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 احملاضرة األوىل
عنوان احملاضرة : كلمة توجيهية للطالب حول أمهية طلب العلم واستغالل الوقت مبا 

 تعريف ابملؤلف وطريقته يف كتابهينفع مث ال
*** 

 
 مدخل :

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد

اضراتنا يف تفسري كتاب هللا فأرحب أببنائي طلبة العلم يف هذه الكلية املباركة وأود أن نبدأ حم
عز وجل بكلمة أذكر فيها نفسي وإايكم أبمهية طلب العلم وضرورة استغالل الوقت مبا ينفع 
ألن السعيد من وعظ بغريه وكم من الناس حولنا مل يتيسر هلم هذا اخلري العظيم الذي تيسر لنا 

ون أن هللا يعطي هذه الدنيا مبنة هللا علينا أن جعلنا ممن سلك سبيل العلم وأهله وأنتم تعلم
ملن أحب ومن ال حيب ولكنه ال يعطي الدين إال ملن أحب فنسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه أن 

 جيعلنا ممن أحب وأن حيشران يف زمرة أهل القرآن الذين هم أهل هللا وخاصته .
 أوال : أمهية طلب العلم واستغالل الوقت مبا ينفع :

يف اإلسالم وقد تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة يف مدح إن لطلب العلم منزلة عظيمة 
 العلم وأهله . 
اجملادلة   ، وقال :  يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتقال تعاىل : 

إمنا خيشى هللا من عباده العلماء   فاطر   ،  وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين
   9الزمر ال يعلمون 

أنه قال : " إن هلل   عن رسول هللا  رضي هللا عنهوروى البخاري وغريه عن أيب هريرة 
مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوما يذكرون هللا ، تنادوا هلموا 
إىل حاجتكم ، فيحفوهنم أبجنحتهم إىل السماء الدنيا قال : فيسأهلم رهبم _ عز وجل وهو 

هم _ : ما يقول عبادي ؟ قال تقول : يسبحونك ، ويكربونك ، وحيمدونك ، أعلم من
وميجدونك . قال فيقول : هل رأوين ؟ قال فيقولون : ال وهللا ما رأوك . قال : فيقول :  
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كيف لو رأوين ؟ قال يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك متجيدا وأكثر لك 
 ؟ قال: يسألونك اجلنة . قال يقول وهل رأوها؟ قال تسبيحا . قال يقول : فما يسألوين

يقولون : ال وهللا اي رب ما رأوها . قال فيقول : فكيف لو أهنم رأوها ؟ قال يقولون : لو 
أهنم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد هلا وطلبا وأعظم فيها رغبة . قال : فمم يتعوذون ؟ 

رأوها ؟ قال فيقولون : ال وهللا اي رب ما رأوها .  قال يقولون : من النار . قال يقول : وهل
قال يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا خمافة . 
قال فيقول : فأشهدكم أين قد غفرت هلم قال يقول ملك من املالئكة : فيهم فالن ليس 

 شقى جليسهم"  .منهم ، إمنا جاء حلاجة قال : هم اجللساء ال ي
ومن سلك طريقا يلتمس فيه " : وكذا روى مسلم عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا 

علما ، سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة ، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا ، يتلون كتاب 
ة ، هللا ويتدارسونه بينهم ، إال نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئك

 وذكرهم هللا فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله ، مل يسرع به نسبه ". 
 

قال املاوردي رمحه هللا : اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب ، وأفضل ما طلب وجد 
فيه الطالب ، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب ، ألن شرفه يثمر على صاحبه ، وفضله ينمي 

  9الزمر   قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون : عند طالبه ؛ قال هللا تعاىل 
فمنع سبحانه املساواة بني العامل واجلاهل ، ملا قد خص به العامل من فضيلة العلم . وقال 

فنفى أن يكون غري العامل يعقل عنه أمرا  43العنكبوت  وما يعقلها إال العاملون  تعاىل : 
ل فضل العلم إال أهل اجلهل ؛ ألن فضل العلم إمنا يعرف ، أو يفهم منه زجرا . وليس جيه

ابلعلم ، وهذا أبلغ يف فضله ، ألن فضله ال يعلم إال به ، فلما عدم اجلهلة العلم الذي به 
يتوصلون إىل فضل العلم ، جهلوا فضله ، واسرتذلوا أهله ، وتومهوا أن ما متيل إليه نفوسهم 

اة أوىل أن يكون إقباهلم عليها ، وأحرى أن يكون من األموال املقتناة، والطرف املشته
اشتغاهلم هبا وقد قال ابن معتز يف منثور احلكم : العامل يعرف اجلاهل ، ألنه كان جاهال ، 

 واجلاهل ال يعرف العامل ألنه مل يكن عاملا . 
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وهذا صحيح ، وألجله انصرفوا عن العلم وأهله ، انصراف الزاهدين ، واحنرفوا عنه وعنهم 
احنراف املعاندين ، ألن من جهل شيئا عاداه . وقيل ألحد احلكماء : العلم أفضل أم املال ؟ 
فقال : بل العلم . قيل : فما ابلنا نرى العلماء على أبواب األغنياء ، وال نكاد نرى األغنياء 

علم على أبواب العلماء ؟ فقال : ذلك ملعرفة العلماء مبنفعة املال ، وجهل األغنياء بفضل ال
 .ا.هـ

وعلى طالب العلم أن يتخلق آبداب طلبه وإال ذهب وقته سدى وضاع عمره هباء ومن  
أمجع ما كتب يف ذلك ما كتبه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 

 وماكتبه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ومن هذه اآلداب :
علم فإنه عبادة وقد قال تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني أوال : أن خيلص هلل يف طلبه لل

 له الدين وقال : قل هللا أعبد خملصا له ديين . 
 اثنيا : أن يتواضع يف طلبه للعلم :

قال املاوردي رمحه هللا : اعلم أن للمتعلم يف زمان تعلمه متلقا وتذلال ، إن استعملهما غنم 
ق للعامل يظهر مكنون علمه ، والتذلل له سبب إلدامة صربه ، وإن تركهما حرم ، ألن التمل

 وإبظهار مكنونه تكون الفائدة ، وابستدامة صربه يكون اإلكثار ...
 وقال عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما : ذللت طالبا فعززت مطلواب . 

 وقال بعض احلكماء : من مل يتحمل ذل التعلم ساعة ، بقي يف ذل اجلهل أبدا . 
وقال بعض حكماء الفرس : إذا قعدت وأنت صغري حيث حتب ، قعدت وأنت كبري حيث 

 ال حتب . 
اثلثا : أن يتدرج يف طلب العلم قال الزهري رمحه هللا : ))من رام العلم مجلة ذهب عنه مجلة 

ا العلم يطلب على مرم األايم واللميايل(( وقد قال جلم وعال:  تم ولكن كونوا رابنيني مبا كنوإمنم
آل عمران    ، قال البخاري : الرابين هو الذي يريب  تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون

 الناس بصغار العلم قبل كباره .
رابعا : أن حيرص على وقته فإن الوقت هو رأس مال طالب العلم وكما يف احلديث الصحيح 

 ه فيما أفناه .: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع ومنها : وعن عمر 
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ولذا فإنه لزاما على طالب العلم أن يستغل وقته كله يف طلبه للعلم ، وأن جيعل للعلم أعزم 
أوقاته وأحالها، ال األوقات اليت كلم فيها ذهنه وضعف فيها فهمه . وأن يكون شغفا ابلعلم 

 ر هلا ليال وهنارا وهلذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فأعلم أنه هاج
إذن هو منشغل دائما، أينما كان، منشغل بطلب العلم ال يسليه عن طلب العلم نزهة وال 
صحبة وهلذا نرى أنه من أكرب ما يعاب على بعض من يظنم أنمه طالب علم أنمه ميضي 
الساعات الطوال يف جمالس يف قيل وقال وأحاديث ال متت إىل العلم بصلة . وهلذا يقول 

عط العلم كلمك يعطيك بعضه(( وال ينقطع طالب العلم عن طلبه حىت بعض من تقدم: ))أ
ميوت وقد حدث بعض األئمة حبديث وهو على فراش املوت فقال لكاتبه أكتبه . واإلمام 
أمحد ملا كان يف مرضه األخري كان رمبا أْن أصابه بعض الوجع فأن أنينا فأتى بعض تالمذته 

روى عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه كان يكره فروى له ابإلسناد أنم حممد بن سريين 
 األنني فما مسع ألمحد أنينا حىت مات .

 
خامسا : عليه ابلصرب وعدم امللل فقد روى اخلطيب البغدادي  أنم أحد طلبة احلديث رام 
طلبه ورغب فيه وحضر عند األشياخ وجلس جمالسهم مث ملا مرم عليه الزمن رأى أنمه مل يستفد 

حيصل كبري علم فقال: إنمين ال يناسبين هذا العلم وترك العلم لظنمه أنم عنده يف فهمه شيئا ومل 
ركودا أو أنمه ال يصلح لطلب العلم؛ قال : فلما كان ذات يوم مرم على صخرة يقطر عليها 
ماٌء قطرة تلو قطرة وقد أثر ذلك املاء يف تلك الصخرة فحفر فيها حفرة فتوقف متأمال 

فقال: هذا املاء على لطافته أثمر يف هذه الصخرة على قساوهتا فليس عقلي  ومعتربا ومتدبرا
وقليب أبقسى من الصخر وليس العلم أبلطف من املاء، فعزم على الرجوع إىل طلب العلم 

 فرجع ونبغ وصار ممن يشار إليهم فيه .
جية سادسا : أن يسلك منهجا صحيحا يف طلب العلم وحنن واحلمد هلل يف دراستنا املنه

نسري وفق خطط مدروسة تعىن بذلك وأما من يدرس العلم خارج اجلامعة فعليه مبا كتبه أهل 
العلم حول منهجية طلب العلم ومن ذلك حماضرة الشيخ صاحل آل الشيخ يف منهجية طلب 
العلم وقد ذكرت طرفا منها اليوم وكذا ما نشر عين من مقال حول ذلك ولكين أحب أن أنبه 

ا ذكرته عن نقطة هامة وهي االختالف بني املريد لطلب العلم يف زماننا هنا على بعض مم
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وبني شبيهه يف زمن السلف الصاحل أعين قضية الرتبية والنشأة ومؤثرات اجملتمع ابإلضافة 
لضعف اللغة لذا فإنين أرى أنه البد من منهج خمتلف نوعا ما عن منهج طلب العلم يف 

ها هلذه احليثية فأرى أن يبدأ طالب العلم بتزكية نفسه أوال العصور املتقدمة الفاضلة وما تبع
وتعريفها على منزلة العلم وأهله وكيف جيعل عمله خالصا هلل وكيف يتخلص من اإلغراق يف 
متاع الدنيا واالنشغال بفتنها مث بعد ذلك يبدأ يف املنهج املتبع املعروف ، وعليه فيكون 

 الطلب كالتايل :
يف آداب طالب العلم مثل اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع أوال : دراسة كتاب 

للخطيب البغدادي ومن الكتب احلديثة كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد وقراءة  
 كتاب يف فضل العلم ككتاب جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب .

خالق ومداواة النفوس البن اثنيا : دراسة كتاب يف األخالق والرتبية مثل كتاب السري واأل
حزم وقراءة كتاب صيد اخلاطر البن اجلوزي وتلبيس إبليس له وكتاب حماسبة النفس واإلزراء 

 عليها البن أيب الدنيا أو ما يقوم مقامها .
اثلثا : قراءة كتاب يف الزهد مثل كتاب الزهد والرقائق البن املبارك أو الزهد لإلمام أمحد  رابعا 

يف تراجم السلف الصاحل وعلماء األمة مثل اجمللدات اخلمس األوىل من سري  : قراءة كتاب
أعالم النبالء وتقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حامت وحلية األولياء أليب نعيم أو االطالع على 

 تراجم مشاهري األمة يف أي كتاب معتمد .
ه املنهجية ولو استزاد من وأخريا عليه ابالهتمام بدراسته للغة والنحو والصرف خالل دراست
 ذلك خارج تلك الدراسة فهو زايدة خري من غري إفراط يف ذلك .

 
، أدب الدنيا والدين  4/2074، صحيح مسلم 8/108)املراجع : صحيح البخاري  

 ( ، حماضرة "منهجية طلب العلم" لصاحل آل الشيخ ( 75للماوردي )ص 
 

ل الوقت ونشرع اآلن يف كالمنا عن الكتاب هذه مقدمة موجزة يف أمهية طلب العلم واستغال
املقرر دراسته يف تفسري كتاب هللا عز وجل ونستهل حديثنا برتمجة موجزة ملؤلفه رمحه هللا تعاىل 

 وأجزل له املثوبة فنقول :
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 ترمجة املؤلف :
هو احلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري بن ضوء بن 

 قرشي  ، القيسي  العبسي ، الُبصروي _ نسبة إىل بصرى الشام _  الدمشقي  . درع ال
 هـ يف جميدل الُقَريَّة من أعمال ُبصرى . 701ولد سنة 

نشأ يف أسرة علم وفضل فقد كان أبوه اخلطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثري من 
اجته إىل الطلب يف وقت مبكر العلماء الفقهاء اخلطباء . تويف عنه وهو ابن ثالث أو حنوها ف

من حياته ، على يدي أخيه عبد الوهاب . وأكمل حفظ القرآن الكرمي ، ومل يتجاوز العاشرة 
من عمره على شيخه مشس الدين البعلبكي وقرأ ابلقراءات ، حىت عدة الداوودي من القراء ، 

 وترجم له يف طبقاهتم اليت ألفها . 
 فاظ يف عصره . وعين ابلسماع واإلكثار منه  . ومسع احلديث من كثري من أئمة احل

 وقرأ على صهره احلافظ املزي مؤلفه العظيم يف الرجال " هتذيب الكمال " وغريه
 كما حفظ املتون املتنوعة يف العلوم الشرعية 

 وكان صحيح الذهن ، كثري االستحضار ، قليل النسيان  .  
طلب العلم ، ودأب وحصل وكتب ، حىت برع االشتغال ب –رمحه هللا  –وهكذا لزم ابن كثري 

يف علوم كثرية ، وصار يشار إليه ابلبنان وملا يزل شااب وهذا من فضل هللا عليه ، إذ هيأ له 
 أسباب حتصيل العلم ، ويسر له سبله .

 رحلته : 
والرحلة يف طلب العلم من مسات العلماء وهي هم لبعضهم طلبا للعلو يف اإلسناد وعلى الرغم 

ون احلافظ ابن كثري مل يشغل نفسه هبذا املطلب لقلة أمهيته يف العصور املتأخرة فقد من ك
سافر إىل عدة بالد التقى فيها أبهل العلم فاستفاد وأفاد ومن البالد اليت وطئتها قدمه بعد 

 دمشق اليت استوطنها :
ضة احلج يف القدس ، وانبلس ، وبعلبك ، والقاهرة وقد سافر إىل احلجاز سنة حيث أدى فري

 مجع من علماء دمشق . 
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 زواجه وذريته :
صحب ابن كثري حمدث الداير الشامية يف عصره أاب احلجاج مجال الدين يوسف بن عبد 
الرمحن املزي إمام احلفاظ والزمه وصاهره فتزوج ابنته زينب وكانت هي وأمها قد حفظتا 

 غدادية. القرآن على الشيخة الصاحلة أم زينب فاطمة بنت عباس الب
ورزقه هللا منها عددا من األوالد أكربهم الشيخ عز الدين عمر بن إمساعيل بن عمر بن كثري 

أصال يف  عين ابلفقه وكتب تصانيف أبيه وهو الذي نسخ ألبيه نسخة املسند اليت جعلها
 أتليف جامع املسانيد . 

 شيوخه :
أول شيوخه ، وصحب مجال  وقد بدأ االشتغال على يدي أخيه عبد الوهاب كما قدمنا فهو

الدين أيب احلجاج يوسف املزي والزمه وصاهره كما سبق أيضا وكان من أعظم تالميذ شيخ 
اإلسالم ابن تيمية احلراين. والزمه وخترج على يديه . وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه ، 

بسبب ذلك وأوذي واتباع له يف كثري من آرائه . وكان يفىت برأيه يف مسألة الطالق ، وامتحن 
. وملا مات شيخ اإلسالم بسجن القلعة رمحه هللا مل يسمح ألحد ابلدخول أول األمر إال 
خلواص أصحابه فكان ابن كثري منهم قال : وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا احلافظ أيب 
احلجاج املزي رمحه هللا وكشفت عن وجه الشيخ وقبلته وعلى رأسه عمامة بعذب مغروزة وقد 

 ه الشيب أكثر مما فارقناه . عال
 وتفقه على الشيخني : برهان الدين الفزاري ابن الفركاح وكمال الدين ابن قاضي شهبة 

 وغري هؤالء كثري تقدم بعضهم .
 كما أجاز له مجاعة من أهل العلم من مصر وبغداد وغريها .

 تالميذه :
اد االستقصاء فيمكنه أن جيمع أما تالميذه فقد قال ابن العماد : وتالمذته كثرية . ومن أر 

عددا كبريا منهم عن طريق اإلجازات واملشيخات وتتبع مصنفات أهل العلم يف عصره وقد 
استطاع الدكتور مسعود الندوي أن حيصي منهم أربعة عشر تلميذا وقال : يف حني مل أتت 

 اإلشارة إال إىل واحد منهم عند من ترمجوا البن كثري قبلنا .
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منهم مخسة من األئمة األعالم تتلمذوا على هذا العلم ومن أراد االستزادة  وسوف أذكر هنا
 فعليه بكتاب الندوي وهم :

اإلمام سعد الدين ابن يوسف بن إمساعيل بن يونس النواوي قدم دمشق صغريا وقرأ على ابن  
 كثري كتابه يف علوم احلديث وأذن له ابلفتوى . 

 اإلمام ابن حجي
 اإلمام الزركشي

 م احلسيين صاحب ذيل تذكرة احلفاظ اإلما
 اإلمام ابن اجلزري وهو ممن أذن له ابن كثري يف الفتوى . 

 أعماله ونشاطه العلمي :
تنوعت أعمال احلافظ ابن كثري نظرا ملوسوعيته وعلو منزلته العلمية ومما قام به من جهود 

 علمية اشتهر هبا :
 اإلقراء :

العلمي وويل مشيخة اإلقراء مبدرسة أم الصاحل كما ذكر برز احلافظ ابن كثري يف هذا اجلانب 
النعيمي ، وترجم له الداوودي يف طبقات القراء ، وقد ظهر أثر علم ابن كثري ابلقراءات يف 
غضون تفسريه وهو غالبا ما يعتمد قراءة انفع ومن وافقه وينبه على وجوه القراءات األخرى  

 يف دراستنا للتفسري .كما هو مثبت يف موضعه وأييت احلديث عنه 
 التحديث واإلجازة :

وهذا اجلانب أماله املنزلة السامقة البن كثري يف احلديث وعلومه فقد كان حافظا من حفاظ 
أخذ احلديث عن مجاعة من أهل العلم كما تقدم مساعا   هذه األمة حلديث رسول هللا 

أدرك حياته كما ذكر وإجازة وحدث وأفاد وأمسع احلديث وأجاز حىت إنه أجاز كل من 
 احلافظ ابن حجر .

ومن أخبار إجازاته أن شااب أعجميا حضر من بالد تربيز وخراسان وزعم أنه حيفظ البخاري 
ومسلما وجامع املسانيد والكشاف وغري ذلك فامتحنه ابن كثري حبضرة مجاعة يف جمالس من 

: أان ما خرجت من البخاري وغريه مث كتب له ابلسماع على اإلجازة ففرح بذلك وقال 
 بالدي إال للقصد إليك وأن جتيزين وذكرك يف بالدان مشهور .
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 التدريس :
قعد احلافظ ابن كثري للتدريس إىل آخر عمره وانتفع به خلق كثريون ودرس علوما عدة منها 

 التفسري والفقه وقد بدأ التدريس يف املدرسة النجيبية .
 767شوال سنة  28ومن ذلك ما حدث يف يوم كما كان يدرس التفسري يف اجلامع األموي 

هـ حيث قعد لدرس التفسري الذي أنشأه ملك األمراء انئب السلطنة األمري سيف الدين 
واجتمع فيه القضاة واألعيان وأخذ يف تفسري الفاحتة وكان يوما مشهودا وخصص األمري 

 منحة للطالب الذين حيضرون الدرس  .
 ة عدة مدارس ومن ذلك :وقد توىل احلافظ ابن كثري مشيخ

 مشيخة مدرسة أم الصاحل ، مشيخة دار احلديث وهي دار احلديث األشرفية بدمشق 
 ، مشيخة التنكزية وامسها دار القرآن واحلديث 

كما كان رمحه هللا يقوم ابمتحان الطلبة ومن ذلك امتحانه صبيا عمره ست سنوات كان 
يدا للحفظ واألداء على الرغم من صغر حيفظ القرآن ويصلي ابلناس يف رمضان فوجده جم

 سنه . 
 اإلفتاء :

برز احلافظ ابن كثري يف هذا اجلانب وال غرو فهو إمام من أئمة الشافعية غري أنه مل يكن 
متقيدا ابملذهب وإمنا كان يدور مع الدليل حيث دار وقد طارت أوراق فتاواه إىل البالد كما 

لفقيه املفيت وكان أيذن لغريه ابإلفتاء كما تقدم قال ابن حبيب . ووصفه شيخه الذهيب اب
 ذكره من إذنه للنواوي واجلزري .

 مؤلفاته :
يف حياته للتأليف والتصنيف إىل جانب ما كان  –رمحه هللا  –لقد تفرغ احلافظ ابن كثري 

 يقوم به من األعمال الكثرية يف خدمة الدين واألمة اإلسالمية . 
 جماالت العلم واملعرفة ، ووصف احلافظ احلسيين مصنفاته ولذلك خلف كتبا كثرية يف شىت

فقال : )وله تصانيف مفيدة( وسبق قول احلافظ ابن حجر العسقالين : )سارت تصانيفه يف 
 البالد يف حياته ، وانتفع هبا الناس بعد وفاته(  . 
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ا اطلع عليه وكان من أوائل ما صنف يف شبابه _ ولعله أول كتاب ألفه _ أحكام التنبيه ، ومل
شيخه الربهان الفزاري أعجبه وأثىن عليه . وقد ذكر له بعض من ترجم له حوايل أربعني مؤلفا 
أكثرها مفقود ومن أهم مؤلفاته : تفسري القرآن العظيم الذي حنن بصدد الدراسة منه وكتابه 

ل نبوته البداية والنهاية يف التاريخ وكتاب جامع املسانيد والسنن ، مشائل الرسول ودالئ
 وفضائله وخصائصه ، فضائل القرآن واتريخ مجعه وكتابته ولغاته وهي مطبوعة .

 مميزاته :
 ( القدرة على احلفظ ، فقد وهبه هللا عز وجل حافظة متميزة وموهبة متفوقة 1)
( كثرة االستحضار : اقرتنت صفة احلفظ عند ابن كثري رمحه هللا  مبيزة أخرى وهي كثرة 2)

 ة النسيان . االستحضار وقل
( جودة الفهم حيث كان رمحه هللا صحيح الذهن ، قادرا على االجتهاد والدقة العلمية ، 3)

 ومن هنا كانت له آراء واجتهادات وترجيحات .
خفة الروح وقد جاءت هذه الصفات على لسان املرتمجني له إذ قالوا : )كان رمحه هللا كثري 

 ، صحيح الذهن حسن املفاكهة( . االستحضار ، قليل النسيان ، جيد الفهم
القوة يف احلق واملناضلة عنه ، فقد كان رمحه هللا قواي يف احلق ، مناضال عنه ، متحمال األذى 
يف سبيله ال أتخذه يف هللا لومة الئم وقد جاء يف ترمجته : )أنه كانت له خصوصية اببن تيمية 

يت برأيه يف مسألة الطالق ، وامتحن ومناضلة عنه ، واتباع له يف كثري من آرائه ، وكان يف
 بسبب ذلك وأوذي .

 إنصافه للخصوم وعدله معهم :
هـ يرتجم لوفاة الشيخ كمال الدين ابن الزملكاين ترمجة وافية ومنصفه  727ففي حوادث سنة 

 ، مع أنه كان خصما البن تيمية ومن يناصره ومنهم ابن كثري نفسه .
وبني قاضي القضاة تقي الدين السبكي خصومة فكرية ،  وكان بني ابن كثري رمحه هللا تعاىل

وتشاء الظروف أن توجه اهتامات عليه يف التفريط يف أموال األيتام ، وطلب من املفتني أن 
يضعوا خطوطهم بتثبيت الدعوى ضده ، لرتغيمه وحماكمته ، ويصل األمر إىل صاحبنا 

، فيأىب الكتابة ، وينصف قاضي القضاة العالمة ابن كثري ذي اخللق الكرمي ، واملوقف العادل 
 ، ويوقف االفرتاء واالهتام إىل أن يتبني احلق .
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 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :
يف حياته مكانة علمية مرموقة ، وحاز من ثناء العلماء  –رمحه هللا  –تبوأ احلافظ ابن كثري 

لم واألدب والعبادة . وتتجلى من معاصريه فمن بعدهم ما يدل على فضله ، وتقدمه يف الع
 مكانة ابن كثري ومنزلته العلمية من انحيتني : 

 األوىل : من خالل ما تركه من ثروة علمية ، وآتليف انفعة .
 الثانية : شهادة العلماء له ، وخاصة الذين عاصروه ، سواء أكانوا شيوخا له أم تالميذ 

ع الفقيه املفيت احملدث ذي الفضائل ، قال اإلمام الذهيب وهو يف طبقة شيوخه : ومسعت م
، وله عناية ابلرجال واملتون والتفقه … عماد الدين بن إمساعيل بن عمر البصروي الشافعي 

 ، خرج وألف ، وانظر وصنف ، وفسر وتقدم( .
 وقال أيضا يف املعجم املختص : فقيه متفنن وحمدث متقن ومفسر نقاد . 

: )الشيخ اإلمام احلافظ املفيد البارع ، عماد الدين أبو وقال احلافظ أبو احملاسن احلسيين 
، صاهر شيخنا احلافظ املزي فأكثر عنه ، وأفىت ودرس … الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري 

 …(  . وانظر ، وبرع يف الفقه والتفسري والنحو ، وأمعن النظر يف الرجال والعلل 
العالمة احلافظ عماد الدين ، ثقة احملدثني  وقال احلافظ ابن انصر الدين الدمشقي  : )اإلمام

 …(  .، عمدة املؤرخني ، علم املفسرين ، أبو الفداء 
وقال احلافظ ابن حجر العسقالين  : )واشتغل ابحلديث مطالعة يف متونه ورجاله ، فجمع 
التفسري ... وكان كثري االستحضار ، حسن املفاكهة ، سارت تصانيفه يف البالد يف حياته ، 

 …(  . نتفع هبا الناس بعد وفاته وا
 عقيدته :

سلفي العقيدة ، سائرا على منهج أهل السنة واجلماعة  –رمحه هللا  -كان احلافظ ابن كثري 
 يف تقرير مسائل العقيدة ، واالستدالل عليها . 

 ، ويؤيد ذلك ما يلي :  -هذا هو املعروف عن احلافظ ابن كثري 
قرر فيها عقيدة السلف ومما جاء فيها قوله : )فإذا نطق  أوال : أن له رسالة يف العقائد

الكتاب العزيز ، وردت األخبار الصحيحة ، إبثبات السمع والبصر والوجه والعلم والقوة 
والقدرة والعظمة واملشيئة واإلرادة والقول والكالم والرضا والسخط واحلب والبغض والفرح 
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بشيء من ذلك بصفات املربوبني املخلوقني والضحك ، وجب اعتقاد حقيقته من غري تشبيه 
من غري إضافة وال  صلى هللا عليه وسلم، واالنتهاء إىل ما قاله هللا سبحانه وتعاىل ورسوله 

زايدة عليه وال تكييف له ، وال تشبيه ، وال حتريف ، وال تبديل ، وال تغيري ، وال إزالة لفظ 
 عما تعرفه العرب وتصرفه إليه ، واإلمساك عما سوى ذلك ( .

: أنه يف تفسريه املشهور ، جرى على منهج السلف يف تفسري آايت الصفات . ومن اثنيا 
 األمثلة على ذلك :

للناس يف هذا فمث استوى على العرش)وأما قوله تعاىل  –رمحه هللا  –قال احلافظ ابن كثري 
املقام مقاالت كثرية جدا ليس هذا موضع بسطها ، وإمنا نسلك يف هذا املقام مذهب 

الصاحل : مالك واألوزاعي  والثوري  والليث ابن سعد  والشافعي ، وأمحد ،   السلف
وإسحاق بن راهويه وغريهم من أئمة املسلمني قدميا وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من 
غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل ، والظاهر املتبادر إىل أذهان املشبهني منفي عن هللا ، فإن 

 ليس كمثله شيء وهو السميع البصرين خلقه هللا ال يشبهه شيء م
وترجيحه مذهب السلف  -رمحه هللا  -فهذا الكالم كاف يف بيان عقيدة  احلافظ ابن كثري 

 على مذهب اخللف يف العقيدة .
وكان رمحه هللا يثق به أنصاره وغري أنصاره ، وموافقوه وخمالفوه . بل كان موضع الثقة 

ىت ليستشريه بعض رؤسائهم ، يف أخص شؤوهنم الكنسية ، فإنه واالستشارة عند الذميني ، ح
يذكر قصة طريفة ، يف استشارة أحد البتاركة إايه قال يف آخرها : وأحضر يل الكتب إليه 

ولعن املكتوب إليهم أيضا !!وقد  –لعنه هللا  –وإىل ملك اسطنبول ، وقرأها على من لفظه 
ل من الطوائف الثالثة وهم : امللكية ، تكلمت معه يف دينهم ، ونصوص ما يعتقده ك

والنسطورية فإذا هو يفهم بعض الشيء . ولكن  –ومنهم اإلفرنج والقبط  -واليعقوبية ، 
 حاصله أنه محار ، من أكفر الكفار! لعنه هللا . 

 مذهبه الفقهي :
أنه حفظ يف صغره كتاب  –رمحه هللا  –ذكرت بعض املصادر يف ترمجة احلافظ ابن كثري 

تنبيه وهو أهم خمتصر يف الفقه الشافعي يف ذلك العصر . كما أثبت كثري من املرتمجني له ال
نسبته إىل املذهب الشافعي ، بل أثبت ابن كثري نفسه هذه النسبة ) الشافعي( يف امسه وال 
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كان شافعيا على غرار متفقهة املذاهب . كال !   -رمحه هللا  –يعين هذا أن احلافظ ابن كثري 
م من سرية ابن كثري العلمية أنه كان فقيها حمداث ، وأنه أحد رواد املدرسة السلفية يف فقد عل

عصره ، ومسة أصحاب هذه املدرسة نبذ التقليد والتعصب املذهيب ، واألخذ يف األحكام 
الفقيهة مبا يؤيد الدليل حىت وإن خالف املذاهب األربعة ، ولذا جند أنه كان يفيت برأي 

يف مسألة الطالق الثالث ، لصحة احلديث عندمها مع أن ذلك على  شيخه ابن تيمية
 خالف املذاهب األربعة . 

 ابن كثري واجلهاد يف سبيل هللا :
ألف رسالة اجلهاد وعرض ابن كثري يف رسالة )االجتهاد يف طلب اجلهاد( ألمهية اجلهاد ، 

به وذكر أحداث الصراع بني وأورد اآلايت القرآنية ، واألحاديث النبوية يف فضل اجلهاد ووجو 
املسلمني والصليبني واستعرض جهود املسلمني األوائل للجهاد يف سبيل هللا مث تعرض 
الستيالء الفرنج على بيت املقدس وقيام صالح الدين األيويب ابجلهاد ضدهم ،  حىت انتزعه 

البشري ببقاء بيت من أيديهم وأخريا بني ابن كثري عزة املسلمني بدينها ، وأتييد هللا هلا ، و 
املقدس يف يدها ما دامت تطبق اإلسالم ، وتعلي شأن اجلهاد ويسرد األدلة على ذلك ، 
وخيتم كتابه بقوله : "وكذلك فيما ذكران دليل على أن مدينة دمشق ال تزال دار إميان وأمان 

 وقرار حىت ينزل عيسى صلوات هللا وسالمه عليه ". 
 موقفه من الشعر :

ه هللا مل يكن من الولعني ابألشعار حىت إنه قال معقبا على قصيدة لوالده يف يبدو أنه رمح
 الغزل : وعدهتا ثالثة وعشرون بيتا وهللا يغفر له ما صنع من الشعر . 

 ومن شعره :
 متر بنا األايم ترتى وإمنا                     نساق إىل اآلجال والعني تنظر

 وال زائل هذا املشيب املكدر      فال عائد ذاك الشباب الذي مضى     
 ومن بعد ذا فالعبد إما منعم                  كرمي ، وإما ابجلحيم يسعر

 الكتب املؤلفة يف ابن كثري خاصة :
ابن كثري حياته ومؤلفاته للدكتور مسعود الرمحن خان الندوي نشر مركز الدراسات اآلسيوية 

 الغربية _ عليكره _ اهلند .
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 ؤرخ _ نفس املؤلف والدار .ابن كثري كم
والكتاابن عبارة عن رسالة دكتوراه للمؤلف بعنوان : دراسة البن كثري كمؤرخ يف صوء كتابه 
البداية والنهاية يف قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة عليكره اإلسالمية ابهلند وقد فصل 

 بينهما عند الطباعة .
لزهراين رسالة ماجستري جبامعة أم القرى مبكة اإلمام ابن كثري املفسر . د. مطر أمحد مسفر ا

 هـ ومل تطبع بعد .1402املكرمة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية سنة 
ابن كثري الدمشقي : احلافظ املفسر املؤرخ الفقيه . للدكتور حممد الزحيلي _ دار القلم 

 بدمشق .
و بعض ما متيز به للرتمجة له كما تعرضت الكتب اليت صنفت يف دراسة منهجه يف التفسري أ

وكذلك مؤلفاته اليت حققت عرج حمققوها على حياته وإلقاء الضوء على جوانب منها 
وسوف أييت ذكر بعض هذه الدراسات عند حديثنا عن منهج احلافظ يف تفسريه ودراسة 

 النسخ املطبوعة .
 وفاته :
هـ  774شعبان سنة  26 قد أضر يف آخر عمره مث مات يوم اخلميس –رمحه هللا  –وكان 

 عاما . 74عن 
وقال ابن انصر : وكانت له جنازة حافلة مشهورة . ودفن بوصية منه يف تربة شيخ اإلسالم 

 ابن تيمية يف مقربة الصوفية خارج ابب النصر من دمشق . 
انتقل اإلمام ابن كثري رمحه هللا إىل جوار ربه يوم اخلميس السادس والعشرون من شعبان سنة 

 هـ( ، بدمشق ، وقد قيل يف حتديد اتريخ اليوم غري ذلك   . 774)
 كانت جنازته حافلة مشهودة ، ودفن بوصية منه إىل جوار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 

 وقد راثه بعض تالميذه بقوله :
 لفقدك طالب العلوم أتسفوا          وجادوا بدمع ال يبيد غزير

 ا         لكان قليال فيك ايابن كثريولو مزجوا ماء املدامع ابلدم
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وهكذا فارق اإلمام احلافظ ابن كثري احلياة بعد أن قدم أعماال جليلة وعلوما كثرية ينتفع هبا 
  من بعده ، أال رحم هللا ابن كثري رمحة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته ، ومجعنا وإايه يف دار

 .  -آمني  -كرامته يوم لقائه ، 
 منهجه يف كتابه :

يعترب تفسري ابن كثري من خري كتب التفسري ، واحتل مكانة مرموقة يف الكتب اإلسالمية ، 
وشهد له العلماء بذلك ، وذاع صيت هذا الكتاب ، وتداولته األيدي قدميا وحديثا ، على 

 خمتلف املستوايت .
 يقول السيوطي : " له التفسري الذي مل يؤلف على منطه مثله ". 

" وله تصانيف مفيدة ، منها : التفسري املشهور وهو يف جملدات ، وقد  ويقول الشوكاين :
مجع فيه فأوعى ، ونقل املذاهب واألخبار واآلاثر ، وتكلم أبحسن كالم وأنفسه ، وهو من 

 أحسن التفاسري " ، 
ويقول األستاذ الشيخ أمحد حممد شاكر : "فإن تفسري ابن كثري أحسن التفاسري اليت رأينا ، 

 وأدقها ، بعد تفسري إمام املفسرين أيب جعفر الطربي ".  وأجودها
لقد عين الباحثون بتسليط شيء من الضوء حول منهج ابن كثري يف تفسريه ومن تلك 
الدراسات ما تقدم ذكره يف ترمجة احلافظ عن كتاب اإلمام ابن كثري املفسر للدكتور مطر 

 الزهراين ومن ذلك أيضا :
ري للدكتور إمساعيل عبد العال مبصر ومل أقف عليه ويبدو أنه رسالة ابن كثري ومنهجه يف التفس

 جامعية .
وموقف اإلمام ابن كثري من اإلسرائيليات يف ضوء تفسريه للباحث حممد إبراهيم تراوري وهو 

 هـ1405رسالة ماجستري ابجلامعة اإلسالمية سنة 
 وهو رسالة دكتوراه ابجلامعة واستدراكات ابن كثري على ابن جرير للدكتور أمحد عمر عبد هللا

 اإلسالمية ، وغريها .
وقد رسم ابن كثري منهجه وحدد أصوله يف مقدمة التفسري وتبىن كالم شيخه شيخ اإلسالم 

 ابن تيمية يف مقدمته يف أصول التفسري حيث نقله بنصه وحاول التزامه يف كتابه 
 فمما قاله يف تفسري القرآن ابلقرآن :
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ا أحسن طرق التفسري ؟ فاجلواب أن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر فإن قال قائل : فم
 القرآن ابلقرآن ، فما أمجل يف مكان فإنه قد بسط يف موضع آخر .

 مث يف تفسري القرآن ابلسنة يقول :
وقد صور ابن كثري هذا األصل بقوله "فإن أعياك ذلك فعليك ابلسنة ، فإهنا شارحة للقرآن 

 وموضحة له 
لقرآن أبقوال الصحابة يقول : )إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة ، مث يف تفسري ا

رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة ؛ فإهنم أدرى بذلك ، ملا شاهدوا من القرائن واألحوال 
اليت اختصوا هبا ، وملا هلم من الفهم التام ، والعلم الصحيح والعمل الصاحل ، ال سيما 

 –ألئمة األربعة اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني وعبد هللا بن مسعود علماؤهم وكرباؤهم كا
 رضي هللا عنهم ..... 

صلى هللا عليه ومن هؤالء البحر احلرب عبد هللا بن عباس ترمجان القرآن بربكة دعاء رسول هللا 
 حيث قال : )اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل(  وسلم

 كثري :   مث يف تفسري القرآن أبقوال التابعني يقول ابن
)إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته عن الصحابة فقد رجع كثري من األئمة 
يف ذلك إىل قول التابعني كمجاهد ابن جرب ، فإنه كان آية يف التفسري . ونقل عن حممد بن 
إسحاق عن جماهد قول : عرضت على ابن عباس ثالث عرضات من فاحتته إىل خامتته أوقفه 
غعند كل آية منها وأسأله عنها وقال سفيان الثوري : إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك 

 به( . 
ومن التابعني سعيد بن جبري ، وعكرمة موىل ابن عباس ، وعطاء بن أيب رابح ، واحلسن 
البصري ، ومسروق بن األجدع ، وسعيد بن املسيب وأبو العالية ، والربيع بن أنس ، وقتادة 

اك ابن مزاحم ، وغريهم ، وهؤالء تذكر أقواهلم يف اآلية فيقع يف عبارهتم تباين يف ، والضح
ألفاظ حيسبها من ال علم عنده اختالفا فيحكيها أقواال ، وليس كذلك فإن منهم من يعرب 
عن الشيء بالزمه أو نظريه ، ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل مبعىن واحد يف أكثر 

 لذلك وهللا اهلادي . األماكن ، فليتفطن
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وأما موقفه من تفسري القرآن ابلرأي فقال : فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي فحرام ، وذكر 
من قال يف القرآن برأيه ، فليتبوأ مقعده من النار " وذكر  :" حديث ابن عباس عن النيب 

 . حتسني الرتمذي له مث ساق آاثرا عن السلف الصاحل تفيد حترجهم عن التفسري
ويعلق ابن كثري على هذه اآلاثر فيقول : فهذه اآلاثر الصحيحة وما شاكلها عن أئمة 
السلف حممولة على حترجهم عن الكالم يف التفسري مبا ال علم هلم فيه ، فأما من تكلم مبا 

 يسلم من ذلك لغة وشرعا فال حرج عليه .
 أما موقفه من اإلسرائيليات فقد قسمها أقساما ثالثة فقال :

 أحدها : ما علمنا صحته مبا أبيدينا مما يشهد له ابلصدق فذاك صحيح .
 والثاين : ما علمنا كذبه مما عندان مما خيالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه ، ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل ، فال نؤمن به وال 
 نكذبه ، وجيوز حكايته . 

ول : ومنها ما هو مسكوت عنه فهو املأذون ويتحدث عن القسم الثالث يف موضع آخر فيق
عنه يف روايته بقوله عليه السالم : )حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج( وهو الذي ال يصدق 

 وال يكذب لقوله )فال تصدقوهم وال تكذبوهم( . 
 ويستطرد يف هذا الشرح فيقول : وغالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إىل أمر ديين . 

لبعض اإلسرائيليات ما أورده ابن كثري عن سعيد بن املسيب وعكرمة  ومن أمثلة نقده
وعقب عليه قائال : فإن  إرم ذات العمادوالقرظي : قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل : 

هذا كله من خرافات اإلسرائيليني ، من وضع بعض زاندقتهم ليختربوا بذلك عقول اجلهلة من 
 .الناس أن تصدقهم يف مجيع ذلك 

أما الفقه فلم يكن يفرع املسائل الفقهية ، ويستطرد فيها كما يفعل القرطيب مثال يف تفسريه ، 
بل كان يعرضها إبجياز شديد وحييل أحياان كثرية إىل كتابه )األحكام الكربى( وغريه ، لكنه 

 مع هذا كله استطرد يف بعض املسائل اليت أييت ذكر بعضها أثناء الدراسة إن شاء هللا .
ومن املالحظ أيضا أن معظم مصادره الفقهية شافعية املذهب كاألم للشافعي وشرح املهذب 
للنووي ، وغريها . وقد أفاد ابن كثري من أراء املذاهب األخرى وكتبها ، ورجح بعض هذه 

 األراء على مذهب ألن الدليل الصحيح كان معه . 
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 مصادر ابن كثري يف التفسري 
نقله عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني واتبع التابعني كما  أكثر احلافظ ابن كثري من

 سيأيت معنا كثريا . 
 وأما مصادره من الكتب : فقد رجع إىل التوراة واإلجنيل يف مواضع من تفسريه وأما يف 

التفسري وعلوم القرآن فلو ألقينا نظرة فاحصة على املصادر التفسريية اليت استقى ابن كثري 
سريه " لوجدان أن الطابع العام اليت تتميز به املصادر التفسريية يف تفسري ابن كثري منها " تف

 هو التفسري ابملأثور . مع وجود غريها أيضا لكن ليس بنفس القدر .
وأما أكثر التفاسري دوراان يف تفسري ابن كثري فأربعة : تفسري ابن جرير الطربي ، وابن أيب 

، وأيب بكر بن مردويه ، وأخص هذه األربعة تفسري ابن جرير حامت ، وعبد الرزاق الصنعاين 
الطربي وابن أيب حامت ، فقد كاد يذكرمها يف كل صفحة من صفحات التفسري . ولعل 
السبب يف هذا ما سبق أن قررانه من أن هذه الكتب حتوي بني دفتيها عددا هائال من 

، وهذا يالئم منهج التفسري ابملأثور  األحاديث والرواايت واألخبار الواردة عن السلف الصاحل
 الذي آثره ابن كثري لنفسه . 

وهناك من املصادر التفسريية ما مل يذكر مرة أو مرتني ، كتفسري الثعليب صاحب )العرائس( 
 واملعروف بسرد األخبار والرواايت اإلسرائيلية والقصص اخلرافية 

رد نقال فإنه إذا مل يتفق مع غريه من واحلقيقة أن ابن كثري عامل حافظ انقد مدقق وليس جم
املفسرين يف بعض اآلراء وجدانه حيشد عددا هائال من األدلة لدحض هذا الرأي وإثبات ما 

 يراه حقا . 
 وأما كتب السنة وعلوم احلديث وشروحه : 

فيبدو ألول وهلة أن مصادر ابن كثري يف احلديث كثرية جدا وهي على وجه التحديد واحد 
 ا هذا خال التفاسري املسندة .سبعون مصدر 

كما أن له مصادره املتنوعة يف الفقه وأصوله ويف التاريخ والسري والرتاجم ويف علوم اللغة وغري 
ذلك من فنون العلم كما أنه نقل من مصادر هامة مل يصرح أبمسائها ابإلضافة إىل نقوله عن 

 بعلوم غزيرة شىت جعل هللا شيوخه ومن أهبمهم من أهل العلم مما جعل كتابه مصدرا حافال
 ذلك يف ميزان حسناته .
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 انتقادات وجهت له :
جاء تفسري ابن كثري ذخرية علمية كما قدمنا ، ولكنه مل خيل من بعض املآخذ اليت الحظها 

 العلماء ، ومن ذلك : 
اإلطالة : فقد حرص ابن كثري رمحه هللا تعاىل على ذكر األسانيد كاملة ، كما حرص  -1

راد الرواايت املتكررة يف املوضع الواحد ، واالستعانة ابلشواهد اللغوية ، مما يؤدي إىل على إي
امللل ، والتعب والسآمة من اإلطالة يف عرض تفصيالت وجوانب متفرعة ودقيقة ، ال يستفيد 
منها إال فئة خمصوصة من العلماء والباحثني ، وهذا ما دعا العلماء يف هذا العصر الختصار 

 تفسري . هذا ال
اإلسرائيليات : كان ابن كثري رمحه هللا تعاىل متنبها ألمر اإلسرائيليات وخطرها ،  -2

وتعرض هلا يف مقدمة كتابه ، كما سبق ، وهو احملدث احلافظ ، ومع ذلك فقد أوردها يف  
كتابه لالستئناس هبا ، حبجة "االستشهاد ال االعتضاد " ، ونبه يف معظم األحيان عليها ، 

ر الراوية ، مث يصرح أبهنا إسرائيلية ، وقد يبني بطالهنا ، وفسادها ، ولكن القارئ ويذك
العادي سيقرؤها ، وقد ال يتنبه إىل معىن كوهنا إسرائيلية، أو ينسى ذلك ، وقد تعلق بذهنه ، 
ولو صرح املصنف لبطالهنا ، فكان ذكرها ابلتفسري مأخذا ، وإن اخلطر والضرر يف إثباهتا 

ري من حذفها وإغفاهلا ، ولذلك يرتدد على ألسنة العوام ، وأنصاف املتعلمني أن أكثر بكث
 هذه القصة )اإلسرائيلية( أو تلك وردت يف تفسري ابن كثري .             

هكذا انتقده بعض املتأخرين ولكن هذا ال يسلم له وقد دأب السلف الصاحل الذين هم أعلم 
يليات يف تفسريهم وهم أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم مبا الناس بكتاب هللا على ذكر اإلسرائ

جيوز على هللا ورسله وهم أحرص الناس على صفاء العقيدة فليس من الصواب اإلضراب عن 
 اإلسرائيليات مجلة وتفصيال بل منهج ابن كثري هو الصواب وهللا أعلم .

 أوهام احلافظ ابن كثري يف تفسريه : -3
رمحه هللا كعادة البشر مهما قاربوا الكمال يف بعض األوهام اليت هي  وقد وقع احلافظ ابن كثري

 قطرة يف حبر صوابه وهي على سبيل اإلمجال تنحصر يف نقاط أربعة :
أوال : اخلطأ يف العزو كأال يكون احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها ، ومع هذا تراه يعزوه 

 إليهما أو إىل واحد منهما 
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 يف األسانيد كالوهم يف أمساء بعض الرواة . اثنيا: اخلطأ الواقع
 اثلثا : التقصري يف العزو كأن يكون احلديث يف املسند مثال ويعزوه البن جرير .

 رابعا : السهو يف بعض كالم األئمة كنقل بعض ألفاظ الرتمذي واحلاكم خبالف الواقع .
 وسوف أتيت أمثلة لذلك أثناء دراستنا فال نطيل بذكرها .

د بعض مالحظات يف منهجه رمحه هللا فالذي يظهر أنه كتب الكتاب أوال مث نظر كما يوج
فيه اثنية فأضاف فيه نقوال كثرية استقاها من تفسري الرازي والزخمشري مث نظر فيه أخرى 
فحذف بعضا مما أضافه وسوف أذكر ما يدلل على ذلك يف مقدمة حتقيقي هلذا الكتاب 

 اجلليل يسر هللا أمره .
بعض اآلايت مل يفسرها إطالقا إما سهوا وإما عمدا هرواب من إشكاالهتا وإما خوفا  كما أن

من عدم وضعها مواضعها الصحيحة فمما يدخل حتت السهو متكرر وسوف نعرض له يف 
حماله إن شاء هللا تعاىل . وأما من الثاين فمثاله عند قوله تعاىل : ووضعنا عنك وزرك الذي 

 : عند قوله تعاىل : أفرأيتم الالت والعزى . أنقض ظهرك . ومن الثالث
وإىل هنا نكون قد وصلنا إىل هناية ما أردان عرضه يف هذه احملاضرة على أن تكون احملاضرة 
القادمة يف مقدمة موجزة عن أنواع التفسري . وسوف نتكلم قبل البدء يف التفسري إن شاء هللا 

اجلميع ملا حيب ويرضى وصلى هللا على نبينا تعاىل عن طبعات الكتاب وخمتصراته . وفق هللا 
 حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

املراجع : البداية والنهاية ، ابن كثري الدمشقي احلافظ املفسر للزحيلي ، ابن كثري حياته 
ومؤلفاته للمسعودي ، مقدمات طبعات التفسري ألمحد شاكر وألوالد الشيخ وللسالمة 

 وغريهم .
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 األسئلة :
 موعة األوىل :اجمل
العامل يعرف اجلاهل ، ألنه كان جاهال ، واجلاهل ال يعرف العامل ألنه مل يكن عاملا .  -1
 صح   ()
من أمجع ما كتب يف آداب طالب العلم ما كتبه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق  -2

 الراوي وآداب السامع )   صح  (
 غري صحيح . )  خطأ   ( كباره  قبل العلم اربصغ الناس يريب الذي أبنه الرابينتفسري  -3
 )  خطأ   ( جمتهد يف طلب العلم أنه علماف مرتبة العلم طالب كتب  رأيت إذا  -4
يفضل أن يبدأ طالب العلم بدراسة كتاب يف آداب طالب العلم مث دراسة كتاب يف  -5

لف الصاحل وعلماء األخالق والرتبية مث قراءة كتاب يف الزهد مث قراءة كتاب يف تراجم الس
 األمة وأخريا عليه ابالهتمام بدراسته اللغة والنحو والصرف ) صح    (

 خطأ()اسم احلافظ ابن كثري إمساعيل بن عمر الُبصروي _ نسبة إىل البصرة ابلعراق .   -6
 احلافظ ابن كثري من علماء القرن التاسع اهلجري . )  خطأ   ( -7
الداير الشامية يف عصره أبو احلجاج مجال الدين من أشهر شيوخ ابن كثري حمدث  -8

 يوسف بن عبد الرمحن املزي )  صح   (
 كان ابن كثري مقرائ ولكنه مل يل مشيخة إقراء يف وقته . )  خطأ   (  -9

كان ابن كثري يعتمد قراءة انفع ومن وافقه يف تفسريه وينبه على وجوه القراءات األخرى   -10
 )  صح   (

 
 نية :اجملموعة الثا

كانت البن كثري خصوصية اببن تيمية ومناضلة عنه وامتحن بسبب ذلك وأوذي   -11
 )صح     (

ترجم احلافظ ابن كثري للشيخ ابن الزملكاين ترمجة مقتضبة ألنه كان خصما البن تيمية  -12
 ومن يناصره . ) خطأ    (

 ت . ) صح    (جرى ابن كثري  يف تفسريه على منهج السلف يف تفسري آايت الصفا -13
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 لعن ابن كثري أحد بطاركة النصارى بعينه وقال عنه إنه محار )  صح   ( -14
ولذا أثبت يف امسه ) الشافعي ( شافعيا على غرار متفقهة املذاهب ابن كثري كان   -15

 خطأ   ()
_ رسالة )االجتهاد يف طلب اجلهاد( بني فيها ابن كثري بقاء عزة املسلمني إبعالء شأن  16
  )   صح  (هاد وسرد األدلة على ذلك اجل

 عين الباحثون مبنهج ابن كثري يف تفسريه ومنهم الدكتور مطر الزهراين ) صح    ( -17
تبىن  ابن كثري كالم شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مقدمته يف أصول التفسري حيث  -18

 نقله بنصه )  صح   (
 لرأي أنه جائز . )  خطأ   (رأي ابن كثري يف تفسري القرآن مبجرد ا -19
موقف ابن كثري من اإلسرائيليات أنه قسمها أقساما ثالثة وانتقد بعضها انتقادا شديدا  -20

 ) صح  (
 

 اجملموعة الثالثة :
مل يكن ابن كثري يفرع املسائل الفقهية ، ويستطرد فيها لكنه خالف ذلك يف بعض  -21

 املسائل )  صح  (
 راء على مذهبه ألن الدليل الصحيح كان معه . )  صح  ( بعض اآلرجح ابن كثري  -22
أكثر التفاسري دوراان يف تفسري ابن كثري أربعة : تفسري ابن جرير الطربي ، وابن أيب  -23

 حامت ، والثعاليب ، والبقاعي )  خطأ    (
 ابن كثري عامل حافظ انقد مدقق وليس جمرد نقال عن غريه من املفسرين )  صح   ( -24
من املآخذ على تفسري ابن كثري : اإلطالة يف ذكر األسانيد كاملة و إيراد الرواايت  -26

 املتكررة يف املوضع الواحد )    صح   ( 
_ دأب السلف الصاحل على ذكر اإلسرائيليات يف تفسريهم وهم أورع الناس وأتقاهم  27

 قيدة )  صح   (وأعلمهم مبا جيوز على هللا ورسله وهم أحرص الناس على صفاء الع
 خطأ() مجلة وتفصيال وليس كما فعل ابن كثري  تالصواب اإلضراب عن اإلسرائيليا -28



25 
 

وقع احلافظ ابن كثري يف بعض األوهام ومنها نقل بعض ألفاظ الرتمذي واحلاكم  -29
 خبالف الواقع  )  صح    (

 )  خطأ  (_ استوعب ابن كثري تفسري مجيع آايت القرآن فلم يرتك منها شيئا   30
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 احملاضرة الثانية
 عنوان احملاضرة : مقدمة موجزة عن أنواع التفسري الثالثة + طبعات ابن كثري وخمتصراته

*** 
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 أما بعد

 فحديثنا اليوم عن التفسري معناه وأمهيته ونشأته وأنواعه
 ضاح والتبيني من الفسر وهو اإلابنة وكشف املغطى.التفسري لغة : اإلي

وقيل : هو مقلوب السفر يقال : أسفر الصبح إذا أضاء إضاءة ال شبهة فيه ، وسفرت املرأة 
 عن وجهها إذا كشفت نقاهبا وهلذا مسي : السفر سفرا ألنه يسفر عن أخالق الرجال 

ملرض وبين على التفعيل للمبالغة وقيل : مأخوذ من التفسرة وهو اسم ملا يعرف به الطبيب ا
 ذكرمها الكافييجي .

