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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ٧٢ إلى اآلية ٦٧سورة التوبة من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

الْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ بعضهم ِمن بعٍض {:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-أجمعين، قال المصنف 
 الْفَاِسقُون مه نَاِفِقينالْم ِإن مهفَنَِسي وا اللَّهنَس مهِديَأي ونقِْبضيوِف ورعِن الْمع نونْهينْكَِر وِبالْم ونرْأمي *

الْم اللَّه دعوِقيمم ذَابع ملَهو اللَّه منَهلَعو مهبسح ا ِهيِفيه خَاِلِدين نَّمهج نَار الْكُفَّارنَاِفقَاِت والْمو نَاِفِقين{ 
  .]٦٨-٦٧:سورة التوبة[

 على المنافقين الذين هم على خالف صفات المؤمنين، ولما كان المؤمنون يأمرون يقول تعالى منكراً
:  أي}يْأمرون ِبالْمنْكَِر وينْهون عِن الْمعروِف ويقِْبضون َأيِديهم{روف وينهون عن المنكر، كان هؤالء بالمع

ن نسيهم، كقوله معاملة م عاملهم:  أي}فَنَِسيهم{نسوا ذكر اهللا، :  أي}نَسوا اللَّه{عن اإلنفاق في سبيل اهللا، 
:  أي}ِإن الْمنَاِفِقين هم الْفَاِسقُون{ ،]٣٤:الجاثيةسورة [ }م نَنْساكُم كَما نَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُم هذَاوِقيَل الْيو{: تعالى

  .الخارجون عن طريق الحق، الداخلون في طريق الضاللة
خَاِلِدين {على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم، :  أي}موعد اللَّه الْمنَاِفِقين والْمنَاِفقَاِت والْكُفَّار نَار جهنَّ{: وقوله
:  أي}اللَّه ولَعنَهم{كفايتهم في العذاب، :  أي}ِهي حسبهم{ماكثين فيها مخلدين، هم والكفار، :  أي}ِفيها

  .}ولَهم عذَاب مِقيم{طردهم وأبعدهم، 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :ما بعدأ ،لى رسول اهللا والصالة والسالم ع،الحمد هللا
 يمكن أن يحمل هنا }نَسوا اللَّه{ ،أي نسوا ذكر اهللا : قال}نَسوا اللَّه فَنَِسيهم{ : هنا-تبارك وتعالى-فقوله 
 وإذا ، أي ذكره بالقلب واللسان والجوارح بأنواع الذكرنسوا ذكر اهللا :-رحمه اهللا-ذكره المصنف  ماعلى 
 وما ،ن نسي اهللا بقلبه بمعنى أنه لم يؤمن به ولم يستحضر عظمته فم إشكال فيه،ل على هذا المعنى فالحم

 يمان فضالً عن األمور المستحبة، ولم يقم في قلبه من األمور الواجبة في اإل، ولم يتوكل عليه،يليق به
يخافوه ولم  فهؤالء نسوا اهللا بقلوبهم فلم يراقبوه ولم ،فالخوف والرجاء والمحبة والتوكل منه قدر واجب

 ، وكذلك أيضاً نسوه بجوارحهم فلم يعبدوه ونسوه بألسنتهم فلم يذكروه}فَنَِسيهم{ به ولم يتوكلوا عليه ايؤمنو
نه يمكن أن يعبر عن هذا ، وإال فإفهذا المعنى بهذا االعتبار ال إشكال فيه إذا فهم من هذه العبارة هذا العموم

 ،إليمان به وأعرضوا عن عبادته بالقلب واللسان والجوارح بهذه األمور تركوا ا: أي}نَسوا اللَّه{ :فيقال
  : ألن النسيان في كالم العرب يأتي لمعنيين؛والمقصود بالنسيان هنا الترك

  .ظه ثم بعد ذلك ينساهِلم شيئاً أو حِف يكون اإلنسان ع، قدذهاب المعلوم من الذهن :المعنى األول
ذهابِل ما عقُم ل نسيان***  في السهِووالعلم له اكتنان   



