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، وسلم تسليماً كثيراً ، وعلى آله وأصحابه،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
  .بعدو

 الشرك من السيئات عملوا أي ،]١٠:الروم سورة[ }السوَأى واءَُأسا الَِّذين عاِقبةَ انكَ ثُم{: تعالى قال
 هي التي العقوبة عاقبتهم كان أي األقبح، وهو األسوأ تأنيث السوء من علىفُ هي وأىوالس والمعاصي،

 كالبشرى مصدراً تكون أن ويجوز للجنة، اسم الحسنى أن كما لجهنم اسم هي: وقيل العقوبات، أسوأ
 كان، اسم أنها على بالرفع }عاِقبةُ{ عمرو وأبو كثير وابن نافع قرأ مبالغة، العقوبة به وصفت والذكرى
 َأن{ الخبر أو ،السوأى العقوبة أو الخصلة أو الفعلة أي السوأى والخبر مجازياً، تأنيثها لكون الفعل وتذكير
 َأن{ أو ،السوأى واالسم كان، خبر على بالنصب }عاِقبةَ{ الباقون أوقر التكذيب، أمرهم آخر كان أي }كَذَّبوا
 لمحذوف، صفة أو واءأسا مصدر وأىوالس وا،ءأسا الذين عاقبةَ التكذيب كان ثم التقدير ويكون }كَذَّبوا
 على زلهاأن التي اهللا بآيات كذبوا ألن أي العلة، على نصب محل في }كَذَّبوا َأن{: قوله إن: الكسائي وقال
 وسميت المفسرين، وأكثر قتيبة وابن والزجاج الفراء جهنم أىالسو بأن القائلين ومن كذبوا، بأن أو رسله

 اهللا آيات بتكذيبهم النار أشركوا الذين عاقبة كان ثم :المعنى: الزجاج قال صاحبها، ءتسو لكونها السوأى
 أحد على العلية حكم في معه داخلة "كذّبوا" على طفع }ونُئيستَهِز ِبها وكَانُوا{: وجملة واستهزائهم،

  .اآلخر القول على لها الخبرية أو لكان اإلسمية حكم في أو القولين،
 التاء بضم ،عاقبةُ كان: عمرو وأبو كثير وابن نافع الحرفَ هذا قرأ" : -رحمه اهللا-قال العالمة الشنقيطي 

 التاء بفتح الذين، عاقبةَ كان ثم: والكسائي وحمزة، ،وعاصم عامر، ابن وقرأه ،ىأالسو وخبرها كان، اسم
   :الخالصة في قوله حد على ،اسمها على قدم ،كان خبر

   ***زأِج الخبِر طَتوس هاجميِع وفي
  :ألمرين مؤنثة ىأالسو أن مع التاء من الفعل جرد وإنما كان، اسم ىأالسو فـ القراءة هذه وعلى
  .حقيقي غير تأنيثها أن: األول
 هو التاء من الفعل تجريد فوجه التاء ضم قراءة على وأما ،معلوم هو كما الفعل، وبين بينها الفصل: لثانيوا

  .فقط حقيقي غير العاقبة تأنيث كون
 وهي ى،أالسو المسيئين عاقبةُ كانت: التاء ضم قراءة على المعنى أن عندي اآلية معنى في األقوال وأظهر
 أكثرها: أي العقوبات، أسوأ هي التي العقوبة عاقبتهم كانت: أي ،ءاًسو أكثر هو الذي: بمعنى ،األسوأ تأنيث



 .)١("منها المسلمين وإخواننا اهللا أعاذنا ،النار وهي ءاًسو

}ُأ اللَّهدبالْخَلْقَ ي ثُم هِعيدي ِه ثُمِإلَي ونعجتُر * مويو ةُ تَقُوماعالس ِلسبي ونِرمجالْم * ولَم كُني ملَه ِمن 
كَاِئِهمشُر اءكَانُوا شُفَعو كَاِئِهمِبشُر كَاِفِرين * مويو ةُ تَقُوماعِئٍذ السموي قُونتَفَرا * يفََأم نُوا الَِّذينِملُوا آمعو 

 الْعذَاِب ِفي فَُأولَِئك اآلِخرِة وِلقَاِء ِبآياِتنَا وكَذَّبوا اكَفَرو الَِّذين وَأما * يحبرون روضٍة ِفي فَهم الصاِلحاِت
ونرضح١٦-١١:سورة الروم[ }م[.  

 ِإلَيِه ثُم{ إعادته، على قادر فهو بداءته على قادر هو كما: أي }يِعيده ثُم الْخَلْقَ يبدُأ اللَّه{: تعالى يقول
ونعجبعمله عامل كل فيجازي ةالقيام يوم: أي ،}تُر.  

  .المجرمون ييأس: عباس ابن قال }الْمجِرمون يبِلس الساعةُ تَقُوم ويوم{ :قال ثم
  .المجرمون يكتئب: رواية وفي ،المجرمون يفتضح: مجاهد وقال

}لَمو كُني ملَه ِمن كَاِئِهمشُر اءوكفروا اهللا، دون من يعبدونها كانوا التي اآللهة فيهم شفعت ما: أي }شُفَع 
  . إليهم كانوا ما أحوج وخانوهم بهم
: يعني بعدها، اجتماع ال التي الفرقة -واهللا- هي: قتادة قال: }يتَفَرقُون يومِئٍذ الساعةُ تَقُوم ويوم{: قال ثم
 الَِّذين فََأما{: قال ولهذا ؛مابينه العهد آخر فذاك السافلين، أسفل إلى هذا وخفض عليين، إلى هذا رفع إذا

  .ينعمون: وقتادة مجاهد قال }يحبرون روضٍة ِفي فَهم الصاِلحاِت وعِملُوا آمنُوا
 : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
س المجرمون، قال أ يي:ل ابن عباسقا }الْمجِرمون يبِلس الساعةُ تَقُوم ويوم{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
بالس ، وأصل اإلس يكتئبيأ ثالث عبارات يفتضح يههذف ، وفي رواية يكتئبالمجرمون،  يفتضح:مجاهد
 : إليها يقال ولم يهتِد،قطعت حجتهف إليها يعني سكت تِد ولم يه،بلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجتهأ :قال
س فإن ذلك ال ينافي ما ذكر فإنه أ ومن فسره بأنه يي،بالسإ :نقطاع الحجة قال لها، هذا السكوت مع أبلس

نه يكتئب فإن مقتضى إ : وهكذا قول من قال،هو حينما يسكت وتنقطع حجته وال يهتدي إليها فذلك يعني يأس
 حينما يصير اإلنسان إلى حال تنقطع فيها حجته عند الحساب الكآبة،ول به إلى ئ الحال التي صار إليها تههذ

س أجرامه فإنه عند ذلك يكتئب فيكون سكوته سكوت يإجد عذراً وال جواباً وال حجة يحتج بها على وال ي
رضي اهللا - ونحن نعلم أن السلف ،ثارهآ من الزمه أو أنها أثر من الكآبة فكأن ،الكآبةنقطاع تحصل معه او

    لهذا فسره ابن جرير وتارة يفسرون ببعض المعنى، وهذا أصل اإلبالس و ، تارة يفسرون بالالزم-معنه
 الساعةُ تَقُوم ويوم{: -تبارك وتعالى- باليأس والكآبة والندم فجمع بعض هذه المعاني، وقوله -رحمه اهللا-

:  قال-تبارك وتعالى-ن اهللا فإ يعني فريق إلى الجنة وفريق إلى النار هذا المراد وإال ،}يتَفَرقُون يومِئٍذ
 لكن التفرق المذكور ،هم وأشباههم ومن شاكلهمء ونظرا]٢٢:الصافات سورة[ }وَأزواجهم ظَلَموا ينالَِّذ احشُروا{

