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  :دبع و، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا، رب العالمينالحمد هللا
 من فيه هم وما -حالهم من باهللا عياذًا- النار أهل حال عن تعالى أخبر لما :قال المفسر رحمه اهللا تعالى

 من اهللا نسأل- الجنة أهل حال ذكر ،النار من الثياب من لهم أعد وما ،واألغالل والحريق والنَّكال العذاب
 تَحِتها ِمن تَجِري جنَّاٍت الصاِلحاِت وعِملُوا آمنُوا الَِّذين يدِخُل اللَّه ِإن{: فقال -الجنة يدخلنا أن وكرمه فضله
ارأي ])٢٣: (سورة الحج[ }األنْه :وقصورها أشجارها وتحت ،وجوانبها وأرجائها أكنافها في قتتخَر، 

 }ولُْؤلًُؤا ذَهٍب ِمن َأساِور ِمن ِفيها يحلَّون{ ،الحلية من }ِفيها يحلَّون{ ،واأراد وأين واءشا حيث يصرفونها
 المؤمن من الِحلْية تبلغ((: عليه المتفق الحديث في -وسلم عليه اهللا صلى- النبي قال كما ،أيديهم في: أي

  .)١())الوضوء يبلغ حيث
 ،الحرير من هؤالء لباس ،لهم فصلت التي النار أهل ثياب مقابلة في: }حِرير ِفيها وِلباسهم{: وقوله

 ربهم وسقَاهم ِفضٍة ِمن َأساِور وحلُّوا وِإستَبرقٌ خُضر سنْدٍس ِثياب عاِليهم{: قال كما ،وسنْدسه إستبرقه
 ال((: الصحيح وفي ،])٢٢-٢١(: اإلنسان سورة[ }مشْكُورا سعيكُم وكَان جزاء لَكُم كَان هذَا ِإن * طَهورا شَرابا
  .)٢())اآلخرة في يلبسه لم الدنيا في لبسه من فإنه ،الدنيا في الديباج وال الحرير تلبسوا
 ِفيها وِلباسهم{: تعالى اهللا قال ،الجنة يدخل لم ،اآلخرة في الحرير يلبس لم من: الزبير بن اهللا عبد قال

ِريرح{.  
 ِمن تَجِري جنَّاٍت الصاِلحاِت وعِملُوا آمنُوا الَِّذين وُأدِخَل{ :كقوله }قَوِلالْ ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{: وقوله
  .])٢٣(: إبراهيمسورة [  }سالم ِفيها تَِحيتُهم ربِهم ِبِإذِْن ِفيها خَاِلِدين األنْهار تَحِتها

  : أما بعد،حبه وعلى آله وص، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 هنا من نعيم أهل الجنة هذا على طريقة القرآن بذكر ما يحصل به الخوف -عز وجل-فما ذكره اهللا 

على و ، ويحلون لؤلؤاً: التقدير}ولُْؤلًُؤا ذَهٍب ِمن َأساِور ِمن ِفيها يحلَّون{ :-تبارك وتعالى-قوله ف ،والرجاء
 على المجرور اًؤلؤ عائدكون اللي }بأساور من ذهب ولؤلٍؤ{تواترة بالجر قراءة م وهي أيضاً ،القراءة الثانية

على قراءة و ، أن هذا الذهب مرصع باللؤلؤ-واهللا تعالى أعلم- فيكون المعنى ، وهو الذهب عليهاًمعطوف

                                                             

   .باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء–كتاب الطهارة ) ٦٠٩(:  رواه مسلم برقم- ١
- كتاب اللباس والزينة  ) ٥٥٣١(: باب األكل في إناء مفضض، ومسلم برقم      –كتاب األطعمة   ) ٥١١٠: (رقم رواه البخاري ب   - ٢

    .باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء



 يعني حلية من ذهب وحلية من ، فيحتمل أن تكون الحلية من اللؤلؤ، ويحلون لؤلؤاً: أي}ولؤلؤاً{ :النصب
 مع أنه جرت العادة في الدنيا فيما هو معروف أن األساور ، بمعنى أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ،لؤلؤ

 فيمكن ، ولكن نعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا، وإنما اللؤلؤ يرصع بالذهب مثالً،في الدنيا ال تكون من اللؤلؤ
اد رقائم بأن الم  أيضاً مع أن االحتمال،الصأن يحلى هؤالء بأساور من اللؤلؤ الخالص وأساور من الذهب الخ

 وإنما هو من الذهب رصع ، فال يلزم من ذلك أن السوار برمته من اللؤلؤ،ا ويحلون لؤلؤ: أي}ولؤلؤاً{
  . من البهرج والزينة وعلى كل حال نعيم الجنة ال يقاس بنعيم الدنيا وما فيها،اللؤلؤب