 ٢

ن عنده يقَّ وإال فهو مت، في ذهن اإلنسان لكنه يصيبه شيء من الذهول عنه فقطاً فالسهو يكون الشيء موجود
 ويأتي ، فالنسيان يأتي بمعنى الترك، بخالف نسيه إذ نسيه انمحى من الذهن، سهوت عن هذا الشيء:تقول

 تركوا العمل ،يعني الترك تركوا اإليمان }نَسوا اللَّه{لمقصود بالنسيان  فهنا ا،بمعنى ذهاب المعلوم من الذهن
 }ولَا تَكُونُوا كَالَِّذين نَسوا اللَّه فََأنساهم َأنفُسهم{: شر في سورة الح-تبارك وتعالى- هذا أيضاً كقوله ،بطاعته

 ويمكن أن ، بمعنى تركهم،ن نسيهمهم معاملة مأي عامل : قال}فَنَِسيهم{:  وقوله هنا أيضاً،]١٩:سورة الحشر[
المعنى - هو بمعنى الترك ، دائماً هو الترك-تبارك وتعالى-ن النسيان المضاف إلى اهللا إ :يقال هنا مباشرة
لَّا { ال يضل وال ينسى -تبارك وتعالى-  واهللا، وإنما هو حقيقة، وليس هذا من قبيل المجاز-اآلخر للنسيان

َأحاطَ ِبكُلِّ { :، وهو سبحانهنسيان الذي هو ذهاب المعلومفاهللا منزه عن ال، ]٥٢:سورة طه[ }ولَا ينسىيِضلُّ ربي 
 ، ولم يدخلهم جنته، أي تركهم فلم يشملهم برحمته}فَنَِسيهم{  فيكون المعنى هنا،]١٢:سورة الطالق[ }شَيٍء ِعلْما

فَالْيوم نَنساهم كَما نَسواْ ِلقَاء { :-عز وجل- كما قال ،وتركهم في العذاب يخلدون ال يخرجون منه أبداً
سورة [ }جزاء ِوفَاقًا{ال يخرجون منها   ينساهم في النار يعني يتركهم في النار،]٥١: األعرافسورة[ }يوِمِهم هذَا

 وهذا ، ترتيب ما بعدها على ما قبلها وهي تدل على}نَسوا اللَّه فَنَِسيهم{والفاء هنا تدل على التعليل ، ]٢٦:النبأ
 }نَسوا اللَّه فَنَِسيهم{ ةن هذا من باب المشاكلإ : بعضهم يقول، بداللة اإليماء والتنبيهنالذي يسميه األصوليو
 وليس من ،ال حاجة لهذاو ، المشاكلة عندهم نوع من المجاز عند كثير من أهل البالغة،ال حاجة لهذه المشاكلة

ِإن { : وهكذا قوله،-تبارك وتعالى-ي إضافته إلى اهللا  والنسيان بالمعنى الذي ذكرته ال إشكال ف،لةباب المشاك
الْفَاِسقُون مه نَاِفِقينالْم{ظ المؤكدات هنا  فالِح"بمنزلة إعادة الجملة مرتين "إن }نَاِفِقينالْم ِإن مالفصل }ه 

  . النسبةبضمير الفصل بين طرفي الكالم يفيد تقوية
يشعر بأن هؤالء قد  }هم الْفَاِسقُون{ "الفاسقين" على "ال"ل نسبة الصفة للموصوف أو الموصوف للصفة ودخو

 وكل ما مر عليك في القرآن بهذه الطريقة ، منها كأنه ال فاسق إال هؤالءاستحقوا من هذه الصفة األكمَل
}ونالظَّاِلم مه ونالْكَاِفرعلم واهللا أ، وأشباه ذلك فهو من هذا الباب]٢٥٤:سورة البقرة[ }و.  
كَالَِّذين ِمن قَبِلكُم كَانُوا َأشَد ِمنْكُم قُوةً وَأكْثَر َأمواال وَأوالدا فَاستَمتَعوا ِبخَالِقِهم فَاستَمتَعتُم ِبخَالِقكُم كَما {

