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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

   المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  ٨٨ اآلية إلى ٨٣ اآلية من القصص سورة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .بعدو وعلى آله وصحبه أجمعين، ،أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمدالحمد هللا، والصالة والسالم على 
 الَْأرِض ِفي علُوا يِريدون لَا ِللَِّذين نَجعلُها الْآِخرةُ الدار ِتلْك{: وله تعالى في ق- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 عِملُوا الَِّذين يجزى فَلَا ِبالسيَئِة جاء ومن منْها خَير فَلَه ِبالْحسنَِة جاء من * ِللْمتَِّقين والْعاِقبةُ فَسادا ولَا
َئاِتالسا ِإلَّا يكَانُوا م لُونمعال الذي المقيم ونعيمها اآلخرة الدار أن تعالى يخبر، ]٨٤-٨٣:القصص سورة[ }ي 

 على ترفعا: أي األرض، في علوا يريدون ال الذين المتواضعين، المؤمنين لعباده جعلها يزول وال يحول
  .التجبر: العلو: عكرمة قال كما ،فيهم فسادا وال بهم، وتجبرا عليهم وتعاظما اهللا خلق
  .بالمعاصي عمال: }فَسادا وال{ وتجبرا، تعظما }األرِض ِفي علُوا يِريدون ال{: جريج ابن وقال

 فيدخل صاحبه، شراك من أجود يكون أن نعله شراك من ليعجبه الرجل إن: قال علي عن جرير ابن وروى
  .}ِللْمتَِّقين والْعاِقبةُ فَسادا وال األرِض ِفي علُوا يِريدون ال ِللَِّذين نَجعلُها اآلِخرةُ الدار ِتلْك{: قوله في

 عن الصحيح، في ثبت كما مذموم، ذلك فإن غيره؛ على والتطاول الفخر بذلك أراد إذا ما على محمول وهذا
 يبغي وال أحد، على أحد يفخَر ال حتى تواضعوا، أن إلي وحيُأ إنه(( :قال أنه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي
 اهللا، رسول يا: قال رجال أن ثبت فقد به، بأس ال فهذا التجمل لمجرد ذلك أحب إذا وأما ،)١())أحد على أحد
  .)٢())الجمال يحب جميل اهللا إن ال،((: فقال ذلك؟ الكبر أفمن حسنة، ونعلي حسنًا ردائي يكون أن أحب إني
 واُهللا فكيف العبد، حسنَة من خير اهللا ثواب: أي }ِمنْها خَير فَلَه{ القيامة يوم: أي }ِبالْحسنَِة جاء من{: قالو

  .الفضل مقام فهذا ؟كثيرة أضعافًا يضاعفه
: األخرى اآلية في قال كما ،}يعملُون واكَانُ ما ِإال السيَئاِت عِملُوا الَِّذين يجزى فَال ِبالسيَئِة جاء ومن{: قال ثم
}نمو اءَئِة جيتْ ِبالسفَكُب مهوهجْل النَّاِر ِفي وه نوزا ِإال تُجم كُنْتُم لُونممقام وهذا ]٩٠:النملسورة [} تَع 

  .والعدل الفصل
   :بعد ماأ ،اهللا رسول على والسالم والصالة ،هللا الحمد
 والْعاِقبةُ فَسادا ولَا الَْأرِض ِفي علُوا يِريدون لَا ِللَِّذين نَجعلُها الْآِخرةُ الدار ِتلْك{ :-ك وتعالىتبار- فقوله

تَِّقين{و ،ومنزلتها مقامها وعلو لرفعة بذلك إليها شارأ ،}ِللْمارةُ الدالجنةمن  فيه بما خراآل اليوم تعني} الْآِخر 
 :قال -تبارك وتعالى- اهللا ألن ؛السياق هو ذلك يحدد والذي ،الجنة بها يراد الموضع هذا في ولكنها ،والنار

                                                             

 برقم النار، وأهل الجنة أهل الدنيا في بها يعرف التي الصفات باب وأهلها، نعيمها وصفة الجنة كتاب مسلم، رواه -  ١
)٢٨٦٥.( 

 ).٩١ (برقم وبيانه، الكبر تحريم باب اإليمان، كتاب مسلم، رواه - ٢
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}لَا ِللَِّذين ونِريدا يلُوِض ِفي علَا الَْأرا وادالجنة وهو ،خاص ىمعن باآلخرة المراد أن على ذلك فدل} فَس، 
 ِللَِّذين{ ،يزول وال يحول ال الذي المقيم ونعيمها اآلخرة ارالد أن ، أياآلخرة نعيم :بقوله عنه عبر الذي وهذا

 وما الكبر ذلك في ويدخل ،والتعاظم الرفعة بمعنى األرض في والعلو }فَسادا ولَا الَْأرِض ِفي علُوا يِريدون لَا
 وصافأ من ذلك يسول ،مذموم فعله فإن الدنيا الحياة هذه في يترفع أن أراد من كلف ،المعاني من ذلك لىإ

 من كانت وأ ،المباح من -الدنيا بعمل كانت أو ،خرةاآل بعمل- يطلبها التي الرفعة هذه كانت سواء الجنة أهل
 في وةظوالح والرفعة والعلو الفخر يريد من وهو ،األول هاؤسوأو وأقبحها نواعأ ثالثة فهذه ،المحرمة األفعال
 أو ،اهللا إلى الدعوة أو ،الشرعي العلم من -تبارك وتعالى- اهللا دعن ما به يراد بما والتعاظم ،الخلق قلوب
 بما الدنيا في والعلو الرفعة طلب من فكل ،الخلق قلوب في وةظح لليحص الزهد ظهري ،به ليترفع ؛الزهد
 نم مزيد على العبد تحمل نماإ الصالحة األعمال هذه فإن ،مذموم فعله فإن -تبارك وتعالى- اهللا وجه به يراد

 ذلكويلي  ،قبيح بالشك فعله فإن ذلك ضدادأ من هو ما طلب فإن ،العبودية معنى هو الذي والتواضع ،التذلل
 ،بها -تبارك وتعالى- اهللا يعصى التي المعاصي وألوان الخلق على والتجبر بالظلم العلو طلب من القبح في
 من المباحة األفعال فعل من ذلك ليي ثم ،المؤمنين وصافأ من ليسو ،الجنة هلأ وصافأ من ليس ذلك فإن

 بذلك والتطاول ،الخلق على والتعاظم الدنيا في الرفعة بها يقصد التي والصنائع ،األعمال وألوان ،المال جمع
 يتعاظم أن يريد ال ،-تبارك وتعالى- لربه اًبتِخم يكون والمؤمن ،صنافأ ثالثة فهذه ،مذموم أيضاً فعله فإن
 تتسلل معنوية ألمور وال ،مادية دنيوية مراتب لتحصيل وال ،للمماراة وال للفخر لمالع يطلب وال ،حدأ على
 هذا اإلنسان يتذكر }الْآِخرةُ الدار ِتلْك{ ،ذلك شبهأ وما ،والمحمدة الجاه تحصيل من وتطلبها ،النفس إليها

 تغلب وقت في بالتأمل ةحري معاٍن فهي }فَسادا ولَا رِضالَْأ ِفي علُوا يِريدون لَا ِللَِّذين نَجعلُها{ اً،دائم المعنى
 ،الكبير قلب به ويعلق ،الصغير عليه يربى مما لربما المطالب هذه وصارت ،الكثيرين لدى المادية النزعة فيه

  .المستعان واهللا
 ،والظهور ،بالنصر الدنيا في اًدائم لهم فالعاقبة ،خرةواآل األولى في يكون هذا }ِللْمتَِّقين والْعاِقبةُ{ :قال

 تعرف أن أردت إذا وإنما ،سنوات عشر وأ سنة باعتبار إليه ينظر وال يعتبر ال هذا ومثل ،والغلبة ،والتمكين
 ،للمتقين العاقبة كانت فقد -عليه الصالة والسالم- نوح منذ التاريخ صفحات إلى انظر للمتقين العاقبة أن