قول و -رضي اهللا تعالى عنه- ما ذكره من قول ابن الزبير }حِرير هاِفي وِلباسهم{ :-تبارك وتعالى-وقوله 
الحرير في  من لم يلبس : قال))فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة(( :-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

لم أنه  ))في اآلخرةلم يلبسه (( :قوله فهم من -مارضي اهللا عنه-يعني أن ابن الزبير  ،اآلخرة لم يدخل الجنة
 وقد ،الحديث قد يفهم منه هذا المعنىف ؛ ولكن هذا أيضاً غير قاطع، ألن الحرير لباس أهل الجنة؛يدخل الجنة

ن ولم يتب أنه لمن مات وهو يشرب الخمر  أخبر أن -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف ،يفهم منه غير ذلك
اللون هذا حرم من وإنما ي ،ال؟ ه يخلد في الناروأن ؟ فهل معنى ذلك أنه ال يدخل الجنة،٣يشرب من خمر الجنة

وقد يفهم هذا من بعض كالم شيخ اإلسالم في بعض -بعض أهل العلم كابن القيم و ،الجنة من النعيم في
في ابن القيم ال يتقيد بما ورد و ، يرى أن النعيم في الجنة ينقص بحسب حال اإلنسان في الدنيا-المواضع

 في ا أو من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه،ه في اآلخرة لم يلبس في الدنيالحريرأن من لبس امن األحاديث 
 شيئاً من هذه المحرمات في الدنيا عموماً فإن ذلك يكون  بل يرى أن من تعاطى، يعني إن لم يتب،اآلخرة

يا ال يجري فيها  ومثل هذه القضا، ولكن هذا الكالم ال دليل عليه،حرم من نظيرهيف ،نقصاً في نعيمه في الجنة
 إذا قلنا بأن الحديث يحتمل الحريرو ،الخمرك يبقى سؤال إذا وقفنا عند األشياء التي ورد فيها النص ،القياس
من مات وهو يلبس الحرير ف ، وليس معنى ذلك أنه ال يدخل الجنة،حرم من حرير الجنةخر وهو أنه يآ معنى

ن  أل يدخل الجنةال من أنه -رضي اهللا عنه-ي ذكره ابن الزبير  فهذا الفهم الذ،ال ؟لم يتب هل يخلد في النارو
إن هذا من نصوص  :قائل أن يقولل و،حرم هذا النوع من النعيمي نهإ: يمكن أن يقال هذا هو لباس أهل الجنة

ل ذلك و ومن أهل العلم من يؤ، وال يتعرض له بتأويل، ليحصل الردع والزجر؛ على ظاهرهالوعيد فيجرى
    يبقى ف ،ن الحديث ليس فيه ذكر هذا القيدهذا ألى لإ وال حاجة ، فالمستحل يكفر؛ن كان مستحالًإبأن هذا 

 ؛ هذاوا ولكن في مجالس العلم يحتاج الناس أن يفهم،ن هذا من نصوص الوعيدإ: قالين أ -واهللا تعالى أعلم-
  الحرير في الدنيا ويموت على هذا الذي يلبس:-مثالً–ل ايقكأن  ، على ذلك لوازم فاسدةوامن أجل أن ال يبن

 ألنه ؛ الذي يموت وهو يشرب الخمر ولم يتب فإنه يخلد في النار:لا يقوكذا أن ، فهذا ال يجوز،يخلد في النار
  .زاء هذه المقارفةإن ذلك يكون نقصاً في نعيم الجنة بإ: يقالبل  ، ال،ال يشرب من خمر الجنة

                                                             

 حـرام  مـسكر  وكل خمر مسكر كل(( -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال :قال عمر ابن عن) ٥٣٣٦: ( في مسلم برقم  - ٣
باب بيان أن كل مـسكر خمـر،        - كتاب األشربة    ))اآلخرة في يشربها لم يتب لم يدمنها وهو فمات الدنيا في الخمر شرب ومن

 .وأن كل خمر حرام



 ،نه يكون ناقص النعيمإظيم وكامل فإذا كان ال يشرب من خمر الجنة فهنا يرد سؤال هو أن نعيم الجنة نعيم ع
 عن تفاوت -عز وجل- كما أنه قطعاً أخبرنا اهللا : فيقال؟الجنة فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعين فكيف هذاو

