أشدَّ االتِّقادِ، وقد أُعِدَّ رةً مُتَّقِ ا أي مُسعَّ ريً مَ ســـعِ لَ اهللاُ جهنَّ وقد جعَ
ـــورة التّكوِير:  فةِ، قال تعـــاىل: ﴿O N M ﴾ [سُ عىل هـــذه الصِّ
اينّ والبيهقيّ  َ بعضَ ذلكَ حديـــثٌ رواهُ الرتمذيُّ والطربَ ١٢]، وقَد فرسَّ
ارِ أَلْفَ  ّ ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «أُوقِدَ عىلَ النّ ِ ريرةَ ريض اهللا عنه عن النّ عـــن أيبِ هُ
، ثُمَّ أُوقِدَ  تْ َّ ابْيَضَّ ةٍ حَ نَ ها أَلْفَ سَ يْ لَ ، ثُمَّ أُوقِدَ عَ َرَّتْ َّ امحْ ةٍ حَ ــنَ سَ

م مِن  هُ حاقًا أي باعدَ ا وإسْ ـــحقً م اهللاُ سُ هُ قَ ـــحَ والتّقدير يف ﴿Ë﴾: فأسْ  (١)
. يدُ غةِ البعِ يقُ يف اللُّ حِ ، والسَّ رَمحتِه مُباعَدةً

. ا ألبتّةَ رً ن ماتَ كافِ أي ال رَمحةَ لِمَ  (٢)
. مَ ا يف جهنَّ ا واديً حقً مُ اهللاُ سُ مَهُ ويكون التّقدير يف ﴿Ë﴾: فألْزَ  (٣)



٤٤٤

.(١)« ةٌ مَ ظْلِ اءُ مُ دَ وْ يَ سَ ، فَهِ دَّتْ وَ َّ اسْ ةٍ حَ نَ ها أَلْفَ سَ يْ لَ عَ
ثلَ نَارِكُم  راءَ مِ ا محَ وهنَ ريرةَ ريض اهللا عنه قال: «أَترَ وروَ مالكٌ عن أيبِ هُ

.«(٢) ارِ ا مِن القَ وادً دُّ سَ َشَ ا ألَ ون؟! إِهنَّ ِ تُوقِدُ ه الّ هذِ
ا  ـــا - وإنْ كانَ ذلكَ مفهومً ةُ حرارَهتِ ـــابقِ قُوّ ل يف احلديثِ السّ وملَ يُفصَّ
نيِ  ـــيخَ ندَ الشَّ رَ عِ يدةِ - لكن ثبتَ يف حديثٍ ءاخَ دِ ةِ اإليقادِ المَ مِن مُدّ
ريرةَ ريض اهللا عنه أنّ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يحَني» وغريِمها عن أيبِ هُ حِ يف «الصّ
»، قِيل: يا رَسولَ  نَّمَ هَ ا مِن نارِ جَ ءً زْ نيَ جُ بْعِ ءٌ مِن سَ زْ كُم(٣) جُ قال: «نارُ
ــتِّنيَ  سِ ــعةٍ وَ (٦) بِتِسْ نَّ يهِ لَ (٥) عَ لَتْ (٤)، قال: «فُضِّ يةً اهللاِ إِنْ كانَتْ لَكافِ

.(٧) ا» احلديثَ ءً زْ جُ

.« حُّ ريرةَ يف هذا مَوقوفٌ أصَ يثُ أيبِ هُ : «حدِ ذيّ قال الرتمِ  (١)
. فتِ أي الزِّ  (٢)

نيا. ها اهللاُ يف الدُّ دُّ نارٍ خلقَ نيا، فيَدخُل يف ذلكَ أشَ (٣) أي الّ يف الدُّ
م  ، فكيفَ هبِ تْ فَ ين لكَ نيا عذابَ الكافرِ أي ولو كانتْ هذه النّار الّ يف الدُّ  (٤)
كَّ أنّ الصحابةَ  نيا بأضعافٍ كثريةٍ، وال شَ ـــدُّ مِن نارِ الدُّ إذا كانَ هلُم نارٌ أشَ

ا. مُ هبِ مٍ هو أعلَ فةِ حلِكَ مُوقِنُون أنّ اهللا عزَّ وجلَّ جعلَها عىل تِلكَ الصِّ
. تْ فَ وعِ أي ضُ  (٥)

نيا. أي عىل نِريانِ الدُّ  (٦)
 ،« نَّمَ هَ نْ جَ ءٍ مِ زْ ائَةِ جُ نْ مِ ءٌ مِ زْ ارُ جُ هِ النَّ ذِ : «هَ ندَ أمحدَ جاءَ يف روايةٍ أُخر عِ  (٧)
م أنّه ال تَعارُضَ بنيَ  =  نهُ اح، فالّذي ذهَب إليه عددٌ مِ ّ واختلَف كالمُ الرشُّ



٤٤٥

ارِ ذكَر صفةَ بعضِ أهلِ  بحانَه وتعاىلَ بعضَ أحوال أهلِ النّ رَ سُ ا ذكَ ولمّ
اجلنّة فقال: ﴿Ñ Ð  Ï﴾ أي خيافُونَ اهللاَ ﴿Ó Ò﴾ أي يف 
افُونَه  ا وعالنِيةً أو معناه خيَ ِ النّاسِ فيُطِيعونَه رسِ تِهم عن أعنيُ يبَ حـــالِ غَ
م ﴿Õ﴾       عظِيمةٌ  ـــوا عذابَ اآلخِرة أولئكَ ﴿Ô﴾ مِن رَهبِّ وملَ يُعايِنُ
يثُ  ﴿Ø ×   Ö﴾        أي ثوابٌ عظِيمٌ يف اآلخِرة فضالً مِن اهللاِ ورَمحةً 
ةِ الّذي  يم اجلنّ م فيه مِن نعِ ون بما هُ مُ نعَ نيا ويَ ـــوه يف الدُّ ـــون ما قاسَ نسَ يَ

ا. عُ أبدً نقطِ ال يَ
ا  ــــالمُ أنّه سألَ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تعليمً يهِ السّ ربيلَ علَ وقد جاءَ يف حديثِ جِ
بُدَ اهللاَ  ، فقالَ رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أَنْ تَعْ ســــانِ حْ ينِ عنِ اإلِ لألُمّةِ فقال: فأَخربِ
شــــيةً  َ اهللا خَ »، ومعناه أن خت نَّهُ يَراكَ نْ تَراهُ فإِ ْ تَكُ نْ ملَ ـكَ تَراهُ، فَإِ أنـَّ كَ
ــــا بلَغ يف الوِالية  نيا مَهمَ ؤمــــنَ وهو يف الدُّ كاملــــةً كأَنّــــكَ تَراهُ، إالّ أنَّ المُ
هةٍ  ا بال مَكانٍ وال جِ مَرتبــــةً عاليةً فليسَ يَر ربَّه تعاىلَ الموجودَ أزالً وأبدً
فيّ يف «التَّعرُّف  ه، قال أبو بكرٍ الكَالباذيُّ احلنَ لقِ ا مِن خَ هُ شــــيئً وال يُشــــبِ
نيا»، ونبَّه رسولُ اهللا  ذهب أهلِ التّصوُّف»: «وأمجَعوا أنّه ال يُرَ يف الدُّ لِمَ
» معناه  نَّهُ يَراكَ نْ تَــراهُ فإِ ْ تَكُ نْ ملَ ــــكِ بالتّقوَ فقال: «فَإِ ملسو هيلع هللا ىلص عىل التمسُّ
راكَ  ا فإنَّه عزَّ وجلَّ يَ عً ا له خاضِ عً اثبُتْ عىل فِعل ما يُريض اهللاَ تعاىلَ خاشِ

. ة األبديّة وأنتَ والمرئيُّ المخلوقُ حادِثٌ برؤيتِه األزليّ
ائِر فقال  لِعٌ عىل الرسّ َفايـــا األمُور مُطَّ  ٌ ه أنّه عاملِ بادَ ــمّ نبَّه عزَّ وجلَّ عِ  ثـُ

. ددُ اخلاصُّ بالمائةِ ثرةِ ال العَ بالَغةُ يف الكَ رادَ المُ وايتَني بِناءً عىل أنّ المُ = الرّ



٤٤٦

يتُم  ـــاسُ ﴿" # $   %﴾ أي ســـواءٌ أخفَ ا النّ تعـــاىلَ ﴿!﴾ أهيُّ
ــم بـــهِ ﴿'﴾ أي اهللاَ ﴿)  ( *  +﴾ أي  رتـُ هَ ـــم أو جَ كالمَكُ
رَ واعتقاداتٍ  يه مِن خواطِ فِ دورِ وختُ لوبُ الكائنةُ يف الصُّ رُه القُ بِمـــا تُضمِ
ونَه يف  رُ ا يُضمِ لٌ لِمَ ه تعاىلَ شامِ لمُ ، فَعِ لوبِ فايا القُ ها مِن خَ وظُنونٍ وغريِ
لوبِ  راتِ القُ ضمَ ا كانَ عزَّ وجلَّ هو العاملِ بمُ وا، ولمّ تكلَّمُ م ولَو ملَ يَ قُلوهبِ
ا  هرً ا وجَ ـــا تَقولُونَه رسِ ا لِمَ يعً لـــةً وتفصيالً وَجَب عقالً أن يكونَ ســـمِ مجُ
ه  ـــمعُ دوثِ المســـموعِ بل سَ ندَ حُ ـــمعٌ عِ ث لهُ سَ دُ ، ال حيَ ا بذلكَ عالِمً
رُ كَالمَه  ضمِ رَ المُ هَ ، وســـواءٌ أَظْ ةُ وأمّا كالمُ اخلَلقِ فحادِثٌ فتُه األزليّ صِ
ها،  وجـــوداتِ مِن أصواتٍ وغريِ عُ كُلَّ المَ أم ال فإنّ اهللا عزَّ وجلَّ يَســـمَ

د عند األشاعِرة(١). عتمَ وهو القولُ المُ
 ، ارِ فّ ما أنّ اخلِطـــابَ يف اآليةِ للكُ ـــاسٍ ريض اهللا عنهُ وي عـــن ابنِ عبّ ورُ
ا  ءً زْ ولِ هُ نالُونَ مِن رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بالقَ ارَ كانُوا يَ فّ َا أنّ الكُ وســـببُ نُزوهلِ
ي اهللاُ عـــزَّ وجلَّ إليهِ ببعضِ مـــا قالُوا، فقال  تِـــه فيُوحِ يبَ ـــا يف غَ يبً وتكذِ

ةُ  يّ يد» (ص/١٢٧): «قالـــتِ اجلَهمِ يّ يف «التّمهِ ـــالمِ قال أبو شـــكُور السّ  (١)
مُ  علَ ها، وهو ال يَ لُقْ مِ األشياءَ ما ملَ خيَ علَ ِلة: إنّ اهللاَ تَعاىلَ ملَ يَ ع نفٌ مِن المُ وصِ
ها فلَو أرادَ أنْ  لُقَ مِ األشـــياءَ قَبـــلَ أنْ خيَ علَ ؛ ألنّه لَو ملَ يَ ، وهذا كُفرٌ ومَ عـــدُ المَ
ها، يكونُ  لُقُ ها وكَيفَ خيَ لُقُ َ خيَ ها وم لُقُ ها وكَم خيَ لُقُ علَم أين خيَ ها كيفَ يَ لُقَ خيَ
ٌ عىلَ  يحُ أنّ اهللاَ تعـــاىلَ عاملِ حِ . والصّ ـــةِ، وهذا كُفـــرٌ يّ يف هـــذا تعطِيل األلُوهِ
مُ  علَ ، ويَ لُقَ لُقَ وقَبلَ أنْ خيَ مُ األشياءَ عىلَ ما هي علَيه بَعدَ أنْ خيَ علَ مالِ، يَ الكَ

.« ودَ وجُ علُومَ والمَ المَ



٤٤٧

ون لئالّ  يدُ » يُرِ دٍ ســـمعَ إلهُ حممّ : «ال تَرفَعوا أصواتَكم فيَ هـــم لِبَعضٍ بعضُ
يع  َمِ ِ  ٌ م عزَّ وجلَّ أنّهُ عاملِ هُ هم، فنزلَتِ اآليةُ وأخربَ عمِ علَم ذلكَ عىل زَ يَ
م  هتِ يم وما ليسَ بإرادَ م كاالعتِقاد والتّصمِ هتِ َّا هـــو بإرادَ م ممِ ما يف قلُوهبِ

