
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح

   )٤ (سورة الحج
    ١٠ اآلية" للعبيد بظلم ليس"تعالى قوله إلى  ٨ اآلية" الناس ومن"تعالى قوله من

   السبت بن عثمانخالد: الشيخ
  

على آله أفضل الصالة، وأتم الحمد هللا، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه و
  :أما بعدالتسليم، 

 قدرته على آخر دليل هذا ])٥(الحـج  سورة[ }هاِمدةً الَْأرض وتَرى{: وقوله: -رحمه اهللا-فقال المؤلف 
  .شيء وال فيها نبت ال التي لَةالقح وهي الهامدة، الميتة األرض يحيي كما الموتى، إحياء على تعالى
  .ميتة: السدي وقال ،متهشمة ءغبرا: قتادة وقال

 اهللا أنـزل  فـإذا : أي ])٥(سورة الحـج [ }فَِإذَا َأنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وَأنبتَتْ ِمن كُلِّ زوٍج بِهيجٍ          {
 أنبتت ثم الثرى، فيها سكن لما ارتفعت: أي }وربتْ{ موتها، بعد وحييت تحركت: أي }اهتَزتْ{ المطر عليها
 وروائحهـا  وطعومهـا  ألوانها اختالف في النباتات وأشتات وزروع ثمار من والفنون، األلوان من فيها ما

 طيـب  ،المنظـر  حـسن : أي ]٥: الحج[ }بِهيٍج زوٍج كُلِّ ِمن وَأنْبتَتْ{: تعالى قال ولهذا ومنافعها؛ وأشكالها
  .الريح

  :ما بعد أ،رسول اهللالحمد هللا، والصالة والسالم على 
وال التي ذكرها في معنى األقو ،الرؤية هنا بصرية ])٥(الحـج  سورة[ }هاِمدةً الَْأرض وتَرى{ :قوله تعالىف
ذا كله معناه  فه، أو ميتة، أو متهشمة،نها قاحلةإ : سواء قيل، أقوال متقاربة ترجع إلى شيء واحد)هامدة(

 وما أشبه ، وأرض قفرلة،مِحقاحلة وم: يقال لها نبات فيها والتي ال ،نبات فيها  ال:يرجع إلى شيء واحد، أي
  .ذلك

 وهذه الحركة ، تحركت:اهتزت يعني ])٥(الحـج سورة[ }وَأنبتَتْ وربتْ اهتَزتْ الْماء علَيها َأنزلْنَا فَِإذَا{
 ،ق ما فوقه ليصعد ويبدوت ليخر وتوجه مسمار النبا،في باطنهاو فإذا تحرك النبات في داخلها ،تكون بالنبات

النباتات التي تحركت أصول  أو ، لما يوجد من جذور النباتات؛ األرضفهذا يحصل معه انتفاخ وارتفاع في
   . فترتفع األرض بهذا االعتبار،في داخلها

 ،األرض المرتفعةوهي  ومنه الرابية ، زادت: بمعنى)تأرب (ىفي القراءة اآلخرو ،ارتفعت  بمعنى)وربت(
 وإنما ،ليس معناه انتفختو ، يعني ارتفعت بالنبات)ربت: (ن المقصود بقولهإ :لعلم من يقولل اومن أه

 أو طينة ،رض تربة متساويةاألدما كانت ع يعني ب،المقصود ظهر عليها نبت فصارت األرض مرتفعة به
   .ر أو ذراع أو أكثر من ذلكبش نحو ذلك صار فوقها النبات بقدر يابسة أو

نفس األرض تنتفخ بما تحرك في داخلها أن  :القول األولففي  ،واضح الفرقف ، زادت بالنبات يعني)ربت(فـ
   .)اهتزت وربت(، ويكون ذلك زيادة فيها من أصول النباتات



 ،يصعدأن قبل و النبات قبل أن يظهر أتد يعني ما يتحرك في داخلها من مب،وعلى كل حال هذا زيادة فيها
   .)ربت(هذا المعنى  فيحصل بذلك ، على أصلهاوبعد أن يصعد كل هذا زيادة

