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 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ،محمدة وسالماً على عبده ونبيه الحمد هللا رب العالمين، وصال
  . والحاضرين والمستمعين، اللهم اغفر لشيخناإلى يوم الدين

فََأِقم وجهك ِللديِن الْقَيِم ِمن قَبِل َأن يْأِتي يوم ال {:  في تفسير قوله تعالى-رحمنا اهللا وإياه- قال المصنف 
 ونعدصِئٍذ يمواللَِّه ي ِمن لَه درم *اِلحِمَل صع نمو هِه كُفْرلَيفَع كَفَر نم وندهمي ا فَألنْفُِسِهم * الَِّذين ِزيجِلي

الْكَاِفِرين ِحبال ي ِلِه ِإنَّهفَض اِت ِمناِلحِملُوا الصعنُوا و٤٥-٤٣:سورة الروم[} آم[.  
ديِن الْقَيِم فََأِقم وجهك ِلل{: يقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى االستقامة في طاعته، والمبادرة إلى الخيرات

وي ْأِتيي ِل َأنقَب اللَِّهِمن ِمن لَه درال م م{لهيوم القي:  أي امة إذا أراد كونه فال راد ،}ونعدصِئٍذ يموأي}ي  :
اِلحا فَألنْفُِسِهم من كَفَر فَعلَيِه كُفْره ومن عِمَل ص{: يتفرقون، ففريق في الجنة وفريق في السعير؛ ولهذا قال

وندهمِملُ *يعنُوا وآم الَِّذين ِزيجِلِه ِليفَض اِت ِمناِلحالحسنة بعشر : يجازيهم مجازاة الفضل:  أي}وا الص
، ومع هذا هو العادل فيهم الذي ال }نَّه ال يِحب الْكَاِفِرينِإ{أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى ما يشاء اهللا، 

  .جوري
  :بعد أما ،اهللا رسول على والسالم والصالة ،هللا الحمد

 -تبارك وتعالى- اهللا إلى يتوجه اإلنسان أن المقصود }فََأِقم وجهك ِللديِن الْقَيِم{ :-تبارك وتعالى- فقوله 
 القيم والدين ،دةواح وجهته فتكون }فََأِقم وجهك{ ،سواه ما دون ويفرده فيوحده العبادةب له شريك ال وحده
 الصراط وهو ،اإلسالم وهو ،كتابه من مواضع في بذلك وصفه -تبارك وتعالى- فاهللا ،المستقيم يعني

ِمن قَبِل َأن { ،-جالله جل- المعبود اًموحد المستقيم اهللا صراط تباعال توجهك جعلاو  وجهتكدحفو ،المستقيم
 رده على أحد يقدر ال يعني له راد فال كونه أراد إذا القيامة يوم أي :قال ،}يْأِتي يوم ال مرد لَه ِمن اللَِّه

 قبل من يعني "يأتي"ـب متعلق هو :يقول بعضهم "اهللا من" ،}ِمن قَبِل َأن يْأِتي يوم ال مرد لَه ِمن اللَِّه{ :وقوله
 محذوفب متعلق نهإ :يقول وبعضهم ،المعنى هذا على اهللا من يأتي اليوم فهذا ،له مرد ال يوم اهللا من يأتي أن
}وي ْأِتيي ِل َأنقَب ِم ِمنيِن الْقَيِللد كهجو فََأِقملَه درال م مرد قوله وهو ،المصدر عليه يدل المحذوف هذا }م: 
}درال م موي ْأِتيي ِل َأنقَب ِم ِمنيِن الْقَيِللد كهجو اللَِّهفََأِقم ِمن المعنى حيث من -أعلم واهللا- يرجع هذا } لَه 

 فيكون المصدر عليه يدل بمحذوف متعلق ،أحد اهللا من يرده ال يعني -رحمه اهللا- كثير ابن ذكره ما إلى
 أحد يقدر ال ،اهللا من له مرد ال ،له راد فال ترون كما كثير ابن عبارة ،أحد اهللا من يرده ال أي ،هكذا التقدير
فَِريقٌ ِفي الْجنَِّة { :قال كما عتصد هذا ،يتفرقون أي :قال }يومِئٍذ يصدعون{ تأخيره أو ودفعه رده على

 يتفرقون ،التفرق لفظ في ذلك قبل من -عز وجل- اهللا ذكره ما وهو، ]٧:سورة الشورى[ }وفَِريقٌ ِفي السِعيِر
 ألنفسهم ئونيوطِّ يعني يمهدون }كُفْره ومن عِمَل صاِلحا فَألنْفُِسِهم يمهدونمن كَفَر فَعلَيِه { :قال ولهذا :قال



 فهؤالء }فَألنْفُِسِهم يمهدون{ المهاد :يقال وكذا ،ممهد طريق هذا :فتقول ،الصالحة باألعمال بالجنة المنازل
        واهللا ،بذلك تفعوننالم فهم ،عليهم لكذ جزاء ويرجع ألنفسهم ذلك يعملون إنما الصالحات يعملون الذين

ِسِه ومن من عِمَل صاِلحا فَِلنَفْ{ ،}فَألنْفُِسِهم يمهدون{ ،وعبادتهم طاعتهم وعن عنهم غني -تبارك وتعالى-
 يحتمل الالم هذه ،} ِمن فَضِلِهِليجِزي الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت{ :قال ثم ]٤٦:سورة فصلت[ }َأساء فَعلَيها

ِليجِزي الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمن فَضِلِه ِإنَّه لَا يِحب { ،يتفرقون }يصدعون{ :بقوله متعلقة تكون أن
بقوله متعلق نهإ :يقول وبعضهم ،-رحمه اهللا- جرير ابن ختيارا وهذا ،ليجزي يصدعون ،يعذبهم }الْكَاِفِرين: 

}وندهم{ صالحاً عمل من يعني }ي وندهمي ِلِه* فَألنْفُِسِهمفَض اِت ِمناِلحِملُوا الصعنُوا وآم الَِّذين ِزيجِلي{ 
 بمقدر متعلق نهإ :يقول وبعضهم ،واآلخرة الدنيا في الحسن الجزاء -تبارك وتعالى- اهللا ليجزيهم يمهدون
 .فضله من الصالحات وعملوا منواآ الذين جزيلي ذلك أي محذوف

} لَّكُملَعِلِه وفَض تَغُوا ِمنِلتَبِرِه وِبَأم الْفُلْك ِريِلتَجِتِه ومحر ِمن ِذيقَكُمِلياٍت وشِّربم احيِسَل الرري اِتِه َأنآي ِمنو
 ونتَشْكُر *ر ِلكقَب لْنَا ِمنسَأر لَقَدا وقح كَانوا ومرَأج الَِّذين نَا ِمننَاِت فَانْتَقَميِبالْب موهاءفَج ِمِهمال ِإلَى قَوس

ْؤِمِنينالْم رنَا نَصلَي٤٧-٤٦:سورة الروم[ }ع[.  
:  بمجيء الغيث عقيبها؛ ولهذا قالاله الرياح مبشرات بين يدي رحمتهيذكر تعالى نعمه على خلقه في إرس