 سورة[ }فَانتَِصر مغْلُوب َأنِّي{ :قال لما اًمؤزر اًنصر ونصره -يه وسلمصلى اهللا عل- اًنوح اهللا فأظهر
 قُِدر قَد َأمٍر علَى الْماء فَالْتَقَى عيونًا الَْأرض وفَجرنَا * منْهِمٍر ِبماء السماء َأبواب فَفَتَحنَا{ :وقال، ]١٠:القمر

* لْنَاهمحلَى وا ذَاِت عٍر ٍحَألْوسدِري * وِننَا تَجياء ِبَأعزن جلِّم كَان جاء وهكذا، ]١٤-١١:القمر سورة[ }كُِفر 
 إسرائيل بني نبياءأ جاء ثم ولوط براهيمإو وشعيب وصالح هود -والسالم الصالة عليهم- بعده األنبياء

 أن مع -صلى اهللا عليه وسلم- عيسى حتى ،اًجميع لهم العاقبة فكانت -صلى اهللا عليه وسلم- موسى كبيرهمو
 فوق اتبعوه الذين سيجعل أنه خبرأ -تبارك وتعالى–إال أن اهللا  ،ذلك وقصدوا ،قتله على مرواآوت ،رفعه اهللا

وهي    -صلى اهللا عليه وسلم- النبي يد على إليه دعا ما بظهور هذا سروفُ ،القيامة يوم لىإ كفروا الذين
  عليه الصالة - عيسى قتل أرادوا الذين اليهود على والظهور ،التمكينو النصر من حصل وما ،التوحيد دعوة
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 نرى ياماأل هذه في ونحن ،اإلنسان يعايشها أيام في إليه نظري ما ،االعتبار بهذا ليهإ نظري فالتاريخ ،-والسالم
 لربما العصر هذا في يعيشون ممن الناس من كم ،عاقل كل بها فيعتبر طويالً الوقوف تستدعي اًكبار اًعبر
 أرى ثم ،خرةاآل في إال لهم عاقبة ال والتقوى الصالح أهل وأن ،المطاف نهاية هو هذا أن ظن بيئة في عاش

 الو ،نشاهدها آيات هذه ،بصلة اإلسالم لىإ يمت ما كل حاربوا الذين ئكالأوب اآليات الناس -عز وجل- اهللا
 والصالح للدعوة المناوئين ىأعت تحطم التي قةالطري وبهذه ،السرعة بهذه ذلك يرى أن يتصور حدأ كان

 كبار وذهب المصلحون بقي ،البالد تلك في حاربوها الذين وذهب ،الدعوة بقيت ،للمتقين فالعاقبة ،واإلصالح
 حامدهم وتحول ،مساء صباح يغشاهم كان الذي النفاق عوتقشّ ،الجميل الذكر من ءشي لهم يبقَ ولم ،المفسدين

 مما الناس من فكم ،}ِللْمتَِّقين والْعاِقبةُ{ أن من عنه اهللا خبرأ ما حقيقة المؤمن يدرك ،ياتآو رعب هذه ،ذام لىإ
 إنسان من كمو ،وجهه على انقلب فتنة أصابته وإذا ،به نأاطم اًخير صابهأ إذا ممن ،وضعف مرض قلبه في
 المخلوقَ هذا يرى ثم ء،شي كل يهعل مأل حتى عينه في تعاظم ضعيف مخلوق جلأ من ومبادئه دينه ترك قد

 جاء من{ :قال ثم }ِللْمتَِّقين والْعاِقبةُ{ ،خرةاآل وفي الدنيا في وهذا ،للتقوى العاقبة أن المؤمن فيدرك ،يتهافت
 سنةالح على اهللا جزاء فإن ،صحيح وهذا العبد حسنة من خير اهللا جزاء بأن :قال، }منْها خَير فَلَه ِبالْحسنَِة
 هي نماإ عملها التي العبد حسنة أن يكفيك ،وجه كل من العبد حسنة من خير هو مضاعفة غير من بمجرده
     اهللا توفيق من هي عليها يشكر التي الجديدة والحسنة ،عليها يشكر حسنة لىإ يحتاج وهذا ،اهللا من توفيق

 اهللا بحق يوفِّ لم فهو ،عليه اهللا نعم من مةنع تكافئ ال يعملها التي الحسنة هذه أن ويكفيك ،-تبارك وتعالى-
 من تفضل هي يعملها التي األعمال فهذه ،والباطنة الظاهرة النعم بهذه عليه فضالهإو بإنعامه ،-جالله جل-

 معاني من وهذا ،الجزاء له يضاعف بل ،عليها يجزيه اهللا ذلك ومع ،واحدة نعمة تكافئ ال وهي اهللا عليه،
 ِمن تُنِفقُواْ وما يشَاء من يهِدي اللّه ولَِكن هداهم علَيك لَّيس{ :-تبارك وتعالى- اهللا لقا كما ،الشكور اسمه
 رغي كامالً، ]٢٧٢:البقرة سورة[ }ِإلَيكُم يوفَّ خَيٍر ِمن تُنِفقُواْ وما اللِّه وجِه ابِتغَاء ِإالَّ تُنِفقُون وما فَألنفُِسكُم خَيٍر

 ِبالسيَئِة جاء ومن{: هنا قالو ،الجزاء في بمطل وال ،ببخسه وال بتضييعه ال ،}تُظْلَمون الَ وَأنتُم{ ،منقوص
 :-تبارك وتعالى- اهللا لطف من وهذا ،بواحدة يعني }يعملُون كَانُوا ما ِإلَّا السيَئاِت عِملُوا الَِّذين يجزى فَلَا
 ومن{ :قال األخرى اآلية وفي ،فواحدة السيئة ماأو ]١٦٠:األنعام سورة[ }َأمثَاِلها عشْر فَلَه لْحسنَِةِبا جاء من{

 هذه في هنا والسيئة، ]٩٠:النمل سورة[ }تَعملُون كُنتُم ما ِإلَّا تُجزون هْل النَّاِر ِفي وجوههم فَكُبتْ ِبالسيَئِة جاء
 فهذا }النَّاِر ِفي وجوههم فَكُبتْ{ ،بالسوء الكامل الوصف تستحق التي العظيمة السيئة ،بالشرك فسرت يةاآل
 سائر فإن وإال ،المعنى بهذا -رحمه اهللا- جرير ابن المفسرين كبير فسرها ولهذا ،اإلشراك ألهل يكون نماإ

  .معلوم هو كما متنوعة بأمور كفرتُ قد السيئات
}فَ الَِّذي ِإنضر كلَيع آنالْقُر كاداٍد ِإلَى لَرعي قُْل مبر لَمَأع نم اءى جدِبالْه نمو والٍل ِفي هِبيٍن ضا * ممو 

 اللَِّه آياِت عن صدنَّكي وال * ِللْكَاِفِرين ظَِهيرا تَكُونَن فَال ربك ِمن رحمةً ِإال الِْكتَاب ِإلَيك يلْقَى َأن تَرجو كُنْتَ
دعُأنزلَتْ ِإذْ ب كِإلَي عادِإلَى و كبال رو تَكُونَن ِمن شِْرِكينال * الْمو عتَد عا اللَِّه مِإلَه ال آخَر ِإال ِإلَه وكُلُّ ه 

  .]٨٨-٨٥:القصص سورة[ }تُرجعون وِإلَيِه الْحكْم لَه وجهه ِإال هاِلك شَيٍء
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 ومخبرا الناس، على القرآن وتالوة الرسالة ببالغ ،-عليه وسالمه اهللا صلوات- رسوله آمرا تعالى يقول
 الَِّذي ِإن{: قال ولهذا النبوة؛ أعباء من استرعاه عما فيسأله القيامة، يوم وهو معاد، إلى سيرده بأنه له

