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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٦( األعراف سورة
  ثمان السبت عخالد بن/ الشيخ

   
  .وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد هللا رب العالمين

حرم ربي الْفَواِحشَ ما ظَهر ِمنْها وما بطَن قُْل ِإنَّما { :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مَأن تَقُولُواْ علْطَانًا وْل ِبِه سنَزي ا لَمَأن تُشِْركُواْ ِباللِّه مقِّ وِر الْحِبغَي غْيالْبو اِإلثْم٣٣([ }و (

  .]سورة األعراف
ال ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-بد اهللا روى اإلمام أحمد عن ع

أخرجاه  )) وال أحد أحب إليه المدح من اهللا،أحد أغير من اهللا فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن
  . موتقدم الكالم على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة األنعا، )١(في الصحيحين

 أن تبغي غي والب،أما اإلثم فالمعصية: قال السدي ]سورة األعراف) ٣٣([ }واِإلثْم والْبغْي ِبغَيِر الْحقِّ{ :وقوله
  .ه على نفسه وأخبر أن الباغي بغي،اإلثم المعاصي كلها: وقال مجاهدعلى الناس بغير الحق، 

 فحرم اهللا هذا ، والبغي هو التعدي إلى الناس،عل نفسهنه الخطايا المتعلقة بالفاأر به اإلثم سوحاصل ما فُ
  .وهذا

  :  أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
ا عرفن ]سورة األعراف) ٣٣([ }قُْل ِإنَّما حرم ربي الْفَواِحشَ ما ظَهر ِمنْها وما بطَن{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 أن الفواحش هي الذنوب العظام وأنها ال تختص ال في تفسير ما ظهر من الفواحش هو بأن أقرب األقوقبُل

 وفي دور البغاء في ،الزنا عالنية مع البغايا ذوات األعالم في الجاهلية يدخل فيما ظهر من الفواحشف ،بالزنا
  .ا عالنية ويدخل فيه أيضاً سائر ألوان الفواحش وتعاطيه، األيامهمثل هذ
وسائر ما يفعله ، الذنوب الكبار مثل الزنا سراً و، ما أخفاه اإلنسان من الجرائم العظام}وما بطَن{ :قوله

  .اإلنسان من الكبائر ويخفيه عن الناس
لك من  فيكون ذ،يطلق على المعصية سواء كان كبيراً أو صغيراً: اإلثم }واِإلثْم والْبغْي ِبغَيِر الْحقِّ{ :قوله

 ويطلق اإلثم أيضاً ،من الفواحش فكل فاحشة ال شك أنها من اإلثم وليس كل اآلثام ،عطف العام على الخاص
 وقد تطلقه ، وذلك يرجع إلى عرف االستعمال لكنه هنا محمول على العموم،على بعض الذنوب خاصة

  : كما قال الشاعر،العرب على أم الخبائث وهي الخمر
  لـي شربت اإلثـم حتـى ضـل عق     

  

ــذ   ــالعقول اك ــل ب ــم تفع   ك اإلث
  

                                                
باب غيـرة اهللا تعـالى    -ومسلم في كتاب التوبة ) ١٦٩٩ص  / ٤ج ) (٤٣٦١(باب تفسير سورة األعراف –أخرجه البخاري في كتاب التفسير    - 1

 ).٢١١٣ص  / ٤ج ) (٢٧٦٠ (وتحريم الفواحش
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من فعل كذا فهو آثم، :  المؤاخذة، تقوليوذكرنا في بعض المناسبات أن اإلثم أيضاً يطلق على تبعة الذنب وه
  .أعلمهي المؤاخذة، واهللا  التي  يطلق على الذنب وعلى تبعة الذنب فهوفهذه هي التبعة، وهذا ال إشكال فيه

 ، وهذا القيد معتبر،ده هنا بأنه غير الحق وقي،المتعدي إلى الناس وهو النوع ،اًأيض  من اآلثاموالبغي هو نوع
 من قبيل الصفة الكاشفة بل هو قيد معتبر؛ ألن البغي يكون تارة بحق وتارة يكون بمعنى أن هذا القيد ليس

سورة ) ٣٣([ }م ينَزْل ِبِه سلْطَانًاتُشِْركُواْ ِباللِّه ما لَ وَأن{ : كقوله تعالى بعد هذه، بخالف بعض القيود،بغير حق
ال يمكن ألحد  فهذا مبين للحقيقة كاشف لها وإال ]سورة األعراف) ٣٣([ }ما لَم ينَزْل ِبِه سلْطَانًا{ :هفقول ]األعراف

لَها آخَر لَا ومن يدع مع اللَِّه ِإ{ :أمثلة ذلك قوله تعالى، ومن أن يشرك باهللا ولديه سلطان على هذا الشرك
 ، برهانه آخر له فياًإله وال يمكن ألحد أن يدعو ]سورة المؤمنون) ١١٧([ }برهان لَه ِبِه فَِإنَّما ِحسابه ِعند ربِه

أن ال يمكن ألحد ف ]سورة البقرة) ٦١([ }ويقْتُلُون النَِّبيين ِبغَيِر الْحقِّ{ :-تبارك وتعالى-وهكذا كما في قوله 
  وتارة ال تكون،على كل حال تارة تكون هذه القيود معتبرةو ،بحق -عليهم الصالة والسالم-يقتل األنبياء 

والَِّذين يْؤذُون الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت ِبغَيِر ما { : القيد في قوله تعالى:معتبرة، ومن أمثلة القيود المعتبرة
  .هذا قيد معتبرف ]سورة األحزاب) ٥٨([ }اكْتَسبوا

 شركاء في تجعلوا له: أي ]سورة األعراف) ٣٣([ }وَأن تُشِْركُواْ ِباللِّه ما لَم ينَزْل ِبِه سلْطَانًا{ :وقوله تعالى
  .عبادته

}ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مَأن تَقُولُواْ عونحو ن دعوى أن له ولداًَمن االفتراء والكذب ِم ]سورة األعراف) ٣٣([ }و 
  .]سورة الحـج) ٣٠([ اآلية }وا الرجس ِمن الَْأوثَاِنفَاجتَِنب{ :ذلك مما ال علم لكم به كقوله

 أو يفسر القرآن أو ،ويدخل في هذا كل قول على اهللا بال علم كالذي يفتي الناس بجهل ويتكلم في األحكام
وَأن تَقُولُواْ علَى اللِّه ما {: خل في عموم قوله كل ذلك يد، بغير علم-صلى اهللا عليه وسلم-حديث رسول اهللا 

ونلَمسورة األعراف) ٣٣([ }الَ تَع[.  
}ونتَقِْدمسالَ يةً واعس ونتَْأِخرسالَ ي ملُهاء َأجٌل فَِإذَا جٍة َأجِلكُلِّ ُأمو * نكُمٌل مسر نَّكُمْأِتيا يِإم مِني آدا بي

ونقُصينُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عفَالَ خَو لَحَأصِن اتَّقَى واِتي فَمآي كُملَيواْ *  عرتَكْباساِتنَا وواْ ِبآيكَذَّب الَِّذينو
ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لََِئكا ُأونْهسورة األعراف) ٣٦-٣٤([ }ع[.   

  .قرن وجيل:  أي} ُأمٍةوِلكُلِّ{: يقول تعالى
عليه – كما قال تعالى عن إبراهيم ،ة تطلق على الرجل الجامع لخصال الخير التي تفرقت في غيرهاألم

وادكَر { :كما قال تعالى وتطلق أيضاً على المدة الزمنية ]سورة النحل) ١٢٠([ }ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً{ :-السالم
مةً من النَّاِس وجد علَيِه ُأ{ : كما قال تعالىوتطلق أيضاً على الجماعة من الناس ]سورة يوسف) ٤٥([ }بعد ُأمٍة
قُونس{ :-تبارك وتعالى-وتطلق أيضاً على الطائفة المجتمعة على دين كقوله  ]سورة القصص) ٢٣([ }ي ِإنو

  الحافظ ابن كثير هنا قال كلها، وفاألمة تطلق على هذه األشياء ]نونسورة المؤم) ٥٢([ }هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً
؛ ألن الطائفة المجتمعة على دين  أدق-رحمه اهللا-ما ذكره ابن كثير  ولعل " قرن وجيل:أي": -رحمه اهللا–

  .ال يزال حياً موجوداًيكون قد مات ومنها من منها من 
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وهؤالء ، أجل وجماعة من الناس اجتمعت على شيء ل طائفة من الناسلكأي  }وِلكُلِّ ُأمٍة َأجٌل{ :ومعنى قوله
 فاهللا تبارك تعالى أرسل الرسل وأنزل ،يعني يكون لهم وقت محدد لنزول العذاب بهم يكونون في قرن وجيل

عليهم -له ت لهذه األمم وقتاً وزماناً ينزل عليهم به العذاب إذا كذبوا رسالكتب وبين حدوده وشرائعه فوقّ
رضي - هذا قال به طائفة من السلف ، يمهلهم حتى يأتي هذا األجل-تبارك وتعالى-فاهللا  -ة والسالملصالا

  .-رحمه اهللا- وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري -ماهللا تعالى عنه
  .م إذا جاءت آجالهم يميته-عز وجل-أن اهللا  أي  يعني يموتون فيه}وِلكُلِّ ُأمٍة َأجٌل{: ومن أهل العلم من يقول

}ملُهاء َأج{ ميقاتهم المقدر لهم: أي }فَِإذَا جونتَقِْدمسالَ يةً واعس ونتَْأِخرسسورة األعراف) ٣٤([ }الَ ي[.  
 }فَمِن اتَّقَى وَأصلَح{ :فقال ر وحذر وبشَّ،ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسالً يقصون عليهم آياته

سورة ) ٣٥([} فَالَ خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُون{ ترك المحرمات وفعل الطاعات :أي ]سورة األعراف) ٣٥([
  .]األعراف

 كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها: أي ]سورة األعراف) ٣٦([ }والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا واستَكْبرواْ عنْها{
}َأص لََِئكُأوونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابداًماكثون فيها مكثاً مخلّ: أي ]سورة األعراف) ٣٦([ }ح.  

القول قرينة تقوي  ]سورة األعراف) ٣٥([ }يا بِني آدم ِإما يْأِتينَّكُم رسٌل منكُم يقُصون علَيكُم آياِتي{ :قولهلعل 
   هذا المقام يبين اهللا ف ، ينزل عليهم به العذاباً محدداًمدة وزمان يعني }مٍة َأجٌلوِلكُلِّ ُأ{: قولهأن أي  ،األول

  .-عليهم الصالة والسالم-  شدة بأسه وعقابه لمن كذب رسله فيه للناس-تبارك وتعالى-
 هذه "إن"فـ "ما" و"إن"كبة من أنها مر" إما" لفظة  أصل]سورة األعراف) ٣٥([ }يا بِني آدم ِإما يْأِتينَّكُم{: وقوله

  .جاءت لتقوية الكالم وتأكيده نها صلة أو زائدة إعراباًإ: ايقولون عنه" ما " و،هي الشرطية
  كائنون منكميعني إن أتاكم رسل ]سورة األعراف) ٣٥([ }يقُصون علَيكُم آياِتي ِإما يْأِتينَّكُم رسٌل منكُم{: وقوله

  .ويبينونها لكمكامي يخبرونكم بأح
ه الجملة كون هذ ت يمكن أن    ]سورة األعراف ) ٣٥([ }فَالَ خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُون      فَمِن اتَّقَى وَأصلَح  {: وقوله

) ٣٥([ }يـاِتي يقُصون علَيكُم آ   ِإما يْأِتينَّكُم رسٌل منكُم   { : لقوله هي جواب الشرط  التي هي فعل الشرط وجوابه      
  .، واهللا أعلم فأطيعوهمهتقدير واً، مقدر الشرطجواب ويمكن أن يكون، ]سورة األعراف

