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  .حبه أجمعين وعلى آله وص،ينا محمد وصلى اهللا وسلم وبارك على نب،الحمد هللا رب العالمين
واذْكُر ِفي الِْكتَاِب ِإسماِعيَل ِإنَّه كَان صاِدقَ الْوعِد وكَان { : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 

  .])٥٥- ٥٤( :سورة مريم[ } وكَان يْأمر َأهلَه ِبالصلَاِة والزكَاِة وكَان ِعند ربِه مرِضيا *رسولًا نَِّبيا
لحجاز كلهم بأنه هذا ثناء من اهللا تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السالم، وهو والد عرب ا

  .كان صادق الوعد
  .ط بنذر إال قام بها ووفاها حقهالم يعد ربه عدة إال أنجزها، يعني ما التزم عبادة ق: قال ابن جريج
سورة [}ستَِجدِني ِإن شَاء اللَّه ِمن الصاِبِرين{ : ألنه قال ألبيه}ِدصاِدقَ الْوع{ :إنما قيل له: وقال بعضهم

 كما أن خلفه من الصفات الذميمة، ،فصدق في ذلك، فصدق الوعد من الصفات الحميدة. ])١٠٢ (:الصافات
 }بر مقْتًا ِعند اللَِّه َأن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونكَ * يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِلم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون{ :قال اهللا تعالى

  .])٣-٢ (:سورة الصف[
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن : آية المنافق ثالث((: -صلى اهللا عليه وسلم-وقال رسول اهللا 

ا أثنى اهللا على  ولما كانت هذه صفات المنافقين، كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهذ)١())خان
– صادق الوعد -صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك كان رسول اهللا  عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد،

رضي اهللا - ال يعد أحداً شيئاً إال وفى له به، وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب -أيضاً
 -صلى اهللا عليه وسلم-لما توفي النبي  و)٢())حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي((: ، فقال-اتعالى عنه

 -صلى اهللا عليه وسلم-من كان له عند رسول اهللا  :-رضي اهللا تعالى عنه-قال الخليفة أبو بكر الصديق 
لو ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عدة أو دين فليأتني أنجز له، فجاء جابر بن عبد اهللا فقال إن رسول اهللا 

فلما جاء مال البحرين أمر الصديق   يعني ملء كفيه،)٣())كذا وهكذا وهكذاقد جاء مال البحرين أعطيتك ه
  .جابراً فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعده فإذا هو خمسمائة درهم فأعطاه مثليها معها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

                                                
:  بـرقم ان خـصال المنـافق  باب بي ، كتاب اإليمان،، ومسلم)٣٣: ( برقم،باب عالمة المنافق  ، كتاب اإليمان،   البخاري رواه -١
)٥٩.( 
 ،)٢٩٤٣: (بـرقم ،  باب ما ذكر من درع النبي صلى اهللا عليه و سلم وعصاه وسيفه وقدحه             ، كتاب الخمس،     البخاري رواه - ٢
  ).٢٤٤٩: (برقمكتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، باب من فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصالة والسالم ، مسلمو
  ).٢١٧٤: (برقم ]٢٨: آل عمران[}ويحذركم اهللا نفسه{: باب قول اهللا تعالى، كتاب التوحيد، لبخاري ارواه - ٣



  : أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة،الحمد هللا
بن كثير ا ما ذكره الحافظ }ِإنَّه كَان صاِدقَ الْوعِد{ :ة والسالمالعليه الصن إسماعيل ع -تبارك وتعالى-فقوله 

 : ألنه قال ألبيه:أنه لم يعد ربه عدة إال أنجزها، وقال بعضهم :ج من المرويات عن ابن جري-رحمه اهللا-
}اِبِرينالص ِمن ِني ِإن شَاء اللَّهتَِجدهو الصادق الوعد مع ف ،ا المعنى وعلى كل حال هذا كله داخل في هذ،}س

  .وكذلك هو الصادق الوعد مع الخلق ،ربه تبارك وتعالى
رحمه -سئل اإلمام أحمد  ،])١(: ةسورة المائد[ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأوفُواْ ِبالْعقُوِد{:  يقول-تبارك وتعالى-واهللا 

 لما ذكر آية المنافق ذكر من -صلى اهللا عليه وسلم- بمواعيدهم، والنبي : فقال؟ كيف نعرف الكذابين-اهللا
صفة المنافق في  -صلى اهللا عليه وسلم-، والواقع أن هذه األمور التي ذكرها النبي ))إذا وعد أخلف(( :ذلك

ترجع إلى الكذب، بل إن النفاق برمته يرجع إلى الكذب، فالكذب كما يكون في األقوال كذلك يكون في األفعال 
 هذه وعلى كلٍّ  ال تدل على ما في باطنه فهو كذب في الحال،،ةيأن يظهر حاالً ليست حقيقوفي الحال ب

  . واهللا تعالى أعلم، في هذا المعنىاألشياء جمعياً داخلة
؛  عليهما الصالة والسالم في هذا داللة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق}وكَان رسوالً نِّبياً{ :وقوله

 وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول اهللا ،بوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالةوصف بالن ألنه إنما
فدل على   وذكر تمام الحديث،)٤())إن اهللا اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  .صحة ما قلناه
 هذا أيضاً من الثناء الجميل والصفة } ربِه مرِضياًوكَان يْأمر َأهلَه ِبالصالِة والزكَاِة وكَان ِعنْد{ :وقوله

، آمراً بها ألهله، كما قال تعالى -عز وجل-والخلة السديدة، حيث كان مثابراً على طاعة ربه  الحميدة،
ا الَِّذين آمنُوا قُوا يا َأيه{ : اآلية، وقال])١٣٢ (:سورة طه[ }وْأمر َأهلَك ِبالصلَاِة واصطَِبر علَيها{: لرسوله

َأنفُسكُم وَأهِليكُم نَارا وقُودها النَّاس والِْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشداد لَا يعصون اللَّه ما َأمرهم ويفْعلُون ما 
ونرْؤموال تدعوهم همالً، فتأكلهم النار ، وانهوهم عن المنكر، مروهم بالمعروف: أي])٦( :سورة التحريم[ }ي 

صلى اهللا -اهللا  قال رسول: قال -رضي اهللا تعالى عنه-وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة  يوم القيامة،
 رحم اهللا ،رحم اهللا رجالً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء((: -عليه وسلم