في :  أي}وِلتَجِري الْفُلْك ِبَأمِرِه{حيي به العباد والبالد، المطر الذي ينزله في:  أي}وِليِذيقَكُم ِمن رحمِتِه{
في التجارات والمعايش، والسير من إقليم إلى إقليم، :  أي}وِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِه{البحر، وإنما سيرها بالريح، 

تشكرون اهللا على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة، :  أي}كُم تَشْكُرونولَعلَّ{وقطر إلى قطر، 
 .التي ال تعد وال تحصى

وِمن آياِتِه َأن يرِسَل الرياح { :يقول -تبارك وتعالى- فاهللا ،الرياح بإرسال تتصل قضايا خمس هنا ذكر
 المطر يدي بين تكون التي الريح وهي، ابهيعق الغيث بمجيء رحمته يدي بين مبشرات :قال هنا} مبشِّراٍت
 وأنها ،قريب المطر أن عرفوا الناس رآها إذا الرياح فهذه ،بعدها المطر وينزل معروفة وهي التراب تحمل
 العباد به ييفيح ينزله الذي المطر أي :قال }وِليِذيقَكُم ِمن رحمِتِه{ والثانية، األولى هفهذ ،يديه بين مبشرة
     اهللا أمر حيث تنزل يرسلها التي الرياح بهذه هقيسو واهللا -تبارك وتعالى- اهللا من رحمة فالمطر والبالد

وِلتَبتَغُوا { :قال، بالرياح جريها وإنما ،}وِلتَجِري الْفُلْك ِبَأمِرِه{ :ةوالثالث، ةالثاني ههذ ،وأراد -تبارك وتعالى-
 من بها وتتنقلون ،تسيرها الريح أن يعني ،الفلك إلى يرجع مما ذلك عتبرا -رحمه اهللا- كثير ابن }ِمن فَضِلِه

 أطلق من العلم أهل ومن ،والمعايش المكاسب وطلب بالتجارة -عز وجل- اهللا فضل ابتغاء قطر إلى قطر
 يرسل، الغيث ينزل حينما -تبارك وتعالى- اهللا أن بمعنى }وِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِه{ قبله ماب تقييد غير من ذلك
 من منها يحصل ما ويتكاثر دوابهم فتنمو ،نفع ذلكب للناس ويحصل األرض فتنبت، المطر وينزل الرياح هذه

 المكاسب طلب في بالسفن قلوننيت وهكذا والثمار الزروع ألوان لهم يحصل وكذلك ،ذلك إلى وما األلبان
 :االعتبار هذا على فتكون ،-تبارك وتعالى- اهللا فضل فيه يبتغون مما ذلك وغير توالتجارا والمعايش
 :أي }ولَعلَّكُم تَشْكُرون{ :قال، الفلك إلى يرجع ذلك أن -رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ كالم وعلى، الرابعة

 في إال موضع كل في التعليل بمعنى تأتي القرآن في لعل أن قبل من وعرفنا عليكم أنعم ما على اهللا تشكرون



 كأنكم أي ،]١٢٩:سورة الشعراء[ }وتَتَِّخذُون مصاِنع لَعلَّكُم تَخْلُدون{ :-تبارك وتعالى- قوله وهو واحد ضعمو
 .النعم هذه على -عز وجل- اهللا تشكروا أن أجل من أي تعليلية هيفهنا ، تخلدون

}ِذيقَكُمِلياٍت وشِّربم احيِسَل الرري اِتِه َأنآي ِمنو لَّكُملَعِلِه وفَض تَغُوا ِمنِلتَبِرِه وِبَأم الْفُلْك ِريِلتَجِتِه ومحر ِمن 
 ونا * تَشْكُرقح كَانوا ومرَأج الَِّذين نَا ِمننَاِت فَانْتَقَميِبالْب موهاءفَج ِمِهمال ِإلَى قَوسر ِلكقَب لْنَا ِمنسَأر لَقَدو

  .]٤٧-٤٦:سورة الروم[ }ينَا نَصر الْمْؤِمِنينعلَ
يذكر تعالى نعمه على خلقه، في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته، بمجيء الغيث عقيبها؛ ولهذا 

في :  أي}ِرِهوِلتَجِري الْفُلْك ِبَأم{حيي به العباد والبالد، المطر الذي ينزله في:  أي}وِليِذيقَكُم ِمن رحمِتِه{: قال
في التجارات والمعايش، والسير من إقليم إلى إقليم، :  أي}وِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِه{البحر، وإنما سيرها بالريح، 

تشكرون اهللا على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة، :  أي}ولَعلَّكُم تَشْكُرون{وقطر إلى قطر، 
  .التي ال تعد وال تحصى

 هذه تسلية }ولَقَد َأرسلْنَا ِمن قَبِلك رسال ِإلَى قَوِمِهم فَجاءوهم ِبالْبينَاِت فَانْتَقَمنَا ِمن الَِّذين َأجرموا{: قالثم 
، بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس فقد كُذّبت -صلى اهللا عليه وسلم-من اهللا لعبده ورسوله محمد 

ن مع ما جاءوا أممهم به من الدالئل الواضحات، ولكن اهللا انتقم ممن كذبهم وخالفهم، الرسل المتقدمو
، هو حقّ أوجبه على نفسه الكريمة، تكرما وتفضال }وكَان حقا علَينَا نَصر الْمْؤِمِنين{وأنجى المؤمنين بهم، 

  .]٥٤:األنعامة سور[ }كَتَب ربكُم علَى نَفِْسِه الرحمةَ{: كقوله تعالى
كَتَب { :قال كما -تبارك وتعالى- نفسه على أوجبه فيما عليه حقاً ذلك جعل -تبارك وتعالى- اهللا أن معلوم

 وإنما ،خلقه على قياساً شيئاً -عز وجل- اهللا على يوجبوا أن للخلق ليس لكن، اآلية }ربكُم علَى نَفِْسِه الرحمةَ
 عنه ومنعوا أشياء عليه أوجبوا كالمعتزلة البدع أهل من طوائف تفعل كما ولهمبعق الحكم قبيل من ذلك نوكي

 ،صحيح غير وهذا ،كذا عليه ويمتنع كذا عليه يجب :فقالوا ،خلقه على قاسوه بعقولهم تحكم ذلك كل ،أشياء
تبارك - هللافا ،عنده يوقف ذلك فإن أمراً نفسه على أوجب إذا،  أمراًنفسه على -تبارك وتعالى- أوجب عندماف

 .يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل -وتعالى

} ِمن جخْرقَ يدى الْوفًا فَتَرِكس لُهعجيو شَاءفَ ياِء كَيمِفي الس طُهسبا فَيابحس فَتُِثير احيِسُل الررالَِّذي ي اللَّه
وِإن كَانُوا ِمن قَبِل َأن ينزَل علَيِهم ِمن قَبِلِه *  ِإذَا هم يستَبِشرون ِخالِلِه فَِإذَا َأصاب ِبِه من يشَاء ِمن ِعباِدِه

 ِلِسينبلَى كُلِّ * لَمع وهتَى ووِيي الْمحلَم ذَِلك ا ِإنِتهوم دعب ضِيي األرحفَ يِة اللَِّه كَيمحِإلَى آثَاِر ر فَانْظُر
ٍء قَِديرشَي * ونكْفُرِدِه يعب ا لَظَلُّوا ِمنفَرصم هَأوا فَرلْنَا ِريحسَأر لَِئن٥١-٤٨:سورة الروم[ }و[.  