كاخلَواطِر.
ءٍ فقال: ﴿,﴾    لِّ  ا بكُ لّ عىل كونِه عالِمً دُ رَ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يَ ثُمّ ذكَ
تِه سائرَ  دَ بُقدرَ َّ واجلَهرَ ﴿. /﴾  أي مَن أوجَ أي كيفَ ال ﴿-﴾ الرسِّ
يلِها(١)  قائِق األمورِ وتَفاصِ ُ بدَ ه ﴿1﴾ أي العاملِ اخلَلقِ ﴿0﴾ وَحدَ

َقائِق األشياءِ وبَواطنِها. ِ  ُ ﴿2    3﴾ العاملِ
ه اخلالِقُ  ه فقال: ﴿4﴾  أي وَحدَ بادِ ه عىل عِ مِ دَ عزَّ وجلَّ بعضَ نِعَ ثُمّ عدَّ
ا(٢) ﴿9﴾ أي مُذلَّلةً يف غايةِ  ﴿5 6 7  8﴾ الّ تَسكنُوهنَ
كُم، ولَو شاءَ اهللاُ  دَ وا فيها لِتَبلُغوا مقاصِ ل علَيكُم أن تَسلُكُ يادِ  يَسهُ االنقِ

ه مِن  بادِ ي يَلطُفُ بعِ : اللَّطِيفُ مِن أســـماءِ اهللاِ معناهُ الّذِ لماءِ وقال بعضُ العُ  (١)
ر   بُون. وليُحذَ تسِ يثُ ال حيَ َهم مِن حَ ون، ويُســـبِّبُ هلُم مَصاحلِ علَمُ يثُ ال يَ حَ
ءٌ لطِيفٌ كاهلواءِ يف اجلوّ أو أنّه نُورٌ  ونَ أنّ اهللاَ  رةِ الّذين يظنُّ مِن اعتقادِ الكفَ
 ، ه مِن المخلوقاتِ ا مِن ذلكَ أو غريَ هُ شـــيئً وحٌ أو أنّه يُشـــبِ وءِ أو رُ َ الضَّ بمع

. مَ مَ ما زعَ ني وإنْ زعَ سلمِ د ذلكَ ملَ يَكُن مِن المُ ن اعتقَ فمَ
دُ لذلكَ  نا هذه، ويَشهَ و أرضِ نيَ أُخرَ سِ تّةَ أرضِ وقد جعَل اهللاُ عزَّ وجلَّ سِ  (٢)
ورة الطَّالق:  قولُ اهللا تعاىل:﴿Ü Û Ú Ù Ø  ×   Ö Õ ﴾ [سُ

ا. نيَ أيضً ا مِن األرَضِ بعً ١٢] أي سَ



٤٤٨

لوكُ  ةً عليكُم غريَ مُذلَّلةٍ فيَصعُب علَيكُم الميشُ علَيها والسُّ لَها عَرسِ عَ جلَ
ةً ورمحةً وفَضالً  ﴿:﴾      أي فاسلُكوا  ﴿;  نّ فيها(١)، فقد ذلَّلَها لكُم مِ
ه اهللاُ عزَّ  لَقَ ّا خَ ها(٢) ﴿= < ?﴾ أي ممِ يهـــا وأطرافِ >﴾   أي نَواحِ

   B ﴿   ُه زائِه وَحدَ ســـابِه وجَ الالً ﴿A﴾ أي إىل حِ وجلَّ لكُم رِزقًا حَ
. بورِ C ﴾ أي بعثُكم مِن القُ

وقُ مِن  رزُ ـــعُ به المَ نتفِ ـــنّة واجلماعةِ هو ما يَ ندَ أهلِ السُّ فائـدة: الرِّزقُ عِ
اقُ هو اهللاُ عزَّ  قُ والـــرزّ ازِ ا، والرّ رامً ـــالالً كانَ أَو حَ مأكـــولٍ وغري مأكولٍ حَ
ى  ع بِه ال يُســـمَّ نتفَ لةُ فقالوا: إنّ احلرامَ المُ ِ ع ، وخالَف يف ذلـــكَ المُ وجـــلَّ
هم: هو ما ال  لِكُه الّذي يأكُلُه، وقـــال بعضُ َ ـــا، قالوا: الرِّزقُ هو مـــا  رِزقً
م عىلَ  مَهُ ، فلَزِ وا أنّ الـــرِّزقَ ال يكونُ إالّ حالالً ُ ـــع مِن االنتِفاع به، فاعتربَ نَ ُ
ولِ  مٍ لقَ ابُ ليسَ برِزقٍ وذلكَ مُصادِ وّ قتاتُه الدَّ لِ أن يكونَ ما يَ التّعريفِ األوّ

ود: ٦]. ورة هُ : ﴿" # $ % & '   ) ( * ﴾ [سُ اهللا تعاىلَ
نتُم  ةَ فقــــال: ﴿ D ﴾ أي هل أمِ ــــارَ مكّ ثُــــمّ خوَّف اهللاُ عــــزَّ وجلَّ كُفّ
 ﴾G F ﴿ َأي المالئكةَ الكائنِني ﴾E ﴿ بُــــون رشِكُون المكذِّ ا المُ أهيُّ

فرُ اآلبارِ  نُ فيها حَ كِ ُ تـــةً  نةً مُنبِ لَها لَيِّ لَّلَها لكُم معناهُ جعَ هم: ذَ وقـــال بَعضُ  (١)
لبةً ال تُعالَجُ  ، ولو كانـــتْ صُ رعُ احلُبوبِ وغَرسُ األشـــجارِ وبِنـــاءُ األبنِيةِ وزَ

م ذلك. ر عليهِ لتَعذَّ
ـــوا يف  م أنّ معناه: امشُ حاكِ وابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ وي عن قَتادةَ والضّ رُ  (٢)

، فكيفَ احلالُ يف سائِر أجزائها. ل لكُم ذلكَ هِّ ا فقد سُ ا وتِالهلِ باهلِ جِ



٤٤٩

 J ﴿ (١)هم ين  ﴿ I H﴾ بعضُ وكَلِني بإرسالِ العذابِ عىل الكافرِ المُ
ــــونَ يف  شُ لَها اهللاُ لَكُم ذَلوالً متَ ما جعَ بَكُم فيها بأمرِ اهللاِ بَعدَ K﴾ ويُغيِّ

 L ﴿ ها ــــرضِب الملَكُ بعضَ هــــا وتأكُلون مِن رِزقِه؛ وذلكَ بأنْ يَ مَناكبِ
طَرِب  M﴾ أي األرضُ الّــــ أنتُم علَيها ﴿ O N﴾ أي تَتحرَّك وتضْ
(٢). وقال  وِي بِكُم هابِطةً إىل حيثُ شاءَ اهللاُ ا ثُمّ هتَ ِيئً مِن حتتِكُم ذَهابًا وجمَ
ا  مُ األرضُ أَمرَ ملَكً فَ هبِ ْسَ لِ أنْ ختُ ا شاءَ اهللاُ عزَّ وجلَّ يف األزَ هم: إذَ بعضُ
نها  م أسفل مِ ّ تَعلُوَ علَيهم وهُ طرِبَ وتَتحرَّكَ ح مُ األرضَ فتَضْ رَّكَ هبِ حَ

ها. وفِ بُون يف جَ ذاهِ
ــــالمُ  ربيلَ عليهِ السّ : ﴿G F  E﴾ عىل جِ ــــريَ قولِه تعاىلَ ّن محلَ تفسِ ممِ
لِك بنُ  عايلِ عبــــدُ المَ ــــم إمامُ احلرمَني أبــــو المَ الفقيــــهُ األصويلُّ المتكلِّ
امِل يف أصول  رِيُّ (ت ٤٧٨هـ) يف كتابِه «الشّ يُّ األشــــعَ  الشــــافعِ

عبد اهللاِ
لُ  عَ لَه اهللاُ جيَ عَ ؛ فإنّه الّذي جَ ربيلَ تأوِّلِني عىل جِ يــــن»: «محلَه بعضُ المُ الدّ
لَها(٣)  لَها واقتَلَعها مِن حيثُ أرادَ اهللاُ واحتَمَ ها سافِ قُرَ (قوم) لُوطٍ عالِيَ

 o n﴿ :ولِه تعاىل ُّ بِقَ ِ ع ــــماءِ، وهو المَ ه إىل أعناقِ السَّ ناحِ مةِ جَ عىل قادِ

. المُ ربيلَ عليه السّ كجِ  (١)
ون عَذابَ اهللاِ  رُ ا الكافِ نتُم أهيُّ : كيـــفَ أَمِ َ اآليةِ ين: مع وقـــال بعضُ المفرسِّ  (٢)

بونَ رَسولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص؟! ونَ البَعثَ وتُكذِّ رُ وأنتُم تُنكِ
. المُ ربيلُ عليه السّ أي جِ  (٣)



٤٥٠

وكَل بالتّدمِري عىل  ورة التكوير: ٢٠]، وهو المُ s r q p ﴾(١) [سُ
رونِ اخلالِية(٢)». القُ

ين الرازيّ الشافعيّ األشعريّ رمحه اهللا  يخُ فَخر الدّ ُ المتكلِّمُ الشّ قال المفرسِّ
 y x w﴿ :ها قولُه تعاىل ه اآلياتِ نَظِريُ ريه»: «واعلَم أنّ هذِ يف «تفسِ
ــــورة األنعــــام:  z } | { ~  ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [سُ

ص: ٨١]. ورة القصَ ٦٥]، وقال: ﴿j i  h  g ﴾ [سُ
  D﴿  :ولِه كانِ هللاِ تعاىلَ بقَ وا عىلَ إثباتِ المَ شبِّهةَ احتَجُّ واعلَم أنّ المُ
ــنُ إجراؤُها عىل  كِ ُ ه اآليةَ ال  G F  E﴾، واجلـــوابُ عنـــه أنّ هـــذِ
ماءِ  ماءِ يَقتيضِ كونَ السَّ ها باتِّفاقِ املُسلمِني(٣)، ألنّ كونَه يف السَّ ظاهرِ
رُ  ماءُ أصغَ ماءِ، والسَّ رَ مِن السَّ ِيع اجلوانِب، فيكونُ أصغَ ِيطةً بِه مِن مجَ حمُ

رشِ شـــأنٌ  ندَ اهللاِ خالِقِ العَ ٍ وله عِ يدة ٍ شـــدِ ة ـــالمُ ذُو قُوّ ربيلُ عليه السّ أي جِ  (١)
، وليسَ مع ﴿ r q ﴾ أنّ اهللا عزَّ وجلَّ يتّخِذُ مِن  نيٌ أي درَجةٌ عالِيةٌ مَكِ
ـــه بِما فيه ذلكَ  لِّ العـــرشِ مَكانًا، حاشـــا هللا، فهو عزَّ وجـــلَّ خالِقٌ للعاملَ كُ

. ا بال مَكانٍ وال جهةٍ ءٍ، موجودٌ أزالً وأبدً ا إىل  تاجً ، وليسَ اهللاُ حمُ رشُ العَ
م عذابُ االستِئصالِ. ين جاءَهُ ين الّذِ أي األُمَم الماضيةِ مِن الكافرِ  (٢)

يُّ فِيما نقلَه عنه احلافظُ  ــن نقلَ اإلمجاعَ عىل ذلكَ القايض عِياضٌ المالكِ ـّ وممِ  (٣)
م  يههِ بةً فقِ ني قاطِ سلمِ النوويّ يف «رشح مُســـلِم» فقال: «ال خِالفَ بَني المُ
كرِ اهللاِ تعاىلَ  رَ الوارِدةَ بذِ هم أنّ الظواهِ هم ونَظّارِهم ومُقلِّدِ ثِهم ومُتكلِّمِ دِّ وحمُ
وِه  َ : ﴿ K JI HG F E D﴾ و ـــماءِ كقولِه تعـــاىلَ يف السَّ

هم». ندَ مجيعِ ها بل مُتأوَّلةٌ عِ تْ عىل ظاهرِ ليسَ



٤٥١

ا(١) بالنِّسبةِ إىل  ريً ا حقِ ونَ اهللاُ تعاىلَ شـــيئً مُ أنْ يكُ لزَ رشِ بكثِريٍ، فيَ مِن العَ
 E D﴿ :وألنّه تَعاىلَ قال ، الٌ رشِ، وذلك باتِّفاقِ أهلِ اإلســـالمِ حمُ العَ
ـــورة األنعام: ١٢]، فلَو كانَ اهللاُ يف  L K I H G F﴾ [سُ
ه اآليةَ  نا أنّ هذِ لِمْ ، فعَ ه وهذا حمالٌ ا لِنَفسِ ونَ مالِكً بَ أن يكُ ـــماءِ لوجَ السّ

