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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  باح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرالمص

  )٧(سورة األعراف 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

اب الْجنَِّة َأصحاب النَّاِر َأن قَد وجدنَا ما َأصح ونَادى{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
لَى الظَّاِلِميننَةُ اللِّه عَأن لَّع منَهيب َؤذِّنم فََأذَّن ما قَالُواْ نَعقح كُمبر دعا ودتُّم مجْل وا فَهقنَا حبنَا ردعو * الَِّذين

  .]سورة األعراف) ٤٥-٤٤([ } ويبغُونَها ِعوجا وهم ِباآلِخرِة كَاِفرونيصدون عن سِبيِل اللِّه
َأن قَد وجدنَا ما { يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم

قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا {:  أي قالوا لهمللتحقيق" قد"هاهنا مفسرة للقول المحذوف و" أن "}وعدنَا ربنَا حقا
ما قَالُواْ نَعقح كُمبر دعا ودتُّم مجْل وا فَهقكما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي كان له قرين من  }ح

* ولَولَا ِنعمةُ ربي لَكُنتُ ِمن الْمحضِرين* لَتُرِديِنقَاَل تَاللَِّه ِإن ِكدتَّ * فَاطَّلَع فَرآه ِفي سواء الْجِحيِم{ الكفار
ِتينيِبم نا نَحتَتَنَا الُْأولَى* َأفَموِإلَّا م ذَِّبينعِبم نا نَحمينكر عليه مقالته التي :  أي]سورة الصافات) ٥٩-٥٥([ }و
هِذِه { : يقولون لهم،وكذلك تقرعهم المالئكة، نكالعه بما صار إليه من العذاب والويقر يقولها في الدنيا

ونا تُكَذِّبالَِّتي كُنتُم ِبه النَّار* ونِصرلَا تُب َأنتُم ذَا َأمه رَأفَِسح * كُملَياء عووا سِبرلَا تَص وا َأوِبرا فَاصهلَواص
لُونمتَع ا كُنتُمم نوزا تُجورة الطورس) ١٦-١٤([ }ِإنَّم[.  

ويا ،يا أبا جهل بن هشام(( : القليب يوم بدر فنادىى قتل-صلى اهللا عليه وسلم-ع رسول اهللا وكذلك قر 
 فإني وجدت ما ،؟هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً -وسهمءوسمى ر-  ويا شيبة بن ربيعة،عتبة بن ربيعة

والذي نفسي بيده ما أنتم ((:  قال،؟فواقوماً قد جي تخاطب ،يا رسول اهللا:  وقال عمر))وعدني ربي حقاً
  .)١())ولكن ال يستطيعون أن يجيبوا، بأسمع لما أقول منهم

 نبينا ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمينبسم اهللا الرحمن الرحيم، 
  : أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين،محمد

فلم  ]سورة األعراف) ٤٤[( }فَهْل وجدتُّم ما وعد ربكُم حقا{: النار قالوا لهمإن أهل الجنة لما خاطبوا أهل ف
 باعتبار أن الوعد هاهنا ال -واهللا أعلم- وجه ذلك يحتمل أن يكونو ،هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً: يقولوا

لم يكن  أي  كذب وأعرضوتوعد من  توعد جميع المكذبين-عز وجل-فاهللا بل هو لكل الناس،  ميختص به
  .إنما هو وعيد عام والوعيد متوجهاً لهؤالء بأعيانهم أو بخصوصهم

أي  ،خطابلسقوط مرتبة هؤالء الكافرين عن رتبة التشريف بال الخطاب كان بهذه الصورة؛ أن يكون ويحتمل
  .-تبارك وتعالى-والعلم عند اهللا ، النحطاط مرتبتهم -عز وجل-لم يتوجه إليهم خطاب اهللا 

                                                
 )٢٦ص  / ١ج ) (١٨٢(وأحمد ) ١٠٩ص  / ٤ج ) (٢٠٧٥ (أرواح المؤمنين باب –أخرجه النسائي في كتاب الجنائز  - 1
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  .أعلم معلم ونادى مناد: أي ]سورة األعراف) ٤٤([ }فََأذَّن مَؤذِّن بينَهم{ :وقوله تعالى
من الكتاب على هذا دليل  وليس ،من المالئكةإنه :  بعض أهل العلم يقول لكن،هذا المؤذنمن حدد لم يهنا 

  . فاهللا تعالى أعلم،وال من السنة
  .مستقرة عليهم: أي }اِلِمينَأن لَّعنَةُ اللِّه علَى الظَّ{

سورة ) ٤٥([ }الَِّذين يصدون عن سِبيِل اللِّه ويبغُونَها ِعوجا وهم ِباآلِخرِة كَاِفرون{ :ثم وصفهم بقوله
 ويبغون أن تكون السبيل ،وما جاءت به األنبياء يصدون الناس عن اتباع سبيل اهللا وشرعه: أي ]األعراف

  .حتى ال يتبعها أحد قيمةمعوجة غير مست
اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً { :-تبارك وتعالى-قوله يقال في ما  }الَِّذين يصدون عن سِبيِل اللِّه{:  في قوله تعالىيقال

لَِّذين ا{ :قوله ف،تأتي الزمة وتأتي متعدية" صد"باعتبار أن  ]سورة المجادلة) ١٦([ }فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه
 أنها  وباعتبار،يصدون في أنفسهم فال يؤمنون وال يتبعون صراط اهللا المستقيم  أي}يصدون عن سِبيِل اللِّه

  . فكل ذلك داخل في معناها واهللا تعالى أعلم،يصدون غيرهم ويضلونهمأي : متعدية يقال
عتبار أنهم ضلوا في أنفسهم ولم يكتفوا والقول بأنهم يصدون غيرهم عن سبيل اهللا قد يتضمن المعنى األول با

  . بل أضلوا غيرهم وصدوهم وصرفوهم،بهذا
}ونِة كَاِفرم ِباآلِخره{أي وهم بلقاء اهللا في الدار اآلخرة  ]سورة األعراف) ٤٥([ }وونجاحدون  :أي }كَاِفر