، إما من }اللَّه الَِّذي يرِسُل الرياح فَتُِثير سحابا{: يبين تعالى كيف يخلق السحاب التي ينزل منها الماء فقال
يمده :  أي}فَيبسطُه ِفي السماِء كَيفَ يشَاء{ ،-عز وجل-، أو مما يشاء اهللا البحر على ما ذكره غير واحد

رى في رأي العين مثل الترس، ثم يبسطها حتى فيكثّره وينَميه، ويجعل من القليل كثيرا، ينشئ سحابة فتُ
وهو الَِّذي يرِسُل {: ال تعالى وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقاال مملوءة ماء، كما ق،تمأل أرجاء األفق

الرياح بشْرا بين يدي رحمِتِه حتَّى ِإذَا َأقَلَّتْ سحابا ِثقَاال سقْنَاه ِلبلٍَد ميٍت فََأنزلْنَا ِبِه الْماء فََأخْرجنَا ِبِه ِمن كُلِّ 
 لَّكُمتَى لَعوالْم نُخِْرج اِت كَذَِلكرالثَّمون{: ، وكذلك قال هاهنا]٥٧:األعرافسورة [ }تَذَكَّر احيِسُل الررالَِّذي ي اللَّه



 قال مجاهد، وأبو عمرو بن العالء، ومطر ،}فَتُِثير سحابا فَيبسطُه ِفي السماِء كَيفَ يشَاء ويجعلُه ِكسفًا
  .يعني قطعا: الوراق، وقتادة

  .، قاله الضحاكمتراكما: وقال غيره
  .أسود من كثرة الماء، تراه مدلهما ثقيال قريبا من األرض: وقال غيره

 ،ذكر ما غير للرياح أخرى فائدة هذه }اللَّه الَِّذي يرِسُل الرياح فَتُِثير سحابا{ :-تبارك وتعالى- قوله
 من ماإ }فَتُِثير سحابا{ :-رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ يقول }فَيبسطُه ِفي السماِء كَيفَ يشَاء ويجعلُه ِكسفًا{

 ماإ البحر غير الرياح مصدر في لََأجم هنا ،-عز وجل- اهللا يشاء مما أو، واحد غير ذكره ماعلى  البحر
 اهللا تدبير من ليس ذلك أن بمعنى طبيعة نهاإ :يقال أن ذلك في رنكَوالم ،معلوم هو كما للتبخر فهو البحر من
      اهللا نعمة جحود من نهإو، الكفران من هذا نإ :وقالوا العلم أهل فيه شدد الذي هو فهذا -تبارك وتعالى-
 ؛ونحوها البحار من تتبخر التي األبخرة من يتكون السحاب أن يعرفون الجاهليون فكان الإو -تبارك وتعالى-

  :الهذلي يقول ولهذا
   نئيج لهنضٍر خٍُججمتى لُ *** عتْترفّ ثُم البحِر بماِء ربنشَ

 من المياه تبخر من يكون ال السحاب نإ :يقول من ومنهم ،كثيراً هذا على تكلموا والعلماء، السحاب يقصد
 من بعضهم يقول كما أخرى مصادر من نهإ :يقول وبعضهم، وينشئه -تبارك وتعالى- اهللا يخلقه وإنما البحار
 ،خرآ مصدر له يكون وقد ،بخرالتب ذلك يكون أن نعام ال :يقول من العلم أهل ومن، ذلك نحو أو الجنة

 ذلك في فأبهم -عز وجل- اهللا يشاء مما أو :بقوله -رحمه اهللا- كثير ابن أراده ما إلى اإلشارة هنا المقصود
 بعض في تجدونه ما لكن، السحاب مصدر في العلم أهل يذكرها التي األقوال هذه إلى يشير وهو وأجمَل
 :يقول من، طبيعة نهإ :قال من به يقصدون إنما البحر تبخر نهإ :يقول فيمن العلم أهل بعض وتشديد بالكت
 .آياته من هذكر اهللا أن مع -تبارك وتعالى- اهللا بإرادة تتعلق ال طبيعية قضية أنه يعني طبيعة نهإ

فَِإذَا { يخرج من بين ذلك السحاب، -قطروهو ال-فترى المطر :  أي}فَتَرى الْودقَ يخْرج ِمن ِخالِلِه{وقوله 
ونِشرتَبسي ماِدِه ِإذَا هِعب ِمن شَاءي نِبِه م ابلحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم:  أي}َأص.  

أن هؤالء القوم الذين أصابهم : الم، معنى الك}َل علَيِهم ِمن قَبِلِه لَمبِلِسينوِإن كَانُوا ِمن قَبِل َأن ينز{: وقوله
لين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم، جاءهم على فاقة، فوقع منهم نطين أِزاهذا المطر كانوا قَ

  .موقعا عظيما
قد فات عندهم نزوله وقتا بعد  -أيضا-أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله، ومن قبله : ويكون معنى الكالم

انه فتأخر، فمضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد اإلياس منه والقنوط، فبعدما ي إبوقت، فترقبوه ف
 ِإلَى فَانظُر{: كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج؛ ولهذا قال

  .}اكَيفَ يحِيي األرض بعد موِته{المطر :  يعني}آثَاِر رحمِت اللَِّه
  .}ِإن ذَِلك لَمحِيي الْموتَى{: ثم نبه بذلك على إحياء األجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها، فقال

ِمن قَبِل { الثانية هذه قبله من }وِإن كَانُوا ِمن قَبِل َأن ينزَل علَيِهم ِمن قَبِلِه لَمبِلِسين{ :-تبارك وتعالى- قوله 
 ليست أنها يعني التوكيد قبيل من ذلك يعتبر لم -رحمه اهللا- كثير ابن }يِهم ِمن قَبِلِه لَمبِلِسينَأن ينزَل علَ



 لينأِز قانطين كانوا المطر هذا أصابهم الذين القوم هؤالء أن الكالم معنى :هنا يقول فهو ،قبلها لما مؤكدة
 الكالم معنى يكونو ،عظيماً موقعاً منهم وقع ةفاق علىجاءهم  ،جاءهم فلما ،ذلك قبل مإليه المطر نزول من

 من محذوفوهو - ذكره مهم هذا -رحمه اهللا- كثير ابنكالم  يعني، نزوله قبل إليه محتاجين كانوا أنهم
 على مقدم التأسيس ،أولى باب من جديد ىمعن على يحمل ذلك أن يرى -رحمه اهللا- كثير فابن -المختصر
 ههذ الحظ ،نزوله قبل إليه نومحتاج مأنه الكالم معنى :يقول فهو هذا على ،ديدج بمعنى يأتي ألنه ؛التوكيد
وِإن كَانُوا ِمن { ،اًوقت بعد اًوقت نزوله معنده فات قد قبله ومن } قَبِل َأن ينزَل علَيِهموِإن كَانُوا ِمن{ األولى