: ها إىل التأويلِ، وفيه وُجوهٌ فُها عن ظاهرِ جيِبُ رصَ
: ﴿G F  E  D﴾ عَذابه، وذلكَ  يرُ اآليـــةِ هـــا: أنْ يكُون تَقدِ دُ أحَ
ر باهللاِ  لُ البَالءَ عىلَ مَن يَكفُ (٢) بأنّه إنّمـــا يُنزِ يةٌ ألنّ عـــادةَ اهللاِ تعاىلَ جارِ
عُ  عُ عَذابِه تعاىلَ كما أنّه مَوضِ ـــماءُ مَوضِ (٣)، فالسَّ ـــماءِ يه مِن السَّ ويَعصِ

تِه. نُزولِ رَمحتِه ونِعمَ
ـــلطانَه  نهـــا: أن يكونَ تقديـــرُ قولِه تعاىل: ﴿G F  E  D﴾ سُ ومِ
لطانِ اهللاِ وتَعظِيمُ  ـــماءِ تَفخيمُ سُ رادُ مِن ذِكرِ السّ تَه(٤)، والمُ ه وقُدرَ ومُلكَ

دا. ا جِ ريً أي صغِ  (١)
. أي أَجرَ اهللاُ العادةَ بذلكَ  (٢)

 ﴾H    G F E  D C B  A @ ? ﴿ : قال اهللاُ تعاىلَ  (٣)
 u t s r ﴿ َّـــرة: ٥٩]، وقـــال عـــزَّ وجـــل ـــورة البقَ [سُ
ورة األعراف: ١٦٢]، والرِّجزُ هنا  y  x w v﴾ [سُ

. هو العذابُ
ـــتْ حالّةً فِيه وال  ةٌ ليسَ ةٌ أبديّ ةُ أزليّ فاتُ اهللاِ تعاىلَ الذاتيّ ، فصِ أي ءاثارَ ذلكَ  (٤)

ه. يف غَريِ



٤٥٢

ـــورة  : ﴿G F E D C B﴾(١) [سُ ــه، كما قال تعاىلَ تـِ قُدرَ
ـــدةً يف مَكانَني،  فعةً واحِ ـــدَ ال يكُون دُ ءَ الواحِ األنعـــام: ٣]، فـــإنّ ال
ـــماواتِ ويف األرضِ نَفاذَ أَمرِه  ـــب أنْ يكُون المرادُ مِن كَونِه يف السّ فوجَ

نا. ا ههُ ماواتِ ويف األرضِ، فكذَ يئَتِه يف السّ يانَ مَشِ رَ تِه، وجَ وقُدرَ
ذابِ  وكَلَ بالعَ ولِه: ﴿  G F  E﴾ الملَكَ المُ نها: أن يكُون المرادُ بِقَ ومِ
ـــم األرضَ بأمرِ اهللاِ  ـــفَ هبِ سِ َ أنْ خيَ ، والمع ـــالمُ ربيلُ علَيه السّ وهو جِ

ا(٢). ً ترصَ يّ خمُ نِه» اهـ. كالم الرازِ وإِذْ
 ﴾Q P﴿ :رَ فقال ـــذابٍ ءاخَ ةَ بعَ ثُمّ خـــوَّفَ اهللاُ عزَّ وجلَّ مُرشكِي مكّ

ـــماواتِ واألرضِ ومَن فيها، وليسَ معناهُ أنّ اهللاَ  معناه هوُ اإللهُ واخلالِقُ للسّ  (١)
ر،  ونَ اآلخَ ا أو يف أحد المكانَـــني دُ ـــماءِ واألرضِ معً عـــزَّ وجلَّ حالٌّ يف السّ
ءٍ، موجودٌ  ا إىل  تاجً لِّه وليـــسَ حمُ حاشـــا هللا، فهو عزَّ وجلَّ خالِقٌ للعاملَ كُ

هة. ا بال مَكانٍ وال كَيفٍ وال جِ أزالً وأبدً
رانِ الكريمِ  ٍ مِن القُ ويُضـــافُ إىل ذلكَ أنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ أخربَ يف ءاياتٍ كثِرية  (٢)
، فلَو كانَ  لكٌ له عزَّ وجلَّ ما مِ هُ ـــماواتِ واألرضَ وما فِيهما ومـــا بينَ أنّ السّ
ماء  » أو «هو السّ ـــماءِ : «إنّ اهللاَ موجودٌ يف السّ رةُ ـــمة الكفَ كما تقولُ المجسِّ

. ه، والعياذُ باهللاِ سِ فْ ا لِنَ هم مالِكً عمِ انَ عىل زَ بِذاتِه» لكَ
ا يف التّصنيفِ جمموعاتٍ  نا هلَ دْ يه فقـــد أفرَ ة التّنزِ ـــع يف قضيّ ومَن أراد التَّوسُّ
يّة  يه اهللاِ عن اجلِســمِ ــان يف تَنزِ م أهلِ اإل ا مثـــل: «مُعجَ ةً وكُتبً مَوســـوعيّ
ــولِ  سُ يدةِ الرّ قِ ِ عَ ول اجلامِع ملُتون ــم األصُ ــة واملَكان»، و«مُعجَ يّ يفِ والكَ

يل». أوِ ةِ التّ يّ قِّ ملسو هيلع هللا ىلص»، و«إمجاع أهلِ التَّنزِيل عىلَ إثباتِ حَ



٤٥٣

ــون ﴿R﴾ أي المالئكةَ  بـُ ـــون المكذِّ كُ رشِ ـــا المُ نتُم أهيُّ أي بَل هـــلْ أمِ
 U﴿  ين وكَلِني بإرســـالِ العـــذابِ عىل الكافرِ الكائنِنيَ ﴿T S﴾ المُ
ا ذاتَ  ماءِ ﴿X﴾ أي رِحيً هة السّ هم ﴿ W﴾ مِن جِ V﴾   بَعضُ
رةُ ﴿]﴾            ا الكفَ (١) ملسو هيلع هللا ىلص ﴿Z﴾ أهيُّ ــوطٍ ومِ لـُ ٍ كما فُعِل بِقَ جارة حِ

وا  رُ ــوطٍ الّذين كفَ يم عن عذابِ قومِ لـُ ـــرءانِ الكرِ ـــد أخربَ عزَّ وجلَّ يف القُ لقَ  (١)
َ ذلكَ أنّ  ، وليسَ مع بـــرِ م الرِّجالَ بالوطءِ يف الدُّ نهُ وا وأتَى الرِّجالُ مِ ـــقُ وفسَ
 ، ّ اهللا لُوطٍ ملسو هيلع هللا ىلص مُشتَقٌّ مِن اللِّواطِ أو أنّ اللِّواطَ مُشتَقٌّ مِن اسمِ لُوطٍ ِ اســـمَ نَ
ا  م خبيثً نهُ د صانَ اهللا عزَّ وجلَّ األنبياءَ عن أنْ يكونَ اسمُ أحدٍ مِ حاشا، فقَ
ةٌ ال يصحُّ  ، واللِّواطُ كلمةٌ عربيّ أو اشـــتُقَّ مِن خبِيثٍ، فلُوطٌ اســـمٌ أعجميٌّ
ا مُشـــتقا مِن اآلخَر. فلَفظُ اللِّواطِ كان قَبلَ قَومِ لُوطٍ ملسو هيلع هللا ىلص، ألنّ  كونُ أحدمهِ
مُ  ا ءادَ لَ لُغةٍ تَكلَّم هبِ لَماء: إنّ أوّ ّ قالَ بعضُ العُ ، ح ةٌ ةَ لُغةٌ قَدِ بِيّ غـــةَ العرَ اللُّ
، أمّا اللَّفظُ  نِيعةَ لُ مَن فَعَل تِلكَ الفعلةَ الشّ م أوّ ، وإنّما قَومُ لُوطٍ هُ ةُ بِيّ هي العرَ

. م قَومٌ عادٍ ة قَبلَ لُوطٍ وهُ بِيّ غةِ العرَ نيَ باللُّ تكلِّمِ ا بَنيَ المُ وعً فكان مَوضُ
وا  نتَهُ وا ومل يَ رُ فَ وا وكَ رُ ين فهو أنّه حِني فجَ وأمّا ما جاءَ يف خربِ قومِ لُوطٍ الكافرِ
نه  بُوا مِ ِّ اهللا لُوطٍ فطلَ كةً إىل ن

يسِ فعلتِهم، أرسلَ اهللاُ عزَّ وجلَّ مَالئِ سِ عن خَ
ـــمسِ، وقالوا له بأنْ ال  ه معَ أهلِه ليالً قَبلَ طُلوعِ الشَّ رُج مِن أرضِ قَومِ أن خيَ
وه أنّ امرأَتَه  ، وأخـــربَ ين عَذابٌ عظِيمٌ ـــه الكافرِ ومِ لُ بِقَ ـــينزِ لتَفِتَ فإنّه سَ يَ

يبُها ما أصابَ قَومَها، فخرَجَ لوطٌ وامرأتُه. الكافرةَ ستَلتَفِتُ ويُصِ
م  هنِ م ومُدُ تِه يف قُراهُ دةً مِن أجنِحَ يشـــةً واحِ ـــالمُ رِ ربيلُ علَيه السّ فأَدخلَ جِ
ين وكانوا كما  يها مِن الكافرِ ها مِن أصلِها بمن فِ األربعةِ أو اخلَمســـةِ واقتلعَ
نانَ  نّ عَ ـــغ هبِ لَ هم البهائِم، فبَ ـــم ومعَ هُ ـــخصٍ، فرفعَ مائة ألفِ شَ قيـــل: أربعَ
ـــم ونُباحَ =                           تِهِ كَ يَ ـــماءِ األُوىلَ أَصـــواتَ دَ عَ مالئكةُ السّ ـــمِ ّ سَ ـــماءِ ح السّ



٤٥٤

ــه حقٌّ حِني يأتِيكُم الموتُ  ذابِ أنـّ كانَ ﴿\   [﴾ أي إنـــذارِي بالعَ
ُوه فتُعايِنُونَه. رْمتُ كُم العذابُ الّذي أُنذِ رضُ وحيَ

دَ عىلَ مَن  رَ شـــواهِ ذابِ ذكَ ــني بالعَ رشكـِ ـــا خـــوَّف اهللاُ عزَّ وجلَّ المُ ولمّ
ه  ِقَ ه ملسو هيلع هللا ىلص لِما حلَ يّ فَ عن نَبِ ـــن قَبلِهم، فخفَّ ذابِ مِ تْ علَيه كلِمةُ العَ حقَّ
، فقال  ةَ ار مكّ دَ عزَّ وجـــلَّ كُفّ فرِ وهدَّ تِهم يف الكُ ـــار وتعنُّ فّ ـــن أذَ الكُ مِ
ةَ  ارِ مكّ ـــمِ  ﴿` b a﴾ أي قَبل كُفّ : ﴿^ _﴾   مِن األُمَ تعاىلَ
ودَ وغريِهم ﴿f     e    d  c﴾ أي  ٍ ملسو هيلع هللا ىلص وعادٍ وثَمُ ومِ ســـيّدنا نُوح كقَ
د  ، فقَ قا؟! بىلَ وا العذابَ حَ ِدُ م، أمل جيَ يبَهُ هم وتكذِ م كُفرَ إنـــكارِي علَيهِ
. وقال  ثلُ ذلكَ م مِ يبَهُ ةَ أنْ يُصِ ارُ مكّ رْ كُفّ م، فليَحذَ هُ م اهللاُ وأهلَكَ هُ مَّرَ دَ
مِ  عَ هم: معناهُ فلينظُروا كيفَ كان تَغيِريِي ما كان فيه أولئكَ مِن النِّ بعضُ

َ التّغيِري. ريُ بمع هم(١)، فالنَّكِ ذابِ بسبَبِ كُفرِ باهلَالكِ والعَ

لَها أي جعلَها مَقلُوبةً مِن  ها ســـافِ الِيَ عَل عَ م فجَ ـــم،  ثُمّ قَلَبها علَيهِ = كِالهبِ
هةِ  م مِن جِ ، ثُمّ صاح هبِ يدٍ ا أعطاهُ اهللا مِن بأسٍ شدِ ةٍ لِمَ قّ بٍ وال مشَ ونِ تعَ دُ
يرِ  رِ الغزِ ماءِ كالمطَ هةِ السّ يلٍ مِن جِ ـــجِّ جارةً مِن سِ م حِ ماءِ وأمطَر علَيهِ السّ
قتُلُه،  ه ويَ دفَعُ بِطُ علَيه فيَ رٍ اسمُ صاحبِه الّذي هيَ جَ تتابِع، وكان عىلَ كُلِّ حَ المُ
ها  ومِ لَ بِقَ ذابِ الّذي نزَ يحةَ العَ ـــالمُ صَ تْ زوجةُ لوطٍ عليه السّ عَ ـــمِ ا سَ فلمّ
ها مـــعَ اهلالكِني. وما إنْ  رٌ أَهلَكَ جَ ـــا حَ تَـــتْ وقالـــت: وا قَوماهُ، فأصاهبَ الْتَفَ