هذا : طيب الريح المنظر حسن:  أي:قولي ، والزوج يعني الصنف]٥: الحج[ }بِهيٍج زوٍج كُلِّ ِمن وَأنْبتَتْ{
 وربتْ اهتَزتْ الْماء اعلَيه َأنْزلْنَا فَِإذَا خَاِشعةً الَْأرض تَرى َأنَّك آياِتِه وِمن{:  وهذا كقوله تعالى،معنى بهيج

ا الَِّذي ِإناهيِيي َأححتَى لَمو٣٩ :فصلت[ }الْم[.   
 ويتكرر ، أو هذا األمر الذي يشاهدونه، أو يوجه أنظارهم إلى هذا المعنى، يستدل بذلك-تبارك وتعالى-اهللا ف

ليس فيها و ،ض ليس فيها نباتاتاألرف ،حياء الموتىل به على قدرته على إ يستد،حياء األرض الميتةمن إ
الحيوانات،  ا، فترعى منه واألشجارفيوجد فيها الزروع والثمارر، آخ إلى شيء تتحولفإذا نزل المطر  ،حياة

هذا كله ف ،ع برؤيتهتمالت و،نظر إليهليخرج الناس لويتحول المكان إلى شيء مبهج، و ،وتسمع أصوات الطير
  .-سبحانه وتعالى-دليل على قدرته 

  : -رحمه اهللا-ال ق
 يحِيي وَأنَّه{ يشاء، لما الفعال ،المدبر الخالق: أي ]٦: الحج[ }الْحقُّ هو اللَّه ِبَأن ذَِلك{: قوله تعالىو

 كُلِّ علَى ِإنَّه الْموتَى لَمحِيي َأحياها الَِّذي ِإن{ األنواع هذه منها وأنبت ،الميتة األرض أحيا كما: أي }الْموتَى
  .]٨٢: يس[ }فَيكُون كُن لَه يقُوَل َأن شَيًئا َأراد ِإذَا َأمره ِإنَّما{فـ ] ٣٩:فصلت [ }قَِدير شَيٍء

 وهكذا ،الدليل الذي قبله في األطوارو ،على البعثسبحانه على كل حال هذا أحد األدلة في القرآن على قدرته 
 َأهون وهو يِعيده ثُم الْخَلْقَ يبدُأ الَِّذي وهو{: مثل ، في مواضع أخرى من بدء الخلق-عز وجل-كره اهللا ذما 
 الَِّذي قُِل يِعيدنَا من فَسيقُولُون{ ]١٠٤: األنبياء [}نُِعيده خَلٍْق َأوَل بدْأنَا كَما{ :قوله و]٢٧: الروم[ }علَيِه
كُمَل فَطَرٍة َأورِيينَا{ :ثير من اآلياتوهكذا في ك ]٥١: ءاإلسرا [}مِل ِبالْخَلِْق َأفَعْل الَْأوب مٍس ِفي هلَب خَلٍْق ِمن 
  .]١٥: ق  [}جِديٍد

 وَأن{ مرية وال فيها شك ال كائنة: أي ])٧(سورة الحـج [ }وَأن الساعةَ آِتيةٌ لَّا ريب ِفيها{ :قوله تعالىو
ثُ اللَّهعبي موِر ِفي نبعد ويوجدهم ،رمماً قبورهم في صاروا بعدما يعيدهم: أي ])٧(سورة الحـج [ }الْقُب 

 الَِّذي يحِييها قُْل * رِميم وِهي الِْعظَام يحِيي من قَاَل خَلْقَه ونَِسي مثَال لَنَا وضرب{: تعالى قال كما العدم،
: يس [}تُوِقدون ِمنْه َأنْتُم فَِإذَا نَارا األخْضِر الشَّجِر ِمن لَكُم جعَل الَِّذي * عِليم خَلٍْق ِبكُلِّ وهو مرٍة َأوَل َأنْشََأها

  .كثيرة هذا في واآليات ] ٨٠- ٧٨
وقوله  ،آنفاً اآلية التي ذكرتها ]٣٩: فصلت[ }خَاِشعةً الَْأرض تَرى َأنَّك آياِتِه وِمن{ :-تبارك وتعالى-قوله ك

