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  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .بعدو ،ابه أجمعين وعلى آله وأصح، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

  .اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
الَِّذي َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه وبدَأ خَلْقَ اإلنْساِن ِمن ِطيٍن {:  في قوله تعالى-رحمه اهللا-يقول اإلمام ابن كثير 

فَخَ ِفيِه ِمن روِحِه وجعَل لَكُم السمع واألبصار  ثُم سواه ونَ* ثُم جعَل نَسلَه ِمن ساللٍَة ِمن ماٍء مِهيٍن *
ونا تَشْكُرةَ قَِليال ماألفِْئدإنه الذي أحسن خلق األشياء وأتقنها : يقول تعالى: ]٩-٧:سورة السجدة[ }و

 .وأحكمها

 كأنه جعله من ،ق كل شيءأحسن خلْ: قال} الَِّذي َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه{: وقال مالك عن زيد بن أسلم
  .المقدم والمؤخر

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
أحسن خلق األشياء، والمراد بإحسان هذا الخلق :  يعني}الَِّذي َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه{: -تبارك وتعالى-فقوله 

 األشياء لحكمة، -عز وجل-عن الحكمة، خلق اهللا باعتبار أنه موافق لحكمته، أنه لم يخرج : هنا بعضهم يقول
سبحانه -فجاءت متفاوتة في هذا الخلق بأحوالها وأطوارها وأشكالها وصورها، فال يخرج شيء عن حكمته 

، وهذا جواب لسؤال يرد، وهو أننا نرى بعض األشياء من المخلوقات ليست جميلة في صورتها -وتعالى
َأحسن كُلَّ {معنى :  بعضهم يقولوالجواب، }الَِّذي َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه{:  يقول-عز وجل-وأشكالها، واهللا 

ٍء خَلَقَهيعني}شَي  :وبعضهم ،ا كانت صورته، فال يعني جمال الصورة، وحسن المنظرأنه موافق لحكمته، أي 
: خلقه خلقاً محكماً، متقناً، دقيقاً، تقول:  أي}َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه{ ،إن ذلك بمعنى اإلحكام واإلتقان: يقول

أن ما يصنعه يكون في حال من اإلحكام واإلتقان، وبعضهم : فالن يحسن الصنعة، فالن حسن الصنعة، يعني
هذا من العام المراد به الخصوص، هذا يقوله من حمل ذلك على جمال الصور وحسنها، أن المقصود : يقول

 ونحن نعرف ،هذا من العام المراد به الخصوص: ، قالوا}سن كُلَّ شَيٍء خَلَقَهَأح{بالحسن هو الحسن الظاهر، 
، فال يخرج ]٦٢:سورة الزمر[ }اللَّه خَاِلقُ كُلِّ شَيٍء{:  على عمومه، مثلعام باٍق: أن العام على ثالثة أنواع

ع عام مخصوص، يعني جاء دليل  ونو،]٦:سورة الحشر[ }واللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{شيء عن هذا، 
 مخصوص ]٢٢٨:سورة البقرة[ }والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن ِبَأنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء{: -تبارك وتعالى-يخصصه، كقوله 

العام المراد به : ونوع يقال له. ]٤:سورة الطالق[ }وُأولَاتُ الَْأحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن{: مثالً بقوله
، وإن كان لفظه عاماً، فهذا اً خاصىمخرج العموم، ولكنه أريد به معنأنه خرج في اللفظ : الخصوص، يعني



يجبى ِإلَيِه ثَمراتُ كُلِّ {: -تبارك وتعالى-، فهذا مثل قوله -دليل آخر-ال يحتاج إلى دليل خارج يخصصه 
ذلك، ومعلوم أنه ليس كل ثمرات الدنيا تجبى إلى مكة، السيما مما يصلح ل: يعني ]٥٧:سورة القصص[ }شَيٍء

، وما دمرت الجبال، ]٢٥:سورة األحقاف[ }تُدمر كُلَّ شَيٍء ِبَأمِر ربها{: وقت نزول اآلية، وهكذا في قوله تعالى
دميرهم مما سيقت لتدميره، فهي جاءت لت: وما دمرت بيوت هؤالء، وإنما هو عام مراد به الخصوص، أي

ن حمله على  م}َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه{ العموم االستعمالي، فهنا -رحمه اهللا-هم، وهذا الذي يسميه الشاطبي 
هذا من العام المراد به الخصوص، المقصود األشياء التي كانت بهذه : حسن الظاهر، حسن الصورة، قال

   عد، هذا أبعد هذه األقوال من جمال الصورة، وهذا فيه بالصفة، وليس جميع ما خلقه اهللا يكون بهذه المثابة 
 أنه يدخل فيه اإلحكام }َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه{:  أن قوله-واهللا تعالى أعلم-، والذي يظهر -واهللا تعالى أعلم-

 أسبل إزاره،  حينما-صلى اهللا عليه وسلم-واإلتقان، ويدخل فيه أيضاً الحسن الظاهر، فالرجل الذي قال للنبي 
 عن هذا فاعتذر أنه أحمش الساقين، والحمش في الساقين معروف، أحمش -صلى اهللا عليه وسلم-ونهاه النبي 

كل خلق اهللا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-إن في ساقيه عيباً، فقال النبي :  فهو يقول دقة وميل،فيهما: يعني
 بعض المخلوقات، فالشاهد أن القرد مثالً في د على هذا، فهذا محمول على حسن الصورة، فيِر)١())حسن

 قد أحسن خلقه من -عز وجل-أن اهللا : صورته غير حسن، واهللا أحسن كل شيء خلقه، والجواب عن هذا
حيث هو كذلك يعني باعتبار أنه قرد، أما ترى أن الناس يستملحونه ويقفون لمشاهدته ونحو ذلك، فهو بهذا 

 إلى أجمل األشياء التي يتمثل بها الناس ويذكرونها في الجمال، ويشبهون االعتبار اهللا أحسن خلقه، وانظر
بدل رأسك برأس ما رأيك لو استُ: باء ونحو ذلك، لو قيل ألقبح نساء العالمين صورةظأجمل النساء بها، من ال

نه أجمل غزال، من يرضى بهذا؟ أليس ذلك يكون قبحاً لها؟ هو كذلك، فهذا الحيوان هو جميل من حيث كو
 يوضع لك رأس :حيوان، الطاوس يذكر في الجمال والحسن ونحو هذا، لو قيل ألقبح الناس وجهاًي أ ،كذلك

أنه طائر، لكن اإلنسان أجمل خلقاً وأحسن ولو أي نه كذلك، إطاوس، يقبل هذا؟ ما يقبل، فهو جميل من حيث 
لَقَد خَلَقْنَا الِْإنسان ِفي {: -عز وجل- ولهذا قال اهللا ،لم يكن له تلك الصورة مقارنة بغيره من بني جنسه

 ،، فهذا يشمل صورته الظاهرة كما يشمل صورته الباطنة، فرأسه إلى أعلى]٤:سورة التين[ }َأحسِن تَقِْويٍم
واهللا تعالى - بهذه المثابة من الخلق، ال يضاهيه شيء من المخلوقات، هذا الذي يظهر -عز وجل-وجعله اهللا 

، هذا ينقله عن ق كل شيء، كأنه جعله من المقدم والمؤخرأحسن خلْ: ، قال}ن كُلَّ شَيٍء خَلَقَهَأحس{، و-أعلم
كل "ق كل شيء، ، أحسن خلْ}َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه{زيد بن أسلم، المقدم والمؤخر، يعني فيه تقديم وتأخير، 

  ، على قراءة }َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه{ وق كل شيء، هذه تقدم، أحسن خلْ"خلقه" هذه تكون مؤخرة، و"شيء
ق مصدر، ، الخلْاألشياء ق، يعني أحسن خلْ}قَهَأحسن كُلَّ شَيٍء خَلْ{ :ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر

أنه ، ويمكن أن يكون من قبيل البدل، ويكون بدل اشتمال، يعني }قَه شَيٍء خَلَْأحسن كُلَّ{ق األشياء، أحسن خلْ
 مثل هذا ،بعض من بعض، إنما بدل اشتمال، هو بدل يعني صفة تحلى بهابدل ليس بدل كل من كل، وال 

خلقه، أدبه، حياؤه، ونحو هذا من األوصاف، فيكون من قبيل بدل االشتمال، : ه، فهذاأعجبني زيد علم: تقول

                                                
  ).  ٧٢٤١(رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم  - ١



 إنه بدل كل من كل، : وبعضهم يقول،، أحسنه في الخلق}َأحسن كُلَّ شَيٍء{فيكون عائداً إلى الشيء، 
إنه بدل اشتمال، : ، وإما إذا قيل}َأحسن كُلَّ شَيٍء{إنه بدل كل من كل، : والضمير الهاء يرجع إلى اهللا إذا قلنا

  .فإنه يرجع إلى الشيء
يرجع إلى أعطاه الخلق الالئق به، الضمير : ، يعني}قَهَأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَ{ أحسن خلق كل شيء،: قال

  . خلَقَه اهللا}َأحسن كُلَّ شَيٍء خَلَقَه{الشيء، أو 
وبدَأ خَلْقَ اإلنْساِن ِمن {:  تعالىوات واألرض شرع في ذكر خلق اإلنسان فقالاثم لما ذكر خلق السم: قال
 .خلق أبا البشر آدم من طين:  يعني}ِطيٍن

يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب :  أي}مِهيٍنثُم جعَل نَسلَه ِمن ساللٍَة ِمن ماٍء {
 .المرأة

}اهوس {،  مستقيماًآدم لما خلقه من تراب خلقه سوياً:  يعني}ثُم عمالس َل لَكُمعجوِحِه ور نَفَخَ ِفيِه ِمنو
، -عز وجل-بهذه القوى التي رزقكموها اهللا :  أي}نقَِليال ما تَشْكُرو{العقول، :  يعني}واألبصار واألفِْئدةَ

  .عز وجل-فالسعيد من استعملها في طاعة ربه 
صلى -، نسل هذا اإلنسان الذي خلقه من طين، وهو آدم }ثُم جعَل نَسلَه ِمن ساللٍَة ِمن ماٍء مِهيٍن{: هنا قوله

اسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل نيت:  يعني}ِمن ساللٍَة ِمن ماٍء مِهيٍن{ -اهللا عليه وسلم
  .سل من هذا وهذا، من صلب الرجل ومن ترائب المرأةتُ: وترائب المرأة، يعني

ل س: سل من األصل وتفصل عنه، تقولل معروف، تُسل، والسوسميت ساللة بهذا االعتبار، باعتبار أنها تُ
انسل من األصل فخرج :  من هذاة قريب-رحمه اهللا- ابن جرير  وعبارة، سل الشعرة من العجين،كذا من كذا

 أو الماء الذي انسل فخرج عن األصل، عن اإلنسان، وهي هذه النطفة، فهي تسل من اإلنسان، وكما قال عنه،
، فبعضهم ]٧-٦:سورة الطارق[ }يخْرج ِمن بيِن الصلِْب والتَّراِئِب* خُِلقَ ِمن ماء داِفٍق {: -عز وجل-اهللا 
 أن ذلك بالنسبة }يخْرج ِمن بيِن الصلِْب والتَّراِئِب{: صلب الرجل وترائب المرأة، وبعضهم يقول: يقول

سل من اإلنسان بهذه الطريقة، وكأن يوعظام الصدر، وهذا يدل على أن ذلك يخرج : للرجل، والترائب هي
فيه خالصة الغذاء؛ ولذلك يضر :  الماء كما يقول األطباء ولهذا فإن هذا يسل من دمه؛-واهللا أعلم-ذلك يكون 

 بالدم، وإذا تحرك في اإلنسان فإنه يؤثر ذلك في أجزاء اًباإلنسان كثرة خروجه، وإذا كثر خرج مختلط
الجسد، فإذا خرج حصل الفتور في جميعه، وإذا تعسر أو امتنع وجد أثر ذلك في صلبه، وجد أثره في صلبه 

، وهذا معنى الساللة، وأصحاب اإلعجاز العلمي يقولون }خْرج ِمن بيِن الصلِْب والتَّراِئِبي{األلم، و: يعني
: وس يتبعها مثل الذيل، فيقولونء لها مثل الر-كما ترون-كالماً آخر غير هذا، يصورون الحيوانات المنوية 

لذيل، فهي بهذه الصورة صورة إن الرأس هذا هو الذي يلحق البويضة، ثم بعد ذلك يتالشى ويذهب هذا ا
سل من الشيء، ويستخلص منه أو يخرج منه، ساللة، هكذا يقولون، وهذا الكالم فيه نظر، وإنما الساللة ما ي

  .واهللا تعالى أعلم
}اهوس نه اإلنسان الذي خلق من النطفة؟ ال شك أن إ: ، لماذا لم نقليعني آدم لما خلقه من تراب:  قال}ثُم

، فهذه -صلى اهللا عليه وسلم-، هذا كان آلدم }ثُم سواه ونَفَخَ ِفيِه ِمن روِحِه{: اصلة له، لكن قولهالتسوية ح



خلق األشياء و سوى -عز وجل-اهللا : قرينة تحدد أحد االحتمالين في المعنى، يعني لو لم يكن هذا لقلنا
 خلقه في أحسن صورة، وأكمل صورة، -لمصلى اهللا عليه وس-جميعاً، فسواء اإلنسان األول الذي هو آدم 

: ئك الذين يتخرصون، ويقولونطوله ستون ذراعاً في السماء، وعرضه سبعة أذرع، خالفاً لما يذكره أوال
اإلنسان كان بصورة كذا، وكان بصورة كذا، ويذكرون حالة من التخلف في خلق اإلنسان، ثم بعد ذلك بدأ 

 العصر الحجري، والعصر البرونزي، والعصر كذا، وما يذكره يتطور، وهكذا يذكرون القرون والعصور،
أيضاً بعض هؤالء من أن اإلنسان كان يعني يتبع الخرافة والسحر، ثم بعد ذلك بدأ يتعرف على اهللا وما إلى 
ذلك، فهذا كله كذب، اإلنسان كان على الفطرة، وفي أحسن خلقة، وقد مضت أمم ممكنة وقوية وعندها 

عض آثارها باقياً، وقد ذكر اهللا هذا في القرآن، فال وجود لهذه العصور التي يتكلمون حضارات ال زال ب
  .عنها
 يعني الروح هنا المقصود بها المخلوقة، فأضافها إليه تشريفاً، كبيت اهللا، وناقة }ونَفَخَ ِفيِه ِمن روِحِه{: قال

  .}قَِليلًا ما تَشْكُرون{العقول، :  يعني}فِْئدةَوجعَل لَكُم السمع والَْأبصار والَْأ{: اهللا، قال
} ونكَاِفر ِهمبِبِلقَاِء ر مْل هِديٍد بِض َأِئنَّا لَِفي خَلٍْق جلَلْنَا ِفي األرقَالُوا َأِئذَا ضِت الَِّذي *ووالْم لَكم فَّاكُمتَوقُْل ي 

جتُر كُمبِإلَى ر ثُم كَِّل ِبكُموون١١-١٠:سورة السجدة[ }ع[. 
تمزقت :  أي}َأِئذَا ضلَلْنَا ِفي األرِض{: يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا

! عود بعد تلك الحال؟نأئنا ل: ؟ أي}َأِئنَّا لَِفي خَلٍْق جِديٍد{وذهبت،  أجسامنا وتفرقت في أجزاء األرض
 هو بعيد بالنسبة إلى قُدرتهم العاجزة، ال بالنسبة إلى قُدرة الذي بدأهم وخلقهم يستبعدون ذلك، وهذا إنما

  .}كَاِفرونهم ِبِلقَاِء ربِهم بْل {:  فيكون؛ ولهذا قال، كن: أن يقول لهمن العدم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً
إضالل، ومنه :  أجسادنا وتحللت وتالشت، والدفن يقال لهذهبت:  يعني}وقَالُوا َأِئذَا ضلَلْنَا ِفي األرِض{: قوله

،  ونائُلدر بالجوالن حزمومن دفنوه، يتحدث عن ميت، وغُ: يعني. ٍةيلج ضلوه بعيٍن مفآب: قول الشاعر
ضل الماء : ذهاب، تقولي أإضالل، أو ضالل، : إضالل، وكذلك أيضاً االضمحالل يقال له: فالدفن يقال له
َأِئذَا ضلَلْنَا { صب الماء على اللبن واختلط معه، فإنه ال يتميز هذا من هذا، ضل الماء في اللبن، في اللبن، إذا
  . تحللت األجساد وتالشت، هم يستبعدون اإلعادة ثانية}ِفي األرِض

 ية أن ملك الموت شخص، الظاهر من هذه اآل}قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموِت الَِّذي وكَِّل ِبكُم{:  تعالىثم قال: قال
، وقد سمي في بعض "سورة إبراهيم"معين من المالئكة، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في 

  .اآلثار بعزرائيل، وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد، وله أعوان
  .}ك الْموِتملَ{: لم يثبت ذلك في الكتاب والسنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل، ولكن اهللا قال

قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموِت الَِّذي وكَِّل {:  هنا قال-عز جل- هذا جواب عن سؤال وهو أن اهللا ،وله أعوان: قوله
{: -تبارك وتعالى-، فدلَّ على أن الذي يتوفاهم واحد، وفي قوله }ِبكُممنَهفَّوتَولُنَا يسر ماءتْهتَّى ِإذَا جح{ 

 -ملك واحد-هل الذي يتوفى هو ملك الموت ف جمع، فذكر جماعة من المالئكة، }رسلُنَا{، ]٣٧:ة األعرافسور[
إنهم :  أنه ملك واحد له أعوان، فبعض أهل العلم يقول:أو أن ذلك قد وكل به جماعة من المالئكة؟ فالجواب

لم يدعوها في يده (( : البراءينتزعون روح الميت حتى إذا بلغت الحلقوم أخذها ملك الموت، وفي حديث



د على هذا أن الذين يموتون في ، فالحاصل أن ملك الموت له أعوان من المالئكة، وال يِر)٢())طرفة عين
 ال تقاس بما نشاهده، فعالم -عز وجل-اللحظة الواحدة في مشارق األرض ومغاربها كثير، فإن قدرة اهللا 

 يزوي -تبارك وتعالى-ار التي ال يمكن أن يبنى عليها أن اهللا الغيب غير عالم الشهادة، وجاء في بعض اآلث
   . على كل شيء قدير-تبارك وتعالى-له األرض، وال حاجة لمثل هذا، فاهللا 

وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون األرواح من سائر الجسد، حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها : قال
 .ملك الموت

  .ضحويت له األر: قال مجاهد
ولَو تَرى ِإِذ الظَّاِلمون ِفي غَمراِت {:  يقول-تبارك وتعالى-كأنها جمعت له، اهللا : حويت له األرض، يعني

كُمواْ َأنفُسَأخِْرج ِديِهماِسطُواْ َأيآلِئكَةُ بالْمِت ووهؤالء الذي يظهر أنهم مالئكة العذاب]٩٣:سورة األنعام[ }الْم ، ،
  .ك الموتوليسوا أعوان مل

  . يشاءمتىست، يتناول منها فجعلت له مثل الطَحويت له األرض : قال مجاهد
 .يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم:  أي}ثُم ِإلَى ربكُم تُرجعون{:  تعالىوقوله

}صنَا َأببر ِهمبر ِعنْد وِسِهمءو رنَاِكس ونِرمجى ِإِذ الْمتَر لَوو وِقنُوناِلحاً ِإنَّا مْل صمنَا نَعِجعنَا فَارِمعسنَا ور* 
 ِعينمالنَّاِس َأجالِْجنَِّة و ِمن نَّمهج لََأنُل ِمنِّي لََأمقَّ الْقَوح لَِكنا واهدنَا كُلَّ نَفٍْس هِشْئنَا لَآتَي لَوا *وفَذُوقُوا ِبم 

 .]١٤-١٢:سورة السجدة[ }م هذَا ِإنَّا نَِسينَاكُم وذُوقُوا عذَاب الْخُلِْد ِبما كُنْتُم تَعملُوننَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُ

  .عز وجل- الهم حين عاينوا البعث، وقاموا بين يدي اهللاقيخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة، و
  .يلهم وقولهموقالهم وِق: وقولهم، يقال: ومقالهم، يعني: إي وقالهم يعني
ربنَا {: من الحياء والخجل، يقولون: وسهم، أيء حقيرين ذليلين، ناكسي ر-عز وجل- اهللا يوقاموا بين يد

 }َأسِمع ِبِهم وَأبِصر يوم يْأتُونَنَا{: نحن اآلن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى:  أي}َأبصرنَا وسِمعنَا
لَو كُنَّا نَسمع َأو نَعِقُل ما كُنَّا {:  يعودون على أنفسهم بالمالمة إذا دخلوا النار بقولهم وكذلك،]٣٨:مريمسورة [

إلى الدار :  أي}ربنَا َأبصرنَا وسِمعنَا فَارِجعنَا{:  وهكذا هؤالء يقولون،]١٠:سورة الملك[ }ِفي َأصحاِب السِعيِر
  .قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق:  أي}ا موِقنُوننَعمْل صاِلحاً ِإنَّ{الدنيا، 
 اآلن }َأبصرنَا وسِمعنَا{ فسر ذلك باالستجابة، -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير }ربنَا َأبصرنَا وسِمعنَا{: هنا قوله

          ومنهم -من المفسرين ، هكذا فسره كما ترون، وكثير }َأبصرنَا وسِمعنَا{ نسمع قولك ونطيع أمرك،
أبصرنا ما كنا نكذب به، ما كنا :  أي}َأبصرنَا وسِمعنَا{ فسروه بمعنى آخر -رحمه اهللا-أبو جعفر بن جرير 

ما كنا نجحده من عقابك ألهل معصيتك، وسمعنا منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا، وننكره، 
، بمعنى أنه تتالشى عنه الحجب، ويبصر ]٢٢:سورة ق[ }صرك الْيوم حِديدفَب{: -عز وجل-كما قال اهللا 

اآلن : أبصرنا وسمعنا، كأنهم يقولون: الحقائق، ويسمع فيعاين الحقيقة التي كان ينكرها ويكابر فيها، فيقول
غيب في حقهم ؛ ألنه كشف لهم عن الغيب، فصار ال-عليهم الصالة والسالم-عرفنا حقيقة ما جاءت به الرسل 
                                                

ححه األلباني في ، وص"إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح: "، وقال محققوه)١٨٥٣٤(رواه أحمد في المسند، برقم  -  ٢
 ).١٦٧٦(صحيح الجامع، برقم 



 }يا ويلَنَا من بعثَنَا ِمن مرقَِدنَا{: ا يقولون، لم]٥٢:سسورة ي[ }هذَا ما وعد الرحمن وصدقَ الْمرسلُون{شهادة، 
، }رنَا وسِمعنَاربنَا َأبص{، فيرون هذه األشياء ويعاينونها، }هذَا ما وعد الرحمن وصدقَ الْمرسلُون{: فيقال

 هو من قبيل التفسير بالالزم، وأن المعنى الظاهر -رحمه اهللا-والزم ذلك االستجابة، فكأن تفسير ابن كثير 
  .، وعليه عامة المفسرين-واهللا تعالى أعلم-هو ما سبق 

}وِقنُوناِلحاً ِإنَّا مْل صمعلم الرب تعالى منهم أنه وقد ، قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق:  أي}نَع
:  تعالى يكذبون آيات اهللا ويخالفون رسله، كما قاللو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً

  .ية اآل]٢٧:سورة األنعام[ }ولَو تَرى ِإذْ وِقفُوا علَى النَّاِر فَقَالُوا يا لَيتَنَا نُرد وال نُكَذِّب ِبآياِت ربنَا{
ولَو شَاء ربك آلمن من ِفي األرِض كُلُّهم { :، كما قال تعالى}ولَو ِشْئنَا آلتَينَا كُلَّ نَفٍْس هداها{وقال هاهنا 

 .]٩٩:سورة يونس[ }جِميعاً

}ِعينمالنَّاِس َأجالِْجنَِّة و ِمن نَّمهج ألنُل ِمنِّي ألمقَّ الْقَوح لَِكنمن الصنفين، فدارهم النار ال محيد لهم : أي }و
  .عنها وال محيص لهم منها، نعوذ باهللا وكلماته التامة من ذلك

إذا جعل الناس على اإليمان :  يعني، المقصود في الدنيا}ولَو ِشْئنَا آلتَينَا كُلَّ نَفٍْس هداها{ :يعني أن قوله
  . وحق القول منه-تبارك وتعالى-جميعاً، هداهم إلى اإليمان، ولكن سبقت كلمته 

  . وصفاته-تبارك وتعالى-حقت كلمته وسبقت أن يمأل النار من الجن واإلنس، وبهذا تظهر معاني أسماء اهللا 
في ذلك الحين، في ذلك الوقت، في اآلخرة :  يعني}ولَو ِشْئنَا آلتَينَا كُلَّ نَفٍْس هداها{ :من أهل العلم من يقولو

  .عاينوه، وهذا غير صحيحيعني، حينما ي
ذوقوا هذا : يقال ألهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ:  أي}فَذُوقُوا ِبما نَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا{: قال

ِإنَّا { له، العذاب بسبب تكذيبكم به، واستبعادكم وقوعه، وتناسيكم له؛ إذ عاملتموه معاملة من هو ناٍس
وال يضل عنه شيء، بل من باب المقابلة، املكم معاملة الناسي؛ ألنه تعالى ال ينسى شيئاًسنع:  أي}نَِسينَاكُم 

  .]٣٤:الجاثيةسورة [ }الْيوم نَنْساكُم كَما نَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا{: كما قال تعالى
صل، وأن المعنى اآلخر  جعل النسيان بمعنى الذهول عن المعلوم هو األه كأن-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

 يتعاملتم معه تعامل الناس:  يعني}فَذُوقُوا ِبما نَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا{: الذي هو الترك متفرع عنه؛ ألنه قال
  :لذهول؛ ألن النسيان يأتي لمعنيينله الذي ال يذكره، هذا معنى النسيان الذي هو بمعنى ا

  .نسيت الكتاب، نسيت الموعد: وم، تقول هو الذهول عن المعل:المعنى األول
فالن نسي أهله، فالن نسي قومه، فالن نسي :  يأتي بمعنى الترك واإلعراض عن الشيء، تقول:المعنى الثاني

 لما فسره بمعنى -رحمه اهللا-أصحابه، فالن نسي نفسه حينما قال كذا، فالمقصود هنا الترك، فابن كثير 
 لهم في النار بأن ذلك من قبيل المقابلة، يعني أنه يعني ما يسمونه -جلعز و-الذهول قال عن نسيان اهللا 

  . ألنها جاءت في حقهم، فالشيء يذكر مع ما يقابله؛بالمشاكلة، أنه عبر بهذه اللفظة
 وال يضل عنهألنه تعالى ال ينسى شيئاً :  أنه ليس من باب المقابلة، قال-واهللا تعالى أعلم-والذي يظهر 

 عند الكثيرين،  التي هي نوع من المجاز فال حاجة لهذا، المقابلة يقصد المشاكلة، المقابلة، بل من بابشيء
أنه من باب المشاكلة،  ]٣٠:سورة األنفال[ }ويمكُرون ويمكُر اللّه{: -تبارك وتعالى-ويزعم بعضهم أن قوله 



وا إلى أنهم يقصدون بذلك المجاز، فصفة نويذكره بعض أهل السنة، ولكنهم يبدو قالوه متابعة لغيرهم ولم يتفط
 -عز وجل- من الصفات التي تثبت هللا ت، لكن حيث يليق ذلك ويحسن، فليس-عز وجل-المكر ثابتة هللا 

  .بإطالق
 إال إذا أريد معنى -بيل المقابلةيعني أنه من ق-فهنا إذا فسر النسيان بمعنى الترك ال حاجة إلى أن يقال هذا 

 وتوحيده -عز وجل-ي ذكره ابن كثير، أن الجزاء من جنس العمل، فلما تركوا أمر اهللا لذآخر للمقابلة غير ا
نه قابلهم بذلك، إ: فهذا يمكن أن يقال عنه،  في النار وأعرض عنهم-عز وجل-وراءهم ظهرياً تركهم اهللا 

 بمعنى الترك، ]٣٤:ة الجاثيةسور[ }الْيوم نَنساكُم{وليست المقابلة المذكورة هنا التي هي من قبيل المشاكلة، 
}مهفَنَِسي واْ اللّه{، ]٦٧:سورة التوبة[ }نَسمهَأنفُس ماهفََأنس وا اللَّهنَس لَا تَكُونُوا كَالَِّذين١٩:سورة الحشر[ }و[ ،
}وا اللَّه{بمعنى تركوا طاعته وتوحيده، :  يعني}نَسمهَأنفُس ماهأعرضوا عما بمعنى أنهم :  يعني}فََأنس

  .يصلحها وينفعها واشتغلوا بما يضرها
 في  تعالىكما قال بسبب كفركم وتكذيبكم،:  أي}وذُوقُوا عذَاب الْخُلِْد ِبما كُنْتُم تَعملُون{:  تعالىوقوله: قال

} فَلَن نَِّزيدكُم ِإلَّا عذَابا{: لى قوله إ} ِإلَّا حِميما وغَساقًا *لَّا يذُوقُون ِفيها بردا ولَا شَرابا{: اآلية األخرى
 .]٣٠-٢٤:سورة النبأ[

} ونتَكِْبرسال ي مهو ِهمبِد رموا ِبححبسداً وجوا سا خَروا ِبهِإذَا ذُكِّر اِتنَا الَِّذينِبآي ْؤِمنا يافَى *ِإنَّمتَتَج 
 ونعداِجِع يضِن الْمع مهنُوبج نِْفقُوني مقْنَاهزا رِممعاً وطَمفاً وخَو مهبر* ِمن ملَه ا ُأخِْفيم نَفْس لَمفَال تَع 

لُونمعا كَانُوا يِبم اءزٍن جيِة َأع١٧-١٥:سورة السجدة[ }قُر[. 