 وابن )٥( أخرجه أبو داود))ت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماءامرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ
  .)٦(ماجه
 الفعل المضارع المسبوق بفعل الكون :التركيب  مثل هذا:وكان يأمر أهله بالصالة: -تبارك وتعالى-قوله 

 فكان يفعل ذلك بصورة ، كان يفعل، يدل على المداومة والتكرار والمالزمة للشيء، كان يأمر:الماضي

                                                
تمام الحديث صحيح دون    : وقال األلباني ) ٣٦٠٥: (باب في فضل النبي صلى اهللا عليه وسلم        ، كتاب المناقب،   الترمذي رواه - ٤

  .هذا االصطفاء
  .)٣٤٩٤(، انظر صحيح الجامع برقم وصححه األلباني) ١٣٠٨: (برقمام الليل، ، أبواب اإلمامة، باب قي داودرواه أبو - ٥
  ).١٣٣٦: ( برقم،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل،  ماجهرواه ابن - ٦



، هذا ])٦(: سورة الجن[ }وَأنَّه كَان ِرجاٌل من الِْإنِس يعوذُون ِبِرجاٍل من الِْجن{ ،مستمرة، يفعله حيناً بعد حين
  .، وما شابه ذلك])٤(: سورة الجن[ }وَأنَّه كَان يقُوُل سِفيهنَا علَى اللَِّه شَطَطًا{من عادتهم وديدنهم 

 وأن هذه األمور ، الماليحتمل أن يكون المراد بالزكاة زكاةَ } يْأمر َأهلَه ِبالصالِة والزكَاِةوكَان{ :وأما قوله
ذلك هو االقتران مع على  والقرينة الدالة ، وإن اختلفت تفاصيلها في هذه الشريعة،كانت مشروعة عندهم

 كانت متعلقة بالمال، ويحتمل أن يكون  إذا،هو اقتران الصالة مع الزكاةب في القرآن ل فإن الغا،ةالصال
  . واهللا تعالى أعلم، الشرك والمعاصيدرانالمراد بذلك تزكية النفس والتطهير لها من أ

-ذكر إدريس ] )٥٧-٥٦(: سورة مريم[ }ورفَعنَاه مكَانًا عِليا * واذْكُر ِفي الِْكتَاِب ِإدِريس ِإنَّه كَان ِصديقًا نَِّبيا{
 بالثناء عليه بأنه كان صديقاً نبياً، وأن اهللا رفعه مكاناً علياً، وقد تقدم في الصحيح أن رسول -ه السالمعلي
  . به في ليلة اإلسراء وهو في السماء الرابعة مر-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

قال الحسن وغيره في  ،السماء الرابعة : قال}ورفَعنَاه مكَانًا عِليا{ :قال سفيان عن منصور عن مجاهد
  .الجنة:  قال}ورفَعنَاه مكَانًا عِليا{ :قوله

جاء  خالفاً لما ،)٧(الحديث الثابت الصحيح في ليلة اإلسراء في الرواية المشهورة أنه كان في السماء الرابعة
ثل هذا ال ن بعض السلف، فإن معاألخرى  ، وما جاء أيضاً من المروياتفي بعض الروايات كراوية شريك
  .الثابتة، فهو في السماء الرابعةيعارض به هذه الرواية الصحيحة 

ك لما  وأنه طلب من الملَ،كوبعضهم يذكر غير هذا من المنقول عن بني إسرائيل من رفعه بين جناحي الملَ
أما : هك الموت، وأنه قال لسلني حاجة فطلب منه حاجة إلى ملَ:  وقال له،استأذن الملك ربه أن يأتي إليه

 وصعد به، وكالم من هذا القبيل ال حاجة  رفعه بين جناحيهه أن:نواألجل فال يتقدم وال يتأخر، فالشاهد يقول
في منزلته :  وبعضهم يقول، في الجنة: ورفعناه مكاناً عليا أي:كل ذلك ال يثبت، وبعضهم يقولو ،إلى سرده

  . ذلكوقدره ودرجته وما إلى
عليه الصالة - وإدريس ،ابعة قال به كثير من أهل العلم من السلف فمن بعدهموتفسيره بأنه في السماء الر

 هكذا "وخأخن: " وليس هذا محل اتفاق، وأن اسمه،نه كان قبل نوحإ :نو كثير من المؤرخين يقول-والسالم
ا  هكذا قالوا، ومثل هذ، فهو أبو جد نوح،وخن إن نوح هو ابن المك ابن متوشلخ ابن أخ:نو ويقول،زعموا

صلى -نحن نعلم أن أول نبي هو آدم و ،يذكر في بعض كتب التفسير وبعض كتب التاريخ ولكن ال دليل عليه
عليه -، وإذا قيل بأن إدريس -عليه الصالة والسالم-، وأول رسول في المشهور هو نوح -اهللا عليه وسلم
اب إدريس إنه كان صديقاً نبياً لم واذكر في الكت:  يقول-تبارك وتعالى- كان قبل نوح واهللا -الصالة والسالم

 على خالف بين المؤرخين بعضهم يقول أنه أدرك -عليه الصالة والسالم- بعد آدم ئبيذكر رسالته فيكون نُ
رضي -الناس كما في حديث ابن عباس و ، ويكون أول رسول هو نوح-عليه الصالة والسالم-من حياة آدم 

 في تلك الفترة في ذلك -عليه الصالة والسالم-رون، فيكون إدريس  كانوا على التوحيد عشرة ق-مااهللا عنه
فلم يرسل إلى قوم كافرين، وذكرنا في الضابط الذي ذكره شيخ اإلسالم  قت الذي كانوا فيه على التوحيدوال

                                                
 ).٣٦٧٤(  برقمباب المعراج ، كتاب فضائل الصحابة، البخاريرواه - ٧



ن، والنبي يكون مقررا لشريعة نبي في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوٍم كافري
  . واهللا تعالى أعلم،ه يجدد لهم دينهمقبل
ُأولَِئك الَِّذين َأنْعم اللَّه علَيِهم من النَِّبيين ِمن ذُريِة آدم وِممن حملْنَا مع نُوٍح وِمن ذُريِة ِإبراِهيم وِإسراِئيَل {

لَينَا ِإذَا تُتْلَى عيتَباجنَا ويده نِمماوِكيبا ودجوا سن خَرمحاتُ الرآي يقول تعالى ])٥٨ (:سورة مريم[ }ِهم :
استطرد من  ، فقط بل جنس األنبياء عليهم السالم، وليس المراد المذكورين في هذه السورة-هؤالء النبيون