ِبخَالِقِهم ِلكُمقَب ِمن الَِّذين تَعتَماس مه ُأولَِئكِة واآلِخرا ونْيِفي الد مالُهمِبطَتْ َأعح وا ُأولَِئككَالَِّذي خَاض تُمخُضو 
ون٦٩:سورة التوبة[ }الْخَاِسر[.  
 قال }ِبخَالِقِهم{: ن قبلهم، وقولهأصاب هؤالء من عذاب اهللا في الدنيا واآلخرة كما أصاب م: يقول تعالى

في الكذب :  أي}كَما استَمتَع الَِّذين ِمن قَبِلكُم ِبخَالِقِهم وخُضتُم كَالَِّذي خَاضوا{دينهم، ب: الحسن البصري
   .والباطل

شَد كَالَِّذين ِمن قَبِلكُم كَانُوا َأ{ ،باعتبار أن الخطاب هنا للمنافقين }كَالَِّذين ِمن قَبِلكُم كَانُوا َأشَد ِمنْكُم قُوةً{هنا 
 ِبخَالِقِهم ِلكُمقَب ِمن الَِّذين تَعتَما اسكَم ِبخَالِقكُم تُمتَعتَمفَاس وا ِبخَالِقِهمتَعتَما فَاسالدَأواال ووَأم َأكْثَرةً وقُو ِمنْكُم

 هذا ة وأكثر أمواالً وأوالداً وما ذكره من كونهم أشد قو، العمل نفس العمل: فهنا يقول}وخُضتُم كَالَِّذي خَاضوا
أي  ومن ضاهاها ، المتقدمة: يعني السبب الجالب للعقوبة في الطائفتين،وصف غير مؤثر بالنسبة للعقوبة

أي في  لكن حينما أقصد أنه وصف غير مؤثر ،الطائفة المتأخرة هو االستمتاع بالخالق والخوض بالباطل
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 ومع ذلك حلت ،ئك مع كثرة أموالهم وقوتهممعنى فإذا كان أوال أما من ناحية الباب القياس في أصول الفقه،
 وبأسه الذي ال يرد عن القوم المجرمين فأهلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم -عز وجل-بهم نقمة اهللا 

 أو فحينما نقول وصف غير ،شعيب وفرعون والمؤتفكات كل هؤالء فإن أخذه لهؤالء أيضاً يكون أمراً متحققاً
معنى و ،لحكم أوصاف غير مؤثرة يعني في تحقق المعنى أو في وقوع ا،أي في باب العلة في القياسمؤثر 

  هل هم ألنهم أكثر أمواالً،ا من ناحية العلة التي أوجبت وقوع هذية التفسيرية،من الناح وصف غير مؤثر
  قال:يقول هنا }متَعوا ِبخَالِقِهمفَاستَ{؟ هذا هو السبب  بخالقهم وخاضوا بالباطلاستمتعوا ألنهم وأ؟ اًوأوالد

 والحظ كأنه يعني الشيء الذي خلق لإلنسان ، الخالق أصله بمعنى النصيب، أي بدينهم:الحسن البصري
ي حظه  فخالقه أ، والقدر كأنه الشيء الذي قدر له، والنصيب كأنه الشيء الذي نصب له،فصار خالقاً

يعني استمتعوا بحظهم من الدنيا وتمتعوا بألوان اللذات وكانت لذاتهم أكمل من  }فَاستَمتَعوا ِبخَالِقِهم{ ،ونصيبه
 فهذا معنى االستمتاع ، واألموال واألوالد زينة الحياة الدنيالذات هؤالء المنافقين ألنهم أكثر أمواالً وأوالداً

لدنيا يضيف أيضا  نصيبهم من اللذات واإلى يضيف -رحمه اهللا- وابن جرير ،بالخالق استمتعوا بنصيبهم
ن هذه اآلية تضمنت أمرين من إ :-واهللا تعالى أعلم- لكن يمكن أن يقال ،االستمتاع بنصيبهم من دينهم الباطل