 روضٍة ِفي فَهم الصاِلحاِت وعِملُوا آمنُوا الَِّذين فََأما{: السعير، قالفي  اً في الجنة وفريقاًكر فريقهنا ما ذَ
ونربحي{ من -  يعني بمعنى مهما يكن من أمر،ويه بمعنى دع ما كنا فيه وخذ في غيرهيقول سيب كما هذه اأم

                                                             

 .)٦/١٧٠ (بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء - ١



        يقول قال مجاهد }يحبرون روضٍة ِفي فَهم{: -تبارك وتعالى- وقوله فيه، كنا ما غير في  فخذ-شيء
يد وهي األرض  ذلك بقد وكثير منهم يقي،ينعمون، الروضة تقال في كالم العرب لكل أرض ذات نبات: وقتادة

 وال شك أن هذه الروضة أنها تكون معشبة تتميز عن غيرها فيكثر فيها النبات، وليس ،المنخفضة ذات النبات
 ةاألرض التي تكون منهبطة منسفل: روضة، وهذا أمر معلوم، فيقولون: كل أرض وجد فيها نبات يقال لها

  لمشهور الذي قال به أبو عبيد القاسم بن سالم  هذا هو ا،خفضة روضة، وإذا كانت مرتفعة يقال لها تُرعةمن
ن الروضة تكون مرتفعة، وليس المقصود هنا أنها منهبطة لكن هذا في إ :، مع أن بعضهم قال-رحمه اهللا-

ما ما يتصل بالجنة فال شك أنها ليست منهبطة أ و،الدنيا في رياضها، فالعرب تقول ذلك في روضات الدنيا
 ولكن القرآن خاطب الناس خاطب العرب }يحبرون روضٍة ِفي فَهم{ ،ة مرتفعةوليست منخفضة وإنما عالي

ما عهدوا من ألوان النعيم واللذات والسرور، ولما كانوا يعيشون في أرض مجدبة قاحلة كما نشاهد فإن ب
الدهم نس واللذة والسرور والحبور فيبتهجون بها ويسرون لندرة ذلك في بالروضات عندهم هي محل األ

تعني شيئاً كثيراً فبالدهم لربما تكون  ال إليهم بالنسبة الروضة بخالف البالد التي هي جنات وأنهار فإن
 الحبور ،ينعمونيحبرون أي  :قال  في وصفها وفي حقها، وأما الحبور فهناأن ذلك مما يكون قليالًوروضة 

وال شك أن ذلك حاصل لهم والزم  ،أي يكرمون:  وبعضهم يقول،هي السرور والحبرة ،للسرور :يقال
ن الحبور إ:  فإن دخولها يستلزم النعيم واإلكرام، وبعضهم يقول،دخولهم الجنة فإنهم يسرون ويكرمون

 أن الحور العين تغنيهم فيسمعون األصوات الحسنة الجميلة المطربة، فالحبور هو ،المقصود به السماع
ن المعنى إ: كرام فهم يكرمون فيها، ومن قالل الجنة اإلالسرور والغبطة، ومن الزمه اإلكرام، الزم دخو
 هذا من الزم دخول الجنة، فإذا حصل لهم هذا اإلكرام :يكرمون فهذا ال يحتاج معه إلى ترجيح، وإنما يقال

 صحيح هم يسرون وينعمون فيدخل فيه هذه المعاني سواء كان ،الحبور أعم من هذا كلهوفإنهم يسرون لذلك، 
 يشاهدون في هذه الجنة في روضة يحبرون، أو كان ذلك مما يسمعون أو كان ذلك مما ذلك بسبب مما

  . ألنهم يجدون فيها أنواع اللذات الكاملة؛ إلى الحبور والسرورو في الجنة يدعاكرام فكل ميحصل لهم من اإل

}انحباللَِّه فَس ِحين ونستُم ِحينو ونِبحتُص * لَهو دماِت ِفي الْحومِض الساألرا وِشيعو ِحينو ونتُظِْهر * 
خِْرجي يالْح ِت ِمنيالْم خِْرجيتَ ويالْم ِمن يِيي الْححيو ضاألر دعا بِتهوم كَذَِلكو ونجسورة [ }تُخْر
  .]١٩-١٧:الروم
 الدالة المتعاقبة األوقات هذه في وتحميده، تسبيحه ىإل لعباده وإرشاد المقدسة، لنفسه تعالى منه تسبيح هذا
 النهار إسفار وهو الصباح وعند بظالمه، الليل إقبال وهو المساء عند: سلطانه وعظيم قدرته كمال على
  .ضيائه عن
 هو: أي }واألرِض السمواِت ِفي الْحمد ولَه{: فقال التحميد، وهو للتسبيح مناسبة بحمده، اعترض ثم

  .واألرض واتاالسم في خلق ما على المحمود
 هذا خالق فسبحان ،الضياء قوة: واإلظهار الظالم، شدة: هو فالعشاء }تُظِْهرون وِحين وعِشيا{: قال ثم

سورة [ }يغْشَاها ِإذَا واللَّيِل * جالها ِإذَا والنَّهاِر{: قال كما سكنا، الليل وجاعل اإلصباح فالق وهذا،
 ِإذَا واللَّيِل * والضحى{: وقال ،]٢-١:الليلسورة [ }تَجلَّى ِإذَا والنَّهاِر * يغْشَى ِإذَا واللَّيِل{ وقال ،]٤-٣:شمسال



  .كثيرة هذا في واآليات ،]٢-١:الضحىسورة [ }سجى
 ،حين تمسون يعني تدخلون في المساء }تُصِبحون وِحين تُمسون ِحين اللَِّه فَسبحان{: -تبارك وتعالى-فقوله 

 وِحين وعِشيا واألرِض السمواِت ِفي الْحمد ولَه{: وحين تصبحون يعني تدخلون في وقت الصباح قال
ونوعباراتهم في ، وفسروها بذلك،ن هذه اآلية تضمنت الصلوات الخمسإ :عامة أهل العلم يقولون }تُظِْهر 

سون، المساء م حين ت}تُصِبحون وِحين تُمسون ِحين اللَِّه فَسبحان{:  هنا-تبارك وتعالى-هذا متقاربة، فقوله 
 عند المساء وهو : هنا يقول-رحمه اهللا- فالحافظ ابن كثير ، حين تمسون وحين تصبحون،يبدأ من بعد الزوال

 يصدق على أي }تُمسون ِحين{: -وتعالىتبارك - فقوله ،سفار النهارإإقبال الليل بظالمه، وعند الصباح وهو 
 وِحين{الصلوات؟ إذا قلنا من بعد الزوال فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حين تمسون 

ونِبح{:  قال هنا-تبارك وتعالى- يعني الفجر، ولكن اهللا }تُصلَهو دماِت ِفي الْحومِض الساألرا وِشيعو{ 
المساء به فسر ماب فسره وبعضهم بعضهم، قال هكذا ،العتمة إلى المغرب وقت بأنه بعضهم هفسر العشي ،
 الصلوات جميعاً الظهر والعصر والمغرب ا فيدخل فيه على هذ"عشياً"إلى الفجر  الزوال بعد من قالوا

 وِحين{خرجنا الظهر بهذا  هذا الظهر، فيبقى عندنا إذا أ}تُظِْهرون وِحين{: -تبارك وتعالى-والعشاء، وقوله 
ونِبح{صار عندنا و يعني الفجر، }تُصِحين ونسأيضاً والعشي حين تمسون فبقي من الصلوات صالة }تُم 