ألنهم ال  ؛لمول والعن الق فلهذا ال يبالون بما يأتون من منكر م،مكذبون بذلك ال يصدقونه وال يؤمنون به
  . في الناس أقواالً وأعماالً فهم شر،يخافون حساباً عليه وال عقاباً

} لَم كُملَيع الَمنَِّة َأن سالْج ابحاْ َأصونَادو ماهِبِسيم كُال ِرفُونعاٌل ياِف ِرجرلَى اَألععو ابا ِحجمنَهيبو
 مها وخُلُوهديونعطْماِب النَّاِر قَالُوا *يحِتلْقَاء َأص مهارصِرفَتْ َأبِإذَا صو ِم الظَّاِلِمينالْقَو علْنَا معنَا الَ تَجبر  {

  .]سورة األعراف) ٤٧-٤٦([
من وهو الحاجز المانع ، ه أن بين الجنة والنار حجاباً ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبلما
  .صول أهل النار إلى الجنةو

فَضِرب بينَهم ِبسوٍر لَّه باب باِطنُه ِفيِه الرحمةُ { :وهو السور الذي قال اهللا تعالى فيه :قال ابن جرير
ذَابِلِه الْعِمن ِقب هظَاِهروهو األعراف ]سورة الحديد) ١٣([ }و.  

بين المؤمنين وبين : أي- ]سورة الحديد) ١٣([} نَهم ِبسوٍر لَّه بابفَضِرب بي{:  السور في قوله تعالىتفسير
ذكره أيضاً كبير المفسرين ابن جرير وذكره  و-رحمه اهللا- ذكره الحافظ ابن كثير  األعرافبأنه -المنافقين
لك من قبيل يكون ذ و،-رحم اهللا الجميع-كابن القيم وكذلك الشيخ محمد األمين الشنقيطي من أهل العلم طائفة 

 ، كذلك وقد ال يكونقد يكون ف ولكن في مثل هذا الموضع ال يجزم بأن هذا هو تفسيره،تفسير القرآن بالقرآن
وعلَى الَِّذين هادواْ { :-تبارك وتعالى-كقوله  تفسير القرآن بالقرآن منه ما يلوح فيه وجه االرتباطومعلوم أن 

 }وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا ما قَصصنَا علَيك ِمن قَبُل{ :مع قوله ]ورة األنعامس) ١٤٦([ }حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر
) ٢([ }الْحمد للِّه رب الْعالَِمين{ :هكذا في مثل قوله و،فآية النحل هذه تفسرها آية األنعام ]سورة النحل) ١١٨([

) ٢٤-٢٣([ }قَاَل رب السماواِت والَْأرِض وما بينَهما* ا رب الْعالَِمينقَاَل ِفرعون وم{ :مع قوله ]سورة الفاتحة
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فَضِرب {: بقوله ]سورة األعراف) ٤٦([ }وبينَهما ِحجاب{ :قوله  تفسير لكن،بهذا يفسر هذا اللفظ ]سورة الشعراء
ابب وٍر لَّهم ِبسنَهيبين ، وقد يكون السور الذي يضرب احتمال قد يكون كذلكهذا  ]سورة الحديد) ١٣([} ب

  .-عز وجل-العلم عند اهللا  و،في سورة األعرافالمؤمنين والمنافقين ليس هو الحجاب المذكور 
ثم روى بإسناده عن  ]سورة األعراف) ٤٦([ }وعلَى اَألعراِف ِرجاٌل{ :وهو األعراف الذي قال اهللا تعالى فيه

  . وهو السور وهو األعراف:]سورة األعراف) ٤٦([ }وبينَهما ِحجاب{ : قوله تعالىالسدي أنه قال في
  . سور له باب،األعراف حجاب بين الجنة والنار: وقال مجاهد

 وإنما قيل لعرف ،رفاً وكل مرتفع من األرض عند العرب يسمى ع،رفواألعراف جمع ع: قال ابن جرير
  . ألن أصحابه يعرفون الناس؛إنما سمي األعراف أعرافاً: ديوقال السك عرفاً الرتفاعه، الدي

 في مكان مشرف على مأصحابه يعرفون الناس باعتبار أنه أن يأ : مثل قول السديومن أهل العلم من وجهه
 ويعرفون أهل ،ضع السجود التي ال تأكلها الناركموا بعالماتهمأهل الجنة فيعرفون  أهل الجنة وأهل النار

سورة ) ١٠٢([ }ونَحشُر الْمجِرِمين يومِئٍذ زرقًا{ : ومن عالماتهم ما ذكره اهللا تعالى في قوله،اتهمالنار بعالم
  .]سورة آل عمران) ١٠٦([ }يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{ :-عز وجل-يعرفونهم بالسواد كما قال  و]طـه

  .ئاتهموأصحاب األعراف هم قوم استوت حسناتهم وسي
رضي اهللا - وهو الذي عليه عامة السلف من الصحابة ،هذا القول هو المشهور في تفسير أصحاب األعراف

 ولم يتفق -صلى اهللا عليه وسلم- ولم يرد تحديد ذلك في شيء ثابت عن رسول اهللا ،من بعدهم و-معنه
 أنهم قوم : أي،ذا هو األشهر لكن ه، وإنما فيه أقوال متعددة، على معنى فيه-مرضي اهللا عنه-الصحابة 

؛ ألنهم لو كانوا أصحاب األعراف بأنهم من المالئكة وهذا أحسن من أن يفسر ،استوت حسناتهم وسيئاتهم
سورة ) ٤٦([ }لَم يدخُلُوها وهم يطْمعون{ : تعالى كما سيأتي في قوله،كذلك فإن السياق بعده ال يساعد على هذا

  .هذا ال يرد في المالئكة و-على الراجح- عرافيعني أصحاب األ ]األعراف
طالع على حال هؤالء ناس من أفضل أهل اإليمان قد فرغ من حسابهم فتفرغوا لال القول بأنهم وكذلك
سورة ) ٤٦([ }لَم يدخُلُوها وهم يطْمعون{ : تعالىلقوله أيضاً؛ بعدفيه   قولفهذا -كما قال بعضهم– وهؤالء
قوم ، وإنما يكون هذا في  الجنةيطمعون في دخول من مثابةن ال يكونون بو اإليمان السابقهلفأ ]األعراف