ضفَر كلَيع آنالْقُر كاداٍد ِإلَى لَرعالناس إلى أداءه عليك افترض: أي }م.  
 عليك افترض يعني الناس إلى أداءه عليك افترض أي :قال }الْقُرآن علَيك فَرض الَِّذي ِإن{: هنا قوله 

 ما عليك فرض ،-صلى اهللا عليه وسلم-عليه  به العمل بفرض فسره كالزجاج وبعضهم ،الوحي تبليغ ،البالغ
 ،عليك أنزله يعني }الْقُرآن علَيك فَرض الَِّذي ِإن{ :قالوا ،باإلنزال ذلك فسروا المفسرين وعامة ،آنالقر يوجبه

 الذين فكأن ،بمقتضاه العمل اللوازم هذه ومن ،البالغ اللوازم هذه من ،لوازم وله ،متطلبات له اإلنزال هذاو
 نإ :قال ومن ،ظاهرهعلى  اإليجاب معنى منه اففهمو "فرض" لفظ لىإ نظروا بالبالغ وأ بالعمل فسروه

 إذا يعني ،بالالزم التفسير قبيل من العمل فرض أو البالغ فرض من خروناآل قاله ما يكون اإلنزال المقصود
 ألن ؛مبالالز التفسير قبيل من البالغ فرض وأ العمل فرض :قال من قول فيكون أنزل بمعنى }فَرض{ فسرنا
 ،]٧٦:المائدة سورة[ }ِإلَيك ُأنِزَل ما بلِّغْ الرسوُل َأيها يا{ ،والبالغ العمل من لوازمو مقتضيات له إنزاله

}ِسكتَمِبالَِّذي فَاس ُأوِحي ك٤٣:الزخرف سورة[ }ِإلَي[.  
}كاداٍد ِإلَى لَرع{: تعالى قال كما ذلك، عن فيسألك القيامة يوم إلى: أي} مَألَنالَّ فَلَنَسِسَل ِذينُأر ِهمِإلَي 

َألَنلَنَسو ِلينسر{: وقال ،]٦:األعراف سورة[} الْمموي عمجي َل اللَّهسقُوُل الراذَا فَيم تُمال قَالُوا ُأِجب لَنَا ِعلْم ِإنَّك 
  .]٦٩:الزمر سورة[} الشُّهداِءو ِبالنَِّبيين وِجيء{: وقال ،]١٠٩:المائدة سورة[ }الْغُيوِب عالم َأنْتَ
رضي اهللا تعالى - السلف من المفسرين من كثير به قال هذا ،القيامة يوم إلى :قال }معاٍد ِإلَى لَرادك{ :قوله
  .المعاني أهل من الزجاج واختاره ،والحسن والزهري وعكرمة مجاهد مثل -معنه
 إلى: قال} معاٍد ِإلَى لَرادك{: -ماضي اهللا عنهر- عباس ابن عن صحيحه من التفسير في البخاري ىرو
  .مكة

 }معاٍد ِإلَى لَرادك{: عباس ابن عن العوفي، روى وهكذا جرير وابن سننه، تفسير في النسائي رواه وهكذا
  .منها أخرجك كما مكة إلى لرادك: أي

  .بمكة مولدك إلى: }اٍدمع ِإلَى لَرادك{: قوله في مجاهد عن إسحاق، بن محمد وقال
 ذلك أن يعني ،المفسرين جمهور إلى سبنُ القول وهذا ،فرق ال مكة لىإو ،بمكة مولدك إلى قبله كالذي هذا
معلوم أن و ,منها هاجر التي أرضه إلى -تبارك وتعالى- اهللا يرجعه بأن -صلى اهللا عليه وسلم- للنبي وعد

 يذكر ما عامةو ،دليل إلى تحتاج االستثناءات هذه لكن ءاتاستثنا ويذكرون ،المكية السور من القصص سورة
 بعضهم فإن ،}معاٍد ِإلَى لَرادك{ التفسير بهذا سرتفُ إذا اآلية هذه مثل يعني ،المعنى إلى بالنظر هو إنما

 خروجهف ،مكة إلى اهللا يرجعه بأن الهجرة بعد له وعد فهي مدنية اآلية هذه إن :سيقول المعنى هذا إلى بالنظر
 -عليه الصالة والسالم- ليوسف اهللا قال كما وهذا ،بها العهد آخر هو ليس مكة من -عليه الصالة والسالم-
 سورة[ }يشْعرون الَ وهم هذَا ِبَأمِرِهم لَتُنَبَئنَّهم ِإلَيِه وَأوحينَآ{ :قال البئر في ليلقوه إخوته به ذهب لما

   حينما تذكروا ألم :لهم ستقول الذي اليوم وسيأتي األيام ستدور ،النهاية هو ليس بئرال في كؤإلقا أي ]١٥:يوسف
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 ما عِلمتُم هْل{ :بعد فيما لهم قال ولهذا ،المنتصر موقف في هذا لهم سيقول أنه ذلك معنى فعلتم؟ ما فعلتم
صلى اهللا عليه - فيوسف ،له تطمين فهذا ،رهمفذكّ ،]٨٩:يوسف سورة[ }جاِهلُون َأنتُم ِإذْ وَأِخيِه ِبيوسفَ فَعلْتُم
 له يكون حتى سترجع األمور وأن ،النهاية هو ليس البئر في إلقاءه أن علم ،اهللا من وعد عنده كان -وسلم

 مكة إلى أي }معاٍد ِإلَى لَرادك{ هنا فالمقصود ،}هذَا ِبَأمِرِهم لَتُنَبَئنَّهم{ فعلوا بما ويخبرهم إخوته على الظهور
 في سيرجع أنه -صلى اهللا عليه وسلم- نبيه بها اهللا يخبر مدنية اآلية هذه نإ :هؤالء فيقول ،التفسير هذا على

 القضية تفضي أن يمكن ال ألنه ؛المشركين على وظهوره انتصاره يعني مكة إلى ورجوعه ،مكة إلى النهاية
 لَو ودوا{ طلبوه ما فعلأو  ترك معها يحصل كينوالمشر -صلى اهللا عليه وسلم- النبي بين مصالحة إلى

ِهنتُد ِهنُوندال مكة في معهم ويعيش فيرجع دينه ويترك ،لهتهمآ يترك أن المتاركة ،]٩:القلم سورة[ }فَي 
 لن وهم التوحيد إلى الدعوة من فالبد ،يمكن ال هذا ، لكنيقال كما شتعاي ،له نيتعرضو وال ،لهم يتعرض
اآلية  :يقولون اًغالب هؤالء نأ فالشاهد ،انتصاره يعني مكة إلى أخرى مرة رجوعه فإن ثم ومن ،لكذ يتقبلوا
 يمكن -األقوال أحد هو المعنى هذا أن مع- المعنى بهذا فسرت إذا و,صحيح غير وهذا ،المعنى باعتبار مدنية

 لو ،عليه الدليل دل ما إال مكية اآليات جميع أن المكية السورة في األصل نأل ؛مكية أيضاً نهاإ :يقال أن
 ،حكمه وقوع قبل نزل مما هذا :فيقال مكة :أي }معاٍد ِإلَى لَرادك{ مكة إلى يعني بالرد المقصود بأن فسرت

قبل وقوع مقتضاها  نزلت آيات هناكو ،مقتضاه يعني حكمه وإنما ،حرامالو حاللال ليس بالحكم والمقصود
 .]١١:ص سورة[ }الَْأحزاِب من مهزوم هنَاِلك ما جند{ :مثل

 مكة في كان ما ]٤٥:القمر سورة[ }الدبر ويولُّون الْجمع سيهزم{: هذا مثل في -رضي اهللا عنه- عمر كالمو
 يثب -صلى اهللا عليه وسلم- النبي كان بدر يوم كان فلما ،االستضعاف من حال في المسلمون وكان ،جمع
 ،نظر فيه فهذا ،المعنى باعتبار مدنية نهاإ :قيل التي اآليات من عدد في وهكذا ،اآلية هذه ويردد الدرع في