 }تُمسون ِحين{وما بعد الزوال فيكون المقصود العصر مثالً، بالعصر والمغرب والعشاء، فإذا فُسر العشي 
المساء حين في لمساء بأنه ما بعد الزوال فألن الظهر ذكرت فيكون يكون المغرب والعشاء، وإذا فُسر ا

العشي ما بعد المغرب، أو المغرب بعد غروب الشمس وليس المقصود بعد : تمسون صالة العصر، وإذا قلنا
ن هذه اآلية إ : وقالوا،الصالة إلى العتمة فتكون صالة المغرب والعشاء، عبارات المفسرين متقاربة في هذا

 }واألرِض السمواِت ِفي الْحمد ولَه * تُصِبحون وِحين تُمسون ِحين اللَِّه فَسبحان{ الصلوات الخمس، تنتظم
نة في هذا ففهم منها فهي ليست صريحة في ذلك إنما ذكر فيها التسبيح والتحميد ولكن الصلوات متضم

أن الذكر يتجدد في هذه األوقات في أول النهار وفي آخره  ويبقى أصل المعنى ،اإلشارة إلى الصلوات الخمس
في الصباح والمساء فهذا كله وقت للذكر؛ ولذلك فإن أذكار الصباح تقال بعد صالة الفجر، وله في ذلك متسع 

 قال األذكار اًصباح، ثم بعد ذلك يأتي المساء من بعد الزوال فلو أن أحد: إلى ما قبل الزوال كل هذا يقال له
 وكأن ،ه، يكون قال ذلك في المساء، ولو قاله بعد العصر فهذا أيضاً يقال في وقت المساءأ الظهر أجزبعد

 بعد العصر حينما تنكسر الشمس، حيث تصفر فهو وقت األصيل فيكون -واهللا تعالى أعلم-أحسن الوقت 
الشمس ويقوى ضياء  قبل الصبح قبل أن تشتد ، وفي آخر النهار،الغدو واآلصال في أول النهاربالذكر 

النهار، وفي المساء تذبل الشمس وتضعف وتصفر، لكن لو أن أحداً قال األذكار بعد صالة المغرب فإنه يكون 
قد جاء بها في وقتها في المساء، وفي العشي لو قالها بعد العشاء يعتبر تأخر لكنه ال زال في الوقت، واهللا 

 .تعالى أعلم

 -رحمه اهللا- وابن جرير ،الذكر أيضاً التسبيح والتحميد كل ذلك داخل فيه و،الصلوات الخمس داخلة في ذلكف
  .وكثير من المفسرين قبله وبعده حملوها على الصلوات الخمس

 األشياء خلق على قدرته من فيه نحن ما هو }الْحي ِمن الْميتَ ويخِْرج الْميِت ِمن الْحي يخِْرج{: وقوله



 ليدل وأضدادها، األشياء خلقه فيها يذكر فإنه النمط، هذا من كلها الكريمة المتتابعة اآليات هوهذ ،المتقابلة
 والدجاج الدجاج، من والبيض النبات، من والحب الحب، من النبات إخراج ذلك فمن قدرته، كمال على خلقه
  .المؤمن من افروالك الكافر، من والمؤمن اإلنسان، من والنطفة النطفة، من واإلنسان البيض، من

 فإنهم فسروا -مرضي اهللا تعالى عنه- جمع فيه عبارات السلف -رحمه اهللا-هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
هذا كله من قبيل التفسير و ،}الْحي ِمن الْميتَ ويخِْرج الْميِت ِمن الْحي يخِْرج{: -تبارك وتعالى-قوله 

ما يظهر على و ، اإلنسان من النطفة، والدجاجة من البيضة}الْميِت ِمن الْحي خِْرجي{: بالمثال، حينما يقولون
هذا ما يذكره علماء الحيوان مثالً في هذا العصر من أن الفرخ أو النطفة الحيوان المنوي حي إلى آخره، إذا 

 يطلقون ذلك على ما فيه روح، ذكرت الحياة والموت في القرآن وفي لغة المتقدمين من الفقهاء وغيرهم فإنهم
نها ميتة فال يشكل على هذا أن الحيوان المنوي حي وأنه يسبح إلى آخره إ :ومن ثم فإنهم يقولون عن النطفة
 وإنما يعتبرون النطفة ميتة فيخرج منها ، هذا ال يقصدونه وال يلتفتون إليه،حتى يصل إلى البويضة فيلقحها

 فيدخل هذا به كله، ويدخل فيه من جهة المعنى }الْميِت ِمن الْحي يخِْرج{: اإلنسان فهذا مثال يصدق على قوله
 ويخِْرج الْميِت ِمن الْحي يخِْرج{ن في هذا ي ولهذا بعض المفسر،خراج المؤمن من الكافرإ :تساع فيهواال

 فكل هذه ،رج من اإلنسان وما أشبه هذاالبيضة تخرج من الدجاجة، والنطفة تخ: يقول }الْحي ِمن الْميتَ
 . جمعها فهذا من قبيل اختالف التنوع ال يحتاج إلى ترجيح-رحمه اهللا-العبارات ابن كثير 

 نْهفَِم حبا ِمنْها وَأخْرجنَا َأحيينَاها الْميتَةُ الَْأرض لَّهم وآيةٌ{: كقوله }موِتها بعد األرض ويحِيي{: وقوله
ْأكُلُوننَا{: قوله إلى }...يرفَجا وِفيه وِن ِمنيى{: وقال ،]٣٤-٣٣:يس سورة[ }الْعتَرو ضةً األراِمدفَِإذَا ه 
 }الْقُبوِر ِفي من يبعثُ اللَّه وَأن{: قوله إلى }...بِهيٍج زوٍج كُلِّ ِمن وَأنْبتَتْ وربتْ اهتَزتْ الْماء علَيها َأنزلْنَا

 سقْنَاه ِثقَاال سحابا َأقَلَّتْ ِإذَا حتَّى رحمِتِه يدي بين بشْرا الرياح يرِسُل الَِّذي وهو{: وقال ،]٧-٥:الحج سورة[
 سورة[ }تَذَكَّرون لَعلَّكُم الْموتَى نُخِْرج كَذَِلك الثَّمراِت كُلِّ ِمن ِبِه فََأخْرجنَا الْماء ِبِه فََأنزلْنَا ميٍت ِلبلٍَد

  .}تُخْرجون وكَذَِلك{: هاهنا قال ولهذا ؛]٥٧:األعراف
}ِمناِتِه وآي َأن خَلَقَكُم اٍب ِمنتُر ِإذَا ثُم َأنْتُم شَرب ونتَنْتَِشر * ِمناِتِه وآي خَلَقَ َأن لَكُم ِمن َأنْفُِسكُم اَأزاجو 

  .]٢١-٢٠:سورة الروم[ }يتَفَكَّرون ِلقَوٍم آلياٍت ذَِلك ِفي ِإن ورحمةً مودةً بينَكُم وجعَل ِإلَيها ِلتَسكُنُوا
 بشَر َأنْتُم ِإذَا ثُم{ تراب، من آدم أباكم خلق أنه قدرته وكمال عظمته على الدالة} آياِتِه وِمن{: تعالى يقول

ونر ثم مهين، ماء من ثم تراب، من فأصلكم ،}تَنْتَِشروشكله عظاما، صار ثم مضغة، ثم علقة، فكان تَص 
 من خرج ثم ،بصير سميع هو فإذا الروح، فيه نفخ ثم لحما، العظام تلك اهللا كسا ثم اإلنسان، شكل على
 أن إلى الحال به آل حتى حركاتهو قواه تكاملت عمره طال كلما ثم والحركة، القوى ضعيف صغيرا أمه بطن
 األرض أقطار ويدور البحور، متن ويركب األقاليم، أقطار في ويسافر والحصون، المدائن يبني صار

 كل واآلخرة الدنيا أمور في واتساع وعلم، ورأي ومكر، ودهاء وغور، فكرة وله األموال، ويجمع ويتكسب
 في بينهم وفاوت والمكاسب، المعايش فنون في رفهموص وسخرهم وسيرهم أقدرهم من فسبحان ،بحسبه
 َأن آياِتِه وِمن{: تعالى قال ولهذا والشقاوة؛ والسعادة والفقر، والغنى والقبح، والحسن والفكرة، العلوم
خَلَقَكُم اٍب ِمنتُر ِإذَا ثُم َأنْتُم شَرب ونتَنْتَِشر{.  