لُها. ا عالِيها سافِ مارً رابًا ودَ رَ خَ ّ كانت القُ مسُ ح قَتِ الشّ أرشَ
ا مِن البَالءِ الشديد عىل القومِ الّذين  ـــلُ اهللا عزَّ وجلَّ العذابَ وأنواعً وقَد يُرسِ  (١)
درةِ =    ر ويسكتُونَ عن ذلكَ مع القُ نكَ وفِ والنَّهيَ عن المُ يَرتكُون األمرَ بالمعرُ



٤٥٥

رٌ عىل  تِه وأنّه قادِ دِ عىل كَمـــالِ قُدرَ ـــواهِ ــمّ بَنيَّ هلُم عزَّ وجلَّ بعضَ الشّ ثـُ
: ﴿h g﴾ أي  ا شـــاءَ، فقال تعـــاىلَ ةَ إذَ ار مكّ فّ ـــذابِ لكُ إيصـــالِ العَ
تِه عزَّ  الئِل قُدرَ لُوقاتِ اهللاِ ودَ رِ يف خمَ ـــرِ والنّظَ كُّ ةَ عن التفَ فلَ أهلُ مكّ أغَ
وِّ  ع طائِـــرٍ ﴿k﴾ يف جَ نِهم ﴿j  i﴾   مجَ وا بأعيُ نظُـــرُ ، وملَ يَ وجـــلَّ
ا ﴿m﴾ أي  اهنِ ندَ طريَ طاتٍ أجنِحتَها عِ ماءِ ﴿l﴾ أي باسِ السّ
ُـــنّ ﴿o﴾ أي ليسَ ﴿p﴾ أي  بْـــنَ هبا جنُوهبَ ا رضَ هـــا إذَ نَ مْ ويَضمُ
تِه       درَ بضِ والبَســـطِ يف اجلَوّ بقُ ـــقوطِ عند القَ ـــنّ يف اهلَواءِ عن السُّ فظُهُ حيَ
ـــطِ  ةَ البَسْ يّ يفِ ها كَ ن رَمحَةِ اهللاِ بالطّريِ أنْ أهلَمَ ، فمِ ﴿r q﴾ عزَّ وجلَّ

نِه. ذْ قوطِ بإِ ظَها مِن السُّ فِ بضِ يف اهلَواءِ وحَ والقَ

ّ ملسو هيلع هللا ىلص قالتْ  ِ ينبَ بِنتَ جَحش زوجَ النّ ح يف احلديثِ أنّ زَ د صَّ = عليـــه، فقَ
يبُ  »، فتُصِ َبَثُ ثُــرَ اخلْ ا كَ مْ إِذَ ُون؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «نَعَ احلِ ينـــا الصّ لِكُ وفِ لـــه: أهنَ
، أمّا يف اآلخِرة فيُبعَث هذا  الِحَ الِحَ والطّ ـــالءُ الصَّ نيا النِّقمةُ والبَ أحيانًا يف الدُّ
لِه، فإذا كانَ عُمومُ البَالءِ حاصالً  ـــبِ عمَ لِه وهذا عىل حسَ ـــبِ عمَ عىل حسَ
تِه، فكيفَ  رَ استِطاعَ ى عَنها قَدْ راتِ هذا معَ وُجودِ مَن ينهَ نكَ بسبَبِ تفيشِّ المُ
ح يف احلديثِ أنّ أبا بكرٍ  ـــر. وقد صَّ نكَ بأهـــلِ بلَدٍ ترَكُوا كلُّهم النّهيَ عن المُ
ا  َ عليه ثُمّ قال: يا أهيُّ دَ اهللا وأَثـــ مِ يـــقَ ريض اهللا عنه قام يف النّاسِ فحَ الصدِّ
ها:  عِ ريِ مواضِ كم) عىل غَ وهنا (أي بعضُ ه اآليةَ وتَضعُ ، إنّكُم تَقرؤُون هذِ النّاسُ
ـــورة  [سُ  ﴾F  E  D  C  B  A   @?  >  =  <  ;  ﴿
مْ  َ فَلَ ا الظَّاملِ أَوُ ا رَ َّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «إِنَّ النّاسَ إِذَ ِ نا النَّ عْ مِ المائدة: ١٠٥]، وإنّا سَ

قابٍ». مُ اهللاُ بِعِ هُ كَ أَنْ يَعُمَّ شَ يْهِ أَوْ وا عَىلَ يَدَ ذُ يَأْخُ



٤٥٦

ـــكِ  ه الّذي خَصَّ الطّريَ بالتّماسُ ويف اآليـــةِ دليلٌ عـــىل أنّ اهللاَ تعاىلَ وحدَ
ُبوطِ إىل  ائِرةِ مِن اهل عَ اهللاُ عليه األجســـامَ غريَ الطّ بَ ا طَ ا لِمَ يف اهلَواءِ خِالفً
ٍ جاذبةٍ  ة مُ وجودُ قُوّ لزَ ا للعادةِ الّ أجراها اهللاُ يف األجسامِ، فال يَ فلِ وَفقً السُّ
لألجســـامِ يف باطِن األرضِ بل العادةُ الّ جعلَها اهللاُ لألجســـامِ هي أنْ 
نيَ  قوطِ كاألرضِ فِظَه اهللاُ مِن السُّ بِطَ اجلِسمُ مِن أعىلَ إىل أسفل إالّ ما حَ هيَ

.(١) دٍ اتِ يف فضائِها مِن غريِ عُمُ رّ ماواتِ والنُّجومِ المستقِ والسّ
 ،« فَّ عْ مَا صَ دَ فَّ وَ ا: «كُلْ مَا دَ عيفٍ ال يثبُت مرفوعً يثٍ ضَ جاءَ يف حدِ
فَّه،  ما دَ بُ هبِ يه كأنّه يَرضِ رَّك جناحَ ا حَ انِه إذَ فَّ الطائِرُ يف طريَ يقـــال: دَ
ــوارِح. قال الماوَرديّ الشـــافعيّ يف «احلاوي  ا ملَ يَتحرَّك كاجلـَ ـــفّ إذَ وصَ
فَّ  ه يُؤكَل، وما صَ ـــه كاحلمامِ وغَريِ ناحَ رَّكَ جَ يد أنّ ما حَ ـــري»: «يُرِ الكبِ

 ِ بع رقِ بَني الفِرَق» عىل أنّ مِن طَ وقد نصَّ اإلمامُ أبو مَنصورٍ البَغدادِيّ يف «الفَ  (١)
ةً  لِه إىل األرضِ، معناهُ ال ألجــــلِ أنّ يف األرضِ قُوّ اجلِســــمِ أن يَســــقطَ مِن ثِقَ
. وانظُر يف شأنِ  عَ اهللاُ األجسامَ عليهِ بَتْه إليها بل ألجلِ أنّ هذا الذي طبَ جذَ
ةَ الّ  باألرضِ  ة إنّ الطائرَ يقاوِمُ اجلاذبيّ عُو نظريّة اجلاذبيّ ، فلو قال مُدَّ الطّائرِ
ه  طُه إليها، فماذا يقولُون يف حالِ قَبضِ ما فال تُسقِ هُ يه أو صفَّ ا حرَّكَ جناحَ إذَ
بةٌ  ةٌ جاذِ ، فلَو كان هنالِكَ قُوّ قوطٍ تَه وهو يف مكانِه مِن اهلواءِ مِن غريِ سُ أجنِحَ
قُ القائلِنيَ فإنّه قال  يه، واهللا أصدَ ناحَ ه جَ طَ الطَّريُ حالَ قَبضِ قَ وا لسَ عمُ كما زَ
ــــقوطِ إالّ  : ﴿r q p om﴾ أي ما حيفظُهنّ مِن السُّ عزَّ وجلَّ

. ةِ ماسّ يه اهللاِ عنِ المُ تِه، وقد سبَقَ كالمُنا عىل تَنزِ درَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بِقُ



٤٥٧

قور والنُّسور ال يُؤكَل»(١). ما كالصُّ هُ رِّكْ يه وملَ حيُ ناحَ جَ
هِ  ِ بُ عن بَرصَ ــــزُ عْ  ﴿t﴾ أي اهللاَ الرَّمحــــنَ ﴿x      w v u﴾ أي ال يَ
اتِ مِن غريِ  برصَ ةِ مجيعَ المُ ، يــــرَ برؤيتِه األزليّ ا ما كانَ ءٌ كائِنً  ِ األزيلّ
 ، لةً وتفصيالً ا مجُ ٌ هبِ ٍ له(٢)، كما أنّه عزَّ وجلَّ عــــاملِ ــــدوثِ برصَ ءالــــةٍ وال حُ
فةٌ  َ صِ ة كما أنّ البرصَ فةٌ له أزليّ لمُ صِ َ علِيمٍ، فالعِ نا بمع » هُ ريٌ وليسَ «بصِ
ني يف ذلك فقالوا:  ســــلمِ لةِ مذهبَ المُ ِ ع ، وقد خالفَ بعضُ المُ ةٌ له أزليّ
عيّ إىل كونِه  وا ذلكَ يف كُلّ نَصٍّ رشَ دُّ َ علِيم»، فرَ ريٌ بمع يعٌ بصِ مِ «اهللاُ سَ

ــــه:     ﴿´  ا نفسَ م قولُ اهللا تعاىلَ واصفً ِ عليهِ دّ ــــا، ويَكفِي يف الرَ علِيمً
 ،« مُ مُ وأَعلَ هم: «أَعلَ عمِ َ عىل زَ ــــورة طه: ٤٦]، فيكونُ المع μ﴾ [سُ
ِ األزلِيَّني  ِ والبرصَ ــــمع قلِ وُجوبُ اتّصافِه عزَّ وجلَّ بالسَّ حَّ يف العَ ثُمّ قد صَ
لِيقُ بِه عزَّ  ما عىل ما يَ مال، فثبتَ اتِّصافُه تعاىلَ هبِ ُما مِن صفِات الكَ ألهنّ

. هَ اهللاُ عن ذلكَ ى، تنزَّ ما لكانَ أصمَّ وأعمَ ا هبِ فً ، ولَو ملَ يَكُن مُتّصِ وجلَّ
م  وهنـــا تَدفَعُ عنهُ ـــا كان المرشِكُون يزعُمـــون أنّ األوثانَ الّ يعبُدُ ولمّ

م،  وهـــذا المذكورُ هو مذهبُ أيب حنِيفةَ والشـــافعيّ وأمحـــدَ ريض اهللا عنهُ  (١)
قابِ  ْلَب كالبازِ والعُ لِّها ما له خمِ َوازِ أكلِ الطَّريِ كُ وذهـــبَ مالِكٌ إىل القولِ 

لَبَ له. ، وما ال خمِ قرِ والصَّ
قال اإلمامُ أبو منصورٍ الماتريــــديّ يف «التأويالت» (١٢٣/١٠): «معناهُ   (٢)
ريٌ بأَفعالِ اخلَلقِ مــــا كان وما يكُون، ألنّه ذكَر عىلَ إِثرِ ذِكرِ األَفعال وهو  بَصِ
قوله: ﴿! " # $   % ' )  ( *  + , - . /﴾.



