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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  ٦١ اآلية إلى ٥٢ اآلية من القصص سورة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
 

 وعلى آله وصحبه ،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد
  .، وبعدأجمعين

 قَالُوا علَيِهم يتْلَى وِإذَا * يْؤِمنُون ِبِه هم قَبِلِه ِمن الِْكتَاب آتَينَاهم الِّذين{ :-وإياه اهللا رحمنا- المصنف قال
 ونءويدر واصبر ِبما مرتَيِن َأجرهم يْؤتَون ُأولَِئك * مسِلِمين قَبِلِه ِمن كُنَّا ِإنَّا ربنَا ِمن الْحقُّ ِإنَّه ِبِه آمنَّا

 َأعمالُكُم ولَكُم َأعمالُنَا لَنَا وقَالُوا عنْه َأعرضوا اللَّغْو سِمعوا وِإذَا * ينِفقُون رزقْنَاهم وِمما السيَئةَ ِبالْحسنَِة
لَامس كُملَيتَِغي لَا عنَب اِهِلين٥٥- ٥٢:القصص سورة[ }الْج[. 
 الِْكتَاب آتَينَاهم الَِّذين{: تعالى قال كما ،بالقرآن يؤمنون أنهم الكتاب أهل من األولياء العلماء عن تعالى يخبر
تْلُونَهقَّ يِتِه حِتالو ُأولَِئك ْؤِمنُون{: تعالى وقال }ِبِه يِإنو ِل ِمنالِْكتَاِب َأه نلَم ْؤِمنا ِباللَِّه يمكُ ُأنِْزَل وِإلَيا ممو 
 علَيِهم يتْلَى ِإذَا قَبِلِه ِمن الِْعلْم ُأوتُوا الَِّذين ِإن{: تعالى وقال ،]١٩٩:سورة آل عمران[ }ِللَِّه خَاِشِعين ِإلَيِهم ُأنِْزَل

ونِخرداً ِللَْأذْقَاِن يجس قُولُونيو انحبنَا سبر ِإن كَان دعنَا وبر فْعتعالى وقال، ]١٠٧:سورة اإلسراء[} والًلَم :
}نلَتَِجدو مهبةً َأقْردوم نُوا ِللَِّذينآم ى ِإنَّا قَالُوا الَِّذينارنَا{ :قوله إلى }...نَصفَاكْتُب عم سورة [ }الشَّاِهِدين

 النبي على قدموا فلما ،يالنجاش بعثهم القسيسين من سبعين في نزلت: جبير بن سعيد قال ،]٨٣-٨٢:المائدة
 يبكون فجعلوا ،ختمها حتى ]٢- ١:سورة يس[ }الْحِكيِم والْقُرآِن*  يس{ عليهم قرأ -صلى اهللا عليه وسلم-

 ِهمعلَي يتْلَى وِإذَا  *يْؤِمنُون ِبِه هم قَبِلِه ِمن الِْكتَاب آتَينَاهم الَِّذين{ األخرى اآلية هذه فيهم ونزلت ،وأسلموا
 أي ،مسلمين كنا القرآن هذا قبل من :يعني }مسِلِمين قَبِلِه ِمن كُنَّا ِإنَّا ربنَا ِمن الْحقُّ ِإنَّه ِبِه آمنَّا قَالُوا

  . له مستجيبين هللا مخلصين موحدين
 :ما بعدأ ،السالم على رسول اهللا والصالة و،لحمد هللا

 حافظ ال،اآلية }وِإذَا يتْلَى علَيِهم* ينَاهم الِْكتَاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه يْؤِمنُون الَِّذين آتَ{ :-تبارك وتعالى-قوله ف 
وردها أ واآليات التي ،ن أي بالقرآن يؤمنو}هم ِبِه{ القرآن إلىلك يرجع  هنا ذكر أن ذ-رحمه اهللا-ابن كثير 

 فالضمائر }وِإذَا يتْلَى علَيِهم قَالُوا آمنَّا ِبِه{: -لىتبارك وتعا- في قوله القرينةلك وكذ ،في هذا تشهد لما قال
يعني من قبل  }مسِلِمين قَبِلِه ِمن كُنَّا ِإنَّا ربنَا ِمن الْحقُِّإنَّه {: وقوله ، شيء واحد وهو القرآنإلى هنا ترجع

     أي محمد }آتَينَاهم الِْكتَاب ِمن قَبِلِهالَِّذين { :-تبارك وتعالى-قوله  إن : ومن أهل العلم من يقول،قرآنال
صلى اهللا عليه -  محمدإلى به أوحي إنما فالقرآن ة، بين القولين مالزمأنال شك و ،-صلى اهللا عليه وسلم-

 إلى إضافة ة مرجحة فذلك قرين،د فإن في اآلية ما يدل على أن المراد القرآن التحديأردناكن إذا و ل -وسلم
 لى النبيإالضمير األول يرجع ن إ :ن يقال من أأولى هذا ،ولى من تفريقهاأر  الضمائوحيد مرجعتأن قاعدة 
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 الحافظ ابن كثير أوردها اآليات التي إلى باإلضافة ، القرآنإلى وبقية الضمائر ترجع ،-صلى اهللا عليه وسلم-
 .رحمه اهللا-

 آمنوا الذين الصفة بهذه المتصفون هؤالء :أي }صبروا ِبما يِنمرتَ َأجرهم يْؤتَون ُأولَِئك{: تعالى اهللا قال
 على شديد هذا مثل تجشم فإن ،الحق تباعا على :أي }صبروا ِبما{: قال ولهذا ،الثاني ثم األول بالكتاب
رضي اهللا - األشعري موسى أبي عن بردة أبي عن الشعبي عامر حديث من الصحيح في ورد وقد ،النفوس

 الكتاب أهل من رجل: مرتين أجرهم يؤتون ثالثة((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: الق -عنه
 ،تأديبها فأحسن فأدبها ،أمة له كانت ورجل ،مواليه وحق اهللا حق أدى مملوك وعبد ،بي آمن ثم بنبيه آمن
 . )١())فتزوجها أعتقها ثم

 ،الفتح يوم -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول راحلة لتحت إني: قال أمامة أبي عن أحمد اإلمام وروى
 ما وعليه ،لنا ما وله ،مرتين أجره فله نالكتابي أهل من أسلم من((: قال فيما وقال ،جميالً حسناً قوالً فقال
  .)٢())علينا ما وعليه لنا ما وله أجره فله المشركين من أسلم ومن ،علينا

منوا آو -صلى اهللا عليه وسلم-  من اليهود أتوا النبي في عشرةةسباب النزول أنها نازل في أهذه اآليات جاء
     ذكره هنا عن سعيد بن جبير   وأما ما، فنزلت هذه اآليات،ا بهموءستهزا و، وعابوهم،هم قومهم فعير،به
  وقوله ،ضعيف الع منوهو نو ،سين فهذا من قبيل المرسلينها نزلت في سبعين من القس من أ-رحمه اهللا-
 يضاعف لهم األجر فإيمانهم بكتابهم :يعني }صبروا ِبما مرتَيِن َأجرهم يْؤتَون ُأولَِئك{ :-وتعالىتبارك -
 ،الذي يتطلبه هذا المقامبذلك من الصبر العظيم  وما يحتف ،-صلى اهللا عليه وسلم-  وإيمانهم بالنبي،ولاأل

 الحق تباعاعلي  :أي" }صبروا ِبما{:  قال-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير و ، لمضاعفة األجراًفكان ذلك سبب
  تلقفه واإلنسانات وما نشأ عليه هة أن مفارقة المألوف وذلك من ج؛"ن تجشم مثل هذا شديد علي النفوسفإ
أن مخالفة إلى ضافة  باإل،هل والوطن والعشيرة من مفارقة األأعظمومفارقة الدين  ، يشق عليهأمر اهقوتل

       الشيخ و ، متأملى على ال تخفأخرى أمور إلى إضافة اً عظيمصبراًطلب تت وة شاقانهأالناس الشك 
القائد " :فرد بعنوانأالذي - في القسم المتعلق بالعقائد "التنكيل" ه في كتاب-رحمه اهللا-ي المعلمعبد الرحمن 

التي تكون في  باألهواء يتعلق فيمايعني  : في هذا الموضوع خالصتهنفيساً اً ذكر كالم-" تصحيح العقائدىلإ
 ترك دين : وأن يقال، والعيبة خشي المسب، أن يؤمنىبو طالب أبأ ، ما كان عليهاإلنسانمفارقة و ،النفوس

صلى - النبي تباعاأن  يرى  وذلك أنه من جهٍة،ن مثل هذا له تعلق بهوى النفوسإ : فيقول،باء واألجداداآل
 إلى أضف ، وهذا أمر شاق، باطل االعتراف بأنه كان علىاً يعني ضمنذلكو ،لدينلر يتغي -اهللا عليه وسلم

يدعو إليه و  كان ما  وأن، باطل عمره علىحياته و سنيما مضى من أيامه و   أن يكونذلك أن هذا يلزم منه

                                                             

 باب اإليمان، كتاب سلم،وم ،)٢٨٤٩ (برقم الكتابين، أهل من أسلم من فضل باب والسير، الجهاد كتاب البخاري، رواه -  ١
  ).١٥٤ (برقم بملة، الملل ونسخ الناس جميع إلى -وسلم عليه اهللا صلى- محمد نبينا برسالة اإليمان وجوب

  .ضعيف إسناد وهذا صحيح: محققوه وقال ،)٢٢٢٣٤ (برقم ،المسند في أحمد رواه - ٢
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قومه  وأن ذلك يلزم منه أن ،رة الباطل ويبذل من أجله كل مستطاع أن ذلك كان في نص،نصرتهيشتغل ب
ن له الحق الذي بيد هذا سن يحخر كأآ ىهوفإذا وجد مع هذا  فهذه لوازم ، باطلىلع عشيرته أنهموأهله و