 ِبِه وَأحيينَا{ :)ق(سورة في  وهكذا في قوله ]١٩: الروم[ }تُخْرجون وكَذَِلك موِتها بعد الَْأرض يحِييو{ :كذلك
  .]١١: ق[ }الْخُروج كَذَِلك ميتًا بلْدةً
 عن ِليِضلَّ ِعطِْفِه ثَاِني* مِنيٍر  ِكتَاٍب ولَا هدى ولَا ٍمِعلْ ِبغَيِر اللَِّه ِفي يجاِدُل من النَّاِس وِمن{ :سبحانه وقال
 ِبظَلَّاٍم لَيس اللَّه وَأن يداك قَدمتْ ِبما ذَِلك * الْحِريِق عذَاب الِْقيامِة يوم ونُِذيقُه ِخزي الدنْيا ِفي لَه اللَِّه سِبيِل
  .]١٠ - ٨ :الحج[ }ِللْعِبيِد



وِمن النَّاِس من يجاِدُل ِفي اللَِّه ِبغَيِر ِعلٍْم ويتَِّبع كُـلَّ           {: قوله في المقلّدين الجهال اللالض حال تعالى ذكر لما
: فقـال  والبـدع،  الكفر وسءر من الضالل إلى الدعاة حال هذه في ذكر ])٣( سورة الحـج [ }شَيطَاٍن مِريدٍ 

}ن يالنَّاِس م ِمنِنيٍرولَا ِكتَاٍب مى ودلَا هِر ِعلٍْم واِدُل ِفي اللَِّه ِبغَي٨(سورة الحـج [ }ج([.   
 ِبغَيِر اللَِّه ِفي يجاِدُل من النَّاِس وِمن{ : قال في أول السورة-عز وجل-جواب على سؤال وهو أن اهللا هذا 
 ولَا هدى ولَا ِعلٍْم ِبغَيِر اللَِّه ِفي يجاِدُل من النَّاِس وِمن{: قالوهنا  ]٣: الحج[ }مِريٍد شَيطَاٍن كُلَّ ويتَِّبع ِعلٍْم
 ذكر في الموضع األول -عز وجل-فهل هذا تكرار؟ هل هذا نفس األول أو أن اهللا  ]٨: الحج[ }مِنيٍر ِكتَاٍب

  خر؟ صنفاً من الناس؟ وذكر في الموضع الثاني الصنف اآل
 أن اآلية األولى تتحدث :وهو اختيار ابن القيم ، ومشى عليه جماعة من أهل العلم-حمه اهللار-كالم ابن كثير 

 نس شياطين اإل]٣: الحج[ }مِريٍد شَيطَاٍن كُلَّ ويتَِّبع{ : فيها-عز وجل-هذا قال اهللا ل و؛ل المقلديناجهالعن 
  . وتعالىاركتب-  فيقلدهم في الضالل واالنحراف والكفر باهللا،وشياطين الجن

 : ولهذا لم يذكر هنا، ومن يتبعهم الناس ويقلدونهم؛واآلية الثانية في المتبوعين في القادة والسادة الكبراء
}تَِّبعيطَاٍن كُلَّ وِريٍد شَيِر{ : وإنما قال]٣: الحج[ }ملَا ِعلٍْم ِبغَيى ودلَا هِنيٍر ِكتَاٍب ووذكر ِك]٨: الحج[ }م ره ب

هذا وجه كالم ابن ف ، هذا من الدعاة، هذا مضل:وا قال]٩: الحج [}اللَِّه سِبيِل عن ِليِضلَّ ِعطِْفِه يثَاِن{ :فقال
   . في الفرق بين الموضعين-رحمه اهللا-كثير 

: الفق ، الكبر والعلو والتعاظم ذكر من صفته:وثانياً ]٣: الحج[ }مِريٍد شَيطَاٍن كُلَّ ويتَِّبع{ : لم يقلففي األول
}ِضلَّ{ :ثم قال }ِعطِْفِه ثَاِنيِلي نِبيِل عمن يتبعهم الناسوهم  ،دعاة الضاللهؤالء  :واقال ]٩: الحج [}اللَِّه س.   