في  الولوج واإلغراق في الشهوات واألمر الثاني الخوض :مامعافسة الباطل ومواقعته التي أوجبت العذاب وه
 يعني في باب الشهوات تمتعوا بألوان اللذات وعافسوا ما }الِقِهمفَاستَمتَعوا ِبخَ{ :الشبهات بالباطل فقوله

ن فَاستَمتَعوا ِبخَالِقِهم فَاستَمتَعتُم ِبخَالِقكُم كَما استَمتَع الَِّذي{ : قال هنا، ومطلوباتها،عافسوا من حظوظ النفوس
ِبخَالِقِهم ِلكُمقَب وا{ي هذا ة شابهتموهم فة بالقذّالقذّ حذو }ِمنكَالَِّذي خَاض تُمخُضابن و الشبهات هذا بابوهنا  }و

 بالتكذيب والكفر واالستهزاء }وخُضتُم كَالَِّذي خَاضوا{ لكذب والباطل أي في ا:يقول هنا -رحمه اهللا-كثير 
 -سلمصلى اهللا عليه و- أو في أمر محمد ، وبالكتاب الذي أنزله عليكم-عليهم الصالة والسالم-بالرسل 

 فيكون األول في الشهوات والثاني في }وخُضتُم كَالَِّذي خَاضوا{ ضتم وقلتم كذاب وساحر وما شابه ذلكخ
رحمه -بن القيم اختاره الحافظ ا وهذا الذي ، جمعوا بين طرفي الضالل الشهوة والشبهةون فيكون،الشبهات

  .ن وشرحه في عدد من كتبه كإغاثة اللهفان وإعالم الموقعي-اهللا
 وُأولَِئك ِفي الدنْيا واآلِخرِة{بطلت مساعيهم، فال ثواب لهم عليها ألنها فاسدة :  أي}ولَِئك حِبطَتْ َأعمالُهمُأ{

ونالْخَاِسر مه{.   
 ثم بعد ذلك ماتت كما قال ، حتى بشمتأكلتحبطت الدابة يعني صله من أ و،بطلتبة للحبوط قال هنا بالنس

تأكل يعني وهي  يقارب الدابة )١())ملِّ أو يطاًب ح يقتُل الربيع ما أنبتَ كلَّوإن(( :- عليه وسلمصلى اهللا-النبي 
  .كثيراً فينتفخ بطنها وال تستطيع أن تصرف هذا الذي أكلته فتموت

  .ألنهم لم يحصل لهم عليها ثواب
  بهنا بهم، ال أعلم إال أنه  هؤالء بنو إسرائيل، ش}كُمكَالَِّذين ِمن قَبِل{ما أشبه الليلة بالبارحة، : قال ابن عباس

  
                                                

، ومسلم، كتاب الزكاة، باب )٦٠٦٣( رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم - ١
 ).١٠٥٢(تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، برقم 



 ٤

   .)٢()) الرجل منهم جحر ضب لدخلتموهوالذي نفسي بيده، لتتبعنهم حتى لو دخل((: قال
 وإال ، يعني شبهنا بهم بالحديث))...والذي نفسي بيده(( : ال أعلم إال أنه قال،بنو إسرائيل شبهنا بهم: قوله

ء األقوام  كما جاء في اآلية التي بعدها من تسمية هؤال}وخُضتُم كَالَِّذي خَاضوا{ ،إسرائيلفاآلية أعم من بني 
  .من قوم نوح ومن بعدهم

والذي نفسي بيده، ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-عن أبي هريرة 
 لو دخلوا جحر ضب باعا بباع، حتىلتتبعن سنَن الذين من قبلكم، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، و

 وهذا الحديث له شاهد في ،)٣())؟هفَم((: ومن هم يا رسول اهللا؟ أهل الكتاب؟ قال:  قالوا،))لدخلتموه
  .الصحيح