ِلِسينبِلِه لَمقَب ِمن ِهملَينزَل عي ِل َأننتهظوم وقته فات قد قبله وهم النزول قبل إليه محتاجين كانوا يعني }قَب 
 أكثر لكن }َل علَيِهم ِمن قَبِلِه لَمبِلِسينِمن قَبِل َأن ينز{ ،مبلسين معنى هذا ،وسكوناً وكآبة حزناً ذلك فأورثهم

 عن وأبعد أقرب -أعلم تعالى اهللاو- هذا وكأن ،جرير ابن ختيارا وهو ،للتوكيد ذلك نإ :يقولون العلم أهل
 المطر يعني } قَبِل َأن ينزَل علَيِهمِمن{ -أعلم تعالى واهللا- المعنى فيكون ،اآلية تفسير في المعنى في التكلف

 } قَبِل َأن ينزَل علَيِهمِمن{ ،جرير ابن عبارة ههذ ،الغيث هذا عليهم ينزل أن قبل من يعني قبله من -الغيث–
 وهذا ،-أعلم تعالى واهللا- توكيداً فيكون }وِإن كَانُوا ِمن قَبِل َأن ينزَل علَيِهم ِمن قَبِلِه لَمبِلِسين{ الغيث اهذ

 غير يقول وبعضهم، نزالاإل قبل من :يقول وبعضهم ،تفسيره في كثيرة فاألقوال وإال ،النحاة أكثر عليه الذي
 كانت :يقول ،-أعلم واهللا- ،تكلف من يخلو ال وبعضها ،واحد ىمعن إلى ترجع األقوال هذه وبعض ،ذلك

فَانْظُر ِإلَى آثَاِر {: ولهذا قال ،بهيج زوج كل من أنبتتو وربت اهتزت وقد أصبحت هامدة مقشعرة أرضهم
محِإلَى { ،} اللَِّهِتر أفَانْظُرمحثارآ إلى :الجمع في ،والكسائي وحمزة رعام ابن قراءة على هذا } اللَِّهِتثِر ر 
 ،اهللا رحمة أثر ،واحد معنى إلى يرجع وذلك } اللَِّهِتثِر رحمأفَانْظُر ِإلَى { :فرادباإل الباقون وقرأ ،اهللا رحمة
 }وِتهاِيي الَْأرض بعد مكَيفَ يح{ :بقوله بعده إليه المشار هو اهللا رحمة وأثر ،الجمع بمعنى هنا المفرد فإن

 .المطر يه ورحمته

 يابسة }ولَِئن َأرسلْنَا ِريحا{ :، يقول}ولَِئن َأرسلْنَا ِريحا فَرَأوه مصفَرا لَظَلُّوا ِمن بعِدِه يكْفُرون{: ثم قال تعالى
د، قد اصفر وشرع في الفسا: على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه، فرأوه مصفرا، أي

َأفَرَأيتُم ما {: من النعم، كما قال يجحدون ما تقدم إليهم: بعد هذا الحال يكفرون، أي: لظلوا من بعده أي
ثُونر{:  إلى قوله}....تَحونومرحم نْل نَح٦٧-٦٣:الواقعة[ }ب[.  

 وأن، مصفراً السحاب رأوا :يقول عضهمب }ولَِئن َأرسلْنَا ِريحا فَرَأوه مصفَرا{ :هنا -تبارك وتعالى- قوله
 والذي، الريح إلى يرجع ذلك نإ :يقول وبعضهم ،المطر فيه ليس هأن ذلك فمعنى مصفراً كان إذا السحاب

 باردةالريح  تأتيه يعني }فَرَأوه مصفَرا{ ،الزرع إلى يرجع ذلك أن -األقرب وهو- العلم أهل عامة عليه
 الذبول من شيء إلى يتحول ذلك بعد ثم الريح هذه تأتي خرجو  فبعدما ظهر،حاله وتتغير ويذبل ،فيصفر

 :يقول فهنا ،والنبات الزرع إلى يرجع فهو ،-المستعان واهللا- ،هشيماً يابساً ذلك بعد يكونو ،والضعف
 ختيارا اوهذ، الزرع إلى يرجع أنه ذلك يفسر هنا كثير ابن الفسادفي  وشرع صفرا قد أي }فَرَأوه مصفَرا{

 .أيضاً جرير ابن
} ِبِريندا ملَّوِإذَا و اءعالد مالص ِمعال تُستَى ووالْم ِمعال تُس فَِإنَّك* ِإن اللَِتِهمض نِي عماِدي الْعا َأنْتَ ِبهمو 



ونِلمسم ماِتنَا فَهِبآي ْؤِمني نِإال م ِمع٥٣-٥٢:سورة الروم[ }تُس[.  
 الذين ال بلغ كالمك الصمسمع األموات في أجداثها، وال تُكما أنك ليس في قدرتك أن تُ: يقول تعالى

يسمعون، وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك ال تقدر على هداية العميان عن الحق، وردهم عن ضاللتهم، بل 
سمع األموات أصوات األحياء إذا شاذلك إلى اهللا تعالى، فإنه بقدرته ي نيشاء، ويضل م نء، ويهدي م

 .يشاء، وليس ذلك ألحد سواه
 فأصمهم قلوبهم على طبع لمن -عز وجل- اهللا ضربه }فَِإنَّك ال تُسِمع الْموتَى{ :هنا -تبارك وتعالى- قوله
ى سمِعِهم خَتَم اللّه علَى قُلُوِبهم وعلَ{ :-تبارك وتعالى- اهللا قال كما ،أبصارهم وأعمى -عز وجل- اهللا

 :قال وهنا، يعقلونه وال يبصرونه وال الحق يسمعون ال فهؤالء ،]٧:سورة البقرة[ }وعلَى َأبصاِرِهم ِغشَاوةٌ
 تسمع ال أنك فكما، للكفار ضربه مثل هو الموتى :سبق كما هو، ]٥٢:سورة الروم[ }ِإنَّك لَا تُسِمع الْموتَىفَ{

 مثل أنه مع ،يسمعون ال األموات أن ظاهره من العلم أهل بعض أخذ ولهذا ،واتاألم بمنزلة فهؤالء األموات
رضي اهللا - وعائشة ،]٢٢:سورة فاطر[ }وما َأنتَ ِبمسِمٍع من ِفي الْقُبوِر{ :تعالى اهللا قال ،للكفار مضروب
 لم أنهم بدر يوم قليبال في ألقوا الذين -المشركين ىقتل- القتلى أن على اآلية بهذه استدلت -اتعالى عنه

 عن عمر سأله لما خاص والحديث ،عامة اآلية هذه ،اآلية بهذه احتجت -صلى اهللا عليه وسلم- النبي يسمعوا
 ،)١())منهم لما أقول بأسمع أنتم وما(( :-وسلم عليه اهللا ىصل- النبي فقال، جيفوا وقد ثالث بعد لهم تكليمه
صلى اهللا عليه - للنبي أسماعهم -عز وجل- اهللا فتح فهؤالء ،-صلى اهللا عليه وسلم- هأصحاب : بأنتميعني
 خاطبهم -صلى اهللا عليه وسلم- النبي نإ :يقول وبعضهم ،لهم وتبكيته خطابه يسمعوا أن أجل من -وسلم
  للنبي هؤالء أسماع اهللا فتح مستثناة حالة فهذه ،الحديث ظاهر خالف وهذا ،سمعوه أنهم يعني ال ولكن بذلك