استمعوا لها :  أي} ِإذَا ذُكِّروا ِبها خَروا سجداًالَِّذين{إنما يصدق بها :  أي}ِإنَّما يْؤِمن ِبآياِتنَا{: يقول تعالى
  .وفعالً وأطاعوها قوالً

 استمعوا لها وأطاعوها قوالً }ِإذَا ذُكِّروا ِبها خَروا سجداً{استمعوا لها، :  يعني}الَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِبها{: قال
يقي وضع الجبهة على األرض، أو الخضوع واالنقياد وفعالً، يعني كأنه فسر السجود هنا بمعنى السجود الحق

  .فعالًوقوالً وفعالً؟ الخضوع واالنقياد قوالً 
 فالسجود بعضهم يفسره بهذا في بعض المواضع، تجدون ذلك تمعوا لها وأطاعوها قوالً وفعالً،أي اس: قال

في ، والسجود ]٤٩:سورة النحل[ } ِفي اَألرِضوِللِّه يسجد ما ِفي السماواِت وما{: -تبارك وتعالى-عند قوله 
، }خَروا سجداً{:  هنا-تبارك وتعالى-تلك المواضع سجود حقيقي ولكن سجود كل شيء بحسبه، لكن قوله 

، }خَروا سجداً{:  أن المقصود به وضع الجبهة على األرض، ويدل عليه قوله-واهللا تعالى أعلم-الذي يظهر 
وسبحوا اهللا في سجودهم بحمده؛ ولهذا نقول في :  يعني}وسبحوا ِبحمِد ربِهم{ههم، سجداً لوجو: يعني

 يعني حامدين ،سبحان ربي األعلى وبحمده:  نقول}وسبحوا ِبحمِد ربِهم{ يعني ،سبحان ربي األعلى: السجود
حوا اهللا وحمدوه، فيكون هذا هو حميد، سب ومنزهين له، فالتسبيح هو التنزيه، ويقرنون معه الت-عز وجل-اهللا 

  .في السجود:  يعني}خَروا سجداً وسبحوا ِبحمِد ربِهم{، -رحمه اهللا-المعنى، وهو الذي اختاره ابن جرير 
} ونتَكِْبرسال ي مهو ِهمبِد رموا ِبححبسالجهلة من الكفرة أي عن اتباعها واالنقياد لها، كما يفعله: قال }و 

 .]٦٠:غافرسورة [ }ِإن الَِّذين يستَكِْبرون عن ِعبادِتي سيدخُلُون جهنَّم داِخِرين{: ال اهللا تعالىقالفجرة، 



 الويعني اآلن الكالم الذي ذكره الحافظ ابن كثير يعني ما حاصله االنقياد واالستجابة، هكذا فسر السجود، 
المعنى، وأهل العلم  ن قبيل الخطأ في التفسير، إذا رجح القول اآلخر، وإنما ذلك من لوازمإن هذا م: يقال

يفسرون تارة بهذا، وتارة بهذا، وتارة ببعض ما يتضمنه اللفظ، وتارة بما يشير إليه، يعني اإلشارة عند 
  .األصوليين، داللة اإلشارة، وليست اإلشارة األخرى التي في تفاسير الصوفية

قيام الليل، وترك النوم واالضطجاع على الفرش :  يعني بذلك}تَتَجافَى جنُوبهم عِن الْمضاِجِع{: ل تعالىثم قا
  . الوطيئة

 .قيام الليل:  يعني بذلك}تَتَجافَى جنُوبهم{: ىقال مجاهد والحسن في قوله تعال

  .هو صالة العشاء في جماعة، وصالة الغداة في جماعة: وقال الضحاك
ترتفع وتنبو، فإن هذا هو أصل هذه اللفظة، جفا :  يعني}تَتَجافَى{، }تَتَجافَى جنُوبهم عِن الْمضاِجِع{اآلن 

بمعنى نبا، وتنبو عن الفرش يعني ترتفع عن الفرش، فهذا يدل على النهوض، بمعنى أنه ال يبقى في فراشه 
 يعني ال }تَجافَى جنُوبهم عِن الْمضاِجِع يدعون ربهمتَ{إن ذلك يصدق عليه، : ، فيقال-عز وجل-يذكر اهللا 

يفسر أن هؤالء يذكرون اهللا في مضاجعهم، ذكر اهللا في المضجع ال شك أنه محمود، ولكن ليس ذلك بمقصود 
  . يقومون،في اآلية، وإنما المقصود أنهم يرتفعون عن الفرش

 يصدق على الصالة، يصلون، ويصدق أيضاً على أحوال أخرى ك، فذل}طَمعاًيدعون ربهم خَوفاً و{: قال هنا
 ويدخل في ذلك الذكر؛ ألن الذاكر هو أيضاً داٍع ،كالدعاء، المقصود أنهم يقومون من الفرش للصالة والدعاء

ن ؛ ألن الدعاء يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة، المقصود أنهم يقومون من فرشهم، فيفعلو-عز وجل-هللا 
  .ذلك، بين صالة وذكر ودعاء

 هو الذي فسره به الجمهور، جمهور المفسرين سلفاً -قيام الليل- هذا المعنى يعني بذلك قيام الليل،: وهنا قال
 -عز وجل-وخلفاً، وكما سبق أن ذلك يصدق على قيام الليل، ويدخل فيه دخوالً أولياً وكذلك من دعا اهللا 

  . عليه ما وصف في اآليةخارج الصالة، أو ذكره فإنه يصدق
 في جماعة وصالة الغداة في هو صالة العشاء: الضحاكأما األقوال األخرى التي أشار إلى بعضها كقول 

 فوجه ذلك أن هذا وقت نوم لغيرهم، هي التي يسمونها العتمة،صالة العشاء :  وهكذا بعضهم قال،جماعة
شيء من المجاهدة واالنتظار؛ ألن من طبيعة الناس صالة العشاء في السابق كان اإلنسان يحتاج معها إلى 

أنهم يستيقظون من الفجر وال ينامون إال في وسط النهار نومة القيلولة، فإذا جاء المغرب يكون الناس في 
الظالم يعم كل مكان، والهدوء يعم كل فحالة من التعب واإلعياء، وطبيعة الحياة آنذاك ال تعين على السهر، 

، فحينما يصلي إلى القرى أو رأى القرى قديماً شاهد فيها هذا، كل مظاهر الحياة تنشّلمكان، ومن ذهب 
اإلنسان المغرب يبدأ الظالم يبدأ يتلمس الجدران في داخل البيت، فيحتاج إلى إيقاد السرج، ويعم الهدوء، 

اء، كما أن اإلنسان يحتاج فالناس يغالبهم النوم؛ ألنهم في أعمالهم، فيحتاجون إلى مجاهدة من أجل انتظار العش
تَتَجافَى جنُوبهم عِن { ففسر بهذا، وبعضهم فسره بصالة العشاء دة من أجل االستيقاظ لصالة الفجر،إلى مجاه



 ، فكانوا حينما ينتظرون الصالة أو إذا تأخر النبي )٣())نام النساء والصبيان((، وتعرفون الحديث }الْمضاِجِع
 في صالة العشاء ناموا، يغالبهم النوم، فهذا وجه هذا التفسير، وقد جاء بإسناد صحيح -صلى اهللا عليه وسلم-

.  في انتظار الصالة التي تدعى العتمةنزلتْ:  عند الترمذي وغيره قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن أنس 
تَتَجافَى { ،عتمةنزلت في كذا من قبيل التفسير غالباً، نزلت في انتظار الصالة التي تدعى ال: وقول الصحابي

إن :  الذي يقال-رضي اهللا تعالى عنه-ال نستطيع أن نتجاوز هذا التفسير من أنس و، }جنُوبهم عِن الْمضاِجِع
إن هذا سبب نزول، مع أنه ال يستبعد أن يكون هذا سبب : أقل أحواله أنه من قبيل التفسير، يعني إذا ما قلنا

ى على ما يمكن أن يكون معلوماً وهو أنه من قبيل التفسير، وما وراء النزول، لكنه غير صريح، فنحن نبق
إنه من قبيل التفسير، فتفسير الصحابي بتلك المثابة : أمر مشكوك، فإذا قلنا أنه من قبيل سبب النزولمن ذلك 

التي تعرفون، فإن لم يوجد له مخالف فإنه يكون حجة، وبصرف النظر هنا عن كونه يوجد مخالف أو ال 
ال مانع من حملها على هذه المعاني؛ ألن الليل يبدأ من غروب :  يقول-رحمه اهللا-فابن جرير  وجد مخالفي

الشمس إلى طلوع الفجر، فيدخل في ذلك صالة العشاء، ويدخل فيه صالة الفجر، ويدخل فيه قيام الليل، فيرى 
اجع قياماً بهذه الفرائض وأيضاً  تتجافى جنوبهم عن المضهم وأن،أن هذا جميعاً مما يدخل في هذه اآلية

تَتَجافَى جنُوبهم عِن { صالة الليل، ويذكر مع هذا أن المتبادر أن المراد بذلك قيام الليل، يي هتوالنوافل ال
 والعشاء، أو صالة العشاءن المراد بذلك صالة الفجر إ: ، ولكن من قال}الْمضاِجِع يدعون ربهم خَوفًا وطَمعا

، وهذه -واهللا تعالى أعلم-إن هذا من قبيل الخطأ في التفسير مثالً، وإنما هذا مما يدخل فيه، : ال يقالمثالً، 
ِإنَّما يْؤِمن ِبآياِتنَا {، جاء بأسلوب الحصر، }ِإنَّما يْؤِمن{ -عز وجل-اآلية في وصف الذين يؤمنون بآيات اهللا 

ا خَروا ِبهِإذَا ذُكِّر الَِّذينونتَكِْبرسلَا ي مهو ِهمبِد رموا ِبححبسا ودجافَى {، ثم ذكر صفة أخرى لهم }وا ستَتَج
، هذه وحدها تكفي إليقاظ قلوبنا الغافلة، فيما يتصل بقيام الليل، ال يحتاج }لْمضاِجِع يدعون ربهمجنُوبهم عِن ا

واعظ في قيام اهللا، إذا أراد أن يتذكر شرف هذه العبادة، وأن ينظر في حاله المسلم معها إلى غيرها من الم
ِإنَّما يْؤِمن ِبآياِتنَا الَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِبها خَروا سجدا وسبحوا ِبحمِد ربِهم {من التقصير فإنه ينظر إلى هذا، 

ونتَكِْبرسلَا ي مهافَى {:  فنسجد ونظن أن هذا هو نهاية المطاف، لكن اهللا قال، نحن نقف عند هذا}وتَتَج
  ، وكأن هذه قرينة حملت الحافظ ابن كثير }يدعون ربهم خَوفاً وطَمعاً{ هذه صفتهم، }لْمضاِجِعجنُوبهم عِن ا

  . على تفسير ذلك باالستجابة-رحمه اهللا-
}طَمفاً وخَو مهبر ونعدخوفاً من وبال عقابه، وطمعاً في جزيل ثوابه:  أي}عاًي.  