 ويقر ، لهيذعن  فهو حينما، اليهود}حسداً ِمن ِعنِْد َأنْفُِسِهم{ :-عز وجل- كما قال اهللا ن ذلك يمنعه أيضاًفإ
م تروض  وال تقوى عليه النفوس التي ل،سكل النفول وهذا ال يحصل ،قرار له بالفضلإ فهذا ،بما جاء به

 إلى الوراء كما يقال إلىن ذلك سيرجعه  بل إ، منهأفضلهذا  نأ  ألنه يعتقد؛فيصعب عليها غاية الصعوبة
 فإذا أذعن اً أتباعأو ، عند قومهة ومكانة أن له منزلباعتبار قد يحركه  ألن الهوى من جهٍة؛المربع األول

 كل األوهام السابقة ،م جديد مبتدئ مسلةي مقوماته الحقيقىإل فيرجع ،الهباءمن بالحق طار ذلك وصار كآو
 حجمه ى رجع إل،تباع أموال تعطى له واليات كل هذه ذهبتأ ، آخره كل ذلك ذهبى راهب إل،قسيس ،كاهن

تفقه في  فيحتاج أن ي،ما يحسنهوبقدر  ، وإنما منزلته بقدر إيمانه، وال أموال، وال مناصب،تباعأ ال ،الطبيعي
هذه و ،-صلى اهللا عليه وسلم-  وطاعة رسول اهللا، طاعة اهللاى وأن يروض نفسه عل،يتعلموالدين الجديد 

     منهم من يكون له في الباطل شهرة وأضهم ع ب:يقول فهو ،طويالًو اآلن جديداً اًسيبدأ طريقو ،ةأمور شاق
الحاصل أن هذه من ألوان المشقات ف ، الباطلهذه المعيشة التي كانت فيتذهب  و،ومعيشة فتذهب هذه الشهرة
   بالمراجعة والنظر يد حري وكالمه ج،يتبع الحق ويترك ما كان عليه من الباطلالتي تحصل لمن أراد أن 

سبكها أحسن قد  يعجبه ويظن أنه اً يقرر مسألة ويحررها تقريرأحياناً اإلنسان يكون : و كان مما قال،والتأمل
كيف لو كان هذا ف ،فيشق ذلك عليه ،ها ثم بعد ذلك يبدو له أمر يقدح في بعض ما قال لواالحتجاجو حبكها 

؟ كيف جاء االعتراض من غيره  ذلك ثم بعدن هذا القولعلأكيف لو كان قد  ؟ جاء من غيرهالوارد أو القادح
ر بالنسبة  األمالء من أهل الكتاب مثالًفهؤ ،صعب علي نفس اإلنسان هذاف ه؟ يكرهلو كان المعترض ممن

 هلأ و، علملهأ و،كتابهل أوا من كونهم ن أهل الكتاب قد تشبع أل؛اإلشراكل أهإليهم أصعب مما كان عليه 
 والمعارضات والمطالبات التي ة،سئلمس األلتنما كانوا يتطفلون عليهم بإلمشركون ا و، في الدينةمعرف

م  ث، نسأل هذا الرجلكتاب أعطونا شيئاًأهل نتم  أ: المقدمة ودائما،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  بها يطالبون
 يرون أنهم  و، وهم يحتقرون العرب، لرجل من غيرهم رجل من العرب و يقرونبعد ذلك يذهب هذا جميعاً

 فيتبعون هذا الرجل ،ويذهب كل هذا التراث الضخم كل ذلك ، أوثانة عبدإشراك أهل ة أمية جاهلةمُأال شيء 
ما كانت المشقة ل وك، النفوسهذا أمر شاق على ، من خلقه-عز وجل- صفوة اهللا  وهم يعتقدون أنهم،األمي
 ،الء األجر مرتينؤهل من هنا كانو ، كان األجر أعظمداًتتطلب لها قصأن تباع الحق أكثر من غير افي 

 وذكر ،)) أجرهم مرتينونيؤتثالثة (( :-صلى اهللا عليه وسلم-فهنا قول النبي ولكن ذلك ال يختص بهم 
 إلى )) فأدبهامةأ و رجل كان له ، و حق مواليه،وعبد مملوك أدى حق اهللا((: رجل من أهل الكتاب وقالال
  يؤتون أجرهم أن غيرهمعلىة وقد دلت األدل ، الحصرىال يدل علن ذكر الثالثة  فإ،غير هؤالء قي ب،خرهآ

 َأجرها نُّْؤِتها صاِلحا وتَعمْل ورسوِلِه ِللَِّه ِمنكُن يقْنُتْ ومن{ :-صلى اهللا عليه وسلم- أزواج النبي مرتين مثل
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 الْعذَاب لَها يضاعفْ مبينٍَة ِبفَاِحشٍَة ِمنكُن يْأِت من{ :ذكر في المقابلأنه كما و ،]٣١:األحزاب سورة[ }مرتَيِن
 .وهناك أعمال أخرى ،)٣(فله أجرانالذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق و ،]٣٠:األحزاب سورة[ }ِضعفَيِن

  .ويصفحون يعفون ولكن ،بمثله ئالسي يقابلون ال أي }السيَئةَ ِبالْحسنَِة ونءويدر{: تعالى وقوله
أن ذلك يتصل باألخالق بفسرها  -رحمه اهللا- الحافظ }السيَئةَ ِبالْحسنَِة{،  يعنى يدفعون}ونءويدر{ :قوله 

 ِهي ِبالَِّتي ادفَع{ : كقوله-تبارك وتعالى-وهذا يشهد له ما جاء في كتاب اهللا ، ا بمثلهةون اإلساءفال يقابل
نسَئةَ َأحيلَا{ وكذلك، ]٩٦:المؤمنون سورة[ }الستَِوي ونَةُ تَسسلَا الْحَئةُ ويالس فَعِبالَِّتي اد ِهي نسسورة[ }َأح 
 : ومن أهل العلم من يقول،ذلك إلى العفو والصبر والصفح وما ىعللحث ا ما جاء منو، ]٣٤:فصلت

}رديوءنَِة ونسَئةَ ِبالْحينَِة{أن المقصود  }السسَئةَ{ و،هنا الطاعة }ِبالْحيصلى - كما قال النبي ،المعصية }الس
 :-تبارك وتعالى-ئة بالحسنة كما قال اهللا  السي فهم يدفعون،)٤())حهاع السيئة الحسنة تمتبأو(( :-اهللا عليه وسلم

ختاره اوهذا الذي  ،]١١٤:سورة هود[ }وَأِقِم الصالةَ طَرفَِي النَّهاِر وزلَفًا من اللَّيِل ِإن الْحسنَاِت يذِْهبن السيَئاِت{
 وبعضهم ،ية وهذا تحتمله اآل،الطاعة }ِبالْحسنَِة{المعصية و }السيَئةَ{بـ  أن المقصود:-رحمه اهللا-بن جرير ا

        ومن سبقه من السلف ، وهذا أخص مما قاله ابن جرير،التوبة }ِبالْحسنَِة{ و،المعصية }السيَئةَ{ :يقول
هؤالء و ، فيدخل فيه التوبة بال شك،ة الطاع"الحسنة" :ئك يقولونأواليعني خص أ ،-مرضي اهللا عنه-

 ،نوع من الطاعةب يخصص السيئة والحسنة : وبعضهم،ستغفار من المعصيةاالذلك بالتوبة ويخصون 
 }السيَئةَ ِبالْحسنَِة ونءويدر{ ،اإليمانو  والحسنة هي التوحيد،ة هي الشركالسيئ نإ : فيقول،المعصيةو
أن عني أ ا قبلهم أن يكون هذا والسيئة هي المعصية فيصلحو بأن الحسنة هي الطاعةلنا ذا قإهذا  و،اكشراإل
قررنا  إذاو ،االستغفار أن يكون ذلك من قبيل التفسير بالمثال والتوبة هي الحسنة التوبة و،ة المعصي}السيَئةَ{

التفسير والسيئة هي المعصية فيكون ما بعده من قبيل  ،هي الطاعةقلنا الحسنة و هذا المعني في األصل
و و الحسنة هي التوحيد أ ،ة واالستغفار والسيئة هي المعصيةن الحسنة هي التوبإ :قول من يقولبالمثال ك

ال بعد ذلك قو فتصير األ، والسيئة فذكر أعظمها،ل تحت الحسنةمما يدخ هذا لون ،السيئة هي الشرك
  : في قولينمنحصرة

 تصدر تجاههم من قبل  التيإلساءةاوالمعاملة السيئة السيئة هي   يعني}السيَئةَ ِبالْحسنَِة ونءويدر{ :األول
  .}َأحسن ِهي ِبالَِّتي ادفَع{ إساءتهم والعفو عنهم في مقابل ،ء الناسال هؤإلىاإلحسان  والحسنة هي ،اآلخرين

                                                             

  .)٧٩٨ (برقم فيه، يتتعتع والذي آنبالقر الماهر فضل باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسلم، رواه - ٣
 ،)١٩٨٧ (برقم الناس، معاشرة في جاء ما باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن والصلة البر كتاب الترمذي، رواه -  ٤
 رجاله إسناد وهذا لغيره، حسن: "محققوه وقال ،)٢١٣٥٤ (برقم المسند، في وأحمد صحيح، حسن حديث هذا: عيسى أبو قال