 المشهور أن مع مكية سورة في المنافقين على الكالم في هذا من أوضح هو ما العنكبوت سورة في وسيأتي
 ،نظر فيها يخالفها ما تجد تكاد ال التي اًجد المشهورة المقولة وهذه ،الهجرة قبل مكة في للنفاق وجود ال أنه

 في معنيان فهذان -علمأ تعالى واهللا- ،نظر فيه المعنى باعتبار بالمدينة أو بمكة نازلة أنها على اآليات فحمل
  .الجمهور إلى منسوب وهذا ،مكة أو إلى القيامة }معاٍد ِإلَى لَرادك{ :قوله
 بعد هو الذي القيامة بيوم وتارة بالموت، }معاٍد ِإلَى كلَراد{: قوله أخرى تارة عباس ابن فسر ولهذا

 واإلنس، الجن: الثقلين إلى وإبالغها اهللا رسالة أداء على ومصيره جزاؤه هي التي بالجنة وتارة الموت،
  .اإلطالق على اهللا خلق وأشرف اهللا، خلق وأفصح اهللا، خلق أكمل وألنه
 ميعاد لَّكُم قُل{ ،ميعاد فهو اآلخرة يعني }معاٍد ِإلَى لَرادك{ لقيامةا إلى يرجع هو الجنة يعني ذلك بأن القول
 من جماعةبه  قال -عليه الصالة والسالم- ومصيره هؤجزا هي التي بالجنة وتارة :قال ،]٣٠:سبأ سورة[ }يوٍم

 وقال ،مالك وأبي وأرضاه -رضي اهللا تعالى عنه- الخدري سعيد كأبي ،بعدهم فمن الصحابة من السلف
      بغير فسره وبعضهم ،مكة المقصود نإ :القول هذا صالح وأبي مجاهد عن ومنقول ،السلف من جماعة

   عادتك إلى يعني :}معاٍد ِإلَى لَرادك{ ،الموعد وليس ،بالعادة المعادر  ففس،كلها األقوال هذه بغير ،جميعاً هذا
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 وإنما العود من ليس هنا المعاد إن :قال ،بمكة يعني ،ولدت حيث كعادت أو إلى ،الموت من عادتك إلى لرادك
 هنا الرد فسر إذا إال ،اعتاده الذي يءالشو ،عادته يعني فالن معاد هذا :تقول ،متعود يعني معاد ،العادة من

 لَرادك{ دبالعو المعاد فيفسر ،معاد إلى مصيرك :تكرار هناك يكون ال فحتى ،ركصيم أي }لَرادك{ بالتصيير
 في اختلف التفسيرين هذين من واحد كل وعلى ،بالعود وفسر ،بالعادة فسر فالمعاد ،مثالً مكة أي }معاٍد ِإلَى
 إلى أو ،فيه ونشأت فيه ولدت الذي والمكان المنزل إلى عادتك إلى ،الموت من عادتك إلى :به يراد ما

- جرير ابن إليه يميل والذي ,مكة ,الجنة اآلخرة أو الموت وهو موعد أي }معاٍد ِإلَى{ الثاني وفي ،الموت
  .وخلفاً سلفاً المفسرين عامة قول خالف هذا أن مع ،العادة بمعنى هنا المعاد أن -رحمه اهللا
 روي، فاألهمية غاية في فهو اآليات توجيه طريقة على يتكلم من أحسن من هو -رحمه اهللا- كثير ابنالحافظ 

 فابن، المقدس بيت  خرج من مكة ولم يخرج من-صلى اهللا عليه وسلم-، لكن النبي سالقد بيت المقصود أن
 ال  -مارضي اهللا عنه- عباس ابن عن المروية األقوال هذه ،المقدس بيت يعني }معاٍد{ بأنه القول يوجه كثير

 حينما هألن ؛لمحشرا رضأ هي عموما الشام وبالد المقدس بيت أن باعتبار القيامة يومالمعاد ب تفسيره خالفت
 نحن بما المقدس بيتل عالقة ال :تقول المقدس بيت أي }معاٍد ِإلَى لَرادك{ وهلة ألول القول هذا مثل تسمع

 في مفيد هذاف ،المحشر أرض لشاما بالد فذاك ،القيامة يوم أنه وهو خراآل تفسيرالب مرتبط هذا :فيقال ،فيه
  .وهلة ألول يستبعدها إلنسانا ربما األقوال بعضف ،األقوال توجيه
 من محمد يا وكذبك خالفك ِلمن قل: أي }مِبيٍن ضالٍل ِفي هو ومن ِبالْهدى جاء من َأعلَم ربي قُْل{: وقوله
 تكون لمن وستعلمون ومني، منكم بالمهتدي أعلم ربي: قل كفرهم على تبعهم ومن المشركين من قومك
  .واآلخرة الدنيا في والنصرة العاقبة تكون وِلمن الدار، عاقبة

 ِإلَيك يلْقَى َأن تَرجو كُنْتَ وما{: إليهم أرسله إذ العباد وعلى عليه العظيمة نعمته لنبيه مذكِّرا تعالى قال ثم
ةً ِإال{ عليك، ينزل الوحي أن إليك الوحي إنزال قبل تظن كنت ما: أي }الِْكتَابمحر ِمن كبنزل إنما: أي }ر 
 }ظَِهيرا تَكُونَن فَال{ العظيمة النعمة بهذه منحك فإذا بسببك، وبالعباد بك رحمته من اهللا من عليك الوحي

  .وخالفهم ونابذهم فارقهم ولكن: أي }ِللْكَاِفِرين{ معينًا: أي
 على يذكر هذا مثل }مِبيٍن ضالٍل ِفي وه ومن ِبالْهدى جاء من َأعلَم ربي قُْل{ :-تبارك وتعالى- قوله في

 قُْل{ :فيقول ،بذلك ظاهراً له مونيسلّ ال ولكنهم ،هدى على أنه -عليه الصالة والسالم- يعلم هو ،زلتنال سبيل
 َأو هدى لَىلَع ِإياكُم َأو وِإنَّا{ :قوله في كما ،للحق ينقادون ال الذين بالباطل للمجادلين :يقال فهذا، }َأعلَم ربي
 على وأنتم ،الحق على إني :يقل ولم ،باطل على خرواآل حق على فأحدنا، ]٢٤:سبأ سورة[} مِبيٍن ضلَاٍل ِفي

 ،األمور هذه مثل في معه يوقف ال لربما الجدال معه يثمر وال إليه ينقاد وال الحق يقبل ال فالذي ،الباطل
 ،"إال" هنا االستثناء أداة }ربك من رحمةً ِإلَّا الِْكتَاب ِإلَيك يلْقَى َأن وتَرج كُنتَ وما{ :-تبارك وتعالى- وقوله

    الفاءو ،للكافرين معيناً أي }لِّلْكَاِفِرين ظَِهيرا تَكُونَن فَلَا ربك من رحمةً ِإلَّا{ ،لكن بمعنى منقطع االستثناءو
   تَكُونَن فَلَا{ الكتاب بإنزال عليك اإلنعام فبهذا ،قبلها ما على بعدها ما يبترت على وتدل ،بالتعليل مشعرة هذه
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  .للمجرمين ظهيراً يكون أال ،العالم يكون أن ينبغي وهكذا ،لهماً معين تكونن ال }لِّلْكَاِفِرين ظَِهيرا
 ال ،طريقك عن الناس وصدهم لك لمخالفتهم تتأثر ال: أي }ِإلَيك ُأنزلَتْ ِإذْ بعد اللَِّه آياِت عن يصدنَّك وال{ 

 ولهذا األديان؛ سائر على به أرسلت ما ومظهر دينك، ومؤيد كلمتك، معٍل اهللا فإن تباله؛ وال ذلك على تلوي
  .}الْمشِْرِكين ِمن تَكُونَن وال{ له، شريك ال وحده ربك عبادة إلى: أي }ربك ِإلَى وادع{: قال