 أصحاب وأن ،الجنة درجاتعن هذا وأن   أخبر-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  و،درجاتهمونعيم أهل الجنة 
 في نعيم من  وال يكون ذلك نقصاً، الكوكب الغابر في األفقىيتراء كما ،أهل الجنةهم آالدرجات العالية يترا
 فيكون ما عنده ،غيصن فالجنة ليس فيها ت، أفضل مما أعطي أحدعطي؛ ألنه يرى أنه ما ُأكان في مرتبة أدنى

ور بنقص الراحة والسرور والنعيم في ما أشبه ذلك بحيث ال يحصل له شعورة حبمن اللذات والنعيم وال
  . واهللا تعالى أعلم، هذا الجواب.الجنة

 :حات يدخل في عموم قوله تعالىايرى أن من توسع في المبفهو  -رضي اهللا تعالى عنه- أما مذهب عمر 
}تُمبَأذْه اِتكُمبِفي طَي اِتكُميا حنْيتُم الدتَعتَماسا ووأن ذلك يكون على حساب حظه من ])٢٠ (:األحقاف سورة[ }ِبه 

ذات ل حتى الكالم في ال،ذاتل ومرتبته بحسب ما حصل له من التوسع في ال،ينقص نعيمه في اآلخرةف ،اآلخرة
أدى حق واإلنسان إذا شكر النعمة ن أ ومذهب عامة أهل العلم ،-رضي اهللا عنه- فهذا مذهب عمر ،المباحة

 ،صهيب الروميك -مرضي اهللا تعالى عنه-الصحابة ف ،حقهفي يكون نقصاً فيها فإن ذلك ال  -عز وجل-اهللا 
لوا ولم تفتح عليهم الدنيا ل ما حص ولم يحص،خوانهمإاآلثار حينما يتذكرون من مات من في ما ورد ك وغيره

اهد في  ذكر عن المج-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،كانوا يخافون أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في الدنيا
يرجع بما يرجع من أجر أو يقتل في سبيل اهللا فيكون أجره وافيا على اهللا، وإما أن ما أن إسبيل اهللا أنه 

يكون هؤالء و ، فهذا األجر الذي يرجع به هل هو مثل األجر الذي يحصل لذاك الذي قتل ولم يرجع،غنيمة
  .. هذانم يتكلمون عالعلهل أ ف، أو جزائهمتعجلوا شطر ثوابهم أو أجرهمقد كما جاء في بعض األحاديث أنهم 

 وعِملُواْ آمنُواْ الَِّذين وُأدِخَل{: تعالى كقوله ])٢٤ (:الحج سورة[ }الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{: وقوله
 ])٢٣ (:إبراهيم سورة[ }سالَم ِفيها تَِحيتُهم ربِهم ِبِإذِْن ِفيها خَاِلِدين اَألنْهار تَحِتها ِمن تَجِري جنَّاٍت الصاِلحاِت

 الرعد سورة[ }الداِر عقْبى فَِنعم صبرتُم ِبما علَيكُم سالَم  *باٍب كُلِّ من علَيِهم يدخُلُون والمالَِئكَةُ{: وقوله
 فهدوا ])٢٦-٢٥ (:الواقعة سورة[ }سلَاما سلَاما ِقيلًا ِإلَّا*  تَْأِثيما ولَا لَغْوا ِفيها يسمعون لَا{: وقوله ])٢٤-٢٣(

 كما ال ])٧٥ (:الفرقان سورة[ }وسلَاما تَِحيةً ِفيها ويلَقَّون{: وقوله ،الطيب الكالم فيه يسمعون الذي المكان إلى
 :عمران آل سورة[ }الْحِريِق ذَابع ذُوقُواْ{: لهم يقال به ويقرعون به يوبخون الذي بالكالم النار أهل يهان

)١٨١([.  
 اآليات التي أوردها على نوعين منها ما يدل على أن ذلك ه هذ}الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{ :قوله تعالى

 ،-مثالً–تسليم الال إ أو أنهم ال يسمعون ،ن ذلك يصدر من غيرهمأ ومنها ما يدل على ،يصدر منهمالسالم 
 سلَاما ِقيلًا ِإلَّا* تَْأِثيما  ولَا لَغْوا ِفيها يسمعون لَا{ قال }والمالَِئكَةُ{ :-تبارك وتعالى-قال هنا بعد قوله ولهذا 
 وجه هذا الكالم الذي ذكره ، قال فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكالم الطيب،هذا الذي يسمعونه }سلَاما

 هدوا إليه فال يصدر أنه بمعنى }الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{: تعالى  في قوله-هللارحمه ا-الحافظ ابن كثير 
 لَا{ وفي اآلية التي ذكرها هنا ، ومن هذا القول الطيب الذي يصدر منهم السالم،ال الطيب من القولإمنهم 