وقال أبو حيان : يطلق التفسري أيضا على التعرية لالنطالق قال ثعلب : تقول فسرت الفرس 
: عريته لينطلق يف حصره وهو راجع ملعىن الكشف فكأنه كشف ظهره هلذا الذي يريده منه 

 من اجلري. 
وبيان معانيه واستخراج  ب هللا املنزل على نبيه حممدوالتفسري اصطالحا : علم يفهم به كتا

 أحكامه وحكمه ، وهو تعريف الزركشي له .
 وقال الكافييجي : هو كشف معاين القرآن وبيان املراد . 

وقيل : هو علم نزول اآلية وسورهتا وأقاصيصها واإلشارات النازلة فيها،  مث ترتيب مكيها 
وخاصها وعامها، ومطلقها  انسخها ومنسوخها ،ومدنيها ، وحمكمها ومتشاهبها ، و 

، وجمملها ومفسرها ، وزاد بعضهم:  حالهلا وحرامها ، ووعدها ووعيدها ، وأمرها ومقيدها
 وهنيها ، وعربها وأمثاهلا.

 وعرفه بعض املتأخرين أبنه علم يبحث عن أحوال القرآن اجمليـد من حيث داللته ،
 لبشرية .على مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة ا
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، وسوق أنواع علوم القرآن يف تعريف التفسري إطالة يف حمل  هوالتعريف األول شامل ملا بعد
اإلجياز ، والتعريف يشمل يف مضمونه علم القراءات والرسم الرتباط بيان املعىن هبما وقد نص 
على ذلك أبو حيان حيث عرف التفسري بقوله : علم يبحث فيه عن كيفية النطق أبلفاظ 

لقرآن ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب ا
 وتتمات لذلك.

 هذا ؛ ويكثر يف كالم املفسرين التعبري بلفظ التأويل قاصدين به التفسري أو مايقاربه.
ره وقدره ، والتأويل يف اللغة مأخوذ من األول وهو : الرجوع ، يقال : أول الكالم وأتوله : دب

 وأوله وأتوله : فسره .
 وقيل : مأخوذ من اإلايلة وهي السياسة ، فكأن املؤول يسوس الكالم ويضعه يف موضعه .

والتأويل اصطالحا عند السلف مرادف للتفسري يف األغلب وبه قال أبو عبيدة وغريه وقد 
 فرق بينهما مجاعة ، وعرفه املتأخرون بتعريفات عديدة منها : 

 افييجي : صرف اللفظ إىل بعض الوجوه ليكون ذلك موافقا لألصول.قول الك
والفروق اليت فرق بينهما هبا كثرية وأقرب الفروق هو ما قيل : إن التفسري إمنا هو كشف 

 املعىن حبسب الطاقة البشرية . 
ل عليه وأما التأويل فهو : معرفة ما يؤول إليه املعىن على وجه احلقيقة ومراد هللا وهذا الفرق يد

 األدلة من الكتاب والسنة ، اليت استخدمت فيها مادة التأويل . وهللا أعلم. 
 

 أمهية علم التفسري :
إن علم التفسري من األمهية مبكان ، ولذا قال إايس بن معاوية رمحه هللا : مثل من يقرأ القرآن 

وليس عندهم ؛ مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب هلم ليال ،  مومن يعلم تفسريه أو ال يعل
 ما فيه ، فإذا جاءهم املصباح عرفوا ما فيه .  نمصباح فتداخلهم جمليء الكتاب روعة ال يدرو 

 وقد أمجع العلماء أن التفسري من فروض الكفاايت وأنه أجل العلوم الشرعية .
وقال الكافييجي : إن علم التفسري حمتاج إليه ، ألن الناس حيتاجون يف االطالع على الشرائع 

_ إال هبذا العلم  يعليها _ على ما ينبغ عألحكام إىل معرفة معاين القرآن ، اليت ال يطلوا
 الشريف .
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وقال : إن علم التفسري أشرف العلوم ، ألن موضوعه أساس علوم اإلسالم ، ومدار األحكام 
ي ، وحبل هللا املتني ، ونوره املبني ، والذكر احلكيم ، والصراط املستقيم ، وألن غايته ه

االعتصام ابلعروة الوثقى ، اليت ال انفصام هلا ، والوصول إىل السعادة احلقيقية ، اليت ال تفىن 
 ، ومها أشرف الغاايت وأجداها نفعا . 

 
 نشأة التفسري ومدارسه :

 انطالقا من قول هللا جل يف عاله :
  وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم   

الذي ال ينطق عن اهلوى ، وقد انقسم  ى يد معلم البشرية حممد كانت نشأة التفسري عل
 إىل قسمني :  التفسري املروي عنه 

األول : عبارة عن تفسري لبعض املفردات ، أو األلفاظ اجململة وهذا قليل لكون القرآن نزل 
النوع بلسان عريب مبني يف قوم سليقتهم العربية فلم يكن مث حاجة ماسة لإلغراق يف مثل هذا 

  من التفسري عن رسول هللا 
 الثاين : التفسري اإلمجايل واملوضوعي جلميع مقاصد القرآن ، وهذا يف احلقيقة قد بينه النيب 

أميا بيان فاملتأمل لكتاب هللا جيد أنه تكلم عن العقيدة يف هللا واملالئكة واألنبياء والكتب 
 أخذت جانبا عظيما من أحاديث النيب  املنزلة واليوم اآلخر والقدر ، وهذه املباحث قد

القولية والفعلية مفسرة ملضموهنا وشارحة ملقصودها ،كما حتدثت آايت أخرى عن العبادات 
: من صالة وزكاة وصوم وحج ونذر وغري ذلك ، وهذه جل األحاديث النبوية تفسرها 

ها : من نكاح وتوضح جمملها ، وحتدثت آايت القرآن عن أحكام شرعية يف املعامالت وغري 
وطالق وبيع وشراء وطعام وشراب وقصاص وحدود ومرياث وحنو ذلك ، وهذه أيضا أخذت 
جانبا كبريا من السنة النبوية اليت مل تدعها إال واضحة جلية ، ومل يبق إال آايت تتعلق بسرية 

من  ومغازيه وعالقاته ابملشركني والكتابيني ، وهذه ال مفسر هلا إال ما أثر عنه  النيب 
تلك األحوال ، وآايت تتعلق بقصص األنبياء السابقني ، وهذه تالوهتا تغين عن تفسريها ، 

ورخص يف احلديث  ، وما كان فضال تركه  وبعض ما احتيج فيه إىل تفسري بينه النيب 
 عن بين إسرائيل . 
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أيت من ، ومن خالف ذلك فقد  وبناء على ما تقدم ، فجل القرآن الكرمي قد فسره النيب 
 فقط ، ومل يتنبه للنوع الثاين ، وهللا أعلم . قبل نظرته للنوع األول من التفسري املروي عنه 

بني ألصحابه معاين القرآن كما بني  وقد قال ابن تيمية رمحه هللا : جيب أن يعلم أن النيب 
 هلم ألفاظه .

 أخذ التفسري أصحابه الكرام . وعن رسول هللا 
احلاكم : إن تفسري الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند ،  قال أبو عبد هللا

 يعين به ما كان من سبب نزول وحنوه .
، االجتهاد  وقد اعتمد الصحابة يف تفاسريهم على أربعة مصادر : القرآن الكرمي ، النيب 

 مبا لديهم من لغة عربية وفهم اثقب ، أهل الكتاب ، ولكل جماله .
بة رضي هللا عنهم : انتشر التفسري وظهرت مدرسة التفسري ابملأثور متمثلة وعن طريق الصحا

أظهر ما تكون يف حرب األمة ، وترمجان القرآن عبد هللا بن عباس ، مث غريه من مفسري 
الصحابة ، مثل : عبد هللا بن مسعود ، وأيب بن كعب ، وعلي بن أيب طالب ، وبقية اخللفاء 

 زبري ، وغريهم. األربعة ، وعبد هللا بن ال
وتطورت مدرسة التفسري يف عصر التابعني ، فتولد منها مدارس حسب انتشار الصحابة يف 
البلدان ، فأشهر مدارس التفسري ابملأثور مدرسة التفسري مبكة ، ألهنم أصحاب ابن عباس ،  
كمجاهد وعطاء بن أيب رابح، وعكرمة ، وطاووس ، وسعيد بن جبري ، مث مدرسة التفسري 

ملدينة، وقد أخذ أصحاهبا عن أيب بن كعب ، واشتهر منهم أبو العالية، وحممد بن كعب اب
القرظي ، وقد أخذ األول عن أيب مباشرة، والثاين بواسطة ، واشتهر من مفسري املدينة أيضا 
: زيد بن أسلم العدوي موىل عمر بن اخلطاب ، ومدرسة التفسري ابلعراق ، وقد أخذ 

د ، واشتهر منهم : علقمة بن قيس ، ومسروق ، ومرة اهلمداين ، أصحاهبا عن ابن مسعو 
 والشعيب ، وقد أخذ األخري عنه بواسطة ، واشتهر منهم أيضا : احلسن البصري ، وقتادة.

مث ظهرت بعد ذلك مدرسة التفسري ابلرأي واملراد به تفسري القرآن ابالجتهاد ، بعد اكتمال 
ذلك ، واختلف يف جوازه فطائفة حترمه وطائفة جتيزه  املفسر لألدوات اليت حيتاج إليها يف

ولكل أدلته وإن كانت أدلة املانعني أكثر وأوضح ، وقد جزم احلافظ ابن كثري تبعا لشيخ 
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اإلسالم ابن تيمية بتحرمي تفسري القرآن مبجرد الرأي كما ذكران يف احملاضرة الفائتة والشك يف 
 جوازه عند احلاجة إليه .

األندلسي الرأي املمنوع الذي جاء الوعيد لصاحبه يف احلديث ، أبن يتبوأ  وبني ابن عطية
مقعده من النار بقوله : ومعىن هذا أن يسأل الرجل عن معىن يف كتاب هللا عز وجل ، 
فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قاله العلماء ، واقتضته قوانني العلم كالنحو واألصول ، 

يفسر اللغويون لغته ، والنحويون حنوه ، والفقهاء معانيه  وليس يدخل يف هذا احلديث أن
ويقول كل واحد ابجتهاده املبين على قوانني علم ونظر ، فإن القائل على هذه الصفة ليس 

 قائال مبجرد رأيه. 
وجهيت النظر يف التحليل وقد انقسمت مدرسة التفسري ابلرأي إىل مدرستني ، متثالن 

 : والتحرمي
التفسري ابلرأي احملمود ، واملراد به التفسري املوافق لكالم العرب مع موافقة  األوىل : مدرسة

 الكتاب والسنة ، ومراعاة الشروط اليت جيب توافرها للمفسر ومن ذلك : ؟؟؟
علوم اللغة والنحو ، والصرف واالشتقاق ، والبالغة وعلم القراءات ، وعلم التوحيد والعقيدة 

ن ، وعلم أصول الفقه وعلم أسباب النزول ، وعلم القصص ، ويسميه البعض علم أصول الدي
 وعلم الناسخ واملنسوخ ، وعلم األحاديث املبينة للمجمل واملبهم . املوهبة .

والبد أيضا أن يكون ملما بعلوم أخرى ابإلضافة إىل شيء أساسي وهو إحاطته ابملأثور يف 
 التفسري ومن هذه العلوم األخرى : 

لحه لئال خيتلط عليه الصحيح ابلسقيم من األدلة اليت سيبين عليها  علم احلديث ، ومصط
 كالمه يف تفسري كتاب هللا تعاىل . 

 علم املغازي والسري الرتباطها الوثيق ابلتفسري .
 علم التاريخ وأخبار األمم السالفة لتضمن القرآن احلديث عن كثري من ذلك .

 سهاب القرآن يف ذكرهم والرد عليهم .علم الدايانت ال سيما اليهودية والنصرانية إل
 علم التقوى ، واخلشية ، والورع وهي وهللا أعلم أصل املوهبة .

علم اآلداب واألخالق ، وهتذيب النفوس لالهتمام البالغ يف كتاب هللا سبحانه هبذا اجلانب 
 . 
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 وقد ذكر طرفا من هذه العلوم الكافييجي والزركشي والسيوطي وغريهم . 
 ل أكثر من ذلك .وفيها تفصي

اجتماع هذه األمور يف شخص واحد بل تكاد تكون  نويف احلقيقة من أصعب ما يكو 
منعدمة . وهو السبب الذي أدى إىل وقوع أغلب املفسرين ابلرأي يف مزالق إن مل يكن كلهم 

 وسوف أييت احلديث عليها بعد قليل إن شاء هللا تعاىل .    
وكثرت التفاسري املبنية عليها ، من تفاسري لغوية وتفاسري وقد انتشرت مدرسة الرأي احملمود 

 فقهية وحنوها.
الثانية : مدرسة التفسري ابلرأي املذموم ، وقد توىل كربها طوائف متعددة من املبتدعة 
واملتزندقة ، مثل : احللولية والشيعة ، واخلوارج واملعتزلة وحنوهم ، من الفرق الضالة ، اليت 

رجت به عن مقاييس اللغة ، فضال عن تفسري السلف الصاحل ، بل عن حرفت كتاب هللا وخ
 العقل مجلة يف كثري من األحيان ، ويتضح هذا ابلنظر يف تفاسري الشيعة واخلوارج ، وغريهم.

 إذن مما تقدم ميكننا تقسيم التفسري إىل ثالثة أنواع : 
 تفسري ابملأثور

 وتفسري ابلرأي احملمود
  وتفسري ابلرأي املذموم

 وقد اشتهر تقسيمه إىل نوعني : 
 ومها األول والثاين 

وزاد بعض أهل العلم بدال من الثالث التفسري اإلشاري وهو يف احلقيقة يندرج حتت التفسري 
 ابلرأي املذموم ، وهو توجه من توجهات التفسري عند الصوفية .

التفسري ابلرأي وبعضهم أفرد احلديث عن التفسري الفقهي والصواب أنه مما يندرج حتت 
 احملمود كما سبق اإلشارة إليه .

 
 نتكلم نبذة عن أهم كتب التفسري :

 وتنقسم كتب التفسري إىل ثالثة أقسام : 
 قسم اقتصر على التفسري ابملأثور فقط . -
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 قسم مجع بني التفسري ابملأثور وبني التفسري ابملعقول . -
ض للمأثور تعرضا غري أساسي قسم اقتصر على التفسري ابلرأي إال أن بعضا منه يتعر  -

 وهو انقل يف احلقيقة عن غريه .
 والذي يعنينا يف كتب التفسري ابملأثور القسمان األول والثاين :

فأهم كتب القسم األول : تفسري انفع بن أيب نعيم القاري ، وتفسري مسلم بن خالد الزجني ، 
وتفسري عبد الرزاق الصنعاين ، وتفسري حيىي بن ميان ، والتفسري املنسوب جملاهد بن جرب ، 
 وتفسري ابن أيب حامت الرازي ، وتفسري النسائي ، وغري ذلك .

وهذه الكتب املذكورة طبعت ماعدا تفسري ابن أيب حامت فالذي طبع منه جزء فقط من قريب 
 نصف الكتاب ألنه موجود وحمقق والباقي مفقود . 

إلمام السيوطي املسمى الدر املنثور يف ومما يدخل يف هذا القسم الكتاب اجلامع الشامل ل
التفسري ابملأثور وهو وإن مل يسند الرواايت إال أنه خرجها من كتب التفسري املسندة وغريها 
ومل خيلط مع الرواايت غريها وبني يف مقدمة كتابه أنه اختصره من كتاب آخر ذكر فيه من 

 أسانيد الرواايت .
ض الرواايت إبسناده هو وقد وقفت على روايتني من ومن الطريف أنه روى يف كتابه هذا بع

 ذلك .
 وأهم القسم الثاين :

تفسري ابن جرير الطربي املسمى جامع البيان وهو إمامها ورأسها ، وتفسري اجلصاص املسمى 
جامع البيان وهو إمامها ورأسها ، وتفسري اجلصاص املسمى أحكام القرآن ، وتفسري البغوي 

وهذه الكتب تسند رواايهتا إىل أصحاهبا وعلى األخص ابن جرير  املسمى معامل التنزيل
الطربي وإمام اجلصاص والبغوي فعلقا كثريا من الرواايت بدون إسناد جبانب ما أسنداه . 

 وكلها مطبوعة .
ويلحق هبذا القسم الكتب اليت مل تسند رواايهتا ، وتكثر النقل من املأثور ويرتبع قمتها تفسري 

للحافظ ابن كثري الذي حنن بصدد دراسته ، وهو يف احلقيقة يكاد يكون  القرآن العظيم
أنظف كتب التفسري على اإلطالق ، وأعدهلا منهجا مع اختصار غري خمل وبغري تطويل ممل 

 . 
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 هناك أمراض تتعلق ابلتفسري ابملأثور:
أو  النيب  أوال : الوضع : من أهم أمراض التفسري ابملأثور مما وضعه الوضاعون ونسبوه إىل

إىل الصحابة الكرام رضي هللا عنهم وعلى وجه اخلصوص علي بن أيب طالب وابن عباس . 
واملتأمل لكتب أهل السنة جيد أن ذلك فيها قليل بل اندر جدا اللهم إال يف ابب فضائل 

 السور واآلايت وفضائل علي .
جهابذة احلفاظ فأظهروا مشل التفسري وغريه وقد انرب له  واحلقيقة أن الوضع على النيب 

عوار تلك الرواايت املوضوعة حبيث أصبح التحقق منها سهل املنال فال يصعب جتنبها 
 وتطهري التفسري منها . 

وأما الوضع على الصحابة فيظهر بكثرة يف كتب الرافضة ألغراضهم العقائدية املنحرفة 
 وينسبون ذلك لعلي بن أيب طالب وآل البيت . 

ابن عباس فعمدته الكليب ، وقد جتنب كثري من املفسرين ما روي عن ابن وأما الوضع على 
عباس هبذا اإلسناد . والتفسري املنسوب إليه من هذه الطريق ذو قيمة علمية يف حد ذاته 
ولكن ال تصح نسبته له ، وإمنا نسب إليه ليلقى رواجا أكثر بسبب ما هو معلوم من دعوته 

 تأويل ، وما حىب هللا به صاحبه من شرف الرتبية يف بيت البن عباس أبن يعلمه هللا ال
 ، وخالته إحدى أمهات املؤمنني .  النبوة ، وكونه أحد أفراده فهو ابن عم النيب 

 وقد سئل اإلمام أمحد عن تفسري الكليب فقال : من أوله إىل آخره كذب . 
 والطرباين وغريمها عنه من مسائل انفع بن األزرق اليت رواها الطسيت عويلحق به ما وض

 وإسنادها واه .
وأما بعد طبقة الصحابة فاألمر سهل ، ومل يشتهر ابلوضع يف التفسري ممن يروي عنه تفسري  

 كتاب هللا غري مقاتل بن سليمان البلخي . 
وقد أعرض عن الرواية عنه ، وذكر تفسريه جل املفسرين . وعليه فاجتناب هذا املرض سهل 

 اىل .إن شاء هللا تع يسري
اثنيا : اإلسرائيليات : وقد تكلمنا عنها ، وهي ابختصار شديد ما أتثر به التفسري ابلثقافتني 

 اليهودية والنصرانية هكذا عرفه بعضهم . 
 وميكن تعريفه : أبنه الرواايت التفسريية املستقاة من أهل الكتاب .
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ا عن بين إسرائيل وال يف الرواية عن أهل الكتاب بقوله : "وحدثو  وقد رخص رسول هللا 
 حرج .

عن أهل الكتاب موافقا ملا جاء يف ديننا  ىويف هذه املسألة تفصيل وخمتصره : إذا كان ما يرو 
فال أبس بروايته وهو مصدق ومصدق وقد قال تعاىل : " مصدقا ملا بني يديه من الكتاب 

ى " وغري ذلك ومهيمنا عليه "  وقال : " إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموس
 من اآلايت . 

وإذا كان ما يروى عنهم خمالفا ملا جاء يف ديننا فال جيوز روايته إال على سبيل اإلنكار 
 والتكذيب وهو من حتريفهم قال تعاىل : " حيرفون الكلم من بعد مواضعه " .

 أما إذا كان مسكوات عنه كبعض التفاصيل لقصص القرآن أو أخبارهم وحنو ذلك فال حرج يف
املشار إليه وقوله :  روايته ، وال يصدقون يف ذلك وال يكذبون وهذا القسم هو املراد بقوله 

أنزل إلينا وأنزل إليكم  ) ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا : " آمنا ابلذي
 ( وقد تكلم كالم ابن كثري يف ذلك احملاضرة الفائتة ......."

لضعيفة : هذا هو الداء العضال الذي عاىن ويعاين منه التفسري أما املرض الثالث : الرواايت ا
ابملأثور ، وذلك لدقته وخفائه إال على من رزقه هللا البصرية يف علم احلديث وهو السبب 

 الرئيس يف حصول اختالف التضاد يف رواايت التفسري ابملأثور ورمبا عن شخص واحد . 
ا هو داء مشل مجيع جوانب الدين ، وحيتاج إىل وليس هذا الداء خاصا ابلتفسري فقط ، وإمن

تكثيف للجهود لتنقية األدلة الشرعية املأثورة من أحاديث وآاثر مما رواه الضعفاء واملرتوكون 
وأدى إىل حصول االلتباس والتناقض يف بعض اجلوانب ، كما أن هذا الداء هو عمدة ضعف 

 التفسري ابلرأي احملمود أيضا .
ابملأثور فيمكن عالجه من هذا املرض بتجنب النسخ التفسريية الضعيفة وابلنسبة للتفسري 

وبيان حكم أهل العلم عليها ، واالقتصار على النسخ الصحيحة واحلسنة الواردة عن أئمة 
واالقتصار   التفسري من السلف الصاحل مع احلذر الشديد يف الرواايت الواردة عن النيب 

 على ما ثبت منها .
ابلرأي ؛ فمن مزالق الرأي احملمود ، مث نتبعه مبزالق أو بعض جوانب مزالق التفسري أما التفسري 

 ابلرأي .  
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يف ابب العقائد مث يف األحكام الفقهية املستنبطة  نوأما مزالق التفسري ابلرأي : فأظهر ما تكو 
إىل هذه  ىمن اآلايت مث يف الوقائع التارخيية واآلايت املتعلقة هبا وغري ذلك . وأكثر ما أد

املزالق من جهتني حدثتا بعد تفسري الصحابة والتابعني واتبعيهم إبحسان ذكرمها شيخ 
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا . وقال : ) أحدمها قوم اعتقدوا معاين مث أرادوا محل ألفاظ القرآن 

ة العرب عليها والثاين : قوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقني بلغ
 بكالمه من غري نظر إىل املتكلم ابلقرآن ، واملنزل عليه واملخاطب به ( 

مث ذكر من الصنف األول تفاسري الفرق املبتدعة من اخلوارج والروافض واملعتزلة والقدرية 
 واملرجئة وغريهم .

 وذكر من الصنف الثاين كثري من الصوفية والوعاظ وغريهم . 
مجلة من املفسرين املتقدمني وختمهم اببن جرير : مث ألف يف وقال السيوطي بعد أن نقل 

التفسري خالئق فاختصروا األسانيد ، ونقلوا األقوال ترتى فدخل من هنا الدخيل ، والتبس 
الصحيح ابلعليل مث صار كل من يسنح له قول يورده ، ومن خيطر بباله شيء يعتمده مث ينقل 

عن السلف الصاحل ومن  دملتفت إىل حترير ما ور  عنه من جييء بعده ظاان أن له أصال غري
يرجع إليهم يف التفسري حىت رأيت من حكى يف تفسري قوله تعاىل : " غري املغضوب عليهم 

ومجيع  وال الضالني " حنو عشرة أقوال ، وتفسريها ابليهود والنصارى هو الوارد عن النيب 
: ال أعلم يف ذلك اختالفا بني املفسرين . الصحابة والتابعني وأتباعهم حىت قال ابن أيب حامت 

مث صنف بعد ذلك قوم برعوا يف علوم فكان كل منهم يقتصر يف تفسريه على الفن الذي 
يغلب عليه ؛ فالنحوي تراه ليس له هم إال اإلعراب وتكثري األوجه احملتملة فيه ونقل قواعد 

 . يط وأيب حيان يف البحر والنهرلبسالنحو ومسائله وفروعه وخالفياته كالزجاج والواحدي يف ا
واإلخباري ؛ ليس له شغل إال القصص واستيفائها واألخبار عمن سلف سواء كانت 

 صحيحة أو ابطلة كالثعليب .
ابب أمهات األوالد ، ورمبا استطرد إىل  ىلوالفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من ابب الطهارة إ

آلية ، واجلواب عن أدلة الفروع الفقهية اليت ال إقامة أدلة الفروع الفقهية اليت ال تعلق هلا اب
تعلق هلا ابآلية ، واجلواب عن أدلة املخالفني كالقرطيب . وصاحب العلوم العقلية خصوصا 
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الغمام فخر الدين قد مأل تفسريه أبقوال احلكماء والفالسفة وشبهها وخرج من شيء إىل 
 آلية . شيء حىت يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة املورد ل

قال أبو حيان يف البحر : مجع اإلمام الرازي يف تفسريه أشياء كثرية طويلة ال حاجة هبا يف 
 علم التفسري ولذا قال بعض العلماء : فيه كل شيء إال التفسري . 

واملبتدع ليس له قصد إال حتريف اآلايت ، وتسويتها على مذهبه الفاسد حبيث أنه مىت الح 
نصها ، أو وجد موضعا له فيه أدىن جمال سارع إليه قال البلقيين : له شاردة من بعيد اقت

استخرجت من الكشاف اعتزاال ابملناقيش من قوله يف تفسري : " فمن زحزح عن النار 
 وأدخل اجلنة فقد فاز ". قال : وأي فوز أعظم من دخول اجلنة . أشار به إىل عدم الرؤية 

 ضة وغريهم . مث ذكر شيئا من تفاسري املالحدة والراف
 ومما وقع فيه بعض املفسرين يف كالمهم وخرجوا فيه عن املنهج املعتدل .

قوله تعاىل : " إن هللا ال حيب املعتدين " : استدل به املعتزلة على نفي خلق هللا لالعتداء ، 
لذي وال حجة هلم فيه ألن هناك فرقا بني اإلرادة الكونية القدرية واإلرادة الشرعية الدينية . وا

 دفعهم لذلك هو اعتقادهم الشيء أوال مث تنزيل كالم هللا عليه . 
وكذا تعرض أبو حيان للكالم يف صفة احملبة ، وحقيقتها وجعلها مستحيلة على هللا . وخرج 
هبا إىل جمال التأويل ، وجعلها جمازا عن إرادة الثواب ، وتبعه اآللوسي ، والذي عليه السلف 

ا عدم التعرض لذلك التضاح املعىن ، وعدم خفائه على من يسمعه الذين هم أعلم ابهلل من
ألنه بلسان عريب مبني ، وأما الصفة اليت وصف هللا هبا نفسه ، فنثبتها له سبحانه على الوجه 

 الذي يليق به ، وهو أعلم به وهذا هو الطريق األسلم ،كما أنه الطريق األعلم . 
 مع املتقني " قال الرازي : وهذا من أقوى الدالئل على اثنيا : قوله تعاىل : " واعلموا أن هللا

أنه ليس جبسم وال يف مكان ، إذ لو كان جسما لكان يف مكان معني ، فكان إما أن يكون 
مع أحد منهم ، ومل يكن مع اآلخر أو يكون مع كل واحد من املؤمنني جزء من أجزائه 

 وبعض من أبعاضه تعاىل هللا عنه علوا كبريا . 
ا الكالم من سفاسف املتكلمني الذين أتعبوا أنفسهم يف مثل هذه القضااي واآلية ال داللة وهذ

فيها ألبتة على ما قال عقال ؛ فإن القائل إذا قال : سران والقمر معنا . كان ذلك صدقا ال 
 جدال فيه على الرغم من كون القمر يف مكان وهو جسم . 
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 الطا .وذلك ألن معية ال تستلزم حلوال وال اخت
 ورحم هللا الرازي حني قال اتئبا من هذا الكالم وأضرابه يف توبته تلك : 

 وغاية سعي العاملني ضـالل         هناية إقدام العقول عقـــال                     
 وحاصل دنياان أذى ووبـال   وأرواحنا يف وحشة من جسومنا                     
 من حبثنا طول عمران     سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا . ومل نستفد                

أيتها تشفي عليال وال تروي وقال : لقد أتملت الطرق الكالمية واملفاهيم الفلسفية فما ر 
، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، اقرأ يف اإلثبات" الرمحن على العرش استوى" " إليه غليال

نفي : " ليس كمثله شيء " ، " وال حييطون به علما " مث يصعد الكلم الطيب " ، واقرأ يف ال
 قال : ) ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت (.

وأيضا قوله تعاىل : " إن هللا حيب احملسنني " : تعرض الصاوي لتأويل صفة احملبة واعترب أنه 
 أريد هبا الزمها وهو اإلاثبة الستحالتها على هللا .

عند قوله : " إن هللا ال حيب املعتدين " فما قيل هناك يقال هنا  وقد تقدم الكالم يف ذلك
 وهللا تعاىل أعلم .

وأما طامات التفسري ابلرأي املذموم فهي كثرية وأهون ما جاء من ذلك طامات أهل التفسري 
 اإلشاري الذي قبله بعض أهل العلم . 

الفرق بني تفسري الصوفية ره أن والصواب : رده كرد غريه من التفسري املذموم ومما قيل يف متري
الصوفية ال مينعون إرادة الظاهر أن وبني تفسري الباطنية املالحدة ، املسمى ابلتفسري اإلشاري 

ال بد منه أوال إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ومل حيكم الظاهر  : ويقولون ، بل حيضون عليه 
 . كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن جياوز الباب 

وإمنا املراد الباطن وقصدهم نفي ، فإهنم يقولون إن الظاهر غري مراد أصال ؛ لباطنية وأما ا
 .الشريعة 

لكل  رسول هللا  وبعضهم استدل لذلك حبديث ال يثبت وهو مارواه احلسن مرسال عن 
 . آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع 

 :جه معناه أو فقد قال السيوطي يف أما الظهر والبطن : قلت 
  . أنك إذا حبثت عن ابطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها: أحدها 
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 .أهنما من آية إال عمل هبا قوم وهلا قوم سيعلمون هبا كما قال ابن مسعود : الثاين 
 .أن ظاهرها لفظها وابطنها أتويلها: الثالث 
هللا تعاىل عن األمم إن القصص اليت قصها : قال أبو عبيدة وهو أشبهها ابلصواب : الرابع 

وابطنها ، وحديث حدث به عن قوم ، املاضية وما عاقبهم به ظاهرها اإلخبار هبالك األولني 
 .وعظ اآلخرين وحتذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل هبم مثل ما حل هبم 

 مث ذكر اخلامس وهو كالم هؤالء مث قال :
 . من معناه  منتهى فيما أراد هللا: أي ( ولكل حرف حد ) ومعىن قوله 

 .لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب : وقيل 
لكل غاية من املعاين واألحكام مطلع يتوصل به إىل ( أي : ولكل حد مطلع : ) ومعىن قوله 

كل ما يستحق من الثواب والعقاب يطلع عليه يف :وقيل . ويوقف على املراد به ، معرفته 
ر التالوة والباطن الفهم واحلد أحكام احلالل الظاه: وقال بعضهم . اآلخرة عند اجملازاة 

 . واحلرام واملطلع اإلشراف على الوعد والوعيد
 مث إن بعض أهل العلم ممن قبل هذا التفسري اإلشاري اشرتط شروطا لقبوله وهي مخسة :

 .أال يتناىف وما يظهر من معىن النظم الكرمي  -1
 .أال يدعى أنه املراد وحده دون الظاهر  -2
جبعل     "وإن هللا ملع احملسنني:"ال يكون أتويال بعيدا سخيفا كتفسري بعضهم قوله تعاىل أ -3

 .وكلمة احملسنني مفعوله ، كلمة ملع ماضيا 
 .أال يكون له معارض شرعي أو عقلي  -4
 .أن يكون له شاهد شرعي يؤيده  -5

وصحبه   وحنن يف غىن عن هذه الشروط ألن أعرف الناس بكتاب هللا وهو رسول هللا
الكرام وتالميذهم من التابعني ومن تبعهم وعلماء األمة اجلهابذة ال يعرف عنهم هذا النوع 

 من تفسري كتاب هللا ، ويكفي نظرة خاطفة على بعض أمثلته ليعلم مدى فساده .
" بقرة :  إن هللا أيمركم أن تذحبوا بقرة :"لقول هللا تعاىلالبن عريب اإلشاري  تفسريذلك ومن 

ومنبعها من األفعال اخلاصة هبا ، قمع هواها الذي هو حياهتا : وذحبها . النفس احليوانية  هي
 . بشفرة سكني الرايضة
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من سورة   "وذكرى للعابدين : " إىل قوله ". ولسليمان الريح عاصفة " :وقال يف تفسري 
  .األنبياء 

على عرش النفس يف  أي سخران لسليمان العقل العملي واملتمكن  : "ولسليمان الريح"
 . الصدر ريح اهلوى 

يف هبوهبا جتري أبمره مطيعة له إىل األرض أرض البدن املتدرب ابلطاعة  : "عاصفة " 
وكنا بكل ، واألعمال الصاحلة ، وامللكات الفاضلة ، واألدب اليت ابركنا فيها بتمييز األخالق 

     .ملني اشيء من أسباب الكمال ع
يف حبر اهليويل اجلثمانية :  "من يغوصون له " .ياطني الوهم والتخييل  ش  ":ومن الشياطني " 

من الرتكيب والتفصيل   " :ويعملون عمال دون ذلك . " ويستخرجون درر املعاين اجلزئية 
 .  عن الزيغ" : وكنا هلم حافظني "  .واملصنوعات وهتييج الدواعي املكسوابت وأمثاهلا

 . وأما كالم الصوفية يف القرآن فليس بتفسري ي : وخنتم هذه الفقرة بكالم السيوط
صنف : وجدت عن اإلمام أيب احلسن الواحدي املفسر أنه قال : قال ابن الصالح يف فتاويه 

  .فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسريا فقد كفر، أبو عبد الرمحن السلمي حقائق التفسري 
إذا قال شيئا من ذلك أنه مل يذكره ، وأان أقول الظن مبن يوثق به منهم : قال ابن الصالح 

تفسريا وال ذهب به مذهب الشرح للكلمة فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك 
ومع ذلك ، وإمنا ذلك منهم لنظري ما ورد به القرآن فإن النظري يذكر ابلنظري ، الباطنية 

 . فياليتهم مل يتساهلوا مبثل ذلك ملا فيه من اإليهام واإللباس 
 ي هبذا القدر هبذه احملاضرة وفق هللا للجميع وصلى هللا على نبينا وعلى آله وسلم .نكتف

 
 األسئلة :

 اجملموعة األوىل :
معىن التفسري يف االصطالح الشرعي : اإليضاح والتبيني من الفسر وهو اإلابنة وكشف  -1

 املغطى . ) خطأ (
وبيان معانيه  نزل على نبيه حممد معىن التفسري اصطالحا : علم يفهم به كتاب هللا امل -2

 واستخراج أحكامه وحكمه . )صح(
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 يندر  يف كالم املفسرين التعبري بلفظ التأويل قاصدين به التفسري أو ما يقاربه . )خطأ( -3
 التأويل يف اللغة مأخوذ من األول وهو : الرجوع . )صح( -4
 التأويل عند السلف مرادف للتفسري يف األغلب . )صح( -5
أقرب الفروق بني التفسري والتأويل هو ما قيل : إن التفسري إمنا هو كشف املعىن حبسب  -6

الطاقة البشرية . وأما التأويل فهو : معرفة ما يؤول إليه املعىن على وجه احلقيقة ومراد هللا 
 ولكن هذا الفرق ال يدل عليه األدلة من الكتاب والسنة . )خطأ( 

 تفسري من فروض الكفاايت وأنه أجل العلوم الشرعية  . )صح(أمجع العلماء على أن ال -7
علم التفسري أشرف العلوم ، ألن موضوعه أساس علوم اإلسالم وألن غايته هي  -8

 االعتصام ابلعروة الوثقى . )صح(
 الذي ال ينطق عن اهلوى . )صح( كانت نشأة التفسري على يد معلم البشرية حممد   -9

قسم واحد هو عبارة عن تفسري لبعض املفردات ، أو األلفاظ  نه _ التفسري املروي ع 10
 اجململة . )خطأ(

 
 اجملموعة الثانية :

قل تفسري املفردات يف التفسري النبوي لكون القرآن نزل بلسان عريب مبني يف قوم  -1
 سليقتهم العربية . )صح( 

جلميع مقاصد القرآن وقد أهم قسم يف التفسري النبوي هو التفسري اإلمجايل واملوضوعي  -2
 أميا بيان . )صح ( بينه النيب 

 . ) خطأ( ليس صحيحا أن جل القرآن الكرمي قد فسره النيب  -3
بني ألصحابه معاين القرآن كما بني هلم  قول ابن تيمية : جيب أن يعلم أن النيب  -4

 ألفاظه . قول صحيح ال غبار عليه . )صح(
لوحي والتنزيل ال يعترب حديثا مسندا ، يعين به ما كان من تفسري الصحايب الذي شهد ا -5

 سبب نزول وحنوه . )خطأ(
، االجتهاد  اعتمد الصحابة يف تفاسريهم على أربعة مصادر : القرآن الكرمي ، النيب  -6

 مبا لديهم من لغة عربية وفهم اثقب ، أهل الكتاب . )صح( 
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كون يف حرب األمة ، وترمجان القرآن عبد هللا بن مدرسة التفسري ابملأثور متمثلة أظهر ما ت -7
 عباس ، مث غريه من مفسري الصحابة ، مثل : عبد هللا بن مسعود .)صح(

مدرسة التفسري مبكة  أصلها ابن عباس ومدرسة التفسري ابملدينة، أصلها أيب بن كعب ،  -8
 و مدرسة التفسري ابلعراق ، أصلها ابن مسعود )صح(

التفسري ابلرأي فطائفة حترمه وطائفة جتيزه ولكل أدلته وإن كانت أدلة اختلف يف جواز  -9
 اجمليزين أكثر وأوضح )خطأ(

_ التفسري ابلرأي احملمود هو التفسري املوافق لكالم العرب مع موافقة الكتاب والسنة ، 10
 ومراعاة الشروط الكثرية اليت جيب توافرها للمفسر . )صح(

 
 اجملموعة الثالثة :

جيب على املفسر اإلحاطة بعلم احلديث ومصطلحه وعلم املغازي والسري وعلم التاريخ ال  -1
 وأخبار األمم السالفة وعلم الدايانت لعدم احلاجة هلا يف تفسري القرآن . )خطأ(

السبب الذي أدى إىل وقوع أغلب املفسرين ابلرأي يف مزالق صعوبة بل رمبا استحالة  -2
 واحد . )صح(اجتماع شروط املفسر يف شخص 

توىل كرب مدرسة التفسري ابلرأي املذموم طوائف متعددة من املبتدعة واملتزندقة ، مثل :  -3
 احللولية والشيعة ، واخلوارج واملعتزلة وحنوهم ، من الفرق الضالة . )صح(

ينقسم التفسري إىل أنواع كثرية ومنها : تفسري ابملأثور وتفسري ابلرأي احملمود وتفسري  -4
 أي املذموم . )خطأ(ابلر 
التفسري اإلشاري يف احلقيقة يندرج حتت التفسري ابلرأي املذموم ، وهو توجه من  -5

 توجهات التفسري عند الصوفية . )صح (
الوضع على الصحابة يظهر بكثرة يف كتب الرافضة ألغراضهم العقائدية املنحرفة  -6

 وينسبون ذلك لعلي بن أيب طالب وآل البيت . )صح(
لتفسري املنسوب إىل ابن عباس من طريق الكليب ذو قيمة علمية يف حد ذاته ولكن ال ا -7

 تصح نسبته له . )صح(
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من نقل أقواال يف تفسري قوله تعاىل : " غري املغضوب عليهم وال الضالني " خالف أن  -8
اعهم ومجيع الصحابة والتابعني وأتب املقصود هبا اليهود والنصارى وافق الوارد عن النيب 

 )خطأ(
. حديث اثبت عن لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع _حديث : 9

 . )خطأ( رسول هللا 
ولكل  .أن ظاهرها لفظها وابطنها أتويلها_ مما قيل يف معىن قوله لكل آية ظهر وبطن  10

ن لكل غاية م( أي : ولكل حد مطلع . ) منتهى فيما أراد هللا من معناه : أي ( حرف حد 
 . )صح(ويوقف على املراد به ، املعاين واألحكام مطلع يتوصل به إىل معرفته 
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 احملاضرة الثالثة
 طبعات تفسري ابن كثري وخمتصراته وفضائل الفاحتة

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد
ل التفسري ذكران منها طرفا كبريا يف فقد افتتح احلافظ ابن كثري كتابه مبقدمة هامة يف أصو 

غضون كالمنا يف احملاضرتني السابقتني مث عطف على ذلك مببحث طويل يتحدث فيه عن 
فضائل القرآن ونزوله وكتابته وغري ذلك وجعله قبل تفسريه تشويقا لقارئ التفسري وطالب 

عله يف البداية هلذا القرآن وكان يف بداية تصنيفه للكتاب قد جعله يف آخره مث بدا له أن جي
 الغرض كما صرح بذلك يف أواخر النسخ املخطوطة للكتاب .

مث بدأ رمحه هللا بتفسري الفاحتة وحنن يف هذه احملاضرة إن شاء هللا تعاىل سوف نفتتح حديثنا 
يف تفسري الفاحتة بذكر فضائلها دون تفسريها واألحكام املتعلقة هبا حيث نرجئ ذلك 

ن شاء هللا تعاىل إال أننا سوف نقدم بني يدي حديثنا اليوم معلومات للمحاضرة القادمة إ
 هامة حول طبعات كتاب تفسري ابن كثري وخمتصراته فنقول :

مل خيدم الكتاب خدمة أكادميية شاملة يف حد علمي إىل اآلن ولذا فإنين أحاول عمل ذلك 
هلذا الكتاب العظيم  اآلن أسأل هللا التوفيق والسداد من خالل أكثر من عشرين خمطوطة

متفرقة يف أحناء العامل لن نطيل بذكر تفاصيلها وسوف جتدون ذلك مفصال يف التحقيق 
 املنتظر إبذن هللا تعاىل .

وقد قام بتحقيق جزء من تفسري ابن كثري الدكتور حممد الفاحل من جامعة اإلمام حممد بن 
ومل يتيسر يل  م القرآن وعلومه .سعود اإلسالمية ابلرايض وانل هبا درجة الدكتوراه من قس

 الوقوف عليها .
وطبع الكتاب مرات كثرية ، بطبعات مستقلة يف أربعة جملدات كبرية من القطع العادي ، ويف 
آخره فضائل القرآن . كما طبع مع غريه أحياان كطبعته مع تفسري البغوي مرة ومع تفسري 

اري مرة أخرى ، وطبع مستقال بدار البيان يف مقاصد القرآن . حلسن صديق القنوجي البخ
 األندلس يف بريوت يف سبع جملدات .
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 ومن الطبعات اليت طبع هبا الكتاب :
هـ 1300طبع ألول مرة يف املطبعة األمريية ببوالق منذ أكثر من قرن من الزمان وذلك سنة 

 لصديق حسن خان .يف مقاصد القرآن هبامش تفسري فتح البيان 
 وهي طبعة حمرفة ال يكاد ينتفع هبا نفعا صحيحا . قال عنها أمحد شاكر :

يف مطبعة املنار إبشراف صاحبها الشيخ حممد رشيد رضا هـ  1342سنة طبع للمرة الثانية و 
 أبمر من امللك عبد العزيز آل سعود رمحه هللا مع تفسري البغوي يف تسعة جملدات . رمحه هللا 

استطاع ولكن فاته من ذلك   يف تصحيحه ماقال عنها أمحد شاكر : اجتهد أستاذان رمحه هللا
 .1/2وقد انتقده بتفصيل أوسع يف  1/6الشيء الكثري 

 يف الغالب :مث تداولت الكتاب طبعات جتارية اعتمادا على طبعة املنار 
جملدات متوسطة . وطبعة  7منها طبعة عيسى البايب احلليب ، وطبعة دار الفكر ببريوت يف 

 ريب ببريوت وهي مصورة من طبعة البايب احلليب .دار إحياء الرتاث الع
 8هـ يف 1393سنة حىت قامت بطبعه أول طبعة فيها شيء من التحقيق العلمي دار الشعب 

حيث رجع احملققون وهم األساتذة عبد العزيز غنيم وحممد أمحد عاشور وحممد جملدات 
زو األحاديث املرفوعة السيما إبراهيم البنا إىل خمطوطة األزهر فقط وقاموا جبهد مشكور يف ع

للمسند والصحيحني كما قاموا بتعليقات لغوية مفيدة إال أنه بسبب عدم املقابلة كثر فيها 
وقد تعقبها ابلنقد الدكتور إمساعيل عبد العال يف كتابه ابن كثري ومنهجه  حريفالسقط والت

 يف التفسري .
سبقها وقليل منها  لبعض اآلخر مامث طبع طبعات كثرية اعتمد بعضها على طبعة الشعب وا

 .حظي بشيء من التحقيق واملقابلة 
 ومن هذه الطبعات نذكر بعض ما وقفنا عليه :

، وطبعة دار املعرفة وتعترب مكتملة اكتماال جيدا إال أنه طبعة مكتبة الرتاث اإلسالمي حبلب 
 وجدت بعض املواضع ذات نقص .
أحاديثها شيخنا الشيخ مقبل بن هادي  هـ خرج1405طبعة دار األرقم ابلكويت سنة 

ومل تكتمل وهي طبعة سقيمة جدا من مجيع النواحي ويبدو أن الشيخ إمنا رمحه هللا  الوادعي 
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علق عليها من حفظه أو على عجالة من أمره يف املواضع اليت علق عليها وهي قليلة ، وهي 
 ىل غري ذلك من سلبيات ابلطبع غري مقابلة على شيء من النسخ اخلطية ومل يقدم هلا إ

هـ مقابلة على خمطوطة دار 1414طبعة دار الفيحاء بدمشق مع دار السالم ابلرايض سنة 
 الكتب املصرية فقط وبدون حتقيق وقد قدم هلا عبد القادر أرانؤوط .

بتحقيق أيب إسحق احلويين األثري وهي طبعة هـ 1417سنة طبعة دار ابن اجلوزي ابلدمام 
ى عدة نسخ خطية بدون دقة خمرج فيها األحاديث خترجيا مطوال خرج به جيدة مقابلة عل

، صاحبه عن املقصد من حتقيق الكتاب مع إمهال جوانب عديدة كانت أوىل هبذا االهتمام 
ومل تكمل هذه الطبعة وإمنا خرج منها جملدان ، وتتميز ابحلكم على بعض اآلاثر مع عزوها 

سورة من كتاب فضائل القرآن حىت هناية تفسري تضيف خالل ست سنوات تقريبا األول 
 ومت جتهيز اجمللد الثالث وينتهي بنهاية سورة البقرة ومل يدفع للطباعة الفاحتة 

ومن التعقبات على هذه الطبعة أنه أخرج نصا ملفقا من نسخ الكتاب فال ندري ما هي 
 النسخة األصل اليت اعتمدها وما هي النسخة اليت قابل عليها .

 ا إطالة ختريج األحاديث مع عدم احلاجة لذلك .ومنه
ومنها أنه وقع احملقق يف أمر عظيم وهو تدمري كم هائل من التفسري ابملأثور حيث حكم عليه 

 ابلضعف لتبنيه أشد األقوال يف النقد .
 مث طبع الكتاب طبعات كثرية أخرى كلها ضعيفة ال نطيل هبا ومن أحسنها

هـ بتحقيق سامي بن حممد السالمة وهي طبعة جيدة 1418طبعة دار طيبة ابلرايض سنة 
 .مقابلة على عدة نسخ خطية مع اهتمام بعزو األحاديث وختريج بعضها 
 وتعترب من حيث اجلودة يف املرتبة التالية لطبعة مكتبة أوالد الشيخ اآلتية .

نة أما آخر طبعة وقفت عليها للكتاب فهي طبعة مكتبة أوالد الشيخ للرتاث مبصر س
هـ وهي طبعة كاملة يف مخسة عشر جملدا تتضمن يف أوهلا كتاب فضائل القرآن وهي 1421

مقابلة على نسختني النسخة األزهرية ونسخة دار الكتب املصرية وحققها فريق من الباحثني 
وهم : مصطفى السيد حممد ، وحممد السيد رشاد ، وحممد فضل العجماوي ، وعلي أمحد 

 باس قطب .عبد الباقي ، وحسن ع
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وهي طبعة جيدة يف اجلملة وجهد مشكور ممن قاموا به وأسأل هللا تعاىل أن يثيبهم ويتقبل 
عملهم وطبعتهم تعترب أفضل طبعة كاملة موجودة حاليا إال أن املالحظات عليها تعترب قوية 

هي  ومن ذلك أهنم مل يلتزموا املنهج العلمي يف مقابلتهم فال ندري ما هي النسخة األصل وما
 النسخة املقابلة . 