  .خلهم الجنةأن تديرجون دخولها لم تبلغ بهم أعمالهم 
لم يأذن  ممن  وقتلوا في سبيله-عز وجل-خرجوا للجهاد في سبيل اهللا إنهم الذين : يبعد قول من قال أيضاًو
أهل إنهم : قول من قالكذا و هؤالء أوالد الزنا نإ: قول من قالكذلك  و، لذلك آباءهم فحبسوا عن الجنةمله

 والمقصود ،أنهم لم يدخلوها وهم يطمعونميعهم ال يحكم على ج ولذلك أهل الفترة ورد أنهم يمتحنونف ،الفترة
 فيدخلوا النار أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم ترجح كفة السيئات -واهللا أعلم- هذه األقوال ربأقأن 

  . واهللا أعلم، بسبب ذلك فبقوا على األعراف،ولم ترجح كفة الحسنات فيدخلوا الجنة
      نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، : وأصحاب األعراف

  .-رحمهم اهللا-وغير واحد من السلف والخلف  -مرضي اهللا تعالى عنه-
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هـم قـوم   : فقال: أنه سئل عن أصحاب األعراف قال  -رضي اهللا تعالى عنه   -ن حذيفة   وروى ابن جرير ع   
فوقفـوا  : قـال ، فت بهم حسناتهم عن النار فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلّ    ،استوت حسناتهم وسيئاتهم  

  .هناك على السور حتى يقضي اهللا فيهم
لَم يدخُلُوها وهم { :األنبياء ال يقال في حقهم ف،أصحاب األعراف هم األنبياءإن : من قال األقوال قول وأبعد

ونعطْمسورة األعراف) ٤٦([ }ي[.  
  . هذا ال دليل عليه  يشهدون على الناس الذين-الشهداء يوم القيامة-العدول من كل أمة من األمم نهم إ: قولالو

واهللا ما  :قال ]سورة األعراف) ٤٦([ }معونلَم يدخُلُوها وهم يطْ{ إنه تال هذه اآلية: وقال معمر عن الحسن
  . أنبأكم اهللا بمكانهم من الطمعقد: وقال قتادةفي قلوبهم إال لكرامة يريدها بهم، جعل ذلك الطمع 
  أو يطلب حصول شيء يستحيل وقوعه أو يبعد في،حصول شيء يستحيل وقوعهالمرء  والتمني هو أن يرج
  : كما قال الشاعرمجاري العادات
ــاً أال ــود يوم ــشباب يع ــت ال    لي

  

ــشيب     ــل الم ــا فع ــأخبره بم   ف
  

 ،المهمل أن يكون متفوقاً في دراسته ونتائج اختباره طاإلنسان المفرومن صور طلب المستحيل أن يتمنى 
  .اًتمنييسمى مثل هذا ف

قَوِل فَيطْمع الَِّذي فَلَا تَخْضعن ِبالْ{ :-عز وجل- ولهذا قال اهللا ،فهو الشيء قريب المنالأما الرجاء والطمع 
ضرجت وتكسرت مع الرجال األجانب  إذا خضعت بالكالم وتغنّاأنهوذلك  ]سورة األحزاب) ٣٢([ }ِفي قَلِْبِه م

ألخرى النزيهة اً لخالف غنجها وتكسرهاتذها قريب وأنها سهلة التناول ب أخْ بمعنى أن،فإنهم يطمعون فيها
 ذلك الشيء يه حتى تجعلترج أي أنك أطمعته فطمع:  تقول ولذلك، فيهاال يطمعون م فإنهالشريفة العفيفة

دخلوها أمر  بدخولها؛ ألن وهم يطمعونا الجنة  فهؤالء لم يدخلو،قريب المنال بالنسبة إليه فيطمع في حصوله
لك تمنياً ن ذوال يكال لم ييأسوا معها من دخول الجنة خالفاً ألهل النار ولذلك فهم في ح ، بالنسبة إليهمقريب

طمعهم بدخول  فهم من أهل اإليمان وعندهم من العمل الصالح ما ي،بالنسبة إليهم بل هو شيء قريب المنال
 يضع الموازين وتوزن أعمال -عز وجل-فاهللا ؛ والعبرة بما غلب ،أقعدهم هو الذي لهم السيئملكن ع الجنة

  .هذا هو الهالكف وويل لمن غلبت آحاده عشراته ،الناس فمن غلبت حسناته نجا
يعني  ،العلمببعض أهل العلم يفسر الطمع  ]سورة األعراف) ٤٦([ }لَم يدخُلُوها وهم يطْمعون{ :تعالىوفي قوله 
  .، واهللا أعلم وهذا خالف الظاهر المتبادر،وهم يعلمون

جنة أم إلى أصحاب  هل يرجع إلى أصحاب ال]سورة األعراف) ٤٦([ }لَم يدخُلُوها{: والضمير في قوله
 وإنما ن أصحاب الجنة لم يدخلوا الجنة وهم يطمعونإ: هل أصحاب األعراف يقولوناألعراف؟ بمعنى 

 لم يدخلوا الجنة أصحاب األعرافإن :  الجنة هم الذين يقولونأصحابم أن  أ-عز وجل-برحمة اهللا دخلوها 
  ؟وهم يطمعون في ذلك

 وهذا ،عني أن أصحاب األعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون بدخولهاي ، واهللا تعالى أعلم،الثاني هو األقرب
 فقد -رحمهما اهللا– وهو الذي يدل عليه قول قتادة وقول الحسن -رحمه اهللا-هو الذي اختاره ابن القيم  المعنى
كرامة يريدها بهم، في قلوبهم إال لواهللا ما جعل ذلك الطمع :  قال}لَم يدخُلُوها وهم يطْمعون{: الحسنقال 
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 أي أن ،إلى أصحاب األعراف، وهذا يدل على أن الضمير يعود قد أنبأكم اهللا بمكانهم من الطمع: وقال قتادة
  .  ما دخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولهامإنه: يقولاهللا يصف حالهم في هذه اآلية ف

