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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  ٨٢ اآلية إلى ٦٢ اآلية من القصص سورة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .بعدو،  والصالة والسالم على رسول اهللا،هللا الحمد
}مويو نَاِديِهمقُوُل يفَي نَأي كَاِئيشُر الَِّذين كُنْتُم ونمعقَاَل * تَز قَّ الَِّذينح ِهملَيُل عنَا الْقَوبُؤالِء ره الَِّذين 

 يستَِجيبوا فَلَم فَدعوهم شُركَاءكُم ادعوا وِقيَل * يعبدون ِإيانَا كَانُوا ما ِإلَيك تَبرْأنَا غَوينَا كَما َأغْوينَاهم َأغْوينَا
ما لَهَأورو ذَابالْع لَو مكَانُوا َأنَّه ونتَدهي * مويو نَاِديِهمقُوُل ياذَا فَيم تُمبَأج ِلينسرتْ * الْمِميفَع ِهملَيع اءاألنْب 

 سورة[ }الْمفِْلِحين نِم يكُون َأن فَعسى صاِلحا وعِمَل وآمن تَاب من فََأما * يتَساءلُون ال فَهم يومِئٍذ
  .]٦٧-٦٢:القصص
 الَِّذين شُركَائي َأين{: فيقول يناديهم حيث القيامة، يوم المشركين الكفار به يوبخ عما مخبرا تعالى يقول
كُنْتُم ونمعينصرونكم هل واألنداد، األصنام من الدنيا، الدار في تعبدونها كنتم التي اآللهة أين: ، يعني}تَز 
 مرٍة َأوَل خَلَقْنَاكُم كَما فُرادى ِجْئتُمونَا ولَقَد{: قال كما والتهديد، التقريع سبيل على وهذا ينتصرون؟ أو

كْتُمتَرا وم لْنَاكُمخَو اءرو وِركُما ظُهمى ونَر كُمعم كُماءشُفَع الَِّذين تُممعز مَأنَّه ِفيكُم كَاءلَ شُرقَد تَقَطَّع نَكُميب 
  .]٩٤:األنعام سورة[ }تَزعمون كُنْتُم ما عنْكُم وضلَّ
 الَِّذين هُؤالِء ربنَا{ الكفر، إلى والدعاة والمردة الشياطين من: يعني }الْقَوُل علَيِهم حقَّ الَِّذين قَاَل{: وقوله
 ثم فاتبعوهم، أغووهم أنهم عليهم فشهدوا ،}يعبدون ِإيانَا كَانُوا ما ِإلَيك تَبرْأنَا ينَاغَو كَما َأغْوينَاهم َأغْوينَا

 ِبِعبادِتِهم سيكْفُرون كَال * ِعزا لَهم ِليكُونُوا آِلهةً اللَِّه دوِن ِمن واتَّخَذُوا{: تعالى قال كما عبادتهم، من واءتبر
كُونُونيلَ وعِهما ي{: تعالى وقال ،]٨٢-٨١:مريم سورة[ }ِضدنملُّ وَأض نو ِممعدي وِن ِمناللَِّه د نال م 
تَِجيبسي ِم ِإلَى لَهوِة يامالِْقي مهو نع اِئِهمعد ِإذَا * غَاِفلُونو ِشرح كَانُوا النَّاس ملَه اءدكَانُوا َأعِت وادِبِعبِهم 
ا{: لقومه الخليل وقال ،]٦-٥:األحقاف سورة[ }كَاِفِرينِإنَّم اتَّخَذْتُم وِن ِمنثَانًا اللَِّه دةَ َأودوم ِنكُمياِة ِفي بيالْح 
 سورة[ }نَاِصِرين ِمن لَكُم وما لنَّارا ومْأواكُم بعضا بعضكُم ويلْعن ِببعٍض بعضكُم يكْفُر الِْقيامِة يوم ثُم الدنْيا

 }...األسباب ِبِهم وتَقَطَّعتْ الْعذَاب ورَأوا اتَّبعوا الَِّذين ِمن اتُِّبعوا الَِّذين تَبرَأ ِإذْ{: تعالى اهللا وقال ،]٢٥:العنكبوت
: أي }شُركَاءكُم ادعوا وِقيَل{: قال ولهذا ،]١٦٧-١٦٦:ةالبقر سورة[ }النَّاِر ِمن ِبخَاِرِجين هم وما{: قوله إلى

 }الْعذَاب ورَأوا لَهم يستَِجيبوا فَلَم فَدعوهم{ الدنيا، الدار في منهم ترجون كنتم كما فيه، أنتم مما ليخلصوكم
  .محالة ال النار إلى صائرون أنهم وتيقنوا: أي

  :، أما بعدى رسول اهللاة والسالم عل والصال،الحمد هللا
من يعني  :}الْقَوُل علَيِهم حقَّ الَِّذين قَاَل{ :-تبارك وتعالى-قوله  يقول في -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير ف

أقوال السلف في هذه  بين -رحمه اهللا- من الحافظ ابن كثير  فهذا جمع،الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر
 هم الدعاة إلى الكفر الذين قادوهم :بعضهم يقول و ، هم الشياطين الذين أضلوهم:يقول فبعض أهل العلم اآلية،
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 ، جمع بينهما-رحمه اهللا-حافظ ابن كثير وال ، فهذان قوالن-جل جالله-و أغروهم وأغووهم بالكفر باهللا 
ن اإلنس هؤالء جميعا شاركوا في إغوائهم يعني شياطيف ، فسر ذلك بالشياطين-رحمه اهللا-وابن جرير 

 ، والضالل واالنحراف عن الصراط المستقيم-عز وجل- فهم الذين زينوا لهم الكفر باهللا ،وشياطين الجن
وهم  ،]٢٩:سورة فصلت[ }ربنَا َأِرنَا اللَّذَيِن َأضلَّانَا ِمن الِْجنِّ والِْإنِس{ :فيتبرءون منهم يوم القيامة ولهذا يقولون

من  -أعلمتعالى واهللا - وأولى ، جيد-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير   منجمعالهذا  ف،يتمنون االنتقام من هؤالء
شهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم " :يقول} تَبرْأنَا ِإلَيك ما كَانُوا ِإيانَا يعبدون{ : وقوله،ترجيح أحد القولين

ا من ءو وقوله ثم تبر،نآن بالقرآ القرفسرف -رحمه اهللا- بشواهد كعادته وأتى، "ا من عبادتهمءوثم تبر
 اتخذوا هواهم ،فلقد اتخذوا األهواء آلهة ،همء يعني أنهم كانوا يعبدون أهوا}يعبدون ِإيانَا كَانُوا ما{عبادتهم 

انَا{  نافية"ما"أن  وهذا باعتبار -تبارك وتعالى-عبد من دون اهللا إلها يا كَانُوا ِإيصال فهم ينفون ذلك أ ،}م
" ما"تحتمل اآلية أن تكون و ، هذا معنى،همءتبعوا أهواا ،همء عبدوا أهوا إذاً، ما كانوا يعبدوننا:يقولون

 قرب إلى السياقواأل -واهللا تعالى أعلم-  والمتبادر،ا فتحتمل هذا وهذ، يعني تبرأنا إليك من عبادتهم،مصدرية
 في هذا المعنى قد ال تكون قاطعة في حمل اآلية على -رحمه اهللا- والشواهد التي ذكرها ابن كثير ،أنها نافية

هذه في فسيكفرون بعبادتهم  ]٨٢:سورة مريم[ }سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم ويكُونُون علَيِهم ِضدا  كَلَّا{ ،أحد المعنيين
تَبرْأنَا ِإلَيك ما كَانُوا { ، منهم بعبادتهمفهذا كفر }يعبدون ِإيانَا كَانُوا ما{ :فإذا قالوا ، يكفرون بالعبادة،العبادة

وندبعانَا يوهكذا ، من عبادتهمٌؤذلك تبركل  مصدرية فأيضاً" ما"ن إ :إذا قلناو ،تبرأنا إليك من عبادتهم }ِإي 
سورة [ } وكَانُوا ِبِعبادِتِهم كَاِفِرين وِإذَا حِشر النَّاس كَانُوا لَهم َأعداء*وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُون { :في قوله
 تبرأنا إليك من عبادتهم فهذا : وإذا قالوا،نهم ما عبدونا فهذا كفر منهم بعبادتهمإ :فإذا قالوا ،]٦- ٥:األحقاف

  . واهللا تعالى أعلم،سائر اآليات وهكذا في ،بعبادتهم أيضا كفر منهم
 الدنيا، الدار في المهتدين من كانوا أنهم لو العذاب عاينوا حين فودوا: أي }يهتَدون كَانُوا َأنَّهم لَو{: وقوله
موِبقًا  بينَهم وجعلْنَا لَهم يستَِجيبوا فَلَم فَدعوهم زعمتُم الَِّذين شُركَاِئي نَادوا يقُوُل ويوم{: تعالى كقوله وهذا

  .]٥٣-٥٢:الكهف سورة[ }مصِرفًا عنْها يِجدوا ولَم مواِقعوها َأنَّهم فَظَنُّوا النَّار الْمجِرمون ورَأى *
وِقيَل ادعوا شُركَاءكُم فَدعوهم فَلَم يستَِجيبوا لَهم { :-تعالى- يقول في قوله -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

 ،وا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيادوفَ :} يهتَدونورَأوا الْعذَاب لَو َأنَّهم كَانُوا
ويوم يقُوُل نَادوا شُركَاِئي الَِّذين زعمتُم فَدعوهم فَلَم يستَِجيبوا لَهم  {:كقوله يقول ،يتمنون الهداية في الدنيا

كبير  أيضاًهذا المعنى هو الذي اختاره  }ورَأى الْمجِرمون النَّار فَظَنُّوا َأنَّهم مواِقعوها*  وجعلْنَا بينَهم موِبقًا
ن  إ: وبعض أهل العلم يقول،دار الدنياتمنوا لو أنهم حققوا الهداية في ال -رحمه اهللا-المفسرين ابن جرير 

 اًأن هناك مقدرو }لَو َأنَّهم كَانُوا يهتَدون{ م ذلك ولم يروا العذاب، ألنجاه}لَو َأنَّهم كَانُوا يهتَدون{المعنى 
 هكذا قال بعض ، لما حصل لهم هذا الذي رأوه من العذاب،وألنجاهم لنفعهم }لَو َأنَّهم كَانُوا يهتَدون{ ،اًمحذوف

        لما }نَّهم كَانُوا يهتَدونلَو َأ{ : هناك تقدير وهو: وبعضهم يقول،-رحمه اهللا-أهل العلم كالزجاج 
   وبعضهم ، لعلموا أن العذاب حق}لَو َأنَّهم كَانُوا يهتَدون{إن التقدير  : وبعضهم يقول،أو لما دعوهم، عبدوهم
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يجدون و لو ،لفعلوا من الوجوه التي يدفعون بها عن أنفسهم العذاب  لوجٍه}لَو َأنَّهم كَانُوا يهتَدون{ :يقول
واهللا تعالى -عد  لكن هذا ال يخلو من ب، لفعلوا-تبارك وتعالى-مخرجا وطريقا يتخلصون فيه من عذاب اهللا 