 من يسمع لم لكنه الحديث، حسن صدوق وهو المقدمة، في مسلم له روى فقد شبيب، أبي بن ميمون غير الشيخين جالر ثقات
 صحيح في األلباني وحسنه ،"يأتي كما إسناده في -الثوري وهو-  سفيان على اختلف قد ثم وغيره، حاتم أبو قال كما ذر أبي

  ).٩٧ (برقم الجامع
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 ألن شواهد القرآن ؛-تعالى أعلمواهللا -ول أقرب  ولعل األ، المقصود الطاعة والمعصيةنأ :والقول الثاني
 المسيء و،ة السيئة بالحسنة مقابلى من الحث علهو ما ذكرتوتكرر  في هذا الباب المالغالب ىتدل عل

 صبروا ِبما مرتَيِن َأجرهم يْؤتَون ُأولَِئك{ في هذا السياق -وجل عز–اآليات التي ذكرها اهللا  ف،باإلحسان
رديوءنَِة ونسَئةَ ِبالْحيا السِممو مقْنَاهزر نِفقُوني*  وا ِإذَاوِمعس وا اللَّغْوضرَأع نْهقَالُوا عالُنَا لَنَا ومَأع لَكُمو 

الُكُممَأع لَامس كُملَيتَِغي لَا عنَب اِهِلينفي األخالق مثل ما -عز وجل-ها اهللا شبه اآليات التي ذكرت ه هذ،}الْج 
خَاطَبهم الْجاِهلُون قَالُوا   وِإذَامشُون علَى اَألرِض هونًا يوِعباد الرحمِن الَِّذين{ : الفرقانجاء في سورة

فهنا ذكر مثل هذه  ]٧٢:الفرقان سورة[ }ِكراما مروا ِباللَّغِْو مروا وِإذَا{وكذلك  ،]٦٣:سورة الفرقان[ }سالما
 .  أعلمىاهللا تعالو ،وصافاأل

 ألهليهم الواجبة النفقات في اهللا خلق على ينفقون الحالل من رزقهم الذي ومن أي }ينِْفقُون رزقْنَاهم وِمما{
  .والقربات النفل وصدقات التطوعات من والمستحبة المفروضة والزكاة ،وأقاربهم

ويحتمل أن  ،وإنما ينفقون منه ،-عز وجل-فقون كل ما رزقهم اهللا يعني أنهم ال ينفبعيضية  ت"من"إذا كانت 
عز - كما في سورة البقرة وفي غيرها مواضع كثيرة في كتاب اهللا يةنها تبعيضإ :ذا قيلإف ة،يتكون بيان

لة عند هذه اآليات في مسألة اإلنفاق هل في هذه المسأأهل العلم يتكلمون ف }ينِْفقُون رزقْنَاهم وِمما{ :-وجل
 قلنا إذا "مما " بهذا أنهم ينفقون فمدحم}وِمما{ : وهنا قال؟شرع لإلنسان أن ينفق ماله كله أو أنه ينفق بعضهي
 ةقطع ، بماله-صلى اهللا عليه وسلم-لنبي ل  والرجل الذي جاء، جميع المال بإنفاق لم يمدحهم،نها تبعيضيةإ

عنه  ثم أعرض ،نفسه -صلى اهللا عليه وسلم-تعرض للنبي  ثم ،من الذهب يريد أن يتصدق بها فأعرض عنه
 وفي المقابل قبل ،ن الرجل يأتي بماله كله ثم يتكفف الناس وعلل ذلك بأ،ب أو نحو ذلك أن أخذها كالمغضإلى

 تركت لهم : قال،))؟هلكأل ما تركتَ(( :أن يتصدق بماله ثم قال من أبي بكر -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 سأله  ولما،)٦(هن يأتي بنصف مال أ-رضي اهللا عنه-قبل من عمر  و،)٥(-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا ورسوله 

 :-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  ضه الذي كان يظن أن يموت فيه قال له في مر-رضي اهللا عنه-سعد 
 في -رحمه اهللا-لشاطبي  هو ما ذكره ا-أعلم  تعالىواهللا- وأحسن ما قيل في هذا ،)٧())ث كثيرالثلث والثل((
 -رضي اهللا عنه-بي بكر  من اليقين كما عند أ الناس فمن كان عندهالفتباخ من أن ذلك يختلف "الموافقات"

ال هم وي ما في أيدإلى و ال يتطلع ، الناسىإلال ينظر و  ةذا أنفق ماله ثقته باهللا عظيمإنه إث يحونحوه ذلك ب

                                                             

 اهللا صلى-  اهللا رسول عن المناقب كتاب والترمذي، ،)١٦٧٨ (برقم ذلك، في الرخصة باب اة،الزك كتاب داود، أبو رواه - ٥
 شرط على وهو حسن،: األلباني وقال ،)٣٦٧٥ (برقم كليهما، -عنهما اهللا رضي- وعمر بكر أبي مناقب في باب ،- وسلم عليه

  ).١٤٧٢ (برقم داود يأب صحيح في الذهبي ووافقه مسلم،
  .سابقهو الحديث ال - ٦
 كتاب ومسلم، ،)٢٥٩١ (برقم الناس، يتكففوا أن من خير أغنياء ورثته يترك أن باب الوصايا، كتاب البخاري، رواه - ٧

  ).١٦٢٨ (برقم بالثلث، الوصية باب الوصية،
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 واهللا ، و إنما ينفق بعضه،ال يحسن منهف  ومن كان دون ذلك،أن ينفق ماله لشكاإ فهذا ال يلتفت قلبه لهم
   . أعلمىتعال
: تعالى قال كما بل ،يعاشرونهم وال أهله يخالطون ال أي }عنْه َأعرضوا اللَّغْو سِمعوا وِإذَا{: تعالى قولهو
 إذا أي }الْجاِهِلين نَبتَِغي ال علَيكُم سالم َأعمالُكُم ولَكُم َأعمالُنَا لَنَا وقَالُوا{ ،}ِكراماً مروا ِباللَّغِْو مروا وِإذَا{

 ،القبيح الكالم من بمثله يقابلوه ولم عنه أعرضوا ،عنه الجواب بهم يليق ال بما وكلمهم سفيه عليهم سفه
 نَبتَِغي ال علَيكُم سالم َأعمالُكُم ولَكُم َأعمالُنَا لَنَا{ :قالوا إنهم :عنهم قال ولهذا ،طيب كالم إال عنهم يصدر وال

اِهِليننحبها وال الجاهلين طريق نريد ال أي }الْج .  
 فإذا }السيَئةَ ِبالْحسنَِة ونءويدر{ : بعدما قال}عنْه َأعرضوا اللَّغْو سِمعوا وِإذَا{ : هنا-تبارك وتعالى-قوله 

 :واقالوذا خاطبوهم إهو  ما ،ني بالسفه يع}خَاطَبهم الْجاِهلُون وِإذَا{ :ليهم كما قالسرت السيئة بإساءة الناس إفُ
 ، ليس هذا هو المقصود،}سالما{ :م لهواعن شيء أو نحو ذلك قال مهو أو سأل؟ين المكان الفالنيأفالن  اي

 وقوله ،}الْجاِهِلين نَبتَِغي ال علَيكُم سالم{ :لكالم قالوا لهممن ا بما ال يليق ذا خاطبوهم بالسفهإما المقصود نوإ
 ما أولياً  ويدخل فيه دخوالً، اللغو الباطل يعني}عنْه َأعرضوا اللَّغْو سِمعوا وِإذَا{ :هنا -وتعالىتبارك -

 باإلحسانيعني يقابلون إساءة المسيء  }عنْه َأعرضوا اللَّغْو سِمعوا وِإذَا{: هو قولهو ، اآلية قبله بهفسرت
 : لم يسمعوهجه إليهم أعرضوا عنه كأنهم ال يليق واًسمعوا كالم }عنْه َأعرضوا اللَّغْو سِمعوا وِإذَا{

  يين ال يعن قلتُتَم ثُفمضيتُ*** ني  السفيه يسبى علأمرولقد 
 أو ،ض وعنك أعر:بهذا الشتم و السب فقال أي ، إياك أعني:تمه لم يرد عليه فقال و ش سفيهوبعضهم لما سبه

 فهذه أخالق ، أعرض عن غيرك وأنا ما:قال ،غيرك بهذا الكالمما أعني جاء ذلك بأسلوب الحصر يعني 
  فهؤالء السفهاء الذين قد يحتف اإلنسان ببعضهم، أن تؤدب الناس وأن تربي كل أحدعالية ألنك ال تستطيع
تعلمه أو نحو ذلك فإنك قد ال تسلم لدبه أو  تريد أن تقف معه لترد عليه أو تؤ وحينما،حينما تعرض عنه يمر

ب كل أحد من د و لكن إذا أرت أن تؤ،تجوب فإذا تركته سلمت منهالء مثل السباع هؤ ،من شره  المنه و
شون في ي و يع،تلقوا تربية مختلفةقد األسواق و وفي  ، وتراهم في كل مكان،الء الذين تراهم في الطريقهؤ

 ويرى أن هذا من ،ذاهكيته  هي ترب و ال من فعال قبيحة،سباب وال من ، ال يتورع من كالمىخرأبيئة 
عرض ألنك نما تُإ و ،ن هذه هي المكارم فمثل هذا ال تستطيع أن تقف معهأ و ،ةء والمرو والشجاعةالرجولة

 }عنْه َأعرضوا اللَّغْو سِمعوا وِإذَا{ : فهنا قال، ال تستطيع أبداً،لوثتهمن ذا دخلت الوحل أن تسلم إلن تستطيع 
 ون أهله لط ال يخا}ِكراماً مروا ِباللَّغِْو مروا وِإذَا{: تعالى قال كما بل ،يعاشرونهمون أهله و ال لطال يخا أي

