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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 
  إلى آخر السورة) ٣٠(سورة ق من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

 ما هذَا * بِعيٍد رغَي ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ وُأزِلفَِت * مِزيٍد ِمن هْل وتَقُوُل امتَْألِت هِل ِلجهنَّم نَقُوُل يوم{: قوله تعالى
وندِفيٍظ أواب ِلكُلِّ تُوعح* نم خَِشي نمحِب الرِبالْغَي اءجِنيٍب ِبقَلٍْب وا * مخُلُوهالٍم ادِبس ذَِلك موالْخُلُوِد ي * 

ما لَهم ونشَاءا ينَا ِفيهيلَدو ِزيدوذلك امتألت؟ هل: القيامة يوم لجهنم يقول أنه تعالى يخبر ]٣٥:قسورة [ }م 
 بمن يأمر -سبحانه وتعالى- فهو أجمعين، والناس نةالج من سيملؤها أنه وعدها -تبارك وتعالى- أنه

 اآلية سياق في الظاهر هو هذا تزيدوني؟ شيء بقي هل أي مزيد من هل: تقول وهي ىلقَوي إليها به يأمر
صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- سأن عن أحمد اإلمام روى ،األحاديث تدل وعليه
 بعضها فينزوي فيها، قدمه العزة رب يضع حتى ؟مزيد من هل: وتقول فيها يلقى جهنم تزال ال(( :-وسلم
 فيسكنهم آخر خلقاً لها اهللا ينشئ حتى فضٌل الجنة في يزال وال ،وكرمك وعزتك قط قط: وتقول بعض إلى
  .مسلم رواه ،)١())لجنةا فضول في تعالى اهللا

: -سفيان أبو يوقفه كان ما وأكثر رفعه -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن البخاري روى :آخر حديث
 قط: فتقول عليها قدمه -تبارك وتعالى- الرب فيضع ،؟مزيد من هل: وتقول امتألت؟ هل لجهنم يقال((
صلى اهللا - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن البخاري روى آخرى طريق ،)٢())قط

 ال مالي: الجنة وقالت ،والمتجبرين بالمتكبرين أوثرتُ: النار فقالت والنار الجنة تحاجت(( :-عليه وسلم
 ،عبادي من أشاء من بك أرحم رحمتي أنت :للجنة -عز وجل- اهللا قال ،وسقطهم الناس ضعفاء إال يدخلني

 تمتلئ فال النار فأما ،ملؤها منكما واحدة ولكل عبادي من أشاء من بك أعذب عذابي أنت إنما: للنار وقال
 من -عز وجل- اهللا يظلم وال بعض إلى بعضها وينزوي تمتلئ فهنالك ،قط قط: فتقول فيها رجله يضع حتى
  .)٣())آخر خلقاً لها ينشئ -عز وجل- اهللا فإن الجنة وأما ،أحداً خلقه
 الحافظ ذكره الذي المعنى هذا }مِزيٍد ِمن هْل وتَقُوُل امتَْألِت هِل ِلجهنَّم نَقُوُل يوم{ :-تبارك وتعالى- فقوله
 :فتقول قدمه، العزة رب فيها يضع حتى الزيادة تطلب تزال ال أنها المقصود أن من -رحمه اهللا- كثير ابن

                                                             

 وأحمد ،)٢٨٤٨ (برقم الضعفاء، يدخلها والجنة الجبارون يدخلها النار باب وأهلها، نعيمها وصفة الجنة كتاب مسلم، رواه - ١
 ".مسلم شرط على قوي إسناد وهذا صحيح، حديث: "محققوه وقال ،)١٣٤٥٧ (برقم المسند، في

 الجنة كتاب ومسلم، ،)٤٨٤٩ (برقم ،]٣٠:قسورة [ }مزيد من هل وتقول{: قوله باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، رواه - ٢
 ).٢٨٤٨ (برقم الضعفاء، يدخلها والجنة الجبارون يدخلها النار باب وأهلها، نعيمها وصفة

 الجنة كتاب ومسلم، ،)٤٨٥٠ (برقم ،]٣٠:قسورة  [}مزيد من هل وتقول{: قوله باب القرآن، تفسير ابكت البخاري، رواه - ٣
 ).٢٨٤٦ (برقم الضعفاء، يدخلها والجنة الجبارون يدخلها النار باب وأهلها، نعيمها وصفة
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 ظاهر جهة من غيره تملتح اآلية كانت وإن ،المعنى هذا على تدل األحاديث هذه ،كفاني كفاني يعني ،قط قط
 استفهام هو ذلك أن المقصود أن بعدهم فمن السلف من طائفة به قال الذي اآلخر القول فإن ولذلك اللفظ،

 - تبارك وتعالى- اهللا ،امتألت هي يعني؟ الزيادة يحتمل مكان في بقي هل }مِزيٍد ِمن هْل{: به المقصود
 لم أنه يعني ،متسع في بقي هل يعني ،؟مزيد من هل :تقول وهي فيها يلقى تزال ال ،هاألفم ،بملئها وعدها
 آخر قول فهذا ،متسع في يبق لم يعني متسع؟ في بقي هل: تقول امتألِت هل: تسأل حينما ،متسع فيها يبق

 عليه تدل الذي هو األول المعنى لكن سليمان، بن ومقاتل ومجاهد كعطاء جماعة به وقال اآلية، في معروف
 اهللا رحم- القيم ابن والحافظ كثير وابن جرير كابن المفسرين من المحققون اختاره الذي وهو اديث،األح

: فتقول قدمه العزة رب فيها يضع حتى المزيد تطلب تزال ال الزيادة تطلب أنها باعتبار هذا فيكون -الجميع
  .كفاني كفاني ))قط قط((

 من وقربت أدنيت: }وُأزِلفَِت{ والسدي مالك وأبو قتادة قال }بِعيٍد غَير ِقينِللْمتَّ الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{ تعالى وقوله
 ما هذَا{ قريب آت هو ما وكل محالة ال واقع ألنه ببعيد وليس القيامة، يوم وذلك }بِعيٍد غَير{ المتقين
ونداٍب ِلكُلِّ تُوعِفيٍظ َأوِفيٍظ{ مقلع تائب راجع أي }ح{ ،ينكثه وال ينقضه فال العهد يحفظ أي }حنم خَِشي 
صلى اهللا عليه - كقوله -عز وجل- اهللا إال أحد يراه ال حيث سره في اهللا خاف من أي }ِبالْغَيِب الرحمن

 -عز وجل- اهللا ولقي أي }مِنيٍب ِبقَلٍْب وجاء{ ،)٤())عيناه ففاضت خالياً تعالى اهللا ذكر ورجل((: -وسلم
    اهللا عذاب من وامسِل :قتادة قال }ِبسلَاٍم{ الجنة أي }ادخُلُوها{ لديه خاضع إليه سليم منيب بقلب القيامة يوم
 الجنة في يخلدون أي }الْخُلُوِد يوم ذَِلك{: -سبحانه وتعالى- وقوله ،اهللا مالئكة عليهم موسلّ -عز وجل-
 }ِفيها ونءُيشَا ما لَهم{: -عظمته جلت- وقوله الً،حو عنها يبغون وال أبداً يظعنون وال ،أبداً يموتون فال
عز - كقوله ،}مِزيد ولَدينَا{: تعالى وقوله ،لهم أحضر طلبوا المالذ أصناف أي من ،جدواو اختاروا مهما أي

 الرومي نسنا بن صهيب عن مسلم صحيح في ]٢٦:يونسسورة [ }وِزيادةٌ الْحسنَى َأحسنُوا ِللَِّذين{ :-وجل
  .الكريم اهللا وجه إلى النظر أنها
 -رضي اهللا عنهم- السلف من هؤالء عن نقل هنا }بِعيٍد غَير ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{: -تبارك وتعالى- قوله
 هنا }بِعيٍد غَير{ ،المتقين من تقرب :يعني ]١٣:التكوير سورة[ }ُأزِلفَتْ الْجنَّةُ وِإذَا{ ،أدنيت بمعنى أزلفت أن

 ونَراه * بِعيدا يرونَه ِإنَّهم{ قريب آت هو ما وكل قريب هو وإنما ،ببعيد ليس أنه باعتبار القيامة، بيوم فسره
     مةالقيا يوم تخصص ال بعبارة ذلك من أعم هو بما فسره وبعضهم ،معنى فهذا ]٧-٦:المعارج سورة[} قَِريبا

 بعيد، غير تقريباً قربت :أزلفت بعيد، غير تقريباً يعني }بِعيٍد غَير ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{ المعنى في -مثالً-
 وِإذَا{ لهم تقرب الجنة أن يعني الموقف، في يشاهدونها بحيث منهم بعيد غير مكان في صارت بحيث أو

 كما القيامة يوم أي البعيد بغير المقصود هل يعني }بِعيٍد غَير ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{ فهنا ،}ُأزِلفَتْ الْجنَّةُ
 بعيد غير تقريباً المحشر أرض في وهم دخولها قبل القيامة يوم لهم تقرب أنها أو هنا؟ كثير ابن الحافظ يقول

                                                             

 كتاب ومسلم، ،)٦٦٠( برقم المساجد، وفضل الصالة ينتظر المسجد في جلس من باب األذان، كتاب البخاري، رواه -  ٤
 ).١٠٣١ (برقم الصدقة، إخفاء فضل باب الزكاة،
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 ألف سبعون زمام كلل زمام ألف سبعون لها(( :يقول بها ويؤتى أيضاً تقرب النار أن كما يشاهدونها بحيث
 ]١٢:الفرقانسورة [ }وزِفيرا تَغَيظًا لَها سِمعوا بِعيٍد مكَاٍن ِمن رَأتْهم إذا{: -عز وجل- اهللا قال كما ،)٥())ملك

 وإخواننا ووالدينا وإياكم اهللا جعلنا- دخولها وإلى إليها نفوسهم فتتشوف دخولها قبل فيرونها تقرب فالجنة
 في وهم لهم قربت }بِعيٍد غَير{ ،مكاناً المتقين من }الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{ يعني: المعنى يكون فهنا ،-منهم المسلمين
 يدخلونها ال هم القيامة يوم في صارت أنها يعني }وُأزِلفَِت{ المقصود هذا }أزلفت الْجنَّةُ وإذا{ المحشر أرض
  .أعلم تعالى واهللا ،القيامة يوم إال
 التوبة بمعنى: األوبة ،المقلع التائب الراجع أي اباألو فسر هنا }حِفيٍظ أواب ِلكُلِّ تُوعدون ما اهذَ{: قال

 والذنوب المعاصي من بالتوبة يرجع -تبارك وتعالى- اهللا إلى الرجوع كثير األوبة كثير يعني فعال واألواب
 في يكن لم وإن التقصير عموم من حتى كونت والتوبة ،كان اأي -تبارك وتعالى- اهللا حق في والتقصير
 من وتكون ،والمستحبات السنن ترك ومن ،األولى خالف من التوبة تكون يعني، المحرمات فعل أو الواجبات

أربعين  بلغ حتى ذلك وطال مرض لما -رضي اهللا عنه- حصين بن عمران أن ذلك أمثلة ومن ،المكروه فعل
 عليه تسلم يعني- عليه ميسلَّ وكان فاكتوى استسقى ،المرض من شيء أصابه -المرض مدة يعني- سنة