سورة ) ٤٧([ }النَّاِر قَالُواْ ربنَا الَ تَجعلْنَا مع الْقَوِم الظَّاِلِمينوِإذَا صِرفَتْ َأبصارهم ِتلْقَاء َأصحاِب { :وقوله
  .]األعراف

إن أصحاب األعراف إذا نظروا إلى أهل النار : -مارضي اهللا تعالى عنه-قال الضحاك عن ابن عباس 
  .]سورة األعراف) ٤٧([ }ربنَا الَ تَجعلْنَا مع الْقَوِم الظَّاِلِمين{: وعرفوهم قالوا

، يعني جهة اللقاء" تلقاء"معنى  ]سورة األعراف) ٤٧([ }وِإذَا صِرفَتْ َأبصارهم ِتلْقَاء َأصحاِب النَّاِر{ :يقول تعالى
  .وهي جهة المقابلة

 ،الفتح وإال فالباقي ب،فقط" تبيان "ال يوجد له في اللغة العربية نظير إال فعالمصدر على وزن ِت" تلقاء"لفظ و
  .-بالكسر– ِتكرار  يصحالو -بالفتح– كرارتَ: تقولف
}ونتَكِْبرتَس ا كُنتُممو كُمعمج نكُما َأغْنَى عقَالُواْ م ماهِبِسيم مِرفُونَهعاالً ياِف ِرجراَألع ابحى َأصنَادُؤالء  *وَأه

ِبر اللّه منَالُهالَ ي تُممَأقْس الَِّذينلَيفٌ عنَّةَ الَ خَوخُلُواْ الْجٍة ادمحنُونزتَح الَ َأنتُمو سورة األعراف) ٤٩-٤٨([ }كُم[.  
وقادتهم يعرفونهم في النار  إخباراً عن تقريع أهل األعراف لرجال من صناديد المشركين يقول اهللا تعالى

  .]سورة األعراف) ٤٨([ }ا كُنتُم تَستَكِْبرونوم{كثرتكم : أي }ما َأغْنَى عنكُم جمعكُم{ :بسيماهم
وعالمة أهل النار كما سبق في  ]سورة البقرة) ٢٧٣([ }تَعِرفُهم ِبِسيماهم{ : كما قال تعالى العالمةيالسيما ه

يوم { :ه تعالىقولمثل هذا و ،عيونهم زرقأي أن  ]سورة طـه) ١٠٢([ }ونَحشُر الْمجِرِمين يومِئٍذ زرقًا{ :قوله
وهجو دوتَسو وهجو ضييعني  ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }تَبيمهوهوجفون بسواد عر.  

}ونتَكِْبرتَس ا كُنتُممبل صرتم إلى  ،ال ينفعكم كثرتكم وال جموعكم من عذاب اهللا: أي ]سورة األعراف) ٤٨([ }و
  .ما أنتم فيه من العذاب والنكال

  قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  ]سورة األعراف) ٤٩([ }ء الَِّذين َأقْسمتُم الَ ينَالُهم اللّه ِبرحمٍةَأهُؤال{
) ٤٩([ }ادخُلُواْ الْجنَّةَ الَ خَوفٌ علَيكُم والَ َأنتُم تَحزنُون{  أصحاب األعراف:يعني: -مارضي اهللا تعالى عنه-

  .]سورة األعراف
فيكون ذلك ليس من كالم أصحاب  إلى أصحاب األعراف ةعائد  أنها}َأهُؤالء{: قوله في  اإلشارةتسرإذا ف

أنهم أقسمتم أيها المشركون  الذين  يعني أصحاب األعراف}َأهُؤالء{ :كالم متكلم آخر يقولهو ف وإنما األعرا
  .ادخلوا الجنة: يقال لهم ينالهم اهللا برحمة نل

أصحاب الجنة الذين  أي }َأهُؤالء{ :هل النارأصحاب األعراف يقولون ألكالم من تمام أن هذا  والقول اآلخر
 نإ: وتقولون ]سورة األحقاف) ١١([ }لَو كَان خَيرا ما سبقُونَا ِإلَيِه{ : عنهمم تحتقرونهم في الدنيا وتقولونكنت

ما { : وكما قال بعضكم]سورة مريم) ٧٧([ } مالًا وولَدالَُأوتَين{ : كما قال قائلكم لكم- بعث ثم كانلو-اآلخرة 
 حتقرونهم بهنتم توأشباه ذلك مما ك ]سورة هود) ٢٧([ }نَراك ِإالَّ بشَرا مثْلَنَا وما نَراك اتَّبعك ِإالَّ الَِّذين هم َأراِذلُنَا

ادخُلُواْ {:  يقال لمن احتقرتموهموأي هاه! كم ل ستكونن اآلخرةفإلو كان بعث ونشور  ه أنمكون ألنفسرجتو
لَيفٌ عنَّةَ الَ خَوالْجنُونزتَح الَ َأنتُمو سورة األعراف) ٤٩([ }كُم[.  
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 المذكورة في  لعله حمله على ذلك القرينةُ،أصحاب األعرافعائد إلى  }َأهُؤالء{ :قوله إن: وقول من قال
  إالبقيقد دخلوا الجنة وما باعتبار أن أهل الجنة  ]سورة األعراف) ٤٩([ }نَّةَادخُلُواْ الْج{ : وهي قولهاآلية

) ٤٩([ }ادخُلُواْ الْجنَّةَ{ : لكن يجدونهم قد قيل لهمأهل النار يسيئون الظن بهمن وذلك أ هؤالء قد حبسوا عنها
  .]سورة األعراف

 والعلم عند اهللا ،جنة ممن لم يدخل النارأصحاب األعراف هم آخر من يدخل الإن : وقد قال جماعة من السلف
  .-عز وجل-
ونَادى َأصحاب النَّاِر َأصحاب الْجنَِّة َأن َأِفيضواْ علَينَا ِمن الْماء َأو ِمما رزقَكُم اللّه قَالُواْ ِإن اللّه حرمهما {

لَى الْكَاِفِرينع * ماتَّخَذُواْ ِدينَه الَِّذين ِمِهموواْ ِلقَاء يا نَسكَم ماهنَنس موا فَالْينْياةُ الديالْح متْهغَرا ولَِعبا وولَه
وندحجاِتنَا يا كَانُواْ ِبآيمذَا وسورة األعراف) ٥١- ٥٠([ }ه[.  