  .لعظمته إال اإللهية تنبغي وال له إال العبادة تليق ال: أي} هو ِإال ِإلَه ال آخَر ِإلَها اللَِّه مع تَدع وال{: هوقول
 يموت، وال الخالئق تموت الذي القيوم، الحي الباقي الدائم بأنه إخبار: }وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{: وقوله
 فعبر ،]٢٧-٢٦:الرحمن سورة[ }واإلكْراِم الْجالِل ذُو ربك وجه ويبقَى * فَاٍن علَيها من كُلُّ{: تعالى قال كما

  .إياه إال: أي }وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{: هاهنا قوله وهكذا الذات، عن بالوجه
: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال هريرة أبي عن سلمة، أبي طريق من الصحيح، في ثبت وقد
  :بيدلَ كلمة شاعر قالها كلمة أصدق((
  )٣())باِطٌل اَهللا خَال ما شَيٍء كلُّ أال

 فيجزيكم معادكم، يوم: أي }تُرجعون وِإلَيِه{ لحكمه، معقب وال والتصرف، الملك: أي }الْحكْم لَه{: وقوله
  .فشر شرا وإن فخير، خيرا كان إن بأعمالكم،

  .والمنة الحمد وهللا القصص سورة فسيرت آخر
 ظَِهيرا تَكُونَن فَلَا ربك من رحمةً ِإلَّا الِْكتَاب ِإلَيك يلْقَى َأن تَرجو كُنتَ وما{ :هنا -تبارك وتعالى- قوله

لَا * لِّلْكَاِفِرينو نَّكدصي ناِت عاللَِّه آي دعُأنِزلَتْ ِإذْ ب كِإلَي عادِإلَى و كبلَا رو تَكُونَن ِمن شِْرِكينلَا  *الْمو عتَد 
عا اللَِّه مِإلَه لَا آخَر ِإلَّا ِإلَه وٍء كُلُّ هشَي اِلكِإلَّا ه ههجو لَه كْمِه الْحِإلَيو ونعجعليه يسير أن ينبغي أصٌل }تُر 
     اهللا ألعداء وظهيراً معيناً يكون أال إليه ووفقه عليه اهللا فتح بما أنه :-ىتبارك وتعال- اهللا إلى دعا من كل
تبارك - اهللا أمره وما مبادئه عن يتحول أن إلىفيدفعه  األذى من به هيواج ما يصده وأال ،-تبارك وتعالى-

    اهللا إلىإال  دعوته تكون ال ،}ربك ِإلَى وادع{ ربه إلى يدعو فإنما ،المخلوقين من خوفاً أو رجاء به -وتعالى
 إلى الدعاة من ينحرف منو ،عجباً تجد المعاني هذه في وتأمل ،غيره إلى داع إلى يتحول وال ،-جالله جل-
 ووقف اإلنسان تأملها لو قدره يقادر ماال الهدايات من وتحتها ،المعاني لهذه بإغفالهم هو إنما وهنا هنا اهللا

   .عندها
 ال وحده -سبحانه وتعالى- إليه التوجه يكون أن فينبغي }وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{ :-الىتبارك وتع- قولهو

 خرآ مخلوق يأتي ثم شيء بال تعلقوا قد هؤالء فيبقى ،يذهب فالمخلوق بمخلوق التعلق وأما ،له شريك
  .سواه وند وحده به والتعلق اهللا إلى التوجه يكون فإنما وهكذا ،يذهب ثم به فيتعلقون

 فهذا  }وجهه ِإال{ الذات الوجهب يعني ،إياه إال يعني }وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{ :هنا -تبارك وتعالى- وقوله
 هنا الوجه ذكر -تبارك وتعالى- فاهللا ،يحتمل قد ذلك فإن -تبارك وتعالى- هللا الوجه صفة يثبت من قاله إذا

                                                             

 بداية في ومسلم، ،)٥٧٩٥ (برقم ه،من يكره وما والحداء والرجز الشعر من يجوز ما باب األدب، كتاب البخاري، رواه - ٣
 ).٢٢٥٦ (برقم الشعر، كتاب
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 متنوعة نصوص في جاء وكذلك ،]٢٧:الرحمن سورة[ }ربك وجه ويبقَى{ ىأخر آيات في وذكره اآلية هذه في
 صفة يثبت القائل كان فإذا ،كثيرة بأدلة ثابتة الوجه وصفة ،)٤())وجهه حاتبس ألحرقتْ(( :الحديث في كما

 من موضع سيرتف في يصيب أو العالم يخطئ قد فعندئٍذ -رحمه اهللا- كثير البن بالنسبة الشأن هو كما الوجه
رحمه - تيمية ابن اإلسالم شيخ اآلية هذه مثل يعني ،فحسب التفسير في الخطأ قبيل من ذلك فيكون ،المواضع

 ،أخرى بأدلة الوجه صفة يثبت أنه مع الوجه بصفة لها تعلق وال ،أصالً الصفات آيات من أنها يرى ال -اهللا
 "المرسلة الصواعق" كما في كتابه القيم- ثبتأو اهذ في خالفه -رحمه اهللا- القيم وابن ،آخر بشيء ذهه يفسرو

 األشاعرة من المتكلمين من تيمية ابن اإلسالم شيخ ناظروا والذين ،الصفات آيات من بأنها اآلية هذه -وغيره
 عطاهمأ ،سنوات ثالث أمهلكم :لهم قال لما السلف بتأويل عليه احتجوا الواسطية في المعروفة المناظرة
 في فجاءوا ،السلف عن بتأويل يأتوا أن وتحداهم ،فيها السلف قول يخالف ئاًشي هاتوا :لهم الوق الواسطية
   .عنده بها المراد وبين ،يذكروها أن قبل اآلية لهم فذكر ،وجدنا :قالوا خراآل المجلس

 لذاتبا فسره ومن الصفات آيات من أصال عدوها ما هم وإنما ،بتأويل ذلك وليس ،السلف بعض به قال هذاف
   .الصفة يثبت كان إذا فيه شكالإ ال وهذا ،مبالالز التفسير قبيل من ذلك فيكون
 لكن ،أخرى بأدلة الوجه صفة يثبت لكنه ،التوجه به المقصود وإنما الصفات آيات من أنها يرى ال تيمية فابن
 الذي نأ هنالك ما فغاية ة،الوجه هذه في كان ما واضح؟ التوجه المقصود نأ اآلية هذه من فهمه الذي هذا

 من بخالف ،حدأ منه يسلم ال وهذا ،فقط التفسير في الخطأ قبيل من هذا :يقول الصفات آيات من إنها :يقول
 ،لهاأو الصفات آيات تاءج اكلم ،مثال الصفات آيات ولؤي كأن إليها النصوص موحاكَ منحرفة قواعد وضع
  .فيه نحن ما وبين هذا بين فرق
 إال هالك شيء كل كان إذا ،األول القول لوازم من ةالوجه :خراآل القول أن يرى هأن ييعن كثير ابن كالم

 ويجمع ،األقوال يوجه -رحمه اهللا- الحافظ تفسير في كثير هذا ،وحده إليه التوجه يكون أن فينبغي ،وجهه
  .العلم طالب ويؤصل يفيد الذي هو وهذا ،بينها
 من المستثنى :الخ والكرسي والعرش: قوله: "-رحمه اهللا- مالقي ابن قصيدة شرح في عيسى بن أحمد قال

 ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{ وهي مسألة علىهنا  يتكلم ،)٥("..}وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{: تعالى قوله في الهالك
ههجفي -رحمه اهللا- مالقي ابنو ،مثال تانمخلوقأنهما  والجنة ،الجنة في الحور أن مثال هذا على ديِر ،}و 
  :يقول النونية