 عاد ما اكتوى فلما ،بالنار تعذيب ألنه ؛مكروه هو وإنما بمحرم ليس الكي يتوب أن وقبل ،تاب ثم ،-المالئكة
 مسلَّي صار يعني- إليه ذلك فرجع فتاب ،الكي بسبب أدنى مرتبة إلى مرتبة من انتقل كأنه ،يقع التسليم ذلك
 -تبارك وتعالى- اهللا إلى الرجاع واألواب ،األثر هذا من وهذا منه باتي المكروهات فعل أن على فدل -عليه

 في -تبارك وتعالى- هللا بالذاكر أو بالمسبح، األواب يفسر وبعضهم ،التقصير عنو ،المعاصي عن بالتوبة
 ال الذي أو فيستغفر، خال إذا وةالخل وفي السر في ذنوبه يذكر الذي أو السلف، بعض يقول كما الخلوات
 مضى وقد ،معانيها أحد وهي التوبة معناها األوبة ولكن ،للسلف عبارات هذه ،يستغفر حتى مجلساً يجلس
: قوله ،}حِفيٍظ أواب ِلكُلِّ تُوعدون ما هذَا{ ،التوبة على الكالم في القلبية األعمال في مفصالً هذا على الكالم

 بعضهم ،"لكل" التركيب هذا }حِفيٍظ أواب ِلكُلِّ تُوعدون ما هذَا  *بِعيٍد غَير ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ ِلفَِتوُأز {،}ِلكُلِّ{
  }ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{ المتقين من بدل هو "لكل" :قوله إن :يقول

 ،أواب لكل الجنة أزلفت }ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{ حفيظ أواب كل هم ،؟المتقون هؤالء نم }حِفيٍظ أواب ِلكُلِّ{
 أواب كلِّ }ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{ ،"الالم" الخافض إعادته مع به جيء هنا لكنه ،منه المبدل مقام يقوم البدل
 أواب ِلكُلِّ{ :قوله نإ :وليق وبعضهم ،}حفيظ أواب لكل{ الخافض فأعيد المتقين من بدالً يكون هذا ،حفيظ
 مقوالً أي ،وحال بمحذوف متعلق هو وإنما ،المتقين من البدل قبيل من ذلك وليس بمحذوف متعلق }حِفيٍظ
 يظالحف }حِفيٍظ أواب ِلكُلِّ تُوعدون ما هذَا{ :قال ،}حِفيٍظ أواب ِلكُلِّ{ لهم مقوالً }ِللْمتَِّقين الْجنَّةُ وُأزِلفَِت{: لهم
 مع العهد وأعظمه ذلك وأول ،مطلقاً العهد يحفظ يعني ينكثه وال ينقضه فال العهد يحفظ يأ: قال ؟معناه ما
   مجملة ثيرك ابن فعبارة كثير ابن الحافظ ذكره ما ينافي ال وهو- يقول بعضهم ،-تبارك وتعالى- اهللا

                                                             

 برقم المعذبين، من تأخذ وما قعرها وبعد جهنم نار حر شدة في باب وأهلها، نعيمها وصفة الجنة كتاب مسلم، رواه -  ٥
)٢٨٤٢.( 
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 وبعضهم ،يحاسب أن قبل نفسه اسبيح كأنه يعني ،منها فيتوب ذنوبه يحفظ الذي هو الحفيظ نإ: -وعامة
 حفيظ: يقول وهذا ،للذنوب حفيظ: يقول ذلك ،عليه ائتمنه وما -عز وجل- اهللا فرائض على حفيظ هو: يقول

 أحد تخصيص على يدل ما عندنا ليس: يقول ،المعنيين على حمله -رحمه اهللا- جرير ابن ،اهللا لفرائض
 أي: يقول -رحمه اهللا- كثير ابن وعبارة ،حفيظ فهذا ،وهذا هذا تحتمل فإنها مثَ ومن اآلخر دون المعنيين

 معنيان فهذان ،عنه نهاه ما وترك به أمره ما فعل اهللا مع العهد حفظ إذا ،ينكثه وال ينقضه فال العهد يحفظ
 الحافظ :-كقتادة- بعضهم كقول السلف عبارات تجد ولذلك ،العبارة هذه في كثير ابن الحافظ بينهما جمع
 من ذلك غير إلى ،عليه ونعمته حقه من -تبارك وتعالى- اهللا استودعه لما الحافظ أو تعالى، اهللا دلحدو

 الضحاك يقوله كما اهللا لوصية الحافظ أو سبق، ما مثل فهذا ،اهللا ألمر الحافظ هو: مجاهد كقول، العبارات
 وهذه فعيل وزن على حفيظ فهو }حِفيٍظ وابأ ِلكُلِّ{ الحفيظ هو فهذا عنه، اهللا نهاه ما ويترك به ُأمر بما فيعمل
تبارك - اهللا حدود يحفظأن  حفظه، عليه يجب ما يحفظ الحفظ كثير ،الحفظ عظيم أنه أي مبالغة صيغة
  .الحفيظ هو فهذا عنه، نهاه ما يجتنب وأن به أمره فيما حقوقه يراعي وأن -وتعالى
 ،يبالي وال -عز وجل- اهللا حدود ينتهك مفرط، مضيع ]٢٨:الكهفسورة [ }فُرطًا َأمره كَان{ من بخالف يعني

 خَِشي من{ ،ينكثه وال ينقضه فال العهد يحفظ أي: قال }حِفيٍظ أواب ِلكُلِّ{: مكترث غير ونهيه أمره ويضيع
نمحِب الرلقوله -عز وجل- اهللا إال أحد يراه ال حيث سره في اهللا خاف من أي: قال هنا الحظ }ِبالْغَي      

 من جماعة به قال المعنى هذا ،))عيناه ففاضت خالياً تعالى اهللا ذكر ورجل((: -صلى اهللا عليه وسلم-
 أحد وهو ،}الْغَيِبِب الرحمن خَِشي من{ المتبادر هو وهذا ،هؤالء وغير والحسن والسدي كالضحاك السلف
 ِللْمتَِّقين هدى ِفيِه ريب ال الِْكتَاب ذَِلك  *الم{ :لبقرةا أول في -تبارك وتعالى- قوله يحتملهما ذينلال المعنيين

* الَِّذين ْؤِمنُونِب يوبالمالئكة باهللا اإليمان، الغيب من به اإليمان يجب بما يعني ،]٣-١:البقرةسورة [ }ِبالْغَي 
 من كله فهذا ،ذلك إلى وما ،بالغي قبيل من الرسلو ،الغيب قبيل من السابقة الكتب لنا بالنسبة ،الغيوب وكل
 ليس يعني }ِبالْغَيِب يْؤِمنُون الَِّذين{ وهو هذا يوافق البقرة آية في الثاني المعنى ،المشهور هو هذا ،الغيب

 بالغيب اًحقيقي اًإيمان يعني }يْؤِمنُون الَِّذين{ ،مؤمن غير هو سره وفي ،الناس وأمام عالنيةً يؤمن كالمنافق
 تحتمل اآليةف ،وحدوده اهللا لحقوق مراعون فهم ثم ومن اإليمان على فهم الناس عن غابوا وإذا والشهادة،

 عن يغيب حينما يعني }ِبالْغَيِب الرحمن خَِشي من{ المقصود أنواضحة  اآلية هنا لكن المعنيين، هذين
 ابن كان وإن ،المشهور المعنى ذاه ،خلوته حال في ويراقبه وحقوقه اهللا حدود يراعي سره في يعني ،األنظار
 يعاين لم أنه باعتبار الدنيا في اإليمان على }ِبالْغَيِب يْؤِمنُون{ ذلك فحمل هذا بغير فسرها -رحمه اهللا- جرير
 في يعني }ِبالْغَيِب الرحمن خَِشي من{، بالغيب آمن بالدنيا يؤمن فالذي غيب إليه بالنسبة فاآلخرة ،الحقائق
 ولكن غيوب، هذه فكل ،غيب تعالى واهللا ،عنه غائبة والجنة عنه غائبة فالنار ،الدنيا في وهو ،الدنيا حال

 أنه المقصود ليس }ِبالْغَيِب الرحمن خَِشي من{ ،المتبادر الظاهر وهو األكثر عليه الذي هو األول المعنى
 اهللا أسماء ومن ،المراقبة أدله من فهذه ،فيراقبه خلوته في -تبارك وتعالى- ربه يخاف وإنما الدنيا في خشي

 ِبقَلٍْب وجاء{ ،سره في خافه }ِبالْغَيِب الرحمن خَِشي من{ قال ،]١١٧:المائدة سورة[ }الرِقيب{ :-تبارك وتعالى-
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 من ع،الراج هو المنيب ،لديه خاضع إليه سليم منيب بقلب القيامة يوم -عز وجل- اهللا ولقي: يقول }مِنيٍب
: هذا في متقاربة السلف وعبارات ،-تبارك وتعالى- اهللا إلى راجع ،التوبة بمعنى وهذا ،الرجوع وهي اإلنابة
رحمه - كثير ابن وعبارة ،السليم :يقول وبعضهم ،بالطاعة منيب ،الطاعة على مقبل ،إليه مخلص ،إليه راجع
 ،كثيراً إليها أشير التي التفسير هذا مزايا من هذاو ،السلف ذكرها التي المعاني هذه بعض جمعت هنا -اهللا

 قال: يقول }ِبسلَاٍم ادخُلُوها{: قال، لديه خاضع إليه سليم منيب بقلب القيامة يوم -عز وجل- اهللا لقي: الحظ
 ىالمعن هذا ،ةسالم حال في يعني: }ِبسلَاٍم{ اهللا مالئكة عليهم موسلّ -عز وجل- اهللا عذاب من مواسِل :قتادة
 ادخُلُوها{ منه وأوسع هذا من أهم عبارة ذكر جرير وابن ،-تبارك وتعالى- اهللا عذاب من مواسِل: األول
 تلقونه كنتم وما ،والعذاب -عز وجل- اهللا غضب ،والغضب الهم من ،المخاوف كل من بأمان يعني }بسالم
 إلى غبار أو برد أو حر من أذى الو قلق وال مرض وال حزن وال هم فيها ليس الجنة ،المكاره من الدنيا في
 أنهم وهو هنا هذكر الذي الثاني والمعنى ،اآلفات كل من فيها فيسلمون الناس منه يتأذى مما ذلك غير

سورة [ }رِحيٍم رب ِمن قَولًا سالم {:-عز وجل- قال كما هكذا ،عليهم يسلم اهللا أن أي: بسالم يدخلونها
 هقول في وهكذا ،]٢٤-٢٣:الرعدسورة [ }علَيكُم سالم * باٍب كُلِّ ِمن علَيِهم يدخُلُون ةُوالْمالِئكَ{ :وقال ،]٥٨:يس

تبارك - اهللا لهم يحيالم يكون أن تحتمل وأنها ،]٤٤:األحزابسورة [ }سالم يلْقَونَه يوم تَِحيتُهم{: تعالى
 معنيان وهما ،بينهم تكون التي التحية هاأن: وهو رآخ معنى ويحتمل ،السلف بعض قاله كما -وتعالى