 ومنها أهنم فاهتم زايدات كثرية بسبب اقتصارهم يف الواقع على نسخة واحدة ومن ذلك 
وابلنسبة خلدمة الكتاب فقد اضطرب منهج التخريج واحلكم على األحاديث لتعدد الباحثني 

أمهلوا  واختالف مستوايهتم . وقد أغفلوا أحاديث عدة مل خيرجوها أومل يبينوا حكمها وكذا
 اآلاثر واملواضع اليت حتتاج إىل حترير وتعليق .

 كما وقعوا يف أخطاء علمية وأحكام جائرة على بعض الرواايت التفسريية كغريهم .
ومما يؤكد أمهية تفسري ابن كثري عكوف العلماء عليه ، وقيامهم ابختصار يف عصره ، فقد 

لي املعروف اببن اليواننية خلصه يف نفس حجم األصل مشس الدين حممد بن علي الع
هـ ( ، مث اختصره عفيف الدين بن سعيد الدين بن مسعيد الكازروين )املتوىف  707-793)

هـ( يف كتابه البدر املنري ، وطبع هذا املختصر األخري ، وعلى هامشه أصله سنة  940حوايل 
 م.1937هـ / 1356

له  ني ابلعلم فكان أفضل اختصارأقبل على اختصاره مجاعة من املشتغل عصران املتأخريف و 
هـ حيث اعتمد  1375سنة املتوىف هو كتاب عمدة التفسري للشيخ أمحد حممد شاكر 

له خطة حمكمة حاول االلتزام  خمطوطة األزهر وخرج مجلة من أحاديثه وحكم عليها ورسم
ه وقد وصل ابن كثري ، لكنه اخرتمته املنية قبل أن يتم عن احلافظ، ومساه عمدة التفسري هبا

 . إذ تستغيثون ربكم : فيه إىل تفسري قوله تعاىل 
 يف دار املدين يف جملدين بدون اتريخ .يف دار املعارف مبصر يف مخسة أجزاء مث وقد طبع 

وصرح الشيخ شاكر هبدفه من العمل فقال : وقد بدا يل أن أقوم ابلعملني ، نشر هذا 
راج خمتصر منه للقارئ املتوسط حيفظ عليه مقصدة التفسري يف طبعة علمية حمققة متقنة ، وإخ

 إن شاء هللا ذلك ، ويسره ، ووفقين له "  . 
مث اختصره الشيخ نسيب الرفاعي اختصارا راعى فيه منهج السلف يف جانب العقائد ومساه 

عدة طبعات ويعترب أفضل وطبع هذا الكتاب  تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري
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وقد أثىن عليه مجاعة من أهل العلم نقل كالمهم يف مقدمة الكتاب ومنهم  خمتصر كامل
       مساحة الشيخ ابن ابز رمحه هللا . 

له ذلك ومساه خمتصر تفسري ابن كثري ولكنه مل  مث اختصره الشيخ حممد علي الصابوين فتم
تتعلق ابلعقيدة يلتزم مبا شرطه يف اختصاره وانتقده الشيخ حممد مجيل زينو يف مواضع خاصة 

جملدات عدة طبعات آبالف من النسخ بدار القرآن الكرمي  ةوقد طبع الكتاب يف ثالث
. ووزع جماان يف وهي الطبعة السابعةهـ 1402سنة هـ مث 1399هـ مث سنة 1393سنة ببريوت 

 .بالد عديدة على نفقة أحد التجار الكبار ويدعى حسن عباس الشربتلي 
هـ  1409رمي راجح وقد طبع الكتاب بدار املعرفة ببريوت سنة مث اختصره الشيخ حممد ك

 الطبعة الرابعة .
له أيضا وطبع يف أربعة  مث اختصره الدكتور عبد هللا بن حممد بن إسحق آل الشيخ فتم

هـ ابسم التيسري لتفسري ابن كثري على نفقة صاحب السمو امللكي 1411جملدات سنة 
عود حفظه هللا وهو خمتصر جيد يف منهجه إال أنه بدون األمري سلطان بن عبد العزيز آل س
وقد راجع طباعته وصححها الدكتور عبد الكرمي أمني  أي حتقيق لشيء من الرواايت .

 عثمان النواوي . 
مث أخريا اختصره مجاعة من العلماء إبشراف الشيخ صفي الرمحن املباركفوري فطبع يف جملد 

وصدر منه طبعتان ابسم املصباح املنري يف هتذيب  هـ1419واحد ضخم إبخراج ممتاز سنة 
 تفسري ابن كثري وقد عين بتخريج بعض أحاديثه .

 
 أما سورة الفاحتة

بل إهنا من السور العالية  ابن عباس وقتادة وأيبعلى الصحيح كما روي عن ي مكية فه
صدر العلق  املختلف يف القول أبهنا أول ما نزل والتحقيق أهنا أول ما نزل من السور بعد

وعلمه الوضوء والصالة  وكان نزوهلا يف صبيحة نزل الوحي عندما اتى جربيل لرسول هللا 
فاستبطن الوادي ورأى  وبعدها فرت الوحي حىت انقضى شهر رمضان ونزل رسول هللا 

جربيل فنزل عليه صدر سورة املدثر فكانت أول مانزل بعد فرتة الوحي مث محي الوحي وتتابع 
 حررانه يف صحيح السرية النبوية .على ما 
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نزلت مرتني مرة مبكة : ويقال . مدنية قاله أبو هريرة وجماهد وعطاء بن يسار والزهري : وقيل 
 .ومرة ابملدينة 

 . ولقد آتيناك سبعا من املثاين  : األول أشبه لقوله تعاىل قال ابن كثري : و 
 وهو كما قال .

 .وهي سبع آايت بال خالف 
أو ال تعد من أوهلا ، تلفوا يف البسملة هل هي آية مستقلة من أوهلا أو بعض آية وإمنا اخ
 وأييت تقرير ذلك .ابلكلية 

 أما أمساؤها:
. يبدأ بكتابتها يف املصاحف ويبدأ بقراءهتا يف الصالة  مسيت أم الكتاب ألنه: قال البخاري 

 .ته إىل ما تضمن إمنا مسيت بذلك لرجوع معاين القرآن كله : وقيل
له توابع تتبعه هو هلا  والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم ألمر إذا كانت: قال ابن جرير 

 . أما ؛ إمام جامع 
ألن األرض  : وقيل. ومجعها ما سواها ، ومسيت مكة أم القرى لتقدمها أمام مجيعها : قال 

 .  منهادحيت 
تتحت الصحابة هبا كتابة املصحف واف، الفاحتة ألهنا تفتتح هبا القراءة : أيضا  ويقال هلا

وإن  ، ألهنا تثىن يف الصالة فتقرأ يف كل ركعة : وصح تسميتها ابلسبع املثاين قالوا . اإلمام 
عان أخرى منها اإلطالق على السبع الطوال ، ومنها على السور غري الطوال ، كان للمثاين م

 واملئني ، واملفصل ومنها على القرآن كله .
 حيح تسميتها ابلسبع املثاين وابلقرآن العظيم .وقد ثبت يف الص

هي أم القرآن وهي السبع املثاين وهي : م القرآن ألأنه قال  عن النيب  عن أيب هريرة ف
  .القرآن العظيم

 . فاحتة الكتاب ويف لفظ : وهي 
وفضائلها كثرية استوعبت ما صح منها يف موسوعة فضائل سور وآايت القرآن ومن ذلك ما 

 (قال : كنت أصلي ، فدعاين رسول هللا أيب سعيد بن املعلى )يف الصحيح عن ثبت 
فلم أجبه حىت صليت وأتيته ، فقال : ما منعك أن أتتيين ؟ قال : قلت : اي رسول هللا ! إين  
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اي أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا  كنت أصلي . قال : أمل يقل هللا عز وجل : 
[ ؟ مث قال : ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن أو من 24]األنفال  كم( دعاكم ملا حييي

: فلما أراد أن خيرج من املسجد قلتالقرآن قبل أن خترج من املسجد . قال : فأخذ بيدي ، 
اي رسول هللا ! إنك قلت : ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن . قال : نعم ، احلمد هلل رب 

 قرآن العظيم الذي أوتيته . العاملني هي السبع املثاين وال
على أيب بن كعب وهو  عن أيب هريرة قال : خرج رسول هللا وقد رواه اإلمام أمحد وغريه 

مث انصرف إىل رسول ، مث صلى أيب فخفف ، مث مل  جيبه ، فالتفت . يصلي فقال : اي أيب 
ما منعك أي  : ، فقال : السالم عليك أي رسول هللا . قال : وعليك السالم ،قال هللا 

أيب إذ دعوتك أن جتيبين ؟ فقال : أي رسول هللا ، كنت يف الصالة . قال :  أو لست جتد 
[ ؟ قال : بلى 24]األنفال  استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم  فيما أوحي إيل 

، إلجنيل وال يف ا، اي رسول هللا ال أعود . قال : أحتب أن أعلمك سورة مل تنزل  يف التوراة 
: إين  وال يف الفرقان مثلها ؟ قلت : نعم أي رسول هللا . قال رسول هللا ، وال يف الزبور 

بيدي حيدثين  ألرجو أن ال ) أخرج( من هذا الباب حىت تعلمها . قال : فأخذ رسول هللا 
رسول وأان أتبطأ خمافة أن يبلغ قبل أن يقصين احلديث ، فلما أن دنوان من الباب قلت :  أي 

: هللا ما السورة اليت وعدتين ؟ قال : ما تقرأ يف الصالة ؟ قال : فقرأت عليه أم القرآن . قال 
: والذي نفسي بيده ما أنزل هللا يف التوراة ، وال يف اإلجنيل ، وال يف الزبور  قال رسول هللا 

 ، وال يف الفرقان مثلها ، إهنا السبع املثاين. 
: ما  قال رسول هللا  وغريمها عن أيب بن كعب خمتصرا بلفظ :ي وقد رواه الرتمذي والنسائ

وهي السبع املثاين وهي مقسومة بيين وبني ، أنزل هللا يف التوراة وال يف اإلجنيل مثل أم القرآن 
 سأل .  عبدي  ولعبدي ما

أي صبه وقد أهراق املاء ،  اإلمام أمحد عن ابن جابر قال : انتهيت إىل رسول هللا وروى 
فقلت : السالم عليك اي رسول هللا . فلم يرد علي ، قال : فقلت : السالم ، واملراد ابل . 

فقلت السالم عليك اي رسول هللا فلم يرد علي  عليك اي رسول هللا . فلم يرد علي ، قال :
وأان خلفه حىت دخل علي رحله ، ودخلت أان املسجد ، ، ميشي  فانطلق رسول هللا 
، وقد تطهر فقال : عليك السالم ورمحة هللا رسول هللا  ا ، فخرج عليفجلست كئيبا حزين
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وعليك السالم ورمحة هللا ، وعليك السالم ورمحة هللا ، مث قال : أال أخربك اي عبد هللا بن 
جابر خبري سورة يف القرآن ؟ قلت : بلى اي رسول هللا . قال : اقرأ احلمد هلل رب العاملني حىت 

 ختتمها . 
 . وهو كما قال .هذا إسناد جيد بن كثري : قال ا

واستدلوا هبذا احلديث وأمثاله على تفاضل بعض اآلايت والسور على بعض  قال ابن كثري : 
كما هو احملكي عن كثري من العلماء منهم إسحاق بن راهويه ، وأبو بكر بن العريب وابن 

 ذلك ألن اجلميع كالم هللا احلصار من املالكية . وذهبت طائفة أخرى إىل أنه ال تفاضل يف
 .ولئال يوهم املفضل نقص املفضل عليه ، وإن كان اجلميع فاضال 

قلت : والصواب : القول األول لتواتر األحاديث املؤيدة لذلك ، والتفاضل ليس يف ذات  
 كالم هللا ، وإمنا يف الثواب واألجر املرتتب عليه وهللا أعلم .

سعيد اخلدري قال : كنا يف مسري لنا فنزلنا فجاءت  عن أيبوروى البخاري ومسلم أيضا 
جارية فقالت : إن سيد احلي سليم وإن نفران ُغيَّب ، فهل منكم راق ؟ فقام معها رجل ما  

فرقاه فربأ ، فأمر له برقية : أي : نتهمه أي : ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك . كنا أنبِنه 
ع قلنا له : أكنت حتسن رقية ؟ أو كنت ترقي ؟ قال : بثالثني شاة ، وسقاان لبنا ، فلما رج

 .   ال ، ما رقيت إال أبم الكتاب . قلنا : ال حتدثوا شيئا حىت أنيت أو نسأل رسول هللا 
 . ا رقية ؟ اقسموا واضربوا يل بسهمفقال : وماكان يدريه أهن فلما قدمنا املدينة ذكران للنيب 

أن أاب سعيد هو الذي رقى ذلك السليم يعين اللديغ ويف بعض رواايت مسلم هلذا احلديث 
، قيل : هو من السلم وهو لدغ احليةوذلك كما قالوا للفالة مفازة ، و  يسمونه بذلك تفاؤال .
 وقيل ألنه مسلم ملا به .

وعنده جربيل عليه  عن ابن عباس قال : بينا رسول هللا غريه روى مسلم يف صحيحه و و 
( ، )ونقيض السقف هو : حتريك اخلشب)والنقيض هو : الصوت (  ، إذ مسع نَِقيضا السالم

فوقه فرفع جربيل عليه السالم بصره إىل السماء ، فقال : هذا ابب قد فتح من السماء ما 
أبشر بنورين قد أوتيتهما مل يؤهتما  فقال : " فتح قط . قال : فنزل منه ملك فأتى النيب 

 ة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إال أوتيته" . نيب قبلك ؛ فاحتة الكتاب وخواتيم سور 
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قال : " من صلى صالة مل يقرأ فيها أم  عن أيب هريرة عن النيب وروى البخاري ومسلم 
القرآن فهي خداج "_ ثالاث _ غري متام . فقيل أليب هريرة : إان نكون وراء اإلمام . قال : 

قال هللا عز وجل : قسمت الصالة يقول :  اقرأ هبا يف نفسك ؛ فإين مسعت رسول هللا 
  احلمد هلل رب العاملني بيين وبني عبدي نصفني ، ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : 

قال هللا تعاىل: أثىن علي  الرمحن الرحيم  قال هللا تعاىل : محدين عبدي ، وإذا قال : 
ل مرة : فوض إيل قال : جمدين عبدي _ وقا  مالك يوم الدين  عبدي . فإذا قال : 
قال : هذا بيين وبني عبدي ، ولعبدي  إايك نعبد وإايك نستعني  عبدي _ فإذا قال : 
اهدان الصراط املستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب  ما سأل . فإذا قال : 

 قال : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل .  عليهم وال الضالني 
: قال  قال : قال رسول هللا  عن جابر بن عبد هللا األنصاري وروى ابن جرير رمحه هللا :

هللا تعاىل : قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ، وله ما سأل ؛ فإذا قال العبد : 
 احلمد هلل رب العاملني  : قال : محدين عبدي . وإذا قال الرمحن الرحيم  قال : أثىن

 . علي عبدي . مث قال : هذا يل وله ما بقي
  وقد صححه أمحد شاكر وهو كما قال .

مل : " ال صالة ملن  عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول هللا أيضا يف الصحيحني و 
 يقرأ بفاحتة الكتاب" .

 وسوف نعرض هلذا احلديث يف احملاضرة القادمة إن شاء هللا تعاىل .
وقد ورد يف فضلها أحاديث هذا ما ذكره احلافظ ابن كثري من أحاديث يف فضائل الفاحتة ، 

  :  أخر ومن ذلك
رن إبلـيس حني أنزلت فاحتة "  قال :  عن أيب هريرةما رواه ابن األعرايب يف معجمه : 

   " . الكتاب
 وقد أخرجه غريه كأيب الشيخ يف العظمة وابن الضريس وغريمها . 

ي ، وليس مما يتلقى من وهذا احلديث : إسناده صحيح له حكم املرفوع أبنه مما ال يقال ابلرأ
 أهل الكتاب ، وكلمة رن أي : صاح ، والرنة الصيحة الشديدة . 



52 
 

يف مسـري له فنزل ونزل  قال : كان النبـي   عن أنسوكذلك ما رواه النسائي رمحه هللا 
قال : فتال عليه :  القرآنفقال : أال أخربك أبفضـل   رجل إىل جانبه فالتفت إليه النيب 

رب العاملني هللا احلمد  . 
 وهذا حديث صحيح رجاله مجيعا ثقات وقد صححه احلاكم ، وسكت الذهيب . 

 : أن النيب عن أيب هريرة ومن ذلك أيضا احلديث الذي رواه اإلمام البخاري ومسلم 
فقولوا : آمني ، فإن املالئكة . غري املغضـوب عليهم وال الضـالني : إذا قال اإلمام  قال :

آمني ، وإن اإلمـام يقول : آمني ، فمن وافق تـأميـنه ، تـأمـني الـمـالئكة غـفر لـه ما يقولون : 
   .تــقـدم من ذنبـه

وسوف نعرض هلذا احلديث يف آخر تفسري سورة الفاحتة أيضا ، وقد جاء عن غري أيب هريرة 
:   ل هللا بلفظ آخر ، فرواه اإلمام مسلم رمحه هللا عن أيب موسى األشعري قال : قال رسو 

 إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني جيبكم هللا .
عن أيب أمامة قـال : أربع آايت من كـنز العرش ليس ومن ذلك أيضا ما رواه ابن الضريس 

فـي أم الكتاب لدينا لعلي  وإنـه ينزل منه شـيء غريهن غري أم الكتاب فإنه يقول : 
 ر .الكرسي ، وخامتـة سـورة البقـرة ، والكوثوآيـة ،  حكيـم

وهذا احلديث حديث حسن ، وصححه الضياء وهو موقوف ، ولكنه يف حكم املرفوع أبنه 
ال جمال للرأي فيه ، وليس ميكن أن يتلقى عن أهل الكتاب ، وقد صرح برفعه يف بعض 

له شواهد كثرية ، وقد  الطرق ، واحلديث ابلنسبة لفاحتة الكتاب ، وأهنا نزلت من كنز العرش
ذكرانها بتفصيلها يف موسوعة فضائل  سور وآايت القرآن وكذلك له شواهد أيضا يف آية 

 الكرسي وخامتة سورة البقرة . 
وليس  أما قوله : والكوثر : فالذي أراه أن املراد ابلكوثر هنا هنر الكوثر الذي أعطيه النيب 

واهد كثرية ويرجح ذلك أبنه قال : أربع آايت ومل سورة الكوثر . ويف هذه احلالة يكون له ش
يقصد آايت القرآن . بل أراد ما هو أعم من ذلك ألن عدد آايت الفاحتة وحدها سبع . 

 من اآلايت الباهرات .  والكوثر من أعظم ما أوتيه 
ا عن ابن عباس  رضي هللا عنهمومما جاء أيضا يف فضائل الفاحتة ما رواه البخاري رمحه هللا  

فعرض هلم رجل من أهل  -أو سـليم  -مروا مباء فيهم لديغ  : إن نفرا من أصـحاب النيب 
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فانطلـق رجـل منهم ،  -أو سـليما -املاء ، فقال : هل فيكم راق ؟ إن يف املاء رجال لديغا 
ابلشاء إىل أصحابه ، فكرهوا ذلك وقالوا :  فقرأ بفاحتة الكتاب على شـاء ، فربأ ، فجاء

رسـول هللا أخذ على   قالوا : اي لى كتاب هللا أجرا ، فلما قدمـوا علـى رســول هللا أخذت ع
 أو–رسـول هللا ، إان مرران حبي من أحياء العـرب فيهم لديـغ  كتاب هللا أجرا ، قال الرجل : اي

 ا: إن أحق م فانطلقت ، فرقيته بفاحتة الكتاب على شـاء فربأ ، فقـال رســول هللا  -سـليم 
 . وجل أخذمت عليه أجـرا كتـاب هللا عز

، وأبـي هـريرة قاال :  عن أيب سـعيد اخلدري ومما جاء يف ذلك أيضا ما رواه أبو الشيخ  
 . : فاحتـة الكتاب شفاء من السم  قـال رســول هللا 

وهذا حديث إسناده حسن ويشهد له ما ذكرانه عن أيب سعيد اخلدري وعن ابن عباس  
 عنهما . رضي هللا 

 عن عمه خارجة بن الصلتومن ذلك أيضا ما رواه اإلمام أمحد والطيالسي وغريمها : عن 
فأتينا على حي من العرب ، فقالوا : أنبئنا أنكم جئتم مـن عنـد  قال : أقبلنا من عند النيب 

 فإن عندان معتوهـا فـي -شـيء  أو –خبري فهل عندكم دواء أو رقية  -احلرب-هـذا الرجـل 
بفاحتة الكتاب ثالثة  تالقيود قال : فقلنا : نعم ، قال : فجاءوا ابملعتوه يف القيود قال : فقـرأ

أايم غدوة ، وعشـية ، أمجع بزاقي مث أتفل ، قال : فكأمنا نشـط من عقال قال : فأعطوين 
، لعمري من أكل برقية ابطل ، فسـألته فقال : كل  جعال فقلت : ال حىت أسـأل النيب 

 . د أكلت برقـية حق لق
وقوله لعمري قسم واملراد ابلعمر احلياة ، وال تقرأ إال ابلفتح عند القسم ، ويقال العمر 

 بضمتني . 
وهذا احلديث حديث حسن رجاله أئمة ثقات أعالم ، وخارجة بن الصلت اتبعي ذكره ابن 

روى الشعيب عن  حبان يف الثقات ، وروى عنه الشعيب ومساه وقد قال ابن أيب خيثمة : إذا
رجل ومساه فهو ثقة حيتج حبديثه . وقد صحح هذا احلديث احلاكم وسكت الذهيب وصححه 

 ابن حبان . وله طريق آخر وله شواهد . 
بفاحتة  عوذين رسـول هللا  عن السائب بن يزيد قال :ومن ذلك أيضا ما رواه الطرباين 

 .الـكـتاب تــفال
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ظ ، وقد وجد أصله يف الصحيح ، فقد أخرجاه يف وهذا احلديث حسن لغريه هبذا اللف
 الصحيحني ، ولكن بغري هذا اللفظ . 

: يف فاحتة  عن عبد امللك بن عمري قال : قال رسـول هللا كما روى الدارمي رمحه هللا 
 .  الكتاب شفاء من كل  داء

من  وهو حديث مرسل ، وإسناده رجاله ثقات ، واحلديث املرسل ضعيف يف القول الصحيح
أقول أهل العلم ، لكن هذا احلديث له شواهد يعترب هبا حسنا لغريه منها : شواهد يف هذا 
اللفظ تتعلق به . ومنها : ما تقدم من أحاديث يف مطلق أهنا رقية ومل حيدد هلا مرضا معينا ، 
وكذا احلديث الذي ذكر يف كوهنا شفاء من السم ، وحديث السائب الذي فيه أن الرسول 

 والذي جاء يف الصحيح : أنه كان به أمل يف رجله فهذا يشهد هلذه الرواية املرسلة .  رقاه 
 ونكتفي هبذا القدر وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم . 

 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك أتوب إليك .   
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 اضرة الرابعةاحمل
*** 

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد
فالتفسري أييت على ضروب فمنه تفسري املفردات وهو غالب ما يروى عن الصحابة والتابعني 
يف التفسري ومنه التفسري اإلمجايل وهو عرض للمعىن اإلمجايل الذي تضمنته اآلايت وهي 

يالحظ يف تفسري الطربي قبل أن يسوق الرواايت أو بعدها وهو طريقة كثري من املفسرين كما 
 موجود أيضا يف تفسري ابن كثري كما سيأيت معنا .

وهناك التفسري التحليلي وهو مبين على حتليل اآلية من حيث تركيبها اللغوي ومعاين مفرداهتا 
يف أوائل من وما يستنبط منها من أحكام وهو موجود لدى كثري من املفسرين ويعد الطربي 

 سلك هذا املسلك التفسريي .
وهناك التفسري املوضوعي وهو مجع اآلايت املتعلقة مبوضوع معني كاجلهاد مثال والربط بينها 
وبيان ما يستفاد منها وهو نوع من التصنيف ال يذكر كثريا ضمن كتب التفسري ألنه ال 

 تقلة .يستوعب آايت القرآن الكرمي بل هو أقرب إىل التصنيفات املس
 والذي نسلكه غالبا يف دراستنا هو التفسري التحليلي ويندرج فيه اإلمجايل وشرح املفردات .

 
 العنصر األول : 

 ةالكالم على تفسري االستعاذ
خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني وإما ينزغنك من الشيطان ] قال هللا تعاىل : 

 [ 199،200راف ]األع نزغ فاستعذ ابهلل إنه مسيع عليم 
مبصانعة العدو اإلنسي واإلحسان إليه لريده )عنه( طبعه الطيب  هللا أيمرففي هذه اآلية 

األصل إىل املوادة واملصافاة ، وأيمر ابالستعاذة به من العدو الشيطاين ال حمالة إذ ال يقبل 
آدم من قبل   مصانعة وال إحساان وال يبتغي غري هالك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبني أبيه

]األعراف  اي بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة  كما قال تعاىل :
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إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبه ليكونوا من [ وقال تعاىل : 27
 [ 6]فاطر  أصحاب السعري 
الرجيم إنه ليس له سلطان فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان  وقال هللا تعاىل :

 [ 98،99]النحل  على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون 
واالستعاذة هي االلتجاء إىل هللا تعاىل وااللتصاق جبانبه من شر كل ذي شر والعياذة تكون 

 لدفع الشر واللياذ لطلب جلب اخلري كما قال املتنيب :    
 ومن أعوذ به ممن أحاذره          اي من ألوذ به فيما أؤمله                  

 ال جيرب الناس عظما أنت كاسره          وال يهيضون عظما أنت جابره  (      
ولفظ االستعاذة أييت احلديث عنه يف مسائل اآلية ومن ذلك أن تقول : أعوذ ابهلل من 

 الشيطان الرجيم .
 من الشيطان أن يضرين يف ومعىن أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم : أي أستجري جبناب هللا

ديين أو دنياي أو يصدين عن فعل ما أمرت به أو حيثين على فعل ما هنيت عنه . فإن 
 الشيطان ال يكفه عن اإلنسان إال هللا . 

والشيطان يف لغة العرب مشتق من شطن : إذا بعد ، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد 
اط ؛ ألنه خملوق من انر، ومنهم من يقول :  بفسقه عن كل خري ، وقيل : مشتق من ش

 كالمها صحيح يف املعىن ، ولكن األول أصح ، وعليه يدل كالم العرب . 
) وقال سيبويه : العرب تقول : تشيطن فالن إذا فعل فعل الشياطني ولو كان من شاط  

رد من لقالوا : تشيط ( فالشيطان : مشتق من البعد على الصحيح . وهلذا يسمون كل ما مت
وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني  جين وإنسي وحيوان شيطاان . قال هللا تعاىل : 

 [ 112]األنعام  اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا 
: اي أاب ذر ، تعوذ ابهلل من شياطني اإلنس واجلن .  عن أيب ذر قال : قال رسول هللا 

 ل : نعم . فقلت : أو لإلنس شياطني ؟ قا
ضمن حديث طويل وقد أخرجه احلاكم وغريه وصححه وسكت الذهيب وإسناده رواه أمحد 

 فيه مقال من عدة جهات إال أن له طرقا وشواهد تكفي يف حتسني اجلزء املذكور من احلديث
 . ومنه اآلية نفسها 
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أة واحلمار : " يقطع الصالة املر  ويف صحيح مسلم عن أيب ذر أيضا قال : قال رسول هللا 
والكلب األسود " . فقلت : اي رسول هللا ما ابل الكلب األسود من األمحر من األصفر ؟ 

 فقال :" الكلب األسود شيطان ". 
والرجيم : فعيل مبعىن مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن اخلري كله كما قال )هللا( تعاىل : 

اطني ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشي  [ وقال تعاىل :  5]امللك
 ولقد جعلنا يف السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إال من

 [ إىل غري ذلك من اآلايت . 18-16]احلجر  اسرتق السمع فأتبعه شهاب مبني 
 …()وقيل : رجيم مبعىن راجم ألنه يرجم الناس ابلوساوس والرابئث

 . ة وهي : احلاجات اليت حتبسهم عن اخلريوالرابئث مجع ربيث
: استب قال سليمان بن ُصَرد ومما يذكر يف فضل االستعاذة ما رواه البخاري وغريه عن 

وحنن عنده جلوس فأحدمها يسب صاحبه مغضبا قد امحر وجهه .  رجالن عند النيب 
أعوذ ابهلل من  : إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيده ؛ لو قال : فقال النيب 

؟ . قال : إين لست  الشيطان الرجيم . فقالوا للرجل : أال تسمع ما يقول رسول هللا 
 . مبجنون

 
 العنصر الثاين : الكالم عن البسملة :

)محاره ( ، فقلت :  قال : عثر ابلنيب  متيمة عن رديف النيب  أيب عناإلمام أمحد روى 
، تعس الشيطانل تعس الشيطان ؛ فإنك إذا قلت : : " ال تق تعس الشيطان فقال النيب 

 تعاظم وقال : بقويت صرعته . وإذا قلت : بسم هللا ، تصاغر حىت يصري مثل الذابب ". 
 .  رمحه هللا األلباين الشيخ قال اهليثمي : رجاله رجال الصحيح وصححه

إذا عثر  تعس : بكسر العني وفتحها أي كب لوجهه أو هلك ويبدو أنه كان من عادهتمو 
أحدهم دعا بذلك على من يكره كما يف حديث اإلفك ؛ كما يف حديث اإلفك تعس 

 .مسطح 
كما اييت تفصيل ذلك فهذا من أتثري بركة بسم هللا ، وهلذا تستحب يف أول كل عمل وقول  

 يف املسائل إن شاء هللا تعاىل .
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ومها ل هو اسم أو فعل ؟ يف تقدير املتعلق ابلباء يف قولك : بسم هللا ؛ هوللنحاة قوالن 
 متقارابن ، وكل قد ورد به القرآن . 

وقال اركبوا فيها بسم هللا  أما من قدره ابسم تقديره : بسم هللا ابتدائي ، فلقوله تعاىل : ف
[، ومن قدره ابلفعل )أمرا أو خربا حنو :  41]هود  جمريها ومرساها إن ريب لغفور رحيم 

وكالمها  اقرأ ابسم ربك الذي خلق  سم هللا ( ، فلقوله : ابدأ بسم هللا ، أو ابتدأت ب
صحيح ؛ فإن الفعل البد له من مصدر ، فلك أن تقدر الفعل ومصدره ، وذلك حبسب 
الفعل الذي مسيت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكال أو شراب أو قراءة أو وضوءا أو صالة 

ه ، تربكا وتيمنا واستعانة على اإلمتام والتقبل ؛ فاملشروع ذكر اسم هللا يف الشروع يف ذلك كل
 وهللا أعلم .

مسألة من ، وهي  وأما مسألة االسم هل هو املسمى أو غريه ؛ ففيها للناس ثالثة أقوال
مسائل مايسمى بعلم الكالم وهو علم حمدث أدى أبصحابه إىل زالت كثرية وليت احلافظ مل 

فثبت أن اخلوض يف هذا ه بعد أن أشار إليها : ، ويكفي قوليذكر هذه املسألة هنا أصاًل 
 البحث على مجيع التقديرات جيري جمرى العبث " .

هللا : علم على الرب تبارك وتعاىل . يقال : إنه االسم األعظم ألنه يوصف جبميع الصفات .  
 هو هللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم هو كما قال تعاىل : 

هللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان هللا 
عما يشركون هو هللا اخلالق البارئ املصور له األمساء احلسىن يسبح له ما يف السموات 

 [ فأجرى األمساء الباقية كلها صفات له  22،24]احلشر  واألرض وهو العزيز احلكيم 
قال : " إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إال  لصحيحني : عن أيب هريرة أن رسول هللا اويف 

واحدا ، من أحصاها دخل اجلنة". وجاء تعدادها يف رواية الرتمذي ، )وابن ماجه، ويف 
يف تفسريه عن بعضهم أن هلل مخسة  الرازيالروايتني اختالف وزايدة ونقصان . وقد ذكر 

كتاب والسنة الصحيحة ، وألف يف التوراة ، وألف يف اإلجنيل ، آالف اسم ، ألف يف ال
 وألف يف الزبور، وألف يف اللوح احملفوظ( 

وهذا من خرافات تفسري الرازي وتوسعاته غري املرضية اليت ال أزمة هلا وال تثبت ال عقال وال 
 نقال .
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ب )له( اشتقاق من فعل وهو اسم مل يسم به غريه تبارك وتعاىل ، وهلذا ال يعرف يف كالم العر 
ويفعل ، فذهب من ذهب من النحاة ، إىل أنه اسم جامد ال اشتقاق له ، ) وقد نقل 
القرطيب عن مجاعة من العلماء منهم الشافعي واخلطايب وإمام احلرمني والغزايل وغريهم وروي 

: اي هللا ، عن اخلليل وسيبويه أن األلف والالم فيه الزمة . قال اخلطايب: أال ترى أنك تقول 
وال تقول : اي الرمحن ، فلوال أنه من أصل الكلمة ملا جاز إدخال حرف النداء على األلف 

 والالم ( . 
 وقيل : إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج :  

ِه         سبحن واسرتجعن من أتهلي                       دَّ
ُ
 هلل َدرُّ الغانيات امل

 ، املاده املادح واجلمع املده . والغانية اجلارية اليت غنيت بزوجها . املده : املدحو 
فقد صرح الشاعر بلفظ املصدر وهو : التأله ، من أله أيله إالهة وأتهلا . كما روي أن ابن 

 عباس قرأ : ويذرك وإالهتك . قال : عبادتك أي أنه كان يُعبد وال يَعبد . 
 وهي قراءة شاذة .

فحذفت اهلمزة اليت هي فاء الكلمة ، فالتقت الالم اليت عينها ، مع الالم وأصل ذلك اإلله ؛ 
الزائدة يف أوهلا للتعريف ، فأدغمت إحدامها يف األخرى ، فصارات يف اللفظ الما واحدة 

 مشددة ، وفخمت تعظيما فقيل : هللا .
ن األدلة على والقول بعدم اشتقاقه أصح واملشتق املذكور هو لفظ اإلله وليس لفظ هللا ، وم

 عدم اشتقاقه أنه ال يثىن وال جيمع .
الرمحن الرحيم : امسان مشتقان من الرمحة على وجه املبالغة ، ورمحن أشد مبالغة من رحيم ، 

 ويف كالم ابن جرير ما يفهم منه حكاية االتفاق على هذا .
لرمحن بن وقال القرطيب : والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الرتمذي ، وصححه عن عبد ا

يقول : قال هللا تعاىل : " أان هللا وأان الرمحن ، خلقت الرحم ،  عوف أنه مسع رسول هللا 
 وشققت هلا )امسا( من امسي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته" . 

 قال : وهذا أظهر يف االشتقاق فال معىن للمخالفة والشقاق . 
نه ال مشتق وال مينع أن يكون الرحم والرمحة الدليل املذكور يدل على أنه مشتق مقلت : 

 وتصريف ذلك كله مشتق من اسم هللا الرمحن .
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قال القرطيب : مث قيل : مها مبعىن ، كندمان وندمي . قاله أبو عبيدة . وقيل : ليس بناء فعالن  
كفعيل ؛ فإن فعالن ال يقع إال على مبالغة الفعل ، حنو قولك : رجل غضبان . للرجل 

غضبا . وفعيل قد يكون مبعىن الفاعل واملفعول . قال أبو علي الفارسي: الرمحن اسم  املمتلئ
عام يف مجيع أنواع الرمحة ، خيتص به هللا تعاىل ، والرحيم إمنا هو من جهة املؤمنني قال هللا 

 [  43]األحزاب :  وكان ابملؤمنني رحيما  تعاىل : 
 ، والرحيم إذا مل ُيسأل يغضب . وقال ابن املبارك : الرمحن إذا سئل أعطى 

قل ادعوا هللا أو ادعوا  )وامسه تعاىل الرمحن خاص به مل يسم به غريه كما قال تعاىل :  
واسأل من أرسلنا  [ وقال تعاىل : 110]اإلسراء  الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن 

هرم مسيلمة الكذاب وتسمى وملا جت  قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون
برمحن اليمامة كساه هللا جلباب الكذب ، وشهر به ، فال يقال إال : مسيلمة الكذاب ، 
فصار يضرب به املثل يف الكذب بني أهل احلضر ، من أهل املدر ، وأهل الوبر من أهل 

 البادية واألعراب( .
راد هبا تزندق كأنه اتبع دين جهرم : بلدة بفارس ومل أقف على شرح ملعناها وكأنه يقلت : 

فارس وقد ذكرها احلافظ الذهيب يف املغين يف الضعفاء يف ترمجة علي بن عبد امللك 
 قال احلاكم : كان معتزليا متهاوان ابلرواية جتهرم حىت هجر .ا.هـ .   :الطرسوسي فقال 

 يكون إال أقوى وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرمحن ألنه ُأكد به ، والتأكيد ال
من املؤكد ، واجلواب : أن هذا ليس من ابب التأكيد ، وإمنا هو من ابب النعت )بعد 

 النعت( ، وال يلزم فيه ما ذكروه . 
قل ادعوا هللا  زعم بعضهم أن العرب ال تعرف الرمحن حىت رد هللا عليهم ذلك بقوله :  كما

[ وهلذا قال كفار قريش 110]اإلسراء  ىن أو ادعوا الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلس
: لعلي اكتب : بسم هللا الرمحن الرحيم _ فقالوا : ال  يوم احلديبية _ ملا قال رسول هللا 

نعرف الرمحن وال الرحيم . رواه البخاري . ويف بعض الرواايت ال نعرف الرمحن إال رمحن 
 اليمامة . 
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 ين سعد عن ابن عباس يف قصة أخرى وههذا اللفظ مل أجده إال يف طبقات ابقلت : 
وفيه " يزعم أنه رسول الرمحن وال نعرف  إرسال قريش النضر وعقبة لسؤال اليهود عنه 

 الرمحن إال رمحن اليمامة . وفيه الكليب وهو مرتوك .
 ن أنسجد ملا أتمران وزادهم نفوراوإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمح وقال تعاىل : 

وعناد ، وتعنت يف كفرهم . وإنه  [ والظاهر أن إنكارهم هذا إمنا هو جحود ،60فرقان ]ال
وجد يف أشعار اجلاهلية تسمية هللا تعاىل ابلرمحن . قال ابن جرير : وقد أنشد لبعض  قد

 اجلاهلية اجلهال 
 أال ضربت تلك الفتاة هجينها            أال قضب الرمحن ريب ميينها            

 ني هنا : يعين الزوج . وقضب : أي قطع .اهلج
 عن احلسن قال : الرمحن اسم ال يستطيع الناس أن ينتحلوه ) تسمى به تبارك وتعاىل(.  و
 

 العنصر الثالث : 
 احلمد هلل رب العاملني

 وهو مبتدأ وخرب .  احلمد هللالقراء السبعة على ضم الدال من قوله : 
 هلل ابلنصب . وهو على إضمار فعل .  : احلمدَ ت فيه قراءات أخرى وروي

 .احلمُد ُلُل بضم الدال والالم إتباعا للثاين األول وله شواهد  ،
 وكلها شواذ ال يقرأ هبا .احلمِدِ هلل بكسر الدال إتباعا لألول الثاين .  ،

ر ما يعبد من الشكر هلل خالصا ، دون سائ احلمد هللقال أبو جعفر بن جرير : معىن 
من خلقه ، مبا أنعم على عباده من النعم ، اليت ال حيصيها العدد ،  دون كل ما برأدونه ، و 

وال حييط بعددها غريه أحد ، يف تصحيح اآلالت يف طاعته ، ومتكني جوارح أجسام 
املكلفني ألداء فرائضه ، مع ما بسط هلم يف دنياهم من الرزق ، وغذاهم به من نعيم العيش ، 

لك عليه ، ومع ما نبههم عليه ، ودعاهم إليه من األسباب املؤدية من غري استحقاق منهم ذ
 إىل دوام اخللود ، يف دار املقام يف النعيم املقيم ، فلربنا احلمد على ذلك كله أوال وآخرا. 

)وقال ابن جرير : احلمد هلل ثناء أثىن به على نفسه ، ويف ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه ؛ 
 مد هلل( . فكأنه قال : قولوا احل
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قال : وقد قيل : إن قول القائل : )احلمد هلل( ثناء عليه أبمسائه احلسىن ، وصفاته العلى . 
وقوله : الشكر هلل ثناء عليه بنعمه وأايديه . مث شرع يف رد ذلك مبا حاصله أن مجيع أهل 

 املعرفة بلسان العرب ، يوقعون كال من احلمد والشكر مكان اآلخر . 
د كثري من العلماء من املتأخرين ، أن احلمد هو الثناء ابلقول على احملمود اشتهر عنوقد 

بصفاته الالزمة واملتعدية ، والشكر ال يكون إال على املتعدية ، ويكون ابجلنان واللسان 
  . واألركان

ولكنهم اختلفوا ، أيها أعم ، احلمد أو الشكر ؟ على قولني . والتحقيق أن بينهما عموما 
فاحلمد أعم من الشكر ، من حيث ما يقعان عليه ، ألنه يكون على الصفات  وخصوصا ؛

الالزمة واملتعدية ، تقول : محدته لفروسيته ومحدته لكرمه ، وهو أخص ألنه ال يكون إال 
ابلقول . والشكر أعم من حيث ما يقعان به ؛ ألنه يكون ابلقول والفعل والنية كما تقدم . 

على الصفات املتعدية ، ال يقال : شكرته لفروسيته ، وتقول :  وهو أخص ألنه ال يكون إال
 شكرته على كرمه وإحسانه إيل . هذا حاصل ما حرره بعض املتأخرين وهللا أعلم . 

عن األسود بن سريع وقد ورد يف فضل احلمد أحاديث كثرية ومن ذلك مارواه أمحد وغريه 
ريب تبارك وتعاىل ؟ فقال: أما إن ربك  قال : قلت : اي رسول ، أال أنشدك حمامد محدت هبا

 . حيب احلمد
 .حديث حسن وقد صححه أمحد شاكر وحسنه األلباين وهو 

وحكى القرطيب عن طائفة أهنم قالوا : قول العبد : احلمد هلل رب العاملني ، أفضل من قوله : 
 الإله إال هللا ؛ الشتمال احلمد هلل رب العاملني على التوحيد مع احلمد . 

قال آخرون : بل الإله إال هللا أفضل ، ألهنا الفصل بني اإلميان والكفر ، وعليها يقاتل و 
الناس حىت يقولوا : ال إله إال هللا ، كما ثبت يف احلديث املتفق عليه . ويف احلديث اآلخر يف 

وهو السنن :" أفضل ما قلت أان والنبيون من قبلي : "ال إله إال هللا وحده ال شريك له" . 
 حديث حسن له طرق .

الستغراق مجيع أجناس احلمد ، وصنوفه ، هلل تعاىل . كما جاء  احلمدواأللف والالم يف 
يف احلديث :" اللهم لك احلمد كله ، ولك امللك كله ، وبيدك اخلري كله ، وإليك يرجع األمر  

 كله ". 
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تصرف لإلصالح . والرب هو : املالك املتصرف . ويطلق يف اللغة على السيد ، وعلى امل
ابإلضافة تقول : رب  إالوكل ذلك صحيح يف حق هللا تعاىل ، ) وال يستعمل الرب لغري هللا 

 الدار ، ورب كذا . وأما الرب فال تقال إال هلل عز وجل . 
 والعاملني : مجع عامل ، ) وهو كل موجود سوى هللا عز وجل(

ويف الرب  مواتيف السناف املخلوقات ه . والعوامل : أصوالعامل : مجع ال واحد له من لفظ
 والبحر ، وكل قرن منها وجيل يسمى عاملا أيضا . 

 وعكرمة ، عن ابن عباس : رب اجلن واإلنس .  ويف رواية سعيد بن جبري
 غري واحد من السلف .وكذلك قال 

جلن [ وهم ا1]الفرقان  ليكون للعاملني نذيرا  واستدل القرطيب هلذا القول بقوله تعاىل : 
واإلنس . وقال الفراء وأبو عبيدة : العامل عبارة عما يعقل ، وهم اإلنس واجلن واملالئكة 

 والشياطني ، وال يقال للبهائم : عامل . 
 . سبق الكالم عليه يف البسملة  الرمحن الرحيموقوله : 

ليكون من ،  رب العاملني) قال القرطيب : وإمنا وصف نفسه ابلرمحن الرحيم ، بعد قوله : 
نبئ عبادي أين أان الغفور الرحيم وأن عذايب  ابب قرن الرتغيب بعد الرتهيب ، كما قال :

قال : فالرب فيه  إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم  وقوله :   هو العذاب األليم
: "  ترهيب ، والرمحن فيه ترغيب . ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا 

لو يعلم املؤمن ما عند هللا من العقوبة ، ملا طمع يف جنته أحد . ولو يعلم الكافر ما عند هللا 
 من الرمحة ، ملا قنط من جنته أحد ".    

 
 املبحث الرابع :
 مالك يوم الدين

 .  عة، وكالمها صحيح متواتر يف السب ملكوقرأ آخرون :  مالك:  القراءقرأ بعض 
ملكي على وزن فعيل ، و مليك على وزن سهل . و الالم ،  سكانإب : ملك _ وقرئ أيضا

وحكىعن أيب حنيفة أنه قرأ : َمَلَك يوَم الدين ، على أنه فعل وفاعل إبشباع الكسرة . 
  . وكلها شواذ ال يقرأ هبا .ومفعول 
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مرجحون من حيث املعىن ، وكالمها صحيحة حسنة . املتواترتني وقد رجح كال من القراءتني 
قوله احلق  و  ملن امللك اليوم ألهنا قراءة احلرمني ، ولقوله :  ملكجح الزخمشري ور 

 .  وله امللك
 وقد روى أبو بكر بن أيب داود يف ذلك شيئا غريبا عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول هللا 

. دين مالك يوم ال وأاب بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون : 
 مروان .  ملكقال ابن شهاب : وأول من أحدث 

 : مروان عنده علم بصحة ما قرأه مل يطلع عليه ابن شهاب ، وهللا أعلم . قال ابن كثري
 : تركوه وهو أيضا مرسل ال يصح . يف إسناده عدي بن الفضل قال الذهيب قلت : األثر 

قد تقدم اإلخبار أبنه رب العاملني ،  وختصيص امللك بيوم الدين ال ينفيه عما عداه ؛ ألنه
وذلك عام يف الدنيا واآلخرة . وإمنا أضيف إىل يوم الدين ألنه ال يدعي أحد هنالك شيئا ، 

يوم أيت ال تكلم نفس إال إبذنه فمنهم شقي  وال يتكلم أحد إال إبذنه ، كما قال تعاىل : 
 [ .  105]هود  وسعيد 

هو هللا الذي ال إله إال هو امللك  وجل . قال هللا :  )وامللك يف احلقيقة هو هللا عز 
ويف الصحيحني : عن أيب هريرة مرفوعا :" أخنع اسم عند هللا ؛ رجل  القدوس السالم

 قال : " يقبض هللا تسمى مبلك األمالك ، وال ملك إال هللا" . وفيهما عنه عن رسول هللا 
 امللك ، أين ملوك األرض ؟ أين اجلبارون ؟ األرض ، ويطوي السماء بيمينه ، مث يقول : أان

. فأما تسمية  ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار  أين املتكربون ؟ ". ويف القرآن العظيم 
إن هللا قد بعث لكم طالوت  غريه يف الدنيا مبلك ، فعلى سبيل اجملاز ، كما قال تعاىل: 

ويف الصحيحني :  ياء وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم أنب  وكان وراءهم ملك  ملكا 
 "مثل امللوك على األسرة" .

أئنا  وقال : يومئذ يوفيهم هللا دينهم احلق  والدين : اجلزاء واحلساب كما قال : 
:" الذي حسنه الرتمذي وفيه ضعف أي: جملزيون . أي : حماسبون . ويف احلديث  ملدينون

كما قال عمر : و . أي حاسب نفسه لنفسه ،  ت"الكيس من دان نفسه ، وعمل ملا بعد املو 
حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، وتزينوا للعرض األكرب ، 

 ( .    يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافيه  على من ال ختفى عليه أعمالكم 
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 إايك نعبد وإايك نستعني      املبحث اخلامس : 
، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع  إايكبتشديد الياء من  ة املتفق عليهاالقراءة املتواتر 

. وقرأ بعضهم : أايك بفتح اهلمزة  الكسر، وهي قراءة شاذة مرذولة ، ألن إاي ضوء الشمس
 ، وكلها شواذ .وتشديد الياء . وقرأ بعضهم : هياك ابهلاء بدل اهلمزة 

ة اجلميع ، سوى حيىي بن واثب واألعمش فإهنما  ونستعني : بفتح النون أول الكلمة يف قراء
 كسراها وهي لغة بين أسد وربيعة وبين متيم . 

العبادة يف اللغة من الذلة . يقال : طريق معبد ، وبعري معبد ، أي : مذلل . ويف الشرع : و 
 عبارة عما جيمع كمال احملبة واخلضوع واخلوف . 

م واحلصر ، أي : ال نعبد إال إايك ، وال نتوكل وقدم املفعول _ وهو إايك _ وكرر ، لالهتما
إال عليك . وهذا هو كمال الطاعة . والدين يرجع كله إىل هذين املعنيني . وهذا كما قال 

؛  إايك نعبد وإايك نستعني  بعض السلف : الفاحتة سر القرآن . وسرها هذه الكلمة 
لقوة ، والتفويض إىل هللا عز وجل . فاألول : تربي من الشرك . والثاين : تربي من احلول وا

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل  وهذا املعىن يف غري آية من القرآن كما قال تعاىل : 
[ ، 29] امللك   قل هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا  [ ، 123]هود  عما تعملون 

 رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذه وكيال  كذلك هذه اآلية الكرمية [ و 9] املزمل
إايك نعبد وإايك نستعني  . 

وحتول الكالم من الغيبة إىل املواجهة بكاف اخلطاب وهو مناسبه ؛ ألنه ملا أثىن على هللا 
. ويف  إايك نعبد وإايك نستعني  فكأنه اقرتب وحضر بني يدي هللا تعاىل ؛ فلهذا قال : 

تعاىل ابلثناء على نفسه الكرمية ، جبميل صفاته  هذا دليل على أن أول السورة خرب من هللا
 احلسىن ، وإرشاد لعباده أبن يثنوا عليه بذلك . 

ألن العبادة له هي املقصودة ، واالستعانة  وإايك نستعنيعلى  إايك نعبدوإمنا قدم 
 وسيلة إليها ، واالهتمام واحلزم هو أن يقدم ما هو األهم فاألهم ، وهللا أعلم . 

؟ فإن كانت للجمع ؛  إايك نعبد وإايك نستعني  ل : ما معىن النون يف قوله : فإن قي
فالداعي واحد ، وإن كانت للتعظيم ؛ فال يناسب هذا املقام . وقد أجيب : أبن املراد من 
ذلك اإلخبار عن جنس العباد ، واملصلي فرد منهم ، والسيما إن كان يف مجاعة أو إمامهم ، 
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إخوانه املؤمنني ، ابلعبادة اليت خلقوا من أجلها ، وتوسط هلم خبري .  فأخرب عن نفسه وعن
ألطف يف التواضع من إايك أعبد ، ملا يف الثاين من تعظيم   إايك نعبد  ومنهم من قال :

نفسه ، من جعله نفسه وحده أهال لعبادة هللا تعاىل ، الذي ال يستطيع أحد أن يعبده حق 
 ا يليق به .عبادته ، وال يثين عليه كم

والعبادة مقام عظيم ، يشرف به العبد النتسابه إىل جناب هللا تعاىل ، وقد مسى هللا رسوله 
  : بعبده يف أشرف مقاماته فقال  احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب [ الكهف
1 ، ]  وأنه ملا قام عبد هللا يدعوه  [ ، 19] اجلن  سبحان الذي أسرى بعبده 
 [ فسماه عبدا عند إنزاله عليه ، وعند قيامه يف الدعوة ، وإسرائه به . 1راء اإلس]
 

 املبحث السادس :
 اهدان الصراط املستقيم

. قال الفراء : وهي لغة بين  ، وقرئ ابلزايط ابلسني قراءة اجلمهور ابلصاد وقرئ السرا
 ، وبين كلب .عدي

ا ابلصاد املشوبة ابلزاي ويسمى ليس ابلزاي اخلالصة كما رواه بعضهم خطأ وإمنقلت : 
وهي قراءة محزة على تفصيل يف هكذا : ..... ، اإلمشام وتنطق مثل الظاء عند عوام مصر 

 هذه القراءات املذكورة متواترة .. و الروايتني عنه 
ملا تقدم الثناء على املسؤول تبارك وتعاىل ، انسب أن يعقب وطلب العبد هنا ذلك أنه 

: فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، وهذا أكمل أحوال  ابلسؤال ، كما قال
اهدان  السائل أن ميدح مسؤوله ، مث يسأل حاجته )وحاجة إخوته املؤمنني( بقوله : 

ألنه أجنح للحاجة وأجنع لإلجابة ، وهلذا أرشد هللا تعاىل إليه ألنه  الصراط املستقيم 
 األكمل . 