انظر في هذا كله ف ،}لَو َأنَّهم كَانُوا يهتَدون{ن يهتدوا أ قد آن لهم : وقيل غير هذا كما يقول بعضهم،-أعلم
، " حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنياوادفو" :-رحمه اهللا-في قول ابن كثير و
لعرفوا أن  }لَو َأنَّهم كَانُوا يهتَدون{  وهو ويحتمل أن يكون المعنى غير هذا،-واهللا تعالى أعلم-هذا ال يبعد و

بروا به من  وما أخ،عوا إليه وتوحيده الذي د-عز وجل-ما جاءت به الرسل حق ومن ذلك عبادة اهللا 
  لكنهم أدركوا هذا وعاينوا الحقائق بعد فوات،الحساب والعقاب والجزاء والجنة والنار، لو أنهم كانوا يهتدون

  .  واهللا المستعان،األوان
ت النداء األول عن سؤال التوحيد، وهذا فيه إثبا: }ويوم ينَاِديِهم فَيقُوُل ماذَا َأجبتُم الْمرسِلين{: وقوله

من : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: النبوات
 وأما الكافر ، ورسولههربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه ال إله إال اهللا، وأن محمدا عبد

مة غير السكوت؛ ألن من كان في هذه أعمى فهو ؛ ولهذا ال جواب له يوم القيا)١( ال أدري،هاه..هاه: فيقول
  .}فَعِميتْ علَيِهم األنْباء يومِئٍذ فَهم ال يتَساءلُون{:  ولهذا قال تعالى،في اآلخرة أعمى وأضل سبيال

  .فعميت عليهم الحجج، فهم ال يتساءلون باألنساب: وقال مجاهد
يوم القيامة، : يأ }فَعسى َأن يكُون ِمن الْمفِْلِحين{في الدنيا، :  أي}ِمَل صاِلحافََأما من تَاب وآمن وع{: وقوله

  .من اهللا موجبة، فإن هذا واقع بفضل اهللا ومنّه ال محالة" عسى"و
 ، فعميت عليهم الحجج:دقال مجاه ،}فَعِميتْ علَيِهم الَْأنباء يومِئٍذ فَهم لَا يتَساءلُون{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 عميت : تقول}عِميتْ علَيِهم الَْأنباءفَ{مبالغة  بذلك  ولكن يعبر،الناس هم الذين يعمون ،أصله فعموا عن األنباء
 ،يعني عام الفتح ،قريش الخبر على -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ىعم ،عمي عليه الخبر ،عليه األخبار

وهذا استعمال عربي  ،ي هو في الواقع اإلنسانلذي عِم وا، إليههر له ولم يهتِدليه الخبر يعني لم يظ عىعِم
مى أصابهم ولكنه عكس  الع، فعموا عن األنباء،}عِميتْ علَيِهم الَْأنباءفَ{  نزل بلغة العربالقرآنمعروف و

 ألن هذه األشياء التي ؛البراهينو مثال ما قال عميت عليهم الحجج }عِميتْ علَيِهم الَْأنباءفَ{ :قالذلك مبالغة و
 واألنباء هي األخبار ، إنما سماها أنباء،ج وال البراهين ويتمسكون بها هي ليست من قبيل الحج،يتشبثون بها

يعني  }عِميتْ علَيِهم الَْأنباءفَ{الذي له خطب وشأن، يعني أخص من مطلق الخبر  وإن كانت تطلق على الخبر
 أي في ،}فََأما من تَاب وآمن وعِمَل صاِلحا( : وقوله، وذهبت واضمحلت فهم ال يتساءلون،حججغابت عنهم ال

                 كما جاء  ، من اهللا موجبة"عسى" و، يوم القيامة: أي}الْمفِْلِحينيكُون ِمن فَعسى َأن {الدنيا 
أنها تفيد الترجي  ألن أصل معنى عسى ؛ الوقوع أي متحققة، وغيره-مارضي اهللا عنه- ابن عباس عن

كون ذلك في هذا االختبار وما شابه ذلك، يفلح أن ُأينزل المطر، عسى أن يقدم زيد، عسى عسى أن  :تقول

                                                             

 وقال ،)١٨٥٣٤ (برقم المسند، في وأحمد ،)٤٧٥٣ (برقم القبر، وعذاب القبر في المسألة باب السنة، كتاب داود، أبو رواه - ١
 ).١٦٧٦ (برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه الصحيح، رجال رجاله صحيح، إسناده: محققوه



 ٤

 -تبارك وتعالى- أما اهللا ،الترجي هفيكون منال يعلم عواقب األمور  الذي وإنما يحصل الترجي من ،للترجي
    فإذا جاءت هذه اللفظة في كالم اهللا ،-سبحانه وتعالى- ال يخفى عليه خافية ،كونفهو عالم بما كان وما ي

 -جل جالله- فالترجي ال يكون من اهللا ،حمل على الترجيفإن ذلك ال ي من قوله وخبره -تبارك وتعالى-
قول أحد من كالمه ال على سبيل الحكاية عن ذا صدرت من اهللا في إ ف،فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن

 لكن حينما يذكر اهللا ، يعني واجبة التحقق والوقوع، معنى واجبة،الناس فإن ذلك يكون بمعنى الشيء المتحقق
عز - لكن إذا قال اهللا ، يترجىوهف يعني سواء السبيل }يهِديِني َأن ربي عسى{ :ه مثاللوقكذلك عن أحد 

نه أوجوب بمعنى  فهذا لل]٧:الممتحنة سورة[} مودةً منْهم عاديتُم الَِّذين وبين بينَكُم يجعَل َأن اللَّه عسى{ :-وجل
 وحاربه ثم بعد ذلك ،-صلى اهللا عليه وسلم-كان أبو سفيان من أشد أعداء النبي فقد  ، وحصل هذا،سيتحقق

 والحارث بن ، العامريو وسهيل بن عمر، وهكذا كبار المشركين عكرمة بن أبي جهل،تحول إلى اإليمان
من  كبار المشركين كثير من هؤالء آ،تلنجوا من القو ، والبقية التي بقيت بعد بدر، و صفوان بن أمية،هشام

مقدمه من اليمن لما في  وأبو سفيان هو أول من قاتل المرتدين ، وصار يجاهد في سبيل اهللا،غيرت حالهفت
 من ارتد من العرب فلقي ذا الخمار في طريقه رتداريق ف وهو في الط-صلى اهللا عليه وسلم-مات النبي 

ت أهل مكة وذكرهم بتأخر إسالمهم وحذرهم  هو الذي ثبو وسهيل بن عمر،كان قد ارتد عن اإلسالم فقاتلهو
  .من التراجع والردة

}كبرخْلُقُ وا يم شَاءي خْتَاريا وم كَان مةُ لَهرالِْخي انحبالَى اللَِّه ستَعا ومع شِْركُوني * كبرو لَمعا يم تُِكن 
مهوردا صمو ِلنُونعي * وهو ال اللَّه ِإال ِإلَه وه لَه دمِة األولَى ِفي الْحاآلِخرو لَهو كْمِه الْحِإلَيو ونعجتُر{ 

  .]٧٠-٦٨:سورة القصص[
 ما يخْلُقُ وربك{: فقال معقب وال منازع ذلك في له ليس وأنه واالختيار، خلقبال المنفرد أنه تعالى يخبر
شَاءي خْتَاريومرجعها بيده، وشرها خيرها كلها فاألمور يكن، لم يشأ لم وما كان، شاء فما يشاء، ما: أي }و 
  .إليه

 ِإذَا مْؤِمنٍَة ولَا ِلمْؤِمٍن كَان وما{: تعالى كقوله ،-القولين أصح على- نفي }الِْخيرةُ لَهم كَان ما{: وقوله
  .]٣٦:األحزاب سورة[ }َأمِرِهم ِمن الِْخيرةُ لَهم يكُون َأن َأمرا ورسولُه اللَّه قَضى
ه كما يقول ابن  يختار لواليت،مما خلق ما يشاءيخلق ما يشاء ويختار ، }ويخْتَار يشَاء ما يخْلُقُ وربك{ يعني
 ، اختار الرسل، ما شاء-رحمه اهللا-، يختار من البشر كما يقول ابن القيم لهدايةل ، يختار لإليمان،جرير

     واختار النبي ، واختار من قريش بني هاشم، واختار قريشا من كنانة،اختار كنانة من ولد إسماعيل مثالً
 ، واختار هذا االختيار، خلق هؤالء جميعا}يشَاء ما خْلُقُي وربك{ من بني هاشم -صلى اهللا عليه وسلم-

عليهم - واختار الرسل األنبياء ، واختار أيضا من الناس أهل اإليمان،وهكذا أيضا اختار من المالئكة رسال
 واختار أولي ، من األنبياء-عليهم الصالة والسالم- واختار الرسل ، من بين سائر الناس-الصالة والسالم

 وهكذا يختار ، وفضله على سائر األنبياء والمرسلين-صلى اهللا عليه وسلم- واختار محمدا ،زم من الرسلالع
  من بين سائر  -تبارك وتعالى- وكل ذلك قد اختاره اهللا ، وعرفة ومزدلفة،نى واختار ِم، اختار مكة:من البقاع
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 -صلى اهللا عليه وسلم- لنبيه اًرهاج موهكذا أيضا اختار المدينة ،شريفةعمال ومقامات وعبادات البقاع بأ
 ليس ألحد أن ، وله االختيار وحده، فله الخلق وحده،واختار بيت المقدس على غيره من البقاع وما إلى ذلك

 }مةَ ربكَأهم يقِْسمون رح * علَى رجٍل من الْقَريتَيِن عِظيٍم القرآنوقَالُوا لَولَا نُزَل هذَا { يعقب على حكمه
نَحن قَسمنَا بينَهم مِعيشَتَهم ِفي الْحياِة الدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعٍض {يعني النبوة  ،]٣٢-٣١:سورة الزخرف[

ونعمجا يمم رخَي كبتُ رمحرا وخِْريا سضعم بهضعتَِّخذَ باٍت ِليجرجل -فهذا كله هللا  ]٣٢: الزخرفسورة[ }د
 -رحمه اهللا-هنا الحافظ ابن كثير و ، هذا المعنى فهو اختيار بعد الخلق، ليس ألحد مع اهللا اختيار-جالله
أنه لما أثبت االختيار وحده دون ما يعني  ، وهذا هو الصحيح،نافية" ما"ن إ }الِْخيرةُ لَهم كَان ما{ : فييقول

هذه " ما"ن  إ:ختيار، وبعضهم يقول، ما كان لهم اال}الِْخيرةُ لَهم كَان ما{م الخيرة، سواه نفى أن يكون له
   ضعف الذي فيه الخيرة هذا القول فيه يختار و ، الذي فيه الخيرة}ويخْتَار يشَاء ما يخْلُقُ وربك{موصولة 

نقتصر على م في هذا المعنى في أكثر من كتاب  له كال-رحمه اهللا-حافظ ابن القيم وال ،-واهللا تعالى أعلم-
 بأنه المتكلمون إليها يشير التي اإلرادة باالختيار هاهنا المراد وليس: "-رحمه اهللا-واحد منها، حيث قال 