 يسلم وكذلك ،}رِحيٍم رب ِمن قَولًا سالم{ اآلية عليه دلت كما عليهم يسلم -تبارك وتعالى- اهللا ،صحيحان
 هذا ،بعضاً بعضهم حييي يعني }سالم يلْقَونَه يوم تَِحيتُهم{ ،الجنة أهل تحية هفهذ بعض على بعضهم
 ،النعم زوال من بسالمة: قال من قول وهكذا ،صحيحة معاٍن كلها هذه و،تحييهم المالئكة أن إلى باإلضافة

 يدخلونها فهم }ِبسلَاٍم ادخُلُوها{ وجه كل من تام أمان في أنهم يعني ،اآلفات كل من السالمة في يدخل فهذا
 ويحتمل ،-تبارك وتعالى- اهللا عذاب ذلك ومن والمكاره المخاوف كلمن و ،آفة كل من سالمون وهم بأمان
 ،المالئكة عليهم وتسلم اهللا قبل من عليهم ميسلَّ أنه: أي }ِبسالٍم ادخُلُوها{ اآلخر المعنى معه يدخل أن
 المزيد  فسر}مِزيد ولَدينَا ِفيها يشَاءون ما لَهم{ ،السرمدي األبدي البقاء }الْخُلُوِد يوم ذَِلك ِبسالٍم ادخُلُوها{

 الْحسنَى َأحسنُوا ِللَِّذين{ تعالى هقول في وكذلك الحديث، عليه يدل الذي وهذا ،الكريم اهللا وجه إلى بالنظر
 النعم من أي }مِزيد ولَدينَا{ عام معنى على حمله المفسرين بعض كان وإن ،]٢٦:يونسسورة [}وِزيادةٌ
 الذي والنعيم العطاء هذا أعظم من أنه شك ال العام التفسير هذا فعلى ،ذلك إلى اوم والعطاء ،النعيم وألوان
  .}مِزيد ولَدينَا{ ذلك في داخل وهو ،الكريم وجهه إلى النظر -عز وجل- اهللا يعطيهم

 والمخاوف اآلفات من بالسالمة هذا فسر فإذا }ِبسلَاٍم ادخُلُوها{ ،للتعظيم }ِبسلَاٍم ادخُلُوها{ :والتنكير في قوله
 مطلق سالم أيضاً فهذا عليهم يسلم أنه اآلخر المعنى معه دخلُأ أو فسر وإذا مطلق، سالم فهذا ذلك إلى وما

 ،المعاني هذه بأحد يخص ال إشكال ال ،بعض على بعضهم يسلم وأنه المالئكة وتسليم اهللا تسليم فيه فيدخل
  .ثابتة كلها
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}كَملَكْنَا وَأه ملَهقَب ٍن ِمنقَر مه َأشَد مطْشًا ِمنْهوا بْل الِْبالِد ِفي فَنَقَّبه ِحيٍص ِمنِفي أن * م ى ذَِلكلَِذكْر نِلم 
كَان لَه َألْقَى أو قَلْب عمالس وهو شَِهيد * لَقَداِت خَلَقْنَا وومالس ضاَألرا وما ومنَهياٍم ِستَِّة ِفي با َأيمنَا وسم 
لُغُوٍب ِمن * ِبرلَى فَاصا عم قُولُوني حبسِد ومِبح كبَل رِس طُلُوِع قَبَل الشَّمقَبوِب والْغُر * ِمنِل واللَّي هحبفَس 

اربَأدوِد وج{: تعالى يقول ،]٤٠-٣٦:سورة ق[ }السكَملَكْنَا و{ نالمكذبي هؤالء قبل }َأهٍن ِمنقَر مه َأشَد مِمنْه 
 :هاهنا تعالى قال ولهذا ،عمروها مما أكثر وعمروها األرض وأثاروا قوة وأشد منهم أكثر كانوا أي }بطْشًا

 في فساروا: قتادة وقال ،فيها أثروا: -رضي اهللا عنهما- عباس ابن قال }مِحيٍص ِمن هْل الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{
  .بها طفتم مما أكثر والمكاسب والمتاجر األرزاق يبتغون فيها ساروا يأ ،البالد
 ،األمة هنا بالقرن والمقصود ،}قَرٍن ِمن قَبلَهم َأهلَكْنَا وكَم{ التكثير على تدل هذه }َأهلَكْنَا وكَم{: تعالى قوله

 ،}بطْشًا ِمنْهم َأشَد{ ،-يه الصالة والسالمعل- محمد يا لك المكذبين هؤالء من أشد} بطْشًا ِمنْهم َأشَد هم{
 ويقال ،الخرق هو والنقب }الِْبالِد ِفي بوافَنَقَ{ عمرو أبي قراءة وفي ،البالد في بوانقّ }الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{

 إلى نظر فمن ،ونَقَبوا نَقَّبوا المعنى لزيادة المبنى زيادة ،ريلتكثل هنا }الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{ جبلين بين للطريق
 اآلبار حفر من فيها يعملون بما يعني البالد في نقبوا فيها ثرواأ: عباس ابن قال ،بهذا فسره الخرق معنى
 األشياء وهذه ،هثارآو بقيته مشاهد هو ما األرض في اآلثار من لهم فكانت ،ذلك إلى وما البنايات وبناء
 في هي التي الهائلة العجيبة القصور من تخرج وأشياء ودفائن ايابق زالت وال -مثالً- األهرام يعني ،عجيبة
 من أوتوا ئكأوال أن على يدل فهذا ،بعضها يتغير لم الطويلة واآلماد المدد هذه على والنحت ينيالتز غاية
 في هذا يذكر -تبارك وتعالى- واهللا ،هذا عصرنا في الناس عنه يعجز قد ما واإلمكانات دروالقُ القوى

 واإلمكانات القوى من المهلكة األمم بعض عند يوجد فقد عصرهم إال يرون ال والناس كتابه من مواضع
 كأنها الصخر في تنحت آبار ،هذا على تدل قد والشواهد ،اليوم الموجودة اإلمكانات من أعظم هو ما دروالقُ
 البيوت منها ينحت حينما والصخور ،عادية بمعاول يكون أن يمكن ال هذا ،الدقة غاية في باآلالت نحتت قد

 األهرامات وهذه ،اليوم الناس فعله ما ،العجب غاية في فهذا اليوم إلى وباقية الزخارف، عليها ويوضع
 وما ،هذا من يعجبون الناس زال وال العجب غاية في هذه بنوها الذين ئكأوال كان اأي داخلها في وما العجيبة
 من تعد لربما التي المعروفة األمور من هذا غير إلى والجثث تاألموا هؤالء حفظ في الوسائل من عندهم
 البالد في فساروا: قتادة قاله الذي الثاني المعنى ،فيها أثروا عباس ابن ذكره الذي المعنى فهذا ،الدنيا عجائب

 بمعنى: اهدمج يقول كما يعني }الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{ والمكاسب والمتاجر األرزاق يبتغون فيها فساروا أي
 يعبر ،ذلك له يقال }الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{ فيها والتقلب األرض في فالمشي ،فيها ضربوا ،البالد في ساروا ،طافوا
 وهكذا ،متقاربة معاٍن فهي ،البالد في روادو: يقول هذا عن يعبر وبعضهم ،}الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{ بالتنقيب عنه
 يكون أن يحتمل }الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{ البعيدة البالد أماكن ،الدنيا أقاصي إلى وصلوا ييعن تباعدوا: قال من قول

 الموت من عنهم هذا أغني هل ولكن -عباس ابن قال- كما فيها ثرواأ أو ،وعرضاً طوالً ساروا أنهم المراد
 ذلك وغير البنايات بتشييد رضاأل في التأثير أو واالنتقال، واإلمكانات درالقُ هذه مع المحتوم المصير ومن
 ،شيئاً عنهم ذلك يغن لم ؟بهم -تبارك وتعالى- اهللا أنزله وما الموت عنهم دفع هل ؟هذا أغنى هل شيدوا مما
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 فراراً البقاء طلبوا أنهم }مِحيٍص ِمن هْل الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{ يعني }مِحيٍص ِمن هْل{ الثاني المعنىو ،معنى هذا
  .محيص من هل البالد في فنقبوا البقاء بتطلّ التنقيب أن يعني ،بشيء ذلك من يرجعوا لم ولكنهم تالمو من

 ورد جمعوه ما نفعهم وهل ؟وقدره اهللا قضاء من لهم كان مفر من هل أي }مِحيٍص ِمن هْل{: تعالى وقوله
  .محيص وال مناصال و حيدم وال لكم مفر ال أيضاً فأنتم ؟الرسل كذبوا لما جاءهم إذ اهللا عذاب عنهم
: يقول وبعضهم ،الرسل كذبوا لما جاءهم إذ اهللا عذاب من: يقول كثير ابن الحافظ ماذا؟ من محيص من هل
 المفر هو }مِحيٍص{ طبعاً ،معنيين تحتمل اآلية إذاً ،كالزجاج المعاني أصحاب بعض هذا وذكر ،الموت من
 األعمال من فيها أقاموا أنهم أو وعرضاً، طوالً فيها ساروا أنهم بمعنى }مِحيٍص ِمن هْل الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{

 اونجو الدنيا الحياة هذه في والبقاء الخلود وأورثهم عنهم ذلك أغنى فهل ،شيدوه مما ذلك وغير اعتملوها التي
 قول على بهعذا من عنهم أغنى هل -عز وجل- اهللا عذاب من أو، ؟واإلمكانات درالقُ هذه مع الموت من معه
 للبقاء طلباً وعرضاً طوالً وساروا ذهبوا همنأ }مِحيٍص ِمن هْل الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا{: الثاني المعنى ؟،كثير ابن

 ِفي فَنَقَّبوا{ أيضاً العذاب المقصود بأن قلنا وإذا، -تبارك وتعالى- اهللا أمر بهم فنزل المحتوم القدر فواجهوا
 أنها المهلكة األمم هذه يذكر -تبارك وتعالى- اهللا ،-عز وجل- اهللا أمر بهم نزل ولكن صالخال طلبوا }الِْبالِد
 يدفع ولم ،عليهم تعالى اهللا قضاه ما بهم فنزل ،عنهم ذلك غنيأ فما األرض في ثاراًآ وأكثر قدرأو أقوى كانت
 من ملجأ الف تفرون؟ شيء أي إلى مفأنت ،كثيراً وال قليالً اهللا أمر من واإلمكانات والقدر القوى تلك ذلك عنهم
 دروالقُ اإلمكانات من عندهم كان مهما محالة ال كائن فهو أمراً عباده على قضى إذا اهللا أن يعني ،إليه إال اهللا

 ما اآلن فانظر ،قلبه اهللا هدى لمن العبرة فيه ما اآليات من يرينا واهللا ،هذا من الخالص يستطيعون ال والقوى
 الناس وترى -كتسونامي- طوفان يقع ،زلزال يقع مكان كل في يشاهدونها الناس صار التي الكوارث من يقع

تبارك - اهللا أمر أمام كالقش فتكون ،حطام إلى الشاسعة الواسعة المدن أو العواصم وهذه ديارهم تتحول
 ال -عز وجل- اهللا أمر رد على قدرة عندهم ليس ،الفرار يستطيعون ال هؤالء ،بهم نزل إذا وعذابه -وتعالى
 الضخمة السفن هذهإلى  نظرت وإذا ك،لذ وغير والتكنولوجيا والدفاعات العلوم هذه عنهم تغني أن يمكن