فَمن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا َأو كَذَّب ِبآياِتِه ُأولَِئك ينَالُهم نَِصيبهم من الِْكتَاِب حتَّى ِإذَا جاءتْهم رسلُنَا {
كَانُواْ كَاِفِرين مَأنَّه لَى َأنفُِسِهمواْ عشَِهدنَّا ولُّواْ عوِن اللِّه قَالُواْ ضِمن د ونعتَد ا كُنتُمم نقَالُواْ َأي منَهفَّوتَوي{ 

  .]سورة األعراف) ٣٧([
ال أحد أظلم ممن افترى الكذب على اهللا أو  :أي }آياِتِهِبفَمن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا َأو كَذَّب {: يقول

  .كذب بآياته المنزلة
 وذكرنا مراراً أن مثل هذا ، منه يعني ال أحد أظلم}فَمن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا{ :قوله تعالى

 هذه اآلية  للجمع بين؛فيه وأن ذلك في كل مقام يختص بالباب الذي ذكر ،االستفهام مضمن معنى النفي
 }ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خَراِبها{ : المشابهة لها كقولهاآلياتو
  .مختصة بالباب الذي ذكرت فيهآية كون كل أي ت ،وما أشبه ذلك ]سورة البقرة) ١١٤([
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منع من أن يزيد أحد هذه يمنع من التساوي وإنما ين أفعل التفضيل ال إ: يقالأن أو يكون الجواب عن هذا 
  . واهللا أعلم،المذكورات على اآلخر

له ورزقه مع:  قال]سورة األعراف) ٣٧([ }ُأولَِئك ينَالُهم نَِصيبهم من الِْكتَاِب{ :يظقال محمد بن كعب القر
ِإن الَِّذين يفْتَرون علَى اللِّه الْكَِذب { : كقوله،من بن زيد بن أسلم وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرح،وعمره

ونفِْلحالَ ي* ونكْفُرا كَانُواْ يِبم الشَِّديد ذَابالْع منُِذيقُه ثُم مهِجعرنَا مِإلَي ا ثُمنْيِفي الد تَاعسورة ) ٧٠- ٦٩([ }م
* فَلَا يحزنك كُفْره ِإلَينَا مرِجعهم فَنُنَبُئهم ِبما عِملُوا ِإن اللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِرومن كَفَر { :وقوله ]يونس

  . ]سورة لقمان) ٢٤- ٢٣([ اآلية }نُمتِّعهم قَِليلًا
 -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير  جمع ]رافسورة األع) ٣٧([ }ُأولَِئك ينَالُهم نَِصيبهم من الِْكتَاِب{: تعالىفي قوله 

الكتاب إذا حمل على  ف"عمله ورزقه وعمره": قال ف-مرضي اهللا تعالى عنه-بعض المعاني التي قالها السلف 
فيكون ذلك واقعاً ال  والذي قدر لهم هي السعادة والشقاوة ،ينالهم ما قدر لهم :يكون المعنىاللوح المحفوظ 

  .ما قدر لهم من العذابوكذلك  در لهم من أرزاق وأعماريضاً ما ق وكذلك أ،محالة
 ،حيث إن القرآن أخبر عما يقع بالمكذبين من العقوبة ، القرآن: في اآليةويحتمل أن يكون المراد بالكتاب

  . واهللا تعالى أعلم،المعنى األول أقرب من هذالكن  ،لما أخبر بهفيكون ذلك تحقيقاً 
وحممما يرجع إلى هذا -مرضي اهللا تعالى عنه-ع المعاني التي ذكرها السلف له على اللوح المحفوظ وجم 

 وسبقه إليه كبير المفسرين ، هنا-رحمه اهللا- وهذا الذي جرى عليه الحافظ ابن كثير ،أولى وأحسن وأقرب
، -رحمه اهللا- وجماعة من العلماء المحققين كالشنقيطي ،وكذلك الحافظ ابن القيم -رحمه اهللا-ابن جرير 

سورة ) ٣٧([ }ُأولَِئك ينَالُهم نَِصيبهم من الِْكتَاِب{: إن المراد بقوله تعالى: فهؤالء العلماء وغيرهم يقولون
واقع  فذلك من الهدى والضالل -عز وجل-اللوح المحفوظ مما قدره اهللا قع لهم ما قدر لهم في يأي  ]األعراف

: -قال عليه الصالة والسالم كما وأعمارهم من أرزاق  لصلما يح، ويدخل في ذلك أيضاً بهم ال يجاوزونه
  .)٢())لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها((

 يخبر تعالى أن المالئكة إذا توفت ..]سورة األعراف) ٣٧([اآلية  }م رسلُنَا يتَوفَّونَهمحتَّى ِإذَا جاءتْه{ :وقوله
في مأين الذين كنتم تشركون به: م إلى النار يقولون لهمض أرواحهالمشركين تفزعهم عند الموت وقب 

) ٣٧([ }قَالُواْ ضلُّواْ عنَّا{  ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه؟الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون اهللا
: أي ]األعرافسورة ) ٣٧([ }وشَِهدواْ علَى َأنفُِسِهم{ ذهبوا عنا فال نرجو نفعهم وال خيرهم: أي ]سورة األعراف

  .]سورة األعراف) ٣٧([ }َأنَّهم كَانُواْ كَاِفِرين{أقروا واعترفوا على أنفسهم 
خوة إكما قال  الضالل يفسر بالذهاب وذلك أن ،يعني ذهبوا ]سورة األعراف) ٣٧([ }قَالُواْ ضلُّواْ عنَّا{: قوله

ال يقصدون  فهم ]سورة يوسف) ٩٥([ }ِلك الْقَِديِمِإنَّك لَِفي ضالَ{ :-صلى اهللا عليه وسلم-يعقوب بيهم يوسف أل
 وإنما يقصدون أصل معناها ،الذهاب عن الهدى كما هو المعنى المتبادر عند إطالق الضاللضالله هنا 