 الدعاء هنا يفسر بدعاء المسألة ودعاء العبادة، وهم يقومون الليل رجاء ما }يدعون{وهذا كثير في القرآن 
  يجمعون بين الخوف والرجاء،عند اهللا، فهذا سائل بفعله، وكذلك يسألونه أيضاً بقولهم في دعائهم ومسألتهم

ما عبدنا اهللا خوفاً من ناره وال طمعاً : طمعاً في ثوابه وخوفاً من عقابه، وبهذا نعرف أن الذين يقولون مثالً
في جنته، أن هذا خالف من أثنى اهللا عليهم في القرآن، واليوم أيضاً يسأل الناس عن بعض الرسائل التي 

                                                
رواه البخاري، كتاب األذان، باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين  - ٣

، ومسلم، كتاب )٧٢٣٩(، وفي كتاب التمني، باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، برقم )٨٦٢(والجنائز، وصفوفهم، برقم 
 ). ٦٣٨(لمساجد ومواضع الصالة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم ا



عبده حتى يرضى أو ا...  تعبده حتى يعطيال: تتداول في الجوال، أو بعض الوسائل األخرى، يقولون مثالً
 هذه ليعطي وإنما ليرضى فإذا رضي أعطى، رسالة متداولة، ال تعبده ، كذا يقولونفإنه إذا رضي أعطى،

فلسفة ال حاجة إليها، إنما يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، بعض الناس يطرب لمثل هذه العبارات، ويظن أن تحتها 
، -عز وجل- من صفة أهل اإليمان، فالمؤمن يعبد اهللا -عز وجل- لما ذكر اهللا ، والواقع أن هذا مخالفئاًشي

  .ويدعوه رجاء الثواب وخوفاً من العقاب، وطلباً لمرضاته
، فيجمعون بين فعل القربات الالزمة والمتعدية، ومقدم هؤالء وسيدهم }وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُون{: قال

  .صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا وفخرهم في الدنيا واآلخرة رس
، أو }وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُون{ هناك قيام الليل وهنا ،يجمعون بين فعل القربات الالزمة والمتعديةف: يقول

اقتران والعبادة المتعدية اإلنفاق، من الصالة إذا فسر بصالة العشاء والفجر وقيام الليل فهذه عبادات الزمة، و
  : أن سعادة العبد دائرة بين أمرين: اة كثيراً في القرآن فذكرت عن هذا جوابين، األولالصالة بالزك

  .حسن الصلة باهللا: األول
 فحسن الصلة باهللا يكون رأسه بالصالة، صلة بين العبد وربه، واإلحسان إلى اإلحسان إلى الخلق،: والثاني

 والزكاة هي رأس العبادات المالية،لبدنية، أن الصالة هي رأس العبادات ا:  واآلخر،الخلق رأسه الزكاة
وهو ما كان مركباً من هذا وهذا،  والعبادات إما مالية وإما بدنية، وهناك نوع تكلم فيه أهل العلم ولم يتفقوا

  .مثل الحج: يقولون
ضية فيؤخذ يها تبع، فإذا فسرت بأن-واهللا أعلم-نها تبعيضية إ:يقالأن  هذه يمكن "نِم"، }وِمما رزقْنَاهم{فهنا 

الشارع ال يطلب ونفاق بعضه، إمنه كما يقول بعض أهل العلم أنه ال يطلب إنفاق جميع المال، وإنما يمدح ب
رحمه -، وذكرت هناك كالم الشاطبي }وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُون{إنفاق جميع المال، كما في أول سورة البقرة، 

تبارك -ي النفقة في سبيل اهللا إسراف، وجاء الكالم على هذا عند قوله  في إنفاق جميع المال، وهل ف-اهللا
، ]٢٩:سورة اإلسراء[ }والَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط{:  في سورة اإلسراء-وتعالى

، هل ]٢٦:سورة اإلسراء[ }ين وابن السِبيِل والَ تُبذِّر تَبِذيراوآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِك{: وكذلك أيضاً في قوله
  في النفقة في سبيل اهللا تبذير أو ال؟

إنك إن ((: إنه ال يطلب شرعاً أن ينفق جميع المال، وال يمدح بذلك، ويحتجون بمثل: فمن أهل العلم من يقول
، -عليه الصالة والسالم-، أو كما قال )٤())فون الناستذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء عالة يتكف

واهللا تعالى -، هذا في الوصية، ولكن في النفقة أحسن ما رأيت في ذلك )٥())الثلث والثلث كثير((: وقال أيضاً
إن ذلك ال يكون ممدوحاً محموداً شرعاً بإطالق، وإنما يختلف باختالف :  فيه تفصيل، ال يقال: أن يقال-أعلم
 منه، وعمر تصدق -صلى اهللا عليه وسلم- تصدق بكل ماله فقبل النبي -رضي اهللا عنه-بكر  ، فأبوالناس

                                                
، ومسلم، كتاب )٢٧٤٢(رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، برقم  - ٤

 ). ١٦٢٨(الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم 

، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم )٢٧٤٣(ث، برقم رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثل - ٥
)١٦٢٨ .( 



 معه -صلى اهللا عليه وسلم- منه، والرجل الذي جاء إلى النبي -صلى اهللا عليه وسلم-بشطر ماله فقبل النبي 
يأتي ((: ا، وقالقطعة من ذهب، فأعرض عنه، ثم تعرض له فأعرض عنه، ثم أخذها كالمغضب ورماه به

رحمه -، فالشاطبي -عليه الصالة والسالم- يعني يتكفف الناس، أو كما قال ،))..أحدكم بماله ثم بعد ذلك
ن ذلك يدل على أنه يكون الحكم فيه باعتبار اختالف أحوال الناس، فمن كان بمرتبة من اليقين إ:  يقول-اهللا

ب فينتظر عادة من المخلوقين أن يصلوه أو يعطوه، فهذا  ال يلتفت قلبه وال يتشع-رضي اهللا عنه-كأبي بكر 
ال بأس أن ينفق جميع ماله وال يكون في ذلك إسراف وال تبذير، ومن كان دون ذلك فإنه ال يحمد بإنفاق 

  .جميع المال في سبيل اهللا
صبحت  في سفر، فأ-صلى اهللا عليه وسلم-كنت مع النبي :  اإلمام أحمد عن معاذ بن جبل قالوروى: قال

لقد ((:  قال،يا نبي اهللا، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار:  منه ونحن نسير، فقلت قريباًيوماً
، وتقيم الصالة، وتؤتي سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره اهللا عليه، تعبد اهللا وال تشرك به شيئاً

ك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ أال أدل((:  ثم قال،))الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت
 ِبما جزاء{، حتى بلغ }تَتَجافَى جنُوبهم عِن الْمضاِجِع{:  ثم قرأ،))الخطيئة، وصالة الرجل في جوف الليل

لُونمعثم قال،}كَانُوا ي  :))بلى، يا رسول اهللا:  فقلت،))نامه؟أال أخبرك برأس األمر وعموده وذروة س، 
أال أخبرك ((:  ثم قال،))رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل اهللا((: فقال

يا رسول اهللا، وإنا :  فقلت،))كُفّ عليك هذا((:  فأخذ بلسانه ثم قال،بلى، يا نبي اهللا:  فقلت))بمالك ذلك كله؟
على : أو قال-ل يكُب الناس في النار على وجوههم ثكلتك أمك يا معاذ، وه((:  فقال؟لمؤاخذون بما نتكلم به

حسن : رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، الترمذي، )٦())إال حصائد ألسنتهم -مناخرهم
  .صحيح

:  ثم قرأ،))الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصالة الرجل في جوف الليل((: قوله هنا في هذا الحديث
}هنُوبافَى جاِجِعتَتَجضِن الْمع م{رة، فهذا ، هذا من قبيل التفسير النبوي الذي جاء النص فيه على اآلية المفس

 صالة العشاء وصالة هتدخل فيفإن قيام الليل داخل في هذا قطعاً، لكن هل المعنى أوسع من ذلك، : يقال
ه اآلثار المروية عن بعض السلف الفجر مثالً؟ لكن ال يهون من قيام الليل، وال يمكن أن يوقف عند مثل هذ

من أن ذلك المقصود به صالة العشاء والفجر، ويكون اإلنسان ممن يتجافى جنبه عن المضاجع، فإن هذا 
:  في اآلية األخرى وهي قوله-تبارك وتعالى-وحده ال يكفي ليتحقق فيه هذا الوصف، باإلضافة إلى أن قوله 

 أن بعضهم ون، إذا نظرتم إلى أقوال المفسرين فيها تجد]١٧:سورة الذاريات[ }يهجعونكَانُوا قَِليلًا من اللَّيِل ما {
كَانُوا قَِليلًا { وال يدل عليه السياق، ، في اآلية-عز وجل- غير مراد هللا -واهللا تعالى أعلم-يفسر ذلك بمعنى 

                                                
، وابن )٢٦١٦(، باب ما جاء في حرمة الصالة، برقم - صلى اهللا عليه وسلم- رواه الترمذي، كتاب اإليمان عن رسول اهللا  - ٦

صحيح : "، وقال محققوه)٢٢٠١٦(م ، وأحمد في المسند، برق)٣٩٧٣(، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، برقم هماج
 لم يسمع من معاذ، وعاصم بن أبي النجود صدوق حسن - وهو شقيق بن سلمة-بطرقه وشواهده، وهذا إسناد منقطع، أبو وائل 
، وصححه األلباني في صحيح )١١٣٩٤(، والنسائي في السنن الكبرى، برقم "الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين

 ).٥١٣٦(الجامع، برقم 



ونعجها يِل ماللَّي نيهجعون فيه قليل، ال فية، يعني أن الوقت الذي  نا"ما"أن : ، فبعضهم يفسرها أن المعنى}م
ال يهجعون إال وقتاً يسيراً، وأكثر : يعني ما فسرها بأنها موصولة، قليالً من الليل الذي يهجعون فيه يعني

 نافية، قليالً من الليل ما "ما"، ففسرها بعضهم بأن -عز وجل-الوقت يصلون، ويقومون الليل ويدعون اهللا 
مدحون  أن المراد بذلك أن الوقت الذي يصلون فيه أو يستيقظون فيه هو وقت قليل، وهل ييهجعون، باعتبار

بهذا، هل اآلية سيقت هذا المساق لمدح أقوام ال يقومون إال قليالً، ال يصلون من الليل إال قليالً ما يتركون 
  .}تَجافَى جنُوبهم عِن الْمضاِجِعتَ{، ليس هذا المراد، وليس هذا ما يدل عليه السياق، وهنا ؟الهجوع إال قليالً

فال يعلم أحد عظمة ما أخفى اهللا :  أي اآلية،}فَال تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم ِمن قُرِة َأعيٍن{:  تعالىوقوله: قال
أخفى اهللا ذلك كلهم في الجنات من النعيم المقيم، واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد، لَما أخفوا أعمالهم 

؛ فإن الجزاء من جنس العمل وفاقاًلهم من الثواب جزاء.  
 رواه ابن ،أخفى قوم عملهم فأخفى اهللا لهم ما لم تر عين، ولم يخطر على قلب بشر: قال الحسن البصري

  .أبي حاتم
ِن الْمضاِجِع يدعون تَتَجافَى جنُوبهم ع{ والحسن البصري، -رحمه اهللا-هذه لفتة جميلة من الحافظ ابن كثير 

فإن قيام الليل أبعد -ا أخفوا عملهم ، لم}فَال تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم ِمن قُرِة َأعيٍن{: ، قال}ربهم خَوفًا وطَمعا
 ما ُأخِْفي لَهم من فَلَا تَعلَم نَفْس{ أخفى اهللا جزاءهم، -ما يكون عن الرياء عادة؛ ألن الناس ال يطلعون عليه

ما أخفيه لهم، وفي : ، يعني يقول اهللا}ِفي لهم من قرة أعينخْفال تعلم نفس ما ُأ{وفي قراءة حمزة،  ،}قُرِة َأعيٍن
  . واهللا المستعان،، يعني ما تقر به العين من ألوان النعيم}ات أعينرمن قُ{: قراءة غير متواترة

 وكيف قابل قلقهم وخوفهم ، لهم مما ال تعلمه نفسأخفاهقيام الليل بالجزاء الذي وتأمل كيف قابل ما أخفوه من 
   . إلى صالة الليل بقرة األعين في الجنةنواضطرابهم على مضاجعهم حين يقومو

تَتَجافَى { لما كانوا في حال من القلق على الفراش }قُرِة َأعيٍن{ ،أخفوا العمل فأخفى الجزاء: ذكر أمرين
  . عوضهم بقرة األعين}بهم عِن الْمضاِجِعجنُو

    فَال تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم ِمن قُرِة {:  تعالىقوله: قال البخاري: -رحمه اهللا-قال اإلمام ابن كثير 
ال ق(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن رسول اهللا -رضي اهللا عنه- عن أبي هريرةثم روى  ، اآلية}َأعيٍن

      قال ،))أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر: اهللا تعالى
، رواه مسلم )٧(}فَال تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم ِمن قُرِة َأعيٍن{: وا إن شئتمءفاقر: -رضي اهللا عنه- أبو هريرة

  .حسن صحيح: والترمذي، وقال الترمذي
  .)٨())هتم عليعِلطْ ما ُأهن بلْوال خطر على قلب بشر، ذُخْراً ِم((: ي رواية للبخاريوف

جعلت ذلك مذخوراً لهم، أعددت لعبادي : ، يعني))أعددت لعبادي(( هنا متعلق بأعددت، ))ذخراً((: قوله
في رواية البخاري، ، هذه ليست ))من بله((: الصالحين أعددت لهم ذخراً، الذخر هو الشيء المذخور، قال

                                                
، ومسلم، في أوائل كتاب الجنة )٣٢٤٤(رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، برقم  - ٧

 ).٢٨٢٤(وصفة نعيمها وأهلها، برقم 

 ).٤٧٨٠(، برقم }يٍنفَالَ تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم ِمن قُرِة َأع{: رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله - ٨



: عتم عليه، يعنيطِلذخراً بله ما ُأ: نها مقحمة، وإنماإ:  هذه زائدة، قال الخطابي وجماعة من أهل العلم"نِم"و
لك في الجنة كذا وكذا : ، تقول مثالًاعد: سوى، يعني:  يعنيهلْأمور لم تسمعوا بها، بي أفي القرآن والسنة، 

، سوى أمور مثالً،  عنفضالً: ، يعنيهالن موصوف بكذا وكذا وكذا بلْف: وكذا بله ما نطلع عليه، تقول
  .، أو ال تعرفها عليهاأخرى لم نطلعو

: سوى حقوق الوالدين، يعني: فالن مقصر في كذا وكذا وكذا بله حقوق الوالدين واألوالد مثالً، يعني: تقول
قوق الوالدين واألوالد، وهكذا، يعني هذا إضافة إلى حقوق، عدا حقوق، يعني هذا الذي ذكرناه ينضاف إليه ح

  .عتم عليهِلطْفضالً عما ُأ
من يدخل الجنة ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي   أيضاً عن-رضي اهللا عنه-وعن أبي هريرة : قال

ينعم ال يبأس، ال تبلى ثيابه، وال يفنى شبابه، في الجنة ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على 
  .رواه مسلم، )٩())شرقلب ب

، هكذا بإطالق، وتأكيد ))ينعم((: الذهن في قولهبهذا وصف جامع في الجنة، ينعم وال يبأس، ولك أن تسرح 
ال يحصل له أمر ال معنوي وال حسي مما يكره، ال حزن وال غم وال : ، يعني))ال يبأس((: ذلك أيضاً بقوله

ل، وال يحصل له ضيق من شيء من األشياء، وال هم وال غل وال حسد وال ضيق صدر، ال يحصل له مل
 وأيضاً ال يحصل له مرض وال صداع، وال ألم ضرس، وال ،-اإلنسان يسأم ما يالبسه كثيراً-يسأم من نعيم 

ر التي كل أحد يمكن وإزعاج، وال يرى أشياء يكرهها، وال يسمع عن أشياء يكرهها، إلى غير ذلك من األم
 يصل إليه هذا الذهن مما يعرفه من مفردات البؤس والنكد الموجود في الحياة أن يسرح ذهنه فيما يمكن أن

الدنيا، إذا سمع المؤمن مثل هذا عرف الدار الحقيقية التي ينبغي أن يشمر في العمل لها، وهان ما يلقاه من 
نعيم أو بؤس في هذه الحياة الدنيا، فهذا معبر، ليس هذا المعول فيه أو لم ل، سواء حصل من حطام هذه يحص

  . واهللا المستعان ال يفنى الشباب وال تبلى الثياب،الدنيا، هناك حيث ال يحصل له بؤس وال أمر يكرهه،
} ونتَوسفَاِسقاً ال ي كَان نْؤِمناً كَمم كَان نى*َأفَمْأونَّاتُ الْمج ماِت فَلَهاِلحِملُوا الصعنُوا وآم ا الَِّذيننزال  َأم 

 لُونمعا كَانُوا يِبم* مِقيَل لَها ووا ِفيها ُأِعيدوا ِمنْهجخْري وا َأنادا َأركُلَّم النَّار ماهْأوقُوا فَمفَس ا الَِّذينَأمو 
 ونِبِه تُكَذِّب النَّاِر الَِّذي كُنْتُم ذَابذَاِب*ذُوقُوا عالْع ِمن ملَنُِذيقَنَّهو  ونِجعري ملَّهِر لَعذَاِب الَْأكْبالْع وننَى دالَْأد * 

وننْتَِقمم ِرِمينجالْم ا ِإنَّا ِمننْهع ضرَأع ِه ثُمباِت رِبآي ذُكِّر نِمم َأظْلَم نم٢٢-١٨:سورة السجدة[ }و[.  
يامة من كان مؤمناً بآياته متبعاً لرسله بمن يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه ال يساوي في حكمه يوم الق

َأم حِسب الَِّذين اجتَرحوا السيَئاِت {:  عن طاعة ربه مكذِّباً لرسله إليه، كما قال تعالىخارجاً: ، أيكان فاسقاً
ممو ماهيحم اءواِت ساِلحِملُوا الصعنُوا وآم كَالَِّذين ملَهعنَج َأنونكُمحا يم اءس م٢١:الجاثيةسورة [ }اتُه[ ،

 }َأم نَجعُل الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَالْمفِْسِدين ِفي األرِض َأم نَجعُل الْمتَِّقين كَالْفُجاِر{: وقال تعالى
                                                

ونُودواْ َأن ِتلْكُم الْجنَّةُ {: رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى - ٩
لُونمتَع ا كُنتُما ِبموهتبلى ثيابه وال يفنى من يدخل الجنة ينعم ال يبأس ال((: ، ولفظه)٢٨٣٦(، برقم ]٤٣:سورة األعراف[ }ُأوِرثْتُم 

هو :  يحيى بن إسحاق،إسناده صحيح على شرط مسلم: "، وقال محققوه)٨٨٢٧(، وأحمد في المسند واللفظ له، برقم ))شبابه
السنَاني: نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة، وثابت: لحيني، وأبو رافعيهو ابن أسلم الب." 



َأفَمن {:  ولهذا قال تعالى هاهنااآلية،} حاب الْجنَِّةال يستَِوي َأصحاب النَّاِر وَأص{: ، وقال تعالى]٢٨:صسورة [
ونتَوسفَاِسقاً ال ي كَان نْؤِمناً كَمم عند اهللا يوم القيامة:  أي}كَان.  