 ويأتي ،بناياتهم فوق المدينة وسط في بها وإذا بعنف، ويلقيها األشياء أرق هو الذي الماء هذا يحملها والبواخر
 ويحمل ،السيارات يحمل فتجده قوماً به يعذب أن -عز وجل- اهللا أراد إذا فيشتد اللطيف الرقيق الهواء هذا
 ،شاهدم هذا ،-العافية اهللا نسأل- المتجمع كالحطام أو كالهشيم، هذه تصير حتى ويلقيه طريقه في ما كل

 أو ،يقال كما سكراب إلى تتحول بعضها فوق السيارات ترون -عندنا- األمطار جاءت إذا السيول نشاهد
 وذلك ،له مرد فال اهللا أمر جاء فإذا ،عجيبة مشاهد في الماء فوق تعوم بعضها فوق اتالسيار تجد تشليح
 وإمكاناتهم ،بقوتهم الناس يغتر وأال -تبارك وتعالى- اهللا إلى والرجوع ،والتوبة األوبة على العباد يحمل

  .وعلومهم
 عقل: مجاهد وقال ،به يعي بلُ أي }قَلْب لَه كَان ِلمن{ لعبرة أي }لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{ :-عز وجل- وقوله

}َألْقَى َأو عمالس وهو {: مجاهد وقال ،بلبه وتفهمه هبعقل وتعقله فوعاه الكالم استمع :أي }شَِهيدَألْقَى َأو 
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عمبأذنيه استمع إذا سمعه فالن ألقى ،تقول العرب: الضحاك وقال ،بغيره هذا في نفسه يحدث ال يعني }الس، 
  . واحد وغير الثوري قال وهكذا ،غائب غير بقلب شاهد وهو
 جرير ابن، }لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{ البعيد إلى ترجع اإلشارة "ذلك" }لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{ :-تبارك وتعالى- هقول
 هؤالء ،هاواستأصل -عز وجل- اهللا عذبها التي القرون إهالك في: يعني }ذَِلك ِفي إن{: يقول -رحمه اهللا-

 هؤالء إهالك في أن ،؟مفر من هل }مِحيٍص ِمن هْل الِْبالِد ِفي نَقَّبوا{ الذين -تبارك وتعالى- اهللا ذكرهم الذين
 أن القرآن في األمثال عن الكالم في ذكرت ولهذا }شَِهيد وهو السمع َألْقَى َأو قَلْب لَه كَان ِلمن لَِذكْرى{

 شيخ عند جميعاً اأنه ذلك إلى وما لهم جرى وما األمم لهؤالء -تبارك وتعالى- اهللا هايذكر التي القصص
 ليتعظ هؤالء خبر اهللا فيذكر ،والعظة للعبرة ذُكرت أنها باعتبار القرآن في األمثال قبيل من تيمية ابن اإلسالم
 نَضِربها اَألمثَاُل ِتلْكو{: فيقول القصص ذكر على المواضع بعض في -عز وجل- اهللا يعقب ولذلك ،غيرهم
 يعني }ذَِلك ِفي إن{ ،وقصصهم خبرهم ذكر بعد المثل فيه يذكر مما ذلك أشبه وما ،]٢١:الحشرسورة [ }ِللنَّاِس
 المقصود ما هنا القلب }شَِهيد وهو السمع َألْقَى أو قَلْب لَه كَان ِلمن لَِذكْرى{ ،وعظة عبرة هؤالء إهالك في
 ِلمن{: يقول بعضهم ،متقاربة السلف عبارات ،به يعي بلُ أي :هنا: قال ،عقل: مجاهد قال: هنا يقول ،؟هب

كَان لَه موطن أن عرفنا إذا إشكال وال ،عقل: يقول وبعضهم ،وقَّاد حي قلب ،المعروف القلب يعني }قَلْب 
 أول في هذا على الكالم مضى وقد ،بقلبه يعقل إنما فاإلنسان ،القرآن عليه دل كما القلب في العقل وموضع
 ِلمن لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{ ،القلب في هو العقل مستقر ولكن ،بالدماغ اتصال نوع له كان وإن ،القلبية األعمال

كَان لَه { ،القلب في هنا التنكير: يقول العلم أهل بعض }قَلْبنِلم كَان لَه كامل ادوقّ حي قلب :أي }قَلْب 
 كَان ِلمن لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{: يقول ،المعنى يعكس وبعضهم ،الكامل االنتفاع وينتفع يعتبر الذي فهذا ،الحياة

عقل أدنى فيه كان ولو ،حياة أدنى فيه كان ولو يعني ،ذلك له يقال أن يمكن ما ىأدن على يصدق }ٌقَلْب لَه 
 ِلمن لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{ المجرمين بهؤالء -عز وجل- اهللا قعهاأو التي التثُوالم العقوبات بهذه يتذكر فإنه
كَان لَه قلبه في الحياة من اإلنسان عند يكون ما بقدر يحصل واالتعاظ واالعتبار التذكر أن عرفنا إذا }قَلْب 
 ومن ،الكامل النتفاعا والعظات بالعبر ينتفع فإنه وقاداً الكاملة الحياة حياً قلبه كان فمن ،وينقص يزيد فهو
 الموت من حال إلى القلب يصير حتى بقدره االتعاظ ومن االعتبار من فيه نقص الوصف هذا من فيه نقص
 َأبصاِرِهم وعلَى سمِعِهم وعلَى قُلُوِبِهم علَى اللَّه خَتَم{: يقول -تبارك وتعالى- اهللا ولهذا ؛شيئاً معه يعقل ال

 إلى يصل وال يعقلون ال فهؤالء ،]١٨:البقرةسورة [ }عمي بكْم صم{ :بأنهم ووصفهم ،]٧:بقرةالسورة [ }ِغشَاوةٌ
 وِفي ِإلَيِه تَدعونَا ِمما َأِكنٍَّة ِفي قُلُوبنَا وقالوا{ ،مغلفة ]٨٨:البقرةسورة [ }غُلْفٌ قُلُوبنَا وقالوا{ ،شيء قلوبهم
 األدوات تنتفع فال شيء القلوب هذه إلى يصل ال يعني ،]٥:فصلتسورة [ }ِحجاب بيِنكو بيِننَا وِمن وقْر آذَاِننَا
 السمع طريق عن والعبرة العظة به يحصل مما القلب إلى يصل وما ،والمعرفة العلم اقتباس فيها يحصل التي

 عليه وصار لكاملا الموت من حال في القلب كان إذا فهذا ،وصم عمي ألنهم شيء هذا من يصل ال ،والبصر
 وهو السمع َألْقَى َأو{: قال هناو ،قلب له كان من ينتفع الذي إنما ،ينتفع ال فهذا الغفلة عليه فأطبقت الران
{: مجاهد وقال ،بلبه وتفهمه هبعقل وتعقله فوعاه الكالم استمع :أي: يقول }شَِهيدَألْقَى َأو عمال يعني }الس 
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 يعني القلب بشاهد }السمع َألْقَى َأو{ فسر هو يعني ،القلب شاهد }السمع َألْقَى َأو{ ،بغيره هذا في نفسه يحدث
 ِفي نإ{ ،مجاهد قول هذا ،حاضر قلب يأ ،بغيره نفسه يحدث ال يعني }قَلْب لَه كَان ِلمن لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{

ى ذَِلكلَِذكْر نِلم كَان لَه { ،حي يأ }قَلْبَألْقَى َأو عم{ ،بغيره نفسه يحدث ال يعني }السوهو شاهد }شَِهيد 
 ،التام اإلصغاء على يدل هنا اإللقاء }السمع َألْقَى َأو{ :-تبارك وتعالى- قوله هنا ،مجاهد كالم هذا ،القلب
 ،القرآن تدبر في يقال ولهذا }دشَِهي وهو السمع َألْقَى{ ،اإلنصات غاية في كان أنه بمعنى سمعه ألقى
 }تُرحمون لَعلَّكُم وَأنِصتُوا لَه فَاستَِمعوا{ : فقال-عز وجل- اهللا أمر القرآن قراءة عندو ،بالقرآن االنتفاعو
 البد نصات؛اإل معنى ماو ،واإلنصات باالستماع أمر استمعوا: قال بل اسمعوا قال ما ]٢٠٤:األعرافسورة [

 نفس في ممكن يقرأ القارئ ستمعأ المسجل ستمعأ ،المذياع ستمعأ وأنا اآلن ممكن بمعنى غيرهب عنه يشتغل
 رسائل يقرأ أو بالجوال، رسائل بكتابة يشتغل أنه أو األواني، تغسل أو تطبخ، المرأة أو بالكتابة، شتغلأ الوقت

 على يدل ،ال الجواب ؟اهللا ألمر محقق هذا هل ،منصت هذا هل ،ذلك غير أو تويتر، في يقرأ أو بالجوال،
 واغتسل غسل من(( ،ذكره الذي ما أو ،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي أمر بماذا الجمعة يوم الخطيب :هذا

صلى اهللا -النبي قال ماذا اإلنصات فيه ذكر يذلا الحديثو ،)٦())..ادن ثم يركب، ولم ومشى وابتكر وبكر
 الحصى مسف ،)٨())الغ فقد نصتأ :لصاحبه قال إذا(( :أنهو ،)٧())الغ فقد الحصى مس من(( :-عليه وسلم

 على يضعه بجواله أنه أو سيالك يلمس قاعد أنه لو ،الحصى مس فقط الخطيب إلى يستمع جالس وهو
 يده لكن يستمع، أنه مع الغ يعتبر ،ا؟لغ أو أنصتَ هذا يعتبر ماذا رسالة يقرأ أو غيره، على وأ الصامت
 من فليس استمعوا :قال ألنه ؛استمعوا أنصتوا معنى ليس }وَأنِصتُوا لَه فَاستَِمعوا{ فهنا ،آخر بشيء مشغولة

 فقد الحصى مس من(( :األخرى والنصوص األحاديث هذه ضوء على تفهمه آخر معنى هو ،التأكيد قبيل
 استمع معنىال هذا وتدرك هذا تعرف أن أردت لو ذلك ،فيه ينشغل الذي بهذا منشغل ،منصت غير ألنه؛ ))الغ

 تشك ثانية مرة إليه استمع ،المعاني من ةبالمائ ثالثين من أكثر ،الغالب في تحصل ال بالسيارة وأنت لشريط
 ألن فاتت؛ المعاني من اًكثير أن ستجد ،مباشرة إعادة ،ال شهر بعد ليس ،ال أو سمعته، أنت هل أحياناً

 واحد لو اآلن ،منصت غير فهو آخر بشيء مشغول ناإلنسا ألن ؛ منه قليالً اًجزء إال موجود غير التركيز
 في معنى فهذا ؟،يستمع هل أستمع معك أنا: ويقول الجوال ومعه الدرس أثناء الوقت طول وجالس الدرس في
 .ننصت أن ،اإلنصات إلى باإلضافة نستمع أن فعلينا االستماع حال بالقرآن ننتفع أن أردنا إذا األهمية غاية

 :الضحاك قال ،اإلنصات غاية في هو يعني }شَِهيد وهو السمع َألْقَى أو قَلْب لَه كَان ِلمن كْرىلَِذ ذَِلك ِفي أن{

                                                             