نا بعض أوصاف  ولكنه ذكر ه، والموضع الثاني في موصوف واحدلموضع األول ا:ومن أهل العلم من يقول
   . أخرىاًافأوصذكر  وفي الموضع اآلخر ،هذا الصنف من الناس

فكل من لم يتبع الوحي فهو متبع للهوى  ،]٣: الحج[ }مِريٍد شَيطَاٍن كُلَّ ويتَِّبع ِعلٍْم ِبغَيِر اللَِّه ِفي يجاِدُل{
تبع  في]١٢١:األنعام[ }ِليجاِدلُوكُم َأوِلياِئِهم ِإلَى لَيوحون الشَّياِطين وِإن{ : يقول-عز وجل- واهللا ،والشيطان

 وفي ، وفي دينه،اته وفي أسمائه يجادل في وحدانيته وفي صف،-عز وجل- ويجادل في اهللا وحي الشيطان،
   .وحيه بغير علم

 ليس ،العلم من حيث هوالعلم هنا يحمل على  ف ]٨: الحج[ }مِنيٍر ِكتَاٍب ولَا هدى ولَا{ :هنا ذكر من أوصافهو
 ، وهو اإلرشاد، والهدى يحمل على معناه المعروف، والجهلوإنما يجادل بالهوى والتخرص ،علمعنده 

ر بما فيه من الحجج الني :)المنير( ومعنى ،القرآنوهو  يحمل على الوحي المنزل) الكتاب المنير(و
  . والبراهين الساطعات،الواضحات

 هذا ى ذمللتأكيد عل كررها : يقول وبعضهم، كرر صفته للزيادة هنا:يقولبعض أهل العلم على كل حال 
   . مبالغة في الذم، والتشنيع عليهم،الصنف من الناس وعيبهم

 عقـل  بـال : أي ])٨(سـورة الحــج   [ }وِمن النَّاِس من يجاِدُل ِفي اللَِّه ِبغَيِر ِعلٍْم ولَا هدى ولَا ِكتَاٍب مِنيرٍ  {
  .والهوى الرأي بمجرد بل صريح، صحيح نقل وال صحيح،



 ومالـك  وقتادة مجاهد وقال ،إليه دعي إذا الحق عن مستكبرا: وغيره عباس ابن قال }ِفِهِعطْ ثَاِني{: وقوله
 الحـق  مـن  إليـه  يدعى عما يعرض: يعني رقبته، وهي عنقه، الوي: أي }ِعطِْفِه ثَاِني{: أسلم بن زيد عن

 ِبركِْنـهِ  فَتَـولَّى  . مِبـينٍ  ِبسلْطَاٍن عونِفر ِإلَى َأرسلْنَاه ِإذْ موسى وِفي{: تعالى كقوله استكبارا، رقَبتهويثني  
 وِإلَـى  اللَّـه  َأنزَل ما ِإلَى تَعالَوا لَهم ِقيَل وِإذَا{: تعالى وقال ،]٣٩ ، ٣٨: الذاريات [}مجنُون َأو ساِحر وقَاَل

 رسوُل لَكُم يستَغِْفر تَعالَوا لَهم ِقيَل وِإذَا{: وقال] ٦١: النساء [}صدودا عنْك يصدون الْمنَاِفِقين رَأيتَ الرسوِل
 خَـدك  تُصعر وال{: البنه لقمان وقال  ]٥: المنافقون [}مستَكِْبرون وهم يصدون ورَأيتَهم رءوسهم لَووا اللَِّه

 }مـستَكِْبرا  ولَّى آياتُنَا علَيِه تُتْلَى وِإذَا{: تعالى وقال عليهم، استكبارا عنهم تميله: أي] ١٨: لقمان [}ِللنَّاِس
  . اآلية]٧: لقمان[

 ، وهذا قال به جماعة من أهل العلم،مستكبر:  تفسير ابن عباس قال}ِعطِْفِه ثَاِني{ :-تبارك وتعالى-قوله 
أي : -سلملك عن زيد بن أقتادة وماكمجاهد و- وهو قول من قال : والقول اآلخر،وذلك تفسير على المعنى

 ثَاِني{من أهل العلم من فسره باالستكبار ف ، فهذان قوالن، هذا تفسير على اللفظ،ه وهي رقبتهوي عنقال
طف هو جانب اإلنسان من  والِع، يلوي رقبته}ِعطِْفِه ثَاِني{ ومنهم من فسره على اللفظ ،ي مستكبرأ }ِعطِْفِه