٤٥٨

ـــم اهللاُ تعاىلَ فقـــال: ﴿y﴾ أي مَـــن  ﴿z }  |﴾   يف  تَهُ اآلفـــاتِ بَكَّ
يكُم   مِ عُكم وحيَ نَ عةٌ ﴿~ ے﴾ أي  زبٌ ومنَ كُم ﴿{﴾ أي حِ عمِ زَ
، معناهُ  ـــن عذابِ اهللاِ عزَّ وجلَّ إنْ أرادَ بِكُم ذلكَ ﴿¡ ¢ £﴾ أي مِ
م                       ــه. ﴿¥ ¦﴾ أي ما هُ ذابـِ ـــم اهللاُ بِعَ كـــم إنِ ابتَالكُ ُ ال أحـــدَ نارصِ
هم  غُرُّ ـــيطانِ يَ هةِ الشَّ اللٍ فاحشٍ مِن جِ ﴿§   ̈  ©  ª﴾ عظِيـــمٍ وضَ

لُ هبم. نزِ ذابَ ال يَ بأنّ العَ
فرةِ  ون بوَ تباهَ ـــولِه ويَ انِ باهللا ورَسُ تنِعُون عنِ اإل َ ا كان المرشِكُون  ولمّ
دَّ  م اهللاُ تعاىلَ ورَ َهُ َّ ــرياتِ و مُ اخلـَ لُ إليهِ م وأنّ األوثـــانَ تُوصِ الـــرِّزقِ فيهِ

لُ لَكُم الرِّزقَ   ﴾ أي يُوصِ م فقال: ﴿»﴾ أي مَن ﴿¬ ®̄  عليهِ
قَ لكُم  ـــم ﴿²﴾ معناهُ ال رازِ عَ اهللاُ عنكُ ـــسَ ومَنَ ﴿° ±﴾ أي حبَ
بـــاتِ وغَريِمها ملَ  رِ والنَّ غريُ اهللاِ، فلَو حبَسَ اهللاُ أســـبابَ الـــرِّزقِ كالمطَ
هلَ التّناوُلِ  ٍ سَ فرة ا بِوَ ـــواهُ، وكذا لو كان الطَّعامُ موجودً قًا سِ دٌ رازِ يَكُن أحَ
دٌ  (١) ملَ يَكُن أحَ رادِ دِ ةَ االزْ عَ اهللاُ تعاىلَ عنهُ قُوّ نَ ه فمَ م يف فَمِ هُ عه أحدُ فوضَ
 ﴾É      È Ç Æ Å    Ä Ã Â Á﴿ ،ـــا له مِن ذلـــك نً كِّ ممُ
وا  ادَ نوا  ﴿´ μ﴾ أي متَ ع وُضوحِ احلَقِّ ملَ يُؤمِ ورة األنعام: ١٧]، فمَ [سُ
نـــادٍ  ﴿º  ¹﴾      عن  ٍ وعِ ـــربُّ وا ﴿¶    ¸﴾ أي يف تكَ دُ ـــدَّ وا وتشَ ُّ وأرصَ
وا أنّ األوثانَ  نُّ ـــتِه فظَ ـــيطان بوَسوسَ م الشَّ هُ د غرَّ ، فقَ انِ وقَبُولِ احلَقّ اإل

نافِع. لبِ المَ ِ اآلفاتِ وجَ فع هم بدَ عُ ا تَنفَ وهنَ الّ يَعبدُ

أي االبتِالعِ.  (١)



٤٥٩

ون أنّ بعضَ الكواكِب  ـــدُ ة يعتقِ فائـدة: كان بعـــضُ العرَب يف اجلاهليّ
ر  ئةٌ للمطَر، وهذا كُفرٌ والعياذُ باهللاِ، وقَد حذَّ ها مُنشِ فاعلةٌ مُدبِّرةٌ بِنَفسِ
لِكَ  ذا فَذَ كَ ذا وَ ءِ كَ وْ نا بِنَ طِرْ : مُ نْ قالَ مِن ذلكَ رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «مَ
وكبَ فاعِلٌ مُدبِّرٌ  د أنّ الكَ ــبِ» معناه مَن اعتَقَ كَ وْ نٌ بِالْكَ مِ ؤْ ـرٌ يبِ مُ كافـِ
بَ إليه  ريُ الّذي ذهَ كَّ يف كُفرِه، وهذا هو التّفسِ ئٌ للمطَر فهذا ال شَ مُنشِ
يث، وقال ابنُ  رُ احلدِ ، وهو ظاهِ افعيُّ ن الشّ لقِّ ، كما ذكَر ابنُ المُ اجلُمهورُ
ا أنّه مِن اهللاِ  دً وءِ كَذا» مُعتقِ نا بِنَ ولِ لو قال: «مُطِرْ ن: «وعىل هذا القَ لقِّ المُ
نا  ا بالعادةِ فكأنّه قال: مُطِرْ فةٌ له(١) وعالمةٌ اعتِبارً وبِرَمحتِـــه وأنّ النَّوءَ صِ
هيًا  م تَنزِ رُ نعَ ر، واختُلِفَ يف كَراهتِه(٢) واألظهَ يفِ وَقتِ كَذا، فهذا ال يَكفُ

ة». عارُ اجلاهلِيّ ا شِ ألهنّ
رشِق،  غرِب وطُلوعُ رَقِيبِه يف المَ مٍ يف جهةِ المَ َ قوطُ  ندَ العرَب سُ والنَّوءُ عِ
ـــنةِ،  نةٍ مِن السَّ طالِع يف أوقاتٍ معيَّ ا مَعروفةُ المَ مً َ ونَ  وهي ثمانِيةٌ وعِرشُ
 ، جرِ غرِب معَ طُلوعِ الفَ مٌ يف المَ َ ةَ لَيلةً  نها يف كُلِّ ثالثَ عَرشْ يَســـقُط مِ
ـــنةُ بانقِضاءِ  تِه، وتَنقيضِ السَّ رشِق مِن ســـاعَ رُ يُقابِلُه مِن المَ ويَطلُع ءاخَ

الثَّمانيةِ والعِرشينِ.
رشِك فقال  بَ اهللاُ عزَّ وجلَّ مثَالً تَفرِقةً بَني حالِ المؤمِن وحالِ المُ ــمّ رضَ ثـُ

أي للمطَر.  (١)
. أي كراهةِ قولِ ذلكَ  (٢)



٤٦٠

رُّ  ِ ـــرُ كُلّ الوقتِ وخيَ عثَ ا فيَ ا ال مُســـتوِيً نِيً : ﴿« ¼    ½﴾ أي مُنحَ تعاىلَ
ا ال يَدرِي أينَ يَســـلُك وال  ا حائِرً ٍ ضاال تائِهً ﴿¾ ¿﴾   يف كُلّ خطـــوة

   Á﴿ ه ا إىلَ مَقصدِ دايةً ورشـــدً ، أَهذا ﴿À﴾ أي أكثرُ هِ بُ كيفَ يَذهَ
ا يف مَشيِه ﴿Ç Æ Å   Ä﴾ أي طريقٍ قوِيمٍ  ا مستوِيً Ã  Â﴾ قائمً
؟! واجلوابُ أنّ  لُ أوِ الثّاينِ  األوّ ما أهـــدَ ، أهيُّ رِ والتخبُّطِ مُ مِن التعثُّ ســـلَ فيَ

. يتِ ـــؤال لإلنكارِ والتّبكِ ، فالسّ الُّ لَ هو الضّ ي واألوّ هتدِ َ هو المُ الثاينِ
شـــامٍ(١) لعنَه اهللاُ  هلِ بنُ هِ ه أبو جَ بَّ عىل وَجهِ كِ وي عن عِكرِمةَ أنّ المُ ورُ
مُّ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأنّ  زةُ بنُ عبدِ المطّلِب ريض اهللا عنه عَ يَ محَ هتدِ والمُ

ما. اآليةَ نزلَتْ فيهِ
يها  ـــونَ فِ شُ َ ار  فّ يامةِ وأنّ الكُ ُ عن حالِ القِ ربِ ذهَب قَتادةُ إىل أنّ اآليةَ ختُ

ؤساءِ  ُّ أحدُ رُ ناينِ ُّ الكِ رَيشِ يُّ القُ ومِ خزُ غِرية المَ شــــامِ بنِ المُ و بنُ هِ ه عمرُ واســــمُ  (١)
عوةِ رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ومِن أكثرِ مَن ءاذَوا رسولَ  ين لدَ دِّ المعاندِ قُريشٍ ومِن أشَ
هلٍ.  حابةُ أبا جَ ــــاه الصّ نّ َ أبا احلَكمِ يف قُريشٍ فكَ ، كان يُكــــ ــــنيَ اهللاِ والمؤمنِ
ني يف بَدرٍ الكُربَ وقد أصيبَ  ســــلمِ تالِ المُ ار لقِ فّ ا خرَجَ مع الكُ وي أنّه لمّ رُ
عَ   هُ عبدُ اهللاِ بنُ مَســــعودٍ ريض اهللا عنــــه بآخِر  رمَقٍ  فوضَ ا وجدَ ــــي جانِبً وأُلقِ
زاين  وَّ اهللا؟ قال: وبِماذا أخْ زاك اهللاُ أيْ عَدُ ه وقال له: هــــل أخْ رِجلَه عىل عُنقِ
 َ ربَّ عَ فأخربَ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فكَ ه ورجَ َّ ابنُ مسعودٍ رأسَ َ وه، فاح تُمُ لٍ قتَلْ عَدا رَجُ
سا كما  ني حِ سلمِ بةَ للمُ لَ الغلَ َ علَيه أنْ جعَ ِدَ اهللاَ وأث رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ثَالثًا ومحَ
اه  ه فأراهُ إيّ نِيهِ»، فانطَلَق معَ قْ فَأَرِ : «انْطَلِ ، ثُمّ قال البنِ مَسعودٍ ً هي هلُم مَع

ةِ». هِ األُمَّ ذِ عَونُ هَ ذا فِرْ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «هَ
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وُّ عنهم  عفُ ون عىلَ استِقامةٍ وكذا المَ شُ َ هم، وأتقياءُ المؤمِنني  عىل وُجوهِ
ريرةَ  نَه عن أيبِ هُ ه» وحسَّ مِن عُصاةِ المؤمنِني. وروَ الرتمذيُّ يف «جامعِ
ةِ ثَالَثَةَ  يامَ مَ القِ ُ النّاسُ يَوْ ْرشَ : «حيُ ريض اهللا عنه أنّ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قالَ
 : م»، قِيلَ وهِهِ جُ ا عَىلَ وُ فً نْ صِ بانًا، وَ كْ ا رُ فً نْ صِ ا مُشاةً، وَ فً نْ نافٍ: صِ أَصْ
ي أَمشاهُم  : «إِنَّ الَّذِ وهِهم؟ قالَ ـــونَ عىلَ وُجُ شُ َ ـــولَ اهللاِ، وكَيفَ  يا رَسُ
م»، وقال اهللاُ عزَّ وجلَّ              وهِهِ جُ م عَىلَ وُ هُ ــيَ شِ ُ م قادِرٌ عَىلَ أَنْ  هِ عَىلَ أَقْدامِ

 3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '﴿
ورة اإلرساء: ٩٧]. 4 5 6  87 9 :﴾ [سُ

ماءِ  مِ مِن تزينيِ السَّ عَ م مِن النِّ ه بِما أعطاهُ بادِ ا امتَنَّ اهللاُ عزَّ وجلَّ عىلَ عِ ولمّ
ُم ما هو  رَ هلَ ا وتَذلِيل األرضِ بِما فيها وغريِ ذلكَ ذكَ  هبِ هتدَ بالنُّجومِ المُ
ين: اهللاُ عزَّ وجلَّ ﴿ دُ ملسو هيلع هللا ىلص للكافرِ م فقال تعاىلَ ﴿È﴾ يا حممّ أقــــرَبُ إليهِ
ونوا،  كُم ابتِداءً بَعدَ أنْ ملَ تكُ كُم وخلقَ ه ﴿Ë   Ê﴾ أي أوجدَ É﴾ وَحدَ
وا  عُ لُه قُلوبُكُم فتتَّبِ وا ما تَعقِ عُ ورَكُم ﴿Î Í Ì﴾ لتَسمَ ــــنَ صُ وأحسَ
احلقَّ ﴿Ï﴾ أي وجعلَ اهللاُ لكُم األبصارَ لِتَنظُروا يف مَصنوعاتِ اهللاِ 
دِي بِكُم إىل اهلَالكِ ﴿Ð﴾ أي  ا يُوْ عُوا عمّ وا وتَرتَدِ ُ عزَّ وجلَّ فتَعتــــربِ
لُ به  دٌ يعقِ ا، وكُلّ إنســــانٍ لهُ عقلٌ واحِ لُوا هبِ لوبَ لِتَعقِ وجعلَ اهللاُ لكُم القُ

.(١)﴾M   L K J     I H G F﴿ :قوله تعاىل َ وهذا مع

ّ فقال  ا يُصيلِ َّ ملسو هيلع هللا ىلص قامَ يومً ِ ما أنّ النَّ روَ الرتمذيُّ عنِ ابن عبّاسٍ ريض اهللا عنهُ  (١)
: أال ترَ أنّ له قَلبَنيِ =       ورةً ه صُ لُّون معَ ين يُصَ بعــــضُ المنافِقِني لِبَعضٍ مِن الّذِ
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رادَ بهِ  يـــن إىل أنّ المُ ـــن المفرسِّ ـــب كثِريٌ مِ ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ ذهَ
بادِ اهللاِ  دّ مِن عِ رَ يُعَ نكُم مَن أســـلَم، وال يصحّ محلُه عىل أنّ الكافِ قلِيلٌ مِ