ونعمسا يا ِفيهلَا لَغْوا وا ِقيلًا ِإلَّا{ثم يعني ما يوجب اإل }تَْأِثيملَاما سلَاما{ ، يعني قوالً:قيالً }سلَاما سلَامس{، 



 ، منهمصادراًإلى المكان الذي يسمعون فيه الطيب من القول فيكون  هدوا: }الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{
وعلى كل حال ، -هللارحمه ا- هكذا أراد ابن كثير ،وهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه ذلك من غيرهم

 وال ،وال شتم ، وال أذى، فالجنة ليس فيها سخط، ويشمل كل طيب من القول،الطيب من القول يشمل السالم
رحمه - وهذا الذي فسر به ابن جرير ،ال اهللاإله إن ال أ شهادة ه فالقول الطيب يدخل في، وال ما ينكر،ما يعاب

هذا الذي ذكره الحافظ ابن و ، ويدخل فيه السالم كما دل عليه القرآن،}وِلالْقَ ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{ -اهللا
 في الدنيا يصدر من الناس ما يعاب ،كل أهل الجنة يتكلمونف ، ويدخل فيه كل قول طيب،-رحمه اهللا-كثير 
ور  أو كان ذلك من األم-عز وجل- ويصدر ما يقبح سواء كان ذلك من قبيل الشرك ودعاء غير اهللا ،فيشين

من قبيل الشتم  أو كان ذلك ، والنميمة، أو كان ذلك من قبيل الغيبة-بدع وأهواء مما يتكلم به الناس-المحرمة 
 وال ما يزعج ، وليس فيها ما يقبح، وليس فيها معصية،الجنة ليس فيها فحشووالسب أو الفحش أو نحو ذلك، 

ن اإلنسان الشك أنه يتأثر بما أل هذا من أعظم النعيمو ،ال الكالم الطيبإ وإنما ال يسمع اإلنسان فيها ،األسماع
 ويصدر منهم من السب ،وال يحفظون ألسنتهم  يتكلمون بما ال يليقاً فإذا سمع الكالم السيئ وجالس أناس،يسمع

  ولذلك فإن،صغتن يتكدر القلب ويم ومن ثَ، وألسنتهم حداد فإن القلوب واألسماع تتأثر بهذا،واألذى والوقيعة
 والتعنيف أو يسمعون ما يكرهون ، يثرب عليهم مثالً، يحضرون المجالس التي يسمعون فيها التثريبينالذ

 وال ،غيره إذا كان يسمع هذا التثريب ال يحب هذا المجلس وأوعيب سواء كان هذا ولدك  من شتم وانتقاص
أعراض الناس في كلم فيها تمجالس التي يالالسليمة إذا حضروا في  وهكذا أصحاب الفطر ،يحب الحضور فيه

 وقل مثل ذلك حينما يسمع اإلنسان ،من األحوالحال هذا بال تطيق قلوبهم ويسمعون فيها الكالم المحرم فإنه 
عام أو في سوق أو في طائرة أو في مجمع من مجامع الناس ابتلي فسمع الناس يتحدثون أو يبتلى في مكان 

جروحاً عميقة وهم ال قوية جارحة تجرح  ،ذف وعبارات سيئة جداً ق، وعباراتهم ال يتحفظون بها،تحيتهم شتم
الجنة و ، جداًكالم مؤٍذفهو اإلنسان ال يمكن أن يحتمل هذا و ،يرسلونه على عواهنهبل  ،هذا الكالمبيتحفظون 

 ،المال طيب الكإنظر إلى أناس ال تسمع منهم او ، هذاب ولذلك جر،الكالم الطيب الإ ال يسمع ،ليس فيها هذا
 -عز وجل- وكذلك ما ذكره اهللا ،ال تمل تلك المجالسو ، الكالم الحسن تجد أن هذا من النعيم،الكالم اللطيف

 فوجود الغل في نفس ])٤٣ (:األعراف سورة[ }ِغلٍّ من صدوِرِهم ِفي ما ونَزعنَا{من نعيم أهل الجنة بأنه 
لئ متُا إذا ،بل ال ينام اإلنسان الذي يحمل الغل في قلبه ،اإلنسان يكدر عليه نعيمه ولذته وراحته وسروره

 كيف ةموقع بينه وبين أحد خصوإذا  واإلنسان ،القلب بالغل ذهبت السعادة وتنغصت على اإلنسان المعيشة
ما (  في كل مكان كدمات فهذا أسأل اهللا العافيةاً، ملطخ ملوث العرضاًال إذا كان إنسانإ ،تكون حاله وحياته