 بعد اختيار فهو واالصطفاء االجتباء :هاهنا باالختيار المراد ليس ولكن ،كذلك سبحانه وهو ،المختار الفاعل
 الخلق من اختيار فهو ،متأخر وهو أخص وهذا وأسبق أعم فهو الخلق قبل اختيار العام يارواالخت ،الخلق

 نفيا }الِْخيرةُ لَهم كَان ما{ ويكون }ويخْتَار{: قوله على التام الوقف أن القولين وأصح ،للخلق اختيار واألول
 منه، باالختيار المنفرد فهو بالخلق لمنفردا أنه فكما وحده، الخالق إلى هو بل إليهم االختيار هذا ليس :أي

 لالختيار يصلح وما رضاه ومحالِّ اختياره بمواقع أعلم سبحانه فإنه سواه، يختار أن وال يخلق، أن ألحد فليس
 ما أن إلى تحصيل وال عنده تحقيق ال من بعض وذهب بوجه، ذلك في يشاركه ال وغيره له، يصلح ال مما
 وهذا ،الخيرة لهم الذي ويختار: أي "ويختار" مفعول وهي موصولة }الِْخيرةُ لَهم نكَا ما{ :تعالى قوله في

  : وجوه من باطل
 :المعنى فيصير ،"لهم" والخبر كان اسم بأنه مرفوع الخيرة ألن العائد؛ من تخلو حينئذ الصلة أن: أحدها 

 العائد يكون بأن تصحيحه يمكن :قيل فإن القول، من محال التركيب وهذا لهم، الخيرة كان الذي األمر ويختار
 في الخيرة لهم كان الذي األمر ويختار :أي فيه، الخيرة لهم كان الذي ويختار: التقدير ويكون محذوفاً

 إنما فإنه العائد، حذف فيها يجوز التي المواضع من ليس هذا أن وهو آخر وجه من يفسد هذا :قيل اختياره،
 ِمنْه تَْأكُلُون ِمما يْأكُُل{: تعالى قوله نحو ،المعنى اتحاد مع بمثله الموصوُل رج بحرٍف جر إذا مجرورا يحذف

بشْريا وِمم ونبالذي ورأيت مررت، الذي جاءني :يقال أن يجوز وال ،ونظائره ،]٣٣:المؤمنون سورة[ }تَشْر 
  . ونحوه رغبت

: يقول فكأنه ،الموصول على يعود بضمير الصلة علف وشغل الخيرة، لنصب المعنى هذا أريد لو أنه: الثاني 
 وجه كان أنه مع ه،لبتأ أحد به يقرأ لم وهذا لهم، الخيرة عين هو كان الذي: أي الخيرة لهم كان ما ويختار
  .التقدير هذا على الكالم

 هذا ينفي ثم لهم، الخيرة تكون أن وإرادتهم االختيار في اقتراحهم الكفار عن يحكي سبحانه اهللا أن: الثالث 
 من رجٍل علَى القرآن هذَا نُزَل لَولَا وقَالُوا{ :تعالى قال كما ،باالختيار هو تفرده ويبين عنهم، سبحانه
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 فَوقَ بعضهم ورفَعنَا الدنْيا الْحياِة ِفي مِعيشَتَهم بينَهم قَسمنَا نَحن ربك رحمةَ يقِْسمون َأهم * عِظيٍم الْقَريتَيِن
 فأنكر ،]٣٢-٣١:الزخرف سورة[ }يجمعون مما خَير ربك ورحمتُ سخِْريا بعضا بعضهم ِليتَِّخذَ درجاٍت بعٍض
 قهمألرزا المتضمنة معايشهم بينهم قسم الذي إلى بل ،إليهم ليس ذلك أن وأخبر عليه، تخيرهم سبحانه عليهم

له يصلح ومن ،االختيار بمواقع علمه حسب على الفضل أهل بين فضله يقسم الذي هو وكذلك آجالهم، ددوم 
 فهو ،التفضيل ودرجات معايشهم، بينهم وقسم درجات، بعض فوق بعضهم رفع الذي وهو يصلح، ال ممن

  .هـ. ا)٢("غيره ال وحده ذلك القاسم
 ما يخْلُقُ{ : على قولهقف يكون تاماً وأن الو،نافية" ما" فيرى أن ،ع يراج-رحمه اهللا-هذا كالم ابن القيم ف

شَاءي خْتَاريا{:  ثم نفى وقال، يعني مما يخلق}وم كَان مةُ لَهرالِْخي{.  
 السرائر، ليهع تنطوي وما الضمائر، تكن ما يعلم: أي }يعِلنُون وما صدورهم تُِكن ما يعلَم وربك{: قال ثم
 مستَخٍْف هو ومن ِبِه جهر ومن الْقَوَل َأسر من ِمنْكُم سواء{ الخالئق، سائر من الظواهر تبديه ما يعلم كما

  .]١٠:الرعد سورة[ }ِبالنَّهاِر وساِرب ِباللَّيِل
 سواه ويختار يخلق رب ال كما سواه، معبود فال هية،باإلل المنفرد هو: أي }هو ِإال ِإلَه ال اللَّه وهو{: وقوله

}لَه دمِة األولَى ِفي الْحاآلِخر{ وحكمته لعدله عليه، المحمود هو يفعله ما جميع في: أي }ولَهو كْمأي }الْح :
 كل فيجزي القيامة يوم جميعكم: أي }تُرجعون وِإلَيِه{ ورحمته، وحكمته وغلبته لقهره له، معقب ال الذي
  .األعمال سائر في خافية منهم عليه يخفى وال وشر، خير من بعمله، عامل
 ،اآلخرة أنه محمود في الدنيا وهو محمود في :يعني }واآلِخرِة األولَى ِفي الْحمد لَه{ :-تبارك وتعالى-قوله 

  وهذا، وحده دون ما سواه له الحكم:يعني ،في إفادة الحصر واالختصاص  قدم المعمول على عامله،له الحكم
 ويدخل ،}ويخْتَار يشَاء ما يخْلُقُ وربك{ :مناسب هنا للسياق لقولهال، وهذا الحكم يشمل الحكم القدري الكوني
 . من المخلوقينألحدذلك  وليس ، هو الذي يحكم ويشرع-تبارك وتعالى-فيه أيضا الحكم الشرعي ألن اهللا 

 حكِْمِه ِفي يشِْرك ولَا{ :وقال ،]٢١:سورة الشورى[ }رعوا لَهم مِّن الدِّيِن ما لَم يْأذَن ِبِه اللَّـهأم لَهم شُركَاء شَ{
 على سبيل النفي -سبحانه وتعالى- في حكمه اإلشراك  فهذا في، في أوائل الكهف]٢٦:الكهف سورة[ }َأحدا

  .]١١٠:الكهف سورة[ }َأحدا ربِه ِبِعبادِة يشِْرك ولَا{ وعلى سبيل النهي في آخرها ،والخبر
 َأفَال ِبِضياٍء يْأِتيكُم اللَِّه غَير ِإلَه من الِْقيامِة يوِم ِإلَى سرمدا اللَّيَل علَيكُم اللَّه جعَل ِإن َأرَأيتُم قُْل{: قوله

ونعمقُْل * تَس تُمَأيَأر َل ِإنعاللَّ جه كُملَيع ارا النَّهدمرِم ِإلَى سوِة يامالِْقي نم ِإلَه راللَِّه غَي ْأِتيكُمٍل يِبلَي كُنُونتَس 
 }تَشْكُرون لَّكُمولَع فَضِلِه ِمن وِلتَبتَغُوا ِفيِه ِلتَسكُنُوا والنَّهار اللَّيَل لَكُم جعَل رحمِتِه وِمن * تُبِصرون َأفَال ِفيِه

  .]٧٣-٧١:القصص سورة[
 جعَل لو أنه نوبي ،بدونهما لهم قوام ال ناللذي والنهار، الليل من لهم سخر بما عباده على ممتنًا تعالى يقول
 قال ولهذا منه، وانحصرت النفوس ولسئمته بهم، ذلك ألضر القيامة يوم إلى سرمدا عليهم دائما الليَل
  .}تَسمعون َأفَال{ بسببه، وتستأنسون به تبصرون: أي }ِبِضياٍء يْأِتيكُم اللَِّه غَير ِإلَه من{: تعالى

                                                             
 ).١/٣٥ (ھالجوزی القیم ابن لإلمام العباد، خیر ھدي في المعاد زاد - ٢
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 من وكلَّت األبدان ولتعبت بهم، ذلك ألضر القيامة يوم إلى مستمرا دائما سرمدا النهار جعل لو أنه أخبر ثم
 من تستريحون: أي }ِفيِه تَسكُنُون ِبلَيٍل يْأِتيكُم اللَِّه رغَي ِإلَه من{: قال ولهذا واألشغال؛ الحركات كثرة

 وهذا هذا خلق: أي }والنَّهار اللَّيَل لَكُم جعَل{ بكم: أي }رحمِتِه وِمن * تُبِصرون َأفَال{ ،وأشغالكم حركاتكم
 واألشغال، والحركات والترحال، باألسفار النهار في: أي }فَضِلِه ِمن وِلتَبتَغُوا{ الليل، في: أي }ِفيِه ِلتَسكُنُوا{

   .والنشر اللف باب من وهذا
 يوِم ِإلَى سرمدا{، هو الشيء الدائم المستمرفي كالم العرب السرمد  }سرمدا{ هنا -تبارك وتعالى-قوله 
 اللَّيَل علَيكُم اللَّه جعَل ِإن َأرَأيتُم قُْل{ :-تأمل اآليةو- هنا  وقوله،صال ال يزول وال يتحولأي دائما مت }الِْقيامِة
 النَّهار علَيكُم اللَّه جعَل ِإن َأرَأيتُم قُْل * تَسمعون َأفَال ِبِضياٍء يْأِتيكُم اللَِّه غَير ِإلَه من الِْقيامِة يوِم ِإلَى سرمدا
 َأفَال{ :في األولى قال }تُبِصرون َأفَال ِفيِه تَسكُنُون ِبلَيٍل يْأِتيكُم اللَِّه غَير ِإلَه من يامِةالِْق يوِم ِإلَى سرمدا

ونعمَأفَال{ :وفي الثانية قال }تَس ونِصر{:  أنه قال هناوجه التفريق بينهماو }تُب كُملَيع َل اللَّـهعِإن ج تُمَأيَأر
ـٰه غَير اللَّـِه يْأِتيكُم ِبِضياٍءاللَّيَل   ،ر وفي النهار ذكر اإلبصا}َأفَلَا تَسمعون سرمدا ِإلَٰى يوِم الِْقيامِة من ِإلَ

 ،وإنما السمع ، يكون سلطان البصريعني في الليل ال ، وسلطان السمع في الليل،سلطان البصر في النهارف
 الْقُروِن من قَبِلِهم ِمن َأهلَكْنَا كَم لَهم يهِد َأولَم{ :، كما قال في آخر السجدة}ِصرونتُب َأفَال{ :وفي النهار قال