 بنفسه و ال يجلس في ىأ اللغو و يبتعد و ين بمعنى ال يقف عند هذا}عنْه َأعرضوا{ وال يعاشرونهم يعنى هم
 ، يجوزال  هذا،بقلبهزعم بعد ذلك أنه ينكرها  وي،-عز وجل- فيها بآيات اهللا أستهزيأماكن يقال فيها الباطل و

      ،يصدر منه من باطل وكالم قبيح وما ، فهذا اللغو يدخل فيه إساءة المسيء،وإنما يعرض عن هذا كله
 وال يخالطهم حال ،سهم و ال يجال،نه ال يعاشر أهلهفإ ويدخل فيه ما يصدق عليه أنه لغو من ألوان الباطل

  و من جهة،بالجلوس مع أهله هذا من جهة  يبتعد عن إقرار المنكرفهو من جهٍة ، يتنزه عن هذا،لغوهم
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أنا ال  : أن يقول أحد وال يستطيع،راق الطبع س، وكما قيل الطبع لص،فع عن الباطل هو تنزه و ترىخرأ
أهل رة بعض  بعد معاشثم ما يلبث ،حياءإن اإلنسان قد يكون فيه شيء من األخالق والدماثة أو ال ف،أتأثر

في الخطاب باعتبار أسلوبه  والكالم تغير طريقته فيت ،من شيء يتنزه ال و،ال يتورع ئاًمجترالفجور أن يكون 
 -بعض األخيار-ن در من بعض الخيريتصقد  ،ةمن الجراءخر آبلون و قد يحصل هذا أيضا  ، يعاشرهممن
من الناس من يتوسع في الكالم ف ،ان يتفاوتون في ما هم عليه من ضبط اللس،ن الناس يتفاوتون في هذافإ
  بعد مخالطتهم أن فيحصل توسع فما يلبث، ونحو هذا من ذكرها في المجالسىيستحربما يخوض في أمور ل

  وتجد هذا، وقد يكون ذلك بلون من الصلف و الشدة في الكالم، لهاًنيهون عليه ذلك حتى يصير ذلك ديد
 أسلوبه شيء من الصلف ب العلم فيرأ لعالم أو لبعض طالقد يق، فسف الشديد حتى في القراءة لألأيضاً

 خرآلم ا ع علىاًلم يكتب ردا ع،بل حتى العناوين ،ةقالفين فتجد بعض العبارات غير الئ المخوالشدة على
أن أراد في البداية !!  عالم،هذا عنوان كتاب لعالم "ج بالفروجالعرو"، سمهاذكر  بكتاب يستحي اإلنسان من

ه فلعل ،ثرية جداً  متزوج من امرأة،ك عنده مال وثراءا ذن أل؛ بعض الصالتىعله يحصل علليه لتقرب إي
 وذاك عقيدته عقيدة ،ديةي عقيدة ماتر علىةصاحب بدع ب وهذا الراغ،يحصل منه على بعض الصالت

  عليه أصال وال عليذاك ما كان يرد ، لعله يحصل له بعض الصالت، فهو يريد أن يتقرب إليه،ةسلفي
 ،"العروج بالفروج"هذا العنوان ب بها عليه  وكان أحد الكتب التي رد، بالردوده فتسلط عليهظاته أبدا فغاخطاب

و كتاب آخر  ،؟ستطاع أن يكتب هذا العنوانافكيف  ، في مكتبتياًستحى أن يكون معروضأهذا الكتاب و
معه في أشياء نختلف  و ،نتفق معه  الرد على عالم معاصر ال،فالن كذا  الرد على"الكلب العاوي"بعنوان 

 مثال الذي يقرأو ،مؤثرسلوب  فاأل،بدال  يتأثرمثل هذاالذي يقرأ و ،هذا الحد إلى األموركثيرة لكن ما وصلت 
 ،لشاطبي رفيعأسلوب اف ،ين فهم ما يقول المبتدئى قد يكون يصعب عل،ر هذا في أسلوبهيظه اً كثيرلشاطبيل

 ، ال يفهمه كل أحدأيضاًيظهر في أسلوبه لشيخ اإلسالم قراءة المن يكثر و ي يقرأذلا، و يفهمه كل أحدال
 ؛يقرأ في كتب الجفاء يظهر هذا في أسلوبهالذي  و، األدب يوجد في كالمه بعض العذوبة كتب يقرأ فييذلاو

 في ةذه مشكلهف ،؟ إشكالوالم قالها فالن ما المانع أن نقولها اد  ما،قتداءألنه قد يدخل عليه ذلك من باب اال
 بطريقة -رحمه اهللا-بن حزم ا لبعض العلماء مثل كثيراً ولهذا قد يقرأ ،ينتبهأن اإلنسان  وعلى ،القراءة

تكلم  وأمثال هؤالء -رحمهم اهللا- تكلم عن مالك وأحمد و الشافعي  فإذا،الفين فيتأثر بهذاالمخوقوال مناقشة لأل
مثل ب والبد ألنه سيتأثر ؛ته أن يقرأ مثل هذه الكتبالعلم في بدايطالب اب  ولهذا ال يحسن، يليق أبداًالبأسلوب 

ة التي توجه في العبارات العنيفوتجد هذا في التعليقات لف يش وبدأ يحقق أو يؤفإذا ظهر له ر ،ألشياءاهذه 
كالم طيب يصل به المقصود يفهم به و ،كالم حسنو ،ةمكل كلمة بدل ،في غنى عن هذا كله  ونحن،للعلماء

 مروا ِباللَّغِْو مروا وِإذَا{ :هناقال و ،والكلمة الثقيلة مع الناس جميعا ، الكلمة الصعبةىإلوال حاجة راد الم
 والسالم ،}الْجاِهِلين نَبتَِغي لَا علَيكُم سلَام َأعمالُكُم ولَكُم َأعمالُنَا لَنَا وقَالُوا{ :قالو ،]٧٢:الفرقان سورة[ }ِكراما

 وإنما }علَيكُم سلَام{: ويقول له هنفسي المجلس فربما كان يجلس معه ف ،تحيةال نا ليس المقصود به سالمه
 تسمع منى لن لك منى  وأمنة،ك ال أجاريك فيما أنت فيه سالم علي: يقولهأنكف ،ةالمقصود به سالم المتارك
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 قلتَن  ولئ: فقال له، عليك بعشرنردأل ةم كلن قلتَواهللا لئ" : كما قال أحد السلف لما قال له رجل، تكرههئاًشي
 ؟،ك بعشرة عليأرد :يعني تقول ،أو نحو ذلك ،"تسمع منى نصف كلمة  فلن- كلمةإن قلتَ :أو قال-كلمة 

  .المستعان واهللا ، بنصف كلمة أرد عليكاطمئن أنا لن
 الْجاِهلُون خَاطَبهم وِإذَا{: قال وهناك ، بالرفع}جاِهِلينالْ نَبتَِغي لَا علَيكُم سلَام{ :هنا قالف سؤالثم إنه قد يرد 

 من هذا أن وأدقوجه ذلك في موضع بالرفع وموضع بالنصب؟   ما،بالنصب، ]٦٣:الفرقان سورة[ }سلَاما قَالُوا
 :فقال ذكر أوصافهم -تبارك وتعالى- يعني اهللا ، على سبيل الحكاية-وجل عز–ذكره اهللا  ن هنا ماإ :يقال

يحكي ، }الْجاِهِلين نَبتَِغي لَا علَيكُم سلَام َأعمالُكُم ولَكُم َأعمالُنَا لَنَا وقَالُوا عنْه َأعرضوا اللَّغْو سِمعوا وِإذَا{
 هونًا الَْأرِض ىعلَ يمشُون الَِّذين الرحمِن وِعباد{ وهناك ،وصافهذه األ يصفهم ب، حكايةأوصافهمو ،أخالقهم

هذا في مقام ف ، وحالهمأخالقهميمان كيف تكون وهو تعليم منه ألهل اإل }سلَاما قَالُوا الْجاِهلُون خَاطَبهم وِإذَا
 َأعرضوا اللَّغْو سِمعوا وِإذَا{ وهنا في مقام الخبر ، إليهمأساءكيف يجيبون من و يعلمهم كيف يقولون ،التعليم
نْهقَالُوا عالُنَا لَنَا ومَأع لَكُمو الُكُممَأع لَامس كُملَيتَِغي لَا عنَب اِهِلينفهذا الفرق بين المقامين، }الْج.  