 من -عز وجل- فهذه من األمور الخفية التي ال يتفطن لها الكثير من الناس مما ذكر اهللا ) إيالمميٍت بلجرٍح
يتعاطاها اإلنسان من  في أمور حسية مادية وليس النعيم هأ، ل من نفوسهم السماع وذهاب الغ:نعيم أهل الجنة

جد اإلنسان أعلى لذات يذهب هذه اللذة كلها ولذلك هناك أشياء قد تُف ، ال،نكاح وأكل وشرب وقصور يسكنها
 )٤()حبب إلي من الدنيا النساء والطيب( يقول -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،الدنيا ربما هي لذة النكاح

                                                             

  .وقال األلباني حسن صحيح) ٣٩٣٩: (رواه النسائي برقم -٤



اللذة بسببها كلمة واحدة تتحول ومعروف في أحوال الناس أن الرجل قد يسمع من هذه المرأة التي يعاشرها 
ذكره ي قد ، والناس يذكرون مثل هذا،كلمة تجرح مشاعرهف ،أن يعاشرها وال يستطيع في تنغيص فيزهد إلى

بعضم ومن الزوجات وهكذا أيضاً لربما كان اإلنسان يأكل ولكنه إذا غلبه الغم أو ، من الجوارين أكثر 
  . للطعاما قلبه بالغل ال يجد طعمألمتَا

 به وأنعم إليهم أحسن ما على ربهم فيه يحمدون الذي المكان إلى: أي }الْحِميِد ِصراِط ِإلَى وهدواْ{: وقوله
 وقد )٥())سالنّفَ يلهمون كما والتحميد التسبيح لهموني إنهم(( الصحيح الحديث في جاء كما إليهم وأسداه

: وقيل اهللا، إال إله ال: وقيل القرآن،: أي }الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{: قوله في المفسرين بعض قال
 ،ذكرناه ما ينافي ال هذا وكل الدنيا، في المستقيم الطريق: أي }الْحِميِد ِصراِط ِإلَى وهدوا{ المشروعة األذكار
  .أعلم واهللا
  الجنة ليس فيها ال!! يعني القرآن أو نحو هذا أو األذكار المشروعة}الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{ بأن القول

 ولكن هؤالء ،الجنة ليس فيها تكاليفف ،سأذكار إنما يلهمون التسبيح والتهليل كما يلهمون النفَوال قراءة قرآن 
 -عز وجل-ما ذكر اهللا ك }الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى هدوا{ أن هذا في الدنيا -واهللا أعلم-العلماء قصدوا بذلك 

 مع أن ظاهر السياق أن هذا من نعيمهم ، في الدنيا}الْقَوِل ِمن الطَّيِب ىِإلَ هدوا{أنهم هذا النعيم ألهل الجنة 
 ولكن كأن من فسره بأن هذا في الدنيا }الْحِميِد ِصراِط ِإلَى وهدوا الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{ ،في الجنة

 لهذا اً أن هذا كان في الدنيا وكان سبب،ال اهللا أو نحو ذلكإله إ ال : إذا قيل}الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى وهدوا{
 قال عن -عز وجل-مع أن اهللا  ؟ تكون في اآلخرة هدايٍة أي}الْحِميِد ِصراِط ِإلَى وهدوا{وهكذا  ،النعيم

 وقد ])٥-٤ (:محمد سورة[ }بالَهم ويصِلح سيهِديِهم* َأعمالَهم  يِضلَّ فَلَن اللَِّه سِبيِل ِفي قُِتلُوا والَِّذين{ :الشهداء
 فالهدايات ، ومنها ما يوجد في اآلخرة، الهدايات منها ما هو موجود في الدنيا: ولهذا يقال؟قتلوا فكيف يهديهم

ل عن المسائل ئهدى اإلنسان عند سؤال الملكين في القبر إلى الجواب إذا س ي،التي توجد بعد الموت كثيرة
 -عز وجل- فاهللا ،كذلك العبد أيضاً يحتاج إلى هداية حينما يقوم من قبره فيتوجه إلى محشره و،الثالث

ويحتاج أيضاً إلى هداية  ])٤٣( :المعارج سورة[ }يوِفضون نُصٍب ِإلَى كََأنَّهم{وصف خروج الناس من قبورهم 
 رأيت شيئاً ، كذا فعلتَ: أو يقال له؟ لم فعلت كذا، ويسدد، فيلهم العبد الحجة-عز وجل-حينما يحاسبه اهللا 