ذكر نحو عشرة أوجه أو عشر صور من مشابهة هذه األمة فم شيخ اإلسالم في اقتضاء الصراط المستقيم لكت
  .  أخرىاً وفي أواخر الكتاب ذكر صور،احد ذكرها في موضع و،بني إسرائيلل
} ملُهسر مْؤتَِفكَاِت َأتَتْهالْمو نيداِب محَأصو اِهيمرِم ِإبقَوو ودثَماٍد وعِم نُوٍح وقَو ِلِهمقَب ِمن ُأ الَِّذيننَب ْأِتِهمي َألَم

  .]٧٠:سورة التوبة[ }مهم ولَِكن كَانُوا َأنْفُسهم يظِْلمونِبالْبينَاِت فَما كَان اللَّه ِليظِْل
ألم تخبروا خبر :  أي}بُأ الَِّذين ِمن قَبِلِهمَألَم يْأِتِهم نَ{: يقول تعالى واعظا لهؤالء المنافقين المكذبين للرسل

لغرق العام لجميع أهل األرض، إال من  وما أصابهم من ا}قَوِم نُوٍح{من كان قبلكم من األمم المكذبة للرسل 
عليه -هودا  كيف أهلكوا بالريح العقيم، لما كذبوا }وعاٍد{، -عليه السالم-آمن بعبده ورسوله نوح 

 }وقَوِم ِإبراِهيم{، وعقروا الناقة، -عليه السالم-  كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا}وثَمود{، -السالم
كيف نصره اهللا عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم، وأهلك ملكهم النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني 

، وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب -عليه السالم-  وهم قوم شعيب}صحاِب مدينوَأ{، -لعنه اهللا-
والْمْؤتَِفكَةَ {: مدائن، وقال في اآلية األخرى قوم لوط، وقد كانوا يسكنون في }والْمْؤتَِفكَاِت{الظلة،  يوم

أن اهللا تعالى أهلكهم :  والغرض،"سدوم"أم قراهم، وهي : األمة المؤتفكة، وقيل:  أي]٥٣:النجمسورة [ }َأهوى
   .، وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين-عليه السالم- عن آخرهم بتكذيبهم نبي اهللا لوطا

بر عنها بالجمع وعبر عنها  فع، وهي مجموعة من القرى، يعنى القرى}والْمْؤتَِفكَاِت{ أن يكون ويمكن
 ، قلب الحقيقة: ومنه اإلفك،فك أصله القلب، واإل قرى مؤتفكةات، مؤتفك: فبالنظر إلى مجموعها يقال،باإلفراد

 فيتكلم بغير ، فيعبر بغير الحق، اإلنسان قد يلتبس األمر على، يعني ال شبهه فيه،كذب الفج الذي ال أساس لهال
 :فالمؤتفكات ]١١:سورة النور[ }وا ِبالِْإفِْكءُِإن الَِّذين جا{الحق لكن إذا كان الشيء مختلقاً ال أساس له فهذا إفك 

سورة [ } السوِءالْقَريِة الَِّتي ُأمِطرتْ مطَر{تبعوا بالحجارة ُأالمنقلبات باعتبار أنها رفعت وقلبت ثم بعد ذلك 
  .]٤٠:الفرقان

                                                
 .، وأصله في مسلم كما سيأتي في الحاشية التالية)٨٤١١(رواه البزار في مسنده، برقم  - ٢

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين : "، وقال محققوه)٨٣٤٠(رواه اإلمام أحمد في المسند، برقم  - ٣
نن اليهود والنصارى، برقم مسلم، كتاب العلم، باب اتباع س، و"غير محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، فمن رجال مسلم

)٢٦٦٩.( 



 ٥

بإهالكه إياهم؛ ألنه :  أي}فَما كَان اللَّه ِليظِْلمهم{بالحجج والدالئل القاطعات، :  أي}َأتَتْهم رسلُهم ِبالْبينَاِت{
كذيبهم الرسل بت:  أي}ولَِكن كَانُوا َأنْفُسهم يظِْلمون{أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل 