:  لكن الذي عبر به قالطف،طفيه هذا هو الِعظر في ِع فالن ين:قالي ،طفرأسه إلى خاصرته هذا كله ِع
لوي  لكن الذي ي،ن العطف هو هذا جميعاًفاألصل أال وإ ، عبر عن العطف ببعض معناه،وي رقبته مثالًال

   ؟ واضح، عطفه، فمن لوى رقبته يكون قد لوىعادٍة هو الرقبة
 ، فهذا يدل على االستكبار]١٨: لقمان[ }ِللنَّاِس خَدك تُصعر ولَا{ :اءت اآليات األخرى كما ذكر هناولهذا ج
 لما تكلم ، في غزوة المصطلق-صلى اهللا عليه وسلم- لما رجع النبي ؛وسهم هذا في عبد اهللا بن أبيءلووا ر

 ِإلَى رجعنَا لَِئن{:  وقالك،ك يأكلْ كلبنم س:ال كما قال األولء إما مثلنا ومثل هؤال:  وقال أبيعبد اهللا بن
صلى اهللا عليه -طلب منه أن يأتي إلى النبي وفلما قيل له  ]٨: المنافقون [}الَْأذَلَّ ِمنْها الَْأعز لَيخِْرجن الْمِدينَِة
نه ينظر إليهم إ ف، وهكذا المتكبر على الناس،، فهذا يفعله المتكبر رأسه استكباراً ليستغفر له لوى-وسلم

 ال تلوي أو: أي ]١٨: لقمان[ }ِللنَّاِس خَدك تُصعر ولَا{ تكبراً ، ال ينظر إليهم بوجهه ويقابلهم فيه،بصفحة عنقه
ة هي ناشئو ، فهذا كله يرجع إلى هذه األفعال التي يفعلها اإلنسان ببدنه،ال تصرف عنهم وجهك تكبراً عليهم

ن هذا التصرف  أل؛بالمعنىنه فسره إر فكبال ولذلك من فسره بأنه ؛ والتعالي على الناسبسبب الكبر والتعاظم
  . في هذاخر فهذا ال يدخل آرأسه ألمر أو  اإلنسان عطفه  لكن لو لوى؛معناه الكبر

}ِضلَّ ِعطِْفِه ثَاِنيِلي نِبيِل عذلك فإن هذين القولين ال ل و،ال ينقاد لهمتكبر عن الحق  :أي ]٩: الحج [}اللَِّه س
 فمن ، العنق هذا التصرف والفعل ناشئ عن الكبرلي، فنحتاج معهما إلى الترجيح لما بينهما من المالزمة

  .، واهللا تعالى أعلم وهذا حق هذا حق، فال نحتاج إلى الترجيح،اهفسره بالكبر فقد فسره بمعن
 هـذا  أن بهـا  المراد يكون أو المعاندين، بها المراد يكون أن إما ]٩: الحج[ }ِهاللَّ سِبيِل عن ِليِضلَّ{: وقوله
  .اهللا سبيل عن يضل ممن جعلهدنيء لنال الخلق هذا على جبلناه إنما لهذا الفاعل

المراد كون يما أن إ :قال ]٩: الحج [}اللَِّه سِبيِل عن ِليِضلَّ{ :الحظ اآلن الفرق بين المعنيين على هذه القراءة
 ويقصد ، يعني أنه هو يريد الضالل]٩: الحج [}اللَِّه سِبيِل عن ِليِضلَّ ِعطِْفِه ثَاِني{ : بمعنى،بها المعاندين



فيكون ذلك منه من أجل اإلضالل عن  ]٩: الحج [}اللَِّه سِبيِل عن ِليِضلَّ ِعطِْفِه ثَاِني{الضالل هذا المعاند 
 ، وال ينقاد له، وال يقبل الحق،لتعليل يفعل ذلك ال يريد الحقلضحة وصريحة أنها  فتكون الالم وا،سبيل اهللا

   .يعترف به ليضل غيره عن سبيل اهللاوال 
  .ك، ليست بعينها موجودةتي صاغها هنايعني صياغة العبارة الموجودة هنا ليست العبارة ال

 سورة[ }اللَِّه سِبيِل عن ِليِضلَّ{ الحقما أن يكون هذا اإلنسان يفعل ذلك قصداً ويتكبر عن إعلى كل حال 
كن هذا الفعل ال  ول،ه استكباراً على الحقما أن ذلك يقع منإ و،يريد الضالل فتكون الالم للتعليل ])٩(الحـج