  : كما قال الشاعر، وهو الذهاب عن حقيقة الشيء،اللغوي
                                                

وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم      ) ٧٢٥ص   / ٢ج  ) (٢١٤٤(ة  باب االقتصاد في طلب المعيش     -  كتاب التجارات  أخرجه ابن ماجه في    - 2
)٢٧٤٢.( 
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ــة   ــين جلي ــضلوه بع ــآب م   ف
  

  وغودر بـالجوالن حـزم ونائـل        
  

  . فصار ذلك إخفاء له،دفنوه أنهم  هنا يعنيمضلوهف
  :ما قال اآلخروك

  شربت اإلثـم حتـى ضـل عقلـي      
  

ــم ت    ــذاك اإلث ــل ك ــالعقولفع   ب
  

عقله، وهكذا توجد شواهد كثيرة تدل على أن الضالل يطلق بإزاء ذهاب الشيء تى ذهب  شرب الخمر حيعني
  .عن حقيقته

الذهاب عن حقيقة ما وقع   ال شك أن معناه]سورة يوسف) ٩٥([ }ِإنَّك لَِفي ضالَِلك الْقَِديِم{ :خوة يوسفإوقول 
  الضالل الشرعيا نبياً من أنبياء اهللا بأنه ضال إذ ال يمكن أن يصفو-عليه الصالة والسالم-ليوسف 
  . إذ لو قصدوا ذلك لكفروا، واهللا المستعانالمعروف؛

لِْجن واِإلنِس ِفي النَّاِر كُلَّما دخَلَتْ ُأمةٌ لَّعنَتْ ُأخْتَها حتَّى ِإذَا قَاَل ادخُلُواْ ِفي ُأمٍم قَد خَلَتْ ِمن قَبِلكُم من ا{
اداركُواْ ِفيها جِميعا قَالَتْ ُأخْراهم ُألوالَهم ربنَا هُؤالء َأضلُّونَا فَآِتِهم عذَابا ِضعفًا من النَّاِر قَاَل ِلكُلٍّ ِضعفٌ 

 }وقَالَتْ ُأوالَهم ُألخْراهم فَما كَان لَكُم علَينَا ِمن فَضٍل فَذُوقُواْ الْعذَاب ِبما كُنتُم تَكِْسبون* تَعلَمونولَِكن الَّ 
يقول تعالى مخبراً عما يقوله لهؤالء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته  ]سورة األعراف) ٣٩-٣٨([
}خُلُواْ ِفي ُأمممن أمثالكم وعلى صفاتك: أي ]سورة األعراف) ٣٨([ }ٍماد.  

  . من أمثالكم وعلى صفاتكميعني في جملة أمم ]سورة األعراف) ٣٨([ }ادخُلُواْ ِفي ُأمٍم{: قوله
) ٣٨([ }من الِْجن واِإلنِس ِفي النَّاِر{ من األمم السالفة الكافرة: أي ]سورة األعراف) ٣٨([ }قَد خَلَتْ ِمن قَبِلكُم{

 }ِفي ُأمٍم{ويحتمل أن يكون  ]سورة األعراف) ٣٨([ }ِفي ُأمٍم{: يحتمل أن يكون بدالً من قوله ]سورة األعراف
  .مع أمم: أي

 ثُم يوم الِْقيامِة{ :-عليه السالم-كما قال الخليل  ]سورة األعراف) ٣٨([ }كُلَّما دخَلَتْ ُأمةٌ لَّعنَتْ ُأخْتَها{ :وقوله
  ].سورة العنكبوت) ٢٥( [اآلية }يكْفُر بعضكُم ِببعٍض

وقَاَل الَِّذين اتَّبعواْ * ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ ِمن الَِّذين اتَّبعواْ ورَأواْ الْعذَاب وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَألسباب{ :ىوقوله تعال
رةً فَنَتَبلَنَا كَر َأن لَورا تَبكَم مَأ ِمنْهء ِمن م ِبخَاِرِجينا همو ِهملَياٍت عرسح مالَهمَأع اللّه ِريِهمي واْ ِمنَّا كَذَِلك

  .]سورة البقرة) ١٦٧([} النَّاِر
أنها  ]سورة األعراف) ٣٨([ }كُلَّما دخَلَتْ ُأمةٌ لَّعنَتْ ُأخْتَها{:  أن قوله تعالى-رحمه اهللا-يقصد الحافظ ابن كثير 

عن بعضها بعضاً ويتبرأ ليف اجتمع أولها وآخرها ،يعني إذا اجتمعت هذه األمم في النار، تلعن أهل ملتها
 ، وليس المقصود أن كل أمة تلعن األمة األخرى، فاألمة الواحدة يحصل بينها هذا في النار،بعضها من بعض

 ،خل األولون ودخل اآلخرون وقع بينهم هذا اللعن والتبرؤدبأن ار في الن ركوااداوإنما األمة الواحدة إذا 
نسأل - يتبرأ آخرهم من أولهم وأولهم من آخرهم و،يتبرأ األتباع من المتبوعين ويتبرأ المتبوعون من األتباعف

كلما أي  ،وهذا المعنى هو المعنى المتبادر المشهور الذي عليه عامة المحققين من المفسرين، -اهللا العافية
رحمه - ككبير المفسرين ابن جرير  من أهل العلموهذا صرح به جماعةدخلت أمة لعنت وشتمت أهل ملتها، 

  .]سورة األعراف) ٣٩([ اآليات }وقَالَتْ ُأوالَهم ُألخْراهم{ :ى هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك ويدل عل-اهللا
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  .اجتمعوا فيها كلهم: أي }حتَّى ِإذَا اداركُواْ ِفيها جِميعا{ :وقوله
  . فيهااجتمعوافيعني أدرك بعضهم بعضاً 

}ماه{ األتباع مأي أخراهم دخوالً وه }قَالَتْ ُأخْرمألنهم أشد جرماً من أتباعهم ؛وهم المتبوعون }ُألوالَه.  
تْ ُأخْراهم قَالَ{ :قوله تعالىدقة عبارته جمع بين معنيين مشهورين في  من -رحمه اهللا– الحافظ ابن كثير