شُونمِفي ي اِكِنِهمسم ِفي ِإن اٍت ذَِلكَأفَلَا لَآي ونعمسوإنما ،فهم ما أدركوا تلك القرون ،]٢٦:ةالسجد سورة[ }ي 
 الَْأرِض ِإلَى الْماء نَسوقُ َأنَّا يروا َأولَم{ :وفيما يتعلق بالبصر قال }َأهلَكْنَا كَم لَهم هِدي َأولَم{ يسمعون أخبارهم

هذه أشياء يشاهدونها في  ]٢٧:السجدة سورة[ }يبِصرون َأفَلَا وَأنفُسهم َأنْعامهم ِمنْه تَْأكُُل زرعا ِبِه فَنُخِْرج الْجرِز
 اللَّيَل لَكُم جعَل رحمِتِه وِمن{ :عند قوله -رحمه اهللا-ل الحافظ ابن كثير  وقو، ذلكأشبه ماوأرضهم و محروثه
ارالنَّهكُنُوا وتَغُوا ِفيِه ِلتَسِلتَبِلِه ِمن وفَض لَّكُملَعو ونجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من " }تَشْكُر
د  مجمال ثم بعالكالميأتي ب، واللف والنشر أن والنشر  وهذا من باب اللف: يقول-رحمه اهللا- الحافظ، "فضله

 ولف ونشر مشوش يعني يكون فيه تقديم ،ف ونشر مرتب كهذا المثال ل: وهو على نوعين،ذلك يكون مفصال
  }ِفيِه ِلتَسكُنُوا{: فقوله }فَضِلِه ِمن غُواوِلتَبتَ ِفيِه ِلتَسكُنُوا{ :الليل والنهار قال -عز وجل-وتأخير فهنا جعل اهللا 

 هذا ، بحسب ذكره قبُل فجاء حكم كل واحد منهما مرتباً،عائد إلى النهار }فَضِلِه ِمن وِلتَبتَغُوا{ ،عائد إلى الليل
ا مرتبة كترتيب م فجاء بهذه األحكام ،ذكر الليل والنهار ثم ذكر حكم كل واحد منهما ، لف ونشر مرتبهسما

 بعد َأكْفَرتُم وجوههم اسودتْ الَِّذين فََأما وجوه وتَسود وجوه تَبيض يوم{ :وقوله،  وقد يكون مشوشا،اقبله
اِنكُمفَذُوقُواْ ِإيم ذَابا الْعِبم كُنْتُم ونيب األحكام بعدهما على غير الترتب جاء ،]١٠٦:عمران آل سورة[ }تَكْفُر
 حكم وحال الذين ابيضت وجوههم ثم ذكر كان ذكر أوالًللو كان مرتبا } وجوه وتَسود وجوه تَبيض{ األول

   . هذا وهذاالقرآنجد في  وهكذا ت،الذين اسودت وجوههم
 بالليل شيء فاته ومن والنهار، الليل في العبادات بأنواع اهللا تشكرون: أي }تَشْكُرون ولَعلَّكُم{: وقوله

 َأراد ِلمن ِخلْفَةً والنَّهار اللَّيَل جعَل الَِّذي وهو{: تعالى قال كما بالليل، استدركه بالنهار أو بالنهار، استدركه
َأن ذَّكَّري َأو ادا َأركثيرة هذا في واآليات ،]٦٢:الفرقان سورة[ }شُكُور.  
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 لَكُم جعَل{حيث  نعامفضال واإل على هذا اإل-عز وجل-ن أجل أن تشكروا اهللا  م}تَشْكُرون ولَعلَّكُم{وأيضا 
ليكون  }مبِصرا والنَّهار{ ، السكون والظالم فيكون محال للراحة فيه يكون،]٦٧:يونس سورة[ }ِفيِه ِلتَسكُنُواْ اللَّيَل

قلب العباد في مصالحهم ومعايشهم ب الخلق ت لتقلّ،محال للحركة واالنتقال وطلب الرزق وما أشبه ذلك
  .سبحانه وتعالى-م نِعمالعمه على عباده التي تستوجب شكر  فهذا كله من ن،وأرزاقهم

}مويو نَاِديِهمقُوُل يفَي نَأي كَاِئيشُر الَِّذين كُنْتُم ونمعنَا * تَزنزعو ٍة كُلِّ ِمنا ُأماتُوا فَقُلْنَا شَِهيدا ههربنَكُم 
  .]٧٥-٧٤:سورة القصص[ }يفْتَرون كَانُوا ما عنْهم وضلَّ ِللَِّه الْحقَّ َأن فَعِلموا
 -تبارك وتعالى- الرب يناديهم آخر، إلها اهللا مع عبد  ِلمنوالتوبيخ التقريع سبيل على ثاٍن نداء أيضا وهذا
   .الدنيا الدار في: أي }تَزعمون كُنْتُم ينالَِّذ شُركَاِئي َأين{: فيقول األشهاد وسءر على

 }الْمرسِلين َأجبتُم ماذَا{ والنداء الثاني ، فالنداء األول كان عن الشركاء،المعنى باعتبار  يعني هو نداء ثاٍن
  . أيضا عن الشركاء،وهذا نداء ثاٍن :وهنا قال

  .رسوال يعني: دمجاه قال: }شَِهيدا ُأمٍة كُلِّ ِمن ونزعنَا{
 هُؤالء علَى ِبك وِجْئنَا ِبشَِهيٍد أمٍة كُلِّ ِمن ِجْئنَا ِإذَا فَكَيفَ{ :-عز وجل-كما قال اهللا  "يعني رسوال" :قوله

عليه الصالة - وبكى  فهم هذا-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  و،القرآنبما يفسر م فهذا ]٤١:النساء سورة[ }شَِهيدا
 وهذا الذي ،يفسر بالرسول هنا فالشهيد ،)٣(-رضي اهللا تعالى عنه-أها عليه ابن مسعود  لما قر-والسالم

هنا و دول من كل أمة يشهدون،د به الع الشهيد يعني المقصو: وبعضهم يقول،-رحمه اهللا-اختاره ابن جرير 
 وإن كانت هذه ،موهو رسوله مهفهو واحد يشهد علي }ِبشَِهيٍد أمٍة كُلِّ ِمن{ -واهللا تعالى أعلم-في هذا المقام 

 ويكُون النَّاِس علَى شُهداء لِّتَكُونُواْ وسطًا ُأمةً جعلْنَاكُم وكَذَِلك{ :أيضاو ،األمة شاهدة على سائر األمم
   فالرسل يشهدون على أقوامهم ،]١٤٣:البقرة سورة[ }شَِهيدا علَيكُم الرسوُل

 إله ال: أي }ِللَِّه الْحقَّ َأن فَعِلموا{ شركاء، هللا أن من ادعيتموه ما صحة على: أي }نَكُمبرها هاتُوا فَقُلْنَا{
  .ينفعوهم فلم ذهبوا: أي} يفْتَرون كَانُوا ما عنْهم وضلَّ{ جوابا، يحيروا ولم ينطقوا فلم: أي غيره،

}ِإن ونقَار كَان ِم ِمنى قَووسغَى مفَب لَيعِهم نَاهآتَيو ا الْكُنُوِز ِمنم ِإن هفَاِتحم ِة لَتَنُوءبصِة ُأوِلي ِبالْعِإذْ الْقُو 
 ِمن نَِصيبك تَنْس وال اآلِخرةَ الدار اللَّه آتَاك ِفيما وابتَِغ * الْفَِرِحين يِحب ال اللَّه ِإن تَفْرح ال قَومه لَه قَاَل
االدنْي ِسنَأحا وكَم نسَأح اللَّه كال ِإلَيِغ وتَب ادِض ِفي الْفَساألر ِإن ال اللَّه ِحبي فِْسِدين٧٦:القصص سورة[ }الْم -
٧٧[.  
  النَّخعي، إبراهيم قال وهكذا عمه، ابن كان: قال ،}موسى قَوِم ِمن كَان قَارون ِإن{: قال عباس ابن عن
 كان أنه: وغيرهم جريج، وابن دينار، بن ومالك وقتادة، حرب، بن وسماك نوفل، بن الحارث بن اهللا بدوع
  .عليه السالم- موسى عم ابن

                                                             

 علي اقرأ((: له قال - وسلم عليه اهللا صلى- النبي أن الصحيحين في - عنه اهللا رضي- مسعود ابن حديث إلى إشارة - ٣
 كتاب البخاري، رواه ،))غيري من أسمعه أن أحب إني((: قال أنزل؟ وعليك عليك آقرأ -مسعود ابنأي -: قلت ،))القرآن
 وقصرها، المسافرين صالة كتاب ومسلم، له، واللفظ ،)٤٧٦٢ (برقم غيره، من القرآن يسمع أن أحب من باب ،القرآن فضائل

 ).٨٠٠ (برقم والتدبر، القراءة عند والبكاء لالستماع حافظ من القراءة وطلب القرآن استماع فضل باب
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  .قاهث بن عمران بن وموسى قاهث، بن يصهر بن قارون هو: جريج ابن قال
على  كله  ومبنى ذلك،-حمه اهللار-  واختاره ابن جرير، وهذا الذي قال به كثير من المفسرين،يعني ابن عمه

، وهذا كله ال دليل نه أخ لعمرانأله  كان عم: يقول وبعضهم، ابن خالته: وبعضهم يقول،أخبار بني إسرائيل
 كَان{ ، من الفراعنةولم يكنيعني من بني إسرائيل  }موسى قَوِم ِمن كَان{ :-تبارك وتعالى- وقول اهللا ،عليه
تغيرت حاله لما أعطي من و بكفره ونفاقه تحول : بعضهم يقول: وبغيه عليهم}علَيِهم غَىفَب موسى قَوِم ِمن

 ، بكفره: فبعضهم يقول، فتجاوز حده وحصل منه عدوان،والبغيهذه األموال والكنوز فحصل له الطغيان 
 فَبغَى{ : وبعضهم يقول،ذاهمآكان عامال لفرعون على بني إسرائيل فظلمهم و }علَيِهم فَبغَى{ :يقولوبعضهم 

ِهملَيغَى{ن المقصود إ :-واهللا تعالى أعلم-ن آظاهر القرهو  و-رحمه اهللا- كما يقول ابن جرير }عفَب ِهملَيع{ 
صار إلى حال من  تغير عليهم ،تكبر عليهموتجبر ف ، وطغيان فحصل منه أذيةيعني حصل منه ظلم وتعد

 وإنما فيها ، فكلمة البغي ال تدل على مجرد الكبر وحده}علَيِهم فَبغَى{ السوء والترفع والطغيان على قومه،
 ]٩٠:النحل سورة[ }والْبغِْي والْمنكَِر الْفَحشَاء عِن وينْهى{،  إلى اآلخرينعدوان واصٌل فالبغي فيه ،معنى زائد

 لكن ال }علَيِهم فَبغَى{ : وهنا قال، اآلخرين فيه أذية للناسل إلىفالبغي من جملة المنكر لكن هو منكر واص
 وبغى على ، كما يقول بعض المفسرين}ِعنِدي ِعلٍْم علَى ُأوِتيتُه ِإنَّما{ :ن بغيه عليهم هو بمجرد قولهإ :يقال