اهدان الصراط  وفيق ، وقد تعدى اهلداية بنفسها كما هناواهلداية ههنا : اإلرشاد والت
 وهديناه النجدين  فتضمن معىن : أهلمنا ، أو وفقنا ، أو ارزقنا ، أو أعطنا .  املستقيم 
اجتباه وهداه إىل [ أي : بينا له اخلري والشر . وقد تعدى إبىل كقوله تعاىل : 10] البلد 

[ 23] الصافات  هدوهم إىل صراط اجلحيم فا[ ، 121]النحل  صراط مستقيم 
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 وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم وذلك مبعىن اإلرشاد والداللة ، وكذلك قوله تعاىل : 
 احلمد هلل الذي هداان هلذا  [ . وقد تعدى ابلالم كقول أهل اجلنة 52الشورى ]

 . [ أي : وفقنا هلذا ، وجعلنا له أهال43]األعراف 
  عان : هداية داللة وإرشاد وهداية توفيق وإهلام وكله مراد هنا .قلت : اهلداية نو 

وأما الصراط املستقيم : فقال اإلمام أبو جعفر بن جرير : أمجعت األمة من أهل التأويل 
مجيعا على أن الصراط املستقيم هو : الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه. وكذلك ذلك يف 

 ر بن عطية اخلطفي :لغة مجيع العرب ، فمن ذلك قول جري
 أمري املؤمنني على صراط            إذا اعوج املوارد ُمستقيمِ             

قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن حتصر . قال : مث تستعري العرب الصراط ، فتستعمله 
يف كل قول وعمل وصف ابستقامة أو اعوجاج ؛ فتصف املستقيم ابستقامته ، واملعوج 

  . ابعوجاجه
مث اختلفت عبارات املفسرين من السلف واخللف ، يف تفسري الصراط وإن كان يرجع 

كما يف حديث   حاصلها إىل شيء واحد ، وهو املتابعة هلل وللرسول ، فروي أنه كتاب هللا .
  احلارث األعور عن علي وهو حديث ضعيف .

 حاب النيب ابن مسعود ، وعن انس من أصكما روي يف تفسري السدي عن ابن عباس و 
:  اهدان الصراط املستقيم  . قالوا : هو اإلسالم 

قال : اإلسالم ، هو  اهدان الصراط املستقيم  وقال عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر:
  وإسناده حسن . أوسع مما بني السماء واألرض.

قال  ل هللا ويف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن النواس بن مسعان ، عن رسو 
: ضرب هللا مثال ؛ صراطا مستقيما ، وعلى جنبيت الصراط سوران ، فيهما أبواب مفتحة ، 

اي أيها الناس ! ادخلوا الصراط  وعلى األبواب ستور مرخاة ، وعلى ابب الصراط داع يقول :
لك أن يفتح شيئا من ت تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط ، فإذا أراد اإلنسانمجيعا ، وال 

اإلسالم ، والسوران : األبواب قال : وحيك ! ال تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه . فالصراط 
: حدود هللا ، واألبواب املفتحة : حمارم هللا ، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب هللا ، 
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وهو إسناد حسن قال ابن كثري :  . قلب كل مسلم والداعي من فوق : واعظ هللا من
 صححه أيضا احلاكم والسيوطي واأللباين . . قلت : صحيح

 قال : احلق .  اهدان الصراط املستقيم  وقال جماهد : 
 وهذا أمشل وال منافاة بينه وبني ما تقدم . 

وصاحباه من بعده . قال  قال : هو النيب  اهدان الصراط املستقيم وعن أيب العالية 
 إسناده حسن . لعالية ونصح .عاصم : فذكران ذلك للحسن . فقال : صدق أبو ا

، واقتدى  وكل هذه األقوال صحيحة ، وهي متالزمة ؛ فإن من اتبع النيب قال ابن كثري : 
ابللذين من بعده _ أيب بكر وعمر _ فقد اتبع احلق . ومن اتبع احلق ، فقد اتبع اإلسالم ، 

وصراطه املستقيم ، فكلها  ومن اتبع اإلسالم ، فقد اتبع القرآن ، وهو كتاب هللا وحبله املتني
 صحيحة ، يصدق بعضها بعضا وهلل احلمد . 

إسناده  .قال : الصراط املستقيم ؛ الذي تركنا عليه رسول هللا بن مسعود وعن عبد هللا 
 صحيح .

وهلذا قال اإلمام أبو جعفر بن جرير رمحه هللا : والذي هو أوىل بتأويل هذه اآلية عندي _ 
أن يكون معنيا به : وفقنا للثبات على ما ارتضيته ، ووفقت  ملستقيم اهدان الصراط اأعين 

له من أنعمت عليه من عبادك ، من قول وعمل . وذلك هو الصراط املستقيم ، ألن من 
؛ فقد وفق  من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وفق ملا وفق له من أنعم هللا عليه

تاب ، والعمل مبا أمره هللا به ، واالنزجار عما زجره لإلسالم وتصديق الرسل والتمسك ابلك
. وكل ذلك من الصراط ومنهاج اخللفاء األربعة وكل عبد صاحل  عنه ، واتباع منهاج النيب 

 املستقيم . 
فإن قيل : فكيف يسأل املؤمن اهلداية يف كل وقت من صالة وغريها ، وهو متصف بذلك ؟ 

  ؟ وهل هذا من ابب حتصيل احلاصل أم ال
فاجلواب : أن ال ، ولوال احتياجه ليال وهنارا إىل سؤال اهلداية ، ملا أرشده هللا إىل ذلك ؛ فإن 
العبد مفتقر يف كل ساعة وحالة إىل هللا تعاىل ، يف تثبيته على اهلداية ، ورسوخه فيها ، 

را إال ما شاء وتبصره وازدايده منها ، واستمراره عليها ؛ فإن العبد ال ميلك لنفسه نفعا وال ض
هللا ، فأرشده تعاىل إىل أن يسأله يف كل وقت أن ميده ابملعونة والثبات والتوفيق ؛ فالسعيد 
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من وفقه )هللا تعاىل( لسؤاله ، فإنه تعاىل قد تكفل إبجابة الداعي إذا دعاه ، وال سيما 
اي أيها الذين  املضطر احملتاج املفتقر إليه ، آانء الليل وأطراف النهار، وقد قال تعاىل : 

اآلية .  آمنوا آمنوا ابهلل ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
[ ، فقد أمر الذين آمنوا ابإلميان ، وليس ذلك من ابب حتصيل احلاصل ؛ 136] النساء 

 علم . ألن املراد الثبات واالستمرار واملداومة على األعمال املعينة على ذلك ، وهللا أ
 العنصر السابع :

 صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
 القراءة يف صراط كالقراءة يف الصراط معرفة .

إىل آخرها ؛ أن هللا  اهدان الصراط املستقيم  قد تقدم احلديث فيما إذا قال العبد : و 
 يقول : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . 

ستقيم ، وهو بدل منه عند مفسر للصراط امل أنعمت عليهم  صراط الذين وقوله : 
 ، وجيوز أن يكون عطف بيان وهللا أعلم . النحاة

ومن يطع هللا  : ذكورون يف سورة النساء حيث قال تعاىلوالذين أنعم هللا عليهم هم امل
ني وحسن والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحل

 [ . 70-96] النساء  أولئك رفيقا ذلك الفضل من هللا وكفى ابهلل عليما 
 قال : هم النبيون . صراط الذين أنعمت عليهم  وعن الربيع بن أنس : 

 وقال ابن جريج عن ابن عباس : هم املؤمنون . وكذا قال جماهد .
 وقال وكيع : هم املسلمون. 

 .  ومن معه لم : هم النيب وقال عبد الرمحن بن زيد بن أس
 أعم وأمشل . اآلية و 

  غري املغضوب عليهم وال الضالني  وقوله تعاىل : 
 .   ابجلر على النعت غريقرأ اجلمهور 

وعمر بن اخلطاب ،  قال الزخمشري : وقرئ ابلنصب على احلال ، وهي قراءة رسول هللا 
 . أنعمت  ، والعامل  عليهم  . وذو احلال : الضمري يف  ورويت عن ابن كثري
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أبصح  غري صحيح فإن قراءة العشرة هي قراءة رسول هللا  قلت : تعبريه بقراءة النيب 
 ابآلحاد الضعيفة أو الشاذ األسانيد بل ابلتواتر وأما هذا فاملراد به أهنا رويت عن النيب 

غري املغضوب عليهم   عن عبد اجلبار بن وائل بن حجر قال : قرأ النيبوقد روى الدوري 
وروى الطرباين عن  هاملرادة هنا وإسناده ضعيف إلرسالوال الضالني . وهي غري مشكلة ولعلها 

غري املغضوب عليهم خفض . قال اهليثمي : فيه  ابن مسعود أنه قرأ على رسول هللا 
 .الفياض بن غزوان وهو ضعيف ومجاعة مل أعرفهم 

ن أيب داود يف املصاحف من طرق عن األعمش عن قد أخرجها ابف وأما قراءة عمر 
 وهي قراءة تفسريية أو منسوخة شاذة .،  إبراهيم عن األسود وعلقمة عنه وهذا إسناد صحيح

، ممن تقدم وصفهم ونعتهم اهدان الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم  واملعىن : 
جره ، غري امتثال أوامره وترك نواهيه وزواوهم أهل اهلداية ، واالستقامة والطاعة هلل ورسله ، و 

عدلوا عنه . وال صراط الذين فسدت إراداهتم ، فعلموا احلق و  صراط املغضوب عليهم ، وهم
العلم ، فهم هائمون يف الضاللة ، ال يهتدون إىل احلق . وأكد  الضالني ؛ وهم الذين فقدوا

 يقتا اليهود والنصارى . الكالم بال ، ليدل على أن مث مسلكني فاسدين ، ومها طر 
وقد زعم بعض النحاة أن غري ههنا استثنائية ، فيكون على هذا منقطعا الستثنائهم من املنعم 

أي : غري صراط املغضوب عليهم . اكتفى ابملضاف   واألول أوىلعليهم ، وليسوا منهم . 
صراط املستقيم اهدان ال إليه عن ذكر املضاف ، وقد دل عليه سياق الكالم ، وهو قوله : 

 . غري املغضوب عليهم  مث قال :  صراط الذين أنعمت عليهم 
زائدة ، وأن تقدير الكالم عنده : غري  وال الضالني  ومنهم من زعم أن ال يف قوله : 

 املغضوب عليهم والضالني . واستشهد ببيت العجاج :
 يف بري ال حور سعى وما شعر                               

 . تقدم أي : يف بري حور . والصحيح ما 
 وقوله حور : أي هلكة . أي بئر هلكة .

وهلذا روى أبو عبيد القاسم بن سالم عن عمر بن اخلطاب : أنه كان يقرأ : غري املغضوب 
 عليهم وغري الضالني . وهذا إسناد صحيح .
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على وجه  . وهو حممول على أنه صدر منه عن أيب بن كعب أنه قرأ كذلك يوكذا حك
التفسري ، فيدل على ما قلناه من أنه إمنا جيء هبا لتأكيد النفي )لئال يتوهم أنه معطوف 
على الذين أنعمت عليهم ( ، وللفرق بني الطريقتني لتجتنب كل منهما ؛ فإن طريقة أهل 

.  اإلميان مشتملة على العلم ابحلق والعمل به ، واليهود فقدوا العمل ، والنصارى فقدوا العلم
وهلذا كان الغضب لليهود ، والضالل للنصارى ؛ ألن من علم وترك استحق الغضب ، 
خبالف من مل يعلم . والنصارى ملا كانوا قاصدين شيئا ، لكنهم ال يهتدون إىل طريقه ، ألهنم 
مل أيتوا األمر من اببه ، وهو اتباع الرسول احلق ضلوا . وكل من اليهود والنصارى ضال 

من لعنه هللا  لكن أخص أوصاف اليهود الغضب )كما قال عنهم : مغضوب عليه ، 
قد  [ ( وأخص أوصاف النصارى الضالل . )كما قال : 60] املائدة  وغضب عليه 

[ ( وهبذا جاءت 77] املائدة  ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل 
 األحاديث واآلاثر .

عن قوله تعاىل :  بن حامت قال : سألت رسول هللا عن عدي من ذلك مارواه أمحد وغريه 
  غري املغضوب عليهم  قال : هم اليهود وال الضالني قال : النصارى هم الضالون  .

 وإسناده حسن .
قال : اليهود . قال :  املغضوب عليهم  عن   وعن أيب ذر قال : سألت رسول هللا 

 . قال : النصارى.   الضالنيقلت : 
 وعزاه البن مردويه إبسناد حسن .  فتح البارييف ابن حجر ه احلافظ ذكر 

غري    :أانس من أصحاب النيب  ابن مسعود ، وعنيف تفسري السدي عن ابن عباس و و 
 هم النصارى .  وال الضالني  هم اليهود .  املغضوب عليهم 

 . قال ابن أيب حامت : وال أعلم بني املفسرين يف هذا اختالفا
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 األسئلة :
 تفسري املفردات هو غالب ما يروى عن الصحابة والتابعني يف التفسري )صح( .1
التفسري اإلمجايل هو عرض للمعىن اإلمجايل الذي تضمنته اآلايت وهي طريقة القليل  .2

 من املفسرين )خطأ(
التفسري التحليلي هو مبين على حتليل اآلية من حيث تركيبها اللغوي ومعاين مفرداهتا  .3
 ا يستنبط منها من أحكام )صح(وم
التفسري املوضوعي نوع من التصنيف ال يذكر كثريا ضمن كتب التفسري ألنه ال  .4

 يستوعب آايت القرآن الكرمي بل هو أقرب إىل التصنيفات املستقلة . )صح(
 .)صح( العياذة تكون لدفع الشر واللياذ لطلب جلب اخلري .5
 أصح ثاينالو : مشتق من شاط والشيطان يف لغة العرب مشتق من شطن وقيل  .6

 )خطأ(
 )صح( الرجيم : فعيل مبعىن مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن اخلري كله .7
يف تقدير املتعلق ابلباء يف قولك : بسم هللا ؛ هل هو اسم أو فعل ؟ للنحاة قوالن  .8

 )صح( متقارابن ، وكل قد ورد به القرآنومها 
على مجيع التقديرات جيري جمرى  افيهمسألة االسم هل هو املسمى أو غريه اخلوض  .9

 )صح( العبث
 )صح( يقال : إنه االسم األعظم ألنه يوصف جبميع الصفاتهللا  .10
ألف يف الكتاب  منهايف تفسريه عن بعضهم أن هلل مخسة آالف اسم  الرازيذكر  .11

 وهذا من فوائد تفسري الرازي القيمة  . )خطأ(والسنة الصحيحة 
أصح واملشتق املذكور يف الشواهد هو لفظ اإلله القول بعدم اشتقاق لفظ : هللا  .12

 وليس لفظ هللا . )صح(
أان الرمحن ، خلقت  ابحلديث القدسيمشتق  اسم الرمحن القرطيب على أن استدالل .13

 استدالل دقيق يف حمله )خطأ( الرحم ، وشققت هلا )امسا( من امسي
وفعيل قد يكون مبعىن  ن فعالن ال يقع إال على مبالغة الفعلالرمحن أبلغ من الرحيم أل .14

 )صح( الفاعل واملفعول
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احلديث الذي يدل على ان العرب مل يكونوا يعرفون الرمحن إال رمحن اليمامة حديث  .15
 اثبت )خطأ(

اشتهر عند كثري من العلماء ، أن احلمد هو الثناء ابلقول على احملمود بصفاته الالزمة  .16
  . )صح( يكون ابجلنان واللسان واألركانواملتعدية ، والشكر ال يكون إال على املتعدية ، و 

ما سواء . أيها أعم ، احلمد أو الشكر ؟ على قولني . والتحقيق أهناختلف يف  .17
 )خطأ(

 للعهد )خطأ( احلمداأللف والالم يف  .18
 )صح(ابإلضافة  إالال يستعمل الرب لغري هللا  .19
راد به كل من يعقل على أن العاملني ي ليكون للعاملني نذيرا  استدل بقوله تعاىل :  .20

 من اإلنس واجلن واملالئكة )خطأ(
وأاب بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن  أن رسول هللا  حديث الزهري .21

حديث  مروان . ملك. وأول من أحدث مالك يوم الدين  معاوية كانوا يقرؤون : 
 حسن له توجيه معترب . )خطأ(

يومئذ يوفيهم هللا دينهم  :  ين يف قولهيف قوله مالك يوم الدين مثل الدالدين  .22
 )صح( احلق
    )صح( الذي يقرأ إايك نعبد بدون تشديد الياء كأمنا يقول ضوء مشسك نعبد  .23
 قراءة الصراط مع إمشام الصاد زااي مثل ظاء العوام ال تنبغي )خطأ( .24
اختلفت عبارات املفسرين من السلف واخللف ، يف تفسري الصراط وإن كان يرجع  .25
 )صح( والرسول  صلها إىل شيء واحد ، وهو املتابعة هللحا

العبد  ألنيسأل املؤمن اهلداية يف كل وقت من صالة وغريها ، وهو متصف بذلك  .26
 )صح(مفتقر يف كل ساعة وحالة إىل هللا تعاىل ، يف تثبيته على اهلداية 

ن يطع هللا وم : ن يف سورة النساءيملذكور ال يصح أن يفسروا ابعليهم  تالذين أنعم .27
 ... اآلية  )خطأ(والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم

عن عمر بن اخلطاب : أنه كان يقرأ : غري املغضوب عليهم وغري الضالني وهو  .28
 )صح( حممول على أنه صدر منه على وجه التفسري
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اليهود فقدوا العمل ، والنصارى فقدوا العلم . وهلذا كان الغضب لليهود ، والضالل  .29
 )صح( للنصارى

يف أن املغضوب عليهم يف هذه اآلية هم اليهود  بني املفسرين اختالف ال يوجد .30
 )صح( .والضالني هم النصارى 
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 احملاضرة اخلامسة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد

 املسائل واألحكام املتعلقة فمحاضرة اليوم استكمال حلديثنا عن الفاحتة وسيكون البحث يف
 ابلفاحتة فنقول :

اشتملت هذه السورة على محد هللا ، ومتجيده ، والثناء عليه ، وعلى ذكر املعاد _ وهو يوم 
إىل سؤاله ، والتضرع إليه ، والتربي من حوهلم وقوهتم ، وإىل  العباد هللا الدين _ وعلى إرشاد

تبارك وتعاىل _ وإىل سؤاهلم إايه اهلداية إىل  إخالص العبادة له ، وتوحيده ابأللوهية _
الصراط املستقيم _ وهو الدين القومي _ وتثبيتهم عليه ، حىت يفضي هبم ذلك إىل جنات 
النعيم ، يف جوار النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني . واشتملت على الرتغيب يف 

حذير من مسالك الباطل ، لئال األعمال الصاحلة ، ليكونوا مع أهلها يوم القيامة . والت
 . النصارى والضالوناليهود املغضوب عليهم  أمههمحيشروا مع سالكيها يوم القيامة ، و 

 ومن املسائل واألحكام املتعلقة هبذه السورة العظيمة :
أوال : يتعذر على بعض من يقرأ هذه السورة حترير النطق ابلضاد يف قوله : وال الضالني . 

ا داال مفخمة أو طاء ومنهم من ينطقها ظاء خالصة ومنهم من ينطقها ظاء  فمنهم من ينطقه
كظاء عوام مصر دون إخراج طرف اللسان وعلى القارئ أن حياول حتقيق خمرجها ونطقها 
نطقا صحيحا فإذا تعذر عليه ذلك فنطقها مبا يشبه الظاء وهو أهون خطأ من نطقها داال أو 

والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر ابن كثري :  طاء اغتفر له ذلك ولذا قال احلافظ
اإلخالل بتحرير مابني الضاد والظاء لقرب خمرجيهما ؛ وذلك أن الضاد خمرجها من أول 
حافة اللسان ، وما يليها من األضراس ، وخمرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنااي العليا 

احلروف الرخوة ، ومن احلروف املطبقة ؛  ، وألن كال من احلرفني من احلروف اجملهورة ، ومن
 فلهذا  اغتفر استعمال إحدامها مكان األخرى ملن ال مييز ذلك ، وهللا أعلم . 

وضد اجلهر اهلمس وضد الرخاوة الشدة وضد اإلطباق هلا أضداد هذه صفات للحروف و 
 . نفتاحاال
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دم عن احلافط ابن  وقد أبعد بعضهم النجعة فظن أن نطقها ظاء صوااب وضمن كالمه ما تق
خطأ مغتفرا يف حق من تعذر عليه النطق الصحيح فأمليت  اعتربهكثري وملن يفطن إىل أنه 

رسالة خمتصرة يف الرد عليه مسيتها : تنزيه املثاين من النطق ابلضاد عند عبيد هللا األفغاين . 
 فمن شاء التوسع يف تلك املسألة فلرياجع الرسالة املذكورة . 

أصل له . وقال  قد قال ابن كثري : الأان أفصح من نطق ابلضاد ؛ ف أما حديث :و 
 . : معناه صحيح ولكن ال أصل لهالسيوطي

؟  أال إىل من قام به  يف هذه السورة الضالل اثنيا : إذا طرحنا سؤاال فقلنا ملاذا أسند هللا
ون ذلك ، ، ومن حذا حذوهم ، من أن العباد هم الذين خيتار  يكون يف ذلك حجة للقدرية

 ؟ويفعلونه 
حيتجون على بدعهم مبتشابه من القرآن ، ويرتكون ما فاجلواب : إن أصحاب الفرق الضالة 

فأما الذين  تعاىل :  قاليكون فيه صرحيا يف الرد عليهم ، وهذا حال أهل الضالل والغي . 
ي أخرجه ذ[ . وقد ورد يف احلديث ال7]آل عمران  يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه

:" إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين مسى هللا فاحذروهم" البخاري ومسلم 
فليس حبمد هللا ملبتدع يف القرآن حجة صحيحة ، ألن القرآن جاء ليفصل احلق من الباطل ، 
 مفرقا بني اهلدى والضالل ، وليس فيه تناقض وال اختالف ؛ ألنه من عند هللا تنزيل من

هو الذي أضلهم بقدره ،  . والصواب هو ما عليه أهل السنة واجلماعة وأن هللا حكيم محيد 
[ 17]الكهف  من يهد هللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا  كما قال : 

[ إىل 186] األعراف  من يضلل هللا فال هادي له ويذرهم يف طغياهنم يعمهون وقال : 
، وأما نسبة ذلك ت الدالة على أنه سبحانه هو املنفرد ابهلداية واإلضالل غري ذلك من اآلاي

هلم فهو من ابب التأدب يف اخلطاب من العبد لربه كما يف قول إبراهيم عليه السالم : وإذا 
مرضت فهو يشفني . فنسب املرض لنفسه والشفاء هلل والكل منه سبحانه واألمثلة على 

     . ذلك من الكتاب والسنة مشهورة
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 اثلثا : حكم االستعاذة ولفظها :
 قال الشاطيب رمحه هللا :

 إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ         جهارا من الشيطان ابهلل مسجال
 على ما أتى يف النحل يسرا وإن تزد     لربك تنزيها فلست جمهال

 قل مل يبق جممالوقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد      ولو صح هذا الن
االستعاذة مستحبة ليست مبتحتمة أيمث اتركها ، وحكى الرازي عن عطاء  واجلمهور على أن

بن أيب رابح وجوهبا يف الصالة وخارجها كلما أراد القراءة قال وقال ابن سريين إذا تعوذ مرة 
واحدة يف عمره فقد كفى يف إسقاط الوجوب واحتج الرازي لعطاء بظاهر اآلية فاستعذ وهو 

الوجوب ومبواظبة النيب صلى هللا عليه وسلم عليها وألهنا تدرأ شر الشيطان وما ال  أمر ظاهره
. وهو  ستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب يتم الواجب إال به فهو واجب وألن اال

 كالم وجيه ويؤيده ما نقلناه عن الشاطيب .
. واختيار الشاطيب  جيهر ابلتعوذ وإن أسر فال يضروغريه : قال الشافعي أما اجلهر هبا فو 

 اجلهر والشك يف أنه أوىل .
 .أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم وأما لفظ االستعاذة فاختلف فيه : فقيل : 

 من الشيطان الرجيم .أعوذ ابهلل السميع العليم وقيل : 
 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم  وقيل :
 طان الرجيم أستعيذ ابهلل من الشي وقيل :

وأصح ذلك وأكمله ما ثبت يف األحاديث الصحيحة وهو القول الثاين ملا رواه أمحد 
إذا قام من الليل فاستفتح  عن أيب سعيد اخلدري قال : كان رسول هللا وأصحاب السنن 

تبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك . ويقول وكرب قال : سبحانك اللهم وحبمدك و صالته 
ال هللا . ثالاث . مث يقول : هللا أكرب ثالاث مث يقول : أعوذ ابهلل السميع العليم من : ال إله إ

 الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه . 
من اجلنون أو غريه مث يفيق والنفخ يعرتي املصروع وقد فسر اهلمز ابملوتة وهي اخلنق الذي 

 ابلكرب والنفث ابلشعر .
  ما يتبع يف القراءة خارجها كذلك .وهو وإن كان يف الصالة فهو أوىل
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 يف غري القراءة وهو ما دلت عليه سورة النحل . واألول كاف أيضا ملا ثبت من لفظه 

وقد روي يف لفظ االستعاذة عند القراءة حديث ال يصح ولو ثبت مل يبق يف هذا األمر إمجال  
 نزل جربيل على حممد بن عباس قال : أول ما ابن جرير عن كما قال الشاطيب وقد رواه ا

أستعيذ ابلسميع العليم من الشيطان الرجيم مث قال : قل : بسم  قل :قال : اي حممد استعذ 
 ... إخل . اقرأ ابسم ربك الذي خلق  هللا الرمحن الرحيم . مث قال : 

 .  يف إسناده ضعف وانقطاعقال ابن كثري : 
م ابن اجلزري وأقره على ضعفه وانقطاعه نقل هذا الكالم عن احلافظ ابن كثري اإلماقلت : 

أعوذ ابهلل من : وعدم قيام احلجة به وذكر أن أاب عمرو الداين أخرجه أيضا بلفظ : قل 
 وهذا اللفظ هو الذي عناه الشاطيب .الشيطان الرجيم . 
وهو بشر بن عمارة اخلثعمي أحد الرواة وهو من جهة يف كالم ابن كثري والضعف املذكور 

 الضحاك وابن عباس .  راويه نقطاع فبني ما االوأ،  ضعيف
 وأما موضع االستعاذة : 

واملشهور الذي عليه اجلمهور أن االستعاذة إمنا تكون قبل التالوة لدفع فقال ابن كثري : 
 فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم الوسواس فيها . ومعىن اآلية عندهم 

 الصالة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إىل ت القراءة كقوله [  أي إذا أرد98]النحل 
[ اآلية أي إذا أردمت القيام والدليل على ذلك األحاديث عن رسول هللا 6]املائدة  وأيديكم
  . بذلك 

قال ابن اجلزري : هو قبل القراءة إمجاعا وال يصح قول خبالفه عن أحد ممن يعترب قوله وإمنا و 
 .آفة العلم التقليد 

هريرة فالذي نقل  ال يصح إسنادها وأما أبو ...ما رواية ابن قلوقا عن محزة فهي منقطعة أ
هريرة وهو يؤم الناس  عن صاحل بن أيب صاحل أنه مسع أاب... رواه الشافعي يف مسنده  هعن

. رافعا صوته ) ربنا إان نعوذ بك من الشيطان الرجيم ( يف املكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن 
هو األسلمي وقد _ يعين شيخ الشافعي فيه _ سناد ال حيتج به ألن إبراهيم بن حممد وهذا إ

احلديث على ضعفه ومل يوثقه سوى الشافعي ، قال أبوداود : كان قدراي و  أهل النقل مجعأ
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أبوان كل بالء فيه ، وصاحل بن أيب صاحل الكويف ضعيف وإن على تقدير صحته ال مرافضيا 
بعد القراءة بل يدل على أنه كان يستعيذ إذا فرغ من أم القرآن أي  يدل على أن االستعاذة

 للسورة األخرى وذلك واضح . 
وقال ابن اجلزري : وأما ابن سريين والنخعي فال يصح عن واحد منهما عند أهل النقل 

وأما داود وأصحابه فهذه كتبهم موجودة ال تعد كثرة مل يذكر فيها أحد شيئا من ذلك …..
 مام أهل الظاهر على التعوذ قبل القراءة ومل يذكر غري ذلك .إزم ونص ابن ح

وقد وقفت على خلط كثري يف نسبة قلت : الذي نقل جل هذه األقوال الرازي يف تفسريه 
 اآلاثر لدى الرازي رمحه هللا يف عدة مواضع من كتابه فال يوثق بنقله .

فإذا  موعة يف تفسري هذه اآلية ومن أغرب ماوجدانه قول مالك يف اجمل: ابن العريب  قال
قال ذلك بعد قراءة أم القرآن ملن قرأ يف  قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم 

؛  هوال يشبه أصل مالك وال فهم……وهذا قول مل يرد به أثر وال يعضده نظر . الصالة 
 فاهلل أعلم بسر هذه الرواية .

وهو أن يقرأ االستعاذة قبل القراءة مبقتضى اخلرب  : وأقول : هاهنا قول اثلثالرازي قال 
 وبعدها مبقتضى القرآن ، مجعا بني الدليلني بقدر اإلمكان . 

 وهو مجع غري وجيه ألن اخلرب مفسر للقرآن ال وجه غريه .قلت : 
، أحكام  1/77تفسري القرطيب ،  1/35، وانظر مسند الشافعي 255-1/254) النشر 

 ( . 1/60 ح الغيب، مفاتي3/1176القرآن 
 

 رابعا : البسملة :
 مواضع استحباب البسملة :

من حديث أيب هريرة مرفوعا  وغريهأخرج اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي وهي كثرية وقد 
: كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحن الرحيم أقطع . وحسنه السيوطي ويف إسناده 

األلباين : ضعيف جدا ا.هـ وقد جاء فيه واحلديث قال أمحد بن حممد بن عمران وهو ضعيف 
 .بلفظ : ال يبدأ حبمد هللا وحسنه مجاعة من األئمة 

 وقد استند احلافظ ابن كثري هلذا احلديث يف استحباهبا عند اخلطبة .
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وتستحب البسملة عند دخول اخلالء ملا ورد  وتقدم ما يدل على استحباهبا إذا تعثر املسلم ،
: "ال وغريه وتستحب يف أول الوضوء ملا جاء يف مسند اإلمام أمحد ، يف ذلك من احلديث 

العلم وصححها  لملن مل يذكر اسم هللا عليه" . وقد ضعف مجيع طرقه مجاعة من أه وضوء
 .  بعضهم والصواب أنه حديث حسن مبجموع طرقه

، ومنهم من ههنا  ومن العلماء من أوجبها عند الذكر، هو حديث حسن قال ابن كثري : 
 قال بوجوهبا مطلقا . 

وكذا تستحب عند الذبيحة يف مذهب الشافعي ومجاعة ، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا 
 يف قول بعضهم كما سيأيت بيانه يف موضعه . 

قال لربيبه عمر بن أيب  أن رسول هللا  الصحيحنيوهكذا تستحب عند األكل ملا يف 
 وكل مما يليك" . ومن العلماء من أوجبها واحلالة هذه .  سلمة : قل بسم هللا وكل بيمينك

قال :" لو  وكذلك تستحب عند اجلماع ملا يف الصحيحني عن ابن عباس أن رسول هللا 
أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم هللا ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، 

 دا ".فإنه إن يقدر بينهما ولد مل يضره الشيطان أب
 وهناك مواضع أخرى كثرية وما ذكرانه كفاية .

، التحقيق يف أحاديث اخلالف  257-3/225، البدر املنري  1/122) إرواء الغليل 
اجلامع ألخالق ،  76-1/72، التلخيص احلبري  4-1/3، نصب الراية  140– 1/137

 ( 2/69الراوي 
    

 هل هي آية من كل سورة أم ال ؟
 .ى أهنا بعض آية من سورة النمل علأهل العلم  أمجع

مث اختلفوا : هل هي آية مستقلة يف أول كل سورة ، أو من أول كل سورة كتبت يف أوهلا ، 
كتبت   يف الفاحتة دون غريها ، أو أهنا إمناأو أهنا بعض آية من أول كل سورة ، أو أهنا كذلك 

 يف غري هذا املوضع .  للفصل ال أهنا آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط
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: عبد هللا بن املبارك والشافعي وأمحد بن حنبل  أهنا آية من كل سورة إال براءة ذهب إىلوممن 
ونسب جلماعة من  يف رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سالم رمحهم هللا .

 ا فيما نسب إليهم .وإما ألفاظها ليست نصة الصحابة والتابعني وجلها إما أسانيدها ضعيف
 .وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاهبما : ليست آية من الفاحتة وال من غريها من السور 

وعنه أهنا بعض آية من أول  . : هي آية من الفاحتة وليست من غريها  وقال الشافعي يف قول
 كل سورة ومها غريبان . 

رواية عن اإلمام أمحد بن  وقال داود : هي آية مستقلة يف أول كل سورة ال منها . وهذه
احلسن والكرخي ومها من أكابر أصحاب أيب حممد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن 

 حنيفة رمحهم هللا . 
 وأب والراجح من ذلك أهنا آية مستقلة نزلت للفصل بني السور كما يف القول األخري ملا رواه 

كان ال يعرف    أن رسول هللا إبسناد صحيح عن ابن عباس رضي هللا عنهما وغريه داود 
 .   فصل السورة حىت ينزل عليه بسم هللا الرمحن الرحيم

وقد اختلف علماء العدد يف عد البسملة آية من الفاحتة فعدها الكويف واملكي ومل يعدها بقية 
 العلماء السبعة وعدوا بدال منها أول لفظ عليهم فهي ابتفاقهم سبع آايت .

 ع مكي يعد البسملة       سوامها أوىل عليهم عد له قال الناظم : الكويف م
والقول الثاين أصح حلديث أيب هريرة قسمت الصالة بني وبني عبدي نصفني فقد بدأ فيه 
ابحلمد هلل رب العاملني ومل يذكر البسملة مث جعل هلل الثالث آايت األوىل وقال يف الرابعة : 

خرية للعبد . فتمت القسمة بذلك معىن هذه بيين وبني عبدي مث جعل الثالث آايت األ
 وعددا .

قرأ البسملة يف أول الفاحتة يف الصالة  أن رسول هللا  ابن خزمية عن أم سلمةأما ما رواه و 
قال فيه ابن حجر : مرتوك . فاحلديث من رواية عمر بن هارون البلخي فهو وعدها آية . 

 ضعيف وال يوجد ما يشهد له على عدها آية .
هبا فمفرع على هذا ؛ فمن رأى أهنا ليست منها فال جيهر هبا وكذا من  تعلق ابجلهرفأما ماي

أوهلا وأما من قال أبهنا من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي إىل أنه  قال : إهنا آية من
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جيهر هبا مع الفاحتة والسورة ، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني 
 وقد ذكر ابن كثري أمساءهم مفصلة . خلفا وسلفا ،

واحلجة يف ذلك أهنا بعض الفاحتة فيجهر هبا كسائر أبعاضها . وأيضا فقد روى مث قال : 
النسائي يف سننه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم يف مستدركه عن أيب هريرة 

.  صالة برسول هللا  أنه صلى فجهر يف قراءته ابلبسملة وقال بعد أن فرغ : إين ألشبهكم
 .  وصححه الدارقطين واخلطيب والبيهقي وغريهم

، ولكنه ليس نصا يف املسألة فاملشاهبة ال  أصل هذا احلديث يف صحيح مسلم خمتصراقلت : 
تعين املطابقة يف كل املواضع وقد يقصد يف بعض أمور الصالة اليت كان االختالف حوهلا  

 صر وحنو ذلك .كاجلهر ابلتكبريات أو الطول والق
كان يفتح الصالة ببسم هللا الرمحن   وروى أبو داود والرتمذي عن ابن عباس أن رسول هللا 

 الرحيم مث قال الرتمذي : وليس إسناده بذاك . 
 قلت : هذا يف إسناده جمهول . فال يثبت .

الرمحن جيهر ببسم هللا  وقد رواه احلاكم يف مستدركه عن ابن عباس قال : كان رسول هللا 
 الرحيم . مث قال : صحيح .

يعين عبد هللا بن عمرو بن حسان املذكور يف  –تعقبه الذهيب بقوله : ابن حسان  قلت : قد
 كذبه غري واحد ومثل هذا ال خيفي على املصنف .ا.هـ فاحلديث ضعيف جدا .  –إسناده 

نت قراءته فقال : كا ويف صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النيب 
 . مدا . مث قرأ : بسم هللا الرمحن الرحيم . ميد بسم هللا وميد الرمحن وميد الرحيم

ويف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب داود وصحيح ابن خزمية ومستدرك احلاكم عن أم سلمة أهنا 
ن يقطع قراءته بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني الرمح قالت : كان رسول هللا 

 . الرحيم مالك يوم الدين . وقال الدارقطين : إسناده صحيح
وروى الشافعي رمحه هللا واحلاكم يف مستدركه عن أنس أن معاوية صلى ابملدينة فرتك البسملة 

 ، فأنكر عليه من حضره من املهاجرين ذلك ، فلما صلى املرة الثانية بسمل .
. وهذه الرواايت ليست ذهيب احلاكم : صحيح على شرط مسلم وسكت القلت : قال 

 ابلبسملة يف الصالة . صرحية يف جهر النيب 
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ويف هذه األحاديث واآلاثر اليت أوردانها كفاية ومقنع يف االحتجاج هلذا قال ابن كثري : 
القول عما عداها . فأما املعارضات والرواايت الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها 

 فله موضع آخر .
ب آخرون إىل أنه ال جيهر ابلبسملة يف الصالة وهذا هو الثابت عن اخللفاء األربعة ، وذه

وعبد هللا بن مغفل ، وطوائف من سلف التابعني واخللف وهو مذهب أيب حنيفة والثوري 
 وأمحد بن حنبل .

 هما علي فلم أقف على ثبوته عنأأما أبو بكر وعمر وعثمان فثابت عنهم كما سيأيت و قلت : 
ابلتواتر ) انظر  روي عنه عكسه ونقل الرازي أن عليا كان جيهر ابلتسمية وأن ذلك ثبت بل

  .أن يكون كما قال ( وهيهات 1/205مفاتيح الغيب 
: والعمل عليه عند أكثر أهل  ذكرهقال الرتمذي عقب حديث عبد هللا بن مغفل اآليت قد و 

  .لي وغريهم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وع العلم من أصحاب النيب 
روى الطرباين عن أيب وائل قال : كان علي وعبد هللا ال جيهران ببسم هللا الرمحن كما قد 

 .وقال اهليثمي : فيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس . الرحيم وال ابلتعويذ وال ابلتامني 
صحيح مسلم وعند اإلمام مالك أنه ال يقرأ البسملة ابلكلية ال جهرا وال سرا واحتجوا مبا يف 

يفتتح الصالة ابلتكبري والقراءة ابحلمد  عن عائشة رضي هللا عنها قالت : كان رسول هللا 
 هلل رب العاملني . 

وأيب بكر وعمر  ومبا يف الصحيحني عن أنس بن مالك قال : صليت خلف النيب 
 .   وعثمان فكانوا يستفتحون ابحلمد هلل رب العاملني

آخرها . وحنوه يف السنن عن  الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يف وملسلم : ال يذكرون بسم هللا
 عبد هللا بن مغفل .

قد مسع ولده جيهر ابلسملة فقال : أي بين إايك قلت : يف رواية عبد هللا بن مغفل أنه 
 . وإسناده حسن . واحلدث

هنم أمجعوا على وهي قريبة أل يف هذه املسألة فهذه مآخذ األئمة رمحهم هللاقال ابن كثري : 
 صحة صالة من جهر ابلبسملة ومن أسر وهلل احلمد واملنة . 
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قلت : لكن القول بعدم اجلهر هبا أظهر لثبوت احلديث به ، مث يبقى احلكم فيمن مل يقرأها 
أصال عند من يعتربها سابعة الفاحتة . وحسب ما رجحناه أوال فصالته صحيحة وال شيء 

   كان األوىل اإلتيان هبا خروجا من اخلالف .عليه ألهنا ليست منها ، وإن  
 خامسا : حكم قراءة الفاحتة يف الصالة :

: القراءة ، كقوله  أراد هبالفظ الصالة ، و سبق يف حديث أيب هريرة قسمت الصالة إطالق 
[ أي : 11]اإلسراء  وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال  تعاىل : 

 اء مصرحا به يف الصحيح عن ابن عباسبقراءتك كما ج
فدل على عظمة القراءة يف الصالة ، وأهنا من أكرب أركاهنا ، إذ أطلقت العبادة ، وأريد به 

وقرآن  جزء واحد منها وهو القراءة ، كما أطلق لفظ القراءة ، واملراد به الصالة يف قوله : 
ر كما جاء مصرحا راد : صالة الفج[وامل 78]اإلسراء  الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 

أنه تشهدها مالئكة الليل ومالئكة النهار. فدل ذلك كله على أنه  به يف الصحيحني من
 . البد من القراءة يف الصالة ، وهو اتفاق من العلماء

يتعني للقراءة يف الصالة فاحتة الكتاب ، أم جتزئ هي وغريها ؟ على قولني  ولكن اختلفوا هل
 مشهورين ؛ 

فعند أيب حنيفة رمحه هللا ومن وافقه من أصحابه وغريهم أهنا ال تتعني ، بل مهما قرأ به من 
]املزمل  فاقرءوا ما تيسر من القرآن القرآن أجزأه يف الصالة . واحتجوا بعموم قوله تعاىل 

[ومبا ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة يف قصة املسيء يف صالته أن رسول هللا  20
 ل له : إذا قمت إىل الصالة فكرب ، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن . قالوا : فأمره قا

 بقراءة ما تيسر ، ومل يعني له الفاحتة وال غريها ، فدل على ما قلنا .
والقول الثاين : أنه يتعني قراءة الفاحتة يف الصالة ، وال جتزئ الصالة بدوهنا . وهو قول بقية 

وأمحد بن حنبل وأصحاهبم ومجهور العلماء . واحتجوا على ذلك هبذا  األئمة مالك والشافعي
احلديث املذكور ، حيث قال صلوات هللا وسالمه عليه : " من صلى صالة مل يقرأ هبا أبم 

 القرآن فهي خداج"  . واخلداج هو الناقص ، كما فسر يف احلديث "غري متام ". 
لزهري عن حممود بن الربيع عن عبادة بن واحتجوا أيضا مبا ثبت يف الصحيحني من حديث ا

 : " ال صالة ملن )مل( يقرأ بفاحتة الكتاب" .  الصامت قال : قال رسول هللا 
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: " ال جتزئ صالة  ويف صحيح ابن خزمية وابن حبان عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا 
 ال يقرأ فيها أبم القرآن" .

أنه جتب قراءهتا يف كل ركعة . وقال آخرون :  مث إن مذهب الشافعي ومجاعة من أهل العلم
إمنا جتب قراءهتا يف معظم الركعات . وقال احلسن وأكثر البصريني : إمنا جتب قراءهتا يف ركعة 

 واحدة من الصلوات أخذا مبطلق احلديث : " ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب " . 
 أقوال للعلماء : هل جتب قراءة الفاحتة على املأموم ؟ فيه ثالثةمث 

 أحدها : أنه جتب عليه قراءهتا ، كما جتب على إمامه ، لعموم األحاديث املتقدمة .
والثاين : ال جتب على املأموم قراءة ابلكلية ، ال الفاحتة وال غريها ، ال يف الصالة اجلهرية وال 

أنه  النيب  السرية ، ملا رواه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده عن جابر بن عبد هللا عن
  ولكن يف إسناده ضعف : " من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة " .قال

اع وهو مدلس . لسمرجاله كلهم ثقات إال أن أاب الزبري راويه عن جابر مل يصرح ابقلت : 
خرون وأظن أن التوجه الفقهي كان له أثر يف  آوقد ضعف هذا احلديث مجاعة وصححه 

حلديث ، وال يستبعد حتسينه وقد حسنه الشيخ األلباين بعد مبحث كالم بعضهم حول هذا ا
 ( 499)انظر اإلرواء .نفيس فيه وقال احلافظ ابن حجر : مشهور من حديث جابر 

ولكن ليس صرحيا يف قراءة الفاحتة وهو حممول على القراءة بعد الفاحتة مجعا بني األدلة فال 
 قراءة اإلمام جتزئ عنه .يقرأ املأموم سوى الفاحتة خلف اإلمام ألن 

والقول الثالث : أنه جتب القراءة على املأموم يف السرية ملا تقدم ، وال جتب يف اجلهرية ملا 
: " إمنا جعل  ثبت يف صحيح مسلم عن أيب موسى األشعري قال : قال : رسول هللا 

 ديث .وذكر بقية احل  …"اإلمام ليؤمت به ؛ فإذا كرب فكربوا ، وإذا قرأ فأنصتوا 
تكلم بعض احلفاظ يف زايدة وإذا قرأ فأنصتوا يف هذا احلديث والصواب ثبوهتا فهي  قلت :

 .زايدة ثقة وليست شذوذا والفرق بينهما دقيق 
وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه عن أيب قال ابن كثري : 
 .  توا" . وقد صححه مسلم بن احلجاج أيضاأنه قال : "وإذا قرأ فأنص هريرة عن النيب 
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وإذا قرأ  إسناده حسن وقد طعن بعض احلفاظ يف زايدة مل خيرجه الرتمذي ، و  قلت :
أيضا كما يف احلديث السابق ووجهوا اللوم فيها على أيب خالد االمحر ولكن قد  فأنصتوا 

 بتة كذلك اتبعه حممد بن سعد األنصاري وهو ثقة وغريه أيضا فهي زايدته اث
، إرواء الغليل 2/156، السنن الكربى للبيهقي 330-1/328انظر )سنن الدارقطين 

2/121،122) 
فدل هذان احلديثان على صحة هذا القول ، وهو قول قدمي للشافعي رمحه قال ابن كثري : 

 هللا ، ورواية عن اإلمام أمحد بن حنبل . 
عند قراءة اإلمام ماسوى الفاحتة أو  يف ذلك نظر بل إمنا دال فقط على اإلنصاتقلت : 

( وقد دل على ذلك 310-3/308القراءة يف وقت سكوته مجعا بني النصوص )انظر احمللى 
صالة الصبح فثقلت عليه  صراحة حديث عبادة بن الصامت بلفظ : صلى بنا النيب 

هللا ايرسول وراء إمامكم قال : قلنا : أجل و تقرؤونالقراءة فلما انصرف قال : إين ألراكم 
 هللا هذا ! قال : فال تفعلوا إال أبم الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا . 
 هذا لفظ ابن خزمية يف صحيحه وقد أخرجه غريه أيضا وإسناده صحيح 

 (.43-1/40) موسوعة فضائل سور وآايت القرآن 
  اثمنا : التأمني بعدها :

ا  ويقال : أمني _ ابلقصر أيض  .كياسني ني  يستحب ملن قرأ الفاحتة أن يقول بعدها : آم
 _ ومعناه : اللهم استجب . كيمني 

آمني ونقل أبو نصر القشريي عن احلسن وجعفر الصادق أهنما شددا امليم من آمني مثل 
 [2. ]املائدة البيت احلرام

 والثابت احملفوظ يف السنة األول .
غري قرأ  ر قال : مسعت النيب وائل بن حج والدليل على استحباب التأمني ما رواه

: هذا وقال الرتمذي أخرجه فقال : آمني _ مد هبا صوته .  املغضوب عليهم وال الضالني
 حديث حسن . 

.  غري املغضوب عليهم وال الضالني  إذا تال  وعن أيب هريرة قال : كان رسول هللا 
 قال : آمني . حىت يسمع من يليه من الصف األول . 
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: يرتج هبا املسجد _ والدارقطين ، وقال : هذا إسناد  و داود ، وابن ماجه _ وزادرواه أب
 حسن . 

 وعن بالل أنه قال : ايرسول هللا ال تسبقين آبمني . رواه أبو داود . 
: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وقالاحلاكم أخرجه أيضا إسناده صحيح و  قلت :

 .وسكت الذهيب 
 مكان منفردا ، أأخارج الصالة ، ويتأكد يف حق املصلي ، سواء ويستحب ذلك ملن هو 

أن رسول هللا  مأموما ، ويف مجيع األحوال ملا جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة مإماما ، أ
  قال : إذا أمن اإلمام فأمنوا ، فإنه من وافق أتمينه أتمني املالئكة غفر له ما تقدم من

 ذنبه .
قال : إذا قال أحدكم يف الصالة آمني ، واملالئكة يف السماء  أن رسول هللا يف لفظ و 

 .  آمني ؛ فوافقت إحدامها األخرى ، غفر له ما تقدم من ذنبه
يف اإلجابة . وقيل : يف  قيل : معىن من وافق أتمينه أتمني املالئكة : يف الزمان . وقيل : 

  . اإلخالص
 واألول أظهر .

عا : وإذا قال _ يعين اإلمام _ : وال الضالني . فقولوا ويف صحيح مسلم عن أيب موسى مرفو 
 .  : آمني جيبكم هللا

وقال جويرب : عن الضحاك عن ابن عباس قال : قلت : اي رسول هللا ! ما معىن آمني ؟ قال 
 .  : رب افعل

وهو هالك وفيه انقطاع بني الضحاك وابن عباس . صاحب التفسري يف إسناده جويرب قلت : 
 فاليصح .

وقال اجلوهري : معىن آمني : كذلك فليكن . وقال الرتمذي : معناه ال ختيب رجاءان . وقال 
 األكثرون : معناه اللهم استجب لنا . 

وحكى القرطيب عن جماهد وجعفر الصادق وهالل بن يساف أن آمني اسم من أمساء هللا 
 عريب املالكي.تعاىل . وروي عن ابن عباس مرفوعا ، وال يصح . قاله أبو بكر بن ال
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ال  فقصدهم ما تضمنه من لفظ اجلاللة ، اللهم استجب أنه مبعىناملراد وهللا أعلم قلت لعل 
ألنه ال معىن لذكر ذلك بعد الدعاء ولكان صحيحا عندهم  اسم من أمساء هللاكلها أن آمني  

له أن يدعو الداعي فيقول : اي آمني ارمحين . أو أن يتسمى شخص بـ عبد آمني . وهذا ك
 ابطل مل يرد شيء يدل عليه .