  .اآلية} ين ِمن ذُريِة آدمالَِّذين َأنْعم اللَّه علَيِهم من النَِّبي{ -ذكر األشخاص إلى الجنس
فالذي عنى به من ذرية آدم إدريس، والذي عنى به من ذرية من . -رحمه اهللا-السدي وابن جرير  قال

والذي عنى به من  حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل،
ولذلك فرق أنسابهم وإن  :ابن مريم، قال ابن جريرذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى 

 وهو إدريس، فإنه جد ،كان يجمع جميعهم آدم، ألن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة
  .نوح

ُأولَِئك { : يقول-تبارك وتعالى-أن اهللا   وهو تقسيم حسن، يعني،هذا الذي ذكره قال به جماعة من أهل العلم
عم اللَّه علَيِهم من النَِّبيين ِمن ذُريِة آدم وِممن حملْنَا مع نُوٍح وِمن ذُريِة ِإبراِهيم وِإسراِئيَل وِممن الَِّذين َأنْ

 -المعليه الصالة والس-آدم ف ،، فاألنبياء عليهم الصالة والسالم ليسوا جمعياً من ذرية نوح}هدينَا واجتَبينَا
 فليس من ذرية ، الصالة والسالمانبي، وليس من ذرية نوح قطعاً، وإذا قيل بأن إدريس كان قبل نوح عليهم

 الصالة والسالم ليسا من ذرية إبراهيم، فهذا التقسيم بهذه الطريقة يشمل انوح، وهكذا هود وصالح عليهم
 }ِئك الَِّذين َأنْعم اللَّه علَيِهم من النَِّبيين ِمن ذُريِة آدمُأولَ{: فقوله ،االعتبارموا بهذا س فيكون هؤالء قُ،األنبياء

  . إذا قلنا أنه قبل نوح، مذكوراًاالعتباريكون إدريس بهذا 
 وإال فإن غيره ، اهللا جعل ذرية نوح هم الذين تناسل الناس منهم وبقوا،}وِممن حملْنَا مع نُوٍح{: بعد ذلك، قال

 الصالة والسالم  انقرض نسلهم، فأوالد نوح عليه،من ركب وعدد من ركبفي خالف ن ركب معه على مم
  . الذين وجد منهم العالم بعد ذلكهم

 إسحاق ويعقوب والذي عني به من ذرية إبراهيمقال أن من نسل نوح إبراهيم عليهم الصالة والسالم، 
  .هذا التقسيم جيد.  إلى آخرهويحيىرون وزكريا  به من ذرية إسرائيل موسى وهاوإسماعيل والذي عنى

  .هذا هو األظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السالم: قلت
ير من المؤرخين ث وك، قبل نوح-عليه الصالة والسالم- أن إدريس -كما ذكرت-هذا ليس محل اتفاق و

 كانت قبل الطوفان، ا وأنه،ان قبل نوح، وأنه ك-عليه الصالة والسالم-يقولون بأن األهرام الذي بناها إدريس 
صيل المتعلقة بها، فلما لم يوقف على ذلك قالوا اتفالوأنه لو كانت بعد الطوفان لعرف خبرها، وتاريخها، و

 ومن شاء فليراجع في ، هكذا قال كثير منهم، وهم ال يعرفون التاريخ قبل الطوفان،بأنها كانت قبل الطوفان
  .ذلك في مثل كتاب الخطط المقريزيحسن المحاضرة، وك :هذا أمثال كتاب السيوطي

وِتلْك حجتُنَا آتَينَاها { :ومما يؤيد أن المراد بهذه اآلية جنس األنبياء أنها كقوله تعالى في سورة األنعام
ِليمع ِكيمح كبر ن نَّشَاء ِإناٍت مجرد فَعِمِه نَرلَى قَوع اِهيمرِإب*  هوا ونُوحنَا ويده كُال قُوبعيقَ وحِإس نَا لَهب



ِسِنينحِزي الْمنَج كَذَِلكو ونارهى ووسمفَ ووسيو وبَأيو انملَيسو وداوِتِه ديِمن ذُرُل ونَا ِمن قَبيده * 
وِإسماِعيَل والْيسع ويونُس ولُوطًا وكُال فضلْنَا علَى  * لصاِلِحينوزكَِريا ويحيى وِعيسى وِإلْياس كُلٌّ من ا

الَِمينتَِقيٍم*  الْعساٍط مِإلَى ِصر منَاهيدهو منَاهيتَباجو اِنِهمِإخْوو اِتِهميذُرو اِئِهمآب ِمن٨٣: (سورة األنعام[}و-
ِمنْهم { :-سبحانه وتعالى- وقال ])٩٠( :سورة األنعام[ } اللّه فَِبهداهم اقْتَِدهِئك الَِّذين هدىُأولَ{ : إلى قوله])٨٧

كلَيع صنَقْص ن لَّمم مِمنْهو كلَينَا عصن قَصوفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه . ])٧٨ (:سورة غافر[ }م
ُأولَِئك الَِّذين هدى اللَّه { :نعم، ثم تال هذه اآلية:  فقال؟سجدة }ص{ أفي:  رضي اهللا عنهماسأل ابن عباس
اقْتَِده ماهديعني داود)٨(وهو منهم :ي بهم، قال فنبيكم ممن أمر أن يقتد}فَِبه ،.  