 من آدم خلق اهللا إن((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال موسى أبي عن أحمد اإلمام وروى
 وبين واألسود واألحمر األبيض منهم جاء األرض، قدر على آدم بنو فجاء األرض، جميع من قبضها قبضة
  .)٢())ذلك وبين والحزن، والسهل والطيب، والخبيث ذلك،

  .صحيح حسن حديث هذا: الترمذي وقال والترمذي داود أبو ورواه
أنه خلق ذكر  -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير }تُراٍب ِمن خَلَقَكُم َأن آياِتِه وِمن{:  هنا-تبارك وتعالى- قوله

ا وقع من اآلباء؛ وذلك أن مدم من تراب وهذا بناء على ما هو معلوم من أن العرب تخاطب األبناء ِلآأباكم 
 على وامذمة التي تكون على اآلباء تلحق األبناء إذا كانة والباء تلحق األبناء، كما أن المعرالمنة على اآل

 يذكر مننه ونعمه ويخاطب بها من لم -تبارك وتعالى- واهللا ،طريقتهم، أما النعمة فالحاصل بها على األبناء
صلى اهللا عليه - يقول لبني إسرائيل الذين عاصروا النبي -تبارك وتعالى-يدركها وهذا كثير في القرآن، اهللا 

 الْمن علَيكُم ونَزلْنَا{:  وقال،]٤٩:البقرة سورة[ }الْعذَاِب سوء يسومونَكُم ِفرعون آِل من نَجينَاكُم وِإذْ{: -وسلم
 أعطاها ألجدادهم فخاطبهم بها مع أنهم لم يدركوها، وهكذا اً كثيرة ونعماً وذكر منن،]٨٠:طه سورة[ }والسلْوى

 الصاِعقَةُ فََأخَذَتْكُم جهرةً اللَّه نَرى حتَّى لَك نُّْؤِمن لَن موسى يا قُلْتُم وِإذْ{مذمة وما أشبه ذلك، ما يتعلق بال
َأنتُمو ونا{قع مع أجدادهم، وهكذا و مع أن هذا ]٥٥:البقرة سورة[ }تَنظُرِني ياِئيَل برواْ ِإساذْكُر ِتيمالَِّتي ِنع 
متَُأنْع كُملَيَأنِّي عو لْتُكُملَى فَضع الَِمينِإذْ{ ،]٤٧:البقرة سورة[ }الْعَأخَذْنَا و نَا ِميثَاقَكُمفَعرو قَكُمفَو ا خُذُواْ الطُّورم 

 فكل هذا الخطاب ]٦٤-٦٣:البقرة سورة[ }كذَِل بعِد من تَولَّيتُم ثُم * تَتَّقُون لَعلَّكُم ِفيِه ما واذْكُرواْ ِبقُوٍة آتَينَاكُم
 .أجدادهم فكل ذلك يجري على هذا األصل، واهللا تعالى أعلمووفيه أشياء وقعت آلبائهم 

 أزواجا، لكم يكُن إناثا جنسكم من لكم خلق: أي }َأزواجا َأنْفُِسكُم ِمن لَكُم خَلَقَ َأن آياِتِه وِمن{: وقوله
سورة [ }ِإلَيها ِليسكُن زوجها ِمنْها وجعَل واِحدٍة نَفٍْس ِمن خَلَقَكُم الَِّذي هو{: تعالى قال كما، }يهاِإلَ ِلتَسكُنُوا{

 كلهم آدم بني جعل أنه ولو ،األيسر األقصر ِضلعه من آدم من اهللا خلقها حواء،: بذلك يعني ]١٨٩:األعراف
 وبين بينهم االئتالف هذا حصل لما حيوان أو جان من إما يرهمغ من آخر جنس من إناثهم وجعل ذكورا

 جعل أن آدم ببني رحمته تمام من ثم. الجنس غير من األزواج كانت لو نَفْرة تحصل كانت بل األزواج،
 يمسك الرجل فإن الرأفة، وهي ورحمة المحبة، وهي مودة وبينهن بينهم وجعل جنسهم، من أزواجهم

 بينهما، لأللفة أو اإلنفاق، في إليه محتاجة أو ولد، منه لها يكون بأن بها، لرحمة أو ا،له لمحبته إما المرأة
 .}يتَفَكَّرون ِلقَوٍم آلياٍت ذَِلك ِفي ِإن{ ذلك، وغير

 }ورحمةً مودةً بينَكُم جعَلو ِإلَيها لِّتَسكُنُوا َأزواجا َأنفُِسكُم من لَكُم خَلَقَ َأن آياِتِه وِمن{: -تبارك وتعالى-قوله 
ذلك من آياته ثم قالوعد  :}ِفي ِإن اٍت ذَِلكٍم آليِلقَو ونتَفَكَّرهنا يقول في -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير }ي 

 ، فإن الرجل يمسك المرأة لمحبته لها أو لرحمته بها بأنهي الرأفة: ، وأن الرحمةهي المحبة: تفسير المودة

                                                             

 عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن القرآن تفسير كتاب والترمذي، ،)٤٦٩٣ (برقم القدر، في باب السنة، كتاب داود، أبو رواه - ٢
 وصححه ،"صحيح إسناده: "محققوه وقال ،)١٩٥٨٢ (برقم المسند، في وأحمد ،)٢٩٥٥ (برقم البقرة، سورة ومن باب ،- وسلم

 ). ١٦٣٠ (برقم الصحيحة، السلسلة في األلباني



 هذا كله باعتبار أن المودة والرحمة ،غير ذلك وأ إليه باإلنفاق أو لأللفة بينهما ةولد أو محتاجالن له منها ويك
ن الرحمة إن المودة الجماع، وإ : وبعضهم كمجاهد يقول،}ورحمةً مودةً بينَكُم وجعَل{حاصلة بين الزوجين 

هو تفسير بعض ما يتصل  -تفسير المودة بالجماع فقط-، وهذا التفسير }ورحمةً مودةً بينَكُم وجعَل{هي الولد 
 هاالمحبة على مراتب قد ذكرف ، فإن المودة محبة خاصة يحصل معها،ن لم يكن هذا معنى المودةإبالمعنى و

 دون ة، ويأتيلّالخُ فهي مراتب أعالها ، منها عشراً وعد"روضة المحبين"في  -رحمه اهللا-الحافظ ابن القيم 
 فيحصل معها ميل القلب وعطفه على المحبوب وإيثاره له ،ذلك مراتب أخرى ومن هذه المراتب المودة

  ال تجوز، ولكن قد يتزوج امرأةً-عز وجل-دة أعداء اهللا ، وما أشبه ذلك ولهذا كانت مووتقديمه على غيره
 ِباللَِّه يْؤِمنُون قَوما تَِجد لَا{:  يقول-ارك وتعالىتب- واهللا ، من المواالةكيحبها من أهل الكتاب فال يكون ذل