مي دخلت ت الطائفة المتأخرة الأي ،أخراهم دخوالً في النارأي : فالمعنى األول ]سورة األعراف) ٣٨([ }ُألوالَه
    فالحافظ ابن كثير ،يعني األتباع يقولون للمتبوعين }قَالَتْ ُأخْراهم{ والمعنى الثاني ،بلهالتي دخلت قتقول ل

 دخوالً وهم األتباع أي : فقال عن اآلخرة جمع بينهما بل،جح بين المعنيين ما احتاج أن ير-رحمه اهللا-
كانوا قبلهم وهم قدوتهم في الشر  حيث موهم المتبوعين؛ ألن المتبوعين تقداألتباع يدخلون بعدبمعنى أن 

  .والضالل الكفر
 ،عهم فدخلوا قبلهمأي أخراهم دخوالً وهم األتباع ألوالهم وهم المتبوعون؛ ألنهم أشد جرماً من أتبا

ربنَا هُؤالء { :هم األتباع إلى اهللا يوم القيامة؛ ألنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولوننفيشكو
وم ي{ :كما قال تعالى ،أضعف عليهم العقوبة: أي ]سورة األعراف) ٣٨([ }َأضلُّونَا فَآِتِهم عذَابا ِضعفًا من النَّاِر

وقَالُوا ربنَا ِإنَّا َأطَعنَا سادتَنَا وكُبراءنَا  *تُقَلَّب وجوههم ِفي النَّاِر يقُولُون يا لَيتَنَا َأطَعنَا اللَّه وَأطَعنَا الرسولَا
  .]سورة األحزاب) ٦٨-٦٦([ اآلية }ربنَا آِتِهم ِضعفَيِن ِمن الْعذَاِب *فََأضلُّونَا السِبيلَا

الَِّذين كَفَرواْ {:  كقوله،بحسبه قد فعلنا ذلك وجازينا كالً: أي ]سورة األعراف) ٣٨[( }قَاَل ِلكُلٍّ ِضعفٌ{ :وقوله
الًا مع ولَيحِملُن َأثْقَالَهم وَأثْقَ{ :وقال تعالى ]سورة النحل) ٨٨([ اآلية }وصدواْ عن سِبيِل اللِّه ِزدنَاهم عذَابا

ِر ِعلٍْم{ :وقال ]سورة العنكبوت) ١٣([ }َأثْقَاِلِهمم ِبغَيِضلُّونَهي اِر الَِّذينزَأو ِمنسورة النحل) ٢٥([ اآلية }و[.  
األتباع  وهؤالء ،يعني باعتبار أن األتباع أضلوهم فتحملوا ذنوب أنفسهم وذنوب من وقع لهم اإلضالل عليهم

صلى اهللا – أو نحو ذلك كما قال على الكفرئ ولده  منهم من أن يضل غيره كأن ينشأيضاً ال يخلو الواحد
 ويقبل ، يقتدي به ويتأثر بهه أنمنكذلك يحصل  و)٣())فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه(( :-عليه وسلم

) ٣٨[( }لٍّ ِضعفٌِلكُ{ : قاللككما تحمل الذي قبله، لذ فيتحمل ذلك أيضاً ، له فيحصل منه إضالله غيرمنه
  .]سورة األعراف

}ماهُألخْر مقَالَتْ ُأوالَهٍل{ قال المتبوعون لألتباع: أي }ونَا ِمن فَضلَيع لَكُم ا كَانسورة األعراف) ٣٩([ }فَم[.  
  .فقد ضللتم كما ضللنا: قال السدي

نحن ما أجبرناكم وإنما جاءتكم الرسل يعني  ]فسورة األعرا) ٣٩([ }فَما كَان لَكُم علَينَا ِمن فَضٍل{: قولهم
 ، فأنتم ونحن سواء-عز وجل-لم تستعملوها ولم تعقلوا عن اهللا فونزلت عليكم الكتب وأعطاكم اهللا عقوالً 

  .]هيمسورة إبرا) ٢٢([ اآلية }ِإن اللّه وعدكُم وعد الْحقِّ ووعدتُّكُم فََأخْلَفْتُكُم{ : كما يقول إبليسوهذا
}ونتَكِْسب ا كُنتُمِبم ذَابوهذه الحال كما أخبر اهللا تعالى عنهم في حال  ]سورة األعراف) ٣٩([ }فَذُوقُواْ الْع

ْل قَاَل الَِّذين استَكْبروا ِللَِّذين استُضِعفُوا َأنَحن صددنَاكُم عِن الْهدى بعد ِإذْ جاءكُم ب{ :محشرهم في قوله تعالى
                                                

) ٤٥٦ص   / ١ج  ) (١٢٩٣ (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي اإلسالم             -أخرجه البخاري في كتاب الجنائز       - 3
 ).٢٠٤٧ص  / ٤ج ) (٢٦٥٨ ( معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمينباب -ومسلم في كتاب القدر 
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ِرِمينجِباللَِّه * كُنتُم م ونَنَا َأن نَّكْفُرراِر ِإذْ تَْأمالنَّهِل واللَّي كْرْل موا برتَكْباس ِعفُوا ِللَِّذينتُضاس قَاَل الَِّذينو
لَاَل ِفي َأعنَاِق الَِّذين كَفَروا هْل يجزون ِإلَّا ما ونَجعَل لَه َأندادا وَأسروا النَّدامةَ لَما رَأوا الْعذَاب وجعلْنَا الَْأغْ

لُونمعسورة سبأ) ٣٣([ }كَانُوا ي[.  
جمُل ِفي ِإن الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا واستَكْبرواْ عنْها الَ تُفَتَّح لَهم َأبواب السماء والَ يدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى يِلج الْ{

ِرِمينجِزي الْمنَج كَذَِلكاِط والِْخي مس *ِزي الظَّاِلِميننَج كَذَِلكاٍش وغَو ِقِهمِمن فَوو ادِمه نَّمهن جم م٤٠([ }لَه -
  .]سورة األعراف) ٤١