 أي إذا سمعوا كالم }ِكياًِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُ الرحمِن خَروا سجداً وب{ :وقال اهللا تعالى في هذه اآلية الكريمة
اهللا المتضمن حججه ودالئله وبراهينه، سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة وحمداً وشكراً على ما هم فيه من 

 تباعاًاووالبكي جمع باك، فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود ههنا اقتداء بهم  النعم العظيمة،
  .لمنوالهم

 -كالخليل بن أحمد- أهل العلم ض وبعٍ،البكي جمع باك : يقول}جداً وبِكياًْخَروا س{: -تبارك وتعالى-قوله 
 ، ال يكون بالصوت، فيكون من قبيل الغم والحزن البكا: وقال،فرق بين البكا من غير همز والبكاء مع الهمز

ن البكا ويقولالمفسرين و يكون بصوت واهللا أعلم، وكثير من أهل اللغة ،وأما البكاء فهو البكاء المعروف
  .والبكاء واحد

ِإلَّا من تَاب وآمن وعِمَل  *فَخَلَفَ ِمن بعِدِهم خَلْفٌ َأضاعوا الصلَاةَ واتَّبعوا الشَّهواِت فَسوفَ يلْقَون غَيا {
  ])٦٠-٥٩(: سورة مريم[}صاِلحا فَُأولَِئك يدخُلُون الْجنَّةَ ولَا يظْلَمون شَيًئا

ومن اتبعهم من القائمين بحدود اهللا وأوامره،  لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم األنبياء عليهم السالم،
 }َأضاعواْ الصالَةَ{  قرون أخر:أي }خَلَفَ ِمن بعِدِهم خَلْفٌ{  ذكر أنهالمؤدين فرائض اهللا التاركين لزواجره،

 ألنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا ؛وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع
 خساراً يوم : ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤالء سيلقون غياً، أي،على شهوات الدنيا ومالذها

  .القيامة
عواْ فَخَلَفَ ِمن بعِدِهم خَلْفٌ َأضا{: وقال األوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله

إن اهللا يكثر ذكر :  وعن ابن مسعود أنه قيل له،أي أضاعوا المواقيت ولو كان تركاً كان كفراً:  قال}الصالَةَ
سورة [ }علَى صلَاِتِهم داِئمون{ و])٥ (:سورة الماعون[}الَِّذين هم عن صلَاِتِهم ساهون{ الصالة في القرآن

ما :  قالوا،على مواقيتها:  فقال ابن مسعود])٣٤ (:سورة المعارج[ }م يحاِفظُونعلَى صلَاِتِه{ و])٢٣( :المعارج
ال يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من  :كنا نرى ذلك إال على الترك، قال ذلك الكفر، قال مسروق

إضاعتهن عن وقتهن:نالغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطه .  

                                                
  )٤٣٥٦: (برقم) ٤/١٦٩٥( لتفسير، سورة األنعام كتاب ا البخاريرواه - ٨



فَخَلَفَ ِمن بعِدِهم خَلْفٌ َأضاعواْ الصالَةَ { :أن عمر بن عبد العزيز قرأ: بن يزيدوقال األوزاعي عن إبراهيم 
  .لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت:  ثم قال}واتّبعواْ الشّهواِت فَسوفَ يلْقُون غَياً

ى ف بمعنالخلَوف  الخلْ:لعلم يقولون بعض أهل ا:خلف }فَخَلَفَ ِمن بعِدِهم خَلْفٌ{: -تبارك وتعالى-قوله 
ف هو والخلَ ،ئيالسف ف هو الخلَبأن الخلْ: بعضهم يقولف ، واختلفوا في الفرق، وبعضهم يفرق بينهما،واحد
فظين يطلق على ما كان من ولد اإلنسان ل وبعضهم يفرق بينهما من جهة أن أحد هذين ال،ف الطيبالخلَ

المراد و ،ف سيئخلَ: فف من بعهدهم خلْلَ له، وعلى كل حال خَاً واآلخر يطلق على من كان تابع،وعقبه
ُأولَِئك الَِّذين َأنْعم اللَّه علَيِهم من { :ةاآليو غير هذا، قيلاليهود والنصارى، و: لقي و، اليهود:قيل: بهؤالء

ِمن ذُرنُوٍح و علْنَا ممح نِممو مِة آديِمن ذُر يننَا ِإذَا تُتْلَىالنَِّبييتَباجنَا ويده نِمماِئيَل ورِإسو اِهيمرِة ِإبثم  }ي
وا بعد هؤالء األنبياء عليهم الصالة ؤ خلف من بعد هؤالء من الذين جا}فَخَلَفَ ِمن بعِدِهم خَلْفٌ{: قال

فجاءت قرون بعد ذلك وأجيال،  ،من يزعم أنه من أتباعهم من اليهود والنصارىمهم من تبعهم و ،والسالم
صلى اهللا عليه -، وإذا كان هذا الوصف المذموم وقع أولئك فيه والنبي -تبارك وتعالى-كما وصف اهللا 

، فإن مما شابهت به هذه األمة اليهود والنصارى تضييع الصالة )٩())لتتبعن سنن من كان قبلكم((:  قال-وسلم
 بهذا الوعيد -عز وجل-أيضاًَ، وإذا كان أولئك قد توعدهم اهللا  فهذا وقع في هذه األمة ،واتباع الشهوات

 كثير من السلف : فإن هذا أيضاً يتوجه إلى من ضيعها من هذه األمة، وهذا التضييع،}فَسوفَ يلْقُون غَياً{
 يرى أن ذلك التضييع بمعنى -رحمه اهللا-خرونها عن وقتها، وابن جرير ؤيو ، ضيعوا أوقاتها:يقولون

ِإلَّا من تَاب وآمن وعِمَل صاِلحا فَُأولَِئك {  ويستدل على هذا بقوله بعده،،من تركهال، وأن هذا الوعيد ركالت
خُلُوندولو كان يؤخرها عن ، وهو الذي ال يصلي بالكلية، فهذا كافر، تاب وآمن:، قال)]٦٠: (سورة مريم[ }ي 

رحمه - وابن القيم ، الجمهور على أن المقصود تضييع األوقات، وعلى كلٍّإال من تاب وآمن: وقتها لما قال
فرط فيها و ومن ضيع مواقيتها ، فمن تركها بالكلية فقد ضعيها،كل هذا تضييعف ؛ يحمل اآلية على الجميع-اهللا

كل هذا من وفهو مضيع لها،  وهكذا من أخل بواجباتها وأركانها وشروطها ، لهاالوقت فهو مضيع حتى خرج
  .يعالتضي
فَسوفَ يلْقُون { -رضي اهللا عنهما- قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس }فَسوفَ يلْقُون غَياً{: وقوله
شراً، وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق :  خسراناً، وقال قتادة: أي}غَياً

 في جهنم بعيد القعر، خبيث واٍد :قال }قُون غَياًفَسوفَ يلْ{  عن عبد اهللا بن مسعودالسبيعي عن أبي عبيدة،
 في جهنم من قيح واٍد : قال}فَسوفَ يلْقُون غَياً{ :مش عن زياد عن أبي عياض في قوله وقال األع،الطعم
  . ودم