وإذا قال _ يعين اإلمام _ : لقوله : وقال أصحاب مالك : ال يؤمن اإلمام ويؤمن املأموم 
وال الضالني  احلديث … فقولوا : آمني 

: إذا أمن اإلمام فأمنوا . وأنه عليه السالم كان يؤمن إذا  ثبت غري هذا اللفظ وهو قولهوقد 
 . يهم وال الضالني غري املغضوب علقرأ 

وهذا هو املعتمد ، ألن قوله إذا قال وال الضالني فقولوا آمني ال يعين أنه ال يؤمن بل هو 
فكله بعد قول اإلمام وال حث على أن يكون توقيت التأمني هلم موافقا لتأمني اإلمام 

 .الضالني
هر بذلك لثبوت والصحيح أنه جييف اجلهر ابلتأمني للمأموم يف اجلهرية ، اختلف وقد  

 حىت يرتج املسجد .  األحاديث به كما تقدم من قوله :
ذكرت عنده اليهود فقال : إهنم مل  وقد روى اإلمام أمحد عن عائشة أن رسول هللا 

حيسدوان على شيء ، كما حيسدوان على اجلمعة اليت هداان هللا هلا وضلوا عنها ، وعلى القبلة 
 .  ، وعلى قولنا خلف اإلمام : آمني اليت هداان هللا هلا وضلوا عنها

 .وقال اهليثمي : إسناده حسن . أصله يف الصحيح  قلت :
ء ما حسدتكم على السالم ورواه ابن ماجه ولفظه : " ما حسدتكم اليهود على شي

 ". والتأمني
وصححه املنذري ومغلطاي . صريي : إسناد صحيح احتج مسلم جبميع رواته و قال الب

 واأللباين 
 

: أعطيت آمني يف الصالة ، وعند الدعاء ، مل يعط أحد  أنس قال : قال رسول هللا  وعن
قبلي إال أن يكون موسى ؛ كان موسى يدعو ، وهارون يؤمن ، فاختموا الدعاء آبمني ، فإن 

 هللا يستجيبه لكم . 
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قوله  ذه اآلية الكرمية وهي: ومن هنا نزع بعضهم يف الداللة هبقال ابن كثري تعقيبا عليه 
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف احلياة الدنيا ربنا ليضلوا  : تعاىل

عن سبيلك ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم 
[ 89-88]يونس   قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون

الدعاء عن موسى وحده ، ومن سياق الكالم ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة  فذكر
فدل ذلك على أن من أمن على دعاء ،  قد أجيبت دعوتكما  من دعا لقوله تعاىل : 

فكأمنا قاله ؛ فلهذا قال من قال : إن املأموم ال يقرأ ؛ ألن أتمينه على قراءة الفاحتة مبنزلة 
 املنزع على أن املأموم ال قراءة عليه يف اجلهرية وهللا أعلم .  قراءهتا . فدل هذا
ضعيف وله شاهد أخرجه عبد الرزاق  وهويف إسناده زريب بن عبد الرمحن قلت : احلديث 

من هارون على دعائه . وفيه بشر أعن أيب هريرة من قوله وفيه كان موسى بن عمران إذا دعا 
 بن رافع ضعيف . 

كان فيه حجة ألن هارون مل يؤمر أبن يقول مثل قول موسى عليه ولو صح احلديث ملا  
 السالم ولكن املصلي أمر ابلقراءة كما سبق بيانه فال يسقطها عنه جمرد التأمني وهللا أعلم .

  عن أيب هريرة وقد ذكر ابن كثري هنا حديثني يف فضل التأمني روامها ابن مردويه 
 امت رب العاملني على عباده املؤمنني . قال : آمني ؛ خ رسول هللا  األول عن

. وقال السيوطي : إسناده ويف إسناده أبو أمية إمساعيل بن يعلى قال الذهيب : مرتوك 
 ضعيف .

. فقال :  غري املغضوب عليهم وال الضالني : إذا قال اإلمام :  رسول هللا  والثاين عن
 غفر هللا للعبد ما تقدم من ذنبه .آمني . فوافق آمني أهل األرض ، آمني أهل السماء ، 

ومثل من ال يقول : آمني ، كمثل رجل غزا مع قوم ، فاقرتعوا ، فخرجت سهامهم ومل خيرج  
 . سهمه . فقال : مل مل خيرج سهمي ؟ فقيل : إنك مل تقل : آمني

وإسناده فيه ضعف ألجل الكالم املعروف يف ليث بن أيب سليم . وقال اهليثمي : يف  قلت :
 . صحيح بعضه رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أيب سليم وهو ثقة مدلس وقد عنعنهال

 هذا وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 األسئلة :

الصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر اإلخالل بتحرير مابني الضاد والظاء لقرب  .1
 )صح( خمرجيهما

ضاد داال مفخمة أو طاء ومنهم من ينطقها ظاء خالصة ومنهم من الناس من ينطق ال .2
 من ينطقها ظاء كظاء عوام مصر دون إخراج طرف اللسان وهو أهوهنا خطأ )صح(

 حديث اثبت )خطأ(حديث : أان أفصح من نطق ابلضاد ؛  .3
من ابب تعليم األدب يف اخلطاب  إىل من قام به يف هذه السورة الضالل أسند هللا .4

 حانه الذي أضلهم )صح(وإال فهو سب
قول وجيه ويؤيده كالم  يف الصالة وخارجها كلما أراد القراءة االستعاذة وجوب .5

 الشاطيب )صح(
أصح صيغ االستعاذة وأكملها ما ثبت يف األحاديث الصحيحة وهو قوله : أعوذ  .6

 ابهلل من الشيطان الرجيم . )خطأ(
 ح(روي يف لفظ االستعاذة عند القراءة حديث ال يصح . )ص .7
 قبل القراءة إمجاعا وال يصح قول خبالفه عن أحد ممن يعترب قولهموضع االستعاذة  .8

 )صح(
 دقيق جدا يف نقله لآلاثر . )خطأ( الرازي رمحه هللا اإلمام .9

االستعاذة قبل القراءة مبقتضى اخلرب وبعدها مبقتضى القرآن ، مجعا بني الدليلني  اءةقر  .10
 )صح( غريه اوجهوليس مجع غري وجيه ألن اخلرب مفسر للقرآن 

 حديث صحيح )خطأ(كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحن الرحيم أقطع .  .11
 تشرع البسملة عن األكل وعند الذبح وعند اجلماع ويف مواضع أخرى عديدة )صح( .12
 . )خطأ(من سورة النمل كاملة آية   البسملة على أنأهل العلم  أمجع .13
 سملة آية مستقلة نزلت للفصل بني السور ملا رواه الراجح من أقوال العلماء أن الب .14

 )صح( إبسناد صحيح عن ابن عباسوغريه داود  وأب
 القول األصح هو عد البسملة آية من سورة الفاحتة )خطأ( .15
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غري اثبتة  جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم كان  رسول هللا األحاديث الصرحية يف أن  .16
 )صح(

 أيب بكر وعمر وعثمان )صح(و الثابت عن ابلبسملة يف الصالة ه عدم اجلهر .17
 القول ابجلهر ابلبسملة أظهر لثبوت احلديث به . )خطأ(  .18
 )صح( على صحة صالة من جهر ابلبسملة ومن أسر األئمة أمجع .19
 )صح( وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال_ أي بقراءتك _ وال جتهر بصالتك  .20
 )خطأ( ن قرآن الفجر كان مشهوداإ_ أي ما يقرأ يف قيام الليل  _ وقرآن الفجر  .21
دليل على صحة صالة  من صلى صالة مل يقرأ هبا أبم القرآن فهي خداج:  قوله  .22

 من مل يقرأ ابلفاحتة مع نقصان أجرها )خطأ(
ولكن ليس ال يستبعد حتسينه  من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة " .حديث  .23

 اءة بعد الفاحتة مجعا بني األدلة )صح(صرحيا يف قراءة الفاحتة وهو حممول على القر 
دال فقط على اإلنصات عند قراءة اإلمام احلديثان الواردان بلفظ : وإذا قرأ فأنصتوا  .24

 )صح( ماسوى الفاحتة أو القراءة يف وقت سكوته مجعا بني النصوص
: معناه ال ختيب رجاءان . وقال األكثرون : يل معىن آمني : اللهم استجب لنا. وق .25

 . )خطأ( كذلك فليكنمعناه  
يصح أن يقول القائل اي آمني ارمحين على قول من يقول آمني اسم من أمساء هللا  .26

 تعاىل . )خطأ(
قوله إذا قال وال الضالني فقولوا آمني ال يعين أنه ال يؤمن بل هو حث على أن يكون  .27

 توقيت التأمني هلم موافقا لتأمني اإلمام )صح(
 األحاديث به. )صح(الصحيح اجلهر ابلتأمني لثبوت  .28
 من األمور اليت حسدان عليها اليهود التأمني خلف اإلمام )صح( .29
حديث أتمني هارون خلف دعاء موسى عليهما السالم يصح االستدالل به على  .30

 عدم قراءة املأموم يف الصالة اجلهرية . ) خطأ(
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 احملاضرة السادسة
*** 

 على رسول هللا أما بعد احلمد هلل والصالة والسالم
فمحاضرة اليوم بدايتنا مع تفسري سورة البقرة وهي سورة عظيمة احتوت على تشريعات 
شاملة جلل جوانب احلياة عدا ما تضمنته من عقائد وقصص ووعظ وتذكري وغري ذلك ولذا 

هي فإهنا متفردة بفضائل عدة ال يعرف مثلها لغريها بل إهنا حوت أعظم آية يف كتاب هللا و 
آية الكرسي وسوف نستهل كالمنا بذكر فضائلها كسورة كاملة أما فضائل بعض آايهتا 
فنستعرضها إن شاء هللا تعاىل يف حماهلا وتنقسم فضائل سورة البقرة إىل أقسام ثالثة : فضائل 
هلا خاصة ، وفضائل تشرتك فيها هي وسورة آل عمران ، وفضائل تشرتك فيها مع السبع 

 الطوال األول 
 ما فضائلها مستقلة فمنها :أ

قال : بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة ، وفرسه  ضري حالبخاري عن أسيد بن  ما رواه
مربوطة عنده ، إذ جالت الفرس ، فسكت ، فسكنت فقرأ فجالت الفرس ، فسكت ، 

ه ، فسكنت ، مث قرأ فجالت الفرس ، فانصرف ، وكان ابنه حيىي قريبا منها . فأشفق أن تصيب
حىت ما يراها ، )فإذا مثل الظلة فيها أمثال املصابيح فخرج( رفع رأسه إىل السماء  هفلما أخذ

بن حضري . قال : فأشفقت اي رسول هللا أن تطأ افقال : اقرأ اي فلما أصبح حدث النيب 
حيىي ، وكان منها قريبا ، فرفعت رأسي وانصرفت إليه ، فرفعت رأسي إىل السماء فإذا مثل 

لة فيها أمثال املصابيح ، فخرجت حىت ال أراها قال : وتدري ما ذاك ؟ قال : ال . قال : الظ
 تلك املالئكة دنت لصوتك ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى منهم . 

 هكذا رواه البخاري معلقا جمزوما به وقد وصله مجاعة .
جرير بن عن رواه أبو عبيد  وذلك فما شماس الوقع حنو من هذا لثابت بن قيس بن و 
اس قيل له : أمل تر اثبت بن قيس بن مَشم  زيد أن أشياخ أهل املدينة حدثوه أن رسول هللا ي

: فقال،  فسئل اثبتقال :  .قال : فلعله قرأ سورة البقرة  ؟مل تزل داره البارحة تزهر مصابيح 
 قرأت سورة البقرة. 

 هو مرسل ، وهللا أعلم .وهذا إسناد جيد إال أن فيه إهباما ، مث 
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أما اإلهبام فاملراد به أشياخ املدينة وهم من التابعني ال شك ألن جرير بن زيد ال يعرف برواية 
عن الصحابة وأما اإلرسال فلكوهنم من التابعني إال أن جمموعهم يرفع اإلهبام ويبقى اإلرسال 

 فلعل املخرج واحد .
ال جتعلوا بيوتكم قبورا ، فإن  "قال :  ويف صحيح مسلم ، عن أيب هريرة أن رسول هللا

 . "قرأ فيه سورة البقرة ال يدخله الشيطانيالبيت الذي 
: إن الشيطان  أبو عبيد القاسم بن سالم عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا  روىو 

 خيرج من البيت إذا مسع سورة البقرة تقرأ فيه. 
 وإسناد صحيح .

قال : إن الشيطان يفر من البيت  -يعين ابن مسعود -د هللاعن عبأيضا أبو عبيد  روىو 
 يسمع فيه سورة البقرة . 

رواه مجاعة هكذا موقوفا ورواه غريهم مرفوعا وبعضهم مطوال وبعضهم خمتصرا ، واألرجح فيه 
  الوقف والشاهد فيه يف حكم املرفوع .

: ال ألفني أحدكم   عن عبد هللا بن مسعود قال : قال رسول هللاوقد رواه غريه مطوال 
من  يضع إحدى رجليه على األخرى يتغىن ويدع سورة البقرة يقرؤها ، فإن الشيطان ينفر

 .  كتاب هللا  منالبيت تقرأ فيه سورة البقرة ، وإن أصفر البيوت اجلوف الصفر 
عزاه السيوطي أيضا البن مردويه وقال : بسند ضعيف ا.هـ وقد أخرجه من طريق أيب إسحاق 

رفوعا مجاعة منهم النسائي كما سيأيت ويف إسناده أبو إسحاق السبيعي وقد اختلط ومل به م
 يصرح ابلسماع وخالف غريه والصواب أنه موقوف كما تقدم .

وروى الدارمي يف مسنده عن ابن مسعود قال : ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إال خرج منه 
 .  الشيطان وله ضراط

اسبق إال أن فيه زايدة وله ضراط . ولعله أخذها من قصة  وإسناده جيد وهو نفس م
 مصارعة عمر مع الشيطان .

وروى أيضا من طريق الشعيب قال : قال عبد هللا بن مسعود : من قرأ عشر آايت من سورة 
وآية الكرسي وآيتان ، البقرة يف ليلة مل يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أوهلا 

  . آخرها يفايت وثالث آ، بعدها 
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 قلت : ورجاله ثقات إال أنه منقطع بني الشعيب وابن مسعود .
 قرأن على جمنون إال أفاق . ت: مل يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه وال  وىف رواية

أخرجها أيضا الدارمي من طريق آخر عن الشعيب وألجزاء منها شواهد تصح هبا يف آية 
 ة ويف قراءة آية الكرسي على اجملنون .الكرسي وخواتيم البقر 
: إن لكل شيء سناما ، وإن سنام القرآن  قال : قال رسول هللا  وعن سهل بن سعد

بيته هنارا مل يدخله  يفبيته ليلة مل يدخله شيطان ثالث ليال ، ومن قرأها  يفالبقرة ، من قرأها 
 شيطان ثالثة أايم .

حسن لشواهده وحتديد األايم الثالثة ال شاهد له وقد وإسناده رواه الطرباين ، و ابن حبان 
 صححه ابن حبان

قال : البقرة سنام  أن رسول هللا  عن معقل بن يسار ومن ذلك أيضا : ما رواه أمحد
القرآن وذروته نزل مع كل آية منها مثانون ملكا ،  واستخرجت هللا ال إله إال هو احلي القيوم 

ال يقرؤها رجل  القرآن صلت بسورة البقرة ، ويس قلبمن حتت العرش فوصلت هبا أو فو 
  . والدار اآلخرة إال غفر له ، واقرؤوها على مواتكم تبارك وتعاىليريد هللا 

قلت : احلديث بطوله له شواهد يثبت هبا ماعدا قوله : نزل مع كل آية منها مثانون ملكا . 
تضر ألن شواهد احلديث يف وقد صححه ابن حبان وقوله : اقرءوها على مواتكم يعين احمل
 احملتضر ومن ذلك قصة غضيف بن احلارث الثمايل اليت رواها 

: لكل شيء سنام ، وإن سنام  وقد روى الرتمذي عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا 
 . القرآن البقرة ، وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي

ناد ومل خيرجاه لتشيع حكيم بن جبري وسكت قلت : رواه أيضا احلاكم وقال : صحيح اإلس
 الذهيب . وهو حديث صحيح له شواهد .

بعثا وهم ذوو عدد ،  عن أيب هريرة قال : بعث رسول هللا  وغريهوروى الرتمذي 
فأتى على رجل من أحدثهم  _ يعين ما معه من القرآن _فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم 
فقال : معي كذا وكذا وسورة البقرة ، فقال : أمعك سورة سنا ، فقال : ما معك اي فالن ؟ 

البقرة ؟ قال : نعم . قال : اذهب فأنت أمريهم . فقال رجل من أشرافهم : وهللا ما منعين 
: تعلموا القرآن  البقرة إال أين خشيت أن ال أقوم هبا . فقال رسول هللا  سورة أن أتعلم
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وقام به كمثل جراب حمشو مسكا يفوح رحيه يف  ،  هقرأه ،  فإن مثل القرآن ملن تعلمه فو اقرؤ و 
 مسك .  كل مكان ، ومثل من تعلمه فريقد وهو يف جوفه كمثل جراب أوكي على

 حديث حسن .  هذا لفظ رواية الرتمذي مث قال : هذا
وهذا احلديث حسن يف الشواهد واملتابعات وصححه ابن خزمية وابن حبان ويف إسناده موىل 

احلافظ ابن حجر : مقبول . وقال احلاكم : صحيح على شرط الشيخني ومل أيب أمحد قال 
 خيرجاه وسكت الذهيب . وقد ضعفه األلباين .

 ما ورد يف فضلها مع آل عمرانأما 
اقرؤوا القرآن ، فإنه شافع " يقول : أيب أمامة قال : مسعت رسول هللا فروى مسلم عن 

البقرة وآل عمران فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما ن ييوم القيامة ، اقرؤوا الزهراو  صحابهأل
مث قال ، طري صواف حياجان عن أهلهما من غمامتان ، أو كأهنما غيايتان ، أو كأهنما فرقان 

 " : اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، وال تستطيعها البطلة
والفرق : القطعة من الشيء ، الزهراوان : املنرياتن . والغياية : ما أظلك من فوقك . 

السحرة ، ومعىن ال تستطيعها أي : ال ميكنهم : والصواف : املصطفة املتضامة . والبطلة 
 ها وهللا أعلم . ييف قار   حفظها ، وقيل : ال تستطيع النفوذ

يقول : يؤتى ابلقرآن يوم  : مسعت رسول هللا  قالومن ذلك حديث النواس بن مسعان 
لذين كانوا يعملون به ، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران . وضرب هلما رسول القيامة وأهله ا

، قرَ ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد ، قال :كأهنما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شَ  هللا 
 . "أو كأهنما فرقان من طري صواف حياجان عن صاحبهما 

تعلموا سورة  "معته يقول :فس قال : كنت جالسا عند النيب   بريدة وروى أمحد عن
. قال : مث سكت ساعة ، مث  " البقرة فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، وال تستطيعها البطلة

تعلموا سورة البقرة وآل عمران ؛ فإهنما الزهراوان يظالن صاحبهما يوم القيامة ،   "قال :
لقى صاحبه يوم كأهنما غمامتان أو غيايتان ، أو فرقان من طري صواف ، وإن القرآن ي

القيامة حني ينشق عنه قربه كالرجل الشاحب فيقول له : هل تعرفين ؟ فيقول : ما أعرفك . 
أان صاحبك القرآن الذي أظمأتك يف اهلواجر ، وأسهرت ليلك ، وإن كل اتجر من : فيقول 

ويوضع د بشماله ، ك بيمينه واخللُ وراء جتارته ، وإنك اليوم من وراء كل جتارة . فيعطى امللُ 
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 ال يقوم هلما أهل الدنيا ، فيقوالن : مبا كسينا نيعلى رأسه اتج الوقار ، ويكسى والداه حلت
هذا ؟ فيقال : أبخذ ولدكما القرآن . مث يقال : اقرأ واصعد يف درج اجلنة وغرفها . فهو يف 

 ."  ا كان أو ترتيالصعود ما دام يقرأ هذ  
مسلم وسكت الذهيب . وقد حسنه أيضا  أخرجه أيضا احلاكم وقال : صحيح على شرط

 البغوي وللحديث شواهد كما ذكر احلافظ ابن كثري يرتقي هبا للحسن .
قال ابن حجر : صدوق يف حديث لني ا.هـ واملالحظ من أقوال بشري بن املهاجر  وراويه 

األئمة أن حديثه حسن إذا مل خيالف ولذا أخرج له مسلم يف صحيحه من روايته عن ابن 
 ة .بريد

يف املنام أن الناس يسلكون يف صدع  أري: إن أخا لكم  قالأمامة  أيب عنوروى أبو عبيد 
يقرأ سورة  من: هل فيكم  وعلى رأس اجلبل شجراتن خضراوان يهتفان، جبل وعر طويل 
يقرأ سورة آل عمران ؟ قال : فإذا قال الرجل : نعم دنتا منه أبعذاقهما  منالبقرة ؟ هل فيكم 

 هبما فيخطران به اجلبل . حىت يتعلق
 وإسناده حسن وهو رؤاي صاحلة يستأنس هبا . 

قرأ القرآن أغار على جار له قد : إن رجال ممن  قالتالدرداء  وروى أبو عبيد أيضا عن أم
فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة ، حىت بقيت البقرة وآل ، فقتل  منهوإنه أقيد ، فقتله 

ما يبدل  نسلت منه وأقامت البقرة مجعة ، فقيل هلا : امران عمران مجعة ، مث إن آل ع
 [ قال : فخرجت كأهنا السحابة العظيمة . 29] ق  القول لدي وما أان بظالم للعبيد 

ؤنسانه فكانتا من آخر ما تدفعان عنه و تأهنما كانتا معه يف قربه  :قال أبو عبيد : أراه يعين 
 . بقي معه من القرآن

هو من قبيل املرفوع حيث ال ميكن أن يقال من جهة الرأي وال أن يتلقى وإسناده حسن و 
  عن أهل الكتاب .

 السبع الطول لها معفضوأما ماورد يف 
وأعطيت ، مكان التوراة  الطولأعطيت السبع  : قال عن واثلة بن األسقع ، عن النيب ف

 فصل . املئني مكان اإلجنيل ، وأعطيت املثاين مكان الزبور ، وفضلت ابمل
 أخرجه أمحد وغريه إبسناد حسن وللحديث شواهد كثرية يصح هبا وقد صححه األلباين .
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 فهو حرب . األول من القرآن قال : من أخذ السبع  عن عائشة ، عن النيب و 
 واحلرب : بكسر احلاء املهملة وفتحها وسكون الباء املوحدة العامل ذميا كان مسلما .

اكم وغري واحد وقال احلاكم : صحيح اإلسناد ومل خيرجاه أخرج هذا احلديث أمحد واحل
 وسكت الذهيب . وهو حديث حسن .

[ ، قال 87] احلجر  ولقد آتيناك سبعا من املثاين  عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل : و 
 .  البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف ويونس): هي السبع الطول 

واحد من السلف والصواب أن السبع الطوال غري مراده يف هذه اآلية واملراد هبا  وكذا قال غري
 الفاحتة لثبوت األحاديث بذلك كما تقدم يف الفاحتة .

هذا ما ذكره احلافظ ابن كثري يف فضل سورة البقرة ونزيد عليه بعض مامل يذكره مما صح من 
 ور وآايت القرآن ومن ذلك :احلديث ومن أراد التفصيل فلريجع إىل موسوعة فضائل س

على بغلته اليت  يوم حنني ، ورسول هللا  عن العباس رضي هللا عنه قال : كنت مع النيب 
: ايعباس اند أصحاب  أهداها له فروة اجلذامي ، فلمـا وىل املسلمون قال يل رسول هللا 

:ايلبيك ايلبيك  قال الشجرة ايأصحاب سورة البقرة فرجعوا كعطفة البقر على أوالدها فقالوا 
: فقاتلوا والكفار ، وارتفعت أصـوات األنصار وهم يقولون : ايمعشر األنصار مرتني ، مث 
قصـرت الدعوة على بين احلارث بن اخلزرج فقالوا : ايبين احلارث بن اخلزرج ، ايبين احلارث 

س ، الوطي بن اخلزرج  قـال : وتطاول رسول هللا ص وهو على بغلته فقال : هذا حني محي
حصـيات فرماهم  وأان آخـذ بلجامه ، مث أخـذ رسـول هللا  وهو يقول : قدما قدما ايعبس

قال : فذهبت أنظر  -ورمبا قال سـفيان : ورب حممد  -هبم  مث قال : اهنزموا ورب الكعبة 
أرى فإذا القتـا لعلى هيئته فيما أرى قال : فوهللا ماهو إال أن رماهم حبصـياته ، فما زلـت 

يركض خلفهم على  حدهم كليال وأمرهم مدبرا حىت هزمهم هللا قال : وكأين أنظر إىل النيب 
 بغلته  

وأان أصغر الستة  وعن عثمان بن أيب العاص رضي هللا عنه قال :استعملين رسول هللا 
  ) الذين وفدوا عليـه من ثقيف ، وذلك أين كنت قرأت سورة البقرة
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وقد كان   عنه : إن رجال من بين النجار كان يكتـب للنيب وعن أنس بن مالك رضي هللا
وفـي رواية  -يعنـي عظم -قرأ البقرة وآل عمران وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا 

ميلي عليه غفورا رحيما  فكان النبـي  (عد فينا ذو شـأن )ويف رواية  (يعد فينـا عظيما  )
اكتب كذا وكذا ، اكتب كيف شـئت وميلي عليه  : ول لـه النبـيفيكتب عليمـا حكيمـا فيقـ

عليما حكيمـا ، فيقـول : اكتـب مسيعا بصـريا فيقول :اكتب اكتب كيف شـئت فارتد ذلك 
وقال : أان أعلمكم مبحمد إن كنت ( أبهل الكتاب )الرجل عن اإلسـالم ، فلحق ابملشـركني 

كتب حملمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم هللا عنقه فرفعوه قالوا :هذا كان ي)ألكتـب ماشـئت 
حفروا له فواروه ، فأصـبحت ف : إن األرض مل تقبله فمات ذلك الرجل  فقال النيب  (فيهم 

، األرض قد نبذته على وجهها، مث عادوا فحفروا له فواروه فأصـبحت األرض قد على وجهها
   . ذته على وجهها فرتكوه منبـوذامث عادوا فحفروا له فواروه ، فأصـبحت األرض قد نب

وعن أيب أمامة يرفعه قال : اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب يف سـور ثالثة يف البقرة 
  .وآل عمران وطه 

أعطيت مكان التوراة السـبع الطـوال  : وعن واثلة بن األسـقع قال : قال رسـول هللا 
  ثاين وفـضلت ابملفـصلومكـان الزبـور املائني ومكان اإلجنيل امل

 . قال : أويت موسى األلـواح وأوتـيـت املثـاين وعن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب 
 ويف فضل سورة البقرة رواايت أخرى ال تثبت وفيما صح الكفاية واحلمد هلل .

 ال يصحيسميها فسطاط القرآن وورد يف حديث مرفوع رمحه هللا وكان خالد بن معدان 
 أهل العلم لعظمها وملا مجع فيها من األحكام اليت مل تذكر يف غريها حىت قال بعض  وذلك

بن عمر روي أن اإن فيها ألف أمر وألف هنى وألف خرب قيل وفيها مخسة عشر مثال وهلذا 
 .مثاين سنني على تعلمها أقام  رضي هللا تعاىل عنهما

 
 ايهتا :اثنيا : حول السورة : امسها ومكية أم مدنية وعدد آ

وثبت ذلك يف عدة أحاديث وكره بعض أهل العلم أن يقال سورة البقرة امسها املشهور سورة 
: ال تقولوا : سورة البقرة،   )النيب(أنس بن مالك قال : قال عن ابن مردويه البقرة ملا رواه 



101 
 

يذكر فيها  وال سورة آل عمران ، وال سورة النساء ، وكذا القرآن كله ، ولكن قولوا السورة اليت
 .   وكذا القرآن كله، البقرة ، واليت يذكر فيها آل عمران 

سلمة  (أبو)، وعيسى بن ميمون هذا هو  هذا حديث غريب ال يصح رفعهقال ابن كثري : 
 اخلواص ، وهو ضعيف الرواية ال حيتج به . 

ي قلت : رواه غري ابن مردوية أيضا وقال السيوطي : بسند ضعيف ا.هـ وضعفه الزيلع
واهليثمي وابن حجر وغري واحد .وقد حدث تصحيف يف راويه عبيس بن ميمون يف عدة 
مراجع فكتب عيسى بن ميمون ولذا ظنه احلافظ ابن كثري أاب سلمة اخلواص وهو مرتوك 
والصواب أنه عبيس بن ميمون أبو عبيدة اخلزاز كما جاء منسواب يف البيهقي يف الشعب وهو 

: هذا فيه عبيس بن ميمون منكر احلديث وهذا ال يصح وإمنا ضعيف أيضا وقال البيهقي 
يروي فيه عن ابن عمر من قوله . مث رواه بسند صحيح عنه . وأتبعه برواايت تدلل على 
جواز ذلك وقد تقدم أحاديث مرفوعة صرحية يف اجلواز يف فضائل هذه السورة واحلمد هلل 

 رب العاملني .  
مسعود : أنه رمى اجلمرة من بطن الوادي ، فجعل البيت وقد ثبت يف الصحيحني ، عن ابن 

 عن يساره ، ومىن عن ميينه ، مث قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه . 
حنيفة ،  (جيش بين)وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة 

 .البقرة، حىت فتح هللا عليهم  فجعل املهاجرون واألنصار يتنادون اي أصحاب سورة
يوم مسيلمة اي  قلت : ثبت عن عروة بن الزبري أنه قال :  كان شعار أصحاب النيب 

 . أصحاب سورة البقرة . وأخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وغريمها وإسناده صحيح إليه
 وبعض أهل العلم يسميها سورة البكر لقوله تعاىل فيها : ال فارض وال بكر .

. روي ذلك عن ابن عباس وتالميذه وابن الزبري وزيد بن اثبت مجيعها مدنية بال خالف و 
 اآلية فإهنا مع واتقوا يوما ترجعون فيه إىل هللا  :  قوله إال ابملدينةوهي من أوائل ما نزل 

  كما ثبت يف الصحيح .  خر ما نزلأواآايت الراب من 
بصري يف الكويف وسبع يف الشامي وست الازي و جيف العد احلآيها مائتان ومثانون ومخس و 

 يراجع هلا كتب عد اآلي . ثالث عشرةومواضع االختالف يف عد آيها 
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 اثلثا : مناسبة السورة ملا قبلها :
قال البقاعي : ملا أخرب سبحانه وتعاىل أن عباده املخلصني سألوا يف الفاحتة هداية الصراط 

أرشدهم يف أول اليت تليها إىل أن اهلدى املسئول إمنا  املستقيم الذي هو غري طريق اهلالكني
هو يف هذا الكتاب وبني هلم صفات الفريقني : املمنوحني ابهلداية حثا على التخلق هبا ، 

 واملمنوعني منها زجرا عن قرهبا . فكان ذلك من أعظم املناسبات لتعقيب الفاحتة ابلبقرة .
احتة أن الفاحتة مشتملة على بيان الربوبية أوال ووجه مناسبتها لسورة الفوقال اآللوسي : 

والعبودية اثنيا وطلب اهلداية يف املقاصد الدينية واملطالب اليقينية اثلثا وكذا سورة البقرة 
مشتملة على بيان معرفة الرب أوال كما يف   يؤمنون ابلغيب وأمثاله وعلى العبادات وما 

 العاجل واآلجل آخرا وأيضا يف آخر الفاحتة يتعلق هبا اثنيا وعلى طلب ما حيتاج إليه يف
 .هدى للمتقني  : طلب اهلداية ويف أول البقرة إمياء إىل ذلك بقوله

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

  امل 
 حول اآلية : عدها ومناسبتها وفضلها :

 .آية  عبد الرمحن السلمي أنه كان يعد  امل  آية  وحم  أخرج وكيع وعبد بن محيد عن أيب
 هي معدودة آية عند الكوفيني قال الناظم :و 

 ما بدؤه حرف التهجي الكوف عد        ال الوتر مع طاسني مع ذي الرا اعتمد
وقيل يف مناسبتها أن هذه احلروف من املتشابه وهو من الغيب الواجب اإلميان به فناسب أن 

بعض الروابط بني ذلك وبني يكون االفتتاح به ليكون العبد أمت انقيادا ملا دونه وذكر البقاعي 
 ما سبقه من الفاحتة كما هو مناسب ملا بعده من ذكر صفة املؤمنني وإمياهنم ابلغيب .

فتتح هذه افتتح سبحانه الفاحتة ابألمر الظاهر وكان وراء كل ظاهر ابطن املا وقال اآللوسي : 
 .إال على من شاء هللا تعاىل أمره  وخفيالسورة مبا بطن سره 

 :الفضائل 
وأخرج البخاري يف اترخيه والرتمذي وصححه وابن الضريس وحممد بن نصر وابن األنباري يف 
املصاحف واحلاكم وصححه وابن مردويه وابو ذر اهلروي يف فضائله والبيهقي يف شعب 
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اإلميان عن ابن مسعود قال قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  من قرأ حرفا من كتاب هللا 
حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم  احلسنة بعشرة أمثاهلا ال تقول املة و فله به حسن

 حرف 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة والدارمي وابن الضريس والطرباين وحممد بن نصر عن 

 ابن مسعود موقوفا مثله 
وأخرج حممد بن نصر وأبو جعفر النحاس يف كتاب الوقف واالبتداء واخلطيب يف اترخيه وأبو 

صلى هللا عليه وسلم   هللا بن مسعود قال قال رسول هللاصر السجزي يف اإلابنة عن عبد ن
حرف ولكن ألف عشر والم عشر وميم  كم تؤجرون عليه أما إين ال أقول املاقرؤا القرآن فإن

 عشر فتلك ثالثون 
زي بسند وأخرج ابن أيب شيبة والبزار واملرهيب يف فضل العلم وأبو ذر اهلروي وأبو نصر السج

من قرأ  ل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلمضعيف عن عوف بن مالك األشجعي قال قا
حرف ولكن األلف حرف  حسنة ال أقول امل ذلك الكتاب القرآن كتب هللا له بكل حرف

 والذال واأللف والكاف 
ن عوف بن مالك قال قال وأخرج حممد بن نصر والبيهقي يف شعب اإلميان والسجزي ع

بسم  آن كتب هللا له به حسنة ال أقول من قرأ حرفا من القر  صلى هللا عليه وسلم رسول هللا
 ولكن األلف والالم وامليم  ولكن ابء وسني وميم وال أقول امل    هللا

وأخرج حممد بن نصر السلفي يف كتاب الوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز عن أنس بن مالك عن 
 ن قرأ حرفا من القرآن كتب هللا له عشر حسنات النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال م

 ابلباء والتاء والثاء 
وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف وأبو نصر السجزي عن ابن عمر قال إذا فرغ الرجل من 
حاجته مث رجع إىل أهله ليأت املصحف فليفتحه فليقرأ فيه فإن هللا سيكتب له بكل حرف 

 ولكن األلف عشر والالم عشر وامليم عشر  عشر حسنات أما أين ال أقول   امل  
وأخرج أبو جعفر النحاس يف الوقف واالبتداء وأبو نصر السجزي عن قيس بن سكن قال 
قال ابن مسعود تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات ويكفر به عشر 

 .حرف ولكن أقول ألف عشر والم عشر وميم عشر  يئات أما أين ال أقول  امل س
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قلت : من املمكن أن تقرأ : امل يف هذه اآلاثر أو يف بعضها : أمل . كما يف افتتاح سورة 
 الشرح وسورة الفيل ، فتكون أوضح يف الداللة على أجر احلرف .

 قال أبو السعود :
امل   االلفاظ اليت يعرب هبا عن حروف املعجم اليت من مجلتها املقطعات املرقومة يف فواتح   

هلا الندراجها حتت حد االسم ويشهد به ما يعرتيها من التعريف والتنكري  أمساءمية السور الكر 
العربية  أئمة أساطنيواجلمع والتصغري وغري ذلك من خصائص االسم وقد نص على ذلك 

عن ابن  يما رو  وأمامن التصريح حبرفيتها حممول على املساحمة مني وما وقع يف عبارات املتقد
نه  صلى هللا عليه وسلم  قال من قرأ حرفا من كتاب هللا فله أمن  مسعود رضي هللا عنه
حرف والم حرف وميم حرف ويف  ألفامل حرف بل  أقولال  أمثاهلاحسنة واحلسنة بعشر 

حرف والالم  األلفامل حرف وذلك الكتاب حرف ولكن  أقولرواية الرتمذي والدارمي ال 
 إطالقعلق له مبا حنن فيه قطعا فإن حرف وامليم حرف والذال حرف والكاف حرف فال ت

الصناعة وإمنا احلرف عند  أئمةاحلرف على ما يقابل االسم والفعل عرف جديد اخرتعه 
جتوزا فأريد  أيضاما يرتكب منه الكلم من احلروف املبسوطة ورمبا يطلق على الكلمة  األوائل

قيقي ليتبني بذلك أن احلسنة املعىن احل إرادةابحلديث الشريف دفع توهم التجوز وزايدة تعيني 
 .املوعودة ليست بعدد الكلمات القرآنية بل بعدد حروفها املكتوبة يف املصاحف 

حيكى عن اخلليل أنه سأل أصحابه كيف تنطقون يف الباء من ضرب وقال اآللوسي : 
 .وأان أقول به كه  ال احلرف ابالسمابء كاف فقال إمنا جئتم  والكاف من لك فقالوا

مسعود رضي هللا تعاىل عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه  ابنعن  وما روى
وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب هللا تعاىل فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول   أمل   

حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف فاملراد به غري املصطلح إذ هو عرف جديد 
واحد حروف املباين فمعىن ألف حرف إخل مسمى ألف وهكذا ولعله بل املعىن اللغوي وهو 

يد فإن أر  ...مدلوله فهو معىن حقيقي له  ابسمصلى هللا تعاىل عليه وسلم مسى ذلك حرفا 
يضا منه مسماه وتكون احلسنات ثالثني وفائدة أمفتتح سورة الفيل يكون املراد  من  أمل 

فيمن قرأ حرفا الكلمة وإن أريد حنو ما هنا فاملراد النفي دفع توهم أن يكون املراد ابحلرف 
 .نفسه ويكون عدد احلسنات حينئذ تسعني 



105 
 

 
قلت : ونستخلص من ذلك ويؤكده الرواايت املذكورة هلذه احلديث أن العشر حسنات على  
كل حرف ال على قولك : ألف . من قوله تعاىل : أمل ،  بل قولك : ألف . يقابله ثالثون 

 سنات لكل حرف من حروفه الثالث املنطوقة . وهللا أعلم .حسنة ، عشر ح
 القراءات وتوجيهها : 

 من العشرة ووجه ذلك أهناقرأ  أمل  ابلسكت على كل حرف من حروفها الثالثة أبو جعفر 
ليست حروف املعاين بل هي مفصولة وإن اتصلت رمسا ويف كل واحد منها سر هلل تعاىل أو  

فهو جيري جمرى كالم مستقل كما أييت يف تفسريها هلل تعاىل   كل حرف منها كناية عن اسم
 .والعلم به  االرتباطوحذف واو العطف لشدة 

نكتفي هبذا القدر ونستكمل يف احملاضرة القادمة اآلاثر الواردة يف هذه اآلية ومذاهب أهل 
 العلم فيها وهللا املوفق .

 
 املراجع :

 1/166الدمياطي  -عشر إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة 
 77-1/68نظم الدرر للبقاعي 
 21-1/20تفسري أيب السعود 

 99-1/98روح املعاين 
  56-1/55الدر املنثور 

 
 األسئلة :

 ـ سورة البقرة متفردة بفضائل ال يعرف مثلها لغريها . ) صح ( . 1
تشرتك فيها ـ تنقسم فضائل سورة البقرة إىل أربعة أقسام : فضائل هلا خاصة ، وفضائل 2

وسورة آل عمران ، وفضائل تشرتك فيها مع السبع الطوال ، وفضائل تشرتك هبا مع الفاحتة . 
 ) خطأ ( .
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ال جتعلوا بيوتكم قبوراً فإن البيت الذي يقرأ » قال :  جاء يف احلديث أن رسول هللا  -3
 خطأ ( « . ) فيه سورة آل عمران ال يقربه شيطان 

 ، أي : على احملتضر . ) صح ( « اقرءوها على مواتكم » :  ـ معىن قول النيب 4
 ـ البقرة مع الفاحتة تسميان الزهراوين . ) خطأ ( .5
 حافظ البقرة أمرياً على سرية مع أنه كان أصغرهم . ) صح ( . ـ جعل النيب 6
ر . ، أي : اجلميلتني مثل الزهو « اقرءوا الزهراوين : »  ـ معىن الزهراوين يف قول النيب 7
 خطأ ( .)
فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما غيايتان حياجان عن : »  ـ معىن كأهنما غيايتان يف قوله 8

 ، أي : ظالن عظيمان . ) صح ( .« أهلهما 
 وهو يقرأ سورة البقرة . ) صح (  ـ املالئكة نزلت على أسيد بن حضري ورآها 9

وا البقرة فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، وال اقرؤ » :  ـ معىن ) البطلة ( يف قول النيب 10
 ، يعين : السحرة . ) صح ( .«  تستطيعها البطلة

 ـ  مما قيل يف معىن ) ال تستطيعها البطلة ( ، أي : ال يستطيعون حفظها . ) صح ( .11
طوال . ـ املراد بقوله تعاىل : } ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم { أهنا السبع ال12

 ) خطأ ( .
 صح ( .« . ) من أخذ السبع األول من القرآن فهو حرب » ـ يف احلديث احلسن : 13
العباس يوم فر الناس يوم حنني أن ينادي : اي أصحاب سورة البقرة .)  ـ أمر النيب 14

 صح ( .
 ـ سورة البقرة من السور اليت تدافع عن صاحبها يف القرب . ) صح ( .15
فيمن قرأ البقرة وآل عمران ) جدَّ فينا ( ، أي : صار صاحب جد  أنس  ـ معىن قول16

 واجتهاد . ) خطأ ( .
 ـ ورد أن اسم هللا األعظم يف ثالث سور من القرآن وهي البقرة وآل عمران وطه ) صح ( 17
 ـ القول أبن يف سورة البقرة مائة أمر ومائة هني ومائة خرب قول صحيح معترب ) خطأ ( .18
ن : سورة البقرة ـ سورة آل لصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكره أن يقول اإلنساـ ا19

 ، وإمنا يقول : السورة اليت فيها البقرة ، وهكذا . ) خطأ ( .عمران
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ـ سورة البقرة من أواخر ما نزل يف املدينة بدليل أن فيها : } واتقوا يومًا ترجعون فيه إىل 20
 ا ثبت يف الصحيح . ) خطأ ( .هللا { وهي من أواخر ما نزل كم

 ( اء ذكره يف الفاحتة جممالً .)صحـ مناسبة سورة البقرة لسورة الفاحتة أن فيها تفصيل ما ج21
ـ مناسبة سورة البقرة لسورة الفاحتة أنه بعد أن أرشد هللا املؤمنني يف الفاحتة إىل سؤال  22

ىل الكتاب الذي فيه اهلداية ارة إاهلداية إىل الصراط املستقيم ، جاءت سورة البقرة ابإلش
 : } ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني { ) صح ( .فقال
ـ } امل { من املتشابه الذي ال يعلم معناه إال هللا ، فيجب اإلميان به كاإلميان ابلغيب . 23

 )صح ( .
حرف يلفظه له عليه عشر حسنات . ـ من قرأ : } امل { فله تسعون حسنة ألن كل 24

 ح ( .ص)
ـ املقصود ابحلرف الذي ينال العبد عشر حسنات بقراءته يف القرآن احلرف املكتوب يف 25

 القرآن ال احلرف املتلفظ به . ) خطأ ( .
 ـ  مل خيتلف علماء العدد يف عد ) امل ( آية . ) خطأ ( .26
 ال يصح أن يوصف القرآن أبن له سناما تكرميا له  )خطأ( -27
 )خطأ( ثالث ليالوذلك حمدد ببيته ليلة مل يدخله شيطان  يف قرةسورة الب من قرأ -28
 )خطأ( مثانون ملكا البقرة نزل مع كل آية منثبت أنه  -29
 حيصل الضراط من اجلن كما حيدث من اإلنس )صح( -30
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 احملاضرة السابعة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد 

احلروف املقطعة اليت يف أوائل السور، فمنهم من قال : هي مما استأثر ختلف املفسرون يف ا
 .هللا بعلمه ، فردوا علمها إىل هللا ، ومل يفسروها 

ذكره القرطيب عن أيب بكر وعلي بصيغة التمريض وذكره الرازي فقال : وقال أبوبكر الصديق 
  يف كل كتاب سر وسره يف القرآن أوائل السور . وقال علي ن لكل كتاب صفوة : إ

( ومل أقف له على إسناد وال 2/3وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . ) مفاتيح الغيب 
أراه إال موضوعا . وأما عمر وعثمان وابن مسعود فذكره القرطيب قائال : وذكر أبو الليث 
السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أهنم قالوا : احلروف املقطعة من املكتوم الذي ال 

 يفسر ا.هـ هكذا بدون إسناد وال أراه يصح .
وقال القرطيب أيضا : قال عامر الشعيب وسفيان الثوري ومجاعة من احملدثني : هي سر هللا يف 
القرآن وهلل يف كل كتاب من كتبه سر فهي من املتشابه الذي انفرد هللا بعلمه وال جيوز أن 

ليس يف تفسري سفيان شيء من ذلك . تكلم فيها ولكن نؤمن هبا وتقرأ كما جاءت .ا.هـ و 
أما الشعيب فقد روى ذلك عنه ابن املنذر وأبو الشيخ يف التفسري من طريق داود بن أيب هند 
قال : كنت أسأل الشعيب عن فواتح السور قال : ايداود إن لكل كتاب سرا وإن سر هذا 

ف على بقية سنده ( ومل أق1/23القرآن فواتح السور فدعها وسل عما بدا لك )انظر الدر 
للنظر فيه . وهذا يعارض ما صح عن الشعيب يف تفسريها وسوف أييت . أما سفيان فلم أر 

 من أسند ذلك عنه . 
وقد ذكر ابن كثري أن القرطيب نقله عن الربيع بن خثيم وليس كما ذكر وإمنا ذكر عنه أثرا يف 

 تعاىل أنزل هذا القرآن فاستأثر املتشابه وهو مارواه أبوبكر األنباري بسنده عنه قال : إن هللا
عنه بعلم ماشاء وأطلعكم على ماشاء فأما مااستأثر به لنفسه فلستم بنائلني فال تسألوا عنه 
وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وختربون به ومابكل القرآن ما تعلمون تعملون 

 . وإسناده صحيح . 
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ابن أيب حامت عن مقاتل بن  هوأخرجمن السلف .  فالقول األول مل يثبت فيه شيء عن أحد
 حيان قال املتشاهبات فيما بلغنا آمل واملص واملر والر

 
وأصحاب هذا القول اعتربوا ذلك من املتشابه املذكور يف قوله : من آايت حمكمات هن أم 

 الكتاب وأخر متشاهبات .
 ؟ البيان واهلدى  ما احلكمة يف إنزال املتشابه ممن أراد لعباده به: إن قيل ف

 إن كان مما ميكن علمه فله فوائد : قلت 
منها احلث للعلماء على النظر املوجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه فإن استدعاء 

 اهلمم ملعرفة ذلك من أعظم القرب 
ومنها ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات إذ لو كان القرآن كله حمكما ال حيتاج إىل أتويل 

 ت منازل اخللق ومل يظهر فضل العامل على غريه ونظر الستو 
 وإن كان مما ال ميكن علمه فله فوائد 

منها ابتالء العباد ابلوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد ابالشتغال به من 
جهة التالوة كاملنسوخ وإن مل جيز العمل مبا فيه وإقامة احلجة عليهم ألنه ملا نزل بلساهنم 

هم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بالغتهم وأفهامهم دل على أنه نزل من عند هللا ولغت
 .وأنه الذي أعجزهم عن الوقوف على معناه 

 32-2/5اإلتقان يف علوم القرآن  
وكأن احلافظ ابن كثري مال إليه حيث قال بعد أن ذكر بن حبان اأبو حامت قد اختاره و 

هذا املقام كالما ، فقال : ال شك أن هذه احلروف مل بعضهم يف  حلظ من ههنا اخلالف : 
يف القرآن ماهو تعبد ال  إنهينزهلا سبحانه وتعاىل عبثا وال سدى . ومن قال من اجلهلة : 

 معىن له ابلكلية ، فقد أخطأ خطأ كبريا ، فتعني أن هلا معىن يف نفس األمر ، فإن صح لنا
آمنا به كل من عند  حيث وقفنا ، وقلنا : شيء قلنا به ، وإال وقفنا  فيها عن املعصوم

شيء معني ، وإمنا اختلفوا فمن ظهر له  [. ومل جيمع العلماء فيها على7] آل عمران  ربنا
 بعض األقوال بدليل فعليه اتباعه ، وإال فالوقف حىت يتبني . 
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يتكون من  ، وألفاظ الرواايت حتتمل أن االسمهي اسم من أمساء هللا تعاىل القول الثاين : 
 حروفها أو أن كل حرف منها يشري السم من األمساء أو أهنا يركب منها اسم هللا األعظم :

 ثبت ذلك عن ابن عباس وعن ابن مسعود :
هو قسم أقسم هللا به وهو من  : علي بن أيب طلحة : عن ابن عباسرواه ابن جرير من طريق 

 وإسناده حسن . . أمساء هللا تعاىل
ويف إسناده  عن ابن عباس : امل ، قال : أان هللا أعلم .حامت وابن جرير وغريمها اه ابن أيب ورو 

  عطاء بن السائب ويشهد له بقية الطرق .
عن شعبة قال : سألت السدي عن حم وطس وامل . فقال : قال ابن عباس  رواه ابن جريرو 

 وهو منقطع .: هي اسم هللا األعظم . 
ن طريق سعيد بن جبري عنه قال : امل ، حم ، ن قال : اسم وأخرج ابن أيب حامت وابن جرير م

 مقطع وأخرج ابن مردويه عنه قال : فواتح السور كلها من أمساء هللا تعاىل 
 وإسناده جيد ..  فذكر حنوه: ...ابن جرير عن مرة اهلمداين قال : قال عبد هللا ورواه 

اين عن ابن د، وعن مرة اهلموقال السدي عن أيب مالك ، وعن أيب صاحل ، عن ابن عباس 
فهي حروف  امل ( أما). قال :  امل  :مسعود ، وعن انس من أصحاب النيب 

وهو إسناد فيه خلط وابلنسبة البن عباس وابن  هللا تعاىل . اسماستفتحت من حروف هجاء 
 مسعود فقد مر ما يشهد له .

 :  عن علي يوحك 
 أنه كان يقول  اي " كهيعص " ، ايحم عسق" فقال الرازي : روي عن علي عليه السالم 

قلت أخرج ابن جرير وابن ماجة يف تفسريه عن فاطمة بنت علي قالت كان علي يقول : 
 ايكهعيص اغفر يل . وإسناده ضعيف 

 وقد سبق النقل عن علي أنه كان ال يفسرها وال يصح أيضا .
  وإسناده ضعيف .   سعيد بن جبري رواه ابن جرير عنوكذا 

عن سعيد بن جبري يف قوله   حم   قال حاء اشتقت من الرمحن وميم أبو الشيخ خرج وأ
 .اشتقت من الرحيم 

 ابن أيب حامت عن الربيع بن أنس يف قوله   كهيعص   قال اي من جيري وال جيار عليه أخرج و 
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وأخرج عن أشهب قال سألت مالك بن أنس أينبغي ألحد أن يتسمى ب   يس   فقال ما 
 .بغي لقول هللا   يس والقرآن احلكيم   يقول هذا اسم تسميت به أراه ين

 ىل أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت وهو صحيح قال الشعيب : فواتح السور من أمساء هللا تعاو 
 وإمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري وكذلك قال سامل بن عبد هللا

 من الرمحن   وأخرج أبو الشيخ عن حممد بن كعب القرظي قال   الر 
 وأخرج عنه أيضا قال   املص   األلف من هللا وامليم من الرمحن والصاد من الصمد

وأخرج عن حممد بن كعب يف قوله   حم عسق   قال احلاء وامليم من الرمحن والعني من العليم 
 سني من القدوس والقاف من القاهر وال
 ( 2/5، مفاتيح الغيب  1/22نثور ) الدر امل 

 
 الثالث : هو قسم أقسم هللا به :القول 

تقدم يف رواية علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وقد مجع فيه بني كونه من أمساء هللا وبني  
 كونه قسما وال ميتنع ذلك .

  وإسناده صحيح . وروى ابن أيب حامت ، وابن جرير عن عكرمة أنه قال : امل قسم .
 

 القول الرابع : أمساء للسور :
 .  عبد الرمحن بن زيد بن أسلم : إمنا هي أمساء السور : قال قال ابن كثري

قلت : أخرجه ابن جرير إبسناد صحيح عنه رواية عن أبيه عندما سئل عنها وليس قوال عنه 
 جمردا . وروايته عن أبيه ضعيفة .