    قاله مجاهد، صالح وال دعاءال يرفع لهم منها عمل:  قيل المراد}الَ تُفَتَّح لَهم َأبواب السماء{: قوله
وكذا رواه الثوري  -مارضي اهللا عنه- ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،وسعيد بن جبير

  .-مارضي اهللا تعالى عنه-عن ليث عن عطاء عن ابن عباس 
 - مانهرضي اهللا تعالى ع-رواه الضحاك عن ابن عباس د ال تفتح ألرواحهم أبواب السماء، المرا: وقيل

   أن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-ما رواه ابن جرير عن البراء  ويؤيده ،وقاله السدي وغير واحد
 فيصعدون بها فال تمر((:  قال،صعد بها إلى السماءوأنه ي ذكر قبض روح الفاجر -صلى اهللا عليه وسلم-

بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها - فالن: فيقولون ما هذه الروح الخبيثة؟: مأل من المالئكة إال قالواعلى 
صلى اهللا - ثم قرأ رسول اهللا )) حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابها له فال يفتح له-في الدنيا

 وهو قطعة من حديث ، هكذا رواه،]سورة األعراف) ٤٠([ اآلية }الَ تُفَتَّح لَهم َأبواب السماء{: -عليه وسلم
  .)٤(أبو داود والنسائي وابن ماجهرواه طويل 

ال تفتح ألعمالهم وال  ]سورة األعراف) ٤٠([ }الَ تُفَتَّح لَهم َأبواب السماء{:  في قولهجوقد قال ابن جري
  . وهذا فيه جمع بين القولين واهللا أعلم،ألرواحهم

لكن  ، فال مقال ألحد بعده-يه وسلمصلى اهللا عل- وإذا ثبت التفسير عن النبي ،المعنى األول دل عليه الحديث
قطع بالمعنى الذي ذكر في الحديث وهو  بمعنى أنه ي،هذا ال يعني أن عموم اآلية ال يدخل فيه المعنى اآلخر

هذا القول ف ولهذا ، ال ينفي دخول المعنى اآلخر وهو أنها ال تفتح ألعمالهم هذالكن ،أنها ال تفتح ألرواحهم
رحمه -فسرها به ابن جرير  هو الذي  وهذا، بين المعنيينجمعهو  -رحمه اهللا-الذي ذكره عن ابن جريج 

 -رحمه اهللا- والحافظ ابن القيم ،ال تفتح ألرواحهم وال ألعمالهمأي  ، وابن القيم وجماعة من أهل العلم-اهللا
يمان فالعمل بخالف أهل اإل ،لم تفتح ألرواحهمة لما لم تفتح السماء ألعمالهم الصالح: يقول في بعض كتبه

  .)٥(ألرواحهم  السماء أبوابالصالح يرتفع لهم صباح مساء فإذا ماتوا فتحت
فترفع األعمال  ]سورة فاطر) ١٠([ }ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب والْعمُل الصاِلح يرفَعه{ : يقول-عز وجل-واهللا 

 وإذا ،وأما الكفار فال يصعد لهم كلم طيب وال عمل صالح ،وإليه يصعد الكلم الطيب -تبارك وتعالى-إلى اهللا 
  . واهللا أعلم، منهاماتوا فإن أبواب السماء تغلق فال تدخل أرواحهم

                                                
 ).١٦٧٦(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٢٨٧ص  / ٤ج ) (١٨٥٥٧(أخرجه أحمد  - 4
 ).٧٢ص  / ١ج ( كالم بهذا المعنى في مدارج السالكين -رحمه اهللا–له  - 5
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 ،فسروه بأنه البعير ]سورة األعراف) ٤٠([ }والَ يدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى يِلج الْجمُل ِفي سم الِْخياِط{ :وقوله تعالى
  .زوج الناقة:  وفي رواية،  ابن الناقة،هو الجمل: -رضي اهللا تعالى عنه-د قال ابن مسعو

حتى يلج الجمل في سم (ها إنه كان يقرؤ: -عنهمارضي اهللا تعالى -وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس 
  . يعني الحبل الغليظ في خرم اإلبرة، بضم الجيم وتشديد الميم)الخياط

قال ابن  ": قال الحافظ]سورة األعراف) ٤٠([ }ن الْجنَّةَ حتَّى يِلج الْجمُل ِفي سم الِْخياِطوالَ يدخُلُو{ :يقول تعالى
الذي يقرأ هذا الكالم ألول  "زوج الناقة:  وفي رواية، ابن الناقة،هو الجمل: -رضي اهللا تعالى عنه-مسعود 

؛ ألن هذا إيضاح لما ال زوج الناقة: قول ويبن الناقةا:  إذ كيف يقولوهلة قد يستغرب من هذا اإليضاح
رضي اهللا -بعض السلف فإن لهذا ، و ابتلي بمن ينقر ويسأل-رضي اهللا تعالى عنه-لكن ابن مسعود يخفى، 

 قيل عن ذلك من الناس من ينقر تنقيراً كما، والسبب أن الجمل الذي له أربع قوائم:  لما ذكر هذا قال-عنه
 ما هو -وكان في المسجد أمام الناس-  ذلك القارُئ فسأل،بيتاً وفيه ذكر الجمليه قرأ بعضهم علاألديب الذي 

وما هو ابن الناقة؟ فغضب هذا :  قال،ابن الناقة: ما هو البعير؟ قالو:  قال،هو البعير:  األديبقال؟ فالجمل
هو الجمل : يقولكرغاء البعير وهو له رغاء واألديب وخرج عن طوره فجعل يحبو على أربع أمام الناس 

  !!ي يقول هكذاذال
 لذلك ال تستغرب أن ،أتي مثل هذه العباراتتاألشياء الواضحة البينة ف من الناس من يسأل عنالمقصود أن 