ن أبي مش عن زياد بوقال األع،  في جهنم بعيد القعرواٍد : قال}فَسوفَ يلْقُون غَياً{: -تبارك وتعالى-قوله 
 ، على الشر، كما تطلق الرشاد على الخيرالعرب تطلق الغيو  في جهنم من قيح ودم،واٍد: عياض قال

                                                
: بـرقم ،  )لتتبعن سنن من كان قبلكم     (:قول النبي صلى اهللا عليه وسلم      كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب        البخاري رواه - ٩
)٦٨٨٩.( 



 جهنم ال  في فإن الذي يكون مآله إلى واٍد، وهذه األقوال ترجع إلى شيء واحد،ويقولون عن الضالل بأنه غي
  .، واهللا تعالى أعلم في جهنميصيرون إلى واٍد، اًشريلقون  }فَسوفَ يلْقُون غَياً{ ،شك أن يكون قد لقي شراً

 إال من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن اهللا : أي}ِإلَّا من تَاب وآمن وعِمَل صاِلحاً{: وقوله
فَُأولَِئك يدخُلُون الْجنَّةَ وال يظْلَمون {: يقبل توبته، ويحسن عاقبته، ويجعله من ورثة جنة النعيم، ولهذا قال

 ولهذا ،)١٠())التائب من الذنب كمن ال ذنب له(( : ما قبلها، وفي الحديث اآلخر وذلك ألن التوبة تجب}شَيئاً
ال ينقص هؤالء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاً، وال قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما 

وذهب مجاناً من كرم الكريم وحلم الحليم، وهذا االستثناء   وترك نسياً،،بعدها؛ ألن ذلك ذهب هدراًعملوه 
والَِّذين لَا يدعون مع اللَِّه ِإلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا { :ههنا كقوله في سورة الفرقان

  .])٧٠( :سورة الفرقان[ }وكَان اللَّه غَفُورا رِحيما{ : إلى قوله])٦٨( :انسورة الفرق[ }ِبالْحقِّ
لَا يسمعون ِفيها لَغْوا ِإلَّا سلَاما ولَهم  * جنَّاِت عدٍن الَِّتي وعد الرحمن ِعباده ِبالْغَيِب ِإنَّه كَان وعده مْأِتيا{

ا بِفيه مقُهاِرزِشيعةً وا * كْرتَِقي ن كَاناِدنَا مِعب نَّةُ الَِّتي نُوِرثُ ِمنالْج ٦٣-٦١( :سورة مريم[ }ِتلْك([.  
 التي وعد الرحمن عباده ، إقامة:الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن، أي: يقول تعالى

  .وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهمرأوه،  هي من الغيب الذي يؤمنون به وما :أي بظهر الغيب،
محل نصب على في  بالغيب :، قوله}جنَّاِت عدٍن الَِّتي وعد الرحمن ِعباده ِبالْغَيِب{: -تبارك وتعالى-في قوله 

جنات عدن التي وعد : فعلى األول فالمعنى }عباده{، أو من }جنات{ من ن حاالًو وهي إما أن تك،الحال
جنات : فالمعنى: على الثاني ولم يروها، و، فهي من أمر الغيب لم يطلعوا عليها، عباده متلبسة بالغيبالرحمن

 ،هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جريرو ،عدن التي وعد اهللا عباده متلبسين بالغيب، واألول هو األقرب
  .وصفها لهم بها ولم يروها و-عز وجل- وعدهم اهللا ،فهذه الجنات هي من أمر الغيب

 يعاد وال يبدله،فإن اهللا ال يخلف الم كيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره، تأ}ِإنّه كَان وعده مْأِتياً{ :وقوله
 العباد :أي }مْأِتياً{ :وقوله ههنا أي كائناً ال محالة، ])١٨( :سورة المزمل[ }كَان وعده مفْعولًا{ :كقوله

: كما تقول العرب ألن كل ما أتاك فقد أتيته،؛  بمعنى آتياً}مْأِتياً{ :ومنهم من قالصائرون إليه وسيأتونه، 
كالهما بمعنى واحد خمسون سنة، وأتيت على خمسين سنة،أتت علي .  

 وهذا المعنى هو الذي عليه عامة أهل اللغة ، ويصيرون إليه، أنهم يأتونه: بمعنىاوالمشهور هو األول أن مأتي
، -رحمه اهللا-الشيخ محمد األمين الشنقيطي ك ، بل قد صرح بعضهم بضعف المعنى الثاني،وأهل التفسير

  .مأتيا بمعنى آتياًأن  المعنى الثاني يضعف
 هذه الجنات ليس فيها كالم ساقط تافه ال معنى له كما قد يوجد في : أي}الّ يسمعون ِفيها لَغْواً{: وقوله
 }ِإلَّا ِقيلًا سلَاما سلَاما * لَا يسمعون ِفيها لَغْوا ولَا تَْأِثيما{ : استثناء منقطع كقوله} سالَماًِإالَّ{:  وقوله،الدنيا

  .])٢٦-٢٥ (:سورة الواقعة[

                                                
يح الجـامع رقـم   ، انظر صـح وحسنه األلباني) ٤٢٥٠: (برقم) ٢/١٤١٩( ، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة     ابن ماجه  رواه - ١٠
)٣٠٠٨(. 



ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإالَّ اتِّباع { :-تبارك وتعالى-منقطع عرفناه ومر في مواضع متعددة، كقوله الستثناء اال
و ِقينًاالظَّني ا قَتَلُوهسبق في الكالم على قوله و، اتباع الظن ليس من قبيل العمل ])١٥٧(: سورة النساء[ }م-

، وإبليس ليس من ])٣٤(: سورة البقرة[ }م فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِليسوِإذْ قُلْنَا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلد{ :-تبارك وتعالى
: سورة الليل[ }ِإلَّا ابِتغَاء وجِه ربِه الَْأعلَى * وما ِلَأحٍد ِعنده ِمن نِّعمٍة تُجزى{: قولهجنس المالئكة وهكذا في 

)٢٠-١٩([.  
الموتة ف، ])٥٦(: سورة الدخان[ }لَا يذُوقُون ِفيها الْموتَ ِإلَّا الْموتَةَ الُْأولَى{: ، وهكذا في قولهذلك ليس مما قبلهو