  . حصل منه عدوان على قومهه إذاً بغى على قوم،بني إسرائيل
  .األموال من: أي }الْكُنُوِز ِمن وآتَينَاه{: وقوله
 لألموال المدخرة، :األصل أن ذلك يقالو ، كنوز:موال مطلقا يقال لهااألأو  ، ليست مجرد األموالالكنوز

معنى ذلك أن األموال ف كنوز :األموال المدخرة يقال لهاف، حت األرضويطلق كثيرا على األموال المدفونة ت
  .يل التوسع في الكالم إال على سب كنوز:ال يقال لهااإلبل والغنم والزروع والحروث وما أشبه ذلك ك الظاهرة
  .لكثرتها الناس من الفئام حملُها ُللَيثِق: أي }الْقُوِة ُأوِلي ِبالْعصبِة لَتَنُوء مفَاِتحه ِإن ما{: وقوله

 ، به ناء:لشيء يقاللي إذا قام متثاقال  يعن: تنوء}ِبالْعصبِة لَتَنُوء{  من الناس لكثرتهاها الفئام حملُُلثِقلي أي
ة  والعصب،العصبة يثقل على : فتنوء بالعصبة،في الشيء قام مائال متثاقال ، يدل على ميالن:وبعضهم يقول

 من : وبعضهم يقول، من الثالثة إلى العشرة: بعضهم يقول،بعضالجماعة من الناس يتعصب بعضهم ل
 وبعضهم ، إلى العشرين: وبعضهم يقول،ر من العشرة إلى الخمسة عش: وبعضهم يقول،الخمسة إلى العشرة

المقصود ف ،-واهللا تعالى أعلم-،  ما اتفقوا فيه على معنى، ذلكوبعضهم يقول غير ،يوصل ذلك إلى األربعين
   . هذه المفاتيحهم حمُلثقلُ ي بها،وءونالجماعة من الناس ينأن 
 على مفتاح كل األصبع، مثل مفتاح كل جلود، من قارون كنوز مفاتيح كانت: خَيثَمةَ عن األعمش، قال

  .أعلم واهللا ذلك، غير: ، وقيلمحجال أغر بغال ستين على حملت ركب فإذا حدته، على خزانة
ستين  علىخرجت هذا األثر التي أكثر الكتب و ،جرير وابن أبي حاتمابن عند  هكذا "أغر محجال ستين بغال"

من أخبار بني  نقلتهفتح القدير سبعين بغال في الشوكاني   مثلبعض من ينقل عنهو ،المنثور الدرفي  و،بغال
 : بعضهم يقول: المفاتح}الْقُوِة ُأوِلي ِبالْعصبِة لَتَنُوء مفَاِتحه ِإن ما{، -واهللا أعلم- بل وقيل غير ذلك ،إسرائيل

ها وهذا يدل على كثرة  فيكون ذلك بمعنى أن المفاتيح لكثرت، مفتاح:فتح يعني جمع ِم،فتح بالكسرهو جمع ِم



 ١٠

يعني يثقل حملها على الجماعة من  ،تنوء بالعصبة أولي القوةلكثرتها  المفاتيح ،وما فيها من الكنوز ،الخزائن
 ،-واهللا تعالى أعلم-هذا فيه مبالغة ف  فإذا كان كذلك فما جاء هنا من أن المفاتيح تحمل على ستين بغالً،الناس

ن الناس كم من الجماعة من الثالثة إلى العشرة أو من الخمسة إلى العشرة أو جماعة ماليعني إذا كان يحملها 
فحينما يثقل  ، أو خمسوننهم أربعونإ :عشرين أو يقالالعشرة إلى الأو من  خمسة عشرالعشرة إلى المن 

 في لص كما هو حا،-واهللا تعالى أعلم-مبالغة من هذا ال يخلو  عليهم حمل المفاتيح تحمل على ستين بغالً
ا قال طائفة من  ولهذ، والمقصود به الخزانة،فتحِم هو جمع :لكن بعضهم يقول ،كثير من األخبار اإلسرائيلية

 جمع }مفَاِتحه ِإن ما{ ،اج أن المقصود بذلك الخزائناختاره الزجو المفسرين ألكثري  الواحدهعزاوأهل العلم 
 خزائنه تنوء، ف}الْقُوِة ُأوِلي ِبالْعصبِة لَتَنُوء{ الكنوز هذه اأنه ،}الْقُوِة ِليُأو ِبالْعصبِة لَتَنُوء{ فتح يعني خزائنهِم

     ،ن ذلك يرجع إلى المفاتيح جمع مفتحأوهو  ،-واهللا تعالى أعلم- ولعل األول أقرب ،بالعصبة أولي القوة
 ِبالْعصبِة لَتَنُوء مفَاِتحه ِإن ما الْكُنُوِز نِم وآتَينَاه{ ،وبذلك يكون ذكر المفاتح هنا يشعر بضخامة هذه الكنوز

أن خزائن   لكثير من الناس قد يكون حاصالًفهذالو كانت الخزائن تنوء بالعصبة أولي القوة  لكن} الْقُوِة ُأوِلي
رجمته  يذكر في ت- وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه-عبد الرحمن بن عوف  ،موال تنوء بالعصبة أولي القوةاأل

هذا موال فكون الخزائن تنوء بالعصبة  فهذه أشياء كثيرة من األ،وس بين الورثةئالذهب بالفطع قُأنه لما توفي 
 لكن بهذه الصورة أن المفاتيح تنوء بالعصبة تثقل اء،ألناس من أهل الثر يعني في كل عصر ،أمر يحصل

  . واهللا تعالى أعلم،كيف بالخزائن والكنوزفبالعصبة 
 فقالوا ه،قوِم وصالح فيه هو فيما وعظه: أي }الْفَِرِحين يِحب ال اللَّه ِإن تَفْرح ال قَومه لَه قَاَل ِإذْ{: وقوله
 ال اللَّه ِإن{ األموال من فيه أنت بما تبطر ال: يعنون فيه، أنت بما تفرح ال: واإلرشاد النصح سبيل على
ِحبي اهللا يشكرون ال الذين البطرين، ريناألِش يعني: مجاهد وقال ،المرحين يعني: عباس ابن قال }الْفَِرِحين 
  .أعطاهم ما على

كثير من عبارات المفسرين التي يال{ :ح في قولهالمقصود بالفِرواختلفت أقوال العلماء في ، ر بها هذافس 
ِحبي {ذا مذموم هل ه ؟ذلك السرور الذي يكون في النفسهل المقصود به  }الْفَِرِحينِإن ال اللَّه ِحبي 

الذين فسروه بالبطر أو الكبر أو الخيالء ف؟  أو أن المقصود به البطر مثال ؟ وبهجتها سرور النفس}الْفَِرِحين
 ولكن ،في كالم العرب ح وليس ذلك هو معنى الفِر،من العبارات هو من قبيل التفسير بالالزمأو نحو ذلك 

   نوع يحبه اهللا  :ح ثالثة أنواع الفر؛ ألن}الْفَِرِحين يِحب ال اللَّه ِإن{ حل الذم كل فِريراد به على سبيال ذلك 
 قُْل{ ورحمته -عز وجل-الفرح بفضل اهللا و ، اإلسالمبانتصارالفرح و ،لفرح بالهدايةا وهو -عز وجل-

 :-تبارك وتعالى-وقال اهللا ، ]٥٨:يونس سورة[ }يجمعون مما رخَي هو فَلْيفْرحواْ فَِبذَِلك وِبرحمِتِه اللِّه ِبفَضِل
فهذا أمر يؤجر عليه  ،]٥- ١:سورة الروم[  }ِبنَصِر اللَّـِه يفْرح الْمْؤِمنُون{ :قوله إلى }...غُِلبِت الروم *الم {

 وهو الفرح المباح :النوع الثانيو ،لدين ونحو ذلكبهذه الرحمة من هداية ونصر ل  فالفرح، واهللا يحبه،اإلنسان
 مور السارة يتزوج، يرزق بولدأو يحصل له شيء من األ ن في تجارة أو يتخرج من دراسةكأن يكسب اإلنسا

 وهو الفرح المحرم الذي جاء ذكره هنا على :النوع الثالثو ،هذا فرح مباحو ،هذا ال إشكال فيهف ،فيفرح بهذا
والخيالء  والتعاظم والبطروهو الفرح الذي يحمل صاحبه على األشر  }الْفَِرِحين بيِح ال اللَّه ِإن{ سبيل الذم
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ربما حمل فل ،]٧-٦:العلق سورة[ }استَغْنَى رآه َأن * لَيطْغَى الِْإنسان ِإن كَلَّا{وما أشبه ذلك فهذا فرح مذموم 
فهذا ال زال الناس  -تبارك وتعالى- اهللا  والتكبر على عباد، والزهو،على شيء من الترفعاإلنسان  الثراء

 اللَّه ِإن تَفْرح ال{ ،ح مذموم فيه كبر فهذا فر، زهوه في،متعاظم، ي مغترأ ، بنفسهح فالن فِر:يقولون عن مثله
من الزهو حال  خرج متعاظما في }ِزينَِتِه ِفي قَوِمِه علَى فَخَرج{ ألنه خرج بهذه الصفة ؛}الْفَِرِحين يِحب ال

 ِإن تَفْرح ال{ :من بني إسرائيل قال له الصالحون من قومه ، أعجبته نفسه وماله فقيل له ذلك،والخيالء والكبر
ال اللَّه ِحبي هو من قبيل التفسير بالالزم ال تبطر وما أشبه ذلكما يقوله السلف  ، وأكثر}الْفَِرِحين.   