}ِدي الَ ِإنّكتَه نتَ مببَأح لَِكنو ِدي اللّههن يشَ مايء وهو لَمَأع تَِدينهاْ * ِبالْمقَالُونّتِّبِع ِإن و ىدالْه كعم 
 الَ َأكْثَرهم ولَِكن لّدنّا من رزقاً شَيٍء كُلِّ ثَمراتُ ِإلَيِه يجبى آِمناً حرماً لّهم نُمكّن َأولَم اَأرِضنَ ِمن نُتَخَطّفْ
ونلَمعِدي الَ{ محمد يا إنك -صلى اهللا عليه وسلم- لرسوله تعالى يقول ،]٥٧-٥٦:القصص سورة[ }يتَه نم 
 ،الدامغة والحجة البالغة الحكمة وله ،يشاء من يهدي واهللا ،البالغ عليك إنما ،ذلك إليك ليس أي }َأحببتَ

 حرصتَ ولَو النَّاِس َأكْثَر وما{: تعالى وقال }يشَاء من يهِدي اللَّه ولَِكن هداهم علَيك لَيس{: تعالى قال كما
 ءايشَ من يهِدي اللّه ولَِكن َأحببتَ من تَهِدي الَ ِإنّك{: قال فإنه ،كله هذا من أخص اآلية وهذه }مْؤِمِنينِب

وهو لَمَأع تَِدينهأنها الصحيحين في ثبت وقد ،الغواية يستحق ممن الهداية يستحق بمن أعلم هو :أي }ِبالْم 
 صفه في ويقوم وينصره يحوطه كان وقد ،-صلى اهللا عليه وسلم- هللا رسول عم طالب أبي في نزلت
    صلى اهللا عليه- اهللا رسول دعاه ،أجله وحان الوفاة حضرته فلما ،شرعياً ال طبعياً شديداً حباً ويحبه
 من عليه كان ما على فاستمر ،يده من واختطف فيه القدر فسبق ،اإلسالم في والدخول اإليمان إلى -وسلم
 حزن بن المسيب وهو ،أبيه عن المسيب بن سعيد حدثني: الزهري قال ،التامة الحكمة وهللا ،رالكف

 ،-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول جاءه الوفاة طالب أبا حضرت لما: قال -رضي اهللا عنه- المخزومي
: - عليه وسلمصلى اهللا- اهللا رسول فقال ،المغيرة بن أمية أبي بن اهللا وعبد هشام بن جهل أبا عنده فوجد

 طالب أبا يا: أمية أبي بن اهللا وعبد جهل أبو فقال ،))اهللا عند بها لك أحاج كلمة ،اهللا إال إله ال قل عم يا((
 بتلك له ويعودان عليه يعرضها: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول يزل فلم ؟المطلب عبد ملة عن أترغب
     اهللا رسول فقال ،اهللا إال إله ال يقول أن وأبى ،المطلب عبد ملة على هو: قال ما آخر كان حتى المقالة

 والَِّذين ِللنَِّبي كَان ما{: تعالى اهللا فأنزل ،))عنك أنه لم ما لك ألستغفرن واهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم-
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 ولَِكن َأحببتَ من تَهِدي ال ِإنَّك{ :طالب يأب في وأنزل ،}قُربى ُأوِلي كَانُوا ولَو ِللْمشِْرِكين يستَغِْفروا َأن آمنُوا
ِدي اللَّههي نم شَاء٨(الزهري حديث من أخرجاه }ي(.  

والشك أن المعنى والعبرة  ، طالبأبي أنها نازلة في  كالزجاج وغيره العلمأهل  بعضاإلجماععليه نقل وهذا 
ال توفق  }تَهِدي ال ِإنَّك{ ، فهذه الهداية المقصود بها الهداية التوفيقية،بعموم اللفظ والمعنى ال بخصوص السبب

 ِإلَى لَتَهِدي وِإنَّك{ -صلى اهللا عليه وسلم- فهي المثبتة للنبي اإلرشاد هداية ماأوال تدخل الهداية في القلوب 
من  :يعني }َأحببتَ من تَهِدي ال ِإنَّك{ :ا هن-تبارك وتعالى-قوله المراد بو، ]٥٢:الشورى سورة[ }مستَِقيٍم ِصراٍط
فقد يحب هداية فالن ولكنه  ، هدايتهأحببتتهدي من  ال يعني أنك }يشَاء من يهِدي اللَّه ولَِكن{ : وقوله،أحببته

قد يكون  ، وهو ال يحبه، ذلكإلى قد يحب هدايته لما فيه من البالء والقوة والعزم والجد والعقل وما ،ال يحبه
 سبب النزول فإنه إلى نظرنا وإذا ،}َأحببتَ من تَهِدي ال ِإنَّك{ول المعنى األ خصومة وعداوة فهذا غير مابينه

 وهذه ،اًأيض وكان يحب هدايته ، طالبأبا كان يحب -صلى اهللا عليه وسلم- النبي األمرانقد اجتمع فيه 
محبة والوالء والبراء من يتعلق به   فال يشكل عليها ماأحببتهيعني  }َأحببتَ من تَهِدي ال ِإنَّك{ : قلناإذاالمحبة 
 ،ومحبة الولد لوالده ،الوالد لولده ،ة التي تكون بين الناس كمحبة الرجل لولدهيعيطبال فهذه المحبة ،الكافر

ذا  وإ،ال وهي كافرة التزوج من الكتابية مثأباح ويتضح هذا بأن اهللا ، ذلكإلىوما  ،ومحبة الرجل لزوجته
 أصنافهم فالكفار بجميع ،الة قدر زائد على المحبةاالمو ف،ه المحبة غير المواالة أنه سيحبها فهذفغالباًتزوجها 

 ولَو هورسولَ اللَّه حاد من يوادون الْآِخِر والْيوِم ِباللَِّه يْؤِمنُون قَوما تَِجد لَا{ال تجوز مواالتهم وال مودتهم 
واهللا ،  فرق بين هذا وهذا، وهناكفذاك في الموادة وهي من المواالة] ٢٢:المجادلة سورة[ }...آباءهم كَانُوا

 .علمأتعالى 

 في الكفار بعض اعتذار عن مخبرا تعالى يقول: }َأرِضنَا ِمن نُتَخَطَّفْ معك الْهدى نَتَِّبِع ِإن وقَالُوا{: وقوله
 }َأرِضنَا ِمن نُتَخَطَّفْ معك الْهدى نَتَِّبِع ِإن{: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا لرسول قالوا حيث الهدى اتباع عدم
 يقصدونا أن المشركين العرب أحياء من حولنا من وخالفنا الهدى، من به جئت ما اتبعنا إن نخشى: أي

 هذا: يعني }آِمنًا حرما لَهم نُمكِّن َأولَم{: لهم مجيبا تعالى اهللا فقال كنا، أينما ويتخطفونا والمحاربة، باألذى
 هذا يكون فكيف وضع، منذ آمن ممعظّ وحرٍم أمين، بلد في جعلهم اهللا ألن وباطل؛ كذب به اعتذروا الذي
 .الحق؟ وتابعوا أسلموا وقد لهم آمنًا يكون وال وشركهم، كفرهم حال في اًآمن الحرم
 المتاجر وكذلك وغيره، الطائف من حوله مما الثمار سائر من: أي }شَيٍء كُلِّ ثَمراتُ ِإلَيِه يجبى{: وقوله

  .قالوا ما قالوا فلهذا }يعلَمون ال َأكْثَرهم ولَِكن{ عندنا من: أي }لَدنَّا ِمن ِرزقًا{ واألمتعة

                                                             

 صحة على الدليل باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،)٤٤٩٤ (برقم القصص، سورة تفسير باب التفسير، كتاب البخاري، رواه -  ٨
 على مات من أن على والدليل للمشركين االستغفار جواز ونسخ الغرغرة وهو النزع في يشرع لم ما الموت حضره من إسالم

  ). ٢٤ (برقم الوسائل، من شيء ذلك من ينقذه وال الجحيم أصحاب في فهو الشرك
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 يعني ،التخطف هو االنتزاع بسرعة }َأرِضنَا ِمن نُتَخَطَّفْ معك الْهدى نَتَِّبِع ِإن وقَالُوا{ :-تبارك وتعالى-قوله 
تبارك -فاهللا  }َأرِضنَا ِمن نُتَخَطَّفْ{ لهم اً ونكون هدف، ويعادوننا ويحاربوننا واحدةاً قوساًأن الناس سيرمون مع

   وهذا ال يختص بهؤالء الذين خاطبهم اهللا  ،}آِمنًا حرما لَهم نُمكِّن َأولَم{ رد عليهم بهذا الرد البليغ -وتعالى
 ويتخطف الناس من آمناً اً جعل حرم-تبارك وتعالى- هو في كل زمان أن اهللا وإنما ، بذلك-وجل عز–

ال كما قد  يدفع عنهم كيد عدوهم -تبارك وتعالى- واهللا ،وثباتاً وقوة أمناً إال أهلهتباع الحق ال يزيد ا ف،!؟حوله
هذه ف ،همرضأعداء فيتخطفون من نه وضعفت بصيرته أن اتباع الحق سيؤلب عليهم األيتوهمه من قل يقي

تباع ا وهم تحت قبضته ف،ونواصي الخلق بيده، -تبارك وتعالى-مور بيد اهللا  واأل،قضية رد عليها القرآنال
 ،يمةوالهز للتخطف اً وليست سبب، هي سبب للتمكين-صلى اهللا عليه وسلم-شرعه وطاعته وطاعة رسوله 

ولكن ذلك قد  ،ده حق ال يتخلفعو و،رض والتمكين في األ، وعدهم بالنصر والظفر،هءولياأفاهللا ال يخذل 
 معك الْهدى نَّتَِّبِع ِإن وقَالُوا{ :-تبارك وتعالى-وقوله  ، المستعان واهللا،لفقد شرط وأيتخلف لوجود مانع 

 العموم :يقال لههذا  }شَيٍء كُلِّ ثَمراتُ ِإلَيِه يجبى آِمنًا حرما لَّهم نُمكِّن َأولَم{ :ثم قال ،}َأرِضنَا ِمن نُتَخَطَّفْ
 }شَيٍء كُلِّ ِمن وُأوِتيتْ{ :قولهكهذا و ،}ثَمراتُ ِإلَيِه يجبى{ ،-رحمه اهللا- االستعمالي كما يسميه الشاطبي

كان   صيغ العموم مع أن ملكة سبأ ماأقوى بل هي ، صيغ العمومأقوى تعد من "كل"و  ،]٢٣:النمل سورة[
 ولكن العرب تفهم من ،-عليه الصالة والسالم- ملك سليمان قرب ذلك أنها لم تؤتَأ و،في الدنيا عندها كل ما