يا َأيها الَِّذين { وهكذا أيضاَ في مثل ، األولى ليست في اآلخرةة فالموت،ن جنس الموت المذكوراألولى ليست م
نكُماٍض من تَرةً عارِتج اِطِل ِإالَّ َأن تَكُونِبالْب نَكُميب الَكُمونُواْ الَ تَْأكُلُواْ َأمتجارة ليست ال، ])٢٩(: سورة النساء[ }آم

 ِإالَّ{: -تبارك وتعالى-ل في قوله ا قد مضى مراراً، على كل ح،ل بينهم بالباطل إلى غير ذلكمن أكل األموا
 سالماً ، القول: ومعنى القيل}ِإلَّا ِقيلًا سلَاما سلَاما{ أحسن ما يفسر به واهللا تعالى أعلم هو ما ذكر بعده }سالَماً
، ])٥٨(: سسورة ي[ }سلَام قَولًا ِمن رب رِحيٍم{: -ك وتعالىتبار- كما قال اهللا ، وذلك أن اهللا يسلم عليهم،سالما

، وهكذا ])٢٤-٢٣( :سورة الرعد[ }سالَم علَيكُم * والمالَِئكَةُ يدخُلُون علَيِهم من كُلِّ باٍب{وتسلم عليهم المالئكة، 
 ])٤٤(: سورة األحزاب[  } يوم يلْقَونَه سلَامتَِحيتُهم{ :-تبارك وتعالى-يسلم بعضهم على بعض كما قال اهللا 

}الَما سِفيه متُهاً، بعضهم بعضييحي ])٢٣(: سورة إبراهيم[ }تَِحيوما ي هذا السالم، وبعضهم نظر هو ون به حي
 وهذا يعني أن أهل الجنة ال  فهو متضمن للسالمة،، السالم هو اسم جامع للخير:قالف ،إلى معنى السالم

الحبور  وإنما يسمعون ما يحصل به لهم اللذة والراحة والسرور و، يزعجهمئاً شيأويسمعون ما يؤلمهم 
  .والطمأنينة وما أشبه هذا

فهذا  وذلك ليس من اللغو في شيء، ،الذي تدل عليه اآليات في القرآن أنهم يسمعون السالم الذي هو التحيةو
طائل تحته فهو لغو، ال م باطل ال قيمة له، كل كالم ال نفع فيه و كالواللغو كلمن قبيل االستثناء المنقطع، 

من النعيم وراحة القلب فيدخل فيه الكالم المحرم، ويدخل فيه أيضاً الكالم الذي ال ينتفع به، وهذا يدل على أن 
 ينفع  اإلنسان وينزه سمعه وقلبه عن سماع الكالم الباطل وعن سماع ما ال ينفع، ال يشتغل بما الضأن يعر
والَ تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإن السمع والْبصر {:  يقول-عز وجل-ي سمعه لكل من تكلم، واهللا خوال ير

  .])٣٦(: سورة اإلسراء[ }والْفَُؤاد كُلُّ ُأولِئك كَان عنْه مسُؤوالً
 ال أن هناك ليالً ، ووقت العشيات، في مثل وقت البكرات:أي }م ِفيها بكْرةً وعِشياًولَهم ِرزقُه{ :وقوله

عن أبي هريرة  )١١(روى اإلمام أحمدولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، كما  ونهاراً،
أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه 
 ، الذهب والفضة، وال يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم،ر ال يبصقون فيها، وال يتمخطون فيهاالقمر ليلة البد
ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، ،ةومجامرهم األلو 
ه في  أخرجا.)) وال تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون اهللا بكرة وعشيا،ال اختالف بينهم

                                                
  ."إسناده صحيح على شرط الشيخين: "، وقال محققوه) ٨١٩٨: (برقم) ٥٢٠ /١٣( :مسند أحمد بن حنبل - ١١



  .)١٢(الصحيحين
: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباسوروى اإلمام أحمد 

 تفرد ))الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً((
:  قال}ولَهم ِرزقُهم ِفيها بكْرةً وعِشياً{ -ماعنهرضي اهللا تعالى -  وقال الضحاك عن ابن عباس،)١٣(به أحمد

  .مقادير الليل والنهار
 يعني أن ذلك ،قال الضحاك عن ابن عباس قال مقادير الليل والنهار، }ولَهم ِرزقُهم ِفيها بكْرةً وعِشياً{: قوله

 وإنما ذلك مقادير البكرة والعشي ،كرة وال عشيتقديراً باعتبار أنه ال يوجد شمس في الجنة وال يوجد فيها ب
 في ، يأتيه في الغدو واآلصال، بكرة وعشيا:يقولونف ،يأتيهم فيها رزقهم، وعلى كل حال العرب تعبر بهذا

 بذلك هذا والم يقصدن  وإ،يتكررو يعني أن ذلك شيء يتعاقب ويستمر ويدوم ، وما أشبه ذلك،البكور والعشي
 مستمر  أن مجيئه دائم:يأ ، أو في البكور والعشيي يأتي فالن في الغدو والعش:نيقولوف ،الوقت بالذات

  . يحصل تكرره وتتابعه بال انقطاع أن ذلك: أي}ولَهم ِرزقُهم ِفيها بكْرةً وعِشياً{ ،متكرر
 أوقات : أي،تقديرل ا والقول اآلخر الذي ذكره هو مقارب لهذا، أن هذا بهذا،هكذا العرب تعبر عن هذا المعنى

  .والعشي ما يكون بعد الزوال الغدو أو البكور، والبكور هو في أول النهار كما هو معلوم،
وقوله في هذه اآلية ":  تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-رحمه اهللا-قال الشنقيطي 

 والعشي، البكرة ذكر وجه ما: يقال أن وهو معروف، سؤال يهف }ولَهم ِرزقُهم ِفيها بكْرةً وعِشياً{ الكريمة
  :أجوبة السؤال هذا عن وللعلماء ،فيها ليل وال دائم ضياء الجنة أن مع

 أي ]١٢: سبأ[ }شَهر ورواحها شَهر غُدوها{: كقوله الزمن، من ذلك قدر والعشي بالبكرة المراد أن: األول
  .وغيرهما جريج وابن ،-رضي اهللا عنهما– عباس ابن نع هذا معنى وروي. شهر هاقدر

 مرغبة اآلية فنزلت الناعم، فذلك وعشاء غداء وجد من أن ترى زمنها في كانت العرب أن :الثاني الجواب
  .ذلك من أكثر الجنة في كان وإن ،لهم