 مرتبة أعلى من ه فمودة الكفار ال تجوز فهذ]٢٢:المجادلة سورة[ }ورسولَه اللَّه حاد من يوادون الْآِخِر والْيوِم
 تفسير اللفظة بما عرف ، ليس ذلك من قبيل التفسير فتفسير المودة هنا على قول مجاهد الجماع،مرتبة المحبة

 ألنه تفسير لها ببعض ما يتصل بها وذلك ؛أن التفسير مردود وأنه خطأبمن معناها عند العرب، ولكن ال يقال 
 لجالء النفس ويحصل معه اً باعتبار أن ما يحصل من الجماع بين الزوجين أن ذلك يكون سبب-واهللا أعلم-

 في -رحمه اهللا-ما ذكره الطاهر ابن عاشور و ، قد ذكر هذا جماعة من أهل العلم،قدر قدرهمن المودة ماال ي
 ولهذا فإن ،وجد صورة من صور المودة أعلى منها في حال المعاشرةت فقد ال ،"التحرير والتنوير"كتابه 

 لجفاء، وتفاقمالعالقة إذا كانت بين الزوجين فاترة والمعاشرة منعدمة فإن ذلك قد يؤدي إلى شيء من ا
 أن المودة والرحمة أن ذلك حاصل بين -واهللا أعلم- والذي يظهر ، معلوم وهذا أمر،المشكالت وما إلى ذلك

 والرحمة غير المحبة فهو يحبها هذه المحبة كما أنه يرحمها، جعل بينهم ،الزوجين فالمودة هي محبة خاصة
 الشفقة تقال للرحمة ،واقع أن الشفقة رحمة خاصة وال،رحمة وبعضهم فسر الرحمة هنا بالشفقة يشفق عليها

ن إ: فة ونحو ذلك، وبعضهم يقولل، والخوف على المحبوب تتخوف عليه من المكروه واألمع شيء من الحنو
 والمعنى أعم من هذا، يرحمها ،ن الرحمة هي رحمته لها من أن يصل إليها منه سوءإالمودة هي محبتها و

ها من غير ذلك، يعني أن يصل إليها المكروه مطلقاً منه أو من غيره كما أنه من أن يصل منه سوء أو يرحم
 وهذا كله من آثار المودة مع أن بعض أهل العلم ،يحب لها الخير والمعروف والبر وما أشبه ذلكويود لها 

بذلك  حمل ذلك على العالقة التي تكون بسبب هذا الزواج لكن ليس المقصود عنده -رحمه اهللا-كابن جرير 
 يعني صارت هناك اً، وأصهاراًالزوج والزوجة جعل بينكم مودة ورحمة يعني بالمصاهرة فصار هؤالء أختان

: ، يعني حينما نقول-واهللا تعالى أعلم- وصار بينهم وشائج بسبب الزواج ، بها الناسقاربعالقات اجتماعية تَ
 ها، فهو يحب،لعالقة بين الزوجين يحصل بها ذلكجعل بينهم مودة ورحمة فا أنه أخبر -تبارك وتعالى-ن اهللا إ

 قد توجد حاالت قد ال توجد فيها محبة وال يوجد فيها رحمة هذا موجود لكن ،هذه المودة الخاصة، ويرحمها
 فإذا تزوجها حصلت بينهم هذه المودة ،خالف األصل، فهذا الرجل ال يعرف هذه المرأة وما رآها قط

 ذلك في بعض األفراد ال يقدح في فُ في قلوبهم فهذه آية من آياته، وتخلُّ-ز وجلع-والرحمة التي يلقيها اهللا 
من هنا يؤخذ منه أصل في ما يتعلق في العالقات بين الزوجين بخالف ما قد و ،هذا األصل فلكل قاعدة شواذ

يمعنى وهو أنه ر كثيراً من أن العالقة بين الزوجين ال تبنى على المحبة والمودة ويتوصل من ذلك إلىقر 



 وال يلزم منه وجود ،حترام متبادل وتعاون في بناء الحياة األسرية وما أشبه ذلكاينبغي أن يكون هناك 
 فإن الشيء ،ما خرج عنه فهو شاذوالمحبة، لكن األصل في ذلك هو وجود المودة والرحمة هذا هو األصل 

 . واهللا المستعان،قد يتخلف لوجود المانع أو لتخلف الشرط
 واختالف واألرض واتاالسم خلق فجعل السور هذه في اآليات سبحانه عونو: "-رحمه اهللا-ال ابن القيم ق

 خلق وجعل ،داللته ووضوح وظهوره بذلك العلم في الشتراكهم كلهم مينللعاِل آيات وألوانهم األمم لغات
 إلى الرجل سكون فإن ،يتفكرون لقوم آيات بينهم والرحمة المودة وإلقاء ،الرجال إليها تسكن التي األزواج
 نظر فمتى والبصيرة الفكرة بعين مشهود باطن أمر والتراحم والتعاطف المودة من بينهما يكون وما امرأته
 أقرت الذي المبين الحق اإلله نهأ على فكره هدل ذلك عنها صدر التي والقدرة والرحمة الحكمة إلى العين بهذه
 فضله وابتغاء المعاش في للتصرف والنهار ،بالليل المنام وجعل ،ورحمته وحكمته هيتهالإو بربوبيته الفطر
 من الرسل به أخبرت مما له آية جعلت بما وارتباطها اآليات هذه وتدبر الفهم سمع وهو يسمعون لقوم آيات
 فهذه ،معاشهم في للتصرف وأقامهم موتهم بعد سبحانه أحياهم كما قبورهم من وقيامهم موتهم بعد العباد حياة
 البرق رؤيتهم وجعل ،عليه اآلية بهذه واستدل إليه وأصغى الرسل به جاءت ما سمع من بها ينتفع إنما اآلية
 بالحس مشاهدة ،باألبصار ةرئيم أمور هذه فإن يعقلون لقوم آيات به األرض وإحياء السماء من الماء وأنزل
 إمكان وحكمته ورحمته وعلمه وقدرته تعالى بالر وجود على بها استدل عقله وهو قلبه ببصر فيها نظر فإذا
 ببصر إال تدرك ال أمور وهذه ،موتها بعد األرض هذه أحيا كما موتهم بعد الخالئق حياة من به خبرأ ما

 المشهودة اآلية سبحانه فذكر ،آية له جعلت ما على دل والعقل ،اآلية على دل الحس فإن ،العقل وهو ،القلب
 ماء السماء ِمن وينَزُل وطَمعا خَوفًا الْبرقَ يِريكُم آياِتِه وِمن{ :فقال بالعقل مشهودال عليه والمدلول بالبصر
 حياة كالمه جعل الذي فتبارك ،]٢٤:الروم سورة[ }يعِقلُون لِّقَوٍم لَآياٍت ذَِلك ِفي ِإن موِتها بعد الَْأرض ِبِه فَيحِيي
  .)٣("الصدور في الم وشفاء للقلوب
 سبحانَه اللَّه امتَن وقَِد كَماِلِه، ِمن ِهي بْل ِفيها الْمِحب علَى لَوم فَلَا: الزوجاِت محبةُ وَأما": -رحمه اهللا- وقال
 ِإن ورحمةً مودةً بينَكُم وجعَل ِإلَيها ِلتَسكُنُوا واجاَأز َأنْفُِسكُم ِمن لَكُم خَلَقَ َأن آياِتِه وِمن{: فَقَاَل ِعباِدِه علَى ِبها
  .]٢١:الروم سورة[ }يتَفَكَّرون ِلقَوٍم لَآياٍت ذَِلك ِفي