 ونحو وزارهم إليهم جاء بمن يشعرون وال يسمعون ال الموتى أن األصل فإن الإو -صلى اهللا عليه وسلم-
 يولون لما نعالهم صوت يسمع ،الدفن عدب كسماعه النص به ورد ما عند ذلك في يوقف وإنما ،كلمهم أو ذلك
 خالف فيها المسألة هذه أن مع ،نيسمعو ال فإنهم ذلك عدا ما أما ،فقط الحال هذه في يسمع وهو ،مدبرين عنه
فَِإنَّك ال تُسِمع الْموتَى وال تُسِمع الصم الدعاء { :قال ،أعلم تعالى واهللا ،األقرب هو هذا لكن ،العلم أهل نبي

ِبِريندا ملَّوقد األصم إنف ،مدبرين ولوا إذا خرآ ىمعن ذكر ذلك ومع أصالً يسمع ال فاألصم ناديتهم إذا }ِإذَا و 
 يرى فال مدبراً ولى وقد يسمع ال فهو !؟اإلشارة يرى فكيف مدبراً مولياً كان إذا لكن اإلشارة فيفهم إليه يشار
 .أعلم تعالى واهللا ،}ِإذَا ولَّوا مدِبِرين{ :قال ولهذا ،ومراده مخاطبه عن يفهم إشارة

ئك هم خاضعون مستجيبون مطيعون، فأوال:  أي}نَا فَهم مسِلمونِإن تُسِمع ِإال من يْؤِمن ِبآياِت{: ولهذا قال
ِإنَّما يستَِجيب {: الذين يستمعون الحق ويتبعونه، وهذا حال المؤمنين، واألول مثَُل الكافرين، كما قال تعالى

ونعجرِه يِإلَي ثُم اللَّه مثُهعبتَى يوالْمو ونعمسي ٣٦:األنعامسورة [ }الَِّذين[.  
       على توهيم }ِإنَّك ال تُسِمع الْموتَى{:  بهذه اآلية-ارضي اهللا عنه-وقد استدلت أم المؤمنين عائشة 

                                                
 ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض ،)٣٩٧٦(رواه البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، برقم  -  ١

 ).٢٨٧٣(مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم 



 القتلى الذين ألقوا في قَِليب بدر، بعد -صلى اهللا عليه وسلم-عبد اهللا بن عمر في روايته مخاطبة النبي 
يا رسول اهللا، ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ : عه لهم، حتى قال له عمرثالثة أيام، ومعاتبته إياهم وتقري

:  وتأولته عائشة على أنه قال،))والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن ال يجيبون((: فقال
  .إنهم اآلن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق

  .وتوبيخًا ونقمةأحياهم اهللا له حتى سمعوا مقالته تقريعا : وقال قتادة
} شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفًا وعٍة ضِد قُوعب َل ِمنعج ةً ثُمٍف قُوعِد ضعب َل ِمنعج ٍف ثُمعض ِمن الَِّذي خَلَقَكُم اللَّه

الْقَِدير ِليمالْع وه٥٤:سورة الروم[ }و[.  
لق حاال بعد حال، فأصله من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ينبه تعالى على تنقل اإلنسان في أطوار الخ

كسى لحما، وينفَخ فيه الروح، ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفًا تُثم من مضغة، ثم يصير عظاما ثم 
 وهو القوة بعد الضعف، ، حتى يكون صغيرا، ثم حدثا، ثم مراهقًا، ثم شابا قليالً ثم يشب قليالً،واهن القوى

فتضعف الهمة والحركة والبطش، . شرع في النقص فيكتهل، ثم يشيخ ثم يهرم، وهو الضعف بعد القوةثم ي
ثُم جعَل ِمن بعِد قُوٍة ضعفًا وشَيبةً يخْلُقُ ما {: وتشيب اللّمة، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة؛ ولهذا قال

شَاء{ا يريد، يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بم:  أي}يالْقَِدير ِليمالْع وهو{.   
 ،لتميم لغة وهي وحمزة عاصم قراءة الضاد بفتح هكذا }اللَّه الَِّذي خَلَقَكُم ِمن ضعٍف{ :-تبارك وتعالى- قوله

 نإو العلم أهل عند المشهور على واحد والمعنى ،لغتان هما ،قريش لغة وهي ،بضم الضاد الجمهور وقراءة
 ضعف قبيل من واألخرى العقل ضعف قبيل من ذلك فيجعل، عفوالض عفالض بينهما فرقي بعضهم كان
 الضعف وهذا ،واحد بمعنى أنهما العلم أهل عامة عليه الذي المشهور إال أن بعضهم قاله نإو هذا لكن ،البدن

 } خُِلقَ ِمن ماء داِفٍق* خُِلقَفَلْينظُِر الِْإنسان ِمم { :يقول -وتعالى اركبت- واهللا ،نطفةهو و :يقول بعضهم
 ذلك نإ :يقول العلم أهل وبعض ،]٢٠:سورة المرسالت[ }َألَم نَخْلُقكُّم من ماء مِهيٍن{ :وقال ،]٦-٥:سورة الطارق[

 ذكره بما ذلك يفسر أن -أعلم تعالى واهللا- واألحسن ،يولد حينما ضعيفاً صغيراً يكون وحينما نشأته في
 حالة فيها ذكر -رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ فعبارة ،كله ذلك جمع فقد -رحمه اهللا- ثيرك ابن الحافظ

 لحماً العظام تكسى ثم عظاماً يصير ثم مضغة ثم علقة ثم نطفة ثم تراب من أصله اإلنسان نأ هذه ضعفال
 صغيراً يصير حت قليالً قليالً يشب ثم القوى واهن نحيفاً ضعيفاً أمه بطن من يخرج ثم الروح فيه ينفخ ثم

 أما ،ةالقو تكون ذلك بعد ثم وبعدها الوالدة قبل ضعف كله ذلك قبل فما القوة وهو ،شاباً ثم مراهقاً ثم حدثاً
 ،]٥٤:سورة الروم[ }ثُم جعَل ِمن بعِد قُوٍة ضعفًا وشَيبةً{ الخلق واكتمال الشباب وهو قوة الضعف بعد جعل من
سورة [ }وهن الْعظْم ِمنِّي واشْتَعَل الرْأس شَيبا{ الوهن من ذلك بعد اإلنسان إليها يريص التي المرحلة هذه
 هذا في -عز وجل- اهللا سنة وهذه ،"شيوخاً لتكونوا ثم" العمر أرذل إلى يصير العمر به طال وإذا ،]٤:مريم
 لهؤالء يقولون واألطباء ،عظامه ضعف من يشكو العمر به يتقدم حينما الناس من اًكثير تجد ولذلك، الخلق
 قليل وخالفه األصل هو هذا يعني ،طبيعي أمر وهذا ،ذلك ونحو العظام في هشاشة من يعانون نهمإ :الكبار