 ، ملكهاإقامةيكون به   ما، مما يصلح لمثلهاشيءتيت من كل ُأوف ،مثل هذا أنه إنما يتوجه لما يصلح لمثله
 اهللا ه فالحرم جعل، مما حول مكة من الطائف ونحوها،مما جرت العادة به }شَيٍء كُلِّ ثَمراتُ ِإلَيِه يجبى{وهنا 

 أوفي هذا حكمة ربما يتصل ذلك و ، غير ذي زرع في واٍدوإنما للزرع رض ليست محالأ في -وجل عز–
 محال من المحال التي يطلبها  ال زرع فيه وليساً بالنية حيث يقصد الناس بلد-وجل عز–بعضه بالتجرد هللا 

 كُلِّ ثَمراتُ ِإلَيِه يجبى{ ، جبال سوداءوإنما هي ،نحو ذلك أوللبهجة وحسن منظرها  و يقصدها الناسأالناس 
ليه في ذلك الوقت في مشارق إن الثمار في الدنيا لم تكن تجبى ال فكثير مإ والعادةمما جرت به  }شَيٍء

 ربها ِبَأمِر شَيٍء كُلَّ تُدمر{ :-تبارك وتعالى-وكذلك قوله  ،م بهذا االعتبار فهذا يفه،رض ومغاربهااأل
 إنما ،رضوات وال األا تدمر الجبال وال السممع أنها لم ]٢٥:األحقاف سورة[  }مساِكنُهم ِإلَّا يرى لَا فََأصبحوا

 إنه : ألن يقالة العموم االستعمالي وال حاجسمونه في،العرب تفهم هذاو ، مما سيقت لتدميرهشيءتدمر كل 
دلة الكتاب قوى ألأ وذلك ،في حاجة فتبقى العمومات على حالها  ما،ذلك و نحوأ بالحس أومخصوص بالعقل 

  فإنم ومن ثَ،ذا ورد عليه التخصيصإ تضعف العام ،ن المخصصات تضعف الدليلإ : يقولونألنهم ؛والسنة
 إنه المعتمد : العقل وقالواإلى لجئواف ،هذا واحد منهامور ي بجملة من األهل الكالم يوهنون نصوص الوحأ

 ،ن العقائد ال يصح االستدالل عليها بدليل ظنيإو ،ن ذلك يعد من الدالئل القطعية أل؛المعول عليه في االعتقاد
 وتجد ،منها هذا واحد األدلةمور التي طعنوا بها في جملة من األ اب والسنة ظنيةالذي جعل نصوص الكتو

  .اً الفقه كثيرأصولذلك في كتب 
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}كَملَكْنَا وَأه ٍة ِمنيتْ قَرِطرا بِعيشَتَهم فَِتلْك ماِكنُهسم لَم كَنتُس ِمن ِدِهمعكُنَّا قَِليال ِإال بو ننَح اِرِثينا * الْومو 
كَان كبر ِلكهى متَّى الْقُرثَ حعباُأ ِفي يهوال مستْلُو ري ِهملَياِتنَا عا آيمِلِكي كُنَّا وهى ما ِإال الْقُرلُهَأهو 

ونظَاِلم{ ]ا تعالى يقول ،]٥٩-٥٨:القصص سورةضرعقوله في مكة بأهل م :}كَملَكْنَا وَأه ٍة ِمنيتْ قَرِطرب 
: األخرى اآلية في قال كما األرزاق، من عليهم به أنعم افيم اهللا، نعمة وكفرت وأشرت طغت: أي }مِعيشَتَها

}برضو ثَال اللَّهةً ميِئنَّةً آِمنَةً كَانَتْ قَرطْما مْأِتيها يقُها ِرزغَدر كَاٍن كُلِّ ِمنتْ مِم فَكَفَرا اللَِّه ِبَأنْعفََأذَاقَه اللَّه 
اسوِع ِلبِف الْجالْخَوا وواكَانُ ِبم وننَعصي * لَقَدو مهاءوٌل جسر مِمنْه وهفَكَذَّب مفََأخَذَه ذَابالْع مهو ونظَاِلم{ 

   .]١١٣- ١١٢: النحل سورة[
 :وقوله ،النعمة عند الطغيان أصله البطر }مِعيشَتَها بِطرتْ قَريٍة ِمن َأهلَكْنَا وكَم{ :-تبارك وتعالى- قوله

}ِطرا تْبِعيشَتَه{ معيشتها، في بطرت أي: يقول كالزجاج بعضهم }مكَملَكْنَا وَأه ٍة ِمنيتْ قَرِطرا بِعيشَتَهم{ 
 قَومه موسى واخْتَار{: -وتعالى تبارك- قوله في كما ،}مِعيشَتَها بِطرتْ{ بنفسه الفعل تعدى" في" حذفت فلما

ِعينبالً سجيقول وبعضهم ،قومه موسى اختار ،رجالً سبعين قومه من ختارا يعنى ،]١٥٥:رافسورة األع[ }ر: 
: -تبارك وتعالى- قوله في كما }مِعيشَتَها بِطرتْ{ قبله لما تفسير نهأي أ ،التفسير ىعل منصوب ذلك نإ
 يقوله هذا ،قبله لما اًتفسير ذلك فيكون ،]١٣٠:البقرة سورة[ }نَفْسه سِفه من ِإالَّ ِإبراِهيم ملَِّة عن يرغَب ومن{

  .الفراء
  .مساكنهم إال ترى فال ديارهم دثَرت: أي }قَِليال ِإال بعِدِهم ِمن تُسكَن لَم مساِكنُهم فَِتلْك{: قال ولهذا 

 خالية  أي أنها صارت خرابا:بعض المفسرين يقول }قَِليال ِإال بعِدِهم ِمن تُسكَن لَم {:قولهالمراد بالقليل في 
 من ال قليالًإم تسكن لالتي  المساكن ىلإن ذلك يرجع أ  يعني،ال القليل بعدهمسكن منها إ فلم ي،من السكان

 المقصود بالقليل هو ما قد : وبعضهم يقول،-رحمه اهللا- بن جريرا ختارها الذي  وهذا، هذا المعنى،المساكن
 لَم{ ، ربما يستريح فيها بعض الوقت-افرالمس– فعابر السبيل ،ين بهاتاز بعض المارة المج من سكنىصليح

كَنلم يبقَها بعدهمن من سكنإلشؤمها أو لشؤم أهلها ف : وبعضهم يقول،ال مثل هذه األوقات القليلةيعني إ }تُس  
    جد في كتاب اهللا لهذا ت و،تعبر بالقليل و تقصد به العدمقد العرب و ، وهذا بعيد،يهلك  يعنى،ال القليليها إف
 ِإن الِْفرار ينفَعكُم لَّن قُل{ :-تبارك وتعالى-كقوله  ، في مواضع يذكر فيها مثل هذا االستعمال-عز وجل-

متيع المراد بذلك التفي  خالف على ،]١٦:األحزاب سورة[ }قَِليلًا ِإلَّا تُمتَّعون لَّا وِإذًا الْقَتِْل َأِو الْموِت من فَررتُم
فال  ،ر انتهىفإذا جاء القد }الْقَتِْل َأِو الْموِت من فَررتُم ِإن الِْفرار ينفَعكُم لَّن{ ، ال يمتعون:القليل فبعضهم يقول

 حينما يذكر -عز وجل- وتجد هذا في ذكر اهللا ،وتريد به العدم العرب قد تستعمل القليل  ولكن،تمتيع لهم
فبعضهم ، ]١٥٥:النساء سورة[ }قَِليالً ِإالَّ يْؤِمنُون فَالَ{هم أو في إيمانهم في عقلو ذلك الكافرين وأوصافهم و نح

  . واهللا تعالى أعلم، هذا المعنىيحمله على
 .أحد فيها ليس خرابا رجعت: أي }الْواِرِثين نَحن وكُنَّا{: وقوله

 عليهم، الحجة قيام بعد أهلك من يهلك وإنما له، ماظال أحدا يهلك ال وأنه عدله، عن مخبرا اهللا تعالى قال ثم
  . }آياِتنَا علَيِهم يتْلُو رسوال{ مكة وهي }ُأمها ِفي يبعثَ حتَّى الْقُرى مهِلك ربك كَان وما{: قال ولهذا
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صلى اهللا عليه -النبي  وه -رحمه اهللا-بن كثير والرسول على قول ا }ُأمها ِفي يبعثَ حتَّى{  مكة:قال هنا 
 مع -رحمه اهللا-بن جرير ا وهذا الذي قاله ، يعنى مكة}ُأمها ِفي يبعثَ حتَّى{ ،خص ذلك بمكة ألنه ؛-وسلم
 ِفي يبعثَ حتَّى الْقُرى مهِلك ربك كَان وما{ : يقول-تبارك وتعالى- فاهللا ،م من ذلك في ظاهرها أعةياآلأن 
هولًا اُأمسمكة  فيصلح أن يكون ذكر، مكة وهو يصدق على،هذا عام في كل القرى ف]٥٩:القصص سورة[ }ر 

 في القرآن يعني القرية ،هي القرية الكبرى }ُأمها{بـ المقصود و ،ية عامةاآلن  أل؛بالمثال من قبيل التفسير
 القرية هي مجمع السكان اليوم صطالحال ليس كا، أو صغيراًاً كان كبير مجمع السكان سواءىتطلق عل

 أو المدينة األكبر أم القرى هي القريةو ، من ذلك والمدينة هي ما يكون أوسع،الصغير مع العمران المحدود
   .العاصمة :مثالًن آلا كبر كما يقالاأل
 المبعوث ،-يه وسلمصلى اهللا عل- محمد وهو األمي، النبي أن على داللة فيه ،}آياِتنَا علَيِهم يتْلُو رسوال{