 إلى المشي فضل باب الجمعة، كتاب والنسائي، ،)٣٤٥ (برقم الجمعة، يوم الغسل في باب الطهارة، كتاب داود، أبو رواه - ٦
 غير الصحيح، رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده: "محققوه وقال ،)١٦١٧٣ (برقم المسند، في وأحمد ،)١٣٨٤ (برقم الجمعة،

 ).١٣٨٨ (برقم المصابيح، مشكاة تحقيق في األلباني وصححه ،"السنن أصحاب إال له يخرج لم صحابيه أن

 ).٨٥٧ (برقم الخطبة، في وأنصت استمع من فضل باب ة،الجمع كتاب مسلم، رواه - ٧

 في باب الجمعة، كتاب ومسلم، ،)٩٣٤ (برقم يخطب، واإلمام الجمعة يوم اإلنصات باب الجمعة، كتاب البخاري، رواه - ٨
 ).٨٥١ (برقم الخطبة، في الجمعة يوم نصاتاإل
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 واحد وغير الثوري قال وهكذا ،غائب غير بقلب شاهد وهو ،بأذنيه استمع إذا سمعه فالن ألقى تقول العرب
 على تدل هل هنا "أو" مجيء، يعني ،وصفانال فيها اجتمع واحدة حال هي أو حالين، في هذه يعني هل هنا

 وتنوعت وتعددت أقوالهم تفرقت نإو العلم ألهل قوالن ؟،وصفين بين جمعت واحدة حالة أنها أو حالتين،
 وهو السمع َألْقَى َأو{ ،المؤمن هذا }قَلْب لَه كَان ِلمن لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{ قوله إن: يقول بعضهم ،عباراتهم

 قلوب لهم ليس ألنهم االستماع؛ عند ةحاضر قلوبهم كانت وأنصتوا استمعوا إذا ،الكتاب أهل في هذا }ِهيدشَ
 في أنها ،والحسن ومجاهد قتادة السلف من جماعة به قال وهذا ،ذلك في التذكر لهم يحصل فإنهم ،كفار ،حية
 وأبي يظالقر كعب بن كمحمد السلف عضب قال ولذلك ،المعنى هذا رد -رحمه اهللا- القيم وابن ،الكتاب أهل

 القرآن أهل في قلنا إن ،}لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{ السؤال يبقى ،الصحيح هو وهذا ،القرآن أهل في نهاإ: صالح
 أو قَلْب، لَه كَان ِلمن لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن {لحالتين هي: يقول العلماء بعض ؟،واحدة لحال أو لحالين، هي هل
 القلب حي يكون أن إما حالين على اإلنسان :يقول -رحمه اهللا- القيم كابن بعضهم ،}شَِهيد وهو السمع ىَألْقَ
 إذا التذكر له يحصل هذا -الثانية الحالة- دونه كان ومن ،تنبيه بأدنى التذكر له يحصل فهذا -الكاملة الحياة-

 الثاني ،التذكر له ويحصل تنبيه ألدنى يحتاج األول يعني ،االستماع حال قلبه حضرأو أنصت ،السمع ألقى
 ينذال مثل ،التذكر يحصل أن أجل من مضاعف جهد إلى فيحتاج ،ضعيف هذا القلب ألن ؛أكبر اًجهد يحتاج
 يكون أن إما أنه ،الحالتين هاتين على جعله القيم فابن ،التعليم في أكبر اًجهود يحتاجون تعلم صعوبات عندهم

 أو قَلْب، لَه كَان ِلمن لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{: يقول وبعضهم  وإما أن يكون دون ذلك،،الحياة املك اًوقاد اًقلب
 أشياء تكون أن وإما ،بقلبه فيعتبر شاهدها اإلنسان يكون أن إما يعني األشياء نإ }شَِهيد وهو السمع َألْقَى
   به المقصود ذلك بأن قيل ولو ،فينتفع قلبه ويحضر ينصت أن إلى يحتاج فهذا عنها يخبر عليه تقص ،بلغته

 يعني }شَِهيد وهو السمع َألْقَى َأو{ ،الحياة كامل وقاد حي }قَلْب لَه كَان ِلمن لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{ -أعلم واهللا-
 قريب المعنى فهذا ،ينتفع فإنه وأنصت السماع حال قلبه أحضر إن لكنه الكاملة الحياة هذه له يكون ال قد

 كانوا لما -مثالً- مكة في المشركين أخبارو ،-هدايته اهللا أراد من -نآالقر استمعوا إذا الكفار أن باعتبار
 وبلغ الطور سورة المغرب في يقرأ -صلى اهللا عليه وسلم- النبي سمع لما مطعم بن جبير ،القرآن يستمعون

 وهم أخبارهم من ذلك وغير ،)٩("يطير أن قلبي كاد": قال ]٣٥:الطور سورة[} ٍءشَي غَيِر ِمن خُِلقُوا َأم{ :هقول
 حال في الحياة كامل قلبه هذا: يقال ال لكن االستماع، حال قلبه أحضر ،}شَِهيد وهو السمع َألْقَى{ لكنه ،كفار

 بغيره عنه يشتغل وال صتوين السماع حال قلبه يحضر أو حي، قلب له كان من ويتذكر ينتفع فالذي ،الشرك
 }اللَِّه كَالم يسمع حتَّى فََأِجره إستَجارك الْمشِْرِكين ِمن َأحد وِإن{: -عز وجل- اهللا قال ولذلك ،ويتأثر فينتفع

 يجعل العلماء وبعض ،القلب وإحضار اإلنصات معه حصل إذا أثر له يكون للقرآن فسماعهم ،]٦:التوبةسورة [
 حي قلب له يكون قد }قَلْب لَه كَان ِلمن لَِذكْرى ذَِلك ِفي إن{ الواو بمعنى "أو" ويجعل واحدة حالة في ذلك
 له يحصل ال فهنا ،منصت غير آخر بشيء مشغول أنه أو االستماع، حال الساعة تلك أمهي غير ولكنه

                                                             

 برقم ،]٣٩:ق[} الغروب وقبل الشمس طلوع قبل ربك بحمد وسبح{: قوله باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، رواه -  ٩
)٤٨٥٤.( 
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 مشغول ،اللحظة تلك آخر مكان في كوني قد القلب فإن ،القلب حياة في يكفي ال ستماعاال نإ بحيث ،االنتفاع
 التدبر له يحصل أن أجل من نآالقر يقرأ أو ن،آالقر يسمع أو متهيئاً، كان إذا القرآن عليه فيقرأ ،آخر بشيء
 قلب له يكون اإلنسان نإ بحيث مطلوبة الثالثة األمور هذه أن شك وال ،قريب معنى وهذا ،واالعتبار والتفكر

 ،مسافر لكنه حياً قلبه كان فإذا وإال ،القراءة أو االستماع، عند القلب هذا يحضر نفسه الوقت وفي حي
 األمور من فالبد التدبر أو التفكر، أو واالتعاظ، االعتبار له يحصل ال فإنه آخر مكان في ،غائب ،مشغول
 نقص فإذا ،الكامل االنتفاع حصل هذا وجد فإذا ،واالستماع واإلنصات القلب وحضور القلب حياة: الثالثة
 وكالم ،بقدرهاالنتفاع  نقص الثالثة األمور هذه من واحد نقص ،االعتبار هذا من نقص األمور، هذه من شيء
 دار مفتاح :مثل في كثير كالم له القيم وابن ،كثير كالم له اإلسالم شيخ ،وطويل كثير هذا على العلم أهل

 ،كتبه من مواضع في اإلسالم شيخ وكذلك طويالً، عليها تكلم ،الكتب من ذلك وغير الصيب والوابل ،السعادة
 .ويطول كثير هذا على المفسرين وكالم

 فيه }لُغُوٍب ِمن مسنَا وما َأياٍم ِستَِّة ِفي بينَهما وما واَألرض السمواِت خَلَقْنَا ولَقَد{: -سبحانه وتعالى- قوله
 بطريق الموتى يييح أن على قادر بخلقهن يعي ولم واألرض اتواالسم خلق على قدر من ألن للمعاد تقرير
 أيام ستة في واألرض واتاالسم اهللا خلق :-اهللا لعائن عليهم- اليهود قالت: قتادة وقال ،واألحرى األولى

 قالوه فيما تكذيبهم تعالى اهللا فأنزل ،الراحة يوم يسمونه وهم ،السبت يوم وهو السابع اليوم في استراح ثم
 اآلية في -تبارك وتعالى- اهللا قال كما ،نصب وال تعب وال إعياء من أي }لُغُوٍب ِمن مسنَا وما{ لوهوتأو

 بلَى الْموتَى يحِيي أن علَى ِبقَاِدٍر ِبخَلِْقِهن يعي ولَم واَألرض السمواِت خَلَقَ الَِّذي اللَّه أن يروا َأولَم{ األخرى
 ِمن َأكْبر واَألرِض السمواِت لَخَلْقُ{ :-عز وجل- قال وكما ،]٣٣:األحقافسورة [ }قَِدير شَيٍء كُلِّ ىعلَ نهإ

  .]٢٧:النازعاتسورة [ }بنَاها السماء َأِم خَلْقًا َأشَد َأَأنْتُم{ :تعالى وقال ،]٥٧:غافرسورة [ }النَّاِس خَلِْق
 مسنَا وما{: قال أيام ستة في واألرض واتاالسم خلق ،قدرته كمال -عز وجل- اهللا يبين اآلية هذه في هنا
على دليل ذلك أن وهو ،سبق ما إلى باإلضافة آخر معنى تتضمن اآلية وهذه ،تعبمن  يعني }لُغُوٍب ِمن 

 في بينهما اوم خلقهما ،أيام ستة في العظيمة جراماأل هذه واألرض واتاالسم خلقَ كان إذا ،البعث على قدرته
سبحانه - نهأو ،فيها شك ال الناس إحياء على -تبارك وتعالى- فقدرته -لغوب- تعب من مسه وما أيام ستة

 نفس }ِبخَلِْقِهن يعي ولَم واَألرض السمواِت خَلَقَ الَِّذي اللَّه أن يروا َأولَم{: قال ولهذا ،قدير ذلك على -وتعالى
 بهذا مصرحة اآلية فهذه }الْموتَى يحِيي أن علَى ِبقَاِدٍر{ ،الموتى حياءإ على قدرته على به استدل المعنى
 خراآل اليوم عن تتحدث ق سورة في عموما اآليات ولكن ،مصرحة غير ق سورة في التي واآلية ،المعنى
   .ذلك على -عز وجل- اهللا قدرةو ،والنشور والبعث
 وسبح{ جميال هجراً واهجرهم عليهم اصبر المكذبين يعني }يقُولُون ما لَىع فَاصِبر{: -عز وجل- وقوله
 طلوع قبل ثنتين اإلسراء قبل المفروضة الصالة وكانت }الْغُروِب وقَبَل الشَّمِس طُلُوِع قَبَل ربك ِبحمِد