 هذا من اهللا وهبك ما استعمل: أي }الدنْيا ِمن نَِصيبك تَنْس وال اآلِخرةَ الدار هاللَّ آتَاك ِفيما وابتَِغ{: وقوله
 في الثواب بها لك يحصل التي القربات، بأنواع إليه والتقرب ربك طاعة في الطائلة، والنعمة الجزيل المال
 والمالبس والمشارب المآكل من فيها اهللا احأب مما: أي} الدنْيا ِمن نَِصيبك تَنْس وال{اآلخرة،  الدار

 فآِت حقا، عليك كِرولزو حقا، عليك وألهلك حقا، عليك ولنفسك حقا، عليك لربك فإن والمناكح، والمساكن
  .حقه حق ذي كل

 لك من -وجل عز–حل اهللا أفتأخذ من ذلك مما  }الدنْيا ِمن نَِصيبك تَنْس وال{هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير 
 المفسرين وأكثر ، وبهذا قال الحسن وقتادة، ذلكأشبهكل والمشارب والمناكح وما آالتمتع بالطيبات من الم

يعني أن تعمل  ،-رحمه اهللا-، بخالف قول ابن كثير فتتزود به آلخرتك  وال تنس نصيبك من الدنيا:يقولون
و العمل الصالح هذا العمر الذي هو األنفاس التي  ه: فإن نصيب اإلنسان من الدنيا قالوا،في دنياك آلخرتك

وهذا  ،واأليام والشهور والسنوات هذا هو رأس مال اإلنسان والدقائق والثواني والساعات ،تخرج وال تعود
 -جل جالله-على اهللا   ويتجر حتى ال يقدم،-تبارك وتعالى- فيه بطاعة اهللا هو نصيبه فيستغل ذلك ويعمل

 ،كثيرة والزجاج وجماعة -رحمه اهللا- وبهذا يقول ابن جرير ،ر المفسرين يقولون هذاأكث ،إقدام المفاليس
 }الدنْيا ِمن نَِصيبك تَنْس وال{ طلب ما عند اهللا هذا المال والعطاء لر سخِّ}اآلِخرةَ الدار اللَّه آتَاك ِفيما وابتَِغ{

 هذا قول أكثر ، والدار اآلخرة-تبارك وتعالى- األوقات والجهود واألعمال بطلب مرضاة اهللافتصرف 
 -عز وجل-على من يرونه يجتهد في طاعة اهللا بها محتجين   ما يذكرون هذه اآليةالناس كثيراًو ،المفسرين

فجعلوا ذلك أصال حتى على  }الدنْيا ِمن نَِصيبك تَنْس وال{ :قولهمفيثبطونه ويقعدونه عن ذلك ببعض االجتهاد 
 وال{هذا هو األصل  }اآلِخرةَ الدار اللَّه آتَاك ِفيما وابتَِغ{ : وقال-رحمه اهللا-نى الذي ذكره ابن كثير المع
تَنْس كنَِصيب ا ِمننْين فيها والتوسع في جعلوا الدنيا وإحراز ما جمعه اإلنساف ، جعلوا القضية معكوسة}الد

 إلى الممات وتحول ذلك إلى غاية جعلوه أصال اها وتعلق القلب بهحطامب عليها واالشتغال طلبها والتهافت
قد لذهن مع ما  اهوتشوتفرق القلب  األوقات مع حالة من فضولعطى تُ فرعاً -عز وجل-وجعلوا عبادة اهللا 

تبارك - كما أمر اهللا ، مع التقصير في القيام بها كما ينبغي،يخالط تلك العبادات من نيات فاسدة تشوبها
ى ما فعلى القولين اآلية ال حجة فيها عل }الدنْيا ِمن نَِصيبك تَنْس وال{ كل ذلك ويحتج بهذه اآلية -لىوتعا

   . واهللا تعالى أعلم،يذكرون
}ِسنَأحا وكَم نسَأح اللَّه كإليك هو أحسن كما خلقه إلى أحسن: أي }ِإلَي.  
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}ِسنَأحا وكَم نسَأح اللَّه كعز -ن بهذا المال الذي أعطاك اهللا  أحسن إلى خلقه مطلقا مثال أو أحِس: يعني}ِإلَي
 ، أوسع من هذا كله-رحمه اهللا- والمعنى الذي ذكره ابن كثير ،-رحمه اهللا- كما يقول ابن جرير -وجل

واإلحسان مع  ،سن مع اهللا أح،طلقا أحسن م}ِإلَيك اللَّه َأحسن كَما وَأحِسن{ ،-واهللا تعالى أعلم-ولعله أقرب 
 بمالك وغير ذلك -عز وجل-ن إلى خلق اهللا  وأحِس، فإن لم تكن تراه فإنه يراك،اهللا أن تعبد اهللا كأنك تراه
 وِبالْواِلديِن{ :-عز وجل- كما قال اهللا ،ناالوالد هما  وأول ذلك بالنسبة للمخلوقين،مما يحصل به اإلحسان

 ويدخل فيه ،المعاشرة والمخالطةب  ويدخل فيه اإلحسان،يةفيدخل فيه الصالت المال ]٣٦:النساء سورة[ }ِإحسانًا
  .والكالماإلحسان بالقول والمخاطبة 

 ِإن{ اهللا خلق إلى وتسيء األرض، به تفسد أن فيه أنت بما همتك تكن ال: أي }األرِض ِفي الْفَساد تَبِغ وال{
ال اللَّه ِحبي فِْسِدينالْم{.  

 وَأكْثَر قُوةً ِمنْه َأشَد هو من الْقُروِن ِمن قَبِلِه ِمن َأهلَك قَد اللَّه َأن يعلَم َأولَم ِعنِْدي ِعلٍْم علَى ُأوِتيتُه ِإنَّما قَاَل{
  .]٧٨:القصص سورة[ }الْمجِرمون ذُنُوِبِهم عن يسَأُل وال جمعا
 ِعلٍْم علَى ُأوِتيتُه ِإنَّما قَاَل{ الخير إلى وأرشدوه نصحوه حين لقومه، قارون جواب عن امخبر تعالى يقول
 ولمحبته أستحقه، بأني لعلمه المال هذا أعطاني إنما تعالى اهللا فإن تقولون، ما إلى أفتقر ال أنا: أي }ِعنِْدي

  .له أهل أني في اهللا لعلم عطيتهُأ إنما: فتقديره ،لي
  .فضل عندي لهذا المال ليعلى علم من اهللا باستحقاق }ِعنِْدي ِعلٍْم علَى{ :يعني
 سورة[ }ِعلٍْم علَى ُأوِتيتُه ِإنَّما قَاَل ِمنَّا ِنعمةً خَولْنَاه ِإذَا ثُم دعانَا ضر اإلنْسان مس فَِإذَا{: تعالى كقوله وهذا
 لَيقُولَن مستْه ضراء بعِد ِمن ِمنَّا رحمةً َأذَقْنَاه ولَِئن{: تعالى وكقوله بي، اهللا من علم على: أي ]٤٩:الزمر
  .أستحقه هذا: أي ]٥٠:فصلت سورة[ }ِلي هذَا

  ومنهم ابن جرير ،المفسرين من ه كثير بهو المعنى الذي قال -رحمه اهللا-الذي ذكره ابن كثير هذا المعنى 
ه اهللا مني فرضي بذلك عني  علم، على فضل علم عندي، بي أني استحق ذلك على علم من اهللا:-رحمه اهللا-

 ورد على قول من -رحمه اهللا- وهذا الذي قال به الحافظ ابن القيم ،وفضلني بهذا المال على سائر الناس
 ،المالوطرق تحصيل جوه المكاسب على علم مني بوأعطاني هذا المال  أي أن اهللا }ِعنِْدي ِعلٍْم علَى{ :قال

على التفسيرين و ، فهذا كله كفر بالنعمة، عليه-عز وجل-فجحد نعمة اهللا  ،ذقييعني بذكائي ومهارتي وح
وهذا  ،باالقتصاد أنا أوتيته لمعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي وخبرتي ودرايتي :يكون كفره أشد الذي يقول

   .وجوه الكسبالمعرفة بأي  }ِعنِْدي ِعلٍْم علَى{جماعة من المفسرين  بهقال 
 علَى ُأوِتيتُه ِإنَّما قَاَل{: قوله في قال فإنه أسلم، بن زيد بن الرحمن عبد اإلمام اآلية هذه تفسير في أجاد وقد
 قَد اللَّه َأن يعلَم َأولَم{ وقرأ المال، هذا أعطاني ما بفضلي ومعرفته عني، اهللا رضا لوال: قال }ِعنِْدي ِعلٍْم
لَكَأه ِلِه ِمنقَب وِن ِمنالْقُر نم وه َأشَد ةً ِمنْهقُو َأكْثَرا وعمج{.  

 علم أن اهللاأي  }ِعنِْدي ِعلٍْم علَى ُأوِتيتُه ِإنَّما{:  ويقول،ن هذه قرينة تدل على هذا التفسيرإ :يعني اآلن يقول
ن قبله ن اهللا رد عليه بأنه قد أهلك مإ :يقول ف،-تبارك وتعالى-فهذا لمنزلتي عنده  ،استحقاقي لهذا ففضلني به

 وأن ذلك ،عطاء وأن هذا اإلنسان يستحق هذا الكان العطاء يدل على الرضا فلو ،من القرون من هو أشد منه
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هذه تكون قرينة على هذا ف ،ن هو أشد منه قوة وأكثر جمعان القرون ما أهلك اهللا قبله ِملم يدل على التفضيل
  .الرحمن بن زيد بن أسلموذكره عبد  ،-رحمه اهللا-ه ابن كثير المعنى الذي ذكر

  .عطيُأ لما ذلك يستحق أنه لوال: يقول عليه اهللا وسع من رأى إذا علمه قل من يقول وهكذا
يكون  كيف : ولهذا يقولون، لإلنسان-عز وجل-على محبة اهللا يعني يدل على أن هذا التفضيل بالمال دليل 

 في ونحن ، وجوهم جميل، وبالدهم ما شاء اهللا خضراء جميلة،أمطارزل عليهم تن ذلك  ومعاًالكفار كفار
 فهذا الذي يقول هذا ، واألرض حتى لو نزل المطر ال تكاد تنبت،وفي كل شهر أو أقل نصلي استسقاء ،جدب

 مثل هذا ولو عرف ذلك لما حصل له ، معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته-عز وجل-الكالم ما عرف اهللا 
 هذه }الْقُوِة ُأوِلي ِبالْعصبِة لَتَنُوء مفَاِتحه ِإن ما{هذا قارون من قوم موسى أعطي من الكنوز ف ،التعجب

 يأتي أناس من فال ،-صلى اهللا عليهما وسلم- وال هارون -عليه الصالة والسالم-الكنوز ما أعطيها موسى 
 ليست ؛ ألن العبرةأعطي من هذه الكنوزقد  واً وكافراًفقهذا منايكون  كيف :األغبياء في زمانهم ويقولون

 َأنَّما َأيحسبون{ فهذا العطاء هو استدراج ، لهادح فهو عدو هللا م، به-عز وجل-لهذا انظر ما فعل اهللا و ،بهذا
فهذا ال يدل على  ]٥٦- ٥٥:المؤمنون سورة[ }ونيشْعر لَّا بل الْخَيراِت ِفي لَهم نُساِرع * وبِنين ماٍل ِمن ِبِه نُِمدهم
سألون لكثرة ذنوبهم  ال ي: أي}الْمجِرمون ذُنُوِبِهم عن يسَأُل ولَا{ : قال، عن هؤالء-تبارك وتعالى- اهللا ارض
رة  وإنما مباش،حتاج إلى سؤاليال ، فلكثرتها  قتادة في النار مباشرة لكثرة ذنوبهم وظهورها كما يقولافيلقو

  ال يسألون يعني سؤال استعتاب: وبعضهم يقول،-رحمه اهللا-يلقون في النار وهو الذي اختاره ابن جرير 
 فهذا ،]٢٤:الصافات سورة[ }مسُئولُون ِإنَّهم وِقفُوهم{ن مثل آمواضع أخرى من القروإال فقد ورد السؤال في 

 ،ليس هذا المراد ،سمع ويقبل ذلك منه لإلنسان فيذر ال ينتظر منه الجواب الذي يحصل فيه العسؤال تبكيت
من أجل أن تعذره سؤال االستعتاب تنتظر منه الجواب ف ،ق بين سؤال االستعتاب وسؤال التبكيتفروهناك 