 }حولَها ومن الْقُرى ُأم ِلتُنِْذر{: تعالى قال كما وأعجام، عرب من القرى، جميع إلى رسول القرى، أم من
  .]٧:الشورى سورة[
بار العلماء وكبار الجهود الدعوية وكن أ -تبارك وتعالى- اهللا ىإللدعوة  يؤخذ من هذا فائدة في اقدو

 تبلغ ما ال تبلغهو ،ا فتبلغ دعوتهم اآلفاق في العواصم التي تكون مرجعا لغيرهوا يكون أنولىالمصلحين األ
نواحي ال فإن أهل ،ة نفسيبأشياء أخرى  وهذا أمر له تعلق،ا هذان يومىإل أمر مشاهد وهذا ، غيرهمدعوة من

م أكثر تطورا أنهعلى  العاصمة أهل أهل العواصم إلى ذلك ينظرون إلىما  خرى والقرى واألرياف واأل
ولهذا تجد  ، كل شيء جاء من العاصمة فهو له بريق،كبارليهم بشيء من اإلإ ينظرون ،ا و تحضر،مدناتو

 ، ذلكإلىالتبذل فيه وما  و،لباس وال،ثال عند النساء قضية التبرج مىإلا تنظر م حينحتى في المحاكاة غالباً
وق كل ور والتبرج بطريقة ممجوجة مخالفة للذ بالسفنحيتبج ربمانا هذا في األرياف لتجد أن النساء في زمان

 فتجد ،ن عليهاءوئك ال يجروالأ وأهل المدن الكبار ونحو ذلك بطريقة لربما ،ة أهل المدنيةا لمحاكذلك لربما
التبذل في اللباس في   أن ما يعانونه من في نواٍح كثيراًقد سمعت هذاو ، فيما نسمع وتبرجاًهؤالء أكثر سفوراً

 وذلك كأنه شعور ، في المدن الكبيرةما يوجدتكشف أعظم م و، والمناسبات من النساء خالعةاسعراأل
نظرة هؤالء الناس من في  وقل مثل ذلك ، ملفتةة يظهرون بصور،نقص يحاولون تعويضه بهذه الطريقةبال
لو  و، ومدنيةاًحضرم ت من يأتي من العاصمة ينظرون إليه بأنه أكثر منهىهل النواحي و األرياف و القرى إلأ

ن هؤالء أهل  لك، والضعفالمسكنةان في الواقع في حال من الفقر و ولو ك،كان في الواقع أقل منهم
   ، ذلكى إل اهللا والتعليم وماى في الدعوة إلاحتاج إليهوالدراسات يمثل هذه األشياء و ، هذا موجود!العاصمة

 في بعض اً أحيانتسألنظر إليها لفت الأس أن يء ال ب عما نحن فيه ولكن بعض األشيااًن كان هذا خارجوإ
الملفت   لكن؟ تخرج منها أثر في بالدكم يكون لمنالتيو الجامعات القوية الكليات و ما هي المعاهد البالد

 هؤالء ، الجامعات التي في العاصمة الناس الذين جاءوا من العاصمة، هو العاصمةلنظر أن أول شيء عندهمل
من   بخالف الشهادة التي أخذها، وهذا يعتز بالشهادة التي حصل عليها من العاصمةىخرأ ةظرينظر إليهم ن

 مستوى ىإل  فهو ال يراها ترقى،اإلغماضبشيء من ينظر إليها  لربما يكون ى،خرأ أو كلية في ناحية ،فرع
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 ،نظرون إليهم بإكبار وهكذا الذين يأتونهم من العاصمة من الدعاة وأهل العلم ونحو ذلك ي،يفتخر ويعتز به
ك أنه ملعلى   من جاء من مكة أو المدنيةىإلينظرون ، والناس ؟وهكذا ،ومن يأتي منهافكيف بأم القرى مكة 
 وأنتم مالئكة ،اببسن والش كبار ال،أنتم مالئكة: ، وقد تسمع من يقولواتا من السم،تنزل عليهم من فوق

أرسلوا إلينا طالباً في الثانوية في : ألف طالب، فيقولونوتوجد معاهد كبيرة قد تضم ثالثين  ،ليناجئتم إ
 ئاًجازة؛ ليرفع من معنوياتنا كثيراً، ونشعر أن واحداً من أحفاد الصحابة موجود بيننا، ال يدرس وال يقدم شياأل

 إطالقاً أهم شيء يجلس معنا، وال يقصدون بهذا التبرك وإنما لرفع المعنويات، ولو أقيمت دورة علمية ألحد
أريد من كل معهد مثالً األول والثاني أو الثالثة : العرب يأتيه الطالب من كل ناحية، وقد يشترط فيقول

لنا برامج وأقمنا ، ولو فع الناسه يجتمع عليالذا كان أهل البلد إلكن : األوائل، أو أريد أبرز الدعاة، يقولون
  .دورات

 لكن الناس ،لى دينهمإ و،غيرهمى إل أنفسهم وى إليئونيس للفجور فهؤالء يهدمون كثيرا ونأما الذين يذهبو
 هذا }رسولًا ُأمها ِفي يبعثَ حتَّى{: -تبارك وتعالى- فقوله ، واهللا المستعان، أننا أوالد الصحابة:يتصورن هذا

لتي تستهدف البرامج العلمية القوية اقامة الجامعات وإ و، و تعليم الناس، و تقديم العلم،مهم في تقديم الدعوة
 ال ، وال يترك أهل النواحي،قد تكون المصلحة في غير هذا ،ولى بها أن تكون في العاصمة األ مثالًةالنخب

 أن األولى اهللا ى أو كبار العلماء كبار الدعاة إل،حينما نريد أن نقيم برامج نوعيةف ، ال جامعات،يقام لهم
  . و اهللا أعلم،ليها مع تنقلهم في غيرهاكثرة من يرد إول ، في العواصم يقصدهم الناسوايكون

عليهم -الرسل و ، من أهل القرى لم يبعث من البوادي-عليهم الصالة والسالم-هذا مثل قضية بعث الرسل 
 وهذا له تعلق بطبيعة ،نما كانوا من أهل القرىإ و،فيهم أحد من أهل الباديةكلهم  لم يكن  -الصالة والسالم

 ، لتنفير الناسسبباًوما يحصل في البوادي من أثر البيئة ونحو ذلك ما قد يكون  ، وطبيعة التعامل،اإلنسان
  . واهللا أعلم، تألف وشيء من اللباقةىوالدعوة تحتاج إل

 منو ِبِه ألنِْذركُم{: وقال ،]١٥٨:األعراف سورة[ }جِميعا ِإلَيكُم اللَِّه رسوُل ِإنِّي النَّاس َأيها يا قُْل{: تعالى وقال
 قوله الدليل وتمام ،]١٧:هود سورة[ }موِعده فَالنَّار األحزاِب ِمن ِبِه يكْفُر ومن{: وقال ،]١٩:األنعام سورة[ }بلَغَ

 سورة[ آليةا }...شَِديدا عذَابا معذِّبوها َأو الِْقيامِة يوِم قَبَل مهِلكُوها نَحن ِإال قَريٍة ِمن وِإن{: تعالى
 }رسوالً نَبعثَ حتَّى معذِِّبين كُنَّا وما{: قال وقد القيامة، يوم قبل قرية كل سيهلك أنه فأخبر ،]٥٨:اإلسراء

 .]١٥:اإلسراء سورة[
 وثبت ،إليها ترجع التي وأصلها أمها إلى مبعوث ألنه القرى؛ لجميع شاملة األمي النبي بعثة تعالى فجعل
 به ختم ولهذا ،)٩())واألسود األحمر إلى بعثت((: قال أنه -عليه وسالمه اهللا صلوات- هعن الصحيحين في

 .القيامة يوم إلى والنهار الليل بقاء باٍق هشرع بل رسول، وال بعده نبي فال والرسالة، النبوة

                                                             

  .شيخينال شرط على صحيح إسناده: محققوه وقال ،)١٤٢٦٤ (برقم المسند، في أحمد رواه - ٩



14 

 

 وعدنَاه َأفَمن * تَعِقلُون َأفَال وَأبقَى خَير اللَِّه دِعنْ وما وِزينَتُها الدنْيا الْحياِة فَمتَاع شَيٍء ِمن ُأوِتيتُم وما{
- ٦٠:القصص سورة[ }الْمحضِرين ِمن الِْقيامِة يوم هو ثُم الدنْيا الْحياِة متَاع متَّعنَاه كَمن الِقيِه فَهو حسنًا وعدا
 أعده ما إلى بالنسبة الفانية والزهرة الدنيئة الزينة من فيها وما ،الدنيا حقارة عن مخبرا تعالى يقول، ]٦١
 }باٍق اللَِّه ِعنْد وما ينْفَد ِعنْدكُم ما{: قال كما المقيم، العظيم النعيم من اآلخرة الدار في الصالحين لعباده اهللا

 ِفي الدنْيا الْحياةُ وما{ :وقال ،]١٩٨:عمران آل ورةس[ }ِلألبراِر خَير اللَِّه ِعنْد وما{: وقال ،]٩٦:النحل سورة[
- ١٦:األعلى سورة[ }وَأبقَى خَير واآلِخرةُ الدنْيا الْحياةَ تُْؤِثرون بْل{ :وقال ،]٢٦:الرعد سورة[} متَاع ِإال اآلِخرِة

 في إصبعه أحدكم يغِْمس كما إال خرةاآل في الدنيا ما واهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وقال ،]١٧
 .)١٠())إليه يرجع ماذا فَلْينظُر اليم،