 فتكون الالم الم العاقبة ، قد جعل ذلك سبباً إلضالله عن سبيل اهللا-عز وجل- ولكن اهللا ،يقصد به اإلضالل
يعني هل التقطوه من أجل  ]٨: القصص [}وحزنًا عدوا لَهم ِليكُون ِفرعون آُل فَالْتَقَطَه{: ، مثلربهذا االعتبا

يكون أن  نتج عنه له لكن التقاطهم هذا ،ايكون ولداً بارمن أجل أن هم التقطوه  ،؟ الأن يكون عدواً لهم وحزناً
   .م العاقبة تسمى الهذهف ،هم وهالكهم الذي حصل على يدهئسبب شقا

مع  ، هذا تسمى الم العاقبة،بة اإلهالك لكن لتكون العاق، ليهلكه؟ اله هل صحب، ليهلكهاً فالن صحب فالن:تقول
 إما أن ذلك كتبه اهللا ، لكن هي تعلل، أيضاً حتى هذه هي الم التعليل:يقولأن من أهل العلم من ال يعتبر هذا، 

 قد يقصد هذا فهو يلوي عنقه ه يعني بمعنى أن،هي الم التعليل، في هذاذلك سبباً فجعل  و، عليه-عز وجل-
عز - ولكن اهللا ،ما أنه ال يقصد هذا اإلضاللإ، وم الم تعليلالفال ])٩(الحـج سورة[} اللَِّه سِبيِل عن ِليِضلَّ{

 عن ِليِضلَّ{  لإلضالل سبباً وعلة-، وما شابه ذلكما كتب عليه من الكفر-يعه هذا  جعل من شأن صن-وجل
لكي ال ( الالم هذه ]٥: الحج [}شَيًئا ِعلٍْم بعِد ِمن يعلَم ِلكَيلَا{: -تبارك وتعالى-كما سبق في قوله  }اللَِّه سِبيِل
 أجراه في هذه األطوار -عز وجل-ن اهللا أل ؛ هي الم التعليل:هذا يقولب لكن من ال يقول ، الم العاقبة)يعلم

   .ا المستوى ألجل أال يعلم من بعد علم شيئاًحتى يصل إلى هذ
 وهو المستكبر :األول:  أشار إلى قولين-رحمه اهللا-ابن كثير  }اللَِّه سِبيِل عن ِليِضلَّ{على كل حال فهنا 

، ، ويريد أن تكون سبيالً معوجةآلخرين أن يؤمنوال وال يريد ،يفعل ذلك ليضل ال يريد أن يؤمن في نفسه
 عليه ذلك، يعني عدم قبول الحق -عز وجل-لكن كتب اهللا  هو يتكبر على قبول الحق ، ال:نيوالمعنى الثا

 ، اإلضالل عن سبيل اهللاي ه-عاقبة هذا الصنيع- لتكون العاقبة ، ليكون ذلك سبباً ليضل؛ر والكفرواالستكبا
  ؟اتضح الفرق بين المعنيين

 فالالم ،فهذه واضحةِضل يعني في نفسه، ويضل يعني غيره، ي }اللَِّه سِبيِل عن ِضلَِّلي{ :في قراءة أخرى
 ؟ وانصرف عنه فالنتيجة ما هي، واستكبر عن الحق، عنقهبمعنى أنه إذا لوى }اللَِّه سِبيِل عن ِضلَِّلي{للعاقبة 
   .الضالل

}ِضلَِّلي نِبيِل ع{لقراءة  وعلى هذه ا، من السبعةواءة ابن كثير وأبي عمروهذا قر }اللَِّه سِضلَِّلي نِبيِل عس 
فعلى هذه القراءة ال يكون له  }اللَِّه سِبيِل عن ِضلَِّلي{ واحتج بهذه الجزئية ، إن هذه في الدعاة:من قال }اللَِّه

  .فيها مستمسك
 اهللا لَقّاه اهللا تآيا عن استكبر لما أنه كما والذل، اإلهانة وهو ]٩: الحج[ }ِخزي الدنْيا ِفي لَه{: تعالى قال ثم