 .عن سيبويه أنه نص عليه  ريه : وعليه إطباق األكثر ، ونقلقال العالمة الزخمشري يف تفسو 
 . 1/83كشاف ال

كان   ا مبا ورد يف الصحيحني ، عن أيب هريرة أن رسول هللا هذويعتضد قال ابن كثري : 
 يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة ، امل السجدة وهل أتى على اإلنسان . 

قلت : وهذا ليس مبتجه فإنه مسى سورة اإلنسان جبزء من أول آايهتا ومل يقل أحد أبن ذلك 
 نه قال امل السجدة ومل جيتزئ ابحلروف فقط لالشتباه .اسم للسورة كما أ
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أخرجه ابن جرير وإسناده .  عن جماهد أنه قال : امل وحم واملص وص ؛ فواتح افتتح هللا هباو 
 صحيح .

 وإسنادها صحيح أيضا .عنه أنه قال : امل اسم من أمساء القرآن . يف رواية و 
   وهكذا قال قتادة
سم من انه إ:   يرجع إىل معىن قول عبد الرمحن بن زيد بن أسلمولعل هذا قال ابن كثري : 

للقرآن    سم القرآن ، فإنه يبعد أن يكون املص امسااأمساء السور فإن كل سورة يطلق عليها 
سورة  ( عن)كله ، ألن املتبادر إىل فهم سامع من يقول : قرأت املص ، إمنا ذلك عبارة 

 علم . األعراف ، ال جملموع القرآن وهللا أ
 

 القول اخلامس : هي للداللة على مدة :
فالعرب هلم حساب يسمى حساب اجلمل وذلك أهنم حيسبون كل حرف من حروف أيب 

 جاد مبا يقابله من العدد ابتداء من واحد إىل عشرة مث عشرين إىل مائة مث مائتني إخل 
 30 20، ك ل م ن ص   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1فمن أ ب ج د هـ و ز ح ط ي  

 وهكذا . 60 50 40
حدثين الكليب ، عن أيب صاحل ، عن قال حممد بن إسحاق بن يسار صاحب املغازي  فروى

ب قال : مر أبو ايسر بن أخطب يف رجال من ايابن عباس ، عن جابر بن عبد هللا بن ر 
 فأتى أخاه امل ذلك الكتاب ال ريب فيه  وهو يتلو فاحتة سورة البقرة  يهود برسول هللا 

حيي بن أخطب يف رجال من اليهود ، فقال : تعلمون وهللا لقد مسعت حممدا يتلو فيما أنزل 
. قال : نعم . قال : ؟ فقال : أنت مسعته  امل ذلك الكتاب ال ريب فيه  هللا عليه 

فقالوا : اي حممد ، أمل  فمشى حيي بن أخطب يف أولئك النفر من يهود إىل رسول هللا 
: بلى . فقالوا :  فقال رسول هللا  امل ذلك الكتاب  عليك  يما أنزلذكر أنك تتلو فت

جاءك هبذا جربيل من عند هللا ؟ فقال : نعم . قالوا : لقد بعث هللا قبلك أنبياء ما نعلمه بني 
وأقبل على من كان  _حيي بن أخطب  للنيب منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غريك . فقا

واحدة ، والالم ثالثون . وامليم أربعون ، فهذه إحدى وسبعون سنة  فقال هلم : األلف _معه 
، أفتدخلون يف دين نيب إمنا مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ مث أقبل على رسول 
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، فقال : اي حممد هل مع هذا غريه ؟ فقال : نعم . قال : ماذاك ؟ قال : املص .  هللا 
، فهذه  ستون، والالم ثالثون ، وامليم أربعون ، والصاد  ةقال : هذا أثقل وأطول األلف واحد

ئة سنة . هل مع هذا ايحممد غريه ؟ قال : نعم . قال : ماذاك ؟ قال : اإحدى وثالثون وم
الر . قال : هذا أثقل وأطول ، األلف واحدة ، والالم ثالثون ، والراء مئتان ، فهذه إحدى 

أثقل  فهذه. قال :  د غريه ؟ قال : نعم . املرئتا سنة . فهل مع هذا ايحمماوثالثون وم
ئتان فهذه إحدى وسبعون اوأطول األلف واحدة ، والالم ثالثون ، وامليم أربعون ، والراء م

ئتان ، مث قال : لقد لبس علينا أمرك ايحممد ، حىت ما ندري أقليال أعطيت أم كثريا . مث اوم
ن أخطب ، وملن معه من األحبار : ما قال : قوموا عنه مث قال أبو ايسر ألخيه حيي ب

ئة ، وإحدى احدى وثالثون ومإيدريكم ؟ لعله قد مجع هذا حملمد كله إحدى وسبعون و 
ئة وأربع سنني فقالوا : لقد تشابه ائتان ، فذلك سبعمائتان ، وإحدى وسبعون وماوثالثون وم

عليك الكتاب منه  هو الذي أنزل ن هؤالء اآلايت نزلت فيهم : أعلينا أمره ، فيزعمون 
 [. 7] آل عمران  آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات 

وأما من زعم أهنا دالة على معرفة املدد ، وأنه يستخرج هكذا ذكره ابن كثري بعد أن قال : 
من ذلك أوقات احلوادث والفنت واملالحم فقد ادعى ماليس له ، وطار يف غري مطاره ، وقد 

عيف ، وهو مع ذلك أدل على بطالن هذا املسلك من التمسك به ورد يف ذلك حديث ض
 على صحته . 
فهذا احلديث مداره على حممد بن السائب الكليب ، وهو ممن ال حيتج مبا انفرد مث قال عقبه : 

به ، مث كان مقتضى هذا املسلك إن كان صحيحا أن حيسب ما لكل حرف من احلروف 
وأعظم طم يبلغ منه مجلة كثرية ، وإن حسبت مع التكرر فأاألربعة عشر اليت ذكرانها ، وذلك 

 ، وهللا أعلم  .
وقد استخرج بعض األئمة من قوله تعاىل   امل غلبت الروم   أن البيت قال السيوطي : 

 املقدس تفتحه املسلمون يف سنة ثالثة ومثانني ومخسمائة ووقع كما قاله 
السور مع حذف املكرر لإلشارة إىل مدة  لعل عدد احلروف اليت يف أوائل: وقال السهيلي 
 .بقاء هذه األمة 
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وهذا ابطل ال يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس رضي هللا عنه الزجر عن : قال ابن حجر 
عد أيب جاد واإلشارة إىل أن ذلك من مجلة السحر وليس ذلك ببعيد فإنه ال أصل له يف 

 .الشريعة 
 فوائد رحلته ومن الباطل علم احلروف املقطعة يف وقد قال القاضي أبو بكر بن العريب يف

 . هكذا نقل السيوطي . أوائل السور
قلت :  احلديث املذكور أخرجه ابن إسحاق يف السرية وضعفه السيوطي أيضا من هذه 
الطريق . وقول احلافظ ابن كثري مداره على حممد بن السائب وهو ممن ال حيتج مبا انفرد به 

ريق أخرى يف مغازي يونس بن بكري عن ابن إسحاق عن حممد بن أيب منتقض بروايته من ط
حممد عن عكرمة أو سعيد بن جبري عن ابن عباس وجابر بن رائب به حنوه وهذا إسناد 
حسن فصلت القول فيه يف صحيح السرية وله شاهد عن ابن جريج مرسال أخرجه ابن املنذر 

 يف تفسريه .
أن احلديث ال داللة فيه على معىن احلروف املقطعة وإمنا  وال مانع من ذلك شرعا أو عقال إال

  أعلم .ذلك فهم فهمه اليهود من عند أنفسهم رمبا كان صحيحا ورمبا كان خطأ وهللا
 (42-1/41، صحيح السرية   2/13، 1/23،  2/5، الدر املنثور 2/44)اإلصابة 

 
به ال يعلم معناه فهو كمن القول السادس : هجاء موضوع ، وأظنه يعود إىل أنه من املتشا

 فسر املاء ابملاء :
نه قال : فواتح السور كلها ق و ص و حم و طسم و الر وغري ذلك هجاء أعن جماهد 
أخرجه ابن جرير وإسناده ضعيف . وقد تقدم عن جماهد غري هذا القول بسند موضوع . 

 صحيح .
بذكر ما  ينعجم ، استغوقال بعض أهل العربية : هي حروف من حروف املقال ابن كثري : 

ذكر منها يف أوائل السور عن ذكر بواقيها ، اليت هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا ،كما يقول 
بذكر  ينالقائل : ابين يكتب يف ا ب ت ث أي : يف حروف املعجم الثمانية والعشرين فيستغ

 .  بعضها عن جمموعها حكاه ابن جرير
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ورة يف أوائل السور حبذف املكرر منها أربعة عشر حرفا ، : جمموع احلروف املذك قال ابن كثري
جيمعها قولك : نص حكيم قاطع له سر .   ي ع ط س ح ق ن ـوهي ا ل م ص ر ك ه

وهي نصف احلروف عددا واملذكور منها أشرف من املرتوك ، وبيان ذلك من صناعة 
 التصريف . 

ناف أجناس احلروف يعين من قال الزخمشري : وهذه احلروف األربعة عشر مشتملة على أص
ومن املطبقة واملفتوحة ، ومن املستعلية ، ورة ، ومن الرخوة والشديدة هاملهموسة واجمل

مث قال : فسبحان الذي دقت يف  ، ومن حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ، واملنخفضة 
ظم كل شيء حكمته ، وهذه األجناس معدودة مكثورة ابملذكورة منها ، وقد علمت أن مع

 الشيء وجله ينزل منزلة كله . 
قلت : هذه بعض صفات احلروف واهلمس ضده اجلهر والرخاوة ضدها الشدة واإلطباق 

 ضده االنفتاح واالستعالء ضده االستفال وأما القلقلة فال ضد هلا .
 

 القول السابع : قول جامع :
ة من التسعة والعشرين ، قال : هذه األحرف الثالث املعن أيب العالية يف قوله تعاىل : 

حرفا دارت فيها األلسن كلها ، ليس منها حرف إال وهو مفتاح اسم من أمسائه ، وليس منها 
حرف إال وهو من آالئه وبالئه ، وليس منها حرف إال وهو يف مدة أقوام وآجاهلم . قال 

 ينطقون أبمسائه ويعيشون يف عيسى بن مرمي عليه السالم وعجب ، فقال : وأعجب أهنم
فاأللف مفتاح اسم هللا ، والالم مفتاح امسه لطيف ، وامليم مفتاح  ؟، فكيف يكفرون به رزقه

والالم ، األلف سنة ف .امسه جميد ، فاأللف آالء هللا ، والالم لطف هللا ، وامليم جمد هللا 
 .ثالثون سنة ، وامليم أربعون سنة 

يه السالم يبدو أنه أخذه من بعض رواه ابن أيب حامت وإسناده حسن وما رواه عن عيسى عل
 أهل الكتاب وهو غريب وفيه ركاكة .

قال ابن كثري بعد أن عزاه البن جرير وليس فيه عن أيب العالية وإمنا عن الربيع بن أنس : مث 
يوجه كل واحد من هذه األقوال ، ويوفق بينها وأنه ال منافاة بني واحد منها وبني اآلخر  شرع

فكل حرف ، فهي أمساء للسور ، ومن أمساء هللا تعاىل يفتتح هبا السور ، ، وأن اجلمع ممكن 
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، وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثرية بتحميده وتسبيحه  أمسائهمنها دل على اسم من 
سم من أمساء هللا ، وعلى صفة من اوتعظيمه . قال : وال مانع من داللة احلرف منها على 

ألن الكلمة  ، الربيع بن أنس عن أيب العالية (ا ذكرهكم)صفاته ، وعلى مدة وغري ذلك ، 
إان  هنا تطلق ويراد به الدين ، كقوله : إكثرية ، كلفظة األمة ف  الواحدة تطلق على معاين

إن [ وتطلق ويراد هبا الرجل املطيع هلل كقوله : 22،23] الزخرف  وجدان آابءان على أمة 
[وتطلق ويراد هبا 120] النحل   ك من املشركني إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا ومل ي

ولقد  :  [ وقوله23] القصص  وجد عليه أمة من الناس يسقون  :  اجلماعة كقوله
وقال  [ وتطلق ويراد هبا احلني من الدهر كقوله : 36] النحل  بعثنا يف كل أمة رسوال 

على أصح القولني قال :  [ أي بعد حني45] يوسف :  الذي جنا منهما وادكر بعد أمة 
 فكذلك هذا . 

ن أها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية ، فإن أاب العالية زعم حاصل كالمه موجمِ هذا 
من األلفاظ املشرتكة  هاحلرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ، ولفظة األمة وما أشبه

حد دل عليه سياق الكالم ، صطالح ، إمنا دل يف القرآن يف كل موطن على معىن وااليف ا
ذا أمكن فمسألة خمتلف فيها بني علماء األصول ليس هذا إفأما محله على جمموع حمامله 

معانيه يف سياق الكالم  دل على كل منين لفظ األمة إموضع البحث فيها وهللا أعلم . مث 
من غري أن سم آخر ان يدل على أسم ميكن ابداللة الوضع ، فأما داللة احلرف الواحد على 

ضمار بوضع وال بغريه فهذا مما ال يفهم إال يكون أحدمها أوىل من اآلخر يف التقدير أو اإل
 بتوقيف ، واملسألة خمتلف فيها وليس فيها إمجاع حىت حيكم به . 

طالق احلرف الواحد على بقية الكلمة فإن يف السياق إوما أنشدوه من الشواهد على صحة 
 هذا كما قال الشاعر :      ما يدل على ما حذف خبالف

 قاف             ال حتسيب أان نسينا اإلجياف     :  قفي فقالت: قلنا هلا         
 .  فتُ قَ تعين : وَ 

 وقال اآلخر :      
       عنه جلده إذا اي ينقد                     ال كيف ال ايعما للظليم       

 ذا يفعل كذا وكذا ، فاكتفى ابلياء من يفعل ، قال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول : إ
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 وقال اآلخر :
     وال أريد الشر إال أن ات             اابخلري خريات وإن شرا ف          
ن شرا فشر ، وال أريد الشر إال أن تشاء ، فاكتفى ابلفاء والتاء من الكلمتني عن إيقول : و 

 هللا أعلم . بقيتهما ، ولكن هذا ظاهر من سياق الكالم و
احلديث . قال …قال القرطيب : ويف احلديث : من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة 

 ق . : ا: هو أن يقول يف اقتل شقيق
ويعرض لنا سؤال وهو بغض النظر عن معاين هذه احلروف ما هي احلكمة من إيرادها غري ما 

 قدمناه يف حكمة املتشابه ؟
  .أوائل السور . حكاه ابن جريرعرف هبا نقال بعضهم : إمنا ذكرت ل

وهذا ضعيف ألن الفصل حاصل بدوهنا فيما مل تذكر فيه ، وفيما ذكرت فيه قال ابن كثري : 
 البسملة تالوة وكتابة . 

إذ تواصوا ابإلعراض عن  ،ستماعها أمساع املشركني الوقال آخرون : بل ابتدئ هبا لتفتح 
 أيضا  ملؤلف منه . حكاه ابن جريرعليهم ا  حىت إذا استمعوا له تال ،القرآن 

وهو ضعيف أيضا ألنه لو كان كذلك لكان ذلك يف مجيع السور ال يكون يف قال ابن كثري : 
بتداء هبا يف أوائل الكالم اال النبغىبعضها ، بل غالبها ليس كذلك ، ولو كان كذلك أيضا 

أعين البقرة _ يت تليها مث إن هذه السورة وال . معهم ، سواء كان افتتاح سورة أو غري ذلك
 مدنيتان ليستا خطااب للمشركني فانتقض ما ذكروه هبذه الوجوه . _ وآل عمران 

وقال آخرون : بل إمنا ذكرت هذه احلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بياان إلعجاز 
 كب من هذه احلروف املقطعةر هذا مع أنه  . القرآن ، وأن اخللق عاجزون عن معارضته مبثله

 اليت يتخاطبون هبا . 
 .وقد حكى هذا املذهب الرازي يف تفسريه عن املربد ، ومجع من احملققنيقال ابن كثري : 

ونصره أمت نصر وإليه  تابهحنو هذا . وقرره الزخمشري يف ك وحكى القرطيب عن الفراء ، وقطرب
جلهبذ حلافظ اابن تيمية ، وشيخنا اأمحد بن عبد احلليم  ذهب الشيخ العالمة أبو العباس

 . أيب العباس أبو احلجاج املزي وحكاه يل عن  اإلمام



118 
 

قال الزخمشري: ومل ترد كلها جمموعة يف أول القرآن وإمنا كررت ليكون أبلغ يف التحدي 
 والتبكيت ، كما كررت قصص كثرية ، وكرر التحدي ابلصريح يف أماكن . 

:  ةوحرفني : مثل حم . وثالثقال : وجاء منها على حرف واحد كقوله : ص ، ن ، ق . 
تركيب  حم عسق ، ألن  ،املص . ومخسة مثل : كهعيص  ،مثل امل . وأربعة مثل : املر 

من الكلمات ماهو على حرف ، وعلى حرفني ، وعلى ثالثة ، وعلى ؛ كالمهم على هذا 
  (أربعة ، وعلى مخسة ال أكثر من ذلك .

نتصار للقرآن وبيان الف فال بد أن يذكر فيها اوهلذا كل سورة افتتحت ابحلرو قال ابن كثري : 
امل ذلك  ستقراء ، وهو الواقع وهلذا يقول تعاىل : إعجازه وعظمته ، وهذا معلوم ابال

امل هللا الإله إال هو احلي القيوم نزل عليك  [ . 1،2] البقرة  الكتاب ال ريب فيه 
املص . كتاب أنزل إليك فال  [ .3-1] آل عمران  الكتاب ابحلق مصدقا ملا بني يديه

الر .كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من  [ 1،2] األعراف  يكن يف صدرك حرج منه 
امل . تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب  [ 1] إبراهيم  ذن رهبم الظلمات إىل النور إب

م . ح [ 1،2] فصلت  حم . تنزيل من الرمحن الرحيم[. 1،2] السجدة  العاملني 
[ ، 3-1] الشورى  عسق .كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك هللا العزيز احلكيم 

 وغري ذلك من اآلايت الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤالء ملن أمعن النظر ، وهللا أعلم . 
لوال أن العرب كانوا يعرفون أن هلا مدلوال متداوال بينهم لكانوا أول من أنكر  وقال غريه :

بل تلى عليهم   حم   فصلت و   ص   وغريمها فلم ينكروا ذلك بل  النيب   ذلك على
صرحوا ابلتسليم له يف البالغة والفصاحة مع تشوفهم إىل عثرة وغريها وحرصهم على زلة فدل 

 .على أنه كان أمرا معروفا بينهم ال إنكار فيه 
 هنا فواتح والظاهر أنه مبعناه وقيل وهي تنبيهات كما يف النداء عده ابن عطية مغايرا للقول أب

القول أبهنا تنبيهات جيد ألن القرآن كالم عزيز وفوائده عزيزة فينبغي أن يرد وقال بعضهم : 
على مسع متنبه فكان من اجلائز أن يكون هللا قد علم يف بعض األوقات كون النيب  صلى هللا 

نزوله   امل   و   الر   و   حم   عليه وسلم  يف عامل البشر مشغوال فأمر جربيل أبن يقول عند 
 .ليسمع النيب صوت جربيل فيقبل عليه ويصغي إليه 
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قال وإمنا مل تستعمل الكلمات املشهورة يف التنبيه كأال وأما ألهنا من األلفاظ اليت يتعارفها 
الناس يف كالمهم والقرآن كالم ال يشبه الكالم فناسب أن يؤتى فيه أبلفاظ تنبيه مل تعهد 

 أبلغ يف قرع مسعه  لتكون
وقيل إن العرب كانوا إذا مسعوا القرآن لغوا فيه فأنزل هللا هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون 
تعجبهم منه سببا الستماعهم واستماعهم له سببا الستماع ما بعده فرتق القلوب وتلني 

 األفئدة 
ااب يف أول سور منه حروف وقيل هي أمارة جعلها هللا ألهل الكتاب إنه سينزل على حممد كت

 .مقطعة 
وقد أطال اآللوسي يف ذكر كثري من الغرائب حول هذه احلروف وال نطيل بذكر شيء منها 

 لعدم اعتبارها يف احلقيقة  .
-1/98روح املعاين ،  22-1/20تفسري أيب السعود ،  29-2/7اإلتقان يف علوم القرآن )
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 األسئلة :
روف املقطعة يف أوائل السور واملراد منها اختالف تنوع ال ـ اختلف املفسرون يف احل1

 اختالف تضاد . ) صح ( 
ـ قيل يف احلروف املقطعة إهنا مما استأثر هللا بعلمه ، وهو املشهور عن الصحابة والتابعني 2

 ابألسانيد الصحيحة . ) خطأ ( .
من أسرار القرآن .  ئل السور سرـ مل يثبت عن السلف شيء يف أن احلروف املقطعة يف أوا3
 صح ( .)
ـ من حكم ذكر املتشابه يف القرآن حث العلماء على النظر يف معناه والبحث عن دقائقه . 4

 ) صح ( .
 ـ من حكم ذكر املتشابه يف القرآن أن يستوي الناس يف معرفة معاين القرآن ) خطأ ( .5
 والتعبد مبجرد تالوته ) صح (  ـ من حكم ذكر املتشابه يف القرآن ابتالء العباد ابلتوقف فيه6
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ـ من حكم ذكر املتشابه الذي ال يعلم معناه ظهور عجز الناس والتدليل على أنه من عند 7
 هللا . ) صح ( .

ـ الصحيح أن احلروف املقطعة مل ينزهلا هللا عبثاً وال سدى بل هلا معىن وال بد ، فمن ظهر له 8
قف وعدم اخلوض بغري علم هو الواجب . ) شيء من ذلك بدليل فعليه اتباعه وإال فالتو 

 صح ( .
 ـ ثبت عن بعض الصحابة أن احلروف املقطعة تدل على أمساء ُلِل تعاىل ) صح ( .9

 ـ احلروف املقطعة فيها اسم هللا األعظم كما ثبت عن ابن عباس ) خطأ( .10
 ريه ) صح ( ـ قيل إن احلروف املقطعة قسم أقسم هللا به كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغ11
 ـ قيل إن احلروف املقطعة أمساء للسور اليت افتتحت هبا ) صح ( .12
ـ االستدالل على أن احلروف املقطعة هي أمساء للسور مبا ثبت عن أيب هريرة أن رسول 13
كان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة ) امل السجدة ( و ) هل أتى على اإلنسان (   هللا 

 خطأ ( .استدالل يف حمله . ) 
 ـ احلروف املقطعة أمساء للقرآن ككل ، ورجح ذلك ابن كثري ) خطأ ( .14
ـ احلروف املقطعة تدل على مدد معينة على أساس حساب اجلمل عند العرب عند 15

 البعض ) صح ( .
ـ الدليل على أن احلروف املقطعة هي حساابت مدد معينة احلديث الذي فيه قصة أيب 16

 ( .ايسر اليهودي ) خطأ 
ـ صحح ابن كثري يف تفسريه قصة أيب ايسر يف احلروف املقطعة وحساب اجلمل  وصحح 17

 االستدالل هبا ) خطأ ( .
ـ القول أبن عدد احلروف اليت يف أوائل السور مع حذف املكرر منها لإلشارة إىل مدة 18

 بقاء هذه املدة قول قوي معترب ) خطأ ( .
ة فيه على معىن احلروف املقطعة وإمنا ذلك فهم فهمه ـ حديث أيب ايسر اليهودي ال دالل19

 اليهود من عند أنفسهم رمبا كان صحيحا ورمبا كان خطأ ) صح( .
ـ حديث قصة أيب ايسر بن أخطب يف استدالل اليهود ابحلروف املقطعة على مدة األمة 20

 حديث حسن ) صح ( .
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 مشتملة على مجيع أصناف ـ احلروف املقطعة يف أوائل السور عددها ستة عشر حرفاً  21
 وأجناس احلروف ) صح ( .

ـ الدليل على أن احلروف املقطعة يف أوائل السور ال يعرف معناها اختالف العلماء يف 22
 ذلك وعدم اتفاقهم على قول واحد فيها . ) خطأ ( .

ها . ـ الصحيح أنه ال تعارض بني األقوال الواردة يف احلروف املقطعة وأنه ميكن اجلمع بين23
 ) صح ( .

ـ احلكمة يف افتتاح السور ابحلروف املقطعة أن يعرف هبا أوائل السور وهو الصحيح ) 24
 خطأ ( .

ـ احلكمة يف احلروف املقطعة إظهار إعجاز القرآن وأن اخللق عاجزون عن معارضته مبثله 25
ذهب شيخ  مع أنه مركب من هذه احلروف اليت يعرفوهنا ، وهو قول كثري من احملققني وإليه

 اإلسالم ابن تيمية ) صح ( .
ـ وزعت احلروف املقطعة يف سور متعددة ومل جتمع يف أول القرآن ليكون ذلك أبلغ يف 26

 التحدي ) صح ( .
نتصار للقرآن وبيان إعجازه الفال بد أن يذكر فيها ا املقطعة كل سورة افتتحت ابحلروفـ  27

 ) صح ( .ستقراء وعظمته ، وهذا معلوم ابال
يف هذه احلروف دليل على أهنم مل يفهموا املراد منها  ـ عدم إنكار املشركني على النيب 28

 وأنه ليس هلا مدلول تدل عليه ) خطأ ( .
ـ القول أبن احلكمة من احلروف املقطعة أن يتعجب العرب منها فيكون ذلك سبباً 29

 الستماعهم القرآن ، قول مرجوح ) صح ( .
ألن الكلمة الواحدة تطلق ل على كل ما قيل فيها يف نفس الوقت ـ احلروف املقطعة تد30

 ) خطأ( .كثرية ، كلفظة األمة   على معاين
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 احملاضرة الثامنة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 أما بعد

 من سورة البقرة قال تعاىل : 2فموعدان اليوم مع تفسري اآلية رقم 
للمتقني ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى 

جماهد قال  هذه اآلية هي أول آايت وصف املؤمنني كما روى غري واحد إبسناد صحيح عن
من أول البقرة أربع آايت يف نعت املؤمنني وآيتان يف نعت الكافرين وثالث عشرة آية يف 

 . نعت املنافقني ومن أربعني آية إىل عشرين ومائة يف بين إسرائيل
 : فضائلها

ذه اآلايت األربع األوىل من سورة البقرة أحاديث ال يثبت منها شيء وقد روي يف فضل ه
عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائد املسند واحلاكم والبيهقي يف وأحسنها حاال ما رواه 

الدعوات عن أيب بن كعب قال كنت عند النيب  صلى هللا عليه وسلم  فجاء أعرايب فقال اي 
فعوذه النيب  وما وجعه قال به ملم قال فائتين به فوضعه بني  نيب هللا إن يل أخا وبه وجع قال

وإهلكم  ل سورة البقرة وهاتني اآليتنيبفاحتة الكتاب وأربع آايت من أو  صلى هللا عليه وسلم
ر سورة البقرة وآية من آل وآية الكرسي وثالث آايت من آخ 163البقرة اآلية  إله واحد 

إن ربكم هللا      وآية من األعراف 18آل عمران   هو شهد هللا أنه ال إله إال عمران 
   116اآلية  املؤمنون  امللك احلق فتعاىل هللا وآخر سورة املؤمنني 54اآلية  األعراف

وعشر آايت من أول الصافات  3اجلن اآلية   وأنه تعاىل حد ربنا  وآية من سورة اجلن 
فقام الرجل كأنه مل يشك   أحد واملعوذتني وثالث آايت من آخر سورة احلشر وقل هو هللا

 .قط 
 ويف إسناده أبو جناب الكليب ضعفوه لكثرة تدليسه .

عن ابن  وغريهم البيهقي يف شعب اإلميانوالطرباين و الدارمي وابن الضريس  هأخرجما و 
مسعود قال من قرأ عشر من سورة البقرة أول النهار ال يقربه شيطان حىت ميسي وإن قرأها 
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ميسي مل يقربه حىت يصبح وال يرى شيئا يكرهه يف أهله وماله وإن قرأها على جمنون أفاق حني 
 .أربع آايت من أوهلا وآية الكرسي وآيتان بعدها وثالث آايت من آخرها 

يف حكم املرفوع وإسناده ضعيف النقطاعه  ومن طريق الشعيب عن عبد هللا به وهأخرجوه 
 . فإن الشعيب مل يسمع من ابن مسعود

يع وكان من وأخرج سعيد بن منصور والدارمي والبيهقي يف شعب اإلميان عن املغرية بني مس
أصحاب عبد هللا قال من قرأ عشر آايت من البقرة عند منامه مل ينس القرآن أربع آايت من 

 أوهلا وآية الكرسي وآيتان بعدها وثالث من آخرها 
  وهو يف حكم املرسل فهو ضعيف

 ها :القراءات وتوجيه
 قرأ عبد هللا   امل تنزيل الكتاب ال ريب فيه 

وقرأ أبو الشعثاء وزيد بن علي  ال ريب فيه ابلتنوين مرفوعا واملراد استغراق النفي أيضا كما يف 
قراءة اجلمهور وذلك من جهة داللة املعىن ال من جهة اللفظ ألن اللفظ حيتمل العموم 

  وحيتمل نفي الوحدة .
 ا فيه على تقدير فعل أي ال أجد ريبا .وقرأ احلسن ال ريب

 وقرأ الزهري وابن حميصن وعبيد بن عمري وغريهم فيه بضم اهلاء على أصل حركتها .
 وقرأها كذلك ابن أيب إسحق إال انه وصلها بواو .

 وروي عن أيب عمرو إدغام ابء ال ريب يف فاء فيه . لتقارب خمرج احلرفني .
 وكل هذه شواذ ال يقرأ هبا .

  اء مد التربئة يف قوله ال ريب عن محزة ابلتوسط يف املد ال اإلشباع .وج
 وأدغم أبو عمرو اهلاء من قوله فيه يف هاء هدى .

 ووصل ابن كثري هاء فيه بياء لفظية .
هنما وقفا على   ال ريب   وال بد للواقف أوالوقف على فيه هو املشهور وعن انفع وعاصم 

وقول العرب ال أبس وهي كثرية يف لسان . تعاىل قالوا ال ضري  ن ينوي خربا ونظريه قولهأمن 
 أهل احلجاز والتقدير ال ريب فيه 
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  فيه هدى للمتقني ويبتدئ بقوله تعاىل   ال ريبمن القراء من يقف على قوله تعاىل و 
صفة  هدى  أوىل ألنه يصري قوله تعاىل    ال ريب فيه  والوقف على قوله تعاىل 

 وذلك أبلغ من كون فيه هدى للقرآن 
 

 مناسبتها
أما مناسبة هذه اآلية ابعتبارها من صدر سورة البقرة ملا سبقها من سورة الفاحتة فقد ذكر أبو 
جعفر ابن الزبري أن قوله ذلك إشارة إىل الصراط الذي يف قوله اهدان الصراط املستقيم كأهنم 

الذي سألتم اهلداية إليه هو الكتاب وقال أبو  ملا سألوا اهلداية إليه كأنه قيل هلم ذلك الصراط
 حيان : هو أوىل . يعين يف معىن اإلشارة يف قوله ذلك .

قلت : ال يستقيم هذا ألن سورة البقرة مل تنزل بعد الفاحتة مباشرة وإمنا بعدها بسنوات طوال 
 سبق .. ولكنه يبقى وجها للربط بني السورتني يف الرتتيب . وقد قدمنا حنو ذلك فيما 

ما  إىلفإن قلت مل صحت االشارة بذلك وأما وجه ارتباطها ابآلية قبلها فقال الزخمشري : 
يف حكم  واملقضياىل امل بعد ما سبق التكلم به وتقضى  ليس ببعيد قلت وقعت اإلشارة

املتباعد وهذا يف كل كالم حيدث الرجل حبديث مث يقول وذلك ما ال شك فيه وحيسب 
 لك كذا وكذا احلاسب مث يقول فذ

وقال ذلكما مما علمين ريب  68وقال هللا تعاىل ال فارض وال بكر عوان بني ذلك البقرة
وقع يف حد البعد كما تقول لصاحبك وقد  إليهىل املرسل إيوسف وألنه ملا وصل من املرسل 

 . أعطيته شيئا احتفظ بذلك
 فقتم يف التكلم هبا سائر وقال البقاعي : ملا كان معىن امل هذا كتاب من جنس حروفكم اليت

اخللق فما عجزمت عن اإلتيان بسورة من مثله إال ألنه كالم هللا أنتج ذلك كماله فأشري إليه 
أبداة البعد والم الكمال يف قوله ذلك الكتاب لعلو مقداره جباللة آاثره وبعد رتبته عن نيل 

 املطرودين .
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 لغوايت ) مفردات ، بالغة (
ذلك  العرب تعارض بني امسي اإلشارة فيستعملون كال منهما مكان اآلخر مبعىن هذا و

 وهذا معروف يف كالمهم وقد حكاه البخاري عن أيب عبيدة 
 .وقيل معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به 

 قال الزخمشري :
 ؟مؤنث وهو السورة  إليهفإن قلت مل ذكر اسم اإلشارة واملشار 

 ربه أو صفته أجعل الكتاب خ أنمن  أخلوال  : قلت
حكمه عليه يف التذكري كما  إجراءفإن جعلته خربه كان ذلك يف معناه ومسماه مسماه فجاز 

 عليه يف التأنيث يف قوهلم من كانت أمك  أجرى
اجلنس  إىلمشار به  اإلشارةالكتاب صرحيا ألن اسم  إىلوإن جعلته صفته فإمنا أشري به 

 ذلك الشخص فعل كذا  أوهند ذلك اإلنسان : الواقع صفة له تقول 
 :وقال الذبياين 

 سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري         نبئت نعمى على اهلجران عاتبة  
 .أخربين عن أتليف ذلك الكتاب مع امل : فإن قلت 

اثنيا و  مبتدأن يكون امل مبتدأ و ذلك أإن جعلت امل امسا للسورة ففي التأليف وجوه : قلت 
 رب املبتدأ األول الكتاب خربه واجلملة خ

ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب يف مقابلته انقص وأنه  أنومعناه 
الذي يستأهل أن يسمى كتااب كما تقول هو الرجل أي الكامل يف الرجولية اجلامع ملا يكون 

 يف الرجال من مرضيات اخلصال وكما قال 
 خالد   أمهم القوم كل القوم اي 

 الكتاب صفة ومعناه هو ذلك الكتاب املوعود  وأن يكون
الكتاب  أنبدال على  أون يكون امل خرب مبتدأ حمذوف أي هذه امل ويكون ذلك خربا اثنيا أو 

  أخرىصفة وان يكون هذه امل مجلة وذلك الكتاب مجلة 
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وإن جعلت امل مبنزلة الصوت كان ذلك مبتدأ خربه الكتاب أي ذلك الكتاب املنزل هو 
قدر مبتدأ حمذوف أي هو يعين املؤلف  أوالكامل أو الكتاب صفة واخلرب ما بعده  الكتاب

 .ا.هـمن هذه احلروف ذلك الكتاب 
 ال أعلم يف هذا خالفا  :  بن أيب حامتاوالريب الشك وقال 

 وقد يستعمل الريب يف التهمة . كما قال مجيل : 
 فقلت كالان ايبثنُي ُمرِيب       بثينة قالت ايمجيل أربتين                           

 ويستعمل أيضا يف احلاجة كما قال بعضهم :     
 قضينا من هِتامة كل ريب          وخيرب مث أمجمنا السيوفا                    

وأخرج الطسيت يف مسائل ابن عباس أن انفع بن األزرق قال له أخربين عن قوله عز وجل   
فيه قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت ابن الزبعرى ال ريب فيه   قال ال شك 

 : وهو يقول 
 . إمنا الريب ما يقول الكذوب                 ليس يف احلق اي أمامة ريب       

 وهذه الرواية ال تصح سندا لكن الشاهد اللغوي هو املراد هنا . 
لق النفس واضطراهبا ومنه ما روى ذا حصل فيك الريبة وحقيقة الريبة قإوالريب مصدر رابين 

ما ال  إىلدع ما يريبك : احلسن بن علي قال مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول 
 يريبك فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة   

أي فإن كون األمر مشكوكا فيه مما تقلق له النفس وال تستقر وكونه صحيحا صادقا مما 
 تطمئن له وتسكن 

 الزمان وهو ما يقلق النفوس ويشخص ابلقلوب من نوائبه  ومنه ريب
 قال الزخمشري :

  ؟ال فيها غول : فإن قلت فهال قدم الظرف على الريب كما قدم على الغول يف قوله تعاىل 
نه حق وصدق أوإثبات ، نفي الريب عنه ، يالء الريب حرف النفي إألن القصد يف  : قلت

 .يدعونه  ال ابطل وكذب كما كان املشركون
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كتااب آخر فيه الريب فيه كما قصد يف   أنما يبعد عن املراد وهو  إىلولو أوىل الظرف لقصد 
قوله ال فيها غول تفضيل مخر اجلنة على مخور الدنيا أبهنا ال تغتال العقول كما تغتاهلا هي  

 .كأنه قيل ليس فيها ما يف غريها من هذا العيب والنقيصة 
 فاعل من قوهلم وقاه فاتقى  اسميف اللغة  وهو واملتقون مجع متقي : 

 والوقاية فرط الصيانة ومنه فرس واق 
 ترك  أووهو يف الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل 

 إذامبتدأ  أوخرب مع ال ريب فيه لذلك  أووحمل هدى للمتقني الرفع ألنه خرب مبتدأ حمذوف 
 جعل الظرف املقدم خربا عنه 

 وجيوز أن ينصب على احلال والعامل فيه معىن اإلشارة أو الظرف 
 وأصل التقوى التوقي مما يكره ألن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة 

 فتناولته واتقتنا ابليد               سقط النصيف ومل ترد إسقاطه             
 وقال اآلخر 

 أبحسن موصولني كف ومعصم             فألقت قناعا دونه الشمس واتقت         
البغية بدليل وقوع  إىلمصدر على فعل كالسرى والبكى وهو الداللة املوصلة : اهلدى 

  24الضاللة يف مقابلته قال هللا تعاىل أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى البقرة
 24يف ضالل مبني سبأ أووقال تعاىل لعلى هدى 

 . يكون مرفوعا على النعت ومنصواب على احلال وهدى حيتمل من حيث العربية أن
 قال الزخمشري : 

 والذي هو أرسخ عرقا يف البالغة أن يقال إن قوله 
 طائفة من حروف املعجم مستقلة بنفسها  أومجلة برأسها  امل 

 و ذلك الكتاب مجلة اثنية 
 و ال ريب فيه اثلثة 

 و هدى للمتقني رابعة 
غة وموجب حسن النظم حيث جيء هبا متناسقة هكذا من وقد أصيب برتتيبها مفصل البال

 غري حرف نسق وذلك جمليئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض 
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 الثالثة والرابعة  إىلفالثانية متحدة ابألوىل معتنقة هلا وهلم جرا 
بيان ذلك أنه نبه أوال على أنه الكالم املتحدى به مث أشري إليه أبنه الكتاب املنعوت بغاية 

ال فكان تقريرا جلهة التحدي وشدا من أعضاده مث نفى عنه أن يتشبث به طرف من الكم
الريب فكان شهادة وتسجيال بكماله ألنه ال كمال أكمل مما للحق واليقني وال نقص أنقص 

 مما للباطل والشبهة 
 وقيل لبعض العلماء فيم لذتك فقال يف حجة تتبخرت اتضاحا ويف شبهة تتضاءل افتضاحا 

 عنه أبنه هدى للمتقني فقرر بذلك كونه يقينا ال حيوم الشك حوله وحقا ال أيتيه خربأمث 
 الباطل من بني يديه وال من خلفه 

رتبت هذا الرتتيب األنيق ونظمت هذا النظم السري  أنمث مل ختل كل واحدة من األربع بعد 
 من نكتة ذات جزالة 

 شقه الغرض أبلطف وجه وأر  إىلففي األوىل احلذف والرمز 
 ويف الثانية ما يف التعريف من الفخامة 

 ويف الثالثة ما يف تقدمي الريب على الظرف 
 وإيرادهويف الرابعة احلذف ووضع املصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي هو هاد 

 . يف ذكر املتقني واإلجيازمنكرا 
 

 األحاديث واآلاثر :
 ومن ذلك : وقد جاء يف تفسري هذه اآلية بعض األحاديث واآلاثر

عن معاذ بن جبل قال حيبس الناس يوم القيامة بقيع واحد فينادي مناد أين املتقون فيقومون 
يف كنف الرمحن ال حيتجب هللا منهم وال يسترت قيل من املتقون قال قوم اتقوا الشرك عبادة 

 .األواثن واخلصوا هلل العبادة فيمرون إىل اجلنة 
ويف إسناده أبو محزة ميمون األعور وهو حكم املرفوع  رواه ابن أيب حامت وهذا قد يعطى

 ضعيف
وأخرج أمحد وعبد بن محيد والبخاري يف اترخيه والرتمذي وحسنه وابن ماجه وابن أيب حامت 
واحلاكم وصححه والبيهقي يف الشعب عن عطية السعدي وكان من الصحابة قال قال رسول 
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ؤمن أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال أبس به هللا  صلى هللا عليه وسلم  ال يبلغ العبد امل
 حذرا ملا به أبس 

وهذا يف إسناده عبد هللا بن يزيد الدمشقي قال احلافظ ابن حجر : ضعيف . واحلديث قال 
فيه األلباين : ضعيف . ولكن له شاهدان موقوفان هبما يرتقي للحسن أحدمها عن ابن عمر 

  الدرداء عند أمحد يف الزهد وغريه .علقه البخاري جمزوما به واآلخر عن أيب
 ال ريب   ال شك فيه : عن ابن مسعود 

 عن ابن عباس يف قوله   ذلك الكتاب   قال هذا الكتاب 
 عن عكرمة مثله 

 عن ابن عباس يف قوله   ال ريب فيه   قال ال شك فيه 
 عن أيب الدرداء قال الريب   الشك من الكفر 

 يه   قال ال شك فيه عن قتادة يف قوله   ال ريب ف
 عن جماهد مثله 

 عن الشعيب يف قوله   هدى   قال من الضاللة 
 عن ابن مسعود يف قوله   هدى   قال نور   للمتقني   قال هم املؤمنون 

عن ابن عباس يف قوله   هدى للمتقني   أي الذين حيذرون من أمر هللا عقوبته يف ترك ما 
 التصديق مبا جاء منه يعرفون من اهلدى ويرجون رمحته يف 

 عن ابن عباس يف قوله   هدى للمتقني   قال للمؤمنني الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعيت 
 عن قتادة يف قوله   هدى للمتقني   قال جعله هللا هدى وضياء ملن صدق به ونور للمتقني 

اآلية  يمون الصالةوقال قتادة للمتقني هم الذين نعتهم هللا بقوله   الذين يؤمنون ابلغيب ويق
 واليت بعدها

أيب هريرة أن رجال قال له ما التقوى قال هل أخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال فكيف عن 
 صنعت قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه قال ذاك التقوى 

العمل  عن طلق بن حبيب أنه قيل له أال جتمع لنا التقوى يف كالم يسري يرونه قال التقوى
هللا والتقوى ترك معاصي هللا على نور من هللا خمافة  رمحةهللا على نور من هللا رجاء  بطاعة

 عذاب هللا 
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عن أيب الدرداء قال متام التقوى أن يتقي هللا العبد حىت يتقيه من مثقال ذرة وحىت يرتك بعض 
 ما يرى أنه حالل خشية أن يكون حراما يكون حجااب بينه وبني احلرام 

 عن احلسن قال ما زالت التقوى ابملتقني حىت تركوا كثريا من احلالل خمافة احلرام 
 عن سفيان الثوري قال إمنا مسوا املتقني ألهنم اتقوا ما ال يتقى 

عن عبد هللا بن املبارك قال لو أن رجال اتقى مائة شيء ومل يتق شيئا واحدا مل يكن من 
 املتقني 

 التقوى أن تبتغي علم ما مل تعلم منها إىل ما قد علمت منها  عن عون بن عبد هللا قال متام
 عن وهب بن كيسان قال كتب رجل إىل عبد هللا بن الزبري مبوعظة 

أما بعد فإن ألهل التقوى عالمات يعرفون هبا ويعرفوهنا من أنفسهم من صرب على البالء 
 ورضى ابلقضاء وشكر النعماء وذل حلكم القرآن 

ال قال داود البنه سليمان عليه السالم اي بين إمنا تستدل على تقوى الرجل عن ابن املبارك ق
 بثالثة أشياء حلسن توكله على هللا فيما انبه وحلسن رضاه فيما أاته وحلسن زهده فيما فاته 

عن سعيد بن أيب سعيد املقربي قال بلغنا أن رجال جاء إىل عيسى فقال اي معلم اخلري كيف 
ينبغي له قال بيسري من األمر حتب هللا بقلبك كله وتعمل بكدحك أكون تقيا هلل كما 

وقوتك ما استطعت وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك قال من ابن جنسي اي معلم اخلري 
 قال ولد آدم كلهم وما ال حتب أن يؤتى إليك فال أتته إىل أحد فأنت تقي هلل حقا 

لنهار وال بقيام الليل والتخليط فيما بني ا عن عمر بن عبد العزيز قال ليس تقوى هللا بصيام
ذلك ولكن تقوى هللا ترك ما حرم هللا وأداء ما افرتض هللا فمن رزق بعد ذلك خريا فهو خري 

 إىل خري 
عن ميمون بن مهران قال ال يكون الرجل من املتقني حىت حياسب نفسه أشد من حماسبة 

 ين مشربه أمن حل ذلك أو من حرام شريكه حىت تعلم من أين مطعمه ومن أين ملبسه ومن أ
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 أقوال املفسرين يف معناها
قال الزخمشري ذلك إشارة إىل   امل   كما قال تعاىل   ال فارض وال بكر عوان بني ذلك   

وقال تعاىل   ذلكم حكم هللا حيكم بينكم   وقال   ذلكم هللا   وأمثال ذلك مما أشري به إىل 
 .ما تقدم ذكره وهللا أعلم 

قد ذهب بعض املفسرين فيما حكاه القرطيب وغريه أن ذلك إشارة إىل القرآن الذي وعد و 
الرسول  صلى هللا عليه وسلم  إبنزاله عليه أو التوراة أو اإلجنيل أو حنو ذلك يف أقوال عشرة 

 وقد ضعف هذا املذهب كثريون وهللا أعلم 
شارة إىل التوراة واالجنيل كما حكاه و   الكتاب   القرآن ومن قال إن املراد بذلك الكتاب اإل

 بن جرير وغريه فقد أبعد النجعة وأغرق يف النزع وتكلف ما ال علم له به ا
ومعىن الكالم هنا أن هذا الكتاب هو القرآن ال شك فيه أنه نزل من عند هللا كما قال تعاىل 

 يف السجدة   امل تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني   
 م هذا خرب ومعناه النهي أي ال تراتبوا فيه وقال بعضه

وخصت اهلداية للمتقني كما قال   قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ال يؤمنون يف 
آذاهنم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد     وننزل من القرآن ما هو شفاء 

ذلك من اآلايت الدالة على اختصاص ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا   إىل غري 
املؤمنني ابلنفع ابلقرآن ألنه هو يف نفسه هدى ولكن ال يناله إال األبرار كما قال تعاىل   اي 

 أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني   
ما أقره عليه ابن  كله وهو ني  ماجاء يف اآلاثر يف وصف املتقبن جرير أن اآلية تعم اواختار 

 كثري أيضا 
ويطلق اهلدى ويراد به ما يقر يف القلب من اإلميان وهذا ال يقدر على خلقه يف قلوب العباد 

إال هللا عز وجل قال هللا تعاىل   إنك ال هتدي من أحببت   وقال   ليس عليك هداهم   
فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له  وقال   من يضلل هللا فال هادي له   وقال   من يهد هللا

وليا مرشدا   إىل غري ذلك من اآلايت ويطلق ويراد به بيان احلق وتوضيحه والداللة عليه 
واالرشاد إليه قال هللا تعاىل   وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم   وقال   إمنا أنت منذر ولكل 
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على اهلدى   وقال   وهديناه  قوم هاد   وقال تعاىل   وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى
 النجدين   على تفسري من قال املراد هبما اخلري والشر وهو األرجح وهللا أعلم 

ن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه سأل أيب بن كعب عن التقوى فقال له أما نقل القرطيب أو 
 . سلكت طريقا ذا شوك قال بلى قال فما عملت قال مشرت واجتهدت قال فذلك التقوى 

عن أيب صاحل قال : قال ويبدو أن هذا النقل فيه وهم وإمنا املروي يف الزهد الكبري للبيهقي 
لرجل أليب هريرة فالتقوى ......اخل فذكر حنوه . وقد تقدم يف اآلاثر ويف إسناده هشام بن 

 زايد وهو مرتوك .
 بن املعتز فقال اوقد أخذ هذا املعىن 

 قى خل الذنوب صغريها وكبريها ذاك الت
 واصنع كماش فوق أر ض الشوك حيذر ما يرى 

 الحتقرن صغرية إن اجلبال من احلصى 
واألحاديث واآلاثر وأقوال العلماء يف فضل التقوى كثرية وال عالقة هلا بتفسري اآلية ولذا ال 

 نطيل بذكرها .
 

 املعىن اإلمجايل
يكون مظنة لالرتياب والشك واخلالصة أن املراد ابآلية التنويه بعظم القرآن وتنزيهه عن أن 

فيما احتواه وأنه كله يهدي ويرشد إىل سلوك طريق اخلري والصالح وجتنب طريق الشر والزيغ 
 والضالل .

 
 األحكام املستنبطة أو مسائل :

 ؟على سبيل االستغراق وكم من مراتب فيه عن الكتاب كيف نفى الريب أوال :  
فيه وإمنا املنفى كونه متعلقا للريب ومظنة له ألنه يراتب  ان أحدأ مل ينف يف اآلية اجلواب :

 قوله تعاىل إىلمن وضوح الداللة وسطوع الربهان حبيث ال ينبغي ملراتب أن يقع فيه أال ترى 
فما أبعد وجود الريب  23وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فاتوا بسورة من مثله البقرة

 ويروزوا قواهم يف البالغة هل أنفسهمحيزروا  أنب وهو منهم وإمنا عرفهم الطريق اىل مزيل الري



133 
 

ليس فيه جمال للشبهة وال مدخل  أنتتم للمعارضة أم تتضاءل دوهنا فيتحققوا عند عجزهم 
 . للريبة

اثنيا : كيف قال هللا هدى للمتقني ؟ فيه إشكاالن : أن املتقني مهتدون أصال فكيف يكون 
لضال ال يهتدي ابلقرآن ؟ كيف ذلك وكل من آمن هدى هلم؟ الثاين : هل معىن ذلك أن ا

 به كان ضاال قبل اإلميان ؟ 
فاجلواب على األول أن املراد أنه سبب يف استدامتهم على اهلدى وهذا كثري كما يف قوله اي 

 أيها النيب اتق هللا وكما يف قوله اي أيها الذين آمنوا آمنوا وحنو ذلك . 
لباس  الكتساءعند مشارفتهم هللا مساهم  معه أبنه وجياب على األول أيضا وعلى الثاين

كقول رسول هللا  صلى هللا ال أهنم صاروا متقني فعال يعين مساهم مبا يؤولون إليه  التقوى متقني 
أراد أحدكم احلج فليعجل فإنه  إذاعباس  ابنعليه وسلم  من قتل قتيال فله سلبه   وعن 
فسمى املشارف للقتل واملرض والضالل قتيال  ميرض املريض وتضل الضالة وتكون احلاجة  

 الفجور والكفر  إىلأي صائرا  27فاجرا كفارا نوح إالومريضا وضاال ومنه قوله تعاىل وال يلدوا 
فإن قلت فهال قيل هدى للضالني قلت ألن الضالني فريقان فريق علم بقاؤهم على الضاللة 

اهلدى فال يكون هدى للفريق الباقني  إىلمصريهم  أنوهم املطبوع على قلوهبم وفريق علم 
يكون هدى هلؤالء فلو جيء ابلعبارة املفصحة عن ذلك لقيل هدى  أنعلى الضاللة فبقى 

ذكران فقيل هدى  اليتعلى الطريقة  إبجرائهاهلدى بعد الضالل فاختصر الكالم  إىلللصائرين 
 .للمتقني 

ال يتناوهلا  وقيل الصحيح أنهبها ؟ هل يتناول اسم املتقي جتنواختلف يف الصغائر مسألة : 
 ألهنا تقع مكفرة عن جمتنب الكبائر 

عن خربة كما ال جيوز  إالوقيل يطلق على الرجل اسم املؤمن لظاهر احلال واملتقي ال يطلق 
 .على املخترب  إالالعدل  إطالق

 ونكتفي هبذا القدر يف هذه اآلية وهللا املوفق .
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 األسئلة :
بع آايت يف نعت املؤمنني وآيتان يف الكافرين وثالث عشرة يف املنافقني ، ـ أول البقرة أر 1

 وهذا يدل على أن النفاق االعتقادي أخطر من الكفر الظاهر . ) صح ( .
ـ ورد يف أول آايت سورة البقرة أحاديث صحيحة تدل على فضلها وأن من قرأها يعصمه 2

 هللا من الشيطان والسحر ) خطأ ( .
 ( ورة البقرة على جمنون أفاق )خطأن مسعود أن من قرأ عشر آايت من أوائل سـ ثبت عن اب3
 ـ قرأ اجلمهور ) ال ريب ( ابلفتح ، واملعىن استغراق النفي جلميع أفراده ) صح ( .4
ـ ال يستقيم أن اإلشارة بقوله ) ذلك ( يف أول البقرة إشارة إىل الصراط املذكور يف سورة 5

 ة مل تنزل بعد الفاحتة مباشرة وإمنا بعدها بسنوات طوال ) صح ( .الفاحتة ألن سورة البقر 
والعرب تعارض بني امسي اإلشارة فيستعملون كال منهما الكتاب مبعىن هذا  الكتاب ذلكـ 6

 ) صح ( .مكان اآلخر 
. لتنوين ابلضم ، وابلتنوين ابلنصبـ القراءات املتواترة يف كلمة ) ريب ( ثالثة : ابلفتح ، واب7
 خطأ ( .) 
ـ جيوز الوقف على ) ريب ( على تقدير خرب ، والبدء بقوله ) فيه هدى ( على معىن أن 8

 القرآن فيه هدى ) صح ( .
ـ جيوز الوقف على ) ريب فيه ( والبدء بقوله ) هدى ( على معىن أن هدى صفة للقرآن ) 9

 صح ( .
 ية ) خطأ ( .ـ الوقف على ريب والبدء بفيه هدى أبلغ من حيث املعىن يف اآل10
ـ ذكر بعضهم أن اإلشارة بقوله ) ذلك ( يف أول البقرة إشارة إىل الصراط املذكور يف سورة 11

الفاحتة كأهنم ملا سألوا اهلداية إليه قيل هلم : ذلك الصراط هو الكتاب ، وقال أبو حيان : هو 
 أوىل ) صح ( .