َأما {:  قال-تبارك وتعالى- على تفسير ذلك بكونه يوم القيامة، أن اهللا -رحمه اهللا-هنا الذي حمل ابن كثير 
فَسقُوا فَمْأواهم  وَأما الَِّذين *وا وعِملُوا الصاِلحاِت فَلَهم جنَّاتُ الْمْأوى نزال ِبما كَانُوا يعملُون الَِّذين آمنُ

القرينة، فهذا ال إشكال فيه، ال يستوون يوم القيامة، ولكن نفي ه، فهذا تفصيل لما سبق، وتبيين له، فهذ}النَّار 
، فهم ال يستوون في حياتهم وصفاتهم، وال يستوون عند مماتهم، وال يستوون هى أعم معانياالستواء يحمل عل

ال يستوون في منازلهم التي يصيرون إليها، الجنة أو النار، ال يستوون وال يستوون في القيامة، وفي البرزخ، 
حوا السيَئاِت َأن نَجعلَهم كَالَِّذين آمنُوا َأم حِسب الَِّذين اجتَر{من كل وجه؛ ولهذا في اآلية األخرى التي ذكرها 

ماتُهممو ماهيحم اءواِت ساِلحِملُوا الصعفهم ال يستوون في الحياة وال يستوون في ]٢١:سورة الجاثية[ }و ،
 واالنشراح، أمور ذكرها  يعد أولياءه في الدنيا بالسعادة-تبارك وتعالى-الممات أو بعد الممات؛ ولهذا فإن اهللا 

من عِمَل صاِلحا من ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً { في مواضع من كتابه، -تبارك وتعالى-اهللا 
ما يحصل للمؤمن من : ، فوعدهم بالحياة الطيبة، المقصود بالحياة الطيبة يعني]٩٧:سورة النحل[ }طَيبةً

من لم يدخلها لم يدخل جنة ن في الدنيا جنة إ: -رحمه اهللا- والسعادة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية االنشراح
ه، وإذا ض والمقصود بها هذا، وهذا يتفاوت الناس فيه تفاوتاً كثيراً، ولكن اإلنسان قد يخفى عليه بعاآلخرة،

ضعف إيمانه وكماالته، فلربما يسمع هذا أردت أن تنظر قد ال يصل اإلنسان إلى مراحل من اللذة والسعادة ل
الكالم ويستشكل، لكن دعنا مما يحصل لعامة الناس، وأعطيكم مثلين لمن ينظر من الخارج، بعض من أسلم 
من رجال االستخبارات الغربية أيام االستعمار، رجل كان يعيش في الصحراء الكبرى، مع البادية والرعاة، 

، ومع ذلك الرجل كان ؟الوقت من الجهل والبدع والخرافة، أليس كذلكئك في ذلك وال تسأل عن حال أوال
 من أوروبا ويتعجب من حياة هؤالء، ولفت نظره ما هم فيه من السكينة، واليقين، ءيتعجب من حياتهم، جا

تأتي رياح فتهلك ما عندهم، : وهدوء البال، وراحة النفس، والطمأنينة، والبعد عن القلق وما إلى ذلك، يقول
الحمد هللا هذا قضاء اهللا وقدره، يقول بكل بساطة، وال : أتي أوبئة فتهلك مواشيهم، ونجد أن هؤالء يقولونت

ينجم عن هذا اكتئاب، وانهيار وما أشبه ذلك، كان يتعجب من حال هؤالء الناس، فلفت نظره ذلك، وعرف أن 
  .هذا يرجع إلى دينهم وإسالمهم

رجل معروف، جاء من أوروبا ثم أسلم، أظنه جاء من النمسا وكتب ذكره محمد أسد، وهو : المثال الثاني
 وكتب كتاباً آخر، فذكر في رحلته لما جاء مع زوجته، جاء إلى مصر وذهب مروراً ببالد "الطريق إلى مكة"

الشام، ثم ذهب إلى تركيا وركب القطار، وهو ذاهب إلى أوروبا في القطار من تركيا إلى أوروبا فكان يرى 
 رآهم في بالد الشام وكذا غير الوجوه التي رآها وهو نالذين ركب معهم القطار في مصر مثالً والذيالناس 

أما ترين الفرق؟ الذين كنا نراهم في مصر والشام وجوه غير هذه : متجه إلى أوروبا، فكان يقول لزوجته
ق، وجوه قلقة، هو يقول هذا، هو بيين ينتابها القلوالوجوه، يعني غير األوروبيين، فكان ينظر إلى وجوه األور

نعم، صحيح، الوجوه تلك غير هذه الوجوه، : رجل منهم، فكان يذكر هذا المرأته، وتوافقه على هذا، تقول
تنظر إليهم على عندما حياة قلقة، ولذلك إذا ذهبت إلى أوروبا تجد حياة أخرى تماماً، الناس في الصباح مثالً 



سرعة، والحياة سريعة وقلقة، وتشعر أنك مشدود مجد المشي بطريقة األرصفة مملوءة بالبشر يمشون، ت
، اًمتوتر، كل الناس، يعني طريقة الحياة طريقة غير عادية، وإذا ذهبت إلى بالد المسلمين تجد سكينة وهدوء

ربية، إذا أردت أن تنظر إلى هذا في بلد واحد اذهب إلى كينيا مثالً، إذ أنا ذهبت إلى نيروبي هي كأنها بلد غو
، وما أشبه ذلك، ألنها -عز وجل-لكن ألوان الناس سوداء، فتجد أنماط الحياة الغربية من اللباس، والكفر باهللا 

كانت مستعمرة بريطانية، فتجد الناس نفس الطريقة في الحياة الغربية، فإذا ذهبت إلى الشرق في ممبا مثالً س
تماماً، هي حياة المسلمين التي تعرف من الهدوء والسكينة  تجد الحياة تختلف اً إسالميوهي تعتبر ساحالً

والسكون، ليس فيها ذاك القلق والتوتر الذي تراه في نيروبي، فهذه أمور أنا ذكرتها من أجل أن اإلنسان قد 
أنا ال أجد هذه الجنة التي يتكلم عنها شيخ اإلسالم، : يقف مع بعض المعاني التي يسمعها ويقول لضعف إيمانه

 الفرق بين هذا المسلم وبين ذاك ونالذين ينظرون من الخارج ير: أجد هذه اللذة التي تذكرون، نقولال 
، إنسان بعيد عن اهللا ال يعبد !؟ايعيشوأن  أعني الكفار، كيف يستطيعون ،الكافر، وأنا أتعجب كيف يعيشون

صالة الفجر في يوم من األيام ما وال يعرف اهللا، كيف يعيش، تنتابه المخاوف من كل جهة، اإلنسان لو فاتته 
، ال يستطيع )١٠())ليس في النوم تفريط((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-يقدر يعيش ذاك اليوم، مع أن النبي 

، هؤالء اً، وال يكلم أحداً، وال يرى أحدئاًأن يعيش ذلك اليوم، يشعر أن الدنيا كلها مقفلة، وال يريد أن يرى شي
  !ال يصلون وال يسجدون له كيف يعيشون؟الذين ال يعرفون اهللا و

، ال يستوون من كل وجه، ويدخل في هذا }َأفَمن كَان مْؤِمنًا كَمن كَان فَاِسقًا لَّا يستَوون{: فالمقصود أن قوله
وا الصاِلحاِت َأما الَِّذين آمنُوا وعِملُ{: ال يستوون في جزائهم في اآلخرة، بقرينة أن اهللا قالأنهم دخوالً أولياً 

لُونمعا كَانُوا يلًا ِبمى نُزْأونَّاتُ الْمج مفَلَه{.  
  .أنها نزلت في علي بن أبي طالب، وعقبة بن أبي معيط: وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما: قال

 النزول، أنها نزلت هذه جاءت في عدد من اآلثار وهي من قبيل المراسيل، وال يصح من ذلك شيء في سبب
رضي اهللا تعالى عنه- في علي وفي عقبة بن أبي معيط، يعني أن عقبة بن أبي معيط افتخر على علي- ،

  .عقبة، ولكن ذلك ال يصح، فاآلية عامة:  يعني}َأفَمن كَان مْؤِمنًا كَمن كَان فَاِسقًا{وتطاول عليه، فنزلت اآلية 
صدقت قلوبهم بآيات اهللا وعملوا :  أي}َأما الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت{: ولهذا فَصل حكمهم فقال: قال

  .بمقتضاها، وهي الصالحات
 كثير في كالم ابن جرير، ولكن إذا وتفسير اإليمان بالتصديق هذا تجدونه في عبارات بعض أهل العلم، وه

: ئة في شيء فإن ذلك غاية ما هنالك أن يقالعرف أن قائل ذلك ليس من اإلرجاء في شيء، وليس من المرج
إن العبارة لو كانت أدق لكان أولى، نعرف أن اإليمان إذا ذكر مع األعمال الصالحة فيكون اإليمان باعتبار ما 

  هل اإليمان هو التصديق في اللغة؟ ف ،يكون في القلب، وهذا الذي في القلب

                                                
 ).٦٨١(ة، باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصال - ١٠



 بمعنى اإلقرار، أقرب ما له اإلقرار، أقرب ما يفسر به تصديق انقياديي أاإليمان في اللغة تصديق خاص، 
اإلقرار واإلذعان القلبي، وليس مجرد التصديق، وشيخ اإلسالم في كتابه اإليمان الكبير ذكر نحو سبعة 

  .آمنوا صدقوا، مع الفرق بين هذا وهذا: فروقات في اللغة بين اإليمان والتصديق، ابن جرير كثيراً ما يقول
  .التي فيها المساكن والدور والغرف العالية:  أي}م جنَّاتُ الْمْأوىفَلَه{: قال

 هذه البساتين فيها القصور والمساكن }جنَّاتُ الْمْأوى{ الجنات هي البساتين، }جنَّاتُ{يعني التي يأوون إليها، 
  .التي يأوون إليها

  .ضيافة وكرامة:  أي}نزالً{ :قال
  .د للضيفزل هو ما يعباعتبار أن النُّ

}لُونمعا كَانُوا يقُوا *ِبمفَس ا الَِّذينَأمو {.  
الباء هنا تكون سببية، يعني بسبب ما كانوا يعملون، فالعمل سبب لدخول الجنة، ولكنه غير مستقل، يعني ليس 