   .علمه ومبلغ همه أكبر ألنها اآلخرة؛ قبل فيها وعاقبه الدنيا، في المذلة



يريد و ،هو يترفع عن الحق ال يريد أن يكون تابعاً لغيره في الحقف ،زاه بعكس ما قصدها ج-عز وجل-اهللا ف
 }ِخزي الدنْيا ِفي لَه{ ؟نت النتيجة ماذا كا،-نسأل اهللا العافية-اً في الضالل أن يكون مقدماً ورأساً وإمام

 بدالً من ، فحصل له عكس مقصوده، هذا الخزي، العار والفضيحة والمذلة والهوان:يعني  الخزي]٩: الحج[
خزي أكثر من   هناكل ه]١: المسد [}وتَب لَهٍب َأِبي يدا تَبتْ{: باع صار كما نقولتّيشرف بالحق واالأن 
 ؟-مارضي اهللا تعالى عنه- لكن أين أبو لهب من العباس أو من حمزة  ]٩: الحج[ }ِخزي الدنْيا ِفي لَه{ ؟هذا

صلى اهللا عليه -تباع النبي ا؟ هؤالء رضوا ب-م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-أو من عمر أو من أبي بكر 
 ]٩: الحج[ }ِخزي الدنْيا ِفي هلَ{فـ وأما هذا الذي تكبر ، فحصل لهم الشرف والرفعة في الدنيا واآلخرة-وسلم

  .  فهو أعظمرةوما ينتظره في اآلخ
 ومداخل ،عن الحقعراض تنكيل لما تكلم عن أسباب اإل في كتاب ال-رحمه اهللا-لمعلمي وراجعوا كالم ا
 من يكون له أتباع :خرآ اًصنف وذكر ،منهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشةأن  وذكر ،الهوى في ذلك

رض عليه الحق أبى واستكبر؛  فإذا ع، من األموال والخدمة وما إلى ذلك ويأتيه،وس الباطلء من ركونوي
 ستذهب، ثم بعد ذلك  القيادة والريادة وهذه وهذا التعظيم، وهذه األموال ستذهب،لرئاسة ستذهبن هذه األ

   .يصير تابعاً لغيره
 ،ن هذا المجد الذي أقامه كله على باطلنى ذلك أن معما يحصل؛ ألنفسه في يضاً يحصل له ثم بعد ذلك أ

 وهكذا ،قرره كان باطالًي إليه طول المدة الماضية ويدعوما كان   كذلك إن،يريد هذافهو ال  ،هم زائفهو وو
بالحق ربما  ثم هذا الذي قد جاء ، من جديد، فيبدأ من الصفر،ما عليه قومه وعشيرته وجماعته كان باطالً

 فتأبى عليه نفسه ،ينقادوثم بعد ذلك يعترف له بالحق  منه،  أعظم منه، وأكبر منه، وأجّليتعاظم ويرى أنه
  . يستكبرو

 يقـال : أي ])١٠-٩(سورة الحـج  [ }ذَِلك ِبما قَدمتْ يداك   *  الْحِريِق عذَاب الِْقيامِة يوم ونُِذيقُه{ :قوله تعالى 
   وتوبيخاً تقريعا هذا له
}ذَِلك تْ اِبممقَد اكدأضاف العمل إلى اليد مع أن أعمال الكفار أعظمها ما هو؟ الكفر وهو ]١٠: الحج[ }ي 

 إلى هضاففأ ، وهكذا في سائر الجوارح،لسان من الكفر والمعاصيالصل منهم ب وكذلك ما يح،متعلق بالقلب
 إنسان خسر في ،ذا ما جنته يداكه: يقال ،مقارفات اإلنسان إلى يدهنهم يضيفون إ العرب فقةاليد على طري

 وقع في مشكلة ، وقع في مصيبة،نب من جوانب الحياة إنسان فشل في جا، إنسان لم ينجح في امتحان،تجارة
 ، أو وقع له ذلك بسبب لسانه، وإنما وقع له ذلك بسبب الكسل،ه قد يكون لم يجنه بيد، هذا ما جنته يداك:ليقا