إشارة إىل بعد رتبة هذا القرآن  ـ اإلشارة بذلك إشارة للبعيد ، ففي قوله : ذلك الكتاب12
 وعلو قدره ) صح ( .

ـ قيل إن ذلك يف قوله : ذلك الكتاب مبعىن هذا ، من ابب استعمال اسم اإلشارة مكان 13
 اآلخر ) صح ( .
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 ) خطأ ( .يراتب فيه  ان أحدأ قوله : ال ريب فيه املراد منه نفيـ 14
على كمال هذا الكتاب فإنه هو  ـ الالم يف ) الكتاب ( هي الم الكمال اليت تدل15

 الكتاب على احلقيقة ) صح ( .
 ـ الريب هو الشك وقد يستعمل يف التهمة ويف احلاجة أيضاً ) صح ( .16
دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن » ـ أصل الريب قلق النفس واضطراهبا ومنه حديث : 17

 صح ( .« ) الشك ريبة 
اللة على أن هذا الكتاب ال شك فيه خبالف غريه ففيه ـ أتخري ) فيه ( على ) ريب ( للد18

 شك ) خطأ ( .
 ـ أصل التقوى من الوقاية ، مبعىن : يقي نفسه ما يوجب العقوبة ) صح ( .19
ـ اختالف العلماء يف تعريف التقوى من ابب التنوع والتمثيل ، وكل ما ذكروه داخل يف 20

 معىن التقوى . ) صح ( .
 ه ( خرب مبعىن النهي ، أي : ال تراتبوا فيه ألنه ال ريب فيه ) صح ( .ـ مجلة ) ال ريب في21
ـ ختصيص املتقني ابلذكر يف اآلية فيه داللة على أن هذا الكتاب ليس فيه هدى لغري 22

 املتقني ) خطأ ( .
ـ ختصيص اهلداية ابلقرآن للمتقني ألهنم هم الذين ينتفعون ابهلدى الذي فيه وإن كان 23

 لناس ) صح ( .هدى جلميع ا
ـ اهلدى معناه عند اإلطالق يراد به بيان احلق وتوضيحه والداللة واإلرشاد إليه وال يدخل 24

 فيه ما يقر يف القلب من اإلميان ) خطأ ( .
ـ نفي الريب عن القرآن مع أن كثريًا من الناس يراتبون فيه كما قال تعاىل : } وإن كنتم 25

يه داللة على أن عدم الريب فيه متعلق ابملتقني فهم الذين ال يف ريب مما نزلنا على عبدان { ف
 يراتبون فيه وال يشكون أنه كالم رب العاملني ) خطأ ( .

ـ قوله } هدى للمتقني { مع أن املتقني مهتدون أصاًل للداللة على أنه سبب يف 26
 استدامتهم على اهلدى ) صح ( .

ًا من احلالل خمافة احلرام )  حىت تركوا كثري ـ عن احلسن قال : ما زالت التقوى ابملتقني27
 ( .صح
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 ـ ال يطلق على العبد أنه من املتقني حىت يرتك الصغائر مع الكبائر ) خطأ ( .28
ـ اإلميان يطلق على الرجل لظاهر حاله ، وأما التقوى فال تطلق على الرجل إال بعد خربة 29

 حباله ) صح ( .
 اإلشارة بذلك الكتاب إىل التوراة واإلجنيل ) صح ( . ـ نقل ابن جرير وغريه القول أبن30
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 احملاضرة التاسعة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 أما بعد

 من سورة البقرة قال تعاىل : 3فموعدان اليوم مع تفسري اآلية رقم 
قونالذين يؤمنون ابلغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينف 

هذه اآلية هي اآلية الثانية يف وصف املؤمنني كما جاء يف رواية جماهد وغريه وما روي يف 
 فضلها هو ما روي يف فضل اآلايت األربع حسب ما سبق احلديث عنه 

 
 القراءات وتوجيهها :

فيها أوجه أدائية ومن ذلك إبدال اهلمزة يف يؤمنون واوا لورش عن انفع وحلمزة عند الوقف 
يم الم الصالة لورش ووصل ميم اجلمع يف رزقناهم البن كثري ولقالون عن انفع خبلف وتفخ

عنه وقد ذكران ذلك هنا ويف اآلية السابقة مما يشبه ذلك من ابب اإلشارة هلذه األنواع وال 
يسعنا أن نذكر ذلك عند كل آية والذي يعنينا يف التفسري ما يكون من القراءات متعلقا 

 خال ذلك فمكانه كتب القراءات وتوجيهها . ابملعىن وأما ما
 

 مناسبتها
 أما مناسبة هذه اآلية فهي واضحة ألننا ما زلنا يف موضوع واحد وهو بيان أوصاف املؤمنني 

 
 لغوايت ) مفردات ، بالغة (

 وآمنته  أمنتهإفعال من األمن يقال  يؤمنون : واإلميان
 واملخالفة صدقه وحقيقته آمنه التكذيب  إذامث يقال آمنه 

 عرتف اتعديته ابلباء فلتضمينه معىن أقر و  وأما
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ما وثقت  أيأجد صحابة  أنما آمنت من قوهلم  : عن العرب اه بعضهم ما حك وأما
فحقيقته صرت ذا أمن به أي ذا سكون وطمأنينة وكال الوجهني حسن يف يؤمنون ابلغيب 

 حق  أبنهيثقون  أوأي يعرتفون به 
غيب صلة لإلميان وان يكون يف موضع احلال أي يؤمنون غائبني عن ال يكون ابل أنوجيوز 

ليعلم أين مل  18املؤمن به وحقيقته ملتبسني ابلغيب كقوله الذين خيشون رهبم ابلغيب فاطر
  52أخنه ابلغيب يوسف

 
 الغيب :

 ؟ ن جعلته حاال إجعلته صلة و  إنفما املراد ابلغيب : فإن قلت 
مبعىن الغائب إما تسمية ابملصدر من قولك غاب الشيء غيبا   جعلته صلة كان إن فاجلواب :

  46شاهد ابلشهادة قال هللا تعاىل عامل الغيب والشهادة الزمرامل يكما مس
 للتعدية هناوالباء 
حنو ميت  فقيل : غيب كما يف فخففيعين أصله غيب أي ما غاب ن يكون فيعال أوإما 

 وميت .
علم اللطيف اخلبري وإمنا نعلم منه حنن ما  إالنفذ فيه ابتداء اخلفي الذي ال ي ابلغيب :واملراد 

 .نصب لنا دليال عليه وهلذا ال جيوز أن يطلق فيقال فالن يعلم الغيب  أوعلمناه أ
وصفاته والنبوات وما يتعلق هبا والبعث والنشور واحلساب والوعد والغيب ما يتعلق ابهلل 

 والوعيد وغري ذلك 
 وتكون الباء هنا للمصاحبة .عىن الغيبة واخلفاء وإن جعلته حاال كان مب

وقيل املراد ابلغيب القلب أي يؤمنون بقلوهبم ال كمن يقولون أبفواههم ما ليس يف قلوهبم 
 . لآللةتكون الباء هنا و 

الذين يؤمنون إما موصول ابملتقني على أنه صفة جمرورة أو مدح منصوب أو وقال الزخمشري : 
 ذين يؤمنون أو هم الذين يؤمنون مرفوع بتقدير أعين ال

 أولئك على هدى     ـوإما مقتطع عن املتقني مرفوع على االبتداء خمرب عنه ب
 .وإذا كان مقتطعا كان وقفا اتما ، فإذا كان موصوال كان الوقف على املتقني حسنا غري اتم 
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  يقيمون :
 أقامئضها وسننها وآداهبا من يقع زيغ يف فرا أنالصالة تعديل أركاهنا وحفظها من  إقامةمعىن 

  . العود إذا قومه
وقال أو الدوام عليها واحملافظة عليها كما قال عز وعال الذين هم على صالهتم دائمون 

 والذين هم على صلواهتم حيافظون 
 إليهحوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه  إذاذا نفقت ألهنا إمن قامت السوق أو 

عطلت وأضيعت كانت كالشيء الكاسد الذي ال يرغب  وإذايه احملصلون الرغبات ويتنافس ف
 فيه 
قام : ن ال يكون يف مؤديها فتور عنها وال توان من قوهلم أ ألدائها و ريالتجلد والتشممن أو 

 .تقاعس وتثبط  إذاابألمر وقامت احلرب على ساقها ويف ضده قعد عن األمر وتقاعد عنه 
األداء ابإلقامة ألن القيام بعض أركاهنا كما عرب عنه ابلقنوت فعرب عن  املراد أداؤهاأو 

 ذا صلى لوجود التسبيح فيها إوالقنوت القيام وابلركوع وابلسجود وقالوا سبح 
 

 الصالة :
 أصل الصالة يف كالم العرب الدعاء ، قال األعشى : 

 ماعليها وزمزَ  ىت صلَّ حِب ها          وإن ذُ بيتَ  ال يربح الدهرَ  هلا حارسٌ           
والبيت يف وصف اخلمر أي هلا حارس ال يفارقها طوال الوقت وإن ذحبت أي أزيل ختمها 

 أخذ يدعو خمافة أن تكون فسدت . والزمزمة صوت الدعاء .
      

 وقال أيضا :     
 م     سَ ا وارتَ هنمِ ى على دَ ا            وصلَّ هنمِ يف دَ  ها الريحَ لَ وقابَـ                   

والبيت يف اخلمر كذلك ، واملراد بقابلها الريح أي عند فتحها ، وأخذ يدعو خمافة أن تكون 
 فسدت ، وارتسم أي كرب ودعا . ودن اخلمر وعاؤها .

 أنشدمها ابن جرير مستشهدا على ذلك . 
 :  وقال اآلخر
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 عا           جَ والوَ  ابَ وصب أيب األَ نمِ                ايرب جَ اًل مرحتَِ  بتُ يت وقد قرَّ نْ تقول بِ     
 عاطجَ ضْ مُ  املرءِ  نبِ جلَِ  ي           نوما فإنَّ ضِ مِ فاغتَ  الذي صليتِ  مثلُ  عليكِ     

    واألوصاب هي األوجاع
  .يل  تو عليك من الدعاء مثل الذي دع: يقول 

مث استعملت الصالة يف الشرع يف ذات الركوع والسجود واألفعال املخصوصة ، يف األوقات 
 .بشروطها املعروفة ، وصفاهتا وأنواعها املشهورة  ، خصوصةامل

ن إذا حتركا يف الصالة عند الركوع ، ومها عرقان ميتدان من يْ وَ لَ وقيل : هي مشتقة من الصَّ 
 وهو آخر فقرات العمود الفقري يف الظهر . .الذنب  بَ جْ الظهر حىت يكتنفا عَ 

يقال : صلى الفرس إذا جاء مصليا بة اخليل ، وهو التايل للسابق يف حل "يلمِ املصَ "ومنه مسي 
 الُصِليوقيل : هي مشتقة من  .وفيه نظر وهو الذي يتلو السابق ألن رأسه عند َصاَله . 

أي ال يلزمها ويدوم فيها إال  ال يصالها  وهو املالزمة للشيء من قوله تعاىل : 
األشقى  يم ، كما أن املصللنار لتقوَّ ية اخلشبة يف الِ صْ [ وقيل : مشتقة من تَ 15]الليل 
] العنكبوت  إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر هللا أكرب  ه ابلصالة جَ م عوَ قومِ يَ 

 أصح وأشهر وهللا أعلم . ها من الدعاءِ [ ، واشتقاقُ 45
وعكس أبو حيان األمر فجعل الصالة حقيقة يف اهليئة املخصوصة وجمازا يف الدعاء جبامع أن 

ي خيشع يف دعائه كما يفعل املصلي وهذا عجيب منه ألن الصالة هبذه الكيفية الداع
  اصطالح شرعي ليس من وضع اللغة والشواهد تؤيد القول األول .

 رزقناهم : 
 حنو ذبح ورعي للمذبوح واملرعي  ىالرزق يف اللغة العطاء ويطلق على احلظ املعط

 .وقيل هو ابلفتح مصدر وابلكسر اسم 
 وقيل إنه يعم غريه كالنبات  .ما ينتفع به احليوان  ويف العرف

ومنه قوله : وجتعلون  امللك ومبعىن الشكر عند أزدمبعىن وقيل أصل الرزق احلظ ويستعمل 
 رزقكم أنكم تكذبون .

هللا  إىليضاف  أننفسه لإلعالم أبهنم ينفقون احلالل الطلق الذي يستأهل  إىلالرزق  وإسناد
 ويسمى رزقا منه 



141 
 

عنه وقدم مفعول الفعل  املنهية صيانة هلم وكفا عن اإلسراف والتبذير يل من التبعيضوأدخ
 داللة على كونه أهم كأنه قال وخيصون بعض املال احلالل ابلتصدق به 

 
 خوان أنفق الشيء وأنفده ينفقون : أ

 وعن يعقوب نفق الشيء ونفد واحد 
ذهاب ابلكلية دون األول واملراد هبذا يف الثاين معىن اإل نفاد أخوان خال أنواإل واإلنفاق
الصرف إىل سبيل اخلري فرضا كان أو نفال ومن فسر ابلزكاة ذكر أفضل أنواعه  اإلنفاق

 .واألصل فيه أو خصصه هبا القرتانه مبا هو شقيقها 
ذا أتملت إوكل ما جاء مما فاؤه نون وعينه فاء فدال على معىن اخلروج والذهاب وحنو ذلك 

 ر ونفس ونفع إخل .مثل نفخ ونف
قبلها من الصلة وتقدمي املفعول لالهتمام واحملافظة  معطوفة على ماومجلة ومما رزقناهم ينفقون 

 .على رءوس اآلي 
 
 

 األحاديث واآلاثر :
 عن عبد هللا قال اإلميان التصديق 

 بن عباس رضي هللا عنهما يؤمنون يصدقون ا عنو 
 وعن الزهري اإلميان العمل 

 بن أنس يؤمنون خيشون  وعن الربيع
صليت الظهر أو العصر : بنت أسلم قالت  نويلة أو تويلةجعفر بن حممود عن جدته  وعن

يف مسجد بين حارثة فاستقبلنا مسجد ايلياء فصلينا سجدتني مث جاءان من خيربان أن رسول 
لنساء فتحول الرجال مكان النساء واهللا  صلى هللا عليه وسلم  قد استقبل البيت احلرام 

 .البيت احلرام  افصلينا السجدتني الباقيتني وحنن مستقبلو  مكان الرجال
فحدثين رجال من بين حارثة أن رسول هللا  صلى هللا عليه الراوي عن جعفر : قال إبراهيم 

 .وسلم  حني بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا ابلغيب 



142 
 

دة اليت يف آخره وهي ضعيفة . ألجل الزايهذا حديث غريب من هذا الوجه قال ابن كثري : 
 جدا

فقد أخرجه ابن أيب حامت وابن مردويه وغريمها وقال اهليثمي : فيه إسحاق بن إدريس 
 األسواري وهو ضعيف مرتوك .

 وقد جاء إبسناد آخر حسن أخرجه الطرباين وغريه وقال اهليثمي : رجاله موثوقون . 
 ين رجال من بين حارثة ...اخل "إال أن الشاهد غري مذكور فيه وهو قوله : ." فحدث

عن عبد الرمحن بن يزيد قال كنا عند عبد هللا بن مسعود جلوسا فذكران أصحاب النيب  و 
صلى هللا عليه وسلم  وما سبقوان به فقال عبد هللا إن أمر حممد  صلى هللا عليه وسلم  كان 

ان بغيب مث قرأ   امل ذلك بينا ملن رآه والذي ال إله غريه ما آمن أحد قط إمياان أفضل من إمي
أخرجه الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الذين يؤمنون ابلغيب   إىل قوله   املفلحون   

وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني ومل سعيد بن منصور يف سننه واحلاكم وغريمها 
  وسكت الذهيب وإسناده صحيح . خيرجاه
 .من هللا تعاىل  بن عباس ابلغيب قال مبا جاء منه يعيناوعن 

عن أيب العالية يف قوله تعاىل   يؤمنون ابلغيب قال يؤمنون ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم و 
 اآلخر وجنته وانره ولقائه ويؤمنون ابحلياة بعد املوت وابلبعث فهذا غيب كله 

 وكذا قال قتادة بن دعامة 
من أمر اجلنة وأمر النار وما ذكر يف  أما الغيب فما غاب عن العباد  أبسانيده :وقال السدي 

 .القرآن 
 القرآن  وعن زر قال   الغيب

 وقال عطاء بن أيب رابح من آمن ابهلل فقد آمن ابلغيب 
 وقال إمساعيل بن أيب خالد يؤمنون ابلغيب قال بغيب اإلسالم 

 وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون ابلغيب قال ابلقدر 
مجعة حدثنا حديثا مسعته من رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   بن حمرييز قال قلت أليبا وعن

قال نعم أحدثك حديثا جيدا تغدينا مع رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ومعنا أبو عبيدة بن 
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اجلراح فقال اي رسول هللا هل أحد خري منا أسلمنا معك وجاهدان معك قال نعم قوم من 
 .بعدكم يؤمنون يب ومل يروين 

محد وغريه وإسناده حسن وقال اهليثمي : رجاله ثقات وقال ابن حجر : إسناده أخرجه أ
 حسن  وصححه األلباين .

عن صاحل بن جبري قال قدم علينا أبو مجعة األنصاري  مطوالبن مردويه يف تفسريه ا وأخرجه
صاحب رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ببيت املقدس يصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن 

رضي هللا عنه فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد اإلنصراف قال إن لكم جائزة وحقا حيوة 
أحدثكم حبديث مسعته من رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قلنا هات رمحك هللا قال كنا مع 
رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا اي رسول هللا هل من 

أجرا آمنا ابهلل واتبعناك قال ما مينعكم من ذلك ورسول هللا بني أظهركم أيتيكم  قوم أعظم منا
ابلوحي من السماء بل قوم بعدكم أيتيهم كتاب من بني لوحني يؤمنون به ويعملون مبا فيه 

 .أولئك أعظم منكم أجرا مرتني 
: إسناد وقد أخرجه أيضا مطوال كما هنا الطرباين وإسناده حسن وقال احلافظ ابن حجر 

 هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية املتقدمة .
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا  يف جزئه احلسن بن عرفة  وروى

صلى هللا عليه وسلم  أي اخللق أعجب إليكم إمياان قالوا املالئكة قال وما هلم ال يؤمنون وهم 
والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم ال  يؤمنون عند رهبم قالوا فالنبيون قال وما هلم ال

تؤمنون وأان بني أظهركم قال فقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  أال إن أعجب اخللق إيل 
 .إمياان لقوم يكونون من بعدكم جيدون صحفا فيها كتاب يؤمنون مبا فيها 

 .منكر احلديث : املغرية بن قيس البصري قال أبو حامت الرازي يف إسناده 
وأخرجه من طريق ابن عرفة البيهقي يف الدالئل وإسناده ضعيف وقد ضعفه األلباين ولكن 
قال السيوطي : له طرق كثرية أوردهتا يف األمايل ومنها ما ذكره ابن كثري بعده عن عمر وعن 

ابن  أنس وكذا يشهد له ما تقدم عن أيب مجعة فاألقرب حتسني احلديث ويؤيده جزم احلافظ 
واستدالله به على الوجادة كما يف الباعث احلثيث وأييت ذكر ذلك يف  كثري به عن النيب 

 مسائل اآلية .
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 بن عباس ويقيمون الصالة أي يقيمون الصالة بفروضها اقال 
 إقامة الصالة إمتام الركوع والسجود والتالوة واخلشوع واإلقبال عليها فيها أيضا هو عن

 الة احملافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وقال قتادة إقامة الص
وقال مقاتل بن حيان إقامتها احملافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها ومتام ركوعها 
 وسجودها وتالوة القرآن فيها والتشهد والصالة على النيب  صلى هللا عليه وسلم  فهذا إقامتها 

 قال زكاة أمواهلم  بن عباس   ومما رزقناهم ينفقون  ا عنو 
ومما رزقناهم ينفقون   قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن    أبسانيده :وقال السدي 

 .تنزل الزكاة 
كانت النفقات قرابان يتقربون هبا إىل هللا على قدر ميسرهتم وجهدهم حىت :   وعن الضحاك 

دقات هن الناسخات نزلت فرائض الصدقات سبع آايت يف سورة براءة مما يذكر فيهن الص
 .املثبتات 

ومما رزقناهم ينفقون   فأنفقوا مما أعطاكم هللا هذه األموال عوار وودائع عندك اي  :وقال قتادة 
 . بن آدم يوشك أن تفارقهاا

 
 أقوال املفسرين يف معناها

فإن قلت ما هذه الصفة أواردة بياان وكشفا للمتقني أم مسرودة مع املتقني قال الزخمشري : 
: فيد غري فائدهتا أم جاءت على سبيل املدح والثناء كصفات هللا اجلارية عليه متجيدا قلت ت

على ما أسست عليه حال املتقني من  الشتماهلاترد على طريق البيان والكشف  أنحيتمل 
 .فعل احلسنات وترك السيئات 

ة والصدقة أما الفعل فقد انطوى حتت ذكر اإلميان الذي هو أساس احلسنات وذكر الصال
ومن مث اختصر الكالم ...العبادات البدنية واملالية ومها العيار على غريمها  أماألن هاتني 

وجد مل تتوقف  إذااختصارا أبن استغىن عن عد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان هلا والذي 
 .تقرتن به مع ما يف ذلك من اإلفصاح عن فضل هاتني العبادتني  أنأخواته 

قوله تعاىل إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر  إىلكذلك أال ترى ما الرتك فأو 
 . 45العنكبوت
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ن ال تكون بياان للمتقني وتكون صفة برأسها دالة على فعل الطاعات ويراد ابملتقني أوحيتمل 
الذين جيتنبون املعاصي وحيتمل أن تكون مدحا للموصوفني ابلتقوى وختصيصا لإلميان ابلغيب 

وإيتاء الزكاة ابلذكر إظهارا إلانفتها عن سائر ما يدخل حتت حقيقة هذا االسم وإقام الصالة 
 .من احلسنات 

وأما الغيب املراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع ابن كثري قال 
 . إىل أن اجلميع مراد

كورات من الغيب فكل هذه متقاربة يف معىن واحد ألن مجيع هذه املذ وقال بعد أن ساقها : 
 . الذي جيب اإلميان به

ومن فسره ابخلشية كقوله تعاىل   إن الذين خيشون رهبم ابلغيب   وقوله   من خشي الرمحن 
ابلغيب وجاء بقلب منيب   واخلشية خالصة اإلميان والعلم كما قال تعاىل   إمنا خيشى هللا 

ن ابلشهادة وليسوا كما قال تعاىل من عباده العلماء   وقال بعضهم يؤمنون ابلغيب كما يؤمنو 
عن املنافقني   وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إان معكم إمنا حنن 
مستهزؤون   وقال   إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا وهللا يعلم إنك لرسوله 

ن قوله ابلغيب حاال أي يف حال كوهنم غيبا وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون فعلى هذا يكو 
 . عن الناس

قال وأوىل التأويالت فعام يف الزكاة والنفقات  قوله ومما رزقناهم ينفقونبن جرير أن اواختار  
وأحقها بصفة القوم أن يكونوا جلميع الالزم هلم يف أمواهلم مؤدين زكاة كان ذلك أو نفقة من 

هم ممن جيب عليهم نفقته ابلقرابة وامللك وغري ذلك ألن هللا لزمته نفقته من أهل أو عيال وغري 
 .تعاىل عم وصفهم ومدحهم بذلك وكل من اإلنفاق والزكاة ممدوح به حممود عليه 

كثريا ما يقرن هللا تعاىل بني الصالة واإلنفاق من األموال فإن الصالة حق هللا   وقال ابن كثري :
إليه ودعائه والتوكل عليه  واالبتهالاء عليه ومتجيده وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثن

إىل املخلوقني ابلنفع املتعدي إليهم وأوىل الناس بذلك القراابت  اإلحسانواإلنفاق هو من 
واألهلون واملماليك مث األجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة املفروضة داخل يف قوله 

بن عمر رضي هللا عنهما أن ات يف الصحيحني عن تعاىل   ومما رزقناهم ينفقون   وهلذا ثب
رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال هللا وأن 
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حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت واألحاديث يف هذا  
 .كثرية 

فظ فيها يشمل الواجب وقتئذ وهو النفقة على قلت : اآلية نزلت قبل فرض الزكاة فكان الل
من جتب عليه النفقة فلما فرضت الزكاة أصبحت داخلة فيه كذلك ألهنا مما أمر به املؤمن من 

 إنفاق فال تعارض .
 وهو شامل أيضا ملا ينفقه املؤمن قربة واحتسااب مما تيسر عليه .

 
 املعىن اإلمجايل :

ف عباده املتقني أبهنم حيافظون على الصلوات املفروضة واملعىن اإلمجايل لآلية أن هللا يص
بشروطها وأركاهنا وواجباهتا ويؤدوهنا ابخلشوع والطمأنينة وال يضيعون حق هللا فيما رزقهم من 
مال فينفقون منه على من وجبت عليهم نفقته ويؤدون زكاته الواجبة فيه ويتصدقون مبا تيسر 

 رجاء ثواب هللا وابتغاء مرضاته .
 
 ألحكام املستنبطة أو مسائل :ا

 املسألة األوىل : 
 هل اإلميان التصديق أم أن العمل داخل يف مسمى اإلميان ؟

اإلميان يف اللغة يطلق على التصديق احملض وقد يستعمل يف القرآن واملراد به ذلك   اجلواب : 
وما أنت   كما قال تعاىل   يؤمن ابهلل ويؤمن للمؤمنني   وكما قال إخوة يوسف ألبيهم 

مبؤمن لنا ولو كنا صادقني   وكذلك إذا استعمل مقروان مع األعمال كقوله تعاىل   إال الذين 
 .آمنوا وعملوا الصاحلات 

فأما إذا استعمل مطلقا فاإلميان الشرعي املطلوب ال يكون إال اعتقادا وقوال وعمال هكذا 
وغري واحد إمجاعا  وأبو عبيدة ذهب إليه أكثر األئمة بل قد حكاه الشافعي وأمحد بن حنبل

 .كثرية وأحاديث  أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه آاثر 
وتفصيل األمر يف ذلك مبسوط يف كتب العقيدة ومنها كتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ابن 
تيمية وقد أطال اآللوسي النفس يف احلديث عن هذه املسألة وذكر أدلة كل فريق وحاول الرد 
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ها وأدلة مجهور أهل السنة واضحة وقوهلم هو احلق الذي ال حميد عنه وسائر األقوال علي
 متكلفة وواضح ضعفها واحلمد هلل رب العاملني .

 
 املسألة الثانية : حديث أيب مجعة املذكور يف شرح هذه اآلية وما شاهبه استدل به أهل العلم

إمياهنم مبا جيدونه مدحهم على  هللا نعلى العمل ابلوجادة اليت اختلف فيها أهل احلديث أل
 .جرا من هذه احليثية ال مطلقا أوذكر أهنم أعظم  مكتواب 

والوجادة من وجد جيد وهو أن يقف الراوي على كتاب خبط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية 
مبا فيه . فله أن يقول : وجدت أو قرأت خبط فالن أو يف كتاب فالن خبطه حدثنا فالن . 

 رها من طرق التحمل شروط وتفاصيل ينظر هلا كتب مصطلح احلديث .والعتبا
 

 املسألة الثالثة : هل احلرام يعترب رزقا ؟
املعتزلة ملا أحالوا متكني هللا تعاىل من احلرام ألنه منع من االنتفاع به وأمر ابلزجر اجلواب : 

 . عنه قالوا الرزق ال يتناول احلرام 
أسند الرزق إىل ذاته إيذاان أبهنم ينفقون من احلالل الصرف ية يف هذه اآلرى أنه تعاىل تأال 

وذم املشركني على حترمي بعض ما رزقهم هللا تعاىل ، فإن إنفاق احلرام مبعزل من إجياب املدح 
 .بقوله   قل أرأيتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال  

والذم لتحرمي مامل حيرم ،  اإلنفاقوالتحريض على  املذكور للتعظيم اإلسنادجعلوا  هل السنةوأ
 .واختصاص ما رزقناهم ابحلالل للقرينة ، 

مل يكن احلرام رزقا مل يكن املتغذي به طول  أنه لوألدلة كثرية منها الرزق هلما  وقالوا بشمول
 عمره مرزوقا وقد قال هللا تعاىل   وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها

عنه عليه السالم يف حديث عمرو بن قرة حني أاته فقال اي رسول هللا  يمبا رو ضهم واحتج بع
بكفي فأذن يل يف الغناء من غري فاحشة  ديفإن هللا كتب علي الشقوة فال أرى أرزق إال من 

عمة كذبت أي عدو هللا وهللا لقد رزقك هللا نذن لك وال كرامة وال آقال عليه السالم ال ف
. وهو ت ما حرم هللا عليك من رزقه مكان ما أحل هللا لك من حالله حالال طيبا فاخرت 
 حديث ضعيف .
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ختلف املتكلمون يف معناه شرعا فاملعول عليه عند األشاعرة ما ساقه هللا او قال اآلوسي : 
نتفع به سواء كان حالال أو حراما من املطعومات أو املشروابت أو اتعاىل إىل احليوان ف
سم ملا يسوقه هللا تعاىل إىل احليوان ليتغذى به ويلزم اذلك واملشهور أنه امللبوسات أو غري 

نتفع به ويف جعلها رزقا اعلى األول أن تكون العواري رزقا ألهنا مما ساقه هللا تعاىل للحيوان ف
بعد حبسب العرف كما الخيفى ويلزم أيضا أن أيكل شخص رزق غريه ألنه جيوز أن ينتفع به 

من جهة اإلنفاق على الغري  االنتفاعأن اآلية توافقه إذ جيوز أن يكون  اآلخر ابألكل إال
خبالف التعريف الثاين إذ ما يتغذى به ال ميكن إنفاقه إال أن يقال إطالق الرزق على املنفق 
جماز لكونه بصدده واملعتزلة فسروه يف املشهور اترة مبا أعطاه هللا تعاىل عبده ومكنه من 

ا أعطاه هللا تعاىل لقوامه وبقائه خاصة وحيث أن اإلضافة إىل هللا تعاىل التصرف فيه واترة مب
معتربة يف معناه وأنه ال رازق إال هللا سبحانه وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل احلرام 

وجل عندهم ال يكون قبيحا وال مرتكبه مستحقا ذما وعقااب قالوا  وما يستند إىل هللا تعاىل عز
احلالل واحلرام ليس برزق وإىل ذلك ذهب اجلصاص منا يف كتاب أحكام  إن الرزق هو

القرآن وعندان الكل منه وبه وإليه   قل كل من عند هللا  والذم والعقاب لسوء مباشرة 
نعم األدب من خري رأس مال املؤمن فال ينبغي أن ينسب إليه سبحانه  ابالختياراألسباب 

م عليه السالم   وإذا مرضت فهو يشفني   وقال تعاىل   إال األفضل فاألفضل كما قال إبراهي
أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم   فاحلرام رزق يف نفس األمر لكنا نتأدب يف نسبته إليه 

 سبحانه 
ابإلمجاع قبل ظهور املعتزلة على أن من أكل احلرام طول عمره  االستداللواألحسن قال : 

الرزق إىل طيب وخبيث وهي تكفي  ابنقسامتشهد  مرزوق طول عمره ذلك احلرام والظواهر
 .يف مثل هذه املسألة 

 
 املسألة الرابعة :

وما كان أغناه قال أبو السعود تعليقا على أثر ابن مسعود املذكور يف قوله : يؤمنون ابلغيب : 
رضي هللا تعاىل عنه عما أجاب به إذ خيرج الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم عن هذا العموم 
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يف هذه اآلية كما يشعر به قراءته هلا مستشهدا هبا وبه قال بعض أهل العلم وأان ال  الذي
 . أميل إىل ذلك

قلت : جتاوز أبو السعود رمحه هللا احلد يف هذا التعليق وليس ما ذكره بالزم وإمنا قصد ابن 
سول هللا مسعود بيان درجة عالية من درجات اإلميان ابلغيب خمتصة أبمر معني وهو اإلميان بر 

  وهذا قريب جدا مما ورد يف احلديث الصحيح املذكور أيضا يف تفسري اآلية . وقد آمن
كغيب من الغيوب فمن هنا اختلف   الصحابة بغيوب كثرية ولكن ليس منها اإلميان ابلنيب 

مل حيصر  عنهم من بعدهم يف هذه النقطة ال يف مطلق اإلميان ابلغيب ، وابن مسعود 
 ملن مل يدركه فال معىن ملا ذكره أبو السعود رمحه هللا . غيب يف اإلميان برسول هللا اإلميان ابل

 
 

 األسئلة :
 ـ اختالف القراءات يف اآلية ال يؤثر يف معىن اآلية ) خطأ ( .1
ـ معىن ) يؤمنون ابلغيب ( أي : يعرتفون ويصدقون ، وحقيقة اإلميان : آمنه التكذيب 2

 واملخالفة ) صح ( .
 لباء يف ) يؤمنون ابلغيب ( زائدة ) خطأ ( .ـ ا3
 ـ املراد ابلغيب األمر الغائب الذي ال ينفذ فيه ابتداء إال علم اللطيف اخلبري ) صح ( .4
ـ املراد ابلغيب القلب أي يؤمنون بقلوهبم ال كمن يقولون أبفواههم ما ليس يف قلوهبم وتكون 5

 ، وهو الصحيح ) خطأ ( . الباء هنا لآللة
ن يكون يف موضع احلال أي يؤمنون أو ( لإلميان ) صلة ( ابلغيب ) جيوز أن ال يكون ـ 6

 . ) صح ( . غائبني عن املؤمن به وحقيقته ملتبسني ابلغيب
 ) صح ( . صلة كان مبعىن الغائب والباء للتعدية ) الغيب ( ـ إن جعلت7
 ن الباء هنا للمصاحبة .ـ وإن جعلته ) الغيب ( حاالً كان مبعىن الغيبة واخلفاء ، وتكو 8
نها ـ أمور أمساء هللا وصفاته والبعث والنشور واحلساب ليست من الغيب ألن هللا أخرب ع9
 خطأ ( .)

 ـ مجلة ) الذين يؤمنون ابلغيب ( يصح فيها اجلر والنصب وال يصح فيها الرفع ) خطأ ( .10
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قص من أقام العود إذا قومه ـ معىن إقامة الصالة تعديل أركاهنا وحفظها من أن يقع فيها ن11
 ) صح ( .

 ـ معىن إقامة الصالة املداومة واحملافظة عليها ) صح ( .12
 ـ أصل الصالة يف اللغة الدعاء ) صح ( .13
ـ الصحيح من معىن الصالة يف االصطالح أهنا من الصََّلَوْيِن ومها عرقان ميتدان من الظهر 14

 ند الركوع ) خطأ ( حىت آخر العمود الفقري ألهنما يتحركان ع
 ـ الرزق يف اللغة العطاء ، وهو كل ما يعطيه هللا للعبد ) صح ( .15
ـ إسناد الرزق إىل هللا لإلعالم أبهنم ينفقون احلالل الذي يستأهل أن يضاف إىل هللا 16

 ويسمى رزقاً منه ) صح ( .
الرزق إمنا هو  ـ دخول ) من ( يف قوله } ومما رزقناهم ينفقون { للداللة على أن جنس17

 من هللا ال من غريه . ) خطأ ( .
ـ قدم املفعول ) رزقناهم ( على الفعل ) ينفقون ( للداللة على االستمرار أن إنفاقهم 18

 للمال مستمر ) خطأ ( .
ـ كل ما ورد يف اللغة مما فاء فاعله نون وعينه فاء فإنه يدل على معىن اخلروج والذهاب ) 19

 صح ( .
ء وأنفذه مبعىن واحد إال أن األول فيه معىن اإلذهاب ابلكلية دون الثاين ) ـ أنفق الشي20

 خطأ ( .
ـ تقدمي املفعول يف مجلة ) ومما رزقناهم ينفقون ( لالهتمام واحملافظة على رؤوس اآلي ) 21

 صح ( .
 ـ من معاين يؤمنون خيشعون ) صح ( .22
فقال اي  بن اجلراح سأل رسول هللا ـ  يف مسند أمحد وغريه إبسناد حسن أن أاب عبيدة ا23

نعم قوم من بعدكم يؤمنون » : رسول هللا هل أحد خري منا أسلمنا معك وجاهدان معك قال 
 صح ( .« . )  يب ومل يروين

ـ ختصيص ذكر اإلميان ابلغيب وإقام الصالة وإيتاء الزكاة من سائر األعمال للداللة على 24
 ملا سواها مما يدخل حتت حقيقة اسم التقوى ) صح ( . أمهية هذه األمساء وأهنا كالعنوان
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ـ اختلفت األقوال يف املراد ابإلميان ابلغيب ، وهو من اختالف التضاد الذي ال ميكن 25
 اجلمع فيه بني األقوال وال بد من الرتجيح بينها ) خطأ( .

 ـ املقصود ابلرزق الذي ينفقونه الزكاة املفروضة عليهم خاصة ) خطأ ( .26
ـ كثريًا ما يقرن هللا بني الصالة واإلنفاق من األموال ألن الصالة حق هللا واإلنفاق حق 27

 العبد ) صح ( .
ـ اإلميان هو التصديق كما قال تعاىل : } يؤمن ابهلل ويؤمن للمؤمنني { وكما قال إخوة 28

يف  يوسف ألبيهم : } وما أنت مبؤمن لنا { أي : مصدق ، وعليه فإن األعمال ال تدخل
 اإلميان ) خطأ ( .

 ـ مذهب أهل السنة أن اإلميان هو قول واعتقاد وعمل ويزيد وينقص ) صح ( .29
ـ إضافة الرزق إىل هللا تعاىل يف قوله ) رزقناهم ( دليل على أن احلرام ال يدخل حتت 30

 مسمى الرزق ) خطأ ( .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

 احملاضرة العاشرة
*** 

 على رسول هللا  احلمد هلل والصالة والسالم
 أما بعد

 من سورة البقرة قال تعاىل : 5-4فموعدان اليوم مع تفسري اآلية رقم 
 والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وابآلخرة هم يوقنون أولئك على هدى من

 رهبم وأولئك هم املفلحون 
اهد وغريه وما روي يف هااتن اآليتان بقية ما جاء يف وصف املؤمنني كما جاء يف رواية جم

 فضلها هو ما روي يف فضل اآلايت األربع حسب ما سبق احلديث عنه 
 

 القراءات وتوجيهها :
 ينزل من قبلك على لفظ ما مسأوما  إليكنزل أيزيد بن قطيب مبا النخعي وأبو حيوة و  أقر 

 فاعله 
مهزة كما أهنا فيه فقلبها ك  اجملاورة للواوجعل الضمة فوقرأ أبو حية النمري   يؤقنون   ابهلمز 

  ها فقالوا : أجوه و أقتت .واو وجوه ووقتت وحنو قلبوا 
 وكلها شاذة .         

 
 مناسبتها

 .وع واحد وهو بيان أوصاف املؤمننيأما مناسبة هذه اآلية فهي واضحة ألننا ما زلنا يف موض
 

 لغوايت ) مفردات ، بالغة (
ال واإلبالغ وال يشرتط أن يكون من أعلى خالفا ملن اإليص: اإلنزال قوله مبا أنزل إليك : 

حنو   فإذا نزل بساحتهم   أي وصل وحل وذكر أن معىن  ادعاه وإن كان العلو هنا صحيحا 
إنزال القرآن أن جربيل مسع كالم هللا تعاىل كيف شاء هللا تعاىل فنزل به أو أظهره يف اللوح  
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من املتشابه الذي جنزم به من غري حبث كتابة فحفظه امللك وذهب بعض السلف إىل أنه 
 .عن كيفيته 

وقد ذكران يف مادة علوم القرآن طرفا من ذلك يف معىن اإلنزال ومنه إنزال القرآن إىل بيت 
 العزة يف السماء الدنيا كامال مث تنزيله منجما بعد ذلك . 

علق الغرض من األنبياء عليهم السالم لقصد اإلجياز مع عدم ت إليهنزل أوعدم ذكر من 
ابلتفصيل حسب تعلقه به يف قوله تعاىل   قولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم 

 وإمساعيل   اآلية 
 .وبناء الفعلني للمفعول لتعني الفاعل واجلري على شأن الكربايء 

 
ن اآلخر سم فاعل من أخر الثالثي مبعىن أتخر وإن مل يستعمل كما أاأتنيث اآلخر : اآلخرة 

النشأة اآلخرة   ئوينش الدار اآلخرة بفتح اخلاء اسم تفضيل منه وهي صفة يف األصل كما يف
ن الدنيا أتنيث األدىن غلبتا على الدارين فجرات جمرى األمساء والوصف الغالب قد أكما 

الغالب وقد تضاف الدار هلا كقوله تعاىل   ولدار اآلخرة   أي دار  االسميوصف به دون 
ة اآلخرة وقد يقابل ابألوىل كقوله سبحانه وتعاىل   له احلمد يف األوىل واآلخرة   واملعىن احليا

 .هنا الدار اآلخرة أو النشأة اآلخرة 
 

وهو العلم احلادث سواء أكان اإليقان إتقان العلم ابلشيء بنفي الشك والشبهة عنه يوقنون : 
وال يوصف سبحانه ابملوقن ومسي  ناولذلك ال يسمى علمه تعاىل يقيضروراي أو استدالليا 

 حتقق الشيء إيقاان لسكونه ووضوحه يقال يقن املاء إذا سكن وظهر ما حتته .
ستيقنت كلها امنه يقنت ابلكسر يقينا وأيقنت و  قال اجلوهري اليقني العلم وزوال الشك يقال

البديهي فال يوصف به  واستداللمبعىن وذهب الواحدي ومجاعة إىل أنه ما يكون عن نظر 
وال علم هللا تعاىل وذهب اإلمام النسفي وبعض األئمة إىل أنه العلم الذي ال حيتمل النقيض 
وعدم وصف احلق سبحانه وتعاىل به لعدم التوقيف وذهب آخرون إىل أنه العلم ابلشيء بعد 

وذكر الراغب أن اليقني من صفة  استداللياأن كان صاحبه شاكا فيه سواء كان ضروراي أو 
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فة يقني وهو سكون النفس ر لم فوق املعرفة والدراية وأخواهتا يقال علم يقني وال يقال معالع
 .مع ثبات احلكم 

اليقني مشرتك بني معنيني األول عدم الشك فيطلق على كل ما ال شك فيه  أن حياءويف اإل
 .سواء حصل بنظر أو حس أو غريزة عقل أو بتواتر أو دليل وهذا ال يتفاوت 

ل بما صرح به الفقهاء وكثري من العلماء وهو ما ال ينظر فيه إىل التجويز والشك  الثاين وهو
إىل غلبته على القلب حىت يقال فالن ضعيف اليقني ابملوت وقوي اليقني إبثبات الرزق فكل 

 . عليه فهو يقني وتفاوت هذا ظاهر واستوىلما غلب على القلب 
 

لذي انفتحت له وجوه الظفر ومل تستغلق عليه واملفلج نه اأواملفلح الفائز ابلبغية ك املفلحون :
ابجليم مثله ومنه قوهلم للمطلقة استفلحي أبمرك ابحلاء واجليم والرتكيب دال على معىن الشق 

 والفتح وكذلك أخواته يف الفاء والعني حنو فلق وفلذ وفلى
 

ابهلدى فهي اثبتة هلم كما ثبتت هلم األثرة   أهنميف تكرير أولئك تنبيه على وقال الزخمشري : 
ابلفالح فجعلت كل واحدة من األثرتني يف متييزهم ابملثابة اليت لو انفردت كفت مميزة على 

 حياهلا 
 أولئكفإن قلت مل جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبني قوله أولئك كاألنعام بل هم أضل 

 ؟هم الغافلون 
هنما متفقان إالف اخلربين مثة ففلذلك دخل العاطف خب ها هناقد اختلف اخلربان : قلت 

ألن التسجيل عليهم ابلغفلة وتشبيههم ابلبهائم شيء واحد فكانت اجلملة الثانية مقررة ملا يف 
 .األوىل فهي من العطف مبعزل 

أن فائدة  وإجيابن الوارد بعده خرب ال صفة والتوكيد أوفائدته الداللة على ، فصل : و هم 
 ون غريه د إليهاملسند اثبتة للمسند 

 أولئكأو هو مبتدأ واملفلحون خربه واجلملة خرب 
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ومعىن التعريف يف املفلحون الداللة على أن املتقني هم الناس الذين عنهم بلغك أهنم يفلحون 
بلدك فاستخربت من هو فقيل زيد  أهلقد اتب من  إنساانذا بلغك أن إيف اآلخرة كما 

 التائب أي هو الذي أخربت بتوبته 
ف كرر هللا عز وجل التنبيه على اختصاص املتقني بنيل ما ال يناله أحد على طرق فانظر كي

 أولئكاإلشارة وتكريره وتعريف املفلحني وتوسيط الفصل بينه وبني  اسمشىت وهي ذكر 
ليبصرك مراتبهم ويرغبك يف طلب ما طلبوا وينشطك لتقدمي ما قدموا ويثبطك عن الطمع 

  على هللا ما ال تقتضيه حكمته ومل تسبق به كلمته الفارغ والرجاء الكاذب والتمين
 

بسببه يف سلك  منتظمونمتيز  أكملمتميزون بذلك  أهنمفيه داللة على  :وقوله تعاىل أولئك 
 املشاهدة وما فيه من معىن البعد لإلشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتهم يف الفضل  األمور

هوم من التنكري لكمال تفخيمه كأنه قيل على فيه من اإلهبام املف: على هدى  جلوقوله عز و 
 كما تقول لو أبصرت فالان ألبصرت رجال   هأي هدى هدى ال يبلغ كنهه وال يقادر قدر 

 
كلمة االستعالء بناء على متثيل حاهلم يف مالبستهم ابهلدى حبال من يعتلي الشيء   وإيراد

لتمسكهم ابهلدى استعارة على استعارهتا  أوويستوىل عليه حبيث يتصرف فيه كيفما يريد 
على جعلها قرينة  أوتبعية متفرعة على تشبيهه ابعتالء الراكب واستوائه على مركوبه 

 لالستعارة ابلكناية بني اهلدى واملركوب لإليذان بقوة متكنهم منه وكمال رسوخهم فيه
 وقد صرحوا بذلك يف قوهلم جعل الغواية مركبا وامتطى اجلهل واقتعد غارب اهلوى

 
ذكر الرب مع أن اهلدى ال يكون إال منه سبحانه أتكيدا لذلك : وله تعاىل من رهبم وق

هلم أسباب  يهيئإبسناده إليه جل شأنه وفيه مناسبة واضحة إذ حيث كان رهبم انسب أن 
 السعادتني ومين عليهم مبصلحة الدارين 

كون ذلك   الغاية أو للتبعيض على حذف مضاف أي من هدى رهبم ومعىن البتداءمن   و 
منه سبحانه أنه هو املوفق هلم واملفيض عليهم من حبار لطفه وكرمه وإن توسطت هناك 

 .أسباب عادية 



156 
 

 ال فال حمل هلا إن كان الذين يؤمنون ابلغيب مبتدأ و إأولئك على هدى اجلملة يف حمل الرفع 
ذهبت به ذا نويت االبتداء ابلذين يؤمنون ابلغيب فقد إونظم الكالم على الوجهني أنك 

ن الكتاب هلم هدى مذهب االستئناف وذلك انه ملا قيل هدى للمتقني واختص املتقون أب
 ؟ن يسأل فيقول ما ابل املتقني خمصوصني بذلك أاجته لسائل 

فوقع قوله الذين يؤمنون ابلغيب كأنه جواب هلذا السؤال املقدر وجيء بصفة املتقني املنطوية 
ن يلطف هبم ويفعل هبم ما ال يفعل مبن ليسوا أا من هللا حتتها خصائصهم اليت استوجبوا هب

 على صفتهم أي الذين هؤالء عقائدهم وأعماهلم أحقاء أبن يهديهم هللا ويعطيهم الفالح 
نه قيل ما للمستقلني هبذه الصفات أولئك كأوإن جعلته اتبعا للمتقني وقع االستئناف على 

ن يفوزوا دون الناس أفني غري مستبعد ولئك املوصو أن فأجيب أب؟ قد اختصوا ابهلدى 
 ابهلدى عاجال وابلفالح آجال 

ن جيري املوصول األول على املتقني وأن يرتفع الثاين على االبتداء أهل جيوز : فإن قلت 
 ؟ولئك خربه أو 

ن جيعل اختصاصهم ابهلدى والفالح تعريضا أبهل الكتاب الذين مل يؤمنوا أنعم على : قلت 
ينالون  أهنمهنم على اهلدى وطامعون أصلى هللا عليه وسلم  وهم ظانون  بنبوة رسول هللا 
 .الفالح عند هللا 

 
 األحاديث واآلاثر :

عن عبد هللا بن عمرو عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  وقيل له اي رسول هللا إان نقرأ من 
عن أهل اجلنة  أو كما قال قال أفال أخربكم القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس

وأهل النار قالوا بلى اي رسول هللا قال   امل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني   إىل 
قوله تعاىل   املفلحون   هؤالء أهل اجلنة قالوا إان نرجو أن نكون هؤالء مث قال   إن الذين  

 سول هللا قال أجلكفروا سواء عليهم   إىل قوله   عظيم   هؤالء أهل النار قالوا لسنا هم اي ر 
أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه وإسناده جيد إن كان عثمان بن صاحل مسع من ابن هليعة قبل 
احرتاق كتبه ، واألقرب أن روايته عنه منضبطه فهو الذي روى قصة احرتاق بعض كتبه فال 

 شك أنه مميز فيما مسع منه وقد صرح ابن هليعة ابلتحديث فأمنا تدليسه .
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والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون مبا جئت :  قال باسبن ععن ا

به من  جاءوهمبه من هللا وما جاء به من قبلك من املرسلني ال يفرقون بينهم وال جيحدون ما 
رهبم وابآلخرة هم يوقنون أي ابلبعث والقيامة واجلنة والنار واحلساب وامليزان وإمنا مسيت 

أي : ال هؤالء الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا كان قبلك ويكفرون مبا بعد الدنيا اآلخرة ألهنا 
 جاءك من ربك

أولئك على هدى من رهبم   أي على نور من رهبم واستقامة على ما  أيضا :بن عباس اوعن 
 جاءهم به   وأولئك هم املفلحون   أي الذين أدركوا ماطلبوا وجنوا من شر ما منه هربوا

أما الذين يؤمنون ابلغيب فهم املؤمنون من العرب والذين يؤمنون مبا   أبسانيده :السدي وعن 
وما أنزل من قبلك هم املؤمنون من أهل الكتاب مث مجع الفريقني فقال   أولئك  إليكأنزل 

 على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون
 

فرق هللا به بني احلق وعن قتادة   والذين يؤمنون مبا أنزل إليك   قال هو الفرقان الذي 
والباطل   وما أنزل من قبلك   أي الكتب اليت خلت قبله   أولئك على هدى من رهبم 

وهذا نعت أهل ، حقه هللا عليهم أوأولئك هم املفلحون   قال استحقوا اهلدى والفالح حبق ف
 اإلميان مث نعت املشركني فقال   إن الذين كفروا سواء عليهم  اآليتني 

 
 فسرين يف معناهاأقوال امل

وقد اختلف املفسرون يف املوصوفني هنا هل هم املوصوفون مبا تقدم من قوله تعاىل   الذين 
 يؤمنون ابلغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون   ومن هم على ثالثة أقوال 

أحدها أن املوصوفني أوال هم املوصوفون اثنيا وهم كل مؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل  
 كتاب وغريهم قاله جماهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ال

 .والثاين مها واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب 
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وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعاىل   سبح اسم ربك األعلى 
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى   وكما قال 

 الشاعر 
 محَ يف املزدَ  الكتيبةِ  اهلمام                  وليثِ  وابنِ  رمِ القَ  إىل امللكِ         

والقرم : بفتح القاف هو السيد املعظم وأصله الفحل املكرم الذي ال حيمل عليه واهلمام : 
 عظيم اهلمة ، وأراد ابلكتيبة : اجليش ، واملزدحم : مكان املعركة .