صلى اهللا عليه - النبي على واجباً كان الليل وقيام ،العصر وقت في الغروب وقبل ،الفجر وقت في الشمس
 اإلسراء ليلة كله ذلك تعالى اهللا نسخ ذلك بعد ثم ،وجوبه األمة حق في نسخ ثم حوالً أمته وعلى -وسلم
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 اإلمام روى وقد ،الغروب وقبل الشمس طلوع قبل فهما والعصر الصبح صالة منهن ولكن ،صلوات بخمس
 فنظر -صلى اهللا عليه وسلم-النبي عند جلوساً كنا: قال -رضي اهللا عنهما- اهللا عبد بن جرير عن أحمد
 ،فيه تضامون ال القمر هذا ترون كما فترونه ربكم على ستعرضون إنكم أما(( :فقال البدر ليلة القمر إلى
 ِبحمِد وسبح{ قرأ ثم ،)١٠())فافعلوا غروبها وقبل الشمس طلوع قبل صالة على غلبواتُ ال أن استطعتم فإن
كبر ِس طُلُوِع َلقَبَل الشَّمقَبوِب وبه إسماعيل حديث من الجماعة وبقية ومسلم البخاري ورواه ،}الْغُر.  
 }الْغُروِب وقَبَل الشَّمِس طُلُوِع قَبَل ربك ِبحمِد وسبح يقُولُون ما علَى فَاصِبر{ :هنا -تبارك وتعالى- قوله

 ابن عن جاء كما ،الصالة بمعنى ويأتي ،اهللا سبحان -مثال- اإلنسان يقول نأ التنزيه بمعنى يأتي التسبيح
 الصالة ولذلك ،)١١())ألتممت حامسب كنتُ لو(( ،الفريضة بعد الراتبة الصالة في -مارضي اهللا عنه- عمر
 وقَبَل الشَّمِس طُلُوِع َلقَب{ ،بحمده متلبسا سبح ]٩٨:الحجر سورة[ }ربك ِبحمِد فَسبح{ ،فهنا ،تسبيح: لها يقال

 قبل والفجر ،الشمس غروب قبل ،والفجر العصر صالتي على حمله -رحمه اهللا- جرير ابنف }الْغُروِب
 غروبها وقبل الشمس طلوع قبل صالة على غلبواتُ ال أن استطعتم فإن(( :الحديث هذا، على ويدل ،طلوعها
 الذي النبوي التفسير قبيل من هذا }الْغُروِب وقَبَل الشَّمِس طُلُوِع قَبَل كرب ِبحمِد وسبح{: قرأ ثم ،))فافعلوا
 ال ذلك فبعد سنده صح فإذا ،-معلوم هو كما- االجتهاد يدخله ال التفسير من النوع وهذا ،اآلية فيه ذكرت
 يذكر وأحياناً ،-اآلية عليه دلت ما بعض- المعنى بعض يذكر أحياناً -صلى اهللا عليه وسلم-النبي لكن كالم،
 ينفي ال فهو غيره في السياق كان نإو العموم تحت الداخلة المعاني بعض -صلى اهللا عليه وسلم- النبي

 هذا عليه يدل والفجر العصر بصالتي ذلك تفسير لكن، أمثلة له مضى وهذا ،السياق فيه الذي المعنى
 وقَبَل الشَّمِس طُلُوِع قَبَل ربك ِبحمِد وسبح{ الفجرو العصر وقت هما: قال من العلم أهل من أن مع ،الحديث
 :يقول جرير ابن ،؟الصالة المقصود أو الذكر، المقصود هل والفجر، العصر هما الوقتين أن شك ال }الْغُروِب
  *الْغُروِب وقَبَل الشَّمِس طُلُوِع قَبَل ربك ِبحمِد وسبح{ الخمس الصلوات :قال هذا على زاد وبعضهم ،الصالة

ِمنِل والغروب وقبل ،الفجر هو الشمس طلوع قبل والذي ،والعشاء المغرب فيه يدخل الليل: وقالوا }اللَّي 
 القيم وابن ،الخمس الصلوات دخول في أوضح اآليات وبعض ،-والعصر الظهر- العشي صالتي فيه يدخل

 بما هذا على واستدل ،والمساء الصباح في تقال التي األذكار على لكذ حمل السالكين مدارج في -رحمه اهللا-
 ِبالْغُدو الْقَوِل ِمن الْجهِر ودون وِخيفَةً تَضرعا نَفِْسك ِفي ربك واذْكُر{ واآلصال بالغدو الذكر من جاء

 ،العصر صالة وبعد الصبح صالة بعد -والفجر العصر- الذكر أوقات يعني ]٢٠٥:األعرافسورة [ }واآلصاِل
 قال لو لكن الصبح، وصالة العصر صالة أنها على دل هنا النبوي التفسير ولكن ،اآلية تحتمله معنى فهذا
 ،والعصر الصبح صالة أولياً دخوالً -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ذكره ما فيه يدخل هنا التسبيح نإ: قائل
 هذين في مشروعة فإنها المساء وأذكار الصباح أذكار الذكر فيه لفيدخ وأوسع هذا من أعم التسبيح ولفظ

                                                             

 الرؤية، في باب السنة، كتاب داود، وأبو ،)٥٥٤ (برقم العصر، صالة فضل باب الصالة، مواقيت كتاب البخاري، رواه -  ١٠
 ".الشيخين شرط على صحيح إسناده: "محققوه وقال ،)١٩٢٠٥ (برقم المسند، في أحمد واإلمام ،)٤٧٢٩ (برقم

 ).٦٨٩ (برقم وقصرها، المسافرين صالة باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسلم، رواه - ١١
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 العرب فإن ،األوقات الستغراق }واآلصاِل ِبالْغُدو{: قوله في كما الطرفين ذكر هإن: قائل يقول وقد ،الوقتين
 يدل روالعص الصبح بصالتي هنا -صلى اهللا عليه وسلم- النبي تفسير لكن بينهما، ما وتريد الطرفين تذكر
 رب{ مناسبات في هذا وذكرنا ،الموضع هذا غير أخرى مواضع في هكذا يكون قد ولكنه ،ذلك خالف على

 الصبح }الْغُروِب وقَبَل الشَّمِس طُلُوِع قَبَل{ إذن ،بينهما وما يعني ]٩:المزمل سورة[} والْمغِْرِب الْمشِْرِق
 المعروف هنا بالعموم قصدأ وال }ربك ِبحمِد وسبح{ اللفظ عموم من يؤخذ عندئذ األذكار ودخول ،والعصر

 ال قصدأ ،بالعام ملحق نوع هو المشترك فإن ،وهذا هذا على يصدق لفظ التسبيح أن وإنما ،األصوليين عند
  .األصوليين عند المعروفة العموم صيغمن  صيغة عن تبحث
 عسى لَك نَاِفلَةً ِبِه فَتَهجد اللَّيِل وِمن{: هكقول له فصلِّ أي ]٤٠:قورة س[ }فَسبحه اللَّيِل وِمن{: تعالى وقوله

  .]٧٩:اإلسراءسورة [ }محمودا مقَاما ربك يبعثَك أن
 ،}فَسبحه اللَّيِل وِمن{ الصالة هذه ،معين شيء تحديد على دليل عندنا ليس: يقول -رحمه اهللا- جرير ابن
 ليست: يقول ،المغرب بصالة ذلك خص من على جرير ابن ويرد ،الليل من كان وقت أي في الصالة: يقول

 المغرب، بصالة خصه من على ارد هذا يقول ،ذلك في داخالن فهما ،العشاء بل الليل صالة من فقط المغرب
 من كثير ،كان وقت أي في بالليل فالصالة ،معنى دون معنى يخص لم اهللا وأن ،أعم المعنى أن قرر ثم

 ،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي على مفروضاً وكان -القيام هو الذي- الليل صالة على ذلك يحملون المفسرين
 لكن العشاء، صالة هي: يقول وبعضهم ،-الراتبة الفجر سنة- الفجر قبل الركعتان بذلك المراد: قال وبعضهم

  .أعلم تعالى واهللا ،وأقرب أوضح جرير ابن كالم
}اربَأدوِد وجبعد التسبيح هو: -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن مجاهد عن نجيح أبي ابن قال }الس 

 المهاجرين فقراء جاء: قال أنه -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن الصحيحين في ثبت ما هذا ويؤيد ،الصالة
 :-صلى اهللا عليه وسلم- النبي فقال ،المقيم والنعيم العلى بالدرجات الدثور أهل ذهب ،اهللا رسول يا: فقالوا

 ،نعتق وال ويعتقون ،نتصدق وال ويتصدقون،نصوم كما ويصومون ،نصلي كما يصلون: قالوا ،))ذاك؟ وما((
 إال منكم أفضل أحد يكون وال بعدكم من سبقتم فعلتموه إذا شيئاً أعلمكم أفال((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال
 رسول يا فقالوا: قال ،))نيوثالث ثالثاً صالة كل دبر وتكبرون حمدونوت تسبحون فعلتم؛ ما مثل فعل من
 يؤتيه اهللا فضل ذلك((: -صلى اهللا عليه وسلم– فقال ،مثله ففعلوا فعلنا بما األموال أهل إخواننا سمع: اهللا
  .)١٢())يشاء من

 عمر عن ذلك وروي، المغرب بعد الركعتان هما، }السجوِد وَأدبار{: تعالى بقوله المراد أن :الثاني والقول
 وعكرمة مجاهد يقول وبه ،-رضي اهللا عنهم- ةأمام بيأو هريرة بيأو عباس وابن الحسن وابنه وعلي

  .وغيرهم وقتادة والحسن والنخعي والشعبي

                                                             

 ).٥٩٥ (برقم ،تهصف وبيان الصالة بعد الذكر استحباب باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسلم، رواه - ١٢
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 السلف من هؤالء عن ونقله ،المغرب بعد الركعتان أنها: والثاني ،الصلوات بعد األذكار أنها: معنيين هنا ذكر
 هذا على حمله ثم األذكارأن المراد  من السابق المعنى ذكر الم -رحمه اهللا- جرير ابن ولهذا ،-كثير وهم-

 على دليل يدل لم وأنه ،هذا من وأوسع أشمل اللفظ أن يرى أنه مع ،المغرب بعد الركعتان نهماأ الثاني المعنى
       جرير ابن عند الحجة وإجماع ،الحجة عإجما مخالفة نستجيز ال أنا إال: قال -بالركعتين اآلية تخصيص

 حملها جرير فابن ،خالف فيها ،إجماع فيها ليس واآلية ،-األكثر قول- الجمهور قول يعني -رحمه اهللا-
 الترجيح في جرير ابن عند الطريقة هوهذ ،الحجة إلجماع: قال هذا من أعم اللفظ أن يرى وهو الركعتين على

 ،الفرائض بعد التي لالنواف هي: قال زيد كابن السلف وبعض ،الجمهور قول الحجة بإجماع ويقصد معروفة
 إجماع بمحل ليس القول هذا كان إذا }السجوِد وَأدبار فَسبحه اللَّيِل وِمن{ المغرب بعد بالركعتين يخصها لم

 ابن عن نقل األذكار في كذل نإ :قال من فقول ،الجمهور قول مخالفة يجوز أنه ذلك فمعنى االتفاق بمعنى
 لنافع قراءة في ،هذا يؤيد كثير ابن كأن يعني ،بالحديث كثير ابن له واحتج الصالة بعد التسبيح: قال عباس
 باللتين الركعتين خصوا لماذا المغرب بصالة خصوه الذين ،الصلوات بعد يعني }السجوِد وإدبار{: كثير وابن
 -توترها- ،الصالة هذه رآِخ فهذا النهار وتر هي المغرب صالة أن باعتبار -علمأ واهللا- كأنه المغرب؛ بعد