  .ون إلى ذلكوأنهم ال يجاب من شرابهم وطعامهم يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة
  ؟من أين جاء الطعام "يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم: "في قوله
  .، واهللا أعلم على الطعاممحموٌل ]سورة األعراف) ٥٠([} َأو ِمما رزقَكُم اللّه{ :قولهم

سورة ) ٥٠([ }ء َأو ِمما رزقَكُم اللّهونَادى َأصحاب النَّاِر َأصحاب الْجنَِّة َأن َأِفيضواْ علَينَا ِمن الْما{ :قال السدي
  . يعني الطعام ]األعراف

: ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول له: وقال الثوري عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير في هذا اآلية قال
) ٥٠([ }ِإن اللّه حرمهما علَى الْكَاِفِرين{ :فيقولون، أجيبوهم:  من الماء فيقال لهمترقت فأفض عليقد اح

  .]سورة األعراف
يعني طعام الجنة  ]سورة األعراف) ٥٠([ }ِإن اللّه حرمهما علَى الْكَاِفِرين{: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  .وشرابها
عباً واغترارهم بالدنيا وزينتها  باتخاذهم الدين لهواً ولعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنياثم وصف ت

  . لآلخرةلمن العمبه وزخرفها عما أمروا 
يعاملهم معاملة من نسيهم؛ : أي ]سورة األعراف) ٥١([ }فَالْيوم نَنساهم كَما نَسواْ ِلقَاء يوِمِهم هذَا{ :وقوله

سورة ) ٥٢([ }ِفي ِكتَاٍب لَّا يِضلُّ ربي ولَا ينسى{ :عن علمه شيء وال ينساه كما قال تعالى ذِّشنه تعالى ال يأل
كَذَِلك َأتَتْك { :وقال ]سورة التوبة) ٦٧([ }نَسواْ اللّه فَنَِسيهم{: وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة كقوله ]طـه

اتُنَا فَنَِسيتَهىآيتُنس موالْي كَذَِلكِلقَاء { :وقال تعالى ]سورة طـه) ١٢٦([ }ا و ا نَِسيتُمكَم اكُمنَنس موِقيَل الْيو
  .]سورة الجاثية) ٣٤([ }يوِمكُم هذَا

ِمِهم فَالْيوم نَنساهم كَما نَسواْ ِلقَاء يو{ :في قوله -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال العوفي عن ابن عباس 
  .نسيهم اهللا من الخير ولم ينسهم من الشر:  قال]سورة األعراف) ٥١([ }هذَا

  .نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  . يومهم هذانتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء: وقال السدي، نتركهم في النار: وقال مجاهد
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 ألم أسخر لك الخيل واإلبل ؟ ألم أكرمك؟ألم أزوجك(( :وفي الصحيح أن اهللا تعالى يقول للعبد يوم القيامة
ك كما افاليوم أنس:  فيقول اهللا تعالى،ال: ؟ فيقولأظننت أنك مالقي:  فيقول،بلى:  فيقول؟وأذرك ترأس وتربع

  .)٢())نسيتني
والسهو هو الذهول عنه مع - ، يأتي بمعنى ذهاب المعلوم من الذهن،يينالنسيان في كالم العرب يأتي لمعن

  : كما قال صاحب المراقي،بقائه في الذهن
ــل   ــم ق ــا عل ــاب م ــذه   انيسن

  

  والعلــم فــي الــسهو لــه اكتنــان  
  

 وهذا معنى معروف في كالم ،واهللا تعالى أعلم وهو المراد هنا ،الترك هو  بمعنى آخر النسيانويأتي-
  .العرب
تركوه وراء ظهورهم فتركهم اهللا  وأعرضوا عن أمره ونهيهأي  ]سورة التوبة) ٦٧([ }نَسواْ اللّه فَنَِسيهم{ :قوله

إن النسيان :  وال حاجة أن يقال، تركوا في النار بل في اآلخرة وأعرض عنهم ولم تنلهم رحمته-عز وجل-
النسيان في كالم العرب يأتي لهذا :  يقالإنماو ،وال يحتاج مثل هذا المقام إلى تطويل من قبيل المجازهنا 
  . تعالى أعلم واهللا،والمقصود به هنا الترك ،وهذا

}ْؤِمنُونٍم يةً لِّقَومحرى ودلَى ِعلٍْم هع لْنَاهم ِبِكتَاٍب فَصِجْئنَاه لَقَدو * ْأِتي تَْأِويلُهي موي ِإالَّ تَْأِويلَه وننظُرْل يه
 الَِّذين نَسوه ِمن قَبُل قَد جاءتْ رسُل ربنَا ِبالْحقِّ فَهل لَّنَا ِمن شُفَعاء فَيشْفَعواْ لَنَا َأو نُرد فَنَعمَل غَير يقُوُل

ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضو مهواْ َأنفُسخَِسر ُل قَدمعرافسورة األ) ٥٣-٥٢([ }الَِّذي كُنَّا نَع[.  
عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول وأنه كتاب يقول تعالى مخبراً 

ن كقولهمفصلَتْ{: ل مبيفُص ثُم اتُهتْ آيِكمُأح سورة هود) ٣[(  اآلية}ِكتَاب[ .  
 }َأنزلَه ِبِعلِْمِه{ : كقوله، علم منا بما فصلناه بهعلى: أي ]سورة األعراف) ٥٢([ }فَصلْنَاه علَى ِعلٍْم{ :وقوله

  .]سورة النساء) ١٦٦([
والمقصود أنه لما أخبر بما صاروا من الخسارة في اآلخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل 

هْل ينظُرون ِإالَّ { : ولهذا قال] اإلسراءسورة) ١٥([ }وما كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً{ :وإنزال الكتب كقوله
قاله مجاهد وغير واحد ،ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار: أي ]سورة األعراف) ٥٣([ }تَْأِويلَه.  