  لمخلوقان وإنهما أيضا *** يفنيهما ال والكرسي والعرش
  الولدان من فيها وما مأوى *** ال جنة كذلك تفنى ال والحور

  اآلن ذا إلى تخلق ولم عدم *** إنها جهم قال هذا وألجل

                                                             

 ألحرق كشفه لو النور حجابه((: قوله وفي ،))ينام ال اهللا إن ((-السالم عليه- قوله في باب اإليمان، كتاب مسلم، رواه -  ٤
س١٧٩ (برقم ،))خلقه من بصره إليه انتهى ما وجهه حاتب.( 

 .)١/٩٦ (النونية القصيدة شرح - ٥
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  الديدان من حفظت أجسامهم *** الثرى تحت فإنهم واألنبياء
  يدان التراب تحت وهم أبدا *** وجسومهم ومهمبلح للبلى ما

  اإلنسان لقةِخ تركب منه *** بلى يبلى ال الظهر بجع وكذاك
  .تفنى ال التي األشياء هذه

 كُلُّ{ :تعالى قوله في الهالك من المستثنى :الخ والكرسي والعرش: قوله" :-ى تعالرحمه اهللا-قال الشارح  
  : فقال السيوطي الجالل نظمها أشياء انيةثم }وجهه ِإال هاِلك شَيٍء

  العدم حيز في والباقون الخلق من *** يعمها البقاء محكْ ثمانية
  .)٦("والقلم اللوح كذا وأرواح بجوع *** وجنة ونار والكرسي العرش هي

 به مراد عام ]٢٦:الرحمن سورة[ }فَاٍن علَيها من كُلُّ{: وقوله ،}وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{ :قوله أن يعني
 }وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{ :تعالى بقوله احتجاجكم وأما" : قال-تعالىاهللا  رحمه- القيم ابنو ،الخصوص

 احتجاج نظير اآلن والنار الجنة وجود عدم على بها واحتجاجكم ،اآلية معنى فهمكم عدم من أتيتم فإنما
  .)٧("أهلهما وموت ابهماوخر فنائهما على بها إخوانكم

 وفيها ،العين الحور فيها ألن ؛موجودة غير إذاً الجنة إن :فقالوا }هاِلك شَيٍء كُلُّ{ سبقت التي عن يتكلم هو
  .عليهم فيرد تفنى فإنها موجودة كانت ، فلوكذا
 في كالمهم عضب نذكر ونحن اإلسالم، وأئمة السلف معناها لفهم وفق وإنما: "-رحمه اهللا- القيم ابن قال

  ."وجهه به أريد ما إال: ويقال ملكه، إال وجهه إال هالك شيء كل :يقال: "صحيحه في البخاري قال اآلية،
 وإلى الجنة إلى صاروا أهلهما ألن زالتا فقد واألرض السماء فأما:" اهللا عبد ابنه رواية في أحمد اإلمام وقال
  ."يبيد وال يهلك فال عليه -سبحانه وتعالى- واهللا الجنة سقف ألنه يذهب وال يبيد فال العرش وأما النار
 }فَاٍن علَيها من كُلُّ{ :أنزل -سبحانه وتعالى- اهللا أن فذلك }وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{: تعالى قوله وأما

 أنهم األرض وأهل السموات أهل عن تعالى اهللا فأخبر ،البقاء في وطمعوا ،األرض أهل هلك :المالئكة فقالت
 ،بالموت ذلك عند المالئكة فأيقنت ،يموت ال حي ألنه ؛وجهه إال ميت يعني ،}هاِلك شَيٍء كُلُّ{: فقال يموتون
  .كالمه انتهى
 :قال الطبقات كتاب في الحسين أبو ذكره صطخرياإل يعقوب بن جعفر بن أحمد العباس أبي رواية في وقال
 ،بعروتها المتمسكين السنة وأهل ،األثر وأصحاب ،العلم أهل مذاهب هذه" :حنبل بن أحمد اهللا عبد أبو قال

 من وأدركت ،هذا يومنا إلى -صلى اهللا عليه وسلم- نبينا أصحاب لدن من فيها بهم ىوالمقتد ،بها المعروفين
 أو ،فيها طعن أو ،المذاهب هذه من شيئا خالف فمن ،عليها وغيرهم والشام الحجاز أهل علماء من أدركت

  ."الحق وسبيل السنة منهج عن زائل الجماعة عن خارج مبتدع مخالف فهو قائلها بعا

                                                             

 ).١/٩٦ (النونية القصيدة شرح - ٦

 ).٤٧ (القيم البن األفراح، بالد إلى األرواح حادي - ٧
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 ،-عز وجل- اهللا وخلقهما ،فيها وما النار وخلقت ،فيها وما الجنة خلقت وقد" :قال أن إلى أقوالهم وساق
  ."أبدا فيهما ما يفنى وال يفنيان وال ،لهما الخلق وخلق

 القرآن متشابه من هذا وبنحو }وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُلُّ{ :-عز وجل- اهللا بقول زنديق أو مبتدع احتج فإن
   .)٨("هالك والهالك الفناء عليه اهللا كتب مما شيء كلُّ :له قيل

 به مراد عام هو يعني ،الفناء عليه اهللا كتب مما هالك شيء كل تهخالص اهذ ،المختصر الجواب هذاف
 دمرت ، فهي لملتدميره سيقت مما يعني ]٢٥:األحقاف سورة[ }ربها ِبَأمِر شَيٍء لَّكُ تُدمر{ :قوله مثل ،الخصوص
   .والجبل واألرض السماوات

 والحور الدنيا، من ال اآلخرة من وهما للهالك، وال للفناء، ال للبقاء خلقتا والنار والجنة": -رحمه اهللا-وقال 
 ولم للفناء، ال للبقاء خلقهن -عز وجل- اهللا ألن أبدا؛ وال نفخة،ال عند وال الساعة، قيام عند نيمتْ ال العين
  .)٩("السبيل سواء عن ضل وقد مبتدع، فهو هذا خالف قال فمن الموت، عليهن يكتب

 من وأمثلة ،الكتاب من أمثلة من ذكره ما إلى نعود :-المقدمة هذه بعد- المحمود الرحمن عبد الشيخ يقولو
   .السنة
  :الكتاب من أمثلة :أوالً
 إثبات كان لما :الوجه صفة عن اإلسالم شيخ يقول ]١١٥:البقرة سورة[ }اللِّه وجه فَثَم تُولُّواْ فََأينَما{ :تعالى قال
   .انتهي )١٠(..."والكرامية واألشعرية الكالبية من الصفاتية والمتكلمة الحديث أهل مذهب الصفة هذه

 وهم أصالً الصفات يثبتون ال متكلمة هناك يعني ،الصفات من جملة ثبتواأ الذين يعني الصفاتية المتكلمة
 تفاوت على الصفات من  أثبتوهما ثبتواأ الذين هم الصفاتية المتكلمة ،الصفات ونفوا األسماء ثبتواأ المعتزلة

  .كثرأ أو سبع هي هل بينهم
 )١١("وغيرهم األشعرية من ةالصفاتي بعض ومذهب وغيرهم ،المعتزلة من الجهمية مذهب نفيها وكان: "وقال
   .انتهى

 األشاعرة فيه فيدخل ،الجهميةُ مذاهب ،جهمية هؤالءو ،جهمي :له يقال التجهم من شيء في وقع من كلف
 لكنه والمتأخرين المتقدمين من العلم أهل كالم في اًكثير وتجد ،الواسع باإلطالق المحضة والجهمية والمعتزلة

 هم واألشاعرة, صفوان بن الجهم تباعأ والصفات األسماء أنكروا الذين محضةال الجهمية طائفة به يراد قد
 أبواب في الواسع باإلطالق السنة أهل :، ويقال لألشاعرةيقال كما الجهمية فراخأ والمعتزلة ,ةالمعتزل فراخأ