   .ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار
والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض يْأمرون ِبالْمعروِف وينْهون عِن الْمنْكَِر ويِقيمون الصالةَ {

  .]٧١:سورة التوبة[ }للَّه ورسولَه ُأولَِئك سيرحمهم اللَّه ِإن اللَّه عِزيز حِكيمويْؤتُون الزكَاةَ ويِطيعون ا
والْمْؤِمنُون {: لما ذكر اهللا تعالى صفات المنافقين الذميمة، عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال

المؤمن للمؤمن ((: اصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيحيتن:  أي}والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض
مثل المؤمنين في توادهم ((: ، وفي الصحيح أيضا)٤(" وشبك بين أصابعه،))ان يشد بعضه بعضايكالبن

  .)٥())وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
ولْتَكُن ِمنْكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيِر {:  كقوله تعالى،} وينْهون عِن الْمنْكَِرروِفيْأمرون ِبالْمع{: وقوله

ونفِْلحالْم مه ُأولَِئكنْكَِر وِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْم ونرْأمي١٠٤:آل عمرانسورة [ }و[.  
ويِطيعون اللَّه {يطيعون اهللا ويحسنون إلى خلقه، :  أي} ويْؤتُون الزكَاةَلصالةَويِقيمون ا{: وقوله تعالى

ولَهسر{فيما أمر، وترك ما عنه زجر،:  أي}و اللَّه مهمحريس سيرحم اهللا من اتصف بهذه :  أي}ُأولَِئك
 في }حِكيم{ العزة هللا ولرسوله وللمؤمنين، عزيز، من أطاعه أعزه، فإن:  أي}ِإن اللَّه عِزيز حِكيم{الصفات، 

 قسمته هذه الصفات لهؤالء، وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإن له الحكمة في جميع ما يفعله، 
   .تبارك وتعالى-

ِئك سيرحمهم ُأولَ{ إن المتبادر : يعني قد يقال}ِإن اللَّه عِزيز حِكيم{ : اآلية بقولهمبمعنى أن التعقيب هنا ختَ
ِكيمح ِزيزع اللَّه ِإن ا أن ذلك ال يختص بهذه الجزئية  هن- اهللاحمهر-ن كثير  فمقتضى كالم الحافظ اب}اللَّه

}اللَّه مهمحريس نَاِفقَاِت{ -تبارك وتعالى- فاهللا ،سبق  وإنما يرجع إلى ما}ُأولَِئكالْمو نَاِفِقيناهللا الْم دعو 
ِقيمم ذَابع ملَهو اللّه منَهلَعو مهبسح ا ِهيِفيه خَاِلِدين نَّمهج نَار الْكُفَّار{ وعد المؤمنين وهكذا أيضاً ،}و دعو

 ،كله بمقتضى عزته وحكمته فهذا }...اللّه الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها
 حيث يضع األمور في  و حكيم، الذي يفعل ما يشاء، أي بمعنى أنه الغالب القاهر-تبارك وتعالى-فعزته 

يْأمرون { :قوله هناو ، وفعل هذا بالمؤمنين، ففعل هذا بالمنافقين والكفار، ويوقعها في مواقعها،مواضعها
ِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْمولَهسرو اللّه ونِطيعيكَاةَ والز ْؤتُونيالَةَ والص ونِقيمياألمر بالمعروف }نكَِر و 

صلى اهللا عليه -والنهي عن المنكر وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة هي من جملة طاعة اهللا وطاعة رسوله 
ص وتخصيصه قبل العام أو بعده  بعض أفراد الخاكر فِذ، فهذا من باب عطف العام على الخاص،-وسلم

سورة [ }حاِفظُواْ علَى الصلَواِت والصالَِة الْوسطَى{ :-تبارك وتعالى- كقوله كبيان أهميته مثالً، ،ةيكون لنكت
 }ِميكَاَلرسِلِه وِجبِريَل ومن كَان عدوا لِّلِّه ومآلِئكَِتِه و{: وقوله ، فهنا عطف الخاص على العام،]٢٣٨:البقرة