، في سعة ونعيم ورغدهذا معنى آخر أن هذه التعبير عن النعيم على طريقة العرب أن من وجد هذا وهذا فهو 
  . مكفي:غدوة وعشيا يعنيفالن يأتيه رزقه : يقال

 عند أنا :الرجل يقول كما والصباح، والمساء والعشي، بالبكرة الدوام عن تعبر العرب أن: الثالث الجواب
  .المعلومين الوقتين يقصد وال الديمومة يريد ،وعشياً وبكرة ومساء، صباحاً فالن

 بعد الذي الوقت هو :والعشي، بلذاتهم اشتغالهم قبل الذي الوقت هي البكرة ونتك أن: الرابع الجواب
  .األول الجواب إلى معناه يرجع وهذا ،حال إلى حال من انتقال فترات يتخللها ألنه لذاتهم، من فراغهم

  . شتغال بها، لكن ما قبله أوضح منه وبعد اال،هذا اآلن في الجنة، اشتغال باللذات في الجنة
                                                

كتـاب  ،  مـسلم  و ،)٣٠٧٣: (برقم) ٣/١١٨٥( كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة            البخاري رواه - ١٢
  ).٢٨٣٤: ( برقم،وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا الجنة باب في صفات ،الجنة وصفة نعيمها وأهلها

إسناده حسن، ابن إسحاق حسن الحديث، وبـاقي رجالـه           : "، وقال محققوه  )٢٣٩٠: (برقم) ٤/٢٢٠ (مسند أحمد بن حنبل   - ١٣
  ".ثقات رجال الصحيح



، قالبة وأبي الحسن عن أبان حديث من" األصول نوادر "في الحكيم الترمذي رواه ما هو :الخامس ابالجو
سمعت اهللا تعالى : ؟ قال"وما يهيجك على هذا : "يا رسول اهللا، هل في الجنة من ليل؟ قال: قال رجل: "قاال
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . ين البكرة والعشيالليل ب: ، فقلت}ولَهم ِرزقُهم ِفيها بكْرةً وعِشياً{ :يذكر
ليس هناك ليل، إنما هو ضوء ونور، يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو، تأتيهم طرف : "وسلم

  .)١٤("انتهى" الهدايا من اهللا تعالى لمواقيت الصالة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا، وتسلم عليهم المالئكة
  .هذا ال يثبت

  أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة،}ِتلْك الْجنَّةُ الَِّتي نُوِرثُ ِمن ِعباِدنَا من كَان تَِقياً{: لهوقو
 في السراء والضراء، والكاظمون الغيظ، -عز وجل-هي التي نورثها عبادنا المتقين، وهم المطيعون هللا 

الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم *  قَد َأفْلَح الْمْؤِمنُون{ :نوورة المؤمنوكما قال تعالى في أول س والعافون عن الناس،
ون{:  إلى أن قال])٢-١ (:سورة المؤمنون[ }خَاِشعاِرثُونالْو مه لَِئكا  *ُأوِفيه مه سودالِْفر ِرثُوني الَِّذين 
ون١١-١٠(: سورة المؤمنون[ }خَاِلد([.  

 الذي عليه عامة أهل : اإليراث}ِتلْك الْجنَّةُ الَِّتي نُوِرثُ ِمن ِعباِدنَا من كَان تَِقياً{: -وتعالىتبارك -في قوله 
اث، وكما نقول نحن ير فذلك هو اإل، يدخلهم الجنة ويسكنهم إياها-تبارك وتعالى-العلم أن المقصود أن اهللا 

ما قال ك ،أن يحصل لإلنسان ما كان لغيرهبمعنى ضاً  ويأتي اإليراث أي، أورثنا األرض-عز وجل-بأن اهللا 
  .])٢٧(: سورة األحزاب[ }وَأورثَكُم َأرضهم وِديارهم وَأموالَهم وَأرضا لَّم تَطَُؤوها{ :-تبارك وتعالى-اهللا 

آلية هو بهذا المذكور في اوكذلك يقال المواريث بأن فالن قد ورث مال فالن، وابن جرير رحمه يرى أن 
يأتون إلى و ،مع أن أهل الجنة يسكنون ،نوع من التوارث باعتبار أن ما يحصل ألهل الجنة إنما هو المعنى،

  .ار في الجنة كما دل عليه الحديثمنازلهم في الجنة، لكنه نظر إلى أنهم يتوارثون منازل أهل الن
رثون منازل أهل الجنة التي في النار، وأهل  فأهل النار يتوا، له منزل في الجنة ومنزل في النارواحدكل 

 وذلك ، من إشكاللكن هذا ال يخلوو،  فحملها على هذا المعنى،الجنة يتوارثون منازل أهل النار التي في الجنة
أنه عبر عن إدخالهم الجنة وسكناهم الجنة بالتوارث وهذا التوارث الذي يحصل إنما هو لون من ألوان السعة 

  يتوارثون أيضاً،لجنة وما يحصل لهم من العطاء والنعيم، إضافة إلى ما يكون لهم ابتداءالتي تكون ألهل ا
  .منازل أهل النار التي في الجنة

  ولذلك عامة المفسرين يفسرونه بأنه دخول الجنة، من اإلشكالل عليه معنى هذه اآلية، فال يخلوكيف يحمف
 يناقش هذا القول الذي أشرت ورجحه ابن -رحمه اهللا-محمد األمين الشنقيطي الشيخ و ،الجنةهو إيراثهم 
  .له كالم جيد في هذاو ،جرير ويرده

  .١٥}تَِقياً كَان من ِعباِدنَا ِمن نُوِرثُ الَِّتي الْجنَّةُ ِتلْك{: تعالى قولهقال الشنقيطي رحمه اهللا تعالى في تفسير 
 الَِّتي عدٍن جنَّاِت شَيئاً يظْلَمون وال الْجنَّةَ يدخُلُون ِئكفَُأولَ{ :قوله من تقدم ما إلى ،}تلك{ :قوله في اإلشارة

دعو نمحالر هادِب ِعبمن المتقين يورث أنه الكريمة اآلية هذه في -جل وعال- بين وقد اآلية، }...ِبالْغَي 
                                                

 .)٣/٤٧٠ (:أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ١٤
  ).٤١٢-٣/٤٧١ (:قرآن بالقرآنأضواء البيان في إيضاح ال - ١٥