  .)٤("ِبالرحمِة الْمقْتَِرنَةُ الْمودةُ وهو الْحب، خَاِلص بينَهما وجعَل ِإلَيها، قَلْبه يسكُن ِللرجِل، سكَنًا الْمرَأةَ فَجعَل
}ِمناِتِه واِت خَلْقُ آيومِض الساألراخِْتالفُ وو َألِْسنَِتكُم اِنكُمَألْوو ِفي ِإن اٍت ذَِلكآلي اِلِمينِللْع * ِمناِتِه وآي 

كُمنَامِل ماِر ِباللَّيالنَّهو ِتغَاُؤكُمابو ِلِه ِمنفَض ِفي ِإن اٍت ذَِلكٍم آليِلقَو ونعمس٢٣-٢٢:الروم سورة[ }ي[.  
 ارتفاعها في واتاالسم خلق: أي }واألرِض السمواِت خَلْقُ{ العظيمة قدرته آيات ومن: تعالى يقول

 انخفاضها في واألرض والسيارات، الثوابت ونجومها كواكبها وزهارة أجرامها وشفوف واتساعها،
  .وأشجار وحيوان وقفار، وبحار وأودية، جبال من فيها وما وكثافتها

                                                             

 ).١٨٦ (السعادة، دار مفتاح - ٣

 .)٢٣٦:ص (، البن القيمالشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب - ٤



 كَرج، وهؤالء أخرى، لغة لهم تَتَر وهؤالء العرب، بلغة فهؤالء اللغات،: يعني }َألِْسنَِتكُم واخِْتالفُ{: وقوله
 عجم، وهؤالء هنود، وهؤالء حبشة، وهؤالء تكْرور، وهؤالء بربر، وهؤالء إفرنج، وهؤالء روم، وهؤالء
 اختالف من اهللا إال يعلمه ال مما ذلك غير إلى أكراد، وهؤالء أرمن، وهؤالء خزر، وهؤالء صقالبة، وهؤالء

 إلى آدم اهللا خلق منذ -الدنيا أهل بل- األرض أهل فجميع حالهم، وهي ألوانهم واختالف آدم، بني لغات
 أن البد بل اآلخر، منهم واحد يشبه وليس ،دانوخ وفم وجبين، وأنف وحاجبان، عينان له كل الساعة قيام

 أسلوب منهم وجه كل التأمل، عند يظهر خفيا، أو كان ظاهرا الكالم، أو الهيئة أو السمت من بشيء يفارقه
 واحد كل بين فارق من البد قبح أو جمال من صفة في جماعة توافق ولو ،األخرى تشبه ال وهيئة بذاته
: أي }فَضِلِه ِمن وابِتغَاُؤكُم والنَّهاِر ِباللَّيِل منَامكُم آياِتِه وِمن للعالَمين آليات ذَِلك ِفي إن{ اآلخر، وبين منهم
 وذهاب الحركة، وسكون الراحة تحصل فيه والنهار، الليل في النوم صفة من لكم جعل ما اآليات ومن

 ذَِلك ِفي ِإن{ النوم، ضد وهذا النهار، في سفارواأل األسباب في والسعي االنتشار لكم وجعل والتعب، الكالل
  .يعون: أي }يسمعون ِلقَوٍم آلياٍت
 آلياٍت ذَِلك ِفي ِإن وَألْواِنكُم َألِْسنَِتكُم واخِْتالفُ واألرِض السمواِت خَلْقُ آياِتِه وِمن{ :-تبارك وتعالى-قوله 

اِلِمينخلق هؤالء -تبارك وتعالى-، فاهللا -تبارك وتعالى-واأللوان دال على قدرته ختالف األلسن ا }ِللْع 
البشر خلقاً كما نشاهد من لحم ودم ومع ذلك كل أحد من هؤالء له ما يميزه عن غيره مع أن خلق هؤالء 

  وإذا، والفم في محله، واألنف في محله، جعل العينين في محلهما-تبارك وتعالى-ن اهللا إمتحد من حيث 
 ولكن ،رأيت هؤالء الناس مجتمعين كما تراهم مثالً عند جمرة العقبة ترى هذه الوجوه كأنها صبة واحدة

حينما تنظر إلى كل واحد منهم بعينه فإنك تجد فيه ما يميزه عن غيره على كثرة هؤالء الخلق كما أنهم 
 ، وله ما يميزه من جهة اللسان، وكل واحد له ما ينفرد به عن غيره،يتمايزون أيضاً في خصائصهم النفسية

لو نظر و ، كما أن اللغات مختلفة وهي كثيرة جداً،فأهل اللسان الواحد يتميزون فيعرف صوت هذا من هذا
 أو اللغات الموجودة في أفريقيا لوجد من ،اللغات إلى بالد كبالد الهند مثالًفي  إلى ناحية من النواحي اإلنسان
 لَآياٍت ذَِلك ِفي ِإن{ : ولهذا قال؛ فهذا كله دال على كمال قدرته،-ارك وتعالىتب-ال اهللا إال يحصيه  ذلك ما

اِلِميناٍت{ قرأ الجمهور بفتح الالم، }لِّلْعالَ لَآيلِّلْعحفص عن  بها قرأ التي ةالقراء وهذه جميعاً للناس }ِمين
 لقوم ،هذه اآليات وفي غيرها آليات ألولي األلباب ب-تبارك وتعالى- هي موافقة هللا }لِّلْعاِلِمين لَآياٍت{عاصم 

مون هم الذين يعقلون هذه  فالعاِل]٤٣:العنكبوت سورة[ }الْعاِلمون ِإلَّا يعِقلُها وما{ :يعقلون وما شابه ذلك قال
ق  ويوحدونه وأنه الخالق وحده الذي يستح-تبارك وتعالى- ويعرفون قدرة اهللا ،األمور عقالً يتوصلون به

 ، منامكم بالليل والنهار}فَضِلِه من وابِتغَاُؤكُم والنَّهاِر ِباللَّيِل منَامكُم آياِتِه وِمن{ : قال،العبادة دون ما سواه
    من فضل اهللا االبتغاء وبالنهار يكون ،فالنوم يكون بالليل }والنَّهاِر ِباللَّيِل منَامكُم آياِتِه وِمن{ :بعضهم يقول

نه محمول على ظاهره مع أن النوم يكون بالليل والنهار فهم ينامون بالليل إ : وبعضهم قال،-تبارك وتعالى-
هم من فضله ؤ وهكذا ابتغا-تبارك وتعالى- هذا كله من آياته ،لولة ونحوهايوينامون في النهار في مثل الق

 . سماع التعقب: يعني}ونيسمع لِّقَوٍم لَآياٍت ذَِلك ِفي ِإن{وهو طلب الرزق 

}ِمناِتِه وآي ِريكُمقَ يرفًا الْبا خَوعطَمنزُل ويو اِء ِمنمالس اءِيي محِبِه فَي ضاألر دعا بِتهوم ِفي ِإن اٍت ذَِلكآلي 



 َأنْتُم ِإذَا األرِض ِمن دعوةً دعاكُم ِإذَا ثُم ِهِبَأمِر واألرض السماء تَقُوم َأن آياِتِه وِمن * يعِقلُون ِلقَوٍم
ونج٢٥-٢٤:الروم سورة[ }تَخْر[.  