                                                
 ).٢٣١٤(اب نصر المظلوم، برقم رواه البخاري، كتاب المظالم، ب - ٤

 ).٢٥٨٦(رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم  - ٥



 ٦

هو من فهنا أما  ،]٦٤:سورة مريم[ }ما بين َأيِدينَا{و فهذا من باب عطف الخاص على العام ،]٩٨:سورة البقرة[
  .باب عطف العام على الخاص

}سما وِفيه خَاِلِدين ارا األنْهِتهتَح ِري ِمننَّاٍت تَجْؤِمنَاِت جالْمو ْؤِمِنينالْم اللَّه دعٍن ودنَّاِت عةً ِفي جبطَي اِكن
  .]٧٢:سورة التوبة[ }ِلك هو الْفَوز الْعِظيموِرضوان ِمن اللَِّه َأكْبر ذَ

جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها {يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في 
حسنة البناء، طيبة القرار، كما جاء في :  أي}ومساِكن طَيبةً{ماكثين فيها أبدا، :  أي}ر خَاِلِدين ِفيهااألنْها

صلى اهللا -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-الصحيحين عن أبي موسى عبد اهللا بن قيس األشعري 
وما بين القوم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، ((: -عليه وسلم

  .)٦())وبين أن ينظروا إلى ربهم إال رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن
إن للمؤمن في الجنة لَخَيمة من ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : -رضي اهللا عنه-وبه قال 

ال يرى بعضهم ن يطوف عليهم، لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها ستون ميال في السماء، للمؤمن فيها أهلو
  . أخرجاه في الصحيحين،)٧())بعضا

من آمن ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-وفيهما أيضاً عن أبي هريرة 
، أو باهللا ورسوله، وأقام الصالة وصام رمضان، فإن حقا على اهللا أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل اهللا

إن في الجنة مائة درجة، ((: يا رسول اهللا، أفال نخبر الناس؟ قال:  قالوا،))جلس في أرضه التي ولد فيها
أعدها اهللا للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء واألرض، فإذا سألتم اهللا فاسألوه 

  .)٨())الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تَفَجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن
إذا ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه-إلمام أحمد عن أبي هريرة وروى ا

أعلى درجة في الجنة، ال ((: يا رسول اهللا، وما الوسيلة؟ قال:  قيل،)) فسلوا اهللا لي الوسيلةصليتم علي
  .)٩())ينالها إال رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو

رضي اهللا -، عن أبي هريرة، ةلَِّدأبي مجاهد الطائي، عن أبي المديث سعد  مسند اإلمام أحمد، من حوفي
لبنة ذهب، ولبنة فضة، ومالطها ((: يا رسول اهللا، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: قلنا:  قال-عنه

                                                
، ومسلم، كتاب اإليمان، باب إثبات رؤية المؤمنين )٤٥٩٧(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الرحمن، برقم  - ٦

 ).١٨٠(، برقم - وتعالىسبحانه-في اآلخرة ربهم 
 كتاب الجنة وصفة نعيمها - واللفظ له- ، ومسلم)٤٥٩٨(البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الرحمن، برقم  رواه -  ٧

 ).٢٨٣٨(وأهلها، باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من األهلين، برقم 

سورة [} وهو رب الْعرِش الْعِظيِم{، ]٧:سورة هود[}  علَى الْماءوكَان عرشُه{رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب  - ٨
 ).٦٩٨٧(، برقم ]١٢٩:التوبة

، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- ، باب في فضل النبي -صلى اهللا عليه وسلم-رواه الترمذي، كتاب المناقب عن رسول اهللا  -  ٩
إسناده ضعيف، وصححه األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم : وه، وقال محقق)٧٥٩٨(، وأحمد في المسند، برقم )٣٦١٢(
)٥٧٦٧.( 