  ..".زوج الناقة.. ابن الناقة "ينقل عن ابن مسعود مثل هذا 
مل هو الجمل المعنى المتبادر أن الج ]سورة األعراف) ٤٠([ }حتَّى يِلج الْجمُل ِفي سم الِْخياِط{ :تعالىل قوي

 فيمكن وهي قراءة متواترة )حتى يلج الجمل( وأما على القراءة األخرى التي قرأ فيها ابن عباس ،المعروف
هو عبارة  و، بحبل السفينة له وبعضهم يمثل،الجمل هو الحبل الغليظ: فيقال مثالً أن يفسر الجمل بمعنى آخر

  .مفتولة بحيث تكون في غاية الغلظ والضخامةالال عن مجموعة من الحب
حتَّى يِلج الْجمُل ِفي {على القراءة المتواترة راءات أخرى غير متواترة، وعلى كل حال فوفي هذه اآلية أيضاً ق

فيقال  )الجمل( على قراءة  وأما،الجمل المعروف يكون الجمل في اآلية هو ]سورة األعراف) ٤٠([ }سم الِْخياِط
إذا أضيف إلى  و،وأما السم والسم والسم فهو كل ثقب ،سلْالقَ: الحبل الغليظ أو حبل السفينة الذي يقال لههو 

  .، واهللا أعلمثقب اإلبرةفيراد به الخيط 
: قال } ِمهادلَهم من جهنَّم{: القرظي قال محمد بن كعب ]سورة األعراف) ٤١([ }لَهم من جهنَّم ِمهاد{ :وقوله
 وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي، ،فقال اللح ]سورة األعراف) ٤١([ }وِمن فَوِقِهم غَواٍش{ الفرش

}ِزي الظَّاِلِميننَج كَذَِلكسورة األعراف) ٤١([ }و[.  
ونَزعنَا *  ُأولَِئك َأصحاب الْجنَِّة هم ِفيها خَاِلدونوالَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت الَ نُكَلِّفُ نَفْسا ِإالَّ وسعها{

 ال َأنلَو تَِديا كُنَّا ِلنَهمذَا وانَا ِلهدِللِّه الَِّذي ه دمقَالُواْ الْحو اراَألنْه ِتِهمِري ِمن تَحِغلٍّ تَج نوِرِهم مدا ِفي صم
سورة ) ٤٣-٤٢([ }ُأوِرثْتُموها ِبما كُنتُم تَعملُون ودواْ َأن ِتلْكُم الْجنَّةُرسُل ربنَا ِبالْحقِّ ونُهدانَا اللّه لَقَد جاءتْ 

  .]األعراف
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منت آ:  أي}والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت{:  األشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال تعالى حاَللما ذكر
  .وا بآيات اهللا واستكبروا عنهارالصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفقلوبهم وعملوا 

والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت الَ نُكَلِّفُ {: وينبه تعالى على أن اإليمان والعمل به سهل؛ ألنه تعالى قال
سورة ) ٤٣-٤٢([ } ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّونَزعنَا* اِلدوننَفْسا ِإالَّ وسعها ُأولَِئك َأصحاب الْجنَِّة هم ِفيها خَ

  . من حسد وبغض:أي ]األعراف
يمكن  ]سورة األعراف) ٤٢([ }والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت الَ نُكَلِّفُ نَفْسا ِإالَّ وسعها{ :تعالىاهللا في قول 

جملة اعتراضية، وعلى هذا يكون معنى  ]سورة األعراف) ٤٢([ }فُ نَفْسا ِإالَّ وسعهاالَ نُكَلِّ{ :أن يكون قوله
جملة المعترضة جاء بهذه ال، وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الذين آمنوا وعملوا الصالحاتو: اآلية

 وعملوا الصالحات قاموا بكل األعمال الصالحة أن هؤالء الذين آمنواهو و لدفع توهم قد يتوهمه السامع
 :وله فق،هذا غير صحيح؛ ألن اهللا ال يكلف نفساً إال وسعهان أن عليها فبي غير المقدورالمقدور عليها و

، إال وسعها؛ ألننا ال نكلف نفساً اما يقدرون عليه الصالحات موعملواعني  ي}والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت{
بحسب الحاجة إليها لقيود في القرآن تأتي في كل موضع  ومعلوم أن ا،جاء بهذا القيد لبيان هذا المعنىفهو 
  .ي القرآن هذه القيود فاناك أمثلة وأنواع تذكر فيه فهمن شاء فليراجع قواعد التفسيرو ، أنواع كثيرةيوه

 " من حسد وبغض:أي: " قال الحافظ]سورة األعراف) ٤٣([ } ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّونَزعنَا{ :وقوله تعالى
 أنهم يقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيصفى ما في  وهوهذا يمكن أن يفسر بهذا الحديث الذي ذكره هنا
 واإلنسان قد ،دنيا فيدخلون الجنة بقلوب نقية طاهرة ال غل فيهاقلوبهم بسبب ما وقع بينهم من المظالم في ال

  . نسأل اهللا العافية،يكون في قلبه غل على إخوانه
أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال اهللا :  لما كان يوم صفين-رضي اهللا عنه-علي قد قال و

 وذلك أن ،وهذا يدل على أن الغل على اسمه ]سورة األعراف) ٤٣([ } ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّونَزعنَا{: فيهم
 فال يهنأ اإلنسان براحة وال يلتذ بعيش وقلبه ، فهذا الغل يربط القلب،أصله الرباط الذي يكون في العنقالغل 

 يتكدر عليه  حيثأول من يعذب بهذا الغل هو صاحبه و-نسأل اهللا العافية- يحمل الغل على أحد من المسلمين
 ونزعه من قلوبهم قبل ، عن أهل الجنة-عز وجل- يكدر النعيم نفاه اهللا الغللما كان  لذلك ، ويتنغصهعيش

  .أن يدخلوها
أنهم في  باآلية ن المقصود أ-وبه قال طائفة من السلف-يرى  -رحمه اهللا-وبعض أهل العلم كابن جرير 