ل وَألن التأويل من ا؛ ألعني وقوع ما أخبر به ي]سورة األعراف) ٥٣([ }هْل ينظُرون ِإالَّ تَْأِويلَه{ :قوله تعالى
  وتأويل الرؤيا يأتي بمعنى تفسير الرؤيا، وتأويل الكالم هو تفسيره،هو التفسير: األول: معنيينلوذلك يأتي 

 كما قال  وقوعها وتحققها وتأويل الرؤيا أيضاً،أي بتفسيره ]سورة يوسف) ٣٦([ }نَبْئنَا ِبتَْأِويِلِه{ :كما قال تعالى
  .لما رأى الشمس والقمر قد سجدوا له وذلك ]سورة يوسف) ١٠٠([ }ِمن قَبُلهذَا تَْأِويُل رْؤياي {: تعالى
 حديث عائشة كما في تأويل األمر هو فعل المأمورو ،حالالول إليه الشيء في ثاني ئما ي  بمعنى التأويلويأتي

ك اللهم سبحان((: يقول في ركوعه وسجوده -صلى اهللا عليه وسلم– النبي نكا:  أنها قالت-رضي اهللا عنها–

                                                
 ) ٢٢٧٩ص  / ٤ج ) (٢٩٦٨ (الزهد والرقائقأخرجه مسلم في كتاب  - 2
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سورة ) ٣([ }فَسبح ِبحمِد ربك واستَغِْفره{: قوله تعالى يمتثل : أي)٣(" يتأول القرآن))ربنا وبحمدك اهللا اغفر لي
  .]النصر

 ]سورة األعراف) ٥٣([ }هْل ينظُرون ِإالَّ تَْأِويلَه{ :قوله تعالىبوقوع المخبر به وهو المراد يعني وتأويل الخبر 
  .وقوع ما أخبر به من القيامة والبعث والنشور والجنة والناريعني 

فهذا اصطالح حادث ال يفسر به القرآن؛ ألنه ال لمعنى الراجح إلى المعنى المرجوح وأما صرف اللفظ من ا
  .يجوز حمل القرآن على مصطلح حادث

  .يوم القيامة: أي ]سورة األعراف) ٥٣([ }يوم يْأِتي تَْأِويلُه{ :وقوله
تركوا : أي ]سورة األعراف) ٥٣([ }يقُوُل الَِّذين نَسوه ِمن قَبُل{ :-مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس 

  .العمل به وتناسوه في الدار الدنيا
صنا مما الفي خ: أي ]سورة األعراف) ٥٣([ }قَد جاءتْ رسُل ربنَا ِبالْحقِّ فَهل لَّنَا ِمن شُفَعاء فَيشْفَعواْ لَنَا{

 :كقوله ]سورة األعراف) ٥٣([ }فَنَعمَل غَير الَِّذي كُنَّا نَعمُل{إلى الدار الدنيا  }َأو نُرد{ صرنا إليه مما نحن فيه
}نَكُوننَا وباِت رِبآي الَ نُكَذِّبو دتَنَا نُرا لَيلَى النَّاِر فَقَالُواْ يِقفُواْ عِإذْ و ىتَر لَووْؤِمِنينالْم ا *  ِمنم ما لَهدْل بب

ونلَكَاِذب مِإنَّهو نْهواْ عا نُهواْ ِلمادواْ لَعدر لَوُل وِمن قَب خْفُونكما قال هاهنا ]سورة األنعام) ٢٨-٢٧([ }كَانُواْ ي: 
}ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضو مهواْ َأنفُسخَِسر خسروا أنفسهم بدخولهم النار : أي ]سورة األعراف) ٥٣([ }قَد

ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من : أي ]سورة األعراف) ٥٣([ }وضلَّ عنْهم ما كَانُواْ يفْتَرون{ وخلودهم فيها
  .دون اهللا فال يشفعون فيهم وال ينصرونهم وال ينقذونهم مما هم فيه

ي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِفي ِستَِّة َأياٍم ثُم استَوى علَى الْعرِش يغِْشي اللَّيَل النَّهار يطْلُبه ِإن ربكُم اللّه الَِّذ{
الْع بر اللّه كارتَب راَألمالْخَلْقُ و ِرِه َأالَ لَهاٍت ِبَأمخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمِثيثًا وحسورة ) ٥٤([ }الَِمين

  .]األعراف
ته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير ما آية من يخبر تعالى أنه خلق العالم سماوا

 ،األحد واالثنين والثالثاء واألربعاء والخميس والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله:  والستة األيام هي،القرآن
  .-عليه السالم-خلق آدم  وفيه
 أو كل يوم كألف سنة ؟ كما هو المتبادر إلى األذهان،هل كل يوم منها كهذه األيام تلفوا في هذه األيامواخ

رضي - ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس ،كما نص على ذلك مجاهد واإلمام أحمد بن حنبل
  . وهو القطع،ه سمي السبت ومن،فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ ألنه اليوم السابع ،؟-مااهللا تعالى عنه

 -صلى اهللا عليه وسلم-أخذ رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن أبي هريرة 
 ، وخلق الشجر فيها يوم االثنين، وخلق الجبال فيها يوم األحد،خلق اهللا التربة يوم السبت((: بيدي فقال

                                                
ومسلم في كتاب   ) ٢٨١ص   / ١ج  ) (٧٨٤(ح والدعاء في السجود     باب التسبي  -أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة        - 3

 ).٣٥٠ص  / ١ج ) (٤٨٤(باب ما يقال في الركوع والسجود  -الصالة 
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وخلق آدم بعد ،  وبث فيها الدواب يوم الخميس،ربعاء وخلق النور يوم األ،وخلق المكروه يوم الثالثاء
  .)٤()) فيما بين العصر إلى الليل،آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة،العصر يوم الجمعة 