 يحدث مما تخافون تارة :أي }وطَمعا خَوفًا الْبرقَ يِريكُم{ أنه عظمته على الدالة }آياِتِه وِمن{: تعالى يقول
  .إليه المحتاج المطر من بعده يأتي وما وِميضه رجونت وتارة متلفة، صواعق أو مزعجة، أمطار من بعده

 خوفاً أي بالنسبة :، كقول بعضهم مثالً-واهللا أعلم-العبارات التي يذكرها المفسرون في هذا هي داخلة فيه 
 خوفاً يعني من الصواعق، وطمعاً يعني طمعاً في المطر : أو قول من قال،للمسافرين فإنهم يتخوفون ذلك

 فالناس حينما يرون البرق فإنهم ، فهذا كله داخل فيه،-تبارك وتعالى-ده الخصب بإذن اهللا الذي يكون بع
 وأيضاً إذا رأوه طمعوا بنزول ، توجب ذلكيتخوفون المطر إذا كانوا في حاليتخوفون الصواعق كما أنهم قد 

 .المطر

 وال فيها نبات ال هامدة كانت بعدما: أي }موِتها عدب األرض ِبِه فَيحِيي ماء السماِء ِمن وينزُل{: قال ولهذا
 وداللة عبرة ذلك وفي ،]٥:الحجسورة [ }بِهيٍج زوٍج كُلِّ ِمن وَأنْبتَتْ وربتْ اهتَزتْ{ الماء جاءها فلما شيء،

  .}ونيعِقلُ ِلقَوٍم آلياٍت ذَِلك ِفي ِإن{: قال ولهذا الساعة؛ وقيام المعاد على واضحة
 ِإال األرِض علَى تَقَع َأن السماء ويمِسك{: كقوله ،}ِبَأمِرِه واألرض السماء تَقُوم َأن آياِتِه وِمن{: قال ثم

     وكان ،]٤١:فاطرسورة [} تَزوال َأن واألرض السمواِت يمِسك اللَّه ِإن{: وقوله ،]٦٥:الحجسورة [ }ِبِإذِْنِه
: أي بأمره، واألرض السماء تقوم والذي ال: يقول اليمين في اجتهد إذا ،-رضي اهللا عنه- الخطاب بن عمر
 وات،اوالسم األرض غير األرض بدلت القيامة يوم كان إذا ثم إياها، وتسخيره لها بأمره ثابتة قائمة هي

 األرِض ِمن دعوةً دعاكُم ِإذَا ثُم{: قال اولهذ إياهم؛ ودعائه تعالى بأمره أحياء قبورها من األموات وخرجت
سورة [ }قَِليال ِإال لَِبثْتُم ِإن وتَظُنُّون ِبحمِدِه فَتَستَِجيبون يدعوكُم يوم{: تعالى قال كما ،}تَخْرجون َأنْتُم ِإذَا

  .]٥٢:اإلسراء
 ِإال كَانَتْ ِإن{: وقال ،]١٤-١٣:النازعاتسورة [ }ِبالساِهرِة هم فَِإذَا  *واِحدةٌ زجرةٌ ِهي فَِإنَّما{: تعالى وقال

  .]٥٣:يسسورة [ }محضرون لَدينَا جِميع هم فَِإذَا واِحدةً صيحةً
ه من ن قولإ : دعوة من األرض بعضهم يقول}الَْأرِض من دعوةً دعاكُم ِإذَا ثُم{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 ، دعاكم دعوة من األرض التي أنتم فيها، دعاكم يعني دعاكم من األرض التي أنتم فيهاا،األرض متعلق بدع
 أي خرجتم من }تَخْرجون{ :نه متعلق بمحذوف صفة لدعوة أو بمحذوف يدل عليه قولهإ :وبعضهم يقول

ها النفخة الثانية التي يخرج  الدعوة المقصود به وهذ، إذا دعاكم دعوة يعني خرجتم من األرض،األرض
 إذا دعاكم دعوة }تَخْرجون َأنْتُم ِإذَا األرِض ِمن دعوةً دعاكُم ِإذَا{ : فيكون قوله هنا،الناس فيها من القبور
ي أنتم فيها، ت دعاكم دعوة من األرض ال، بالدعوةاً أو يكون متعلق،}تَخْرجون َأنْتُم ِإذَا{ تخرجون من األرض

 .و دعاكم دعوة كائنة من األرضأ

}لَهو ناِت ِفي مومِض الساألركُلٌّ و لَه قَاِنتُون * وهُأ الَِّذي ودبالْخَلْقَ ي ثُم هِعيدي وهو نوِه َأهلَيع لَهثَُل والْم 
  .]٢٧- ٢٦:الروم سورة[ }الْحِكيم الْعِزيز وهو واألرِض السمواِت ِفي األعلَى
 خاشعون خاضعون: أي }قَاِنتُون لَه كُلٌّ{ وعبيده، ملكه: أي }واألرِض السمواِت ِفي من ولَه{: تعالى يقول



  .وكرها طوعا
 ،ن لم يعبده بعضهمإقرار بالعبادة كٌل له مقرون بالعبادة يعني و بعضهم فسرها باإل}قَاِنتُون لَه كُلٌّ{قوله 

 يقُوم يوم{بعضهم فسرها بالقيام يوم القيامة ومصلون، ي أ }قَاِنتُون لَه كُلٌّ{ إن المراد الصالة :ولوبعضهم يق
النَّاس بِلر الَِمينشيخ اإلسالم ابن تيمية ل و، ذلك باعتبار أن القنوت يقال لطول القيام]٦:المطففين سورة[ }الْع  

، وقد جمع هذه اللفظة واستعماالتها المختلفة في -تبارك وتعالى-  رسالة في قنوت األشياء هللا-رحمه اهللا-
وات واألرض اواحد وهو طول العبادة، وكل ما في السم رمأ وأرجع ذلك إلى -تبارك وتعالى-كتاب اهللا 
ما اختياراً أو اضطراراً ولهذا فسره بعضهم بالشهادة أنهم عباده، وفسره بعضهم إ -عز وجل-قانت هللا 

 اً أن ذلك فيما ال يكون لإلنسان اختيار-مارضي اهللا عنه- وجاء عن ابن عباس }قَاِنتُون لَه كُلٌّ{باإلخالص 
حياء واإلماتة والبعث والنشور ال يتخلف منهم أحد وليس لهم اإلويعني األمور االضطرارية مثل الخلق 

 رضي اهللا عنه-ا فسره اختيار في ذلك فكل له مطيع مستجيب ال قدرة له على اإليذاء واالمتناع هكذ
  .، وإن عصوه فيما سوى ذلك-وأرضاه

 عبيد وإنس وجن كملَ من واألرض واتاالسم في نم: ذكره تعالى يقول: "-تعالى رحمه اهللا- جرير ابن قال
 أكثر نأ علم وقد ،}قَاِنتُون لَه كُلٌّ{ :قيل وكيف: قائل فيقول مطيعون، له كّل: يقول }قَاِنتُون لَه كُلٌّ{ كومِل

 عندنا الصواب نبين ثم اختالفهم، فنذكر ذلك، تأويل في التأويل أهل اختلف: فنقول عاصون؟ له والجن اإلنس
 لَه كُلٌّ{: ومعناه الخصوص، به والمراد العموم، مخرج مخرجه كالم ذلك: بعضهم فقال القول، من ذلك في

عصاه وإن ذلك، من شيء عليه يمتنع ال النشور،و والبعث والفناء والموت، والبقاء الحياة في }قَاِنتُون 
  .ذلك غير في بعضهم
 هللا مؤمن وعبد ملك من }واألرِض السمواِت ِفي من ولَه{: والمعنى الخصوص، على هو: آخرون وقال
  .غيرهم دون مطيع
 واألرض واتالسما في من كّل أن وهو عباس، ابن عن ذكرناه الذي القول بالصواب ذلك في األقوال وأولى
 يكسبه فيما عصاه وإن ذلك، أشبه وما وموت، حياة من ذكره تعالى أراد فيما تصرفه في مطيع هللا خلق من