ألمور الثالثة ق الشرط وانتفاء المانع، فإذا اجتمعت هذه ابسبب تام، وإنما البد من وجود السبب والشرط، تحقُّ
ب، فالعمل سبب لكنه ال يستقل فإن ذلك هو الذي يعبر عنه أحياناً بالسبب التام، يعني الذي يحصل بعده المسب

  .، فالباء هنا ال تدل على المقابلة)١١())لن يدخل أحدكم الجنة بعمله((
 }ار كُلَّما َأرادوا َأن يخْرجوا ِمنْها ُأِعيدوا ِفيهافَمْأواهم النَّ{خرجوا عن الطاعة، :  أي}وَأما الَِّذين فَسقُوا{: قال

  .اآلية} كُلَّما َأرادوا َأن يخْرجوا ِمنْها ِمن غَم ُأِعيدوا ِفيها{: كقوله
  .واهللا إن األيدي لموثقة، وإن األرجل لمقيدة، وإن اللهب ليرفعهم والمالئكة تقمعهم: قال الفُضيل بن عياض

}ونِبِه تُكَذِّب النَّاِر الَِّذي كُنْتُم ذَابذُوقُوا ع مِقيَل لَهوتوبيخاًيقال لهم ذلك تقريعاً:  أي}و .  
 نسأل اهللا ،هاحديدة لها مثل الرأس فيضربون ب: ة، المقمع}ولَهم مقَاِمع ِمن حِديٍد{: -عز وجل-كما قال اهللا 

  .العافية
يعني بالعذاب األدنى :  قال ابن عباس}يقَنَّهم ِمن الْعذَاِب األدنَى دون الْعذَاِب األكْبِرولَنُِذ{:  تعالىوقوله: قال

  .مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي اهللا به عباده ليتوبوا إليه
حاك، وعلقمة، وعطية،  بن كعب، وأبي العالية، والحسن، وإبراهيم النَّخَِعي، والضوروي مثله عن أبي

  .ومجاهد، وقتادة، وعبد الكريم الجزري، وخِصيف
المقصود بالعذاب األدنى ما ذكر، وهذا الذي عليه عامة : العذاب األدنى دون العذاب األكبر، بعضهم يقول

قبر،  ما وقع لهم من القتل يوم بدر، العذاب األدنى، وبعضهم فسره بعذاب ال،المفسرين، وبعضهم فسره بالقتل
 المقصود :، وأن العذاب األكبر هو عذاب يوم القيامة، وبعضهم يقول}ِمن الْعذَاِب األدنَى دون الْعذَاِب األكْبِر{

   ، وابن جرير }ولَنُِذيقَنَّهم ِمن الْعذَاِب األدنَى دون الْعذَاِب األكْبِر{بذلك سنين الجوع التي حصلت لهم بمكة، 
ممه فيما يقع لهم في الدنيا، يعني دون عذاب القبر، ليس عذاب القبر، لماذا، ما القرينة؟  ع-رحمه اهللا-

                                                
، )٢٨١٦(رواه مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة اهللا تعالى، برقم  -  ١١

، )) أن يتغمدني اهللا منه بفضل ورحمة وال أنا إال: قال؟ وال أنت يا رسول اهللا: قالوا،ه الجنة منكم عملُل أحداًدِخلن ي((: ولفظه
 ".صحيح، وهذا إسناد ضعيف، زياد المخزومي متابع: "، وقال محققوه)٧٤٧٩(وأحمد في المسند، واللفظ له، برقم 



جل -، في عذاب القبر ال يمكن أن يرجعوا ويتوبوا وينيبوا إلى اهللا }لَعلَّهم يرِجعون{: القرينة أن اهللا قال
هذه : ، قال}اِب األدنَى دون الْعذَاِب األكْبِرالْعذَ{، هذه قرينة، وبعض أهل العلم فسر ذلك بعذاب القبر، -جالله

  .اآلية يستدل بها على إثبات عذاب القبر، وأنكره آخرون
 ،وقد احتج بهذه اآلية جماعة منهم عبد اهللا بن عباس على عذاب القبر ":-رحمه اهللا-يقول اإلمام ابن القيم 

 ولم يكن هذا ما يخفي ،ه رجوعهم عن الكفر ألن هذا عذاب في الدنيا يستدعى ب؛وفي االحتجاج بها شيء
نه سبحانه إ ف، لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر،على حبر األمة وترجمان القرآن

 فدل على أنه بقى لهم من األدنى ،أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر فأخبر أنه يذيقهم بعض األدنى ليرجعوا
األدنى  ولنذيقنهم العذاب : ولم يقل}ِمن الْعذَاِب األدنَى{ : ولهذا قال؛عد عذاب الدنيابقية يعذبون بها ب

  .)١٢("فتأمله
أبعد : هذا ال تكاد تجد مثله في كتب التفسير، تجد الرد مباشرة أن هذا غير صحيح، وبعيد، وبعضهم قد يقول

، فال رجوع في عذاب القبر، فابن عباس هنا }رِجعونلَعلَّهم ي{: نه عذاب القبر؛ ألن اهللا قالإ: النجعة من قال
من فن هذه تبعيضية، ، فِم}ولَنُِذيقَنَّهم ِمن الْعذَاِب الَْأدنَى{: اهللا قال:  كالمه يقول-رحمه اهللا-يوجه ابن القيم 

يقول بعض السلف الحدود كما والمصائب، والعذاب األدنى ما يقع لهم في الدنيا من اآلالم واألحزان والهموم، 
، فهناك عذاب أدنى وعذاب }ولَنُِذيقَنَّهم ِمن الْعذَاِب الَْأدنَى دون الْعذَاِب الَْأكْبِر{التي تقام على المنافقين مثالً، 

هذا كل العذاب األدنى، لكن ليس  هذا اآلية، العذاب األدنى ما يقع من هذه األمور في الدنيا، يهأكبر، دلت عل
 بعضهذا الذي يقع لهم في الدنيا هو جزء، هو من ف ما يقع في القبر، و إذاً منه بقية أخرى وههذا منه،

 عذاب أدنى وعذاب أكبر، فعذاب القبر من األدنى، لكنه غير مراد بهذه اآلية هنا هالعذاب األدنى، إذاً في
المصائب إلى و من العذاب }لَعلَّهم يرِجعون{ :، لكنه أيضاً واقع لهم؛ ألنه قال هنا}ِمن الْعذَاِب الَْأدنَى{بقرينة 

آخره، لكنه واقع لهم بالفعل أنهم يعذبون في قبورهم؛ ألنه بقي لهم بقية من العذاب األدنى، هذه الطريقة 
  .، وهي من أنفع ما يكون لطالب العلم-رحمه اهللا-تتكرر في كالم ابن القيم 

ال أظلم ممن ذَكّره اهللا بآياته :  أي}ن ذُكِّر ِبآياِت ربِه ثُم َأعرض عنْهاومن َأظْلَم ِمم{:  تعالىوقوله: قال
  .وبينها له ووضحها، ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها، كأنه ال يعرفها

الغرة، إياكم واإلعراض عن ذكر اهللا، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر : -رحمه اهللا-قال قتادة، 
ِإنَّا ِمن الْمجِرِمين {:  لمن فعل ذلكولهذا قال تعالى متهدداً؛ وأعوز أشد العوز، وعظم من أعظم الذنوب

وننْتَِقمسأنتقم ممن فعل ذلك أشد االنتقام:  أي}م.  
 َأعرض عنْها ِإنَّا ِمن الْمجِرِمين ومن َأظْلَم ِممن ذُكِّر ِبآياِت ربِه ثُم{: ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك

وننتَِقم{معنى هنا } مَأظْلَم نمال أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه :  أن هذا االستفهام مضمن معنى النفي، أي}و
ومن {: ثم أعرض عنها، وذكرنا هناك أنه يرد على هذا سؤال معروف، وهو أن اهللا قال في موضع آخر

 ومن َأظْلَم ِممِن{: في موضع آخر قالو، ]١١٤:سورة البقرة[ }من منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمهَأظْلَم ِم

                                                
 ).٧٦( كتاب الروح، البن القيم - ١٢



ال أحد أظلم من هذا، : إذا كان المعنى: ، وما شابه ذلك، السؤال هو]٢١:سورة األنعام[ }افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا
ِممِن افْتَرى علَى اللِّه {: ، وتارة قال }ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه{ال أحد أظلم : فتارة قال

   :نالعلماء جوابلاآليات وللجمع بين هذه ، }ِممن ذُكِّر ِبآياِت ربِه ثُم َأعرض عنْها{: ، وتارة قال}كَِذبا
 ال تمنع التساوي، وإنما تمنع أن يزيد أحد -ال أحد أظلم- }ومن َأظْلَم{أن أفعل التفضيل، : األولالجواب 

: فالن أكرم أهل البلد، وفي مناسبة أخرى تذكر شخصاً آخر وتقول: هؤالء على اآلخر، فحينما تقول مثالً
يد أحدهما  ال تمنع التساوي، ولكن تمنع أن يز"أكرم"ن أفعل التفضيل إعارض بحيث  ال ت،فالن أكرم أهل البلد

ال تمنع التساوي، فهؤالء كلهم لكن  يعني ،على اآلخر، فيكون كل واحد بلغ في الكرم غايته مما يصلح لمثله
روا كّ من المانعين لمساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه، أو ممن ذُواقد بلغوا المرتبة العالية في الظلم، سواء كان

 بلغ في الظلم غايته وال إشكال أن يقال عن هذا أو كذباً، كلٌّ على اهللا وابآياته فأعرضوا عنها، أو ممن افتر
  . هذا أو هذا

ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها {أن كل واحد منها يختص ببابه، ففي باب المنع ال أظلم : الجواب الثاني
هملَى اللِّه {، وفي المفترين ال أحد أظلم }اسى عِن افْتَراِمماِت {، وفي المعرضين ال أظلم }كَِذبِبآي ن ذُكِّرِمم

  .، فيحمل كل واحد على باب يخصه}ربِه ثُم َأعرض عنْها