 " ومنه سمي السبت وهو القطع،فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ ألنه اليوم السابع": -رحمه اهللا–يقول 
 ،ينقطعون عن األعمال يوم :أي ]سورة األعراف) ١٦٣([ }هم يوم سبِتِهم شُرعاًيِهم ِحيتَانُِإذْ تَْأِت{: وقوله تعالى

  .يوم إجازتهموذلك 
 خلق -عز وجل-واهللا  ،الذي دلت عليه األدلة أن يوم السبت لم يقع فيه خلقعلى كل حال فالمشهور و

  .ألحدالسماوات واألرض في ستة أيام وكان ابتداء الخلق يوم ا
كانوا  ويوم الجمعة ،ويعتبرونه أول أيام األسبوع" أول" يسمون يوم األحد  فإنهم كانواهل الجاهليةبالنسبة ألو

  ."عروبة"يسمونه 
 وآدم ، وآخر الخلق كان يوم الجمعة، ويوم السبت لم يقع فيه خلق،الحاصل أن ابتداء الخلق كان يوم األحدو
  . الجمعة يوماعة من خلق في آخر س-صلى اهللا عليه وسلم-
 ل الخلق مبتدًأأنه جع: األول: فيه إشكاالن -رضي اهللا عنه-أبي هريرة  عن هذا الحديث الذي أخرجه مسلمو

  . وهذا خالف األدلة األخرى،يوم السبت
فذكر السبت واألحد واالثنين والثالثاء واألربعاء  ،كلها أيام خلق أيام األسبوع  أنه جعل:واإلشكال الثاني

التربة والشجر -ق هذه األشياء  أضف إلى ذلك أنه ذكر في خلْ،ميس والجمعة فصار الخلق في سبعة أياموالخ
أنه خلق   أخبر-عز وجل- واهللا ،ق آدم في يوم الجمعة وخلْ، الخميس يوم-والمكروه والنور والدواب

مين فصار ما يتعلق  أو قدر فيها أقواتها في يو بثَّهوأن وخلق السماوات في يومين األرض في يومين
ِإن { :جعل الخلق في سبعة أيام وهو مخالف لقوله تعالىهنا ف ، في أربعة أيامٍوحق ودمن خلْ باألرض جميعاً

  .]سورة يونس) ٣([ }ربكُم اللّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِفي ِستَِّة َأياٍم
مما  هو  وإنما-صلى اهللا عليه وسلم- إنه غلط وليس عن رسول اهللا :العلماء على هذا الحديث وقالواقد تكلم و

 -عليه الصالة والسالم-عه ال يصح إلى رسول اهللا ورفْ ، عن بني إسرائيل-رضي اهللا عنه-رواه أبو هريرة 
 كالماً جيداً يمكن  في دروسه التي كانت في التفسير-رحمه اهللا-لشيخ محمد األمين الشنقيطي ا قال قدو

  .تفادة منهاالس
 إن هذه األيام المراد بها أوقاتها؛ ألنه في ذلك الوقت: والعلماء يقولون: -رحمه اهللا تعالى–قال الشنقيطي 

 إال ، وإن لم يكن هنالك شمس ال يعرف اليوم،لم يكن هنالك يوم؛ ألن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها
  .بل وجود الشمسأن اهللا قبل أن يخلق الشمس والقمر يعلم زمن األيام ق

 والقرآن بين أنه خلق األرض في ،قد جاء في روايات كثيرة أن أولها األحد وآخرها الجمعةوهذه األيام 
 ، فهي ستة أيام، ثم خلق السماوات في يومين، ثم خلق فيها الجبال واألقوات واألرزاق في يومين،يومين

أن اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-ي هريرة  وما جاء في صحيح مسلم من حديث أب،يوم السبت ليس منهاو

                                                
 ).٢١٤٩ص  / ٤ج ) (٢٧٨٩ (-عليه السالم- باب ابتداء الخلق وخلق آدم - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - 4
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    فهو وجعل في كل من أيام األسبوع بعض الخلق وإن كان في صحيح مسلم ،خلق التربة يوم السبت
  عن كعب األحبار-رضي اهللا تعالى عنه- والظاهر أنه أخذه أبو هريرة ،ط بعض الرواة في رفعهِل غَ،طٌلَغَ

 ،لق فيها شيء أن السبت لم يكن من األيام التي خُ الصحيحالقرآنأو نحوه من اإلسرائيليات؛ ألنه خالف 
 ،وأن السماوات واألرض وما بينهما خلقت في ستة أيام من األسبوع أولها يوم األحد وآخرها يوم الجمعة

  .خلق اهللا فيه آدم بعد صالة العصر
وِإن يوما { : هو المذكور في قولهاليوم منها:  وقال بعضهم،وهذه األيام قال بعض العلماء إنها كأيام الدنيا

وندا تَعمنٍَة مكََألِْف س كبر واهللا خلق السماوات واألرض وما بينها في ستة أيام  ]سورة الحـج) ٤٧([ }ِعند
  .-جل وعال- لحكمته -مع أنه قادر على أن يخلق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر-

 وهو قادر على خلق ، ليقدروا عليها؛م خلقه التمهل في األمور والتدرج فيهاعلّأراد أن ي: قال بعض العلماء
 كن :فهو يقول للشيء ]سورة القمر) ٥٠([ }وما َأمرنَا ِإلَّا واِحدةٌ كَلَمٍح ِبالْبصِر{ ما يشاء في لحظة واحدة

  .]سورة األعراف) ٥٤([ }تَِّة َأياٍمالَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِفي ِس{ : هذا معنى قوله،فيكون
فللناس في هذا  ]سورة األعراف) ٥٤([ }ثُم استَوى علَى الْعرِش{: وأما قوله تعالى: الحافظ ابن كثيرقال  

الك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، م وإنما نسلك ،المقام مقاالت كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين واألوزاعي والثوري 