 ضعف هو الوهن هذا ،}وهن الْعظْم ِمنِّي{ :-عليه السالم- زكريا قيل عن -عز وجل- اهللا قال كما، نادر أو
 المآو والهشاشة الضعف الإ ينتظر ماذا فهو العظام بهشاشة األطباء من اآلن رونالمعاص يسميه الذي العظام



 وطن إذا لذلك، األرجح على لدرجاته ورفعة لذنوبه تكفيراً ذلك ويكون ،؟ذلك إلى وما المفاصل المآو الركب
 قليل وخالفه صلاأل هو هذا، الطبيعي هو هذا والمعاناة التشكي من كثيراً استراح هذا مثل على نفسه اإلنسان

 .المستعان واهللا ،نادر أو
} ْؤفَكُونكَانُوا ي ٍة كَذَِلكاعس را لَِبثُوا غَيم ونِرمجالْم قِْسمةُ ياعالس تَقُوم مويو * ُأوتُوا الِْعلْم قَاَل الَِّذينو

ِم الْبوِفي ِكتَاِب اللَِّه ِإلَى ي لَِبثْتُم لَقَد اناإليمو ونلَمال تَع كُنْتُم لَِكنَّكُمِث وعالْب موذَا يِث فَهع * نْفَعِئٍذ ال يموفَي
ونتَبتَعسي مال هو متُهِذرعوا مظَلَم ٥٧-٥٥:سورة الروم[ }الَِّذين[.  

األوثان، وفي اآلخرة يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة 
يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم باهللا أنهم ما لبثوا في الدنيا إال ساعة واحدة، ومقصودهم هم 

  . بذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينْظَروا حتى يعذَر إليهم
 الساعة هي الساعة :لها قيل ،القيامة ابه تقوم التي الساعة يعني }ويوم تَقُوم الساعةُ{ :-تبارك وتعالى- قوله

ويوم تَقُوم الساعةُ يقِْسم { الصور في النفخ فيها يكون التي الساعة، الدنيا من ساعة خرآ، الدنيا من األخيرة
 يعتقدون ما قالوا يعني ،؟فيه صادقون هم هل أوالً أقسموه الذي القسم هذا }الْمجِرمون ما لَِبثُوا غَير ساعٍة

 يعتقدون هم :يقول من العلم أهل من ،]١٠٤:سورة طه[ }ِإذْ يقُوُل َأمثَلُهم طَِريقَةً ِإن لَِّبثْتُم ِإلَّا يوما{ أخطئوا نإو
 مدة واتقالّ كأنهم :يقول بعضهم ،االعتقاد هذا في أخطئوا لكنهم اعتقادهم عن فتكلموا ذلك يعتقدون هم، هذا
 أن وظنوا أذهانهم في ستقرا الذي هذا على بناء قسمواأف القلة بغاية ذلك واعتقدوا ،نياالد في ومكثهم همئبقا
 في كذبوا نهمإ :يقول قتيبة كابن العلم أهل وبعض ،الدنيا في يعني لبثوا ما باعتبار هذا ،الواقع يطابق ذلك
عز - اهللا قال ولهذا ،واحدة ساعة إال الدنيا في بقينا ما :يقولون يعذبواو يحاسبوا أال أجل من يعني ،ذلك
 العلم أهل وبعض، يعلمون وهم الكذب على يحلفون كانوا حيث الدنيا في يعني }كَذَِلك كَانُوا يْؤفَكُون{ :-وجل
 وهذا القبر في البرزخ في يعني }ويوم تَقُوم الساعةُ يقِْسم الْمجِرمون ما لَِبثُوا{ ،البرزخ في ذلك نإ :يقول
 ذلك من فهم وبعضهم، القبور في المكث المقصود أن ،-رحمه اهللا- جرير ابن المفسرين كبير ختارها الذي
 حينما -عز وجل- اهللا لكن ،ساعة غير لبثوا ما أنهم يحلفون ٍذئعند منها فيفيقون القبور في ةنوم ينامون أنهم

سورة [ }ا َأو بعض يوٍم فَاسَأْل الْعادينلَِبثْنَا يوم{ :يقولونفإنهم  سنين عدد األرض في والبث كم يسألهم
 فارق إذا اإلنسان نأ -أعلم تعالى واهللا- وذلك ،الدنيا في المكث المقصود أن على يدل فهذا ]١١٣:المؤمنون

 بما هذا اإلنسان يعتبر أن ويمكن ،ساعة كأنها فيها مكثه طال نإو إليه بالنسبة بمجموعها تكون الحياة هذه
 السنوات كأنها قبلها التي الليلةو الماضية الليلة إلى تنظرلو و ،قصيرة أنها فيجد العمر أيام ،أيامه من مضى
 شيء كأنه :قال الشباب عن سئل لما أحمد ماماإل لهذا ؛أحالم كأنها الطفولة أيام، الشباب أيام ،مضت التي

، قصيرة مدة كأنه، اًأحالم يكون رالعم من مضى فما ،نفسه في اإلنسان يجده فهذا، فسقط كمي في وضعته
 نومتهم من قاموا لما الكهف أصحاب فإن هذا تعتبر أن أردت وإذا كذلك فهذا القبر به يراد ذلك :قال ومن
 مثل الطويلة المدة هذه يمكثون الذين هؤالءو ،}لَِبثْنَا يوما َأو بعض{{ لوا؟اءتس الم قالوا ماذا الطويلة هذه

 مدة تكون أن -أعلم تعالى واهللا- يبعد وال ،ونظيستيق حينما بذلك يشعرون ال ذلك نحو أو الكهف أصحاب
 ،ظاهر فهذا البرزخ ذلك نإ :قال من ،جرير ابن قول على قصيرة أنها يرى اإلنسان منها يقوم حينما البرزخ



 المهموم المغموم ولذلك ،قضاها التي بالمدة يشعر ال أنه إال نومه طال نإو فهو ويستيقظ ينام حينما واإلنسان
 الساعات ألن ،الساعات يطوي أن، األيام يطوي أن أجل من النوم إلى أيلج عادة ذلك نحو أو حزن به ومن
 ،اًسريع يمضي ذلك ونحو العيد فيوم ،قصيرة تكون الفرح أوقات وفي ،جداً طويلة تكون الحزن أوقات في

 على فالمقصود ،طويلة تكون ذلك ونحو والمصيبة األلم أيام بينما ،نهمتهم شبعي ولم مضى أنه الناس يشعر
 كثير ابن قول وعلى ،}ما لَِبثُوا غَير ساعٍة{ البرزخ إلى القبر إلى يرجع ذلك أن -رحمه اهللا- جرير ابن قول
 جاء حينما نهمإ حيث أخطئوا نهمإ أو ،يعلمون وهم كذباً قالوه نهمإ :قلنا سواءو ،الدنيا إلى يرجع ذلك أن

 ،}كَذَِلك كَانُوا يْؤفَكُون{ ،اليسيرة المدة هذه بقوا وأنهم ،وهتقالّ كأنهم همئبقا إلى نظروا الدنيا وتصرمت البعث
 يقال أن يمكن لكن ،الدنيا في الكذب على ويحلفون يكذبون كانوا أي }كَذَِلك كَانُوا يْؤفَكُون{ :يقول وبعضهم