. كرِ ةٍ يف الشُّ ين عىل قِلّ اكرِ الشّ
ين  ـــاكرِ حُّ محلُ الشّ ُ اهلرريُّ رمحه اهللا: «ال يَصِ نا المفـــرسِّ ولذا قال شـــيخُ
ُم يف ذلك  ةً ألهنّ م كانُوا قِلّ نهُ وا مِ ينَ أســـلَمُ رشكِني إنّما معناهُ الّذِ عىل المُ
ين  ك، فالّذِ هم كانـــوا عىل الرشِّ ةَ أكثَرُ ــزولِ اآليةِ أهلُ مكّ ندَ نـُ الوَقتِ عِ
لَ ال يكُون  رُ مَهمـــا عَمِ ، أمّا الكافِ ونَ رُ ين يَشـــكُ م الّذِ م هُ نهُ وا مِ أســـلَمُ
لْ  فعَ ن ملَ يَ بادِة، فمَ ه بالعِ ه وإفرادُ يدُ ـــكرِ تَوحِ (١) ألنّ أصلَ الشُّ ا هللاِ شاكِرً

نيا». ريٍ يف الدُّ ا هللاِ مَهما فعَل مِن خَ ونُ شاكِرً هذا ال يكُ
َ ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ ملَ تَعرِفُوا  ين إىل أنّ معـــ ِ وذهَب بعضُ المفرسّ
كرِ  دورِ الشُّ ، فالمرادُ نَفيُ صُ كرَ الواجبَ وا اهللا الشُّ م فتَشـــكرُ عَظِيمَ النِّعَ
: «هذه  ولِ العرَبِ (٢) كقَ ةِ وأُريدَ النَّفيُ لّ يغةِ القِ ـــربِّ بصِ م، فعُ نهُ الواجِب مِ

.﴾M   L K J     I H G F﴿ ُم، فأنزل اهللا هُ ا معَ كُم وقَلبً ا معَ = قَلبً
» وهو يف احلقيقة  د يقولُ بلســـانِه: «احلمدُ هللاِ ، وإالّ فقَ ـــكرَ الواجِبَ أي الشُّ  (١)

. رٌ باهللاِ كافِ
 ¿ ¾ ½﴿ : ودِ هُ هم قـــولَ اهللا تعـــاىلَ يف اليَ وبنَحـــوِ ذلكَ فرسَّ بعضُ  (٢)
لِ  انَ عىل محَ رة: ٨٨]، لكن اعـــرتضَ أبو حيّ ـــورة البقَ Â Á À﴾ [سُ
يحٍ، وذكَر تعليلَ ذلكَ يف  حِ حضِ وقال إنّه ليسَ بِصَ ِ المَ ـــة هنا عىل النَّفي لّ القِ

«البحر المحِيط» (٤٨٥/١).
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، وهبذا الوجهِ قرأتُ عىل  تّةَ تُه ألبَ أرضٌ قَلَّما تُنبِتُ كذا» وهي أرضٌ ال تُنبِ
شيخِنا اإلمام اهلرريِّ رمحه اهللاُ فأقَرَّه(١).

 ِ ِ والبرصَ ـــمع رشكِني قُوَ(٢) السَّ لَ يف المُ م مِن اآلية أنّ اهللاَ تَعاىلَ جعَ فيُفهَ
وا  وه مِن احلقّ وال اعتَربَ عُ ـــمِ لُوا ما سَ قبَ وها فلَم يَ عُ يَّ ـــم ضَ هُ نّ واإلدراكِ لكِ
عُوا إليه مِن  م ما دُ قوهلِ زاتِ وال تأمَّلُوا بعُ عجِ وا مِن اآلياتِ والمُ ُ بِما أبرصَ
ُم  ا، فكأهنّ لِقَت لَهُ تضييعٌ هلَ وَ يف غريِ ما خُ م هذه القُ ، فاستِعماهلُ ُدَ اهل
 ّ قيلِ هانِ العَ يمةِ الربُ ون لقِ رُ لِيم مُهدِ ياتِ العقلِ السّ ارِبُون مُقتضَ بذلكَ حمُ

. ِ ِ والبرصَ مع وفائِدةِ السَّ
كُم وبثَّكُم  ه ﴿Ù Ø﴾ أي خلقَ : اهللاُ ﴿×﴾ وَحدَ دُ  ﴿Ö﴾  هلُم يا حممّ
تلفِنيَ يف لُغاتِكُم  كُم ﴿Ú﴾ أقطارِ ﴿Û﴾ وأرجائِها، وجعلَكُم خمُ ونرشَ
 ﴾Þ Ý﴿ ِيامة سابِه يومَ القِ وأَلوانِكُم وأَشكالِكُم ﴿Ü﴾ أي إىل حِ

لِه. ثُون فيُجازِي كُال بِعمَ أي تُبعَ

 Î Í Ì Ë   Ê É È﴿» :قال شـــيخنا اإلمام اهلرريّ رمحـــه اهللا  (١)
: إمّا أن  ـــةُ يف هـــذا هلا وَجهـــانِ لّ Õ Ô Ó Ò Ð Ï﴾ القِ
ثِريٌ  وا وكَ وا بأنْ أسلَمُ رُ نكُم شكَ كُم أي قليلٌ مِ كرتُم بإسالمِ يكُون قلِيالً ما شَ
ر مِن أولئِكَ  كَ روا بالمرّةِ، ما شَ : قلِيالً أي ملَ يَشـــكُ وا، والوجه الثّاينِ ملَ يُســـلِمُ
ِ العامِّ الشامِل  نيِ يف مَعرِض النَّفِي: إمّا للنَّفي . فلعلّها تُستَعملُ عىلَ مَعنيَ دٌ أحَ

.« رِ ِ عن األكثَ أو للنَّفي
.ٍ ة وَ بضمّ القافِ مجعُ قُوّ القُ  (٢)
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ين مِن  نكرِ ِكايةِ قَـــولِ المُ ـــهُ  بَ رَ عـــزَّ وجلَّ أمرَ البَعـــثِ أعقَ ـــا ذكَ ولمّ
ـــةَ مِن فَرطِ  ارُ مكّ ـــول كُفّ : ﴿ß﴾ أي ويقُ يـــن فقال تعـــاىلَ الكافرِ
ازُ الوَعدِ  نادِهم واســـتِكبارِهم واســـتِهزائِهم ﴿â á à﴾ أي إ عِ

 å ä   ã﴿ (١) يامةِ ذابِ أو البَعثِ للقِ ونَنا بِه مِن نُزولِ العَ دُ الّذي تَعِ
. يامةِ ذابِ بِنا أو احلَرشِ وأمرِ القِ ونَنا بِه مِن نُزولِ العَ ُ ربِ æ﴾ فيما ختُ

لِعُ  ـــاعةِ ﴿ë ê﴾ ال يُطْ ـــدُ ﴿é è﴾  بوَقتِ السّ ﴿ç﴾ هلُم يا حممّ
   ì﴿ (٢) لم بذلكَ ه كما قَد أخربَ عزَّ وجلَّ عن اســـتِئثَارِه بالعِ يهِ غريَ علَ
لّةِ، أُخوِّفكُم  ُ اإلنذارِ بإقامةِ األدِ رٌ ﴿ð  ï﴾ أي بَنيِّ î í﴾ أي مُنذِ
اعةِ  (٣) عىلَ وَقتِ قِيامِ السّ عْ لَ ، وملَ أُطْ يانِ فرِ والعِصِ مِن عِقابِ اهللاِ عىل الكُ
ـــاعةَ  ه، ولكنّ السّ لمِ أْثَرَ اهللاُ عزَّ وجلَّ بعِ ّا اســـتَ ـــم بِه بل ذلكَ ممِ كُ ُعلِمَ ألِ

. وا عِقابَ اهللاِ رُ الةَ فاحذَ ئنةٌ ءاتِيةٌ ال حمَ كاِ

ري. قَوالنِ ألهلِ التّفسِ  (١)
 Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä  Ã Â Á﴿ : قـــال اهللاُ عـــزَّ وجـــلَّ  (٢)
ا: ﴿! "    ـــورة األعـــراف: ١٨٧]، وقال أيضً Ñ    Ð   Ï Î﴾ [سُ
ـــورة األحـــزاب: ٦٣]، وقـــال جـــلَّ  # $% & '  ) ( *﴾ [سُ

لَت: ٤٧]. ورة فُصِّ اللُه:= = ﴿"  # $ %﴾ [سُ جّ
ا  ـــالمُ أنّه ســـألَ رســـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تعليمً يهِ السّ ربيلَ علَ وقد جاءَ يف حديثِ جِ  (٣)
نَ  مَ مِ لَ ــا بِأَعْ هَ نْ ولُ عَ ــؤُ ا املَسْ : «مَ ـــاعةِ، قالَ ينِ عنِ السّ ْ ـــةِ فقال: أَخربِ لألُمّ
اعةِ، فإنّ ذلكَ  لم بوَقتِ قيامِ السّ مِ العِ ِ كِالنَا يَستوِي يف عدَ ــائِلِ»، يع السَّ

ه. لْقِ ا مِن خَ لِع علَيه أحدً ممّا استَأثَر اهللاُ بِه مِن الغَيبِ وملَ يُطْ
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ِيءِ الوَعدِ فقال: ﴿! "﴾   نيَ جمَ ين حِ َ اهللاُ عزَّ وجلَّ حالَ الكافرِ ثُمّ بَنيَّ
يانًا ﴿#﴾ أي  ارُ عِ فّ اهُ الكُ وعودُ فريَ ذابُ المَ ـــنيَ يأيتِ احلَرشُ والعَ أي وحِ
وءُ  ر فيها السُّ هَ ا ﴿$﴾ أي ساءَتْ ﴿% & '﴾ أي ظَ يبً قرِ
ةِ العذابِ ﴿)﴾  ؤيَ لّةُ لِرُ بوسُ والذِّ وادُ والعُ ها السَّ يَ شِ آبةُ وغَ تْها الكَ لَ وعَ
ـــا: ﴿(﴾ أي العذابُ الّذي  أي وتقـــولُ هلُم مالئكةُ العـــذابِ توبيخً
نيا  ونَه هو ﴿*  +  , - .﴾ أي لـــه تَطلُبونَ يف الدُّ دُ تُشـــاهِ
عُون  ا، أو معناهُ هذا هو الّذي كُنتُم تَدَّ لُونَه اســـتِهزاءً وإنكارً وتَســـتعجِ
ؤمنِني  َّ ملسو هيلع هللا ىلص والمُ ِ ـــببِ أنّ النَّ (١) بِسَ رشَ أنّه ال يكون أي أنَّه ال بَعثَ وال حَ

ا.  يذكُرونَه لَكُم إنذارً
تمنَّونَ هالكَ رَســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص والمؤمنِني كما  ةَ كانُوا يَ ار مكّ يُروَ أنّ كُفّ
 ،(٢)﴾Ô  Ó Ò  Ñ Ð Ï Î﴿ :م عـــزَّ وجلَّ بقولِه أخربَ عنهُ
دُ         م فقـــال: ﴿/﴾ هلُم يا حممّ ِيبَهُ ـــه ملسو هيلع هللا ىلص أن جيُ يَّ فأمـــرَ اهللاُ عـــزَّ وجلَّ نَبِ
     ﴾5 4 3﴿  (٣) َ ِ رشِكُون ﴿1 2﴾ أي أماتَ ـــا المُ ﴿0﴾ أهيُّ

َ تَطلبُونَه مُســـتهزئِني  الِ فبِمع وأمّـــا عىل قِراءة: ﴿ - ﴾ بتَخفِيف الدّ  (١)
ين. مُنكرِ

وت. يهِ فيَمُ مانِ تأيتِ علَ ون نَوائِبَ الزَّ نتظِرُ ُم يَ عنُون بذلكَ أهنّ يَ  (٢)
 ) ( ﴿ : ـــن اهللاِ كقولِه تعاىلَ َ الموتِ مِن غريِ عِقابٍ مِ يـــأيتِ اهلَالكُ بِمع  (٣)
ـــورة  *﴾ أي ماتَ ﴿  + , - . / 0 1 2 3﴾ اآليةَ [سُ
مُ =    هُ وسُ ائِيلَ تَسُ َ انَتْ بَنُو إِرسْ النِّســـاء: ١٧٦]، وقولِ رســـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «كَ
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رَ يف ءاجالِنا(١) ﴿8 9﴾ أي يُنجِي  مِن المؤمنِني ﴿6     7﴾ بأنْ أخَّ
ينا،  تْنا أو بقِ واءٌ مِ م سَ لَ هبِ ذُ ﴿: ; > = <﴾ إذا نزَ ويُنقِ
عُكم وقُوعُ  نفَ ه بِكُم وال يَ ذٌ لكُم مِن عَذابِ اهللاِ إذا أرادَ د مُنقِ معنـــاه ال أحَ