الَِّذين هم ِفي *  د َأفْلَح الْمْؤِمنُونقَ{: تعالى كقوله ،أخر مواضع في أيضاً المعنى هذا بين وقد ،جنته عباده
ونخَاِشع لَاِتِهم{:  إلى أن قال])٢-١ (:سورة المؤمنون[ }صاِرثُونالْو مه لَِئكُأو*  مه سودالِْفر ِرثُوني الَِّذين 

ونا خَاِلدوا{: وقوله ،])١١-١٠(: سورة المؤمنون[ }ِفيهاِرعسغِْف ِإلَى وٍةمر ِمن كُمبنٍَّة رجا وهضراتُ عاومالس 
ضالَْأرتْ وُأِعد تَِّقيننَِّة {: تعالى وقوله ،])١٣٣: (سورة آل عمران[ اآليات }ِللْمِإلَى الْج مهبا راتَّقَو ِسيقَ الَِّذينو

سورة [ }تَعملُون كُنْتُم ِبما ُأوِرثْتُموها الْجنَّةُ كُمِتلْ َأن ونُودوا{: وقوله ،])٧٣ (:سورة الزمر[ اآلية }..زمرا
  .اآليات من ذلك غير إلى ،])٤٣: (األعراف
: الكشاف في الزمخشري قال. وسرور نعيم أكمل في فيها بالخلود عليهم اإلنعام: الجنة إيراثهم ومعنى
 قد القيامة يوم ربهم يلقون األتقياء ألنو الموروث، مال الوارث على نبقي كما الجنة عليه نبقي :أي نورث

 الوارث يورث كما تقواهم من أورثهم فقد الجنة أدخلهم فإذا ،الجنة وهي باقية وثمرتها أعمالهم، انقضت
  . انتهى.المتوفى من المال
 ،رالنا في ومنزالً ،الجنة في منزالً نفس لكل خلق تعالى اهللا أن الجنة إيراثهم معنى: العلم أهل بعض وقال
 وعند، وغبطتهم سرورهم ليزداد اهللا وعصوا كفروا لو النار في منازلهم أراهم، الجنة الجنة أهل دخل فإذا
  .])٤٣ (:سورة األعراف[} الْحمد ِللِّه الَِّذي هدانَا ِلهذَا وما كُنَّا ِلنَهتَِدي لَوال َأن هدانَا اللّه{ :يقولون ذلك

 يقول ذلك وعند وحسرتهم، ندامتهم لتزداد اهللا واتقوا آمنوا لو الجنة في لهممناز النار أهل يرى وكذلك
  .])٥٧ (:سورة الزمر[}َأو تَقُوَل لَو َأن اللَّه هداِني لَكُنتُ ِمن الْمتَِّقين{: منهم الواحد

 فيرثون ،الجنة هلأل الجنة في النار أهل ومنازل النار، ألهل النار في الجنة أهل منازل يجعل تعالى إنه ثم
  .القول هذا على المذكور اإليراث معنى هو وهذا ،الجنة في النار أهل منازل
  :له وغفر عنه اهللا عفا مقيده قال
  .كر قول ابن جرير واآلن يرد عليهذ
 غير عليه اآلية حمل أن إال النار، في ومنزالً الجنة في منزالً أحد لكل أن من ذُكر لما يدل حديث جاء قد

 ونُودوا{ :تعالى قال قد كما وتقواهم، بأعمالهم لهم لمعدة منازلهم الجنة من يرثون الجنة أهل ألن؛ صواب
َأن نَّةُ ِتلْكُما الْجوها ُأوِرثْتُمِبم كُنْتُم لُونمأنهم فرضنا ولو ،اآليات من ونحوها ،])٤٣: (سورة األعراف[}تَع 

 أهل منازل من أورثوا ما إال الجنة في لهم ليس أنهم يوهم ذلك على اآلية فحمل النار أهل منازل يرثون
  .النار

 في والحاكم ،)١٦(المسند في أحمد اإلمام رواه ما هو المذكور والحديث، ترى كما ذلك بخالف والواقع
 :فيقول النار من مقعده يرى الجنة أهل كل((: -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي حديث من )١٧(المستدرك

 فيكون ،هداني اهللا أن لوال :فيقول الجنة من مقعده يرى النار أهل وكل، شكر له فيكون هداني اهللا أن لوال
  .اهـ ))حسرة عليه

                                                
 ".إسناده صحيح على شرط البخاري: "، وقال محققوه)١٠٦٥٣: (برقم) ٣٨٢ /١٦( :مسند أحمد بن حنبل - ١٦
  ).٣٦٢٩: (برقم) ٢/٤٧٣: (المستدرك على الصحيحين - ١٧



 على صحيح الحاكم قال: المناوي شارحه وقال ،الصحة عالمة الحديث هذا على الصغير الجامع في وعلم
  .هـا الصحيح رجال أحمد رجال الهيثمي وقال، الذهبي وأقره شرطهما

، فسر هنا بمعنى إدخال الجنةي هذا وهذا، واألقرب واهللا أعلم أنيراث يأتي بمعنى اإلنعم على كل حال 
، وإن كان اإليراث يأتي بمعنى -عز وجل- الجنة فهذا هو األقرب في تفسيرها والعلم عند اهللا وسكنى

ضهم وِديارهم وَأموالَهم وَأرضا لَّم وَأورثَكُم َأر{تحصيل اإلنسان ما كان لغيره كالمواريث ونحو ذلك، 
  . ])٢٧(: سورة األحزاب[ }تَطَُؤوها
يرثون بيوت أهل النار، والشنقيطي وغيره :  يقول-رحمه اهللا- يعني ابن جرير : النزاع محلتحرير: طالب

   مل ذلك كله؟اآلية تش: ، ما المانع من أن يقالأنهم لهم بيوت معدة: ونرحم اهللا الجميع يقول
ال الكالم في سبب التعبير باإليراث فابن جرير حملها على أنه أن يحصل اإلنسان ما كان لغيره، حملها على 

: ورث بمعنى أنهم يرثون منازل أهل النار، وأهل الجنة يدخلون الجنة كما قالنعبر بهذا : هذا المعنى فقال
}لُونمتَع ا كُنْتُما ِبموهمهم أنهم يرثون منازل أهل النار، ومن زيادة نعي]٤٣: ألعرافا[ }ُأوِرثْتُم.  
  .أنهم يتوارثون منازل أهل النار، ال يخلو من هذا اإلشكالب }نُوِرثُ ِمن ِعباِدنَا من كَان تَِقيا{تفسير ف