الشاهد أنه ف ،.. ربي: قال،ألهم الحجةإذا العبد أن  أخبر -صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،يجب عليك أن تغيره
 ثم إن اإلنسان أيضاً يحتاج إلى هداية أخرى بعد ،يلهم الجواب الصحيح الذي يحصل له به الخالص والنجاة

ويحتاج إلى  ، ويحتاج إلى هداية أخرى إلى باب الجنة،إلى هداية على الصراط ويحتاج ،ذلك إلى الصراط
* َأعمالَهم  يِضلَّ فَلَن اللَِّه سِبيِل ِفي قُِتلُوا والَِّذين{ -عز وجل- ولهذا قال اهللا ، الجنة فيهإلى منزل هداية

ِديِهمهيس ِلحصيو مالَه{ : يقول-عز وجل- واهللا }بِإن نُواْ الَِّذينِملُواْ آمعاِت واِلحالص ِديِهمهي مهبر اِنِهمِبِإيم 
وكل هذا ال ينافي ما ذكرناه  : هنا يقول-رحمه اهللا-بن كثير وا ])٩ (:يونس سورة[ }اَألنْهار تَحِتِهم ِمن تَجِري

 ،ة وكذلك أيضاً في الجن، يكون سبباً لهذا النعيملمالدنيا  في ا}الْقَوِل ِمن الطَّيِب ِإلَى هدوا{ يعني ،واهللا أعلم
                                                             

  . وتسبيحهم فيها بكرة وعشياباب في صفات الجنة وأهلها–كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٧٣٣١(: برقم  رواه مسلم- ٥



 :أي }الْحِميِد ِصراِط{ الصراط هو الطريق الواسع }الْحِميِد ِصراِط ِإلَى وهدوا{السياق في الجنة وظاهر 
    ون اآلية  فقد تك-تبارك وتعالى- أي إلى طريق اهللا }الْحِميِد ِصراِط ِإلَى وهدوا{ -عز وجل-صراط اهللا 

  . واهللا أعلم،تشمل هذا الذي ذكره السلف جميعاً
}ِإن وا الَِّذينكَفَر وندصيو نِبيِل عِجِد اللَِّه سسالْماِم ورالَِّذي الْح لْنَاهعِللنَّاِس ج اءواِكفُ ساِد ِفيِه الْعالْبو نمو 

ِرداٍد ِفيِه ينُِذقْ ِبظُلٍْم ِبِإلْحه ذَاٍب ِمن٢٥(: سورة الحج[ . }َأِليٍم ع([.  
 فيه، مناسكهم وقضاء الحرام، المسجد إتيان عن المؤمنين صدهم في الكفار على منكرا تعالى يقول

: األنفالسورة [ }لَمونيع ال َأكْثَرهم ولَِكن الْمتَّقُون ِإال َأوِلياُؤه ِإن َأوِلياءه كَانُوا وما{: أولياؤه أنهم ودعواهم
)٣٤([.  

 قُْل ِفيِه ِقتَاٍل الْحراِم الشَّهِر عِن يسَألُونَك{: البقرة سورة في قال كما مدنية، أنها على دليل اآلية هذه وفي
: البقرةسورة [ }اللَِّه ِعنْد َأكْبر ِمنْه ِلِهَأه وِإخْراج الْحراِم والْمسِجِد ِبِه وكُفْر اللَِّه سِبيِل عن وصد كَِبير ِفيِه ِقتَاٌل

 مع صفتهم ومن: أي }الْحراِم والْمسِجِد اللَِّه سِبيِل عن ويصدون كَفَروا الَِّذين ِإن{: هاهنا: وقال ،])٢١٧(
 نِم دهأرا نم الحرام المسجد عن ويصدون: أي الحرام، والمسجد اهللا سبيل عن يصدون أنهم كفرهم

 آمنُوا الَِّذين{: تعالى كقوله اآلية هذه في التركيب وهذا األمر، نفس في به الناس أحق هم الذين المؤمنين
ِئنتَطْمو مهاللَِّه ِبِذكِْر َأال اللَِّه ِبِذكِْر قُلُوب ِئنتَطْم تطمئن أنهم صفتهم ومن: أي] )٢٨(: الرعدسورة  [}الْقُلُوب 
  .هللا بذكر قلوبهم
عز -هذا كما قال اهللا  }الْحراِم والْمسِجِد اللَِّه سِبيِل عن ويصدون كَفَروا الَِّذين ِإن{ -تبارك وتعالى-قوله 
 وهكذا في ، كما وقع عام الحديبية])٢٥(: سورة الفتح[ }الْحراِم الْمسِجِد عِن وصدوكُم كَفَروا الَِّذين هم{ :-وجل