م حسد بسبب ما يرون من تفاوت النعيم كما هو الجنة حينما يتفاضلون في المراتب والمنازل ال يقع في نفوسه
 ،ض والحطام الذي يتفاضلون فيهفي هذا العرهم  يتحاسدون بما يرون من تفاوت فيهاالناسف ،الحال في الدنيا

 ذلك مما يحصل به التفاضل بين  العقلية وغير ذلك من العلوم وما إلىاتوكذلك ما يتفاضلون فيه من القدر
  .ا في الجنة فال يحصل ذلك أم،الناس في الدنيا

غل ها  يقع في فالطاهرةتبقى  فإن قلوبهم  قبل دخولهم الجنةزع ما في صدورهم من الغلال إذا نُعلى كل حو
  .وحسد بما يرون من التفاضل بين مراتب أهل الجنة
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صلى -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري 
إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم ((: -اهللا عليه وسلم

 فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله ،ذن لهم في دخول الجنةذبوا ونقوا ُأ حتى إذا ه،كانت بينهم في الدنيا
  .)٦()) منه بمسكنه كان في الدنيافي الجنة أدلُّ

سورة ) ٤٣([ اآلية }ونَزعنَا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ تَجِري ِمن تَحِتِهم اَألنْهار{ :لهوقال السدي في قو
إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من : ]األعراف

رة ضمن األخرى فجرت عليهم ن واغتسلوا ، فهو الشراب الطهور،إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل
  .النعيم فلم يشعثوا ولم يتسخوا بعدها أبداً

يتعلق بتفسير ثم إنه  ،ال يقال من جهة الرأيه يكون له حكم المرسل؛ ألن مثلمثل هذا هذا األثر عن السدي، و
  .اهللا أعلمف ،ن هذا مما أخذ عن بني إسرائيلإ: ، إال إذا قيلآية

صلى -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-لفظ له عن أبي هريرة روى النسائي وابن مردويه وال
 وكل ، فيكون له شكراً،لوال أن اهللا هداني: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول((: -اهللا عليه وسلم

  .)٧()) فيكون له حسرة،لو أن اهللا هداني: ر يرى مقعده من الجنة فيقولأهل النا
وقَالُواْ الْحمد ِللِّه الَِّذي هدانَا ِلهذَا وما كُنَّا ِلنَهتَِدي لَوال َأن { :-تبارك وتعالى- قوله من} ذَاهدانَا ِله{: قوله

انَا اللّهدويشهد له الحديث الذي مضى آنفاً وهو ، هدانا للجنة المعنى يحتمل أن يكون]سورة األعراف) ٤٣([ }ه 
 ،)) منه بمسكنه في الدنيافوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدلُّ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قوله 

* والَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَلَن يِضلَّ َأعمالَهم{ :-تبارك وتعالى-وهو أيضاً بعض ما يفسر به قول اهللا 
مالَهب ِلحصيو ِديِهمهيويهديهم على الصراط ويهديهم إلى ،هم إلى الصراطيهدي: أي ]سورة محمد) ٥-٤([ }س 

  . كل ذلك حاصل لهم، ويهديهم إلى منازلهم في الجنة،الجنة
يعني هدانا في الدنيا إلى اإليمان والعمل الصالح  ]سورة األعراف) ٤٣([ }هدانَا ِلهذَا{ ويحتمل أن يكون المراد

ال حاجة للترجيح  ف، وهما معنيان متالزمان،أدركوه فيها دخول الجنة وهذا النعيم المقيم الذي فيالذي تسبب 
هدانا لسببه :  أي]سورة األعراف) ٤٣([ }الْحمد ِللِّه الَِّذي هدانَا ِلهذَا{ :هذا يقالعلى و،  واهللا تعالى أعلم، همابين

 وهذا الوجه من ،هم فيهاهداهم إلى منازل و،إلى هذا النعيم في الجنة  وهدانا أيضاًَ،وهو اإليمان والعمل الصالح
واهللا تعالى  من االقتصار على أحد هذين المعنيين  وهذا أحسن-رحمه اهللا-الجمع ذهب إليه الحافظ ابن القيم 

ومعلوم أن اآلية إذا احتملت معنيين فأكثر وكان بينهما مالزمة فإنها تحمل ، ؛ لوجود المالزمة بينهماأعلم
  .كعليهما إال إذا وجد مانع يمنع من ذل

 بسبب :ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أي
وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت ، أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم

                                                
 ).٢٣٩٤ص  / ٥ج ) (٦١٧٠ (باب القصاص يوم القيامة -ي في كتاب الرقاق أخرجه البخار - 6
 ).٤٥١٤(وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٤٧٣ص  / ٢ج ) (٣٦٢٩(والحاكم ) ٥١٢ص  / ٢ج ) (١٠٦٦٠(أخرجه أحمد  - 7
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:  قالوا))أحدكم لن يدخله عمله الجنةعلموا أن او((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-في الصحيحين عنه 
  .)٨())وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمة منه وفضل((: وال أنت يا رسول اهللا؟ قال
جعلها الحافظ ابن  وقد ]سورة األعراف) ٤٣([ }الْجنَّةُ ُأوِرثْتُموها ِبما كُنتُم تَعملُون{ :أي أن الباء للسببية في قوله

:  يقال أيضاًأن ذلك كما يمكن  وال إشكال في،نا سبباً لنيل الرحمة التي بها تنال الجنة ه-رحمه اهللا-كثير 
 ، المذكورال يكفي وحده لدخول الجنة للحديث بمعنى أنه ،مستقالً  لكن هذا السبب ليس،سبب لدخول الجنةإنها 

  . واهللا أعلم، فوق ذلك-عز وجل-رحمة اهللا  و،وعلى كل حال العمل سبب
 . أجمعين، والحمد هللا رب العالمين وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى اهللا

                                                
 - ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم) ٢٣٧٣ص  / ٥ج ) (٦٠٩٨( باب القصد والمداومة على العمل - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - 8

 ).٢١٦٩ص  / ٤ج ) (٢٨١٦ (باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة اهللا تعالى
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