 .اآلخرة؟ على الدنيا يقدم من يعقل أفال: أي }يعِقلُون َأفَال{:  تعالىوقوله
 ِمن الِْقيامِة يوم هو ثُم ياالدنْ الْحياِة متَاع متَّعنَاه كَمن الِقيِه فَهو حسنًا وعدا وعدنَاه َأفَمن{: وقوله

ِرينضحصائر هو الذي الثواب من أعماله صالح على اهللا وعده بما مصدق مؤمن هو أفمن: يقول: }الْم 
 ثُم{ قالئل، أياما الدنيا الحياة في ممتع فهو ووعيده، ووعده اهللا بلقاء مكذب كافر هو كمن محالة، ال إليه
وه موِةالْ يامِقي ِمن ِرينضحالمعذبين من: وقتادة مجاهد، قال }الْم. 
 وأبي وعلي حمزة في: وقيل ،جهل أبي وفي -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول في نزلت إنها: قيل قد ثم

 على أشرف حين المؤمن ذلك عن إخبارا تعالى كقوله وهذا عامة، أنها والظاهر ،مجاهد عن وكالهما جهل،
 ،]٥٧:الصافات سورة[ }الْمحضِرين ِمن لَكُنْتُ ربي ِنعمةُ ولَوال{: الدركات في وذاك الدرجات في هوو صاحبه،

  .]١٥٨:الصافات سورة[ }لَمحضرون ِإنَّهم الِْجنَّةُ عِلمِت ولَقَد{: تعالى وقال
ب انما للعذإ و ،و نحو ذلكأليس المقصود للحساب أو للنشور  }الْمحضِرين ِمن لَكُنْتُ ربي ِنعمةُ ولَوال{: قولهف

      }الْمحضِرين ِمن لَكُنْتُ{ ،ليم عقابهأدين عذاب اهللا وشهماليعني  : بهذا-رحمه اهللا-بن جرير اولهذا فسرها 
   وله ق تؤخذ منها أصول ثابتة ك-عز وجل-كتاب اهللا وكثير في - اآلية وهذه ،والقرآن يفسر بعضه بعضا

تباع الحق ال ا }آِمنًا حرما لَّهم نُمكِّن َأولَم َأرِضنَا ِمن نُتَخَطَّفْ معك الْهدى نَّتَِّبِع ِإن وقَالُوا{ :-تبارك وتعالى-
ما ُأوِتيتُم من شَيٍء فَمتَاع و{ :-تبارك وتعالى-كذلك هنا أيضا في قوله  و،يمكن أن يحصل معه التخطف

ياالْحنْيال -تبارك وتعالى-أمور ثابتة مقررة من اهللا  القرآنية القواعد :فيه وهذا قد يقال ،هذا أصل عام }اِة الد 
 يتمتع ،يزول -كاسمه–متاع  وال،}فَمتَاع الْحياِة الدنْيا{ض الزائل  من هذا العرمهانتيآ كل ما ،مهااتتخلف أحك

 وخذوا هذه ،نسان يسكن اإلا تطويل مهمى وال يحتاج إل،ةهذا ظاهر والعبرة في ، ثم يزولةبه اإلنسان مد
الدور  و يسكن من القصورا ومهم، يركب من المراكباومهم ،من اللباس  مهما يلبس:اعدة في الحياة الدنياق

 ،متهشبع نه وال ي،لفت نظره فال ي، رونقهويذهب ،بهجته قليل تتحول ا وما أشبه ذلك عمةالجميلة األنيق
 عملي أو قد ،حتى أماكن العملألفها ي في المحال التي و ،المراكبوباس للا  هذا في، غيرهىطلع نفسه إلتتو

                                                             

  ).٢٨٥٨ (برقم القيامة، يوم الحشر وبيان الدنيا فناء باب وأهلها، نعيمها وصفة الجنة كتاب مسلم، رواه - ١٠
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ذا إولكن  ،نحو ذلكن بداخله و لمالمهابة ويحصل في قلبه من ، نفسهاغرتصن قصده لربما يبناء فخم مفي 
 من الزهور أو نحو ذلك ة أو حزمعجبك جميلة تة لوحىنظر إلوقد ت ،اههنتبا عيألفه ال يسترعتاده اإلنسان وا

 ولربما ،ال تنظر إليها ثم بعد ذلكال أيام تى تشتريها وما هي إفي حوض من األحواض تعجبك و تأسرك ح
 جلبها أو  فيعدادها أوإ أو نحو ذلك في برواز تعب في بالسيرةأو أشياء تتعلق إلنسان في بيته قصيدة علق ا
 و لكن أول ما وضعها هو ، غير موجودة وال تلفت النظر وكأنها،قرألك ال تُينها أو نحو ذلك ثم بعد ذيفي تز

  ،من قصور ونحو ذلك اإلنسانينظر إليها وهذه األشياء لربما تمتد إليها النفس ف ،تشدهقها وينظر إليها ومري
كن بعد هذا ل ألياماأول وقد يغتبط اإلنسان في  ، ليس كذلك،ال ، من الغبطةشون في حالين أهلها يعويظن أ
 أو  و كل ما تجده من متاع باٍل،ى ثم يزول ويذهب ويتالش-وهذه قاعدة-وتزهد فيه نفسه ما يشاهده يألف 

وال س ا كثير من النيهف من ركوبه كان في يوم من األيام يتطلع إل لربما يترفع عنه اإلنسان أو يأنمن مركٍب
يغتر ال ف ، وهذا أمر مشاهد،يه أقل الناس ماالً حال يزهد فىلواحد بعد الواحد حتى صار إلال اإيحصله 

 وعدا وعدنَاه َأفَمن{ : في قوله-عز وجل-الذي ذكره اهللا المعنى هذا  هذا ول،له فيها وال تشغاإلنسان بما
 : ما يقول الناساًكثيرألمور ف هذا أصل كبير في قياس ا}الدنْيا الْحياِة متَاع متَّعنَاه كَمن لَاِقيِه فَهو حسنًا

 ة، وأجواء صحراويي، وأمطار ونحن كل مره نستسق،أجواء جميلةو ،اءخضرر عندهم بالد اهؤالء الكف
ندهم مرتبة بكل ئك عندهم كل شيء والحياة عالو وأ، و برد شديد،حر شديد ، وجفاف وأرض قاحلة،وغبار
 كأنها  جداًةطارات تسير بسرعة عاليقو ،حت األرض وقطارات ت،تمشي بدقة قطارات بال سائقين ،شيء

 وعن طريق البريد ، بيتكىطة تصلك إلاكل الخدمات بكل بسو ،كل شيء في الحياة مرتب ومنظمو ،طائرات
 وال تأخذ ، وال تقف في طوابير، ال تحتاج أن تراجع دوائر حكومية،ل في يوم واحد ما تريدوصتستطيع أن ت

 لَاِقيِه فَهو حسنًا وعدا وعدنَاه َأفَمن{كل شيء موفر لكن و ة،رفه حياة م، من هذا إطالقاًئاًال تحتاج شي واًرقم
لما  -صلى اهللا عليه وسلم-يمان اهللا وعدهم باآلخرة كما قال النبي إلا أهل ،}الدنْيا الْحياِة متَاع متَّعنَاه كَمن

في يؤثر فحصير  ينام على -صلى اهللا عليه وسلم-بي من النعيم، والنذكر له عمر فارس والروم وما هم فيه 
 متَّعنَاه كَمن لَاِقيِه فَهو حسنًا وعدا وعدنَاه َأفَمن{ )١١())؟آلخرةا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا اأم(( :جنبه
تَاعاِة ميا الْحنْيلقلب من المنغصات وظلمة اهايبما ف، فقد يتمتع اإلنسان في هذه الحياة سبعين سنة }الد       

، والذين يعيشون في ترفيهلاذا  هعلىة الكآبقلق و الالنتحار والموت و اإلى فيلجئونوالصدر التي تعصف بهم 
 ،ئابكت من اال الباقية وثالثة أرباعهم،سيموت ربعهم من الحررفاهية لو وضعوا في بيئة صحراوية فإنه 

، ثم تقابل }الدنْيا الْحياِة متَاع متَّعنَاه كَمن لَاِقيِه فَهو حسنًا وعدا وعدنَاه منَأفَ{فتستريح منهم البالد والعباد 
، انتهاء عد وال نعيم بالب الخمسين سنة أو السبعين سنة مع ما فيها من األكدار والتنغيص وظلمة الصدر

أتي رضية بهذا المقياس ما تألالكرة ا يقطعها، فمائة عام اليسير الراكب تحت ظلها   في الجنةشجرةوهناك 

                                                             

 اإليالء في باب الطالق، كتاب ومسلم، ،)٤٦٢٩ (برقم الطالق، سورة تفسير باب التفسير، كتاب البخاري، رواه - ١١
  .)١٤٧٩ (برقم ،]٤:التحريم سورة[ }علَيِه ظَاهراتَ وِإن{ :تعالى وقوله وتخييرهن النساء واعتزال
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والطرق النظيفة  ،نهاوالبيوت التي يسكنومطار التي تنزل عليهم ألوا ،ثمرة صغيرة معلقة في هذه الشجرة
 ،بهذا إطالقاً  البصيرة ما ينخدعون وأصحاب،يمانإل األهل اهللا هعدأمقابل ما ب هآخر لىإ اتالقطارالجميلة و

 هذا ،هال يمكن للعقل أن يتصور شيءينتظرهم ئك الو وأ، نعيم الجنة، لهم اآلخرة-عز وجل- دخر اهللاوإنما 
   . واهللا المستعان،تظرها بعد أيام وما تدري ماذا ينمتيع مثل العلف الذي يعطى للبهيمةالت