 ،الدنيا في الحق عن يصرفون أي فكونؤي كانوا كذلك أي ،القلب نىبمع تأتي المادة هذه أصل فإن ،هذا غير
  .أعلم تعالى واهللا

 وقَاَل الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم واإليمان لَقَد لَِبثْتُم ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِإلَى يوِم *كَذَِلك كَانٌوا يْؤفَكُون {: قال اهللا تعالى
ون العلماء في اآلخرة، كما أقاموا عليهم حجة اهللا في الدنيا، فيقولون لهم فيرد عليهم المؤمن:  أي}الْبعِث

  .في كتاب األعمال:  أي}لَقَد لَِبثْتُم ِفي ِكتَاِب اللَِّه{: حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة
 :يقول وبعضهم، ةالمالئك :يقول بعضهم }وقَاَل الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم واإليمان{ :هنا -تبارك وتعالى- قوله

 الناس من واإليمان العلم أوتوا الذين بذلك المراد :يقول وبعضهم ،-والسالم الصالة عليهم- والرسل األنبياء
 هو -أعلم واهللا- واألحسن ،الجاهلين الكافرين هؤالء على يردون معليه يردون العلم وأهل اإليمان أهل من
 حمله ولذلك ؛واإليمان العلم أهل أئمة واألنبياء -والسالم ةالصال عليهم- الرسل فإن ،كله هذا على يحمل أن
 فجعل العلماء المؤمنون عليهم يردف :يقول هنا -رحمه اهللا- كثير ابنو، الجميع ىعل -رحمه اهللا- جرير ابن
 موصوفين على -األوصاف هذهأي – ذلك حمل -رحمه اهللا- جرير وابن ،واحد لموصوف صفتين ذلك

، متقاربة هذا في العلم أهل وعبارات ،األعمال اهللا كتاب في يعني :قال اهللا كتاب في لبثتم لقد، متعددين
 في يعني ظوفالمح اللوح يعني اهللا كتاب في :يقول وبعضهم ،هئوقضا علمه في اهللا كتاب في :يقول بعضهم

 فيما أي :-اهللارحمه - جرير ابن كقول يقول من قول وهكذا ،المحفوظ اللوح في وأثبته كتبه الذي اهللا علم
 ،واحد ءشي إلى يرجع الكل ،السابق علمه في كتبه ،علمه في سبق ما يعني ،األزلي السابق علمه في أثبته

   اهللا علم في نهإ :قال فمن ،المحفوظ اللوح وإنما ،القرآن اهللا بكتاب المقصود وليس }لَِبثْتُم ِفي ِكتَاِب اللَِّه{
 ،أيضاً المحفوظ اللوح في فذلك هئوقضا حكمه في ذلك نإ :قال منو ،المحفوظ اللوح في مكتوب ذلك فإن

 ،)٢()) وعرشه على الماء:كتب اهللا مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة قال((
   حتى شيءاكتب مقادير كل : رب وماذا أكتب؟ قال:  فقال،اكتب: إن أول ما خلق اهللا تعالى القلم فقال له((و
  

                                                
، برقم ]١٢٩:التوبة [}وهو رب العرش العظيم{، ]٧:هود [}وكان عرشه على الماء{ري، كتاب التوحيد، باب  رواه البخا- ٢
 ).٢٦٥٣(، برقم -عليهما السالم-، ومسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى )٧٤١٩(



 .الحديث، )٣())الساعةقوم ت

  .}ولَِكنَّكُم كُنْتُم ال تَعلَمون{من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، :  أي}ِإلَى يوِم الْبعِث{
ال ينفعهم اعتذارهم عما : أي} ال ينْفَع الَِّذين ظَلَموا معِذرتُهم{يوم القيامة، :  أي}فَيومِئٍذ{: قال اهللا تعالى

وِإن يستَعِتبوا فَما هم ِمن {: وال هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال تعالى:  أي} هم يستَعتَبونوال{فعلوا، 
تَِبينع٢٤:فصلتسورة [ }الْم[.  

}ونتَبتَعسي مال همنه طلبت كأنك هستعتبتَا، أرضيته يعني أعتبته ،أرضيتُ يعني أعتبتُ :يقول يستعتبون }و 
 ال فهم ،فأرضاني سترضيتها يعني عتبنيأف هاستعتبتُ :قال ،بذلك فيعذر منه تقبله عذراً لك ذريعت أن هو
ا { ستعتابا سؤال ال تبكيت سؤال ويسأل يبكت أحياناً اإلنسان ،والتوبة الطاعة من عتبهم إزالة إلى دعونيم

قَرِفي س لَكَكُمستعتاباال سؤال أما، عذابهم في زيادة وهذا ،ستعتابا بسؤال ليس فهدا ]٤٢:سورة المدثر[ }س 
 مثالً -تبارك وتعالى- اهللا يسأله حينما المؤمن أن األحاديث بعض في جاء كما -عز وجل- اهللا حساب مثل
 تفوخ رجوتك رب يا(( :قال حجته عبداً اهللا ألهم فإذا المنكر إنكار في التقصير بعض منه يقع حينما
 منه فيقبل يعتذر أن أجل من استعتاب سؤال يكون ماهو  السؤال أن لشاهدا ،الحديث في جاء كما ،)٤())الناس
 .كذلك يكون ال وأحياناً ،العذر هذا

* ون ولَقَد ضربنَا ِللنَّاِس ِفي هذَا الْقُرآِن ِمن كُلِّ مثٍَل ولَِئن ِجْئتَهم ِبآيٍة لَيقُولَن الَِّذين كَفَروا ِإن َأنْتُم ِإال مبِطلُ{
 ونلَمعال ي لَى قُلُوِب الَِّذينع اللَّه عطْبي كَذَِلك *وِقنُونال ي الَِّذين تَِخفَّنَّكسال يقٌّ واللَِّه ح دعو ِإن ِبرفَاص{ 

  .]٦٠-٥٨:سورة الروم[
قد بينا لهم الحق، ووضحناه لهم، :  أي}ولَقَد ضربنَا ِللنَّاِس ِفي هذَا الْقُرآِن ِمن كُلِّ مثٍَل{: يقول تعالى

  .وضربنا لهم فيه األمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه
 ويدخل ،عبرة فيه يحصل ما وكل األمم، وقصص ،-والسالم الصالة عليهم- األنبياء قصص من يكون وهذا
 في داخل كله هذا ،محسوسة بصورة المعنى تقريب فيه يكون ما بأنها األمثال في المشهورعلى  ذلك في

 واألمثال والقصص والعظات العبر فيه تثنى مثاني القرآن هذا وجعل عونو -عز وجل- اهللا فضرب ،األمثال
 االعتبار هذا على والعبرة العظة به يحصل ما فكل ،واالعتبار االتعاظ يحصل أن أجل من ذلك كل ،واألخبار

  .أعلم تعالى واهللا ،المثل قبيل من يكون
لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت :  أي}هم ِبآيٍة لَيقُولَن الَِّذين كَفَروا ِإن َأنْتُم ِإال مبِطلُونولَِئن ِجْئتَ{