جواب ال وال ينتظر فيه ،المعاذير ينتظر فيه سماع وال ،مفهو لمزيد األل  التبكيتوأما سؤال ،اًلعل له عذر
 ال تسألهم :-رحمه اهللا- وبعضهم يقول كما يقول مجاهد ،سماعه فقط هذا السؤال لتبكيتهأصال وإنما يراد إ

 زرق ، فهم سود الوجوه،]٤١:الرحمن سورة[ }ِبِسيماهم الْمجِرمون يعرفُ{ ، ألنها تعرفهم بسيماهم؛المالئكة
، مسأل عنه وال ي:فلم يقل }ذُنُوِبِهم عن َأُليس ولَا{ فهذه اآلية ،-واهللا أعلم-عد  لكن هذا ال يخلو من ب،العيون

يعني  }ذُنُوِبِهم عن يسَأُل ولَا{ : وبعضهم يقول،}ذُنُوِبِهم عن يسَأُل ولَا{ : وإنما قال،سأل عنهمال ي: وال قال
 هذه  من اإلجرامسأل عنهم أهُل من األمم الخالية ال ي-عز وجل-ئك الذين غبروا وأهلكهم اهللا ذنوب أوال

سأل عنهم وعن  ال ي، ألنهم أشد من قارون-عز وجل-ك الذين أهلكهم اهللا ئ عن ذنوب أوالونسأل ال ي،األمة
 وال :ن هكذا يكو-حتى تتضح- يعني لو كان الفعل غير مبني للمجهول ، اإلجرام من هذه األمةذنوبهم أهُل

 معنىفالئك الغابرين، ب أوالعن ذنواألمة  ن هذهسأل المجرمين م ال ي،ئك المجرمين عن ذنوب أواليسأل اُهللا
من ظاهر  وأنه ليس هو المتبادر ،دل على بعدهمثل هذا العسر في فهمه يو ،يحتاج إلى شرح حتى يفهم

  . واهللا تعالى أعلم،نآالقر



 ١٤

}جلَى فَخَرِمِه عقَاَل ِزينَِتِه ِفي قَو الَِّذين ونِريداةَ ييا الْحنْيا الدي ا ِمثَْل لَنَا تَلَيم ُأوِتي ونقَار ظٍّ لَذُو ِإنَّهح 
 }الصاِبرون ِإال يلَقَّاها وال صاِلحا وعِمَل آمن ِلمن خَير اللَِّه ثَواب ويلَكُم الِْعلْم ُأوتُوا الَِّذين وقَاَل * عِظيٍم

  .]٨٠-٧٩:القصص سورة[
 مراكب من باهر، وتجمل عظيمة، زينة في قومه على يوم ذات خرج هإن: قارون عن مخبرا تعالى يقول

 أن تمنوا وزينتها، زخرفها إلى ويميل الدنيا الحياة يريد من رآه فلما وحشمه، خدمه وعلى عليه ومالبس
 وافر حظ ذو: أي }عِظيٍم حظٍّ لَذُو ِإنَّه قَارون ُأوِتي ما ِمثَْل لَنَا لَيتَ يا{: قالوا أعطي، الذي مثل لهم كان لو
: أي }صاِلحا وعِمَل آمن ِلمن خَير اللَِّه ثَواب ويلَكُم{: لهم قالوا النافع العلم أهُل مقالتهم سمع فلما. الدنيا من

  .ترون مما خير اآلخرة الدار في الصالحين المؤمنين لعباده اهللا جزاء
 وال سمعت، أذن وال رأت، عين ال ما الصالحين لعبادي أعددت(( :تعالى اهللا يقول: الصحيح الحديث في كما

 }يعملُون كَانُوا ِبما جزاء َأعيٍن قُرِة ِمن لَهم ُأخِْفي ما نَفْس تَعلَم فَال{ :شئتم إن واءواقر بشر، قلب على خطر
  .)٤())]١٧:السجدة سورة[

 كالم تمام من ذلك جعل كأنه. الصابرون إال الجنة يلقى وما: السدي قال: }الصاِبرون ِإال يلَقَّاها وال{: وقوله
  . العلم أوتوا الذين

 ، التي يثيب اهللا بها عباده المؤمنينيعني الجنة }صاِلحا وعِمَل آمن ِلمن خَير اللَِّه ثَواب ويلَكُم{ :هم يقولون
 من بقية هذاو يكون  ،ن معصيته وعلى أقداره المؤلمةرون على طاعته وعالصاب }الصاِبرون ِإال يلَقَّاها وال{

  .كالمهم
 إال -هذه الجنة-ى هذا الثواب لقَّ وال ي: وهم يقولون، أن هذا من كالمهم}يلَقَّاها وال{المعنى األول ف

  . عاتبوهم وقالوا لهم هذا الكالم،الصابرون
 جعل وكأنه ،اآلخرة الدار في الراغبون الدنيا، محبة عن صابرونال إال الكلمة هذه يلقى وما: جرير ابن قال
  .بذلك وإخباره -وجل عز- اهللا كالم من وجعله ئك،أوال كالم من مقطوعا ذلك

ال و :له ما ذكر هناحاص ا ولكن جاء بم،ليست عبارة ابن جرير تماماوهذه  ،ابن جرير جاء به بالمعنىكالم 
 يعني -عز وجل- فيكون هذا من كالم اهللا ، يعني عن طلب زينة الحياة الدنيا،ى هذه الكلمة إال الصابرونيلقَّ

تبارك -اهللا و ،قالوا لهم هذا الكالم ، انتهى}صاِلحا وعِمَل آمن ِلمن خَير اللَِّه ثَواب ويلَكُم{ :هم قالوا لهم
ا يلقى هذه الكلمة وهذا الفهم وهذا النظر واإلدراك م }الصاِبرون ِإال يلَقَّاها وال{ : عقب ذلك بقوله-وتعالى

الذين يغترون بظاهر الحياة الدنيا وتستميلهم ف ،الصحيح في األمور ومعرفة حقائق األشياء إال الصابرون
لذي حصل لقارون  ويتمنون لو حصل لهم مثل هذا ا،مثل هذه المقامات في ارتها هؤالء يندفعونضبهجتها ون

 هذه الكلمة يعني التي }يلَقَّاها وال{ : قال اهللا،فما عند اهللا خير ال تغتروا : لهمالء يقولون فهؤ،وأشباه قارون
 ناس عرفوا حقيقة الدنيا بها عن اآلخرةشتغال واال عن زينة الحياة الدنيا ،}الصاِبرون ِإال {تحوي هذا الفهم

                                                             

 الجنة كتاب بداية في ومسلم، ،)٣٠٧٢ (برقم مخلوقة، وأنها الجنة صفة في جاء ما باب لخلق،ا بدء كتاب البخاري، رواه -٤
 ).٢٨٢٤ (برقم وأهلها، نعيمها وصفة
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 ،كلها تموت والثياب كلها تبلى وتفنى  البغالهذه ،فأعطوها قدرها وحجمها ولم يغتروا بها فهي متاع الغرور
، ذهبت ، فال يستطيع أحد أن يأتي بشيء من أموال قارون ولو شعرةما قريب ال يبقى منها شيءعوالكنوز 

ينفقون األموال و يجتهدون ؟أين قصورهمو ؟ في القرون السابقةمالثراء والال أين الذي جمعه أهلوانتهت، و
ة مكسورة يجدونها رعلى بعض األعمدة يرونها أو ج واحتى يحصل اأحيانن ضخمة كثبا الطائلة من أجل حفر

 ويغتر ، الكثير الذي كانوا يتمتعون بهضالعر ينأ ،لبعض الغابريننها بقايا إ : يقولون،أو شيء من هذا القبيل
 أهل الدنيا بهة ورأى لهذا كان بعض السلف إذا رأى ُأ؛؟يه وتمتد نفوسهم قبل أنظارهم إل،به من يغتر

 إنما صنعوا ذلك من أجل أن :لربما أنكر على من يقف ويتفرج وينظر يقولو ، صرف نظرهضوالعِر
 عما قليل ،هذا عرض زائل ينبغي أن يعطى الحجم الذي يليق بهف ، ال تنظر إليه،ال تلتفت إليهف ،هتنظروا إلي

 ، وال يلتفت إليها أحد،ض بأقل األثمانتجدها تعروالمراكب والسيارات الفارهة بعد مدة  ،كل هذا يتالشى
   : كما قال بعضهم عن ناقته،يسومها المفاليس

حتى بدا لتِْزوقد ه مفلسحتى سامها كلُّو الهاكُ  ***زالهامن ه   
الها صار كل مفلس  صارت ضعيفة هزيلة ظهرت كُ، أما حينيسومهاأن فيسة ما أحد يتجرأ ن كانت يوم

 ،مرتبما كثير من السيارات حتى التي إذا مرت وقفت لره السيارة الفخمة الضخمة  فهكذا هذ،كم الناقةب :يقول
 الإ و،كل هذا من ضعف العقولو ،ه إلى الرصيف وهذا يزجرهوالذي يركب مركبا ضعيفا لربما هذا يلجئ

ذهب وت ،أحسن المآكل يكون طعاما للدود هذا الجسد المترف المنعم الذي يأكل ،عما قريب يتالشى ذلك كلهف
 والفرش كذلك ،والمراكب كذلك ،اًخرب اً البيت يصير قديم،ضال وهذا العر وهذه األمو،ارته وبشاشتهضن

  .وجلعز -إال وجه اهللا  كل شيء هالك ،وكل شيء يبلى
 المقصود :م يقولوبعضه ،تلك الكلمة }يلَقَّاها وال{ "خباره بذلكإ و-عز وجل-ه من كالم اهللا لَوجع" :هلوقو

  . يعني األعمال الصالحة}يلَقَّاها ولَا صاِلحا وعِمَل آمن لِّمن خَير اللَِّه ثَواب{، ل الصالحةاألعما
 وَأصبح * الْمنْتَِصِرين ِمن كَان وما اللَِّه دوِن ِمن ينْصرونَه ِفَئٍة ِمن لَه كَان فَما األرض وِبداِرِه ِبِه فَخَسفْنَا{
 اللَّه من َأن لَوال ويقِْدر ِعباِدِه ِمن يشَاء ِلمن الرزقَ يبسطُ اللَّه ويكََأن يقُولُون ِباألمِس مكَانَه تَمنَّوا لَِّذينا

  .]٨٢-٨١:القصص سورة[ }الْكَاِفرون يفِْلح ال ويكََأنَّه ِبنَا لَخَسفَ علَينَا
 وبداره به خسف بأنه ذلك عقب عليهم، وبغيه قومه على وفخره زينته، في قارون اختيال تعالى ذكر لما

 عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن: حدثه أباه أن سالم عن -البخاري عند- الصحيح في ثبت كما األرض،
  .)٥())القيامة يوم إلى األرض في يتجلجل فهو به، خسف إذ إزاره يجر رجل بينا((: قال -وسلم

  .نحوه ،-وسلم عليه اهللا صلى- النبي عن هريرة، أبي عن سالم عن رواه ثم
   بينا((: -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال: قال -عنه اهللا رضي- سعيد أبي عن أحمد اإلمام وروى
   فيها ليتجلجل فإنه فأخذته، األرض اهللا أمر فيهما، يختال أخضرين بردين في خرج قبلكم، كان فيمن رجل