 :المائدة سورة[ }تَعتَدواْ َأن الْحراِم الْمسِجِد عِن صدوكُم َأن قَوٍم شَنَآن يجِرمنَّكُم والَ{ :-تبارك وتعالى-وله ق
 -رحمه اهللا- وما ذكره الحافظ ابن كثير ،عنهم صد أهل اإليمان عن المسجد الحرام  فهذا كان معروفاً])٢(

 فهذا الصد عن المسجد الحرام ،تدل على هذان اآليات ألى أن اآلية مدنية باعتبار هنا من أن هذه اآلية دليل ع
   وقوله ، وما هو مدني، وسبق الكالم على أن هذه السورة فيها ما هو مكي،إنما كان بعد الهجرة إلى المدينة

 فعطف ،فعل مضارع: يصدون و، هذا فعل ماٍض:كفروا: قبله }اللَِّه سِبيِل عن ويصدون{ :-تبارك وتعالى-
 يعني ، معنى المضي}ويصدون{يحتمل أن يكون المراد بهذا الفعل المضارع ف ،المضارع على الماضي

نه يعبر إ : وهنا يمكن أن يقال؟ لم عبر بمضارع في شيء قد مضى، وتبقى النكتة البالغية،وصدوا
ما و ])٩١ (:البقرة سورة[ }اللِّه َأنِبياء تَقْتُلُون فَِلم قُْل{ ،مضارع عن الماضي لتصوير ما وقع كأنك تشاهدهالب

إذا نظرت إلى كثير و ، كثيرة في القرآنا وأمثلة هذ، من أجدادهم، والقتل وقع من زمن؟قتلتمفلم : قال
 ةرا وت،لتشنيعل يكون ذلك رة تا، من هذا القبيلهابها اليهود تجد -تبارك وتعالى-اهللا الخطابات التي خاطب 

 :جالح سورة[ }مخْضرةً الَْأرض فَتُصِبح ماء السماء ِمن َأنزَل اللَّه َأن تَر َألَم{ ، بالغيةولمعاٍن عظمةلبيان ال
اإلنبات خروج و ،النبات وهي تحصل  كأنك تشاهد عملية، تصبح، فأصبحت:قليم ول ،تصبح: قال ])٦٣(

 ِإن{ :-عز وجل- وكما قال اهللا }ويصدون{ -واهللا أعلم- ويمكن أن يقال هذا هنا ، وهكذا،الزرع من األرض
واْ الَِّذينواْ كَفَردصن وِبيِل عفعطف الماضي }كفروا وصدوا{فعبر بالماضي  )]١٦٧ (:النساء سورة[ }اللِّه س 



 ياتعلى كل حال هم حينما نزلت هذه اآل و}سبيل اهللا ويصدون عن{ : وهنا في هذه اآلية قال،على الماضي
 والصد ، مستمر فهذا أمر،نه عبر بالمضارع إلفادة االستمرارإ : ولهذا يمكن أن يقال، منهماالصد مستمركان 

 : الفعليةوعليه تكون الجملة ، الواو زائدة:بعض أهل العلم يقولو ، غير متوقف فعبر بهمتكرر جاٍر
من  ةن قال به جماعإ لكن هذا و}اللَِّه سِبيِل عن يصدون{ }كَفَروا الَِّذين ِإن{ :، فالتقديرخبر إن }ويصدون{

 معنى واضح بال على  ويمكن أن تحمل اآلية،ن هذا أولىأ  والشك،ن األصل عدم الزيادةأأهل العلم إال 
 كَفَروا الَِّذين ِإن{ ؟ الواو غير زائدة:إذا قلنا  أين خبر إن:السؤاليبقى  ولكن ،الزيادةب تكلف من غير الدعوى

وندصيو نِبيِل عفأين  ، لهم تكون هذه صفة}اللَِّه س؟خبر إن   
 وبعضهم يقول ،خسروا وخابوا وهلكوا: أي }والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء{ :نه مقدر بعد قولهإ: بعضهم يقول

 ِمن نُِذقْه ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد ومن{: ما يليها في قوله باسانئستا }َأِليٍم عذَاٍب ِمن نُِذقْه{ :ره مثالًيقدتمحذوف 
مقدراً  خبرال فيكون ،جملة اإللحاد في الحرممن  وكذلك أيضاً الكفر والصد عن سبيل اهللا هو }َأِليٍم عذَاٍب