باقتراحهم أو غيره، ال يؤمنون بها، ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه، كما 
 } ولَو جاءتْهم كُلُّ آيٍة حتَّى يروا الْعذَاب األِليم*م كَِلمةُ ربك ال يْؤِمنُون ِإن الَِّذين حقَّتْ علَيِه{: قال اهللا تعالى

                                                
صلى اهللا عليه -عن رسول اهللا ، والترمذي، كتاب تفسير القرآن )٤٧٠٠(رواه أبو داود، كتاب السنة، باب في القدر، برقم  - ٣

حديث صحيح، وهذا إسناد : "، وقال محققوه)٢٢٧٠٧(، وأحمد في المسند، برقم )٣٣١٩(، باب ومن سورة ن، برقم - وسلم
 ).٢٠١٧(، وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم "ضعيف لضعف عبد اهللا بن لهيعة

يأيها " :، كتاب الفتن، باب قوله تعالىه، وابن ماج"حسن: "محققوه، وقال )١١٢١٤(رواه اإلمام أحمد في المسند، برقم  - ٤
 ).١٨١٨(، وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم "وفرقت من الناس: "، بلفظ)٤٠١٧(، برقم "الذين آمنوا عليكم أنفسكم



 فَاصِبر ِإن وعد اللَِّه *كَذَِلك يطْبع اللَّه علَى قُلُوِب الَِّذين ال يعلَمون {: ؛ ولهذا قال هاهنا]٩٧-٩٦:يونسسورة [
ه العاقبة على مخالفتهم وعنادهم، فإن اهللا تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك، وجعلْاصبر :  أي}حقٌّ

بل اثبت على ما بعثك اهللا به، فإنه :  أي}وال يستَِخفَّنَّك الَِّذين ال يوِقنُون{لك ولمن اتبعك في الدنيا واآلخرة، 
  . يتبع، بل الحق كله منحصر فيهالحق الذي ال مرية فيه، وال تعدل عنه وليس فيما سواه هدى

 على قلبه فإن اتباعه للحق وإذعانه له ال يتوقف على وجود -عز وجل-هذا أصل كبير وهو أن من طبع اهللا 
 -عز وجل-، واهللا }ولَو جاءتْهم كُلُّ آيٍة حتَّى يروا الْعذَاب األِليم{آية، والقرآن قد كثر فيه ورود هذا المعنى 

  ]٥٩:اإلسراء سورة[ }مبِصرةً النَّاقَةَ ثَمود وآتَينَا اَألولُون ِبها كَذَّب َأن ِإالَّ ِباآلياِت نُّرِسَل َأن منَعنَا وما{: يقول
 شقاوته فإنه ال يملك له أحد -عز وجل- ولم تنفعهم هذه اآليات، ومن أراد اهللا }ِبها فَظَلَمواْ{ آية بينة مبصرة

 فإن المؤمن عندها ال تذهب نفسه على هؤالء  وال يستطيع هدايته، ومن ثَم، شيئا-تبارك وتعالى-من اهللا 
كفر هؤالء ودعواهم الباطلة ورميهم أهل اإليمان والحق باألوصاف القبيحة المذمومة حسرات، وكذلك فإن 

 أو يميلوا إلى هؤالء الذين ، أو أن يتنازلوا عن شيء منه،فإن ذلك ال ينبغي أن يزحزح أهل اإليمان عن حقهم
 فال يكون منهم أدنى التفات إليهم وال يحفلوا ، وأصمهم، على قلوبهم وأعمى أبصارهم-عز وجل-طبع اهللا 

  بهم، وال يكون ذلك سبباً لمداهنتهم وطلب رضاهم والسعي إلى التقارب معهم أو نحو ذلك، 
ِإن { اثبت عليه، ، إليك-عز وجل-ق الذي أنزله اهللا  يعني على الح}فَاصِبر{:  يقول-تبارك وتعالى-فاهللا 

 وأخذ هؤالء المجرمين في الدنيا واآلخرة، فالغاية بالنسبة ، وعد اهللا حق بجزاء أهل اإليمان}وعد اللَِّه حقٌّ
، ال تغير موقفك وال }ولَا يستَِخفَّنَّك الَِّذين لَا يوِقنُون{ ،ألهل اإليمان هي الجنة مع حسن العاقبة في الدنيا

 ومن كان من أهل اليقين فإنه يكون ، أما أهل اإليمان فهم أهل اليقين،تدهن مع هؤالء، فهؤالء ال يقين لهم
       فال يتشكك وال يتردد وال يحصل له اضطراب في سيره إلى اهللا ،واثقاً بمبدئه، وما هو عليه من الدين

وهم أحوج ما يكونون -الناس اعتبروا به في مثل هذه األيام  ومثل هذا لو أن ، ودعوته-تبارك وتعالى-
 - عز وجل- ولما حصل مثل ما نشاهد من تراجع أهل الصالح والدعاة إلى اهللا ، لسلموا من شر كثير-إليه

 وكل ذلك من أجل تقريبهم أو ،والتلون والتقلب كل ذلك لربما من أجل جذب الذين ال يوقنون إلى دعوتهم
صل معهم إلى حال يلتقون فيها معهم في وسط الطريق فيبقى اإلنسان على دين وحال لربما والتومقاربتهم 

بمثل هذه األصول الكبار، ولهذا ء  والقرآن ملي،يكون بين اإليمان والنفاق، فمثل هذا ينبغي لإلنسان أن يحذره
 ال -عز وجل-كالم اهللا  حينما يقرأ المرء أو يسمع ، ضرب فيه للناس من كل مثل-تبارك وتعالى-فإن اهللا 

، وأنه ]٨٩:سورة النحل[ }ِتبيانًا لِّكُلِّ شَيٍء{ في وصف هذا الكتاب بأنه -عز وجل-شيئا أبلغ مما قال اهللا  يجد
}مَأقْو ِدي ِللَِّتي ِهي{، وأنه ]٩:سورة اإلسراء[ }ِيهمهبر نخْشَوي الَِّذين لُودج ِمنْه تَقْشَِعر ثَاِنيسورة [ }م

  . ى كامل في كل ما يحتاج الناس إليه، واهللا المستعان، وأنه هد]٢٣:الزمر
صلى اهللا عليه -، أن رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-روى اإلمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي 

منكم يصلون س علينا القرآن، فإن أقواما لِبإنه ي((:  صلى بهم الصبح، فقرأ فيها الروم فأوهم، فقال-وسلم



  .)٥())معنا ال يحسنون الوضوء، فمن شهد الصالة معنا فليحسن الوضوء
 تأثر بنقصان -عليه السالم- وفيه سر عجيب، ونبأ غريب، وهو أنه ، ومتن حسن،وهذا إسناد حسن

 وضوء من ائتم به، فدل ذلك أن صالة المأموم متعلقة بصالة اإلمام
 .المستعان واهللا ،خلفه ينمموأالم لبحا يتأثر مامإ ،ومشاهد ظاهر صحيح هذا

 
 .وفضله اهللا بحمد تم
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