 ما إذاً }السجوِد وإدبار{ ،النهار صلوات بعد ةريخاأل هي المغرب صالة أن بمعنى ،شيء الوتر بعد وليس
 وِإدبار{ هنا ،}النُّجوِم وِإدبار{ األخرى اآلية في -أعلم تعالى واهللا- االعتبار بهذا كأنه ،يوترها بعدما يكون

 بعد المغرب بعد الركعتينب فسرت }السجوِد وإدبار{ ،الليل خرآ باعتبار الفجر بعد بالركعتين فسرت }النُّجوِم
 فذلك الفجر جاء فإذا ،النهار في إدبارها يكون أنه معروف النجوم }النُّجوِم وِإدبار{ ،بالوتر النهار صالة ختم

       ه قول في وحمزة كثير وابن نافع قراءة ،الفجر قبل بالركعتين ففسر النجوم تغيب ،النجوم بزوال مؤذن
 }النُّجوِم وِإدبار{ أما }السجوِد وإدبار{و }السجوِد وَأدبار{ قراءتان فيها فهذه }السجوِد وإدبار{ :-تعالى–

  .علمأ واهللا ،}النُّجوِم دباروِإ{ واحدة قراءة إال فيها فليس
}تَِمعاسو مونَاِد ينَاِد يالْم كَاٍن ِمنقَِريٍب م * موي ونعمسةَ يحيقِّ الصِبالْح ذَِلك مووِج يِإنَّا * الْخُر نِيي نَحنُح 

 وما يقُولُون ِبما َأعلَم نَحن * يِسير علَينَا حشْر ذَِلك راعاِس عنْهم اَألرض تَشَقَّقُ يوم *الْمِصير وِإلَينَا ونُِميتُ
 يوم{ محمد يا }واستَِمع{: تعالى يقول، ]٤٥-٤١:سورة ق[ }وِعيِد يخَافُ من ِبالْقُرآِن فَذَكِّر ِبجباٍر علَيِهم َأنْتَ
 في النفخة يعني }ِبالْحقِّ الصيحةَ يسمعون يوم{ القضاء لفصل تجتمعوا أن }قَِريٍب مكَاٍن ِمن الْمنَاِد ينَاِد

  .}الْخُروِج يوم ِلكذَ{ يمترون فيه أكثرهم كان الذي بالحق تأتي التي الصور
 يوم{ يسردها بدأ ثم القيامة، أحوال من إليك يوحى ما استمع :يقول بعضهم }واستَِمع{: -تبارك وتعالى- قوله
 وهذا ،الصيحة: يقول يعبر وبعضهم ،}الْمنَاِد ينَاِد{ النداء استمع: يقول وبعضهم ،}قَِريٍب مكَاٍن ِمن الْمنَاِد ينَاِد
 يوم{ ،الصوت استمع }قَِريٍب مكَاٍن ِمن الْمنَاِد ينَاِد يوم{ الصيحة استمع -رحمه اهللا- جرير ابن اختاره الذي
 هناو اهللا، شاء إن هذا سيأتيو ،الصور في النفخ هو النداء بهذا المقصود }قَِريٍب مكَاٍن ِمن نَاِدالْم ينَاِد

}تَِمعاسيذكرها أقوال هذه للحساب؛ الناس في ينادي وجبريل الصور في ينفخ الملك -مثال- استمع يعني }و 
 النفخة هذه فتكون ،والحشر للحساب اسالن ينادي ،ينفخ الذي الملك هو ينادي الذي: يقول وبعضهم ،السلف



)١٥( 
 

 وهذا }الْخُروِج يوم ذَِلك ِبالْحقِّ الصيحةَ يسمعون يوم * قَِريٍب مكَاٍن ِمن الْمنَاِد ينَاِد يوم واستَِمع{ البعث نفخة
  .وبعث وصعق فزع نفخة ،الثالثة كثير ابن وعند ،الثانية النفخة أنها على يدل

}يمو ونعمسةَ يحيقِّ الصيمترون فيه رهمثكأ كان الذي بالحق تأتي التي الصور في النفخة يعني }ِبالْح.  
 ،يمترون فيه رهمثكأ كان الذي بالحق تأتي التي الصور في النفخة :يقول }ِبالْحقِّ الصيحةَ يسمعون{ :قوله

 هو الحق هذا ]٣٤:مريم سورة[ }يمتَرون ِفيِه الَِّذي{ بالحق تأتي هنا يعني ،البعث: بعضهم  قالالحقوهذا 
 يوم{ ،ذلك على -عز وجل- اهللا قدرة وينفون ،نشور وال حشر هناك يكون ولن بعثن لن: يقولون، البعث

ونعمسةَ يحيقِّ الصاراتعب هذه ،بالحق ةوواقع كائنة أنها يعني بالحق المقصود: يقول وبعضهم ،}ِبالْح 
 موقف إلى هللا باإلجابة باألمر أي }ِبالْحقِّ الصيحةَ يسمعون يوم{: يقول -اهللا هرحم- جرير ابنو ،للسلف
  .الحساب موقف إلى هللا باإلجابة باألمر }ِبالْحقِّ الصيحةَ يسمعون يوم{ ،الحساب

}ذَِلك مووِج ينَ ِإنَّا{ األجداث من أي }الْخُرنِيي حنُِميتُ نُحنَا وِإلَيو ِصيريعيده ثم الخلق أيبد الذي هو أي }الْم 
 :تعالى هوقول ،فشر شراً وإن فخير خيراً إن بعمله كالً فيجازي كلهم الخالئق مصير وإليه عليه أهون وهو

}موتَشَقَّقُ ي ضاَألر منْها عاعالخالئق أجساد به ينبت السماء من مطراً ينزل -عز وجل- اهللا أن وذلك }ِسر 
 في فينفخ إسرافيل تعالى اهللا أمر األجساد تكاملت فإذا ،بالماء الثرى في الحب ينبت كما ،قبورها في كلها

 السماء بين تتوهج األرواح خرجت فيه إسرافيل نفخ فإذا ،الصور في ثقب في األرواح أودعت وقد الصور
 فترجع ،تعمره كانت الذي الجسد إلى روح كل لترجعن وجاللي وعزتي :-عز وجل- اهللا فيقول ،واألرض

 موقف إلى فيقومون ،عنهم األرض وتنشق اللديغ في السم يدب كما فيه فتدب ،جسدها إلى روح كل
  .عز وجل- اهللا أمر إلى مبادرين سراعا الحساب

 أو أثر، أنه على أو ة،رواي أنه على ذكره األصل في كثير ابن و،كثير ابن كالم من ذلك جعل المختصر هنا
  .أصالً الرأي جهة من يقال ال وهذا رواية، أنه على ذكره فقد مخطئاً أكن لم إن ،حديث أنه على

}ِطِعينهاِع ِإلَى مقُوُل الدي ونذَا الْكَاِفره موي ِسر{: تعالى اهللا وقال ،]٨:القمر سورة[} عموي وكُمعدي 
ونتَِجيبفَتَس ِدِهِبحم تَظُنُّوننإ و ٥٢:اإلسراءسورة [ }قَِليلًا ِإلَّا لَِبثْتُم[.  

}موتَشَقَّقُ ي ضاَألر منْها عاع{: وهنا ،مسرعين يخرجون يعني }ِسرِطِعينهاِع ِإلَى ميعني: مهطعين }الد 
 يخْرجون يوم{ :-ارك وتعالىتب- قوله في وهكذا ،للداعي يستجيبون -المهطع هذا- أعناقهم مدوا قد مسرعين

اِث ِمندا اَألجاعِسر مٍب إلى كََأنَّهنُص ونوِفضنُِفخَ{ المعنى هذا على يدل كله فهذا ]٤٣:المعارجسورة [ }يِفي و 
 حدٍب كُلِّ ِمن{ سريع مشي هو والنسالن ]٥١:يسسورة [ }ينِسلُون ربِهم ِإلَى الَْأجداِث من هم فَِإذَا الصوِر
نِسلُونٍب كُلِّ{ ،اإلسراع النسالن معنى ]٩٦:األنبياءسورة [ }يدح نِسلُونمشي مثل ،ومأجوج يأجوج أي }ي 
 سرعة فيها بطريقة يمشون بلداً أو أرضاً دخلوا إذا الجنود مثل معينة بطريقة سريع مشي النسالنف السباع،
  .}نينِسلُو حدٍب كُلِّ من{ ،حذر وربما
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 من أول ناأ(( :-صلى اهللا عليه وسلم– اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- أنس عن مسلم صحيح وفي
 يسيرة ،علينا سهلة إعادة تلك أي }يِسير علَينَا حشْر ذَِلك{ :-عز وجل- وقوله ،)١٣())األرض عنه تنشق
 :-تبارك وتعالى- وقال ،]٥٠:القمرسورة [ }ِبالْبصِر كَلَمٍح واِحدةٌ ِإلَّا َأمرنَا وما{ :-جالله جل- قال كما لدينا

 نَحن{: -جل وعال- وقوله ،]٢٨:لقمانسورة [ }بِصير سِميع اللَّه إن واِحدٍة كَنَفٍْس ِإلَّا بعثُكُم وال خَلْقُكُم ما{
لَما َأعِبم قُولُون{ كقوله ،ذلك يهولنك فال التكذيب نم المشركون لك يقول بما محيط علمنا نحن أي }يلَقَدو 
لَمنَع ِضيقُ َأنَّكي كردا صِبم قُولُوني * حبِد فَسمِبح كبر كُنو ِمن اِجِدينالس* دباعو كبتَّى رح كْأِتيي ِقينالْي{ 

  .]٩٩-٩٧:الحجرسورة [
 اآليات في -عز وجل- اهللا قال ولهذا ،وتصبير له وتسكين -صلى اهللا عليه وسلم-للنبي تطمين كله هذا

 فَسبحه اللَّيِل وِمن  *الْغُروِب وقَبَل الشَّمِس طُلُوِع قَبَل ربك ِبحمِد وسبح يقُولُون ما علَى فَاصِبر{: السابقة
اربَأدوِد وجتبارك - اهللا قول من الدهر سورة في كما عنىالم هذا في التي اآليات من وغيره هذا }الس
 اسم واذْكُِر *كَفُورا أو آِثما ِمنْهم تُِطع وال ربك ِلحكِْم فَاصِبر *تَنِْزيلًا الْقُرآن علَيك نَزلْنَا نَحن ِإنَّا{ :-وتعالى

كبةً ركْرَأِصيلًا بو * ِمنِل واللَّي دجفَاس لَه وهحبلًا سمنها يؤخذ كلها اآليات هذه ]٢٦:اإلنسانسورة [ }طَِويلًا لَي 
تبارك - اهللا إلى الدعاة يلقاه الذي واألذى المشاق وتحمل الدعوة أعباء على الصبر أن وهو ،كبير معنى
 هذه عليه نيعي الذي الصبر هو األعباء هذه تحمل إلى الطريق فإن ،اإلنسان يعانيه مما ذلك إلى وما -وتعالى
 وقَبَل الشَّمِس طُلُوِع قَبَل ربك ِبحمِد وسبح يقُولُون ما علَى فَاصِبر{: تعالى قوله في هنا المذكورة األمور
 ،روالفج العصر السيما الصلوات على المحافظة ،الليل فقيام }السجوِد وَأدبار فَسبحه اللَّيِل وِمن *الْغُروِب
     الشنقيطي األمين محمد الشيخ ذكره ولهذا ،-تبارك وتعالى- هللا الذكر من واإلكثار التسبيح إلى باإلضافة