}نُِذقْه ذَاٍب ِمن{ :إن قوله : وبعضهم يقول}َأِليٍم عنُِذقْه ذَاٍب ِمنوهذا ال يخلو من ،خبرلهو ا  في اآلية}َأِليٍم ع 
جواب كون يكيف ف ،ا جواب لهذافهذ }َأِليٍم عذَاٍب ِمن نُِذقْه ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد ومن{ :ن اهللا قالأل ؛شكالإ

 خبر مبتدأ }يصدون{ وبعضهم يقول إن جملة ،يخلو من إشكال  زائدة أيضاً ال الواوأنبقول وال ؟ولاأل
 }الذين كفروا{: فـ }اللَِّه سِبيِل عن يصدون {وهم }كَفَروا الَِّذين ِإن{: والتقدير ن إلاًليست خبرو ،محذوف

الجملة -ر  والمبتدأ والخب،علية خبر والجملة الف، مبتدأ: هم"}يصدون{هم " و،من األسماء الموصولة، إنسم ا
  .نإ في محل رفع خبر -برمتها
تحت عراب  واإل،عراب المعنى تحت اإل:ما قيل حتى يتبين المعنى كحياناعراب لكن أنشتغل باإل نحن ال
  .؟هذه اآلية إال باإلعرابكيف تفهم ف ،ال باإلعرابإ فما يتبين أحياناً المعنى ،المعنى

 ،-صلى اهللا عليه وسلم-تباع النبي ا يصدون الناس عن اإليمان و}اللَِّه سِبيِل عن ويصدون كَفَروا{: قوله
 يحتمل :هنا يحتمل ثالثة أشياءالمسجد الحرام و ، يصدون عن المسجد الحرام:يعني }الْحراِم والْمسِجِد{وقال 

 ويحتمل أن يكون المراد به منطقة ، ويحتمل أن يراد به مكة، مسجد الكعبة،هنفس أن يكون المراد به المسجد
 وتارة يطلق ويراد به ،هنفس دق تارة ويراد به المسج وهذا الخالف سببه أن المسجد الحرام يطل،الحرم بكاملها

 الْمسِجِد من لَيالً ِبعبِدِه َأسرى الَِّذي سبحان{ -صلى اهللا عليه وسلم- ولذلك اختلفوا في اإلسراء بالنبي ،الحرم
أن آخر؟ باعتبار أو أسري به من بيته أو من بيت  ؟ هل أسري به من المسجد])١ (:اإلسراء سورة[ }الْحراِم

 وأما ذكر ، لهذا السببهنفس  االختالف)٦())صالة في المسجد الحرام((وهكذا ، الحرم يقال له المسجد الحرام
 أو الذي يطرأ ، هو الذي يبدو: البادي}والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء{ قال -عز وجل-من أجل أن اهللا فمكة هنا 

ن المعنى أوسع  أل،الزمب وليس هذا ، جاء من الباديةهو من: بعضهم يقولو ، يقال له ذلكأهلهغير من عليه 
إلى ما يأتون إ وهؤالء الذين يأتون هم ،-واهللا أعلم- فالطارئ عليه من غير أهله هو المقصود بهذا ،من هذا

                                                             

 ومسجد الحرام المسجد في الصالة فضلفي  جاء ما باب- فيها  والسنة الصالة إقامة كتاب) ١٤٠٦(: برقم ماجه  رواه ابن- ٦
 . وصححه األلباني- وسلم عليه اهللا صلى-  النبي



يأتون  وإنما ،غير مأهولةوأرض الحرم في أماكن غير معمورة إلى  يأتون وال ،مكةإلى ما يأتون إ و،لمسجدا
 ،في اآليةالتي  القرينة هلهذو ،لهذا السبب ؛مكة المقصود : ولهذا قال بعضهم}والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء{لمكة 

 سيأتي الكالم على تأجير }والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء {فـ ، ويترتب عليه مسائل،والكالم في هذا كثير جداً
 أحد الو ،ليس ألحد فيه حقألنه  ،شكالإ المسجد فال نهإ :قلناإذا  ؟ ماذا يستوون في}سواء{و ،بيوت مكة

 ؟ أو مكة؟بكاملها لكن هل يشمل ذلك منطقة الحرم ،أهل مكة ليسوا بأولى من غيرهم بالمسجدف ،أولى من أحد
ى ما زاد علم ،شيء دون غيرهستأثر ب فال ي،حيث ال يجوز ألحد أن يؤجر وال يبيعبفيستوي الناس فيها 

يسكن حيث له أن  طرأ على مكة نم  وكل، أو ال تغلق أبوابها،ضع لها أبوابو وتفتح البيوت وال ت،حاجته
  .ن أهل العلم يأتي الكالم عليه إن شاء اهللابيهذا فيه خالف كثير ف ،شاء