  .خالفه على وإيثاره اختياره إلى السبيل له وفيما بقوله،
 كثير اكتسابه إلى السبيل لهم فيما خلقه من العصاة ألن ذلك؛ تأويل في بالصواب أولى ذلك: قلت وإنما
 قانت له أنه عاص هو عمن يخبر أن جائز فغير قانتون، له أنهم جميعهم عن ذكره تعالى أخبر وقد دهم،عد
  .)٥("بينت ما قانت له هو والذي وصفت، ما هو عاص فيه فالذي كذلك ذلك كان وإذا ،عاص له هو فيما

 يعني: عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال }علَيِه َأهون وهو يِعيده ثُم الْخَلْقَ يبدُأ الَِّذي وهو{: وقوله
  .عليه أيسر
  .وغيره عكرمة قال وكذا ،هين عليه والبداءة البداءة، من عليه أهون اإلعادة: مجاهد وقال

: اهللا قال((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن البخاري وروى
                                                             

 . وما بعدها بتصرف يسير)٩٠/ ٢٠ (، البن جرير الطبريالطبري تفسير - ٥



 بدأني، كما يعيدني لن: فقوله إياي تكذيبه فأما ذلك، له يكن ولم وشتمني ذلك، له نيك ولم آدم ابن كَذبني
 الذي الصمد، األحد وأنا ولدا، اهللا اتخذ: فقوله إياي شتمه وأما ،إعادته من علي بأهون الخلق أول وليس

  . البخاري بإخراجه انفرد ،)٦())أحد كفوا له يكن ولم يولد، ولم يلد لم
ن ز أهون هذه أفعل تفضيل على و}علَيِه َأهون وهو يِعيده ثُم الْخَلْقَ يبدُأ الَِّذي وهو{ :- وتعالىتبارك- قوله

نين ثا أنه يدل على -الذي على أفعل التفضيل-م فإن المعلوم أن ما كان على هذه الزنة من ثَو ،أفعل التفضيل
تبارك -األصل إذا كان بهذا االعتبار فيشكل ذلك في قوله  هذا في ،خر فيهافي صفة زاد أحدهما على اآل

ستوي عنده من حيث القدرة تستوي هذه األمور جميعاً ت -تبارك وتعالى- فاهللا }علَيِه َأهون وهو{ :-وتعالى
 وقد مضى على هذا في ،ن أفعل التفضيل هنا ليس على بابهإ:  ولهذا قال بعضهم،تتفاوت كل هذا يسير

 سابقة أن أفعل التفضيل قد تستعمل هذا االستعمال فيكون المقصود بها مطلق االتصاف دون معنى مناسبات
  : التفضيل كما قال الشاعر

 . وأطوُل أعزه دعائماًبيت*** 
 ]١٧:الليل سورة[ }الَْأتْقَى وسيجنَّبها{ أيضاً على أحد التفسيرين -تبارك وتعالى-يعني عزيزة وطويلة، وكقوله 

 :يعني وسيجنبها التقي، وقول الشاعر

  فيها بأوحِد لستُفتلك سبيٌل *** أمتْوإن   أموتَأنرجاٌل ى تمنَّ

يعني وهو  }علَيِه َأهون وهو{ فيكون هنا ،شكالإ فإذا فسر بهذا االعتبار فال ،هذا معروف في كالم العرب
كال فال يوجد شيء أسهل من شيء بالنسبة هللا  صيغة التفضيل يقصد بها مطلق االتصاف فال إش، عليههون  

ن ذلك يرجع إلى المخلوقين، يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إ : وبعضهم يقول،-تبارك وتعالى-
 الخلق خلق الناس مثالً كان بأطوار من نطفة ثم يكون علقة اء وذلك أن ابتد؛على الخلق على المخلوق يعني

مجرد نفخة في الصور ثم بعد ذلك يقومون من ف وأما اإلعادة ،تدرج في هذه األطوارثم يكون مضغة وهكذا ي
 والظاهر أن ،عدال يخلو من بو ، هكذا قال بعض أهل العلم،قبورهم فهذا أسهل على الخلق من تلك األطوار

هل وليس  س-جل جالله- ولو أنه فسر بما ذكر أنه هين على اهللا -تبارك وتعالى-الضمير يعود إلى اهللا 
ن ذلك يرجع إلى ما عرف من أن العرب قد تراعي في خطابها إ:  وبعضهم يقول،المقصود أفعل التفضيل

 ]٤٤:هط سورة[ }يخْشَى َأو يتَذَكَّر لَّعلَّه لَّينًا قَولًا لَه فَقُولَا{من ذلك أنه يراعي حال السامعين و ،حال المخاطب
 ِإلَى وَأرسلْنَاه{ -تبارك وتعالى-كما، وهكذا في قوله ئعله يعني على رجا ل:فإنه من المعاني التي ذكرت فيه

هذا باعتبار نظر المخاطب أنه  لكن، الشك سبيل على ذلك فليس ]١٤٧:الصافات سورة[ }يِزيدون َأو َألٍْف َئِةاِم
ن إ :لم بعددهم بالتمام، بعضهم يقول أع-عز وجل-مع أن اهللا  }يِزيدون َأو َألٍْف َئِةاِم{:  قال،إذا نظر إليهم

أن  يعني أنه راعى حال المخاطبين باعتبار أن ذلك بالنسبة إليهم }علَيِه َأهون وهو{هذا من هذا القبيل 
 .ن ذلك يسير عليه، واهللا تعالى أعلمفإ -تبارك وتعالى- أما بالنسبة هللا ، أصعب من اإلعادةاءبتداال

 كَِمثِْلِه لَيس{: كقوله :عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال }السماواِت ِفي الَْأعلَى الْمثَُل ولَه{: وقوله
                                                             

 ).٤٩٧٤ (برقم ،"الحطب حمالة وامرأته: "قوله باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، رواه - ٦



ء١١: الشورىسورة [ }شَي[.  
  .غيره رب وال هو، إال إله ال أنه همثَلُ: قتادة وقال

}لَهثَُل ولَى الْماِت ِفي الَْأعاومِض السالَْأرو وهو ِزيزالْع ِكيمقول ابن  بين جمع -رحمه اهللا- جرير ابن }الْح
إنه ال إله إال هو وال رب غيره له  : وقتادة يقول}شَيء كَِمثِْلِه لَيس{ :عباس وقول قتادة، ابن عباس يقول

 وما يرجع إلى هذا المعنى ،وأصل ذلك يقال للشبه،  والمثل يقال للصفة،وات واألرضاالمثل األعلى في السم
 }الْجنَِّة ثَُلم{: -تبارك وتعالى-واضع فإنه قد ال يقال فيه ذلك إال على سبيل التكلف كقوله إال في بعض الم

 ولَه{ ان المقصود هنإ :ن أنكره بعضهم، وبعضهم يقول، يعني صفة الجنة على األرجح وإ]٣٥:الرعد سورة[
 وبعضهم ،ضربه لكم فيما يصعب ويسهل قد أنه ييعن }علَيِه َأهون وهو{:  أي ما ذكر من قوله}األعلَى الْمثَُل
وات واألرض، له المثل األعلى في كل ا فيكون، وله المثل األعلى في السم،إن ما أراد فإنه يكون بكن: يقول

  .سبحانه وتعالى- ال يعجزه شيء ، وهو على كل شيء قدير، وال ند له،شيء فهو الواحد الذي ال شريك له

 .تم بحمد اهللا وفضله
 