: الشورى[ }َأيِديكُم كَسبتْ{ى اليد هم يضيفون أعمال اإلنسان إلف) خفَ نَوك وفُتاكَ أواكيد(هذا ما جنته يداك 
  . إنما تكون بيدهاإلنسان ن أكثر مزاوالت  أل)ما قدمت أيديكم (]٣٠

 ثُـم  * الْجِحـيمِ  اِءسو ِإلَى فَاعِتلُوه خُذُوه{: تعالى كقوله ])١٠(سورة الحـج [ }وَأن اللَّه لَيس ِبظَلَّاٍم لِّلْعِبيدِ  {
: الـدخان  [}تَمتَـرون  ِبِه كُنْتُم ما هذَا ِإن * الْكَِريم الْعِزيز َأنْتَ ِإنَّك ذُقْ * الْحِميِم عذَاِب ِمن رْأِسِه فَوقَ صبوا
٥٠- ٤٧.[   



،  يعني كثير الظلم،صيغة مبالغة :امظلّ ]١٠: الحج[ }ِللْعِبيِد ِبظَلَّاٍم لَيس اللَّه وَأن{ :-تبارك وتعالى-قوله 
 يقع منه شيء من -قدستو سبحانه وتعالى- فهل معنى ذلك أنه )فعل( ال ينفي أصل الصفة نفي المبالغةو

 ،المبالغة بناء على كثرة العباد: بعضهم يقول ف،جوبةبأ فمثل هذا يجيب عنه العلماء ،ال: الظلم القليل؟ الجواب
 إن الكامل من كل وجه : وبعضهم يقول،هذا كثيرف -لو صار-فقط لمة لكل واحد عت مظ فلو وق،العباد كثيرف

  : كما قيل،ى ظلم فهو كبيرقع منه أدن ولو
   مشهور العيِنها في سواِدومثلُ*** ها ن حقارِت ِمىخفَ تَفِر الظُِّةوفَفُكَ

  . غاية األذيةتأذى بها اإلنسان ي ى،خف لو وجدت في سواد العين ما تَفِر الظُّةِِوفكفُ
  مشهور  المشهوِرالِم العوخطُأ ***  مغمور المغموِر الجاهِلوخطُأ

 ولربما ما ، يقعون على الزلة، من أهل الفضل والدين والعلم وكذا الناساءدققون في أخطولذلك تجد الناس ي
نبغي اليمنى على يضع مثالً يده كما ي رأيته يصلي ولم يرفع يده حذو منكبه، أو لم : ربما يقول،خطأبهو 

 من األخطاء أشياء يسيرة لربما ينظر إليها الناس ويعدونها من العيوب أو و، أو نحو ذلك في أصبعه،اليسرى
 المرآة ، فالمرآة النظيفةكن ما ينظرون إلى عيوب الجاهل المغمور الذي لربما كله عيوبل ،أو من التقصير

الثوب الذي كله زيوت أما  ،بيض يظهر فيه أدنى شيء والثوب النظيف األ،نى شيءدالصقيلة يظهر فيها أ
رف أو ، ثوب أصحاب الِح نقطة حبر عليكتنزل: ما تقول له ،وشحوم وكله ملوث ما يظهر فيه شيء

  يسوي؟  ماذا لو نزلت عليه نقطة حبر ، كله أسودأصحاب الورش
   .اًر كثيرأدنى ظلم من الكامل يعتب، من أهل العلم من أجاب بهذا الجوابأن فالحاصل 

   .]٤٦: فصلت[ }ِللْعِبيِد ِبظَلَّاٍم ربك وما{ :-عز وجل- قال اهللا ،لقبح الظلم وشناعتههذا : وبعضهم يقول
  ]٤٤: يونس[ }شَيًئا النَّاس يظِْلم لَا اللَّه ِإن{ كثيرة -عز وجل-على كل حال اآليات في نفي الظلم عن اهللا 

توضح هذا المعنى الذي قد يستشكله بعضهم و ،لنفي فتعم كل ظلم صغير وكبير في سياق ا نكرة"شيئاً"ـ ف
 واضح وجه ]١٨٢: عمران آل[ }ِللْعِبيِد ِبظَلَّاٍم لَيس{: باعتبار مفهوم المخالفة مع استعمال صيغة المبالغة

   . أعلمواهللا ؟السؤال والجواب عنه
 . وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى اهللا على نبينا محمد