  

                                                             

 ).٣٢٩٧ (برقم ،]٩:الكهف سورة[ }والرِقيِم الْكَهِف َأصحاب َأن حِسبتَ َأم{ باب األنبياء، كتاب البخاري، رواه -٥
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  .حسن وإسناده أحمد، به تفرد ،)٦())القيامة يوم إلى
 وما مالُه، عنه أغنى ما: أي} الْمنْتَِصِرين ِمن كَان وما اللَِّه دوِن ِمن ينْصرونَه ِفَئٍة ِمن لَه كَان فَما{: وقوله
 منتصرا نفسه في هو انك وال ونكاله، وعذابه اهللا نقمة عنه دفعوا وال حشمه، ال و خدمه وال جمعه،
  .غيره من وال نفسه، من ال له ناصر فال لنفسه،

تبارك - فإذا جاء بأس اهللا ،فع عن نفسه بأس اهللاوما استطاع هو أن يد ، يعني ما نفعه أعوانه وال دفعوا عنه
 لَم حيثُ ِمن اللَّه فََأتَاهم{ :-تبارك وتعالى- كما قال اهللا ، بأي طريق كان فإن ذلك ال مرد له-وتعالى

  بل ما،كانوا يتوقعون أن يخرجوا منها ما يالت ير في حصونهم المنيعةضنال وبن أي ]٢:سورة الحشر[ }يحتَِسبوا
 ماِنعتُهم َأنَّهم وظَنُّوا يخْرجوا َأن ظَنَنتُم ما{ ،ر عليهم بسبب هذه المنعةقدأن يكان أهل اإليمان يتوقعون 

فذلك يكون إما بتسليط جنده عليهم بأمور ال تخطر على  }يحتَِسبوا لَم حيثُ ِمن اللَّه فََأتَاهم اللَِّه نم حصونُهم
 له جنود -تبارك وتعالى-اهللا ف ، الناس أو غير هذاأو بتسليط ، أو إلقاء الرعب في القلوب،ياحالبال من الر

اآليات ي الناس العبر وِرواهللا ي ، الظالمين، عن القوم المجرمين فإذا جاء بأسه فإنه ال يرد،وات واألرضاالسم
  الناسشاهد ،باهرة هذا أموراً في -عز وجل-من آيات اهللا  والناس في هذه األوقات يشاهدون ،في كل زمان

 وال تسأل عن ، وتعاظماً وطغيانا وجبروتاً وما حصل لرجل كان من أكثر الناس ظلماً،ما جرى في العراق
 تلك العظمة والجبروت ت كيف تحول، فرأى الناس فيه آية-تبارك وتعالى-اده وإفساده ومحاربته لدين اهللا فس

ل ب من ِق والناس في هذه األيام يشاهدون فصوال مذهلة مما جرى في تونس،والبطش إلى صغار وذل وهوان
 من وقع في نفوسهم ومهابة  لما له؛رجل لربما ال يتجاسر الناس على مجرد السالم عليه هيبة وتعظيما

 ثم بعد ذلك لما  في األرض فساداًعاث ، وال دنيا ال ديناً-نسأل اهللا العافية- لهم ِقب لم ي،وتعاظم وما إلى ذلك
نسأل اهللا - والعالم كله يشاهد ذلك ، انظروا كيف تحول إلى مهانة وصغار وذل-عز وجل-جاء بأس اهللا 

العالم كله يشاهد ف ،جد صديقالعدو والصديق إن وو ،ده الصغير والكبيرشاهي ،في الدنيا  هذا خزي-العافية
 ،هذه المثابةب فإذا كان اإلنسان ، ويستر أبداًىطغي وهو حديث الناس ال يمكن أن ،ذلك لحظة بلحظة بتفاصيله

و ،السابقة  ال يندر أن يوجد مثله في القرونخزيلربما يعرف خبرلكن ، بلده يعرفه أهل،ن حوله اإلنسان م 
 يرون أكثر ، ولربما من كان بعيدا يرى ما ال يرى القريب عن طريق اإلعالم،بهذا اإلعالم الكل يتفرجاليوم 

يستوي من كان في أقصى المشرق مع غيره في و ،مما كان يشاهده الناس في البلد الذي وجد فيها ذلك األمر
 لكن قبل ،ةيتمنى مثل هذه الحالال أحد ف ،- العافيةنسأل اهللا- فهذا خزي في الدنيا ،صيل ذلك كلهمعرفة تفا

سالم يحصل له أن  فضال عن ،تيحت لهذلك لربما يغتبط الواحد لو أنه من هؤالء البسطاء من مجرد نظرة ُأ
 ثم من يتمنى هذه ،من الزهو والفرح المذموم ويصيبه ما يصيبه ،أو ابتسامة أو كلمة لربما يفخر بها ويعتز

بهة ثم صار حاله إلى ما قص وهكذا قارون في البداية خرج بهذه اُأل ،-نسأل اهللا العافية-ي  وهذا خز،الحال
 يخفى عليهم ذلك قبل أن تقع تلك العواقب اإليمان يدركون حقائق األمور والأهل و ،-تبارك وتعالى-اهللا 

                                                             

 إسماعيل، بن النضر لضعف ضعيف، إسناد وهذا صحيح، حديث: محققوه وقال ،)١١٣٥٥ (برقم سند،الم في أحمد رواه -٦
 ). ٢٩١٤ (برقم والترهيب، الترغيب صحيح في لغيره صحيح: األلباني وقال الكوفي، سعد ابن وهو: وعطية
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 فال ،شياء بميزانها الصحيح فيزنون األ،رون بالمقاييس الشرعيةب ويعت، ألنهم ينظرون ويقيسون؛السيئة لهؤالء
ب ذلك عنهم  فيغي من الناس فيحصل لهم اغترار كثيراًييحصل لهم بسبب هذه المظاهر التي لربما تستهو

    ، بعد مدةالذين ينظرون بنظر سطحي ال يدركون كثيرا من ذلك إال لكن كثير من الناس ،حقائق األمور
  . واهللا المستعان،ون عندها يعرفون ويتبين،بعدما يولي الشيء ويدبر

 ما ِمثَْل لَنَا لَيتَ يا{: قالوا زينته في رأوه لما الذين: أي }ِباألمِس مكَانَه تَمنَّوا الَِّذين وَأصبح{: تعالى وقوله
ُأوِتي ونقَار ظٍّ لَذُو ِإنَّهِظيٍم ح{: يقولون أصبحوا به خسف فلما ،}عكََأنيو طُ اللَّهسبقَا يزلر نِلم شَاءي ِمن 
 ويوسع، ويضيق ويمنع، يعطي اهللا فإن صاحبه؛ عن اهللا رضا على بدالٍّ المال ليس: أي }ويقِْدر ِعباِدِه

 اهللا إن: "مسعود ابن عن المرفوع الحديث في كما وهذا البالغة، والحجة التامة الحكمة وله ويرفع، ويخفض
 إال اإليمان يعطي وال يحب، ال ومن يحب، من المال يعطي اهللا وإن ،اقكمأرز قسم كما أخالقكم، بينكم قسم
  .)٧("يحب من

 ألن ؛ حكم الرفعه ال يخلو من ضعف لكن لهع ورفْ-رضي اهللا تعالى عنه-وهذا ثبت موقوفا عن ابن مسعود 
   . واهللا تعالى أعلم، جهة الرأيمنمثل هذا ال يقال 

 ألنا به، خسف كما بنا، لخسف إلينا وإحسانه بنا اهللا لُطف لوال: أي }ِبنَا لَخَسفَ نَاعلَي اللَّه من َأن لَوال{
  .مثله نكون أن وددنا

}كََأنَّهيال و فِْلحي ونا، كان أنه: يعنون }الْكَاِفراآلخرة في وال الدنيا في ال اهللا، عند الكافر يفلح وال كافر.  
 خُفّفت ولكن ،"أن اعلم ويلك: "معناها: بعضهم فقال ،}ويكََأن{: هاهنا عالىت قوله معنى في النحاة اختلف وقد
  ". اعلم "حذف على" أن "فتح ودلَّ ،"ويك: "فقيل
" وي "حرف وجعل ففصلها ،"كأن وي "معناها: وقيل ،قتادة قاله. أن تر ألم: أي ويكأن،: معناها: وقيل

   ".وأحسب أظن "بمعنى" كأن"و للتنبيه، أو للتعجب
 ما قاله الخليل }ويكََأن{  أحسن ما قيل في معنى:النحاس يقولف ، والمفسرينةهذه فيها كالم كثير للنحا

 اًن القوم تنبهوا لما رأوا خسفإ : كبار األئمة في النحو واللغةمنوهم لفراهيدي وسيبويه ويونس والكسائي ا
مفصولة إنها  :يقولفبعضهم  ،مفصولة أنهاأن يعني  ك: ثم قال، وي: ويك كما يقول المتندم: تنبهوا فقالوا،به

 ، في الكاف هذهبين النحاة كأن على اختالف : ثم تبتدئ تقول، وي:تقول يقولون ،متندم كما يقوله ال،وي
 كلمة كما ،يكأن و، هي كلمة تقرير: وبعضهم يقول،دخلت على أن ن الكاف هذه للتعليلإ :بعضهم يقولو

 هي : وبعضهم يقول،؟ بمعنى ألم تعلم؟ ألم تر:يقولمن  مثل ،؟أما ترى صنع اهللا هذا : كما تقول،يقوله الفراء
أسقطت الالم  أصلها ويلك ف: وبعضهم يقول، الرزقن اهللا يبسطإال أ }يبسطُ اللَّه ويكََأن{ كلمة تنبيه بمنزلة أال

 وإن قال ،ير بمعنى رحمة وهذا بعيدمهي بلغة ح :وبعضهم يقول ، أن اهللاعلمأ معناها :ضهم يقول وبع،يكأنو
                                                             

 البجلي، حازم أبي ابن وهو د،محم بن الصباح لضعف ضعيف إسناده: محققوه وقال ،)٣٦٧٢ (برقم المسند، في أحمد رواه -٧
 حديثين رفع )٢/٣٠٦ (الميزان في الذهبي وقال ،"التقريب "في الحافظ وضعفه الموقوف، ويرفع وهم، حديثه في: العقيلي قال
 الشيخين رجال ثقات رجاله وبقية الدارقطني، ذكر كما موقوف، أنه فالصحيح قبله، والذي هذا هما: قلنا. اهللا عبد قول من هما
 ).٢٧١٤ (برقم الصحيحة السلسلة في األلباني وصححه ثقة، وهو الترمذي، له أخرج فقد إسحاق، بن أبان رغي



 ١٨

 : جرير يقول وابن، تدل على التفجع:الكسائي  كما يقول، هي كلمة تفجع: وبعضهم يقول،بةيكابن قتبه إمام 
  وي، إلى التعجب أقرب-واهللا أعلم-كأنها  ،كأن  هي كلمة تعجب وي:ي يقولجوهرالو ،؟هي بمعنى ألم تعلم

  .وي في حالة التعجب : وال زال الناس يقولون، وكأنكأنقيلة،  الخفيفة والث تدخل على كأن،كأن
    
  