 ٧

بلى المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ال يبأس، ويخلد ال يموت، ال ت
   .)١٠())ثيابه وال يفنى شبابه
 ،ن هذا يعني به وسط الجنةإ : وبعضهم يقول، بمعنى جنات إقامة}جنَّاِت عدٍن{ إن :بعض أهل العلم يقول

 ، وهذه اللفظة في كالم العرب تدل على اإلقامة، وبعضهم يقول غير هذا، اسم لمدينة الجنة:وبعضهم يقول
 ويكون ما يذكر بعده إذا كان هذا ، يخلدون،نهم يمكثون فيها ال يخرجون عنهاأ أي ، أي إقامة}جنَّاِت عدٍن{

 ويمكن أن تكون هذه الصفة تؤكد وتبين أن ، يمكن أن تكون بمعنى الصفة الكاشفة}خَاِلِدين ِفيها{هو المعنى 
  .هو البقاء األبدي السرمديف الخلود،هذه اإلقامة غير منقطعة 

رضا اهللا عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما :  أي} ِمن اللَِّه َأكْبروِرضوان{: وقوله تعالى
رضي اهللا -، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدري، -رحمه اهللا-قال اإلمام مالك 

يا أهل الجنة، : ة يقول ألهل الجن-عز وجل-إن اهللا ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -عنه
وما لنا ال نرضى يا رب، : هل رضيتم؟ فيقولون:  فيقول،كيلبيك يا ربنا وسعديك، والخير في يد: فيقولون

يا رب، وأي شيء : أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون:  فيقول، من خلقكوقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً
  . أخرجاه من حديث مالك)١١()) بعده أبدارضواني فال أسخط عليكمأحل عليكم : أفضل من ذلك؟ فيقول

 التنكير عرفنا في مناسبات شتى أنه يأتي تارة }وِرضوان ِمن اللَِّه َأكْبر{ : هنا-تبارك وتعالى-في قوله 
فيد ر هنا يفيد التعظيم وال ي هل التنكي؟المراد بهما  }وِرضوان ِمن اللَِّه َأكْبر{ فهنا ، وتارة للتحقير،للتعظيم
 "تجارة" ،]١٠:سورة الصف[ }هْل َأدلُّكُم علَى ِتجارٍة تُنِجيكُم من عذَاٍب َأِليٍم{: في قوله تعالى مثالً كما آخر معنى

وساِرعواْ ِإلَى مغِْفرٍة من ربكُم وجنٍَّة عرضها السماواتُ { :-تبارك وتعالى- وكقوله ،فالتنكير هنا للتعظيم
وضٍة{ ،]١٣٣:سورة آل عمران[ }اَألرغِْفرلكن قد تجد في ، فهنا هذا التنكير للتعظيم، يعني مغفرة عظيمة}ِإلَى م 

ن إ :هذا الذي قال ،ك ذلك هذا موجود فال يهولنّ، التنكير هنا للتحقير: ويقول،بعض كتب التفسير من يعبر
ن أدنى أبمعنى  ، مثال لكان أفضلالتقليلكالتحقير  كلمة  يعني لو عبر بعبارة أخرى غير،التنكير للتحقير
فهم كالم أهل يل ؛ ذكرت هذا، هذا المعنى قصد، أفضل من جميع المالذ والنعيم-عز وجل- اهللارضوان من 

 هو يقصد هذا ، ال،سبق قلمأن يكون  يمكن ، هذا كالم غير معقول:قد يقرأ اإلنسان أحياناً ويقولف ،العلم
  . واهللا أعلم،نفاآ معنى الذي ذكرتهال

                                                
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وقال األلباني صحيح لشواهده في : ، وقال محققوه)٨٠٤٣(رواه أحمد في المسند، برقم  -  ١٠

 ).٥٦٣٠(تحقيق مشكاة المصابيح، برقم 

، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب )٦١٨٣(والنار، برقم رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة  - ١١
 ).٢٨٢٩(إحالل الرضوان على أهل الجنة فال يسخط عليهم أبدا، برقم 