 والظاهر المتبادر إلى أذهان ، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف وال تشبيه وال تعطيل،قديماً وحديثاً
سورة ) ١١([ } البِصيرلَيس كَِمثِْلِه شَيء وهو السِميع{ه، وه شيء من خلقهالمشبهين منفي عن اهللا ال يشب

من شبه اهللا بخلقه :  قال-شيخ البخاري- نعيم بن حماد الخزاعي : منهم،بل األمر كما قال األئمة ]ىالشور
 فمن ، وليس فيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيه، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر،كفر

بار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجالل اهللا ونفى عن أثبت هللا تعالى ما وردت به اآليات الصريحة واألخ
  . اهللا تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى

 ،ذا يذهب ظالم هذا بضياء ه:أي ]سورة األعراف) ٥٤([ }يغِْشي اللَّيَل النَّهار يطْلُبه حِثيثًا{ :وقوله تعالى
  . سريعاً ال يتأخر عنه:اً أي وكل منهما يطلب اآلخر طلباً حثيث،وضياء هذا بظالم هذا

 عاصم وحمزة والكسائي لى أخرقراءة ]سورة األعراف) ٥٤([ }يغِْشي اللَّيَل النَّهار يطْلُبه حِثيثًا{: في قوله تعالى
  .)يغشّي الليل النهار(بالتشديد 

يذهب ظالم هذا بضياء : أي" :}اريغِْشي اللَّيَل النَّه{ : تعالى قوله في معنى-رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير يقول
إال واحداً ت اآلية ويغشي النهار الليل مع أنه ما ذكر الليل النهار أي يغشي " وضياء هذا بظالم هذا،هذا

}ارَل النَّهغِْشي اللَّيكما  ،إنه ما ذكره من باب االكتفاء :بعض أهل العلمولذلك قال  ]سورة األعراف) ٥٤([ }ي
إن فولذلك  ، قد يذكر أحد المتقابلين أو النظيرين اكتفاء به عن ذكر اآلخر؛ ألنه يدل عليهأنه -مراراً-ذكرنا 

 ،والشمال والجنوب: أي ]سورة المزمل) ٩([ }رب الْمشِْرِق والْمغِْرِب{ : قوله تعالىبعضهم يجعل من هذا
سورة ) ٩([ }ذَكِّر ِإن نَّفَعِت الذِّكْرىفَ{ : تعالىفي قوله هو الحال وكذلك، وبعضهم يقول غير ذلك في هذا المثال
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وجعَل لَكُم سراِبيَل تَِقيكُم { :قوله تعالى  وكذلك،على أحد األقوال في تفسير اآلية يعني وإن لم تنفع ]األعلى
روالبرد: أي ]سورة النحل) ٨١([ }الْح.  

والشَّمس * يُل نَسلَخُ ِمنْه النَّهار فَِإذَا هم مظِْلمونوآيةٌ لَّهم اللَّ{ : كقوله، وعكسه،بل إذا ذهب هذا جاء هذا
لَا الشَّمس * والْقَمر قَدرنَاه منَاِزَل حتَّى عاد كَالْعرجوِن الْقَِديِم* تَجِري ِلمستَقَر لَّها ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم

ِركا َأن تُدِغي لَهنبيونحبسكُلٌّ ِفي فَلٍَك ياِر واِبقُ النَّهُل سلَا اللَّيو رسورة يــس) ٤٠-٣٧([}  الْقَم[.  
 ولهذا ،ال يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره بال واسطة يبنهما:  أي}ولَا اللَّيُل ساِبقُ النَّهاِر{: فقوله

 ومنهم بصمنهم من نَ ]سورة األعراف) ٥٤([ }جوم مسخَّراٍت ِبَأمِرِهر والنُّيطْلُبه حِثيثًا والشَّمس والْقَم{ :قال
  . وكالهما قريب المعنى،عمن رفََ
 قراءة  وهيقراءة ابن عامر فعفالر ،يعني في الشمس والقمر والنجوم "منهم من نصب ومنهم من رفع: "قوله

 عناهللا يخبر  ،والخبرمبتدأ الا جملة اسمية من  على أنه)رهأم بوالقمر والنجوم مسخراتٌوالشمس (متواترة 
  .تسخيرها

سورة ) ٥٤([ }خَلَقَ السماواِت واَألرض{ : قولهيكون ذلك عائداً علىوهي قراءة البقية قراءة النصب على و
  . وخلق النجوم في حال كونها مسخرات يعني وخلق الشمس والقمر ]األعراف

 ولهذا ،ته الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئ: أي، وكالهما قريب المعنى، رفعمنهم من نصب ومنهم من
  .له الملك والتصرف: أي ]سورة األعراف) ٥٤([ }َأالَ لَه الْخَلْقُ واَألمر{ :قال منبهاً
يشرع ويأمر  وهو الذي يحكمويخلق هو الذي : أي ]سورة األعراف) ٥٤([ }َأالَ لَه الْخَلْقُ واَألمر{ :يقول تعالى

  .-سبحانه وتعالى- وينهى
 وهو مما ،استدل به أهل السنة على أن األمر غير الخلق اوهذا مم بين الخلق واألمر تعالى هنا قفرقد و

  .، واهللا المستعان بخلق القرآنردوا به على من قال
}الَِمينالْع بر اللّه كار{ :كقوله ]سورة األعراف) ٥٤([ }تَب كاراتَبوجراء بمَل ِفي السع٦١([اآلية  }الَِّذي ج (

  .]سورة الفرقان
  .تعاظم: يتبارك أ:  وبعضهم يقول،تبارك بمعنى كثرت بركته واتسعت

 ولك ،اللهم لك الملك كله":  وروي مرفوعاً-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء 
 .)٥(" وأعوذ بك من الشر كله،ألك من الخير كلهأس، وإليك يرجع األمر كله، الحمد كله

                                                
كما " موضوع: "وقال األلباني) ٩٧ص  / ٤ج ) (٤٤٠٠( أبي سعيد الخدري  في شعب اإليمان مرفوعاً عني أخرجه البيهق- 5

 ).٩٦٤(في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 
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