 الصلوات هذه على المحافظة هو األذى تحمل على به يستعان ما أعظم من أن المعنى هذا في -رحمه اهللا-
 ومفرطاً هشاً ضعيفاً خاوياً متالشياً الداعية يكون أن يصح فال ،النهار طرفي في والذكر التسبيح إلى باإلضافة

 ذلك بعد يكون ثم غافل، -تبارك وتعالى- هللا الذكر قليل وهو الصفوف أواخر في إال يأتي ال الصلوات في
 في توقعه التي الفعال أو الكالم، من يليق ال ما عنه وصدر وانكسر تراجع له حصل األذى أصابه فإذا داعية
 كان وحينما ،إليها الناس يدعو كان التي المبادئ وينسى -عز وجل- اهللا أمام ذلك بلوق ،الناس أمام حرج

 يتحملون والذين ،األمور هذه من فالبد ،ابتلي إذا وينهزم ويضعف ينكسر من أول فيكون ،ويثبتهم يصبرهم
 بحاجة والجميع المعاني، هذه إلى أحوج هم ذلك إلى وما الكفار بقتال اهللا سبيل في الجهاد من أكبر أعباء
 ما أعظم من الصالة فهذه ،]٤٥:البقرةسورة [ }والصالِة ِبالصبِر واستَِعينُوا{ :-عز وجل- اهللا قال ولهذا ،إليها
 لكن المخاوف، معها تتالشى -تبارك وتعالى- باهللا الصلة من حاٍل في العبد ويجعل الجنان ويثبت القلب يقوي
 إذا -صلى اهللا عليه وسلم -النبي كان ولهذا ،والثبات الصبر من له حصلي قلبه وحضور لها إقامته بقدر

                                                             

 المسند، في وأحمد ،)٤٦٧٣ (برقم ،-موالسال الصالة عليهم- بياءناأل بين التخيير في باب السنة، كتاب داود، أبو رواه -  ١٣
   عليه اهللا صلى- نبينا تفضيل باب الفضائل، كتاب ومسلم، ،"حسن إسناد وهذا صحيح، حديث: "محققوه وقال ،)١٠٩٧٢ (برقم
 ....))القبر عنه ينشق من وأول ،القيامة يوم آدم ولد سيد ناأ((: بلفظ ،)٢٢٧٨ (برقم الخالئق، جميع على - وسلم
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 }والصالِة ِبالصبِر استَِعينُواو{: -تبارك وتعالى- وقوله ،ليهإ نحتاج معنى هذا ،الصالة إلى فزع أمر حزبه
 ،-تبارك وتعالى- هللا العبودية إقامة -عز وجل- اهللا طاعة على بها االستعانة فيه يدخل ]٤٥:البقرةسورة [

 ِبالصبِر واستَِعينُوا{ المؤلمة اهللا أقدار على والصبر ،المحرمات وترك ،الشرعية بالتكاليف والنهوض
 الذين ]٤:البلدسورة [ }كَبٍد ِفي اِإلنسان خَلَقْنَا لَقَد{، الدنيا الحياة هذه في المشاق على بها االستعانة }والصالِة
 التي اإلحصاءات في ولذلك ،وتماسكاً ثباتاً الناس أكثر هم -تبارك وتعالى- اهللا أمر كما الصالة يقيمون

 وأشياء توزع واستبانات االنتحار ونسب واالنتحار بالكآبة يتعلق فيما تقام دراسات في وهناك هنا هاؤتقر
 على فظونيحا الذين أن فنجد ،المخدرات حتى ،مختلفة وبلدان وأماكن مواقع في آلخر حين من تخرج

 والصبر الثبات من لهم يحصل ألنه ؛بأنواعها والباليا الرزايا هذه عن يكونون ما أبعد الخمس الصلوات
 نحتاج المعنى فهذا ،اآلثار هذه من يجد لها اإلنسان قامةإ بقدر ولكن ،لغيرهم يحصل ماال والراحة والطمأنينة

 بالمصائب ذرعاً يضيقون الذين -للجميع العافية اهللا ألنس- وينكسرون ينهزمون الذين ئكأوال ،نتأمله أن دائماً
 إلى نحتاج وكلنا ،المعنى لهذا مراجعة إلى يحتاجون هؤالء ،والمخاوف الهموم نفوسهم في تتعاظمف مالآلوا
  .ذلك

 مما كذل وليس ،الهدى على هؤالء تجبر بالذي ولست أي }ِبجباٍر علَيِهم َأنْتَ وما{ :-تبارك وتعالى- وقوله
 من يتذكر فإنما ربك رسالة أنت بلغ أي }وِعيِد يخَافُ من ِبالْقُرآِن فَذَكِّر{ :-عز وجل- قال ثم ،به كلفت
، ]٤٠:الرعدسورة [ }الِْحساب وعلَينَا الْبالغُ علَيك فَِإنَّما{ :تعالى كقوله ،وعده ويرجو عيدهوو اهللا يخاف
 هداهم علَيك لَّيس{ ،]٢٢:الغاشيةسورة [ }يِطٍرسِبم علَيِهم لَستَ  *مذَكِّر َأنْتَ إنما فَذَكِّر{: -جالله جل- وقوله
لَِكنو ِدي اللّههن يشَاء م{ ،]٢٧٢:البقرة سورة[} يِدي لَا ِإنَّكتَه نتَ مببَأح لَِكنو ِدي اللَّههن يشَاء مسورة[} ي 

 قتادة كان }وِعيِد يخَافُ من ِبالْقُرآِن فَذَكِّر ِبجباٍر علَيِهم َأنْتَ وما{: هاهنا تعالى قال اولهذ ،]٥٦:القصص
  . يارحيم بار يا موعودك ويرجو وعيدك يخاف ممن اجعلنا اللهم: يقول

  .الوكيل ونعم اهللا وحسبنا ،وحده هللا والحمد ،"ق" سورة تفسير خرآ
 فإنه وإال ،ينتفع الذي هو هذا أن باعتبار }وِعيِد يخَافُ من{ بالقرآن بالتذكير -عالىتبارك وت- اهللا خص هنا

 ]٢:البقرةسورة [ }ِللْمتَِّقين هدى{: -عز وجل- اهللا قال كما بذلك نعيالمنتف خص ولكنه ،الجميع بالقرآن يذكر
 ِبالغَيِب ربهم يخْشَون الَِّذين تُنِْذر ِإنَّما{: يقول -تبارك وتعالى- واهللا ،ويهتدون به ينتفعون الذين هم فهؤالء
 تتكرر معاٍن هذه والنذارة بالموعظة االنتفاع في وأثرها هنا الصالة إقامةف ،]١٨:فاطرسورة [ }الصالةَ وَأقَاموا

 نحتاج لتيا الجوانب جميع ومعالجة االنتفاع من ذلك في لحصل وتمعن وتفكر بتدبر قرأناه لو ،القرآن في
 كتب ،غيرنا من نستمده أو أنفسنا، عند من ننشئه كثير وكالم وتنظير فلسفات إلى معه نحتاج ال مما إليها

  . المستعانواهللا ،ذلك ونحو مترجمة
 تَشَقَّقُ يوم{: تعالى قوله عند ذكرها التي العبارة في -رحمه اهللا- كثير ابن كالم من مضى ما على تنبيه

ضاَألر نْهعا ماعكلها الخالئق أجساد به ينبت السماء من مطراً ينزل -عز وجل- اهللا أن وذلك :قال }ِسر 
 الصور في فينفخ إسرافيل تعالى اهللا أمر األجساد تكاملت فإذا ،بالماء الثرى في الحب ينبت كما قبورها في
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 واألرض السماء بين تتوهج األرواح خرجت فيه إسرافيل نفخ فإذا ،الصور في ثقب في األرواح أودعت وقد
 روح كل فترجع ،تعمره كانت الذي الجسد إلى روح كل لترجعن وجاللي وعزتي :-عز وجل- اهللا فيقول

  .ذكر ما آخر إلى جسدها إلى
     ،آخر موضع في رواية أنه على ذكره -رحمه اهللا- كثير وابن ،غيبية أمور عن فيه الحديث الكالم هذا

هذَا حِديثٌ مشْهور ": عنه قال األنعام سورة في :الكالم هذا فيها كثير ابن الحافظ ذكر التي المواضع فهاهي
 تَفَرد ِبِه ِإسماِعيُل بن ، وفي بعِض َألْفَاِظِه نَكَارةٌ،وهو غَِريب ِجدا، وِلبعِضِه شَواِهد ِفي الَْأحاِديِث الْمتَفَرقَِة

، وقَِد اخْتُِلفَ ِفيِه، فَِمنْهم من وثَّقَه، وِمنْهم من ضعفَه، ونَص علَى نَكَارِة حِديِثِه غَير ِدينَِةالْمراِفٍع قَاص أهل 
م مِمنْهالفَالس، و ِليِن عِرو بمعو ،اِزياِتٍم الرَأِبي حٍل، ونْبِن حب دمِة، كََأحالَْأِئم اِحٍد ِمنقَاَل ِفيِهو ن : وه

وكتْرم،ِديع نقَاَل ابفَاِء:  وعلَِة الضمِفي ج ِديثَهح كْتُبِإلَّا أنه ي ا نَظَرا ِفيهكُلُّه اِديثُهَأح". 

وٍه كَِثيرٍة، قَد وقَِد اخْتُِلفَ علَيِه ِفي ِإسنَاِد هذَا الْحِديِث علَى وج":  أيضاً-رحمه اهللا- كثير ابنوقال الحافظ 
إنه جمعه ِمن َأحاِديثَ كَِثيرٍة، وجعلَه ِسياقًا :  وَأما ِسياقُه فَغَِريب ِجدا، ويقَاُل،َأفْردتُها ِفي جزٍء علَى ِحدٍة

ِب ذَِلكبِه ِبسلَيع ا، فَُأنِْكراِحدا الْ،واِفظَ َأبخَنَا الْحتُ شَيِمعسو  ياِج الِْمزجقُوُلحِلٍم إ: يسِن مِليِد بَأى ِللْونه ر
لَمَأع ِديِث، فَاللَّهذَا الْحاِت هدفْرِض معاِهِد ِلبِفيِه كُلَّ الشَّو عمج نَّفًا قَدصم."  

بهذا السياق ال ، والبيهقي في البعث والنشور، والحديث العظمة وأبو الشيخ في ،رواه الطبراني في الطوال
 ِدينَهم اتَّخَذُواْ الَِّذين وذَِر{: -تبارك وتعالى- ما سبق نجده في سورة األنعام عند قوله ،يصح ولبعضه شواهد

  .]٧٠:األنعام سورة[ اآلية }... الدنْيا الْحياةُ وغَرتْهم ولَهوا لَِعبا
 سورة[ }آِمنُون يومِئٍذ فَزٍع من وهم منْها خَير فَلَه حسنَِةِبالْ جاء من{ : عند قوله تعالىوفي سورة النمل

وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر اهللا األرواح فتوضع في ثقب في ": -رحمه اهللا-  قال]٨٩:النمل
 "صور طارت األرواح فإذا نفخ في ال،الصور، ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت األجساد في قبورها وأماكنها

  . آخر ما ذكرإلى
 . برفعه في المواضع السابقةوصرح لم يذكره على أنه حديث، "ق"وهنا في سورة 

 