         دخلفي ،اإلطالق بهذا السنة أهل إلى المنسوبة الطوائف ذلك في فيدخل الشيعة مقابل فيو ،اإلمامة
   طريقة على كان من فهم المحضة السنة :قيل إذا لكن ،الشيعة مقابل في المتكلمين من وطوائف األشاعرة فيهم

  
                                                             

 .)٤٨-٤٧ (ه، للعالمة ابن القيم الجوزياألفراح بالد إلى األرواح حادي - ٨

 .)٤٨ (المصدر السابق - ٩

 ).١١٥٠ (المحمود الرحمن عبد األشاعرة، من تيمية ابن موقف - ١٠

 ).١١٥٠ (المحمود الرحمن عبد األشاعرة، من ةتيمي ابن موقف - ١١
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  .مرضي اهللا تعالى عنه- السلف
 ،وغيرهم األشعرية من الصفاتية بعض ومذهب ،وغيرهم المعتزلة من الجهمية مذهب نفيها وكان: "وقال
 من يجعلها فالمثبت ،النزاع موارد من جعلها الوجه ذكر فيها يةآ قرأ كلما الطائفتين من الناس بعض ارص

 مثال ،غيرها فكذلك صفة ليست أنها على الدليل قام إذا أنه يرى والنافي ،بالصرف تأولتُ ال التي الصفات
 آيات في دخلهاأ ]١١٥:البقرة سورة[ }اللِّه وجه فَثَم تُولُّواْ فََأينَما والْمغِْرب الْمشِْرقُ وِللِّه{ :تعالى قوله ذلك

 النفاة وجعل ،الصفة إثبات يقرر مما -خزيمة كابن- ئكأوال عدها حتى ،والنفاة المثبتة من فطوائ الصفات
   .انتهى )١٢("النزاع موارد في لهم حجة الصفة بغير تفسيرها

 الصفات باقي فكذلك الصفة بغير فالسل بعض فسرها اآلية هذه أن بما :يقولون لكن ،الصفة ينفون النفاة
  .بالمتشابه يحتجون ،هذا بمثل تفسر الصريحة الواضحة

   .انتهى )١٣("...المعقود المجلس في اجتمعنا لما ولهذا :فقال له عقدت التي المناظرة في قصته ذكر ثم": وقال
 في كتبها الواسطية يقصد ،سنين منذ كتبتها هذه :فقال ،عقيدتك اكتب :له قالوا الواسطية في المناظرة هذه

 همألن ؛السلف قول يخالف اًواحد يئاًش لي خرجواأو سنوات ثالث خذوها :وقال ،والمغرب العصر بين جلسة
 هوو ،السلف مذهب هذا ،حمدأ باإلمام له اتصال ال هذا ،ال :قال ،ونخليك حمدأ اإلمام عقيدة ههذ قل :له قالوا

  .السنة أهل أئمة من حمدأ اإلمام كان وإن ،فقط حمدأ باإلمام صيخت ال ، فهذاوالسنة الكتاب عليه دل ما
 المجلس في اجتمعنا لما ولهذا :فقال له عقدت التي المناظرة في قصته ذكر ثم: "ثم قال الشيخ المحمود

 مماشيئاً  يخالف السلف عن واحد بحرف جاء إذا سنين ثالث خالفني من كل أمهلت :قلت قد وكنت المعقود
 كتاب في البيهقي ذكره بما فرواظف الكتب يفتشون المعارضون وجعل ،وفعلت وفعلت ،الحجة له كانت ذكرته

 مجاهد عن ذكر فإنه، }اللِّه وجه فَثَم تُولُّواْ فََأينَما والْمغِْرب الْمشِْرقُ وِللِّه{ :تعالى قوله في والصفات األسماء
 ،بالتأويل السلف عن نقال أحضرت قد :الثاني المجلس في كبرائهم حدأ فقال ،اهللا بلةِق :المراد أن والشافعي

 تُولُّواْ فََأينَما والْمغِْرب الْمشِْرقُ وِللِّه{ :تعالى قوله في روي ما ذكرت قد كلعل :فقلت ،عد َأما قلبي في فوقع
فَثَم هجولم ،السلف من وهما والشافعي مجاهد ولهاتأ قد :فقال ،اهللا قبلة بها والمراد :قلت ،نعم :قال }اللِّه و 
 حيث من طلبوها لكن ،ثبتهاُأ وال ،الوجه صفةَ فيه ظرونيان مما شيء يكن لم هفإن ،علي ديِر السؤال هذا يكن

 آيات من ليست اآلية هذه :قلت بل ،المقام هذا في إحقاقهم أر فلم ،األجوبة في كما مقيداً كان وكالمي ،الجملة
   .انتهى )١٤(".أصالً الصفات

 نناإ: اتقولو حتى الصفات آيات من ليست }اللِّه وجه فَثَم تُولُّواْ فََأينَما{هذه اآلية : فشيخ اإلسالم يقول لهم
  .أولناها

                                                             

 ).١١٥٠ (المحمود الرحمن عبد األشاعرة، من تيمية ابن موقف - ١٢

 .)١١٥٠(المصدر السابق  - ١٣

 .)١١٥١-١١٥٠(المصدر السابق  - ١٤
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 آيات ولؤتُ ال يقول من قول عموم في وال تندرج ،أصالً الصفات آيات من ليست اآلية هذه قلت بل: "وقال
 :قلت الصفات؟ آيات من هذه أليست :قال اهللا قبلة بها المراد :قلت فلما ؟الوجه ذكر هافي أليس :قال ،الصفات

 ،العرب لغة في هةالج هو الوجه فإن ،القبلة هنا بالوجه المراد أن سلمُأ إنما فإني ،النزاع موارد من ليست ،ال
 كالم في قال شرحا هذا زاد أن وبعد ،الجهة هذه إلى أي الوجه هذا إلى وسافرت الوجه هذا قصدت :يقال
 على تدل اآلية هذه :يقول ولكن ،اهللا قبلة أي ،اهللا جهة بذلك المراد أن يسلم من الناس من ولكن :جداً مهم

 ،موضعه هذا ليس خرآ ءشي فهذا ،المعنيين على دلت اآلية نإ :ويقول ربه يستقبل العبد أن وعلى ،الصفة
 آيات تأويل ومنكر ينكره الذي فيه المتنازع التأويل من هذا يكن لم اهللا قبلة مفثَ :قيل إذا أنه والغرض
 كانت وإن ،عليه دالة واآلية نفسه في صحيح المعنى هذا فإن ،المثبتة عليهم به يستدل مما هو وال ،الصفات

   .انتهى )١٥("خرآ ءشي فذاك صفة ثبوت على دالة
 لكن ،فقط التفسير في خطأ فهو ة،الوجه أو لجهةا بها المقصود أن يعتقد الصفات آيات من نهاإ :قال من يعني
 }ساٍق عن يكْشَفُ يوم{ الساق صفة مثل ،انحراف فهذا ويؤولها الصريحة الواضحة للنصوص يأتي حينما

 فهذا يعني، شدة عن يعني ساق عن الحرب كشفت :قولت والعرب ،كرب عن :عباس ابن قال، ]٤٢:القلم سورة[
صلى اهللا - قوله في يقولون ما يعني ،الصفة أصل يثبتون لكنهمالكرب، ب الساق فسر ترون كما السلف بعض

 وفي ،هليتأو يمكن ال افهذ، وحرب شدة عن :يعني }ساٍق عن يكْشَفُ يوم{ :المحشر ذكر في -عليه وسلم
   .هال يمكن تأويل ،)١٦())خلقه من بصره إليه انتهي ما وجهه حاتبس ألحرقتْ(( الوجه في ذلك مثل

 القبلة تسمية باب من هو هل ،اهللا قبلة فثم على }اللِّه وجه فَثَم{: داللة قوله ويبقى: "ثم قال الشيخ المحمود
 بحوث فيه فهذا ،اهللا قبلة استقبل فقد اهللا وجه استقبل من أن باعتبار  أوواحد؟ والجهة الوجه أن باعتبار وجهاً
 :وقال ،التوضيح و الشرح في زيادة مع هنا ذكره ما إلى أشارنقض التأسيس  وفي ،موضعها هذا ليس أخرى