ما تَتمنَّونَ لَنا.
تِه  بادَ دُ ﴿@  A﴾ أي اهللاُ وهو الّذي أدعُوكُم إىل عِ ﴿?﴾ هلُم يا حممّ
 ﴾ D﴿ ـــن المؤمنِني مِ اإلرشاكِ بِه ﴿C B﴾ أنا ومَن مَعِي مِ وعـــدَ
ا  نا، ﴿ G﴾ أهيُّ نا فوَّضْ نا، وإليـــه أمورَ دْ ه ﴿ E﴾ أي اعتمَ وَحدَ
 ٍ (٢) ﴿ M  L K J I H﴾ أي بَنيِّ ـــذابِ نةِ العَ ندَ مُعايَ ـــون عِ كُ رشِ المُ

نُ أم أنتُم. أَمرُه، 

 َّ ِ إِنَّهُ الَ نَ ، وَ ٌّ ِ هُ نَ فَ لَ » أي ماتَ «خَ ٌّ ِ لَكَ نَ امَ هَ لَّ هم «كُ كمُ » أي حتَ اءُ يَ = األَنْبِ
. ي» احلديثَ بَعْدِ

ة  نا طويلةً ألنّه شـــاءَ ذلكَ يف األزلِ بمشـــيئتِه األزليّ مَعناهُ بأنْ جعَل أعمارَ  (١)
يدُ يف عُمرِ مَن  ِ َ ُ مشيئتَه ف ّ ، وليسَ معناهُ أنّه عزَّ وجلَّ يُغريِ ه األزيلّ لمِ وَفقَ عِ
لُ  ُ والتبدُّ يلُ عىل اهللاِ التغريُّ ، حاشا هللا، فإنّه يَستحِ كتَبَ له أقَلَّ مِن ذلكَ قبلُ

فاتِه. رُ يف ذاتِه وصِ والتطوُّ
ى يف  بقَ ـــذابِ ويَ ه مالئكةُ العَ ُ رَ حترضُ ه، فـــإنّ الكافِ نـــدَ المـــوتِ أو ما بَعدَ عِ  (٢)
وح  ؛ فإنّ له يف القـــربِ عذابًا بالرُّ ايـــةَ عـــذابٍ مِن تِلـــكَ اللَّحظةِ إىل ما ال هنِ
ه لِلبعثِ يومَ  دُ وحِ، ثُمّ يُعاد جسَ ه دامَ العذابُ عىل الرُّ دُ َ جسَ ِ د، فإذا فَ واجلسَ
مَ يف  ى يف جهنَّ لْقَ ـــدِ إىل أنْ يُ وح واجلسَ ِ بالرُّ حرشَ بُ يف أرضِ المَ يامةِ فيُعذَّ القِ

ا. عُ أبدً نقطِ ِفُّ وال يَ رّ األبديّ الّذي ال خيَ ستمِ العذابِ المُ
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م  تَنُّ علَيهِ مْ ــهُ المُ م بأنـّ هُ ا ذَكَّرَ ذابِ عُمومً م عزَّ وجـــلَّ بالعَ فَهُ ـــا خوَّ ولمّ
وا وذلكَ  لَكُ بُوا بذلـــكَ وهَ نيا لتعذَّ ـــاه يف الدُّ م إيّ هُ عَ بالمـــاءِ الّذي لـــو منَ
ةِ  ا للحُجّ يمً دُ مُقِ ا، قال تعاىل: ﴿N ﴾ هلُم يا حممّ عـــذابٌ خمصوصٌ أيضً

 R Q   P  ﴿ َــني رشكـِ وينِ يا مَعرشَ المُ ُ ـــم:  ﴿O ﴾  أي أخـــربِ علَيهِ
ا يف  نـــه ﴿ S﴾ أي غائرً يكُم لالنتِفاعِ مِ ــه أيدِ ﴾ أي المـــاءُ الّذي تَنالـُ
نُكُم  كِ ُ الءُ وال  لُ إليه الدِّ َيثُ ال تصِ ِ يها  الً فِ ةِ نازِ يّ لِّ ـــا بالكُ بً األرضِ ذاهِ

  W V ﴿ ٍعفِكُم حينئذ يلةٍ ﴿ U T﴾ وأنتُم عىل ضَ وعِ حِ يلُه بِنَ حتصِ
الءُ، واجلواب: ال أحدَ  ي والدِّ يون وتَنالُه األَيدِ X﴾ أي  ظاهـــرٍ تَراهُ العُ
وا بأنّ  رُّ قِ م لِيُ ـــةِ علَيهِ يأتِيكُم بِه غـــريُ اهللاِ، والمرادُ مِن ذلكَ إقامةُ احلُجّ
وا  نيَ بأنْ أقَرُّ وجِ جُ ــون حمَ ، فيكونـُ ـــم بالماءِ هو اهللاُ عزَّ وجلَّ الّذي يأتِيهِ
وا قُدرتَه عىل  ـــرُ كاءَ وأنكَ لُوا له رشُ ُم جعَ م مـــعَ أهنّ مِ اهللاِ عليهِ ببعـــضِ نِعَ

. ، والعياذُ باهللاِ تعاىلَ البَعثِ
 Q   P   O  N﴿ :ع تِالوةَ قولِه تعاىل مِ ا سَ دً الً مُلحِ كِي أنّ جاهِ وقد حُ
ؤوس  ا الفُ ئًا: تـــأيتِ هبِ X  W V U T S R﴾ فقال مُســـتهزِ

ي. ينَيه وعَمِ ، فذهَب ماءُ عَ عاوِلُ والمَ
 V U T﴿ :َا قرأ الةِ وخارِجها إذَ فائـدة: يُســـتحَبُّ للقارِئ يف الصّ

»، واهللا تعاىل أعلَم. نيَ X  W﴾ أنْ يقول: «اهللاُ ربُّ العالَمِ
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خاِتمٌة ُموجزة

ا إىل  هلِ ةُ مِن أوّ لكِ الكر ورةُ المُ ةٌ يف إجيازِ ما اشتَملَتْ علَيه سُ هذه خامتِ
ها. ءاخِرِ

ه مالِكُ  ـــه وبَيانِ أنّه وَحدَ يسِ يهِ اهللا وتقدِ كر تنزِ ـــورة بذِ د افتُتِحَت السُّ لقَ
ا أنّ إماتةَ  ه بِما شـــاءَ، وبَنيَّ عزَّ وجـــلَّ أيضً فُ يف مُلكِ لـــكِ والمترصِّ المُ
ر  ظاهِ ل عزَّ وجلَّ ذِكرَ بعضِ المَ تِه، ثُمّ فصَّ األحياءِ وإحياءَ الموتَى بُقدرَ

. يامةِ سابِه يومَ القِ عُون إىل حِ بادَ راجِ تِه وأنّ العِ الّةِ عىل كَمالِ قُدرَ الدّ
ُم يف  ين يف اآلخِـــرة وأهنّ كرِ حـــالِ الكافرِ بَ ذلكَ عـــزَّ وجلَّ بذِ ــمّ أعقَ ثـُ
وا  نالِكَ لِما صارُ م هُ م عىل حاهلِ هُ َ رَ حترسُّ ائِم، وذكَ يد الدّ ـــدِ ذابِ الشّ العَ
نالِكَ معَ بالِغ احلَرسةِ  ون هُ ُم يَتذكَّرُ َ أهنّ يد، وأخربَ ـــدِ إليه مِن العذابِ الشّ
 َـــو نيا، ولكنّهم ال مأوَ هلُم سِ بُونَ رُســـلَ اهللاِ يف الدُّ كيـــفَ كانُوا يُكذِّ
نَتُها مِن المالئكةِ  ُهم خزَ ّ ِ و يها ويُ ـــونَ فِ بُّ كَ م فيُ ظُ علَيهِ مَ الّ تتغيَّ جهنَّ
م المؤمنِنيَ الّذين  قابِلةِ وهُ ئةِ المُ ريَ الفِ م. ثُمّ بَنيَّ مَصِ يبهِ وكَلِني بتَعذِ المُ

ةَ يف اآلخِرةِ. م اجلنّ ببٌ لدخُوهلِ رَ أنّ ذلكَ سَ ونَه، وذكَ شَ خيَ
هُ  لمِ األزيلّ األبديّ الّذي ال يُشـــبِ فـــةِ العِ َ جـــلَّ وعزَّ اتّصافَه بصِ ــمّ بَنيَّ ثـُ
م  ونَه يف قُلوهبِ ُّ بادُ وما يُرسِ لِنُه العِ عْ لّ مـــا يُ ٌ بِكُ ه، وأنّه تعاىلَ عاملِ لـــمَ غَريِ عِ

. ءٌ ى عليه  فَ ءٍ ال خيَ لّ  ٌ بِكُ مائِرهم، فإنّه تعاىلَ عاملِ وضَ
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ذابِ  رٌ عىل إرسالِ العَ نيا وأنّه قادِ قابِ يف الدُّ ين بالعِ ثُمّ خوَّفَ اهللاُ الكافرِ
نُ المالئكةِ، أمّا اهللا تعاىلَ  ـــماءِ - وهي مَسكَ هةِ السّ م مِن جِ األلِيم عليهِ
م  م تعاىلَ أنّه لو شاءَ ألَنزلَ علَيهِ هُ ا بال مَكانٍ - وأخربَ فموجودٌ أزالً وأبدً

الِفة. لَ ببعضِ األُمَمِ الكافرِة السّ جارةً تَقتُلُهم كما فعَ حِ
ـــم باحلواسِّ واإلدراكِ  مُ عليهِ نعِ خاطبِنيَ بأنّه المُ رَ عزَّ وجـــلَّ المُ ثُمّ ذكَّ
ا  م شيئً دٌ عىل إعطائِهِ رْ أحَ م ذلك ملَ يَقدِ والرِّزقِ وأنّه لو شـــاءَ أنْ يَســـلُبَهُ
م ما  لُ هبِ فعَ ه يَ لْقِ لْقٌ مِن خَ ا خَ ُم مجيعً م بأهنّ هُ اهُ، كما ذكَّرَ ـــم اهللاُ إيّ هُ عَ مَنَ

زائِه. يامةِ حلِسابِه وجَ ورونَ يومَ القِ ُم حمشُ يَشاءُ، وأهنّ
يـــن للبَعثِ  نكرِ ين المُ ِكايـــةِ قـــولِ الكافرِ ـــبَ ذلكَ عـــزَّ وجلَّ  وأعقَ
يَّه ملسو هيلع هللا ىلص  َ هو»، وأمَرَ تعاىلَ نَبِ م: «م نهُ ذابَ اســـتِهزاءً مِ لِنيَ العَ ســـتَعجِ المُ

. يامةِ َ يكونُ يومُ القِ مُ م علَ ه يَ بأنْ يقولَ هلُم: إنّ اهللاَ وَحدَ
ريُون إىل  نيَ يصِ يـــن حِ يـــانِ بعضِ حالِ الكافرِ ـــورةِ ببَ تمُ السُّ ثُمّ جاءَ خَ
ــني، وبَيانِ أنّ  بـِ ئنيَ به مُكذِّ لُونَه مُســـتهزِ العـــذابِ الّذي كانُوا يَســـتعجِ
لَ ببَعضِ العُصاةِ  ـــازِ لةَ بالمؤمنِـــنيَ يف اآلخِرة والعذابَ النّ ازِ الرَّمحـــةَ النّ
، وإليه األمرُ  ين كُلّ ذلكَ مِن اهللاِ عزَّ وجلَّ مِن المؤمنِني وبســـائِر الكافرِ
بُون بِه  عايِنُونَ العـــذابَ الّذي كانُوا يُكذِّ ين ســـيُ ه، وأنّ الكافرِ ال إىل غريِ

. نهُ يدةَ مِ دِ ونَ اآلالمَ الشّ يُقاسُ وسَ
بادِ،  لُ األرزاقِ إىل العِ كرِ أنّ اهللاَ عزَّ وجلَّ هو مُوصِ ةِ بذِ تمُ اخلامتِ وجاءَ خَ
م  هُ عَ دٌ بِماَ منَ ِم أحَ اه وملَ يأهتِ م إيّ هُ عَ هم منَ نعَ الماءَ عن بعضِ َ فإنْ شاءَ أنْ 

. فِ اهللاِ عزَّ وجلَّ نهُ ألنّ األمرَ كُلَّه بترصُّ اهللاُ مِ
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فائدٌة يف َرشِط قَبول األعامِل الصالِحة

: رءانِ أمورٌ دُ بِتِالوةِ القُ نها التعبُّ ة، ومِ بول األعمال الصاحلِ يُشرتَط لقَ
 S  R  Q  P   O﴿ قال:  تعاىل  اهللا  ألنَّ  ان:  ١. اإل
 ^  ]  \  [  Z  Y    X  W  V  U  T
صحيحةً  لتكون  الصاحلة  األعمال  فكل  النساء]،  [سورة   ﴾  _
أنواع  جلميع  متجنِّبٍ   ٍ مؤمن من  تكونَ  وأن  بدَّ  ال  اهللا  عند  مقبولة 