 نصر المقصود وليس ،أصال الظاهر مخالفة هو الذي التأويل باب من عندنا ليس القول فهذا :ذلك أثناء في
  اآليةظاهر :يقول ممن وال ،الصفة نفاة من يكونوا لم السلف من قائليه وأن ،توجيهه بيان بل القول هذا

   .انتهى )١٧("اآلية هذه في احتماالت ةثالث ذكر ثم ،ممتنع
 تثبت أنت :ونحوها اآلية هذه مثل في للسلف األقوال بعض يجد الذي المجادل لهذا يقال أن هنالك ما غايةف

 فإذا ،صريحة ليست يةآ عند تفسيرهم يختلف قد ولكن ،الصفات يثبتون كانوا السلفف ؟تثبتها ال أو الصفة
 أهل طريق هو فهذا المحكمات لضرب بالمتشابهات التعلق يكون أن ماأ ،إشكال فال الصفة أصل تثبت كنت
  ، ]٧:عمران آل سورة[ }تَْأِويِلِه وابِتغَاء الِْفتْنَِة ابِتغَاء ِمنْه تَشَابه ما فَيتَِّبعون زيغٌ قُلُوِبِهم في الَِّذينوَأما { ،الزيغ

  
  

                                                             

 ).١١٥١(المصدر السابق  - ١٥

 ألحرق كشفه لو النور حجابه((: قوله وفي ،))ينام ال اهللا إن ((-السالم عليه- قوله في باب اإليمان، كتاب مسلم، رواه - ١٦
  ).١٧٩ (برقم ،))خلقه من بصره إليه انتهى ما وجهه سبحات

 ).١١٥٢-١١٥١(المصدر السابق  - ١٧
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ي ف مثال الصحابة في األحاديث بعض إلىفقد يؤتى  ،األبواب كل في هو وإنما الصفات بباب يختص ال وهذا
 ما تدري ال إنك(( :فيقال الحوض عليه يردون فيمن ،))صحابيأ حابيصأ((: -صلى اهللا عليه وسلم–ه قول

التي  اآليات ، ويتركارتدوا صحابةال :ويقول الرافضي فيحتج الحوض عن يذادون حينما )١٨())بعدك حدثواأ
 والساِبقُون{و  ،]٢٩:الفتح سورة[ }الْكُفَّاِر علَى َأِشداء معه والَِّذين اللَِّه رسوُل محمد{: ى فضلهم كقولهتدل عل
لُوناَألو ِمن اِجِرينهاِر الْماَألنصو الَِّذينم ووهعاٍن اتَّبسِبِإح ِضير اللّه منْهواْ عضرو نْهسورة[  اآلية}...ع 

 ]١٨:الفتح سورة[ }قُلُوِبِهم ِفي ما فَعِلم الشَّجرِة تَحتَ يباِيعونَك ِإذْ الْمْؤِمِنين عِن اللَّه رِضي لَقَد{ و،]١٠٠:التوبة
وفي  ,الزيغ أهل طريق فهذا ،المحكمات هذه ليلغي متشابه إلى ويأتي ،المحكمة النصوص من ذلك إلى وما

 وقُل{: وقال، ]٣٠:ورالن سورة[ }فُروجهم ويحفَظُوا َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا لِّلْمْؤِمِنين قُل{ البصر غضمسألة 
قد يأتي من يريد أن  ينسف و ،]٣١:ورالن سورة[ }فُروجهن ويحفَظْن َأبصاِرِهن ِمن يغْضضن لِّلْمْؤِمنَاِت

 قال الذي الرجل في عمرو بن اهللا عبدالكذب ويستدل على جوازه بحديث النصوص الواضحة في تحريم 
 فآليت أن ال أدخل عليه أبي الحيت ،قالف ،))الجنة أهل من رجل عليكم يطلع(( :-صلى اهللا عليه وسلم- النبي
 هناك يكن لم أنه بعد فيما خبرهأ ثم ،عمله في ينظر أن يريد ،)١٩(الثالث هذه تؤويني أن رأيت نإف ،ثالثاً

 النصوص تركفي, الكذب يستبيحيأتي من يريد أن ف ،عمله في ينظر أن أراد وإنما ،كرذُ مما شيء وال مالحاة
 كل في الطريقة بهذه بكاملها الشريعة فتلغى ،الزيغ أهل طريق فهذا، هذا مثل إلى لجأيو اآلن المحكمة
 ويتركستدل به على جواز الغيبة ي ،)٢٠())ةالعشير أخو فبئس له ائذنوا(( :حديث يبة مثالًوفي الِغ, األبواب
 ولَا{ : ويترك قول اهللا،)٢١())؟الغيبة ما أتدرون((: -صلى اهللا عليه وسلم-كقول النبي  ،الواضحة األحاديث
 ،]١٢:الحجرات سورة[ }فَكَِرهتُموه ميتًا َأِخيِه لَحم يْأكَُل َأن َأحدكُم َأيِحب بعضا بعضكُم يغْتَب ولَا تَجسسوا
 يترك بالنساء االختالطو ،األجنبية بالمرأة بالخلوة يتعلق، وفيما متشابه بنص ويأتي ومحكمة واضحة نصوص

يترك مثل هذه  )٢٣())ثالثهما الشيطان كان إال بامرأة رجل ماخال((و ،)٢٢())بالنساء على والدخول إياكم((
 طالب من مرض قلبه في نم عضب ذلك جمع ربماول ،المتشابه من النصوص ببعض يتشبثالنصوص و

 والنفاق ،الضالل من األعمدة تلك في يكتبون بما ،الناس على ابه سونويلب ابه فيتعلقون ،الزنادقة لبعض العلم
                                                             

 لم،ومس ،)٣١٧١ (برقم ،]١٢٥:النساء سورة[ }خَِليالً ِإبراِهيم اللّه واتَّخَذَ{: تعالى اهللا قول باب األنبياء، كتاب البخاري، رواه - ١٨
 ).٢٢٩٧ (برقم وصفاته، -وسلم عليه اهللا صلى- نبينا حوض إثبات باب الفضائل، كتاب

 .صحيح حديث: محققوه وقال ،)١٩١٨٠ (برقم المسند، في أحمد اإلمام رواه - ١٩

 ناس،ال مع المداراة باب وفي ،)٥٧٠٧ (برقم والريب، الفساد أهل اغتياب من يجوز ما باب األدب، كتاب البخاري، رواه - ٢٠
 ).٢٥٩١ (برقم فحشه، يتقي من مداراة باب واآلداب، والصلة البر كتاب ومسلم، ،)٥٧٨٠ (برقم

 ).٢٥٨٩ (برقم الغيبة، تحريم باب واآلداب، والصلة البر كتاب مسلم، رواه - ٢١

 ومسلم، ،)٤٩٣٤ (برقم يبة،ِغالم على والدخول محرم ذو إال بامرأة رجل يخلون ال باب النكاح، كتاب البخاري، رواه - ٢٢
 ).٢١٧٢ (برقم عليها، والدخول باألجنبية الخلوة تحريم باب السالم، كتاب

 وقال ،)٢١٦٥ (برقم الجماعة، لزوم في جاء ما باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن الفتن كتاب الترمذي، رواه -  ٢٣
 األلباني وصححه صحيح، حديث: محققوه وقال ،)١٧٧ (برقم المسند، في وأحمد غريب، صحيح حسن حديث هذا: عيسى أبو
 ).٢٥٤٦ (برقم الجامع صحيح في
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 واهللا ،المحكم وترك المتشابه اتباع :الزيغ أهل طريقة فهذه -صلى اهللا عليه وسلم- ولرسوله ،هللا والمحادة
 .علمأ تعالى