الكفر.
ا لألجر من اهللا تعاىل، وأن  ٢. اإلخالص: وهو عمل الربِّ والطاعة طلبً
ا من الرياء، فالعمل الذي يدخله الرياء ال ثواب فيه،  يكون خالصً
كُ  ْ نَّهُ الرشِّ يَاءَ فَإِ وا الرِّ يَّاتِ»، وقال: «اتَّقُ قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّامَ األَعْاملُ بِالنِّ

ا من الدين واإلسالم. » أي ذنب من الكبائر وليس خروجُ رُ غَ األَصْ
٣. أن تؤدَّ األعامل الصاحلة عىل حسب ما اشرتطَ الرشع الرشيف: 
اعى فيها األركانُ والرشوط وجتنب المبطالت، فإن كان العمل  فرتُ
ا للرشع فالنية احلسنة وحدها ال تكفي، فال بدَّ أن جتتمع حسن  خمالفُ

النية وحسن العمل.
٤. ال بدَّ يف قراءة اآليات أن تكون أُخِذت بالتلقي وأن تكون القراءة 
موافقة  غري  حمرَّفة  القراءة  تكون  أن  يقبل  وال  يصح  فال   : صحيحةُ
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للصواب والصحيح، وال بدَّ من إخراج احلروف من خمارجها ومراعاة 
ما ال بدَّ منه. وكذلكَ يف األذكار ال بدَّ من جتنب التحريف الذي يقع 
فيه بعض اجلهال من حتريف أسماء اهللا تعاىل، فيقولون: «الال» بدل 
» بالصاد، وهذا حتريفٌ  » بالسني بدل «صلِّ «اهللا»، أو «اللهم سلِّ
«اللهم  قوهلم:  من  اجلهال  بعض  فيه  يقع  ما  وكذلك  به.  جتنُّ جيب 
 ٍ مكسورة بالمٍ   « صلِّ «اللهم   : والصوابُ والصحيح  بالياء،   « صيلّ
ا  كُم إِذَ دِ نْ أَحَ ِبُّ مِ وليس بالمٍ وياء. قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اهللاَ حيُ
هُ  ْلِصُ نَه»، قيل: وما إتقانه يا رسول اهللا؟ قال: «خيُ قِ الُ أَنْ يُتْ لَ عَمَ عَمِ
»، وقال  ّ يلِ وينِ أُصَ أَيْتُمُ امَ رَ وا كَ لُّ ةِ»، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ عَ البِدْ ياءِ وَ نَ الرِّ مِ
نْ  هُ مِ يْسَ لَ بَّ قائمٍ لَ كُم»، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «رُ كَ ناسِ ّ مَ ِ وا عَ ذُ ملسو هيلع هللا ىلص: «خُ
اجلُوعُ  هِ  يامِ صِ نْ  مِ ظُّهُ  حَ صائِمٌ  بَّ  رُ وَ  ، التَّعَبُ وَ رُ  هَ السَّ إِالَّ  هِ  قِيامِ
ما  هُ  لَ رَ  فِ غُ ر  أُمِ امَ  كَ ىلَّ  صَ وَ رَ  أُمِ امَ  كَ  َ أ ضَّ تَوَ نْ  «مَ وقال:   ،« العَطَشُ وَ

.« رَ ا تَأَخَّ مَ هِ وَ نْبِ نْ ذَ مَ مِ دَّ تَقَ
فال بدَّ من مراعاةِ أحكام الرشعِ وال عربة بالعادات والتقاليد المخالفة 

للرشعِ واألحكام الدينية.
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الخاِتمة

ها  ، ومِن خَريِ قُ فيه األوقاتُ االشتغالُ بطاعةِ اهللاِ عزَّ وجلّ فَ إنّ خريَ ما تُنْ
ي  يم، ومِن خريِ ما يُشتغَل بهِ فيه هو تَلقِّ رءانِ الكرِ االشتغالُ بعلوم القُ
طالَعةُ يف كُتبِ  م، أمّا المُ وه عن أمثاهلِ ريِ عَن الثِّقاتِ الّذينَ تلَقَّ لمِ التّفسِ عِ
تأهَّل  يَ ملَ  ن  لِمَ مُعلِّمٍ   غريٍ  مِن  ين  الدِّ علُوم  كُتبِ  مِن  ها  وغريِ ريِ  التفسِ
ة هذا  اللِ بسبَبِ عدمِ أهليّ واةِ الضّ قوطُ يف مَهْ ه فهي السُّ طالعةِ وحدَ للمُ
رَّف، فكَيف  حَ حَّفِ والمُ صَ وابِ واخلَطإِ والمُ ُ بنيَ الصّ ِّ َ ُ طالِع؛ إذْ ال  المُ
يكَ عَن  تَشابِه؟! ناهِ كَم مِن المُ حْ ُ المُ ِّ َ ُ نُ يف اللُّغة وال  لْحَ به إذا كان يَ
عُه  ين أودَ اءٌ عىل الدِّ سٌّ وافرتِ ها دَ ه الكُتب الّ يُطالِعُ أنّه قد يكُون يف هذِ
قرأُه أشياءَ عىل  ّا يَ طالِعُ ممِ مُ هذا المُ فهَ ا، أو قد يَ دً قةِ عَمْ نادِ فيها بعضُ الزّ
دةً أو  باداتٍ فاسِ يمِ عِ قِ ه السَّ ه فيُؤدِّي بناءً عىل فهمِ دُ خالفِ احلَقِّ فيعتَقِ

. اللِ، والعياذُ باهللاِ فرِ والضَّ عُ يف الكُ يقَ
 : لماءِ العُ بعضِ  عن  نقالً  اهللا  رمحه  البغداديُّ  اخلَطِيبُ  احلافظُ  قال  ولقد 
ثًا،  َدِّ ى حمُ مَّ يا وال يُسَ فِ حُ ى صُ لِّمٍ يُسمَّ ونِ مُعَ سهِ بدُ فْ تُبَ لِنَ «مَن طالَع الكُ
ى قارِئًا» اهـ. مَّ يا وال يُسَ فِ حَ ى مُصْ مَّ لِّمٍ يُسَ ون مُعَ سه بِدُ فْ رءانَ لِنَ ومَن قَرأ القُ

 Å Ä Ã Â Á À ¿﴿: ـــرْ يف قولِ اهللا عـــزَّ وجـــلَّ كَّ وتفَ



٤٧٣

﴿6 ﴾ أي  ا عن غريِهم، ويف قولِ اهللا تعاىلَ يً قِّ È Ç Æ﴾ تلَ
ـــنةِ يف  ةِ احلسَ يّ رٍ للنّ ﴿ 7 8  ﴾، وكُنْ عىلَ ذُكْ ا ملسو هيلع هللا ىلص جربيلُ دً علَّم حممَّ

االشتِغالِ بطاعةِ اهللا.



٤٧٤

الفهرس

ان  ٥ ة أهلِ اإل يدَ قِ ان يف بَيان عَ ئَة المِ التَّوطِ
مة  ١١ المقدِّ
لِيم  ١٦ ِيل حَ كتور مجَ يخ الدُّ يَّة عن حياةِ الشّ ة تعريفِ نُبْذَ
ولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ١٨ لِيم إِىلَ رَسُ ِيل حَ يخ الدكتور مجَ بُ الشّ نَسَ

ورة الكَهف ري سُ الرَّوضُ األُنُف يف تَفسِ
ها وفَضائِلُها  ٢٠ : خَصائصُ هفِ ورة الكَ سُ
هفِ  ٢٠ ورةِ الكَ وَقتُ نُزولِ سُ
هفِ  ٢١ ورةِ الكَ فَضلُ سُ
هفِ  ٢٥ ورة الكَ تفسري سُ
تية إليه  ٢٩ ة الكَهف وسبَب خرُوج الفِ ذِكر قِصّ
المُ  ١٠٩ ما السّ عَ علَيهِ َ ويُوشَ ةِ مُو ذِكر قِصّ
ةٌ مُوجزة  ١٥٧ خامتِ

ورة يٰس ري سُ ؤمنِني بتَفسِ إحتافُ المُ
ها وفَضائِلُها  ١٦٠ ورة ٰيس: خَصائصُ سُ
ورةِ ٰيس  ١٦٠ وَقتُ نُزولِ سُ
ورةِ ٰيس  ١٦١ فَضلُ سُ
ورة ٰيس  ١٦٨ تفسري سُ
ةٌ مُوجزة  ٢٤١ خامتِ



٤٧٥

ورة الرَّمحٰن ري سُ نّان يف تَفسِ فَتْح المَ
ها وفَضائِلُها  ٢٤٤ ورة الرَّمحٰن: خَصائصُ سُ
ورةِ الرَّمحٰن  ٢٤٤ وَقتُ نُزولِ سُ
ا قَبلَها  ٢٤٦ ورةِ لِمَ بةُ السُّ مُناسَ
ورةِ الرَّمحن  ٢٤٦ فَضلُ سُ
ها  ٢٤٨ ّ واصِ لماءِ يف خَ باتِ بعضِ العُ رَّ مِن جمُ
ورة الرَّمحٰن  ٢٤٩ تفسري سُ
لقِ سيِّدنا ءادمَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٢٦٤ فصلٌ يف خَ
ابقةِ   ٢٧٧ َ الوَجهِ يف اآليةِ السّ ناهُ مِن مع ْ فَصل يف إثباتِ ما فرسَّ
ةٌ مُوجزة  ٣١٣ خامتِ

ورةِ الواقِعة ري سُ عة يف تَفسِ مِ اجلَواهِرُ الالّ
ها وفَضائِلُها  ٣١٦ ورة الواقِعة: خَصائصُ سُ
ورةِ الواقِعة  ٣١٦ وَقتُ نُزولِ سُ
ورةِ لِما قَبلَها  ٣١٧ بةُ السُّ مُناسَ
ورةِ الواقِعة  ٣١٨ فَضلُ سُ
ها  ٣٢٤ ّ واصِ لماءِ يف خَ باتِ بعضِ العُ رَّ مِن جمُ
ورة الواقعة  ٣٢٦ تفسري سُ
ذاهبِ األربعةِ  ٣٩٣ صحَف يف المَ فَصلٌ يف أحكامِ مَسِّ المُ
ةٌ مُوجزة  ٤٠٩ خامتِ

ك ورة تَبارَ ري سُ دارِك بتَفسِ تَنوِير المَ
ها وفَضائِلُها  ٤١٢ لك: خَصائصُ ورة المُ سُ
لكِ  ٤١٢ ورةِ المُ وَقتُ نُزولِ سُ



٤٧٦

لكِ  ٤١٣ ورةِ المُ فَضلُ سُ
لك  ٤١٨ ورة المُ تفسري سُ
ةٌ مُوجزة  ٤٦٨ خامتِ
ة  ٤٧٠ طِ قَبول األعمالِ الصاحلِ فائدةٌ يف رشَ
ة  ٤٧٢ اخلامتِ
الفهرس  ٤٧٤



ؤلِّف  عُ    الَعِظيمرءانِ القُ  لومِ إصدارات ا
 

   

   

   

ِ  األعطارُ   ةالفا
  فضل وتفس
ة  سورة الفا

 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

ُمباَرك َمنَهج ا  ا
 تفِس 

 ُجزء تَبارَك
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

 َجواِهر األئِّمة
 تفِس 

م  َ  ُجزء 
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

نُف
ُ
روُض األ  ا

 تفِس 
َكهِف سورة   ا

 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

ُمؤمنِ اُف ا  إِ
 تفِس 

ـٰس  ُسورة ي
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

َمّنان  فَتح ا
 تفِس 

ـٰمن رح  ُسورة ا
 

 تصنيف
شيخ  يل حليم عا كتور   ا

ّالِمعة َواِهر ا  ا
 تفِس 

واقِعةسورة   ا
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

َمدارِك ر ا  تَنِو
 تفِس 

 ُسورة تَبارَك
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

 َ ّفِس األس  ا
 َ ِ تعا  لقو

﴾ َتَد ُم َدنَا  ﴿ 
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا



   

   

 

 

 ّ َدد الُقد  ا
  فضل وتفس
 ّ ُكر  ءاية ا

 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

ِم الَغَدُق   ا
َزِمّية  ْ ز  ِح ا

ّفِس صوِل ا
ُ
  أ

 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

 فَتُح الَعيَن
 أخطاءِ  َ 

َاللَتفِس   ا
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

ل ِ اُع أهِل ا  إ
ّيةِ    إثباِت َحِقّ

ل ّأِو  ا
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

 القواِعد الُقرءانّية
ه اهللاِ   ِ ش  ت عن ا

َكيفّية صورِة وا  وا
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا

ن ر واِهب ا َ 
 فَضائِل القرءان 

 
 

 تصنيف
يل حليم ع كتور  شيخ ا  ا
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