 .عض واملوصوف واحد فعطف الصفات بعضها على ب
والثالث أن املوصوفني أوال مؤمنو العرب واملوصوفون اثنيا بقوله   والذين يؤمنون مبا أنزل إليك 

 وما أنزل من قبلك وابآلخرة هم يوقنون   ملؤمين أهل الكتاب 
بن مسعود وأانس من الصحابة واختاره بن جرير ابن عباس و انقله السدي يف تفسريه عن 

ستشهد ملا قال بقوله تعاىل   وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن ابهلل وما أنزل إليكم رمحه هللا وي
وما أنزل إليهم خاشعني هلل   اآلية وبقوله تعاىل   الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه احلق من ربنا إان كنا من قبله مسلمني أولئك يؤتون 

رتني مبا صربوا ويدرءون ابحلسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون   ومبا ثبت يف أجرهم م
الصحيحني من حديث الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى أن رسول هللا  صلى هللا عليه 
وسلم  قال ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يب ورجل مملوك 

أدب جاريته فأحسن أتديبها مث أعتقها وتزوجها وأما بن  أدى حق هللا وحق مواليه ورجل
جرير فما استشهد على صحة ما قال إال مبناسبة وهي أن هللا وصف يف أول هذه السورة 
املؤمنني والكافرين فكما انه صنف الكافرين إىل صنفني كافر ومنافق فكذلك املؤمنون صنفهم 

 إىل صنفني عريب وكتايب 
هر قول جماهد أنه قال أربع آايت من أول سورة البقرة يف نعت املؤمنني والظا ال ابن كثري :ق

وآيتان يف نعت الكافرين وثالثة عشر يف املنافقني فهذه اآلايت األربع عامات يف كل مؤمن 
اتصف هبا من عريب وعجمي وكتايب من إنسي وجين وليس تصح واحدة من هذه الصفات 

خرى وشرط معها فال يصح اإلميان ابلغيب وإقام بل كل واحدة مستلزمة لأل بدون األخرى
الصالة والزكاة إال مع اإلميان مبا جاء به الرسول  صلى هللا عليه وسلم  وما جاء به من قبله 
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من الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني واإليقان ابآلخرة كما أن هذا ال يصح إال بذاك 
يها الذين آمنوا آمنوا ابهلل ورسوله والكتاب الذي وقد أمر هللا املؤمنني بذلك كما قال   اي أ

نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل   اآلية وقال تعاىل   وال جتادلوا أهل الكتاب إال 
ابليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا ابلذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم 

ها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم   وقال واحد   اآلية وقال تعاىل   اي أي
تعاىل   قل اي أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من 
ربكم   وأخرب تعاىل عن املؤمنني كلهم بذلك فقال تعاىل   آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه 

ئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله   وقال تعاىل   واملؤمنون كل آمن ابهلل ومال
والذين آمنوا ابهلل ورسله ومل يفرقوا بني أحد منهم   إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على أمر 
مجيع املؤمنني ابإلميان ابهلل ورسله وكتبه لكن ملؤمين أهل الكتاب خصوصية وذلك أهنم 

خلوا يف اإلسالم وآمنوا به مفصال كان هلم على ذلك األجر يؤمنون مبا أبيديهم مفصال فإذا د
مرتني وأما غريهم فإمنا حيصل له اإلميان مبا تقدم جممال كما جاء يف الصحيح إذا حدثكم 
أهل الكتاب فال تكذبوهم وال تصدقوهم ولكن قولوا آمنا ابلذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن 

م الذي بعث به حممد  صلى هللا عليه وسلم  أمت قد يكون إميان كثري من العرب ابإلسال
وأكمل وأعم وأمشل من إميان من دخل منهم يف اإلسالم فهم وإن حصل هلم أجران من تلك 
احليثية فغريهم حيصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على األجرين اللذين حصال هلم وهللا 

 أعلم 
من اإلميان ابلغيب وإقام الصالة واإلنفاق  يقول هللا تعاىل   أولئك   أي املتصفون مبا تقدم

من الذي رزقهم هللا واإلميان مبا أنزل إىل الرسول ومن قبله من الرسل واإليقان ابلدار اآلخرة 
هلا من األعمال الصاحلة وترك احملرمات   على هدى   أي على نور  االستعدادوهو مستلزم 

 ون   أي يف الدنيا واآلخرة وبيان وبصرية من هللا تعاىل   وأولئك هم املفلح
وأما معىن قوله تعاىل   أولئك على هدى من رهبم   فإن معىن ذلك فإهنم : بن جرير اوقال 

على نور من رهبم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إايهم وتوفيقه هلم وأتويل قوله تعاىل   
اهلم وإمياهنم ابهلل وكتبه وأولئك هم املفلحون   أي املنجحون املدركون ماطلبوا عند هللا أبعم

 ورسله من الفوز ابلثواب واخللود يف اجلنات والنجاة مما أعد هللا ألعدائه من العقاب 
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سم اإلشارة يف قوله تعاىل   أولئك على ابن جرير قوال عن بعضهم أنه أعاد اوقد حكى 
عاىل   هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون   إىل مؤمين أهل الكتاب املوصوفني بقوله ت

والذين يؤمنون مبا أنزل إليك   اآلية على ما تقدم من اخلالف وعلى هذا فيجوز أن يكون 
 االبتداءمنقطعا مما قبله وأن يكون مرفوعا على    إليكقوله تعاىل   والذين يؤمنون مبا أنزل 

 وخربه   أولئك هم املفلحون   واختار انه عائد إىل مجيع من تقدم ذكره من مؤمين العرب
 وأهل الكتاب ملا رواه   
 ذلك صفة للمؤمنني عامة واإلشارة عائدة عليهم وهللا أعلم أنوقد تقدم من الرتجيح 

الكتاب كعبد هللا بن سالم وأضرابه من  أهليراد هبؤالء مؤمنو  أنحيتمل  قال الزخمشري :
معه ما   يقاان زالالذين آمنوا فاشتمل إمياهنم على كل وحي انزل من عند هللا وأيقنوا ابآلخرة إ

أايما  إالنصارى وان النار لن متسهم  أومن كان هودا  إالكانوا عليه من انه ال يدخل اجلنة 
ابلنشأة األخرى وإعادة األرواح يف األجساد مث افرتاقهم  اإلقرارمعدودات واجتماعهم على 

حسب جمراها يف  فرقتني منهم من قال جتري حاهلم يف التلذذ ابملطاعم واملشارب واملناكح على
يف هذه الدار من أجل مناء األجسام  إليهاحتيج  إمناذلك  أنالدنيا ودفعه آخرون فزعموا 

ابلنسيم واألرواح العبقة  إالاجلنة مستغنون عنه فال يتلذذون  وأهلوملكان التوالد والتناسل 
ف غري والسماع اللذيذ والفرح والسرور واختالفهم يف الدوام واالنقطاع فيكون املعطو 

 املعطوف عليه 
يراد وصف األولني ووسط العاطف على معىن أهنم اجلامعون بني تلك الصفات  أنوحيتمل 

 وهذه 
 ال  أمفإن قلت فإن أريد هبؤالء غري أولئك فهل يدخلون يف مجلة املتقني 

عطفتهم على الذين يؤمنون ابلغيب دخلوا وكانت صفة التقوى مشتملة على  إنقلت 
قيل هدى  وكأنهالكتاب وغريهم وإن عطفتهم على املتقني مل يدخلوا  أهلؤمين الزمرتني من م

  إليكنزل أللمتقني وهدى للذين يؤمنون مبا 
 إثباتتعريض أبهل الكتاب ومبا كانوا عليه من ، ويف تقدمي وابآلخرة وبناء يوقنون على هم 

ليقني ما عليه من آمن أمر اآلخرة على خالف حقيقته وان قوهلم ليس بصادر عن إيقان وان ا
 .وما انزل من قبلك  إليكمبا انزل 
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وحيث أن املتبادر من العطف أن اإلميان بكل من املنزلني على طريق وقال اآللوسي : 

أختص ذلك هبم ألن إميان غريهم مبا أنزل من قبل إمنا هو على طريق اإلمجال  االستقالل
وقد دلت اآلايت واألحاديث على أن ألهل  والتبع لإلميان ابلقرآن ال سيما يف مقام املدح

أن اإلميان األول  ابعتبارالكتاب أجرين بواسطة ذلك وهبذا غايروا من قبلهم وقيل التغاير 
ابلعقل وهذا ابلنقل أو أبن ذاك ابلغيب وهذا مبا عرفوه كما يعرفون أبناءهم فأولئك على 

اهلداية الرابنية   وأولئك هم هدى حينئذ إشارة إىل الطائفة األوىل ألن إمياهنم مبحض 
نية لفوزهم مبا كانوا ينتظرونه أو أبن أولئك من حيث اجملموع كان فيهم اإشارة إىل الث املفلحون

شرك وهؤالء مل يشركوا ومل ينكروا وقيل التغاير ابلعموم واخلصوص مثله يف قوله تعاىل   تنزل 
إىل األفضلية من حيثية أهنم يعطون  املالئكة والروح   والتخصيص هنا بعد التعميم لإلشارة

أجرهم مرتني وقد يوجد يف املفضول ما ليس يف الفاضل ويف ذلك ترغيب أهل الكتاب يف 
وقال بعضهم إن هؤالء األولون أبعياهنم وتوسيط العطف جار يف األمساء  سالمالدخول يف اإل

 .تغاير املفهومات  ابعتباروالصفات 
أن املراد ابملعطوف عليه من آمن من العرب  ابعتبارتعاطفني والتغاير بني املإىل أن قال : 

الذين ليسوا أبهل كتاب وابملعطوف من آمن به صلى هللا عليه وسلم من أهل الكتاب وقد 
أن يكون هؤالء هم األولون وتوسط الواو بني الصفات أبن  احتمالرجح بعض احملققني 

ال وجه لتخصيصه مبؤمين أهل الكتاب واألفراد اإلميان ابملنزلني مشرتك بني املؤمنني قاطبة ف
فقد أفرد الكتب املنزلة من قبل يف قوله  االستقاللابلذكر ال يدل على أن اإلميان بكل بطريق 

 االنفرادتعاىل   قولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم   ومل يقتض اإلميان هبا على 
ني جبميع ما أنزل من قبل ألن اليهود مل يؤمنوا ابإلجنيل وأبن أهل الكتاب مل يكونوا مؤمن

ودينهم منسوخ به وأبن الصفات السابقة اثبتة ملن آمن من أهل الكتاب فالتخصيص مبن 
 .عداهم حتكم وجعل الكالم من قبيل عطف اخلاص على العام ال يالئم املقام 

هو الصواب وال يثبت  مث أجاب عن ذلك أبجوبة ال تنتهض والقول الذي رجحه ابن كثري
 عن الصحابة خالفه بل هو ظاهر ما صح عن ابن عباس وتالميذه وهللا اعلم .
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 املعىن اإلمجايل :
تتحدث اآلايت عن بقية أوصاف املتقني الذين اهتدوا هبذا القرآن ومن ذلك أهنم يؤمنون 

لكتاب اخلامت املنزل مع إمياهنم اب جبميع الكتب السماوية اليت أنزهلا هللا عز وجل قبل النيب 
من السنة املطهرة كما  وهو القرآن الكرمي وسائر ما أوحي لرسول هللا  على رسول هللا 

أهنم يؤمنون ابلدار اآلخرة وما فيها من معاد وبعث وجزاء على ما جاءهم عن رهبم يقينا ال 
الط اهلدى خيالطه شك وال ريب وهؤالء هم أصحاب املنزلة العالية عند هللا الذين قد خ

 قلوهبم واستحقوا الفالح والنجاح وحتقيق مآرهبم ابلفوز يف الدارين .
 
 

 األحكام املستنبطة أو مسائل :
  :  إن قلت قولهاألوىل : 

إن عىن به القرآن أبسره والشريعة عن آخرها فلم يكن ذلك منزال وقت امياهنم  إليكنزل أمبا 
فهو إميان ببعض  إمياهنمر الذي سبق إنزاله وقت فكيف قيل أنزل بلفظ املضي وإن أريد املقدا

 على اجلميع سالفة ومرتقبة واجب  اإلمياناملنزل واشتمال 
عرب عنه بلفظ املضي وإن كان بعضه مرتقبا تغليبا للموجود على ما  وإمناقلت املراد املنزل كله 

أنت فعلنا مل يوجد كما يغلب املتكلم على املخاطب واملخاطب على الغائب فيقال أان و 
 وأنت وزيد تفعالن 

كان بعضه انزال وبعضه منتظر النزول جعل كأن كله قد نزل وانتهى نزوله ويدل عليه   إذاوألنه 
نزل من بعد موسى ومل يسمعوا مجيع الكتاب وال كان كله منزال أمسعنا كتااب  إانقوله تعاىل 

 ولكن سبيله سبيل ما ذكران 
وهو اندر وال تريد هبذا  إالهو فصيح وما تكلم بشيء ونظريه قولك كل ما خطب به فالن ف

 . املاضي منه فحسب دون اآليت لكونه معقودا بعضه ببعض ومربوطا آتيه مباضيه
قد ذكر العلماء أن اإلميان إمجاال ابلكتب املنزلة مطلقا فرض عني وتفصيال ابلقرآن الثانية : 

إىل احلرج واملشقة والدين يسر ال  املتعبد بتفاصيله فرض كفاية إذ لو كان فرض عني أدى
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جيب على الكفاية تفصيل الدالئل األصولية حبيث  يل :عسر وهذا مما ال شبهة فيه حىت ق
 .يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام املعاندين وإرشاد املسرتشدين 

وذكر الفقهاء أنه ال بد أن يكون يف كل حد من مسافة القصر شخص متصف هبذه الصفة 
ملنصوب للذب وحيرم على اإلمام إخالؤها من ذلك كما حيرم إخالؤها عن العامل ويسمى ا

ابألحكام اليت حيتاج إليها العامة وقيل ال بد من شخص كذلك يف كل إقليم وقيل يكفي 
وجوده يف مجيع البالد املعمورة اإلسالمية ولعل هذا التنزل لنزول األمر وقلة علماء الدين يف 

 ر املتأخرة .يف هذه العصو الدنيا 
تشبث املعتزلة واخلوارج هبذه اآلية خللود اترك الواجب يف العذاب ألن قصر جنس الثالثة : 

الفالح عن اترك الصالة والزكاة فيكون خملدا يف  انتفاءالفالح على املوصوفني يقتضي 
ألن الفالح عدم الدخول أو  لالستداللالعذاب وهذا أوهن من بيت العنكبوت فال يصلح 

مطلقا وال حاجة  انتفاءهكمال الفالح كما يقتضيه السياق والسباق ال يقتضي   انتفاء ألن
إىل محل املتقني على اجملتنبني للشرك ليدخل العاصي فيهم ألن اإلشارة ليست إليهم فقط فال 

 . جيدي نفعا ككون الصفة مادحة كما ال خيفى
 

 األسئلة :
ا اَنزل من قبلك ( على لفظ ما مسي فاعله وليس ـ قرأ النخعي وغريه : ) مبا أَنزل إليك وم1

 للمجهول ، وهي قراءة شاذة . ) صح ( .
ـ اإلنزال هو إيصال الشيء وال بد أن يكون من أعلى على القول الصحيح من أقوال أهل 2

 العلم ) خطأ ( .
 ـ عدم ذكر فاعل اإلنزال الحتمال أن يكون املراد هو هللا سبحانه أو جربيل ) خطأ ( .3
ـ معىن إنزال القرآن أن جربيل مسع القرآن من رب العزة سبحانه فنزل به وأوصله إىل النيب 4
 . ) صح ( . 
ـ ذكر بعض أهل العلم أن كيفية اإلنزال من املتشابه الذي جيب اإلميان به من غري حبث عن  5

 كيفيته . ) صح ( .
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ال غرض من تعيني ذلك )  وألنه ـ عدم ذكر من أنزل إليه من األنبياء من ابب اإلجياز6
 ( .صح

 ـ اآلخرة هي الدار اآلخرة أو النشأة اآلخرة ) صح ( .7
ـ اليقني واإليقان : إتقان العلم ابلشيء بنفي الشك والشبهة عنه ، وهو علم حادث ، 8

 ولذلك ال يوصف هللا به . ) صح ( .
أن عدم اتصاف هللا ـ ذهب بعض أهل العلم أن اإليقان هو العلم الذي ال حيتمل النقيض و 9

 به توقيفي ال ألنه حيتاج إىل نظر واستدالل . ) صح ( .
ـ املفلح : الذي فاز ببغيته ومراده كأنه الذي انفتحت له أبواب الظفر ، ألن أصل املادة 10

 فيه معىن الفتح ) صح ( .
. ـ تكرار أولئك لبيان أن كل خرب مستقل هلم فكما حصل هلدى حصل هلم الفالح أيضاً 11

 ) صح ( 
 ـ دخول واو العطف بني اجلملتني للداللة على أهنما خرب واحد متالزم ) خطأ ( 12
ـ ذكر ضمري الفصل ) هم ( لتأكيد نسبة اخلرب وأنه ليس صفة وأن هذا اخلرب اثبت هلم 13

 دون غريه ) صح ( .
 ـ هم مبتدأ واملفلحون خربه واجلملة خرب أولئك ) صح ( .14
ه ) املفلحون ( لإلشارة أن هذا الفالح قد انهلم من قبل هللا تعاىل ـ التعريف يف قول15

 وبتوفيقه ) خطأ ( .
ـ التعريف يف ) املفلحون ( تنبيه على أن الفالح أصبح صفة هلم يعرفون هبا فأصبحت  16

 كالعلمية عليهم ) صح ( .
 جتهم فيه ) صح ( الفالح وعلو در  ـ اإلشارة هلم أبولئك اليت للبعيد لبيان بعد منزلتهم يف17
للداللة ـ ذكر اسم اإلشارة وتكريره وتعريف املفلحني وتوسيط الفصل بينه وبني أولئك 18

على أن املفلحني قد انلوا شيئًا ما انله غريهم ، ويف ذلك تنشيط للعبد يف اقتفاء أثرهم 
 والتشبه هبم وترك الرجاء الكاذب والطمع الفارغ بدون عمل ) صح ( .

 دى ابلنكرة والتنوين لكمال تفخيمه . ) صح ( .ـ ذكر اهل19 
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ـ ذكر اهلدى بلفظة االستعالء ) على ( للداللة على أن اهلدى متمكن منهم عال عليهم 20
 ) خطأ ( .

ـ ذكر ) من رهبم ( لبيان أن اهلدى ال يكون إال من الرب سبحانه الذي يريب عباده مبا 21
 يصلحهم ) خطأ ( .

م ( البتداء الغاية ، أي : اهلدى منه سبحانه ابتداء فهو املوفق إليه ـ من يف قوله ) من رهب22
 ال غريه. ) صح ( .

ـ ذكر اإلميان مبا أنزل هللا من قبلك ، فيه داللة على أن اإلميان مبا أنزل هللا على األنبياء ال 23
 ( .ألن الكل من عند هللا . ) صح  ينفع إال إذا كان معه اإلميان مبا أنزل على حممد 

ـ ذكر بعض املفسرين أن الذين يؤمنون مبا أنزل إليك هم مؤمنو العرب والذين يؤمنون مبا 24
 أنزل إلك هم مؤمنو أهل الكتاب واختاره ابن جرير ) صح ( 

ـ رجح ابن كثري ما ذهب إليه ابن جرير من كون املذكورين بقوله ) مبا أنزل إليك هم 25
 قبلك ( هم مؤمنو أهل الكتاب ) خطأ ( . مؤمنو العرب ( وبقوله ) وما أنزل من

وبناء يوقنون على هم ، تعريض أبهل الكتاب ومبا كانوا عليه من ( وابآلخرة ) يف تقدمي ـ 26
ن اليقني ما عليه أإثبات أمر اآلخرة على خالف حقيقته وان قوهلم ليس بصادر عن إيقان و 

 . ) صح ( . نزل من قبلكأنزل إليك وما أمن آمن مبا 
 تقدمي ) وابآلخرة ( على ) يوقنون ( داللة على احلصر واالهتمام ) صح ( . ـ27
ـ قوله ) مبا أنزل إليك ( ومل يكن قد أنزل إليه كل القرآن بعد دليل على من آمن وأيقن 28

 ببعضه يكون مؤمناً به كله ) خطأ ( .
 ـ الواجب يف اإلميان مبا أنزل هللا اإلميان اجململ ) صح ( .29
دليل يف قوله ) وأولئك هم املفلحون ( على قول املعتزلة خبلود فاعل الكبائر يف النار ـ ال 30

 ألن انتفاء كمال الفالح ال يقتضي انتفاءه مطلقاً . ) صح ( .



166 
 

 احملاضرة احلادية عشرة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
 سورة البقرة من 7،  6فمحاضرة اليوم يف تفسري اآلية رقم 

 التالوة
 إن الذين كفروا سوآء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون ختم هللا على قلوهبم وعلى

 مسعهم وعلى أبصرهم غشاوة وهلم عذاب عظيم
 

 القراءات وتوجيهها
عن اخلليل أنه قرأ سوء عليهم بضم السني مع واو بعدها فهو عدول عن معىن املساواة إىل 

 . وهي شاذة . السب والقبح
أبوجه أدائية يف اهلمزتني ال تؤثر يف املعىن وقد بينا سابقا أننا لن نلتفت ملا  أأنذرهتم     ئوقر 

كان كذلك إال أن الزخمشري جتاوز حده فاعرتض على قراءة سبعية منها وهي إبدال اهلمزة 
مه لثبوت القراءة الثانية ألفا واعتربها حلنا خارجا عن لغة العرب فلزم التنبيه على رد كال

 ابلتواتر وهي أثبت عن العرب من الشواهد الشعرية والنثرية اليت ال زمام هلا وال خطام .
 ئ قوله غشاوة أبوجه عدة كلها شاذة ومن ذلك قراءهتا ابلنصب وقر 

 حيتمل أنه نصبها إبضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة وحيتمل: بن جرير اقال 
أقول : اإلتباع على حمل وعلى مسعهم كقوله تعاىل   وحور عني    أن يكون نصبها على

 وذلك على قراءة من قرأها ابلكسر .
 يصف فرسه الشاعر واحتج لذلك بقول 

 حىت شتت مهالة عيناها               علفتها تبنا وماء ابردا 
 واملراد بقوله : شتت مهالة عيناها أي اهنمر املاء من عينها كاملطر

 خر اآل ولوق
 متقلدا سيفا ورحما                   ورأيت زوجك يف الوغى 
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وتقدير الكالم يف البيت األول : علفتها تبنا وسقيتها ماءا ، ويف البيت الثاين متقلدا سيفا 
 ومعتقال رحما ، ألن املاء ال يعلف والرمح ال يتقلد .

ليال واملعىن أهنم يبصرون إبصار ابلفتح والقصر وهو الرؤية هنارا ال  شاعمن الوقرأها بعضهم 
 .غفلة ال إبصار عربة أو أهنم ال يرون آايت هللا تعاىل يف ظلمات كفرهم ولو زالت أبصروها 

 ابجلمع وهي شاذة أيضا .وقرأ ابن أيب عبلة وعلى أمساعهم 
 

 مناسبتها
الكتاب  أن الزلفى عنده وبني إلصابة أهلتهمملا قدم ذكر اوليائه وخالصة عباده بصفاهتم اليت 

هدى ولطف هلم خاصة قفى على أثره بذكر أضدادهم وهم العتاة املردة من الكفار الذين ال 
ينفع فيهم اهلدى وال جيدي عليهم اللطف وسواء عليهم وجود الكتاب وعدمه وإنذار الرسول 

 وسكوته 
 

 لغوايت ) مفردات ، بالغة (
لفتح أي السرت ومنه قيل للزراع والليل  والكفر يف اللغة سرت النعمة وأصله الكفر اب كفروا :

 :كافر قال تعاىل   كمثل غيث أعجب الكفار نباته   وعليه قول لبيد 
 يف ليلة كفر النجوم غمامها

 .ومنه املتكفر بسالحة وهو الشاكي الذي غطى السالح بدنه 
هللا عليه ما علم ابلضرورة جميء الرسول  صلى  وهو إنكاروالكفر يف الشريعة مقابل اإلميان 

وإمنا عد لبس الغيار وشد الزانر بغري اضطرار ونظائرمها كفرا لداللته على التكذيب .وسلم به 
فإن من صدق النيب  صلى هللا عليه وسلم  ال يكاد جيرتئ على أمثال ذلك إذ ال داعي إليه  

 واخلالف يف ضوابطه كبري . كالزىن وشرب اخلمر
يف تعريفه على  واختلفوا تعريف الكفر الشرعي وقد صعب على املتكلمنيقال اآللوسي : 

ولقد عد وذكر أمثلة لذلك ال نطيل هبا مث قال : يف تعريف اإلميان  اختالفهمحسب 
وإالخراج عن امللة أمر ال ، أصحابنا يف ابب اإلكفار أشياء كثرية ال أراها توجب إكفارا 

 .يف هذا الباب مهما أمكن  االتئاديشبهه شيء فينبغي 
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 سواء اسم مبعىن االستواء وصف به كما يوصف ابملصادر ومنه قوله تعاىل  : سواء
 ، مبعىن مستوية ، يف أربعة أايم سواء للسائلني ، كلمة سواء بيننا وبينكم   إىلتعالوا 

 عن تثنيته بتثنية   سي   إال شذوذا استغنواوهو ال يثين وال جيمع وقد 
 

ه حرتاز عنه واملراد ههنا التخويف من عذاب هللا وعقابملخوف لالابواإلنذار إعالم  ءأنذرهتم :
 .على املعاصي 

شد أتثريا يف أهنم ليسوا أبهل للبشارة أصال وألن اإلنذار أوقع يف القلوب و ألواالقتصار عليه 
 رأسايرفعوا للبشارة  النفوس فإن دفع املضار أهم من جلب املنافع فحيث مل يتأثروا به فألن ال

 أوىل
 

تم والكتم أخوان ألن يف االستيثاق من الشيء بضرب اخلامت عليه كتما له وتغطيه اخل ختم :
 وال يطلع عليه  إليهلئال يتوصل 

 
به اجلسم الصنوبري املودع يف  مسيوالقلوب  مجع قلب وهو يف األصل مصدر قلوهبم : 
 من الصدر  األيسرالتجويف 

 : قال الشاعر و 
 ر على القلب من قلب وحتويل  فاحذ  قد مسي القلب قلبا من تقلبه  

العضو الرئيس الذي هو منشأ احلرارة الغريزية املمدة للجسد كله ويكىن بصالحه وفساده وهو 
قال صلى هللا تعاىل عليه وسلم أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صاحبه أو فساده  عن صالح

 .صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله إال وهي القلب 
ن الناس ذهب إىل أن تلك املضغة هي حمل العلم وقيل إنه يف الدماغ وقيل إنه مشرتك وكثري م
، وظاهر النصوص تدل على أن العقل يف القلب ، وأما الدماغ فهو أداة تدير اجلسم  بينهما 
 ككل .
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السمع إدراك القوة السامعة وقد يطلق عليها وعلى العضو احلامل هلا وهو املراد ههنا  مسعهم :
 هو املختوم عليه أصالة  إذ

مساعا ويطلق على قوة مودعة يف العصب املفروش يف األذن تدرك و والسمع مصدر مسع مسعا 
 هبا األصوات ويعرب به اترة عن نفس األذن وأخرى عن الفعل حنو   إهنم عن السمع ملعزولون   

 
أن البصرية نور  البصر نور العني وهو ما يبصر به الرائي ويدرك املرئيات كما أبصارهم :

القلب وهو ما به يستبصر ويتأمل وكأهنما جوهران لطيفان خلقهما هللا فيهما آلتني لإلبصار 
 واالستبصار 

واألبصار مجع بصر وهو يف األصل مبعىن إدراك العني وإحساسها مث جتوز به عن القوة املودعة 
راك األلوان د اليت من شأهنا إيف ملتقى العصبتني اجملوفتني الواصلتني من الدماغ إىل احلدقتني

واألشكال بتفصيل معروف يف حمله وعن العني اليت هي حمله وشاع هذا حىت صار حقيقة يف 
 . العرف لتبادره

 
غطاه وهذا البناء ملا يشتمل على الشيء   إذاالغشاوة الغطاء فعالة من غشاه  غشاوة :

رأي سيبويه مبتدأ خربه الظرف كالعصابه والعمامة وتنكريها للتفخيم والتهويل وهي على 
 .املقدم واجلملة معطوفة على ما قبلها 

 
 العذاب مثل النكال بناء ومعىن ألنك تقول أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه  عذاب :

كما تقول نكل عنه ومنه العذب ألنه يقمع العطش ويردعه خبالف امللح فإنه يزيده ويدل 
طش أي يكسره وفراات ألنه يرفته على القلب مث اتسع عليه تسميتهم إايه نقاخا ألنه ينقخ الع

 فيه فسمى كل أمل فادح عذااب وإن مل يكن نكاال أي عقااب يرتدع به اجلاين عن املعاودة 
 وقيل اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذاب كالتقذية والتمريض 

 أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط قيل و 
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إن أصل عظم الرجل كرب عظمه مث استعري لكل كبري وأجرى جمراه ذكر الراغب  عظيم :
حمسوسا كان أو معقوال معىن كان أو عينا والعظيم إذا استعمل يف األعيان فأصله أن يقال يف 
األجزاء املتصلة والكبري يقال يف املنفصلة وقد يقال فيها أيضا عظيم وهو مبعىن كبري كجيش 

 .عظيم 
م نقيض احلقري والكبري نقيض الصغري فكأن العظيم فوق ين العظأبري والفرق بني العظيم والك

مجيعا تقول رجل عظيم  ن احلقري دون الصغري ويستعمالن يف اجلثث واألحداثأالكبري كما 
 .و خطره أوكبري تريد جثته 

 
 اآلاثر

ىل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم   إ :  وفيه قوله عبد هللا بن عمرو تقدم حديث 
 . قوله   عظيم   هؤالء أهل النار قلنا لسنا هم اي رسول هللا قال أجل

عن ابن عباس يف قوله   إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون   وحنو و 
هذا من القرآن قال كان رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  حيرص أن يؤمن مجيع الناس 

ربه هللا أنه اليؤمن إال من سبق له من هللا السعادة يف الذكر األول ويتابعوه على اهلدى فأخ
 وال يضل إال من سبق له من هللا الشقاء يف الذكر األول 

عن ابن عباس يف قوله   إن الذين كفروا   أي مبا أنزل إليك وإن قالوا إان قد آمنا مبا جاء و 
ن   أي أهنم قد كفروا مبا عندهم من من قبلك   سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنو 

ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من امليثاق لك فقد كفروا مبا جاءك ومبا عندهم مما جاءهم به 
غريك فكيف يسمعون منك إنذارا وختويفا وقد كفروا مبا عندهم من نعتك   ختم هللا على 

أبدا بغري ما كذبوا به قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة   أي عن اهلدى أن يصيبوه 
من احلق الذي جاءك من ربك حىت يؤمنوا به وأن آمنوا بكل ما كان قبلك وهلم مبا هو عليه 

 من خالفك   عذاب عظيم   فهذا يف األحبار من يهود 
وعن أيب العالية يف قوله   إن الذين كفروا قال نزلت هااتن اآليتان يف قادة األحزاب وهم 

قال    28آلية   أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة هللا كفرا     إبراهيم اآليهالذين ذكرهم يف هذه ا
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فهم الذين قتلوا يوم بدر ومل يدخل من القادة أحد يف اإلسالم إال رجالن أبو سفيان واحلكم 
 بن أيب العاص 

 و عن السدي يف قوله   أأنذرهتم أم مل تنذرهم   قال وعظتهم أم مل تعظهم 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون   قال    وعن قتادة يف قوله

أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم فختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
 فهم ال يبصرون هدى وال يسمعون وال يفقهون وال يعقلون 

فنت على القلوب  عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال تعرض ال حذيفة عن و 
كاحلصري عودا عودا فأي قلب أشرهبا نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاء حىت تصري على قلبني على أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السماوات 

.... أخرجه واألرض واآلخر أسود مرابد كالكوز جمخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا 
 صحيحه ضمن حديث طويل . مسلم يف

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  إن املؤمن إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء يف قلبه فإن اتب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حىت تعلو 

 .ا يكسبون   قلبه فذلك الران الذي قال هللا تعاىل   كال بل ران على قلوهبم ما كانو 
أخرجه أمحد والرتمذي و النسائي وابن ماجة وابن حبان واحلاكم وغريهم وقال الرتمذي : 
حسن صحيح ، وقال احلاكم : صحيح على شرط مسلم وسكت الذهيب . وصححه أمحد 

 شاكر واأللباين .
 وعن ابن عباس يف اآلية قال اخلتم على قلوهبم وعلى مسعهم والغشاوة على أبصارهم 

ن ابن مسعود قال   ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم   فال يعقلون وال يسمعون وجعل وع
 على أبصارهم يقول أعينهم   غشاوة   فال يبصرون 

يف قوله   ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم   يقول فال يعقلون وال   أبسانيدهالسدي وعن 
 م فال يبصرون غشاوة يقول على أعينه أبصارهميسمعون يقول وجعل على 

بن جريج قال اخلتم على القلب والسمع والغشاوة على البصر قال هللا تعاىل   فإن يشإ عن ا
 هللا خيتم على قلبك   وقال   وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة  
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وأخرج الطسيت يف مسائله عن ابن عباس أن انفع بن األرزق قال له أخربين عن قوله عز وجل   
 على قلوهبم   قال طبع هللا عليها قال وهل تعرف العرب ذلك قال أما مسعت ختم هللا

 :األعشى وهو يقول 
 فأبرزها وعليها ختم                   وصهباء طاف يهود هبا              

 السدي ختم هللا أي طبع هللا وعن 
على قلوهبم وعلى  قتادة يف هذه اآلية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم هللاعن و 

 مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم ال يبصرون هدى وال يسمعون وال يفقهون وال يعقلون 
جماهد   ختم هللا على قلوهبم   قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل  وعن

 .نواحيه حىت تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع اخلتم 
ن الطبع والطبع أيسر من اإلقفال واإلقفال أشد من ذلك كله الران أيسر م وعن جماهد :

وقال األعمش أراان جماهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب يف مثل هذه يعين الكف فاذا 
ضم وقال إبصبع أخرى فإذا  أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال أبصبعه اخلنصر هكذا فإذا أذنب

عه كلها مث قال يطبع عليه بطابع وقال أذنب ضم وقال إبصبع أخرى هكذا حىت ضم أصاب
 .جماهد كانوا يرون أن ذلك الرين 

ابن جريج قال : اخلتم على القلب والسمع ، والغشاوة على البصر ، قال هللا تعاىل : وعن 
 فإن يشإ هللا خيتم على قلبك  [ وقال : 24] الشورى  وختم على مسعه وقلبه وجعل

 على بصره غشاوة 
 

 أقوال املفسرين يف معناها
يقول تعاىل   إن الذين كفروا   أي غطوا احلق وسرتوه وقد كتب هللا تعاىل عليهم ذلك سواء 
عليهم إنذارك وعدمه فإهنم ال يؤمنون مبا جئتهم به كما قال تعاىل   إن الذين حقت عليهم  

ال تعاىل يف حق كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية حىت يروا العذاب األليم   وق
املعاندين من أهل الكتاب   ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك   اآلية 
أي إن من كتب هللا عليه الشقاوة فال مسعد له ومن أضله فال هادي له فال تذهب نفسك 

يهم عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله احلظ األوفر ومن توىل فال حتزن عل
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وال يهمنك ذلك   فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب إمنا أنت نذير وهللا على كل شيء 
 وكيل   

واملعىن الذي ذكرانه أوال وهو املروي عن بن عباس يف رواية علي بن أيب طلحة أظهر ويفسر 
 ببقية اآلايت اليت يف معناها وهللا أعلم 

أنه مجلة مؤكدة لليت قبلها   سواء عليهم أأنذرهتم وقوله تعاىل   ال يؤمنون   حمله من اإلعراب 
أم مل تنذرهم   أي هم كفار يف كال احلالني فلهذا أكد ذلك بقوله تعاىل   ال يؤمنون   
وحيتمل أن يكون ال يؤمنون خربا إلن تقديره إن الذين كفروا ال يؤمنون ويكون قوله تعاىل   

 رتضة وهللا أعلم سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم   مجلة مع
بن جرير فأخرب رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب امث قال 

اغلقتها وإذا أغلقتها أاتها حينئذ اخلتم من قبل هللا تعاىل والطبع فال يكون لإلميان إليها 
   ختم هللا مسلك وال للكفر عنها خملص فذلك هو اخلتم والطبع الذي ذكر يف قوله تعاىل

على قلوهبم وعلى مسعهم   نظري اخلتم والطبع على ما تدركه األبصار من األوعية والظروف 
اليت ال يوصل إىل ما فيها إال بفض ذلك عنها مث حلها فكذلك ال يصل اإلميان إىل قلوب 
من وصف هللا أنه ختم على قلوهبم وعلى مسعهم إال بعد فض خامته وحله رابطه عنها واعلم 
ان الوقف التام على قوله تعاىل   ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم   وقوله   وعلى أبصارهم 
غشاوة   مجلة اتمة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء يكون 

 على البصر 
ية الكرمية إخبار ابلغيب على ما هو به إن أريد ابملوصول أشخاص يف اآلوقال بعضهم :  

 أبعياهنم فهي من املعجزات الباهرة 
والالم يف   هلم   لالستحقاق كما يف   هلم يف الدنيا خزي   والم االستحقاق هي الواقعة بني 

ولو أخر جاز  موصوفةمعىن وذات وهنا كذلك إال أنه قدم اخلرب استحساان ألن املبتدأ نكره 
ميه للتخصيص فال يعذب وأجل مسمى عنده   وجيوز كما قيل أن يكون تقد  مثل قوله

 عذاهبم أحد وال يوثق واثقهم أحد 
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 املعىن اإلمجايل
ذكر هللا تعاىل الصنف الثاين من أصناف الناس وهم الكافرون املعاندون املظهرون لكفرهم 
فبني سبحانه أنه كما كان القرآن هدى للمتقني فهؤالء ال تنفعهم نذارة وال جيدي معهم 

ر ال يؤمنون حيث إن هللا قد أغلق عليهم قلوهبم أن تفقه أو تعي هداية ومهما بلغتهم النذ
وأمساعهم أن تفهم أو تستجيب وجعل على بصرهم غطاء ال يظهر هلم معه اآلايت الباهرات 
والدالئل الواضحات وكل ذلك بعدله سبحانه وابستحقاق منهم لذلك وسوف جيازيهم 

 يف حياهتم اآلخرة .بكفرهم آالما شديدة ال تفارقهم وال تنقطع عنهم 
 

 األحكام املستنبطة واملسائل :
 املسألة األوىل : 

بن جرير وقال بعضهم إمنا معىن قوله تعاىل   ختم هللا على قلوهبم   إخبار من هللا عن اقال 
ملا دعوا إليه من احلق كما يقال إن فالان أصم عن هذا  االستماعتكربهم وإعراضهم عن 

ه ورفع نفسه عن تفهمه تكربا قال وهذا ال يصح ألن هللا تعاىل قد الكالم إذا امتنع من مساع
 .أخرب أنه هو الذي ختم على قلوهبم وأمساعهم 

وقد أطنب الزخمشري يف تقرير مارده بن جرير ها هنا وأتول اآلية من مخسة  ال ابن كثري :ق
ومنعها من  أوجه وكلها ضعيفة جدا وماجرأه على ذلك إال اعتزاله ألن اخلتم على قلوهبم

وصول احلق إليها قبيح عنده يتعاىل هللا عنه يف اعتقاده ولو فهم قوله تعاىل   فلما زاغوا أزاغ 
هللا قلوهبم   وقوله   ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم 

لوهبم وحال بينهم يعمهون   وما أشبه ذلك من اآلايت الدالة على أنه تعاىل إمنا ختم على ق
وبني اهلدى جزاء وفاقا على متاديهم يف الباطل وتركهم احلق وهذا عدل منه تعاىل حسن 
وليس بقبيح فلو أحاط علما هبذا ملا قال ما قال وهللا أعلم قال القرطيب وأمجعت األمة على 

ا قال   أن هللا عز وجل قد وصف نفسه ابخلتم والطبع على قلوب الكافرين جمازاة لكفرهم كم
بل طبع هللا عليها بكفرهم   وذكر حديث تقليب القلوب واي مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 

 دينك 
 بن جرير واحلق عندي يف ذلك ما صح بنظريه اخلرب عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  اقال 
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مجيع وإسناد إحداث تلك احلالة يف قلوهبم إىل هللا تعاىل الستناد وقال أبو السعود  : 
احلوادث عندان من حيث اخللق إليه سبحانه وتعاىل وورود اآلية الكرمية انعية عليهم سوء 
صنيعهم ووخامة عاقبتهم لكون أفعاهلم من حيث الكسب مستندة إليهم فإن خلقها منه 
سبحانه ليس بطريق اجلرب بل بطريق الرتتيب على ما اقرتفوه من القبائح كما يعرب عنه قوله 

 طبع هللا عليها بكفرهم   وحنو ذلك  تعاىل   بل
 .وأما املعتزلة فقد سلكوا مسلك التأويل وذكروا يف ذلك عدة من األقاويل 

ومحل الظاهريون اخلتم والتغشية على حقيتهما وفوضوا الكيفية إىل علم من ال  قال اآللوسي : 
ي غري معقول وهو عند فذكر األثر املتقدم مث قال :… كيفية له سبحانه وروى عن جماهد 

ستعري من ضرب اخلامت على حنو األواين ألحداث هيئة اوالذي ذهب إليه احملققون أن اخلتم 
من نفوذ ما  تلك الظروف يف القلب والسمع مانعة من نفوذ احلق إليهما كما مينع نقش اخلامت

 فيها  االنصبابهو بصدد 
  ابعتبارتشنيع الذي تشري إليه اآلية والذم وال، اخللق  ابعتباروجل  مث إن إسناد اخلتم إليه عز

كون ذلك مسببا عما كسبه الكفار من املعاصي كما يدل عليه قوله تعاىل   بل طبع هللا 
عليها بكفرهم   وإال أشكل التشنيع والذم على ما ليس فعلهم كذا قاله مفسرو أهل السنة 

كون سبحانه مانعا عن قبول عن آخرهم فيما أعلم واملعتزلة ملا رأوا أن اآلية يلزم منها أن ي
لتزموا لآلية أتويالت ذكر ااحلق ومساعه ابخلتم وهو قبيح ميتنع صدوره عنه تعاىل على قاعدهتم 

 الزخمشري مجلة منها 
اإلجياد حقيقة وحيسن الذم هلم به من  ابعتباريظهر أن إسناد اخلتم إليه تعاىل إىل أن قال : 

  .عليه ذواهتم  انطوت وقبح ما االستعدادحيث داللته على سوء 
ن أوأما ما ذكره املفسرون من أن إسناد اخلتم إليه تعاىل اخللق فمسلم ال كالم لنا فيه وأما 

فذكر احتماالت ملعىن ذلك …  كون ذلك مسببا عما كسبه الكفار إخل فنقول  ابعتبارالذم 
 استعدادهثة حسب وإن أرادوا به حتصيل العبد بقدرته احلاد وأورد عليها اعرتاضات مث قال :

مشيئته التابعة  االختياريةاألزيل املؤثرة ال مستقال بل إبذن هللا تعاىل ما تعلقت به من األفعال 
 .ملشيئة هللا تعاىل على ما أشران إليه فنعمت اإلرادة وحبذا السلوك يف هذه اجلادة 
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وها ويف مهواة من وأما ذكره املعتزلة ال سيما عالمتهم الزخمشري فليس أول عشواء خبطقال : 
مث رد عليهم ما يستقبحونه من أن خيلق هللا فعل العبد ويعاقبه عليه ومما … أهبطوها  األهواء
عبده من القبائح والفواحش مبرأى ومسمع  اإلنسانويقبح يف الشاهد أيضا أن ميكن قاله : 

القدرة اليت هبا  عنها وأنتم تقولون إن األولمث يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من 
خيلق العبد الفواحش لنفسه خملوقة هلل تعاىل على علم منه عز وجل أن العبد خيلق هبا لنفسه 
ذلك فهو مبثابة إعطاء سيف ابتر لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل ويسيب به احلرمي وذلك يف 

لغائب والشاهد الشاهد قبيح جزما فإن قالوا مث حكمة استأثر هللا تعاىل بعلمها فرقت بني ا
فحسن من الغائب ذلك التمكني ومل حيسن يف الشاهد قلنا على سبيل التنزيل واملوافقة لبعض 
الناس ما املانع أن تكون تلك األفعال خملوقة هلل تعاىل ويعاقب العبد عليها ملصلحة وحكمة 

 .استأثر هبا كما فرغتم منه اآلن حذو القذة ابلقذة 
: وإذا ذكر القدر فأمسكوا . وقال : ال تزال أميت  فقد قال  أقول مسألة القدر فرغ منها

خبري ما مل يتكلموا يف الولدان والقدر . والنصوص الشرعية يف هذه املسألة كثرية جدا تنظر يف 
أماكنها وقد قال تعاىل : إان كل شيء خلقناه بقدر . والقدر سر من أسرار هللا عز وجل 

تعاىل وال يسأل عما يفعل وهم يسألون وهللا سبحانه ال اختص نفسه به ألنه متعلق بفعله 
يظلم الناس شيئا وقد حرم الظلم على نفسه فلن يدخل أحد النار ولن يعاقب أحد إال وهو 

 مستحق لذلك وهللا تعاىل أعلم .
 

 املسألة الثانية :
فإنه  احتجت املعتزلة على حدوث القرآن مبا جاء فيه بلفظ املاضي على وجه األخبار

جيب أبنه من مقتضيات التعلق وحدوثه ال يستدعي أيستدعى سابقة املخرب عنه ال حمالة و 
 حدوث الكالم كما أن حدوث تعلق العلم ابملعلوم ال يستدعي حدوث العلم 

 
 املسألة الثالثة :

خرب عنهم أبهنم أاآلية الكرمية مما استدل به على جواز التكليف مبا ال يطاق فإنه تعاىل قد 
ون فظهر استحالة إمياهنم الستلزامه املستحيل الذي هو عدم مطابقة أخباره تعاىل اليؤمن
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للواقع مع كوهنم مأمورين ابإلميان ابقني على التكليف وألن من مجلة ما كلفوه اإلميان بعدم 
تنع لذاته وإن جاز عقال من حيث أن األحكام ال مإمياهنم املستمر واحلق أن التكليف ابمل

أو بعدمه  يءال سيما االمتثال لكنه غري واقع لالستقراء واإلخبار بوقوع الش تستدعى أغراضا
ال ينفي القدرة عليه كإخباره تعاىل عما يفعله هو أو العبد ابختياره وليس ما كلفوه اإلميان 
بتفاصيل ما نطق به القرآن حىت يلزم أن يكلفوا اإلميان بعدم إمياهنم املستمر بل هو اإلميان 

ن كون املوصول عبارة عنهم ليس أاء به النيب  صلى هللا عليه وسلم  إمجاال على جبميع ما ج
 .معلوما هلم 

 
 املسألة الرابعة : 
وقد ذهب املسلمون إىل أنه حيسن من هللا تعاىل تعذيب الكفار وهذه اآلية قال اآللوسي : 

نية على وأمثاهلا شواهد صدق على ذلك وقال بعضهم ال حيسن وذكروا دالئل عقلية مب
احلسن والقبح العقليني فقالوا التعذيب ضرر خال عن املنفعة ألنه سبحانه منزه عن أن ينتفع 
بشيء والعبد يتضرر به ولو سلم انتفاعه فاهلل تعاىل قادر أن يوصل إليه النفع من غري عذاب 

يفه مىت والضرر اخلايل عن النفع قبيح بديهة وأيضا أن الكافر ال يظهر منه إال العصيان فتكل
حصل ترتب عليه العذاب وما كان مستعقبا للضرر من غري نفع قبيح فإما أن يقال ال 
تكليف أو تكليف وال عذاب وأيضا هو اخلالق لداعية املعصية فيقبح أن يعاقب عليها وقالوا 
أيضا هب أان سلمنا العقاب فمن أين القول ابلدوام وأقسى الناس قلبا إذا أخذ من ابلغ يف 

إليه وعذبه وابلغ فيه وواظب عليه المه كل أحد وقيل له إما أن تقتله وترحيه وإما أن  اإلساءة
فالغين عن الكل كيف يليق به هذا الدوام  ابالنتقامتعفو عنه فإذا قبح هذا من إنسان يلتذ 

وأيضا من اتب من الكفر ولو بعد حني اتب هللا تعاىل عليه أفرتى أن هذا الكرم العظيم 
خرة أو تسلب عقول أولئك املعذبني فال يتوبون أو حيسن أن يقول يف الدنيا   يذهب يف اآل

 ادعوين أستجب لكم   ويف اآلخرة ال جييب دعاءهم إال   اخسؤوا فيها وال تكلمون   
بقي التمسك ابلدالئل اللفظية وهي ال تفيد اليقني فال تعارض األدلة العقلية املفيدة له على 

عيد يف الكفار مشروطة بعدم العفو وإن مل يكن هذا الشرط مذكورا أان ندعي أن أخبار الو 
صرحيا كما قال ذلك فيها من جوز العفو عن الفساق على أنه حيتمل أن تكون تلك اجلمل 
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دعائية أو أهنا إخبارية لكن اإلخبار عن استحقاق الوقوع ال عن الوقوع نفسه وهذا خالصة 
زي الكالم فيه ومل يتعقبه مبا يشرح الفؤاد ويربد األكباد ما ذكر يف هذا الباب وبسط اإلمام الرا

وتلك شنشنة أعرفها من أخزم ولعمري أهنا شبه متكنت يف قلوب كثري من الناس فكانت هلم 
اخلناس الوسواس فخلعوا ربقة التكليف واحنرفوا عن الدين احلنيف وهي عند املؤمنني املتمكنني  

: ... ا توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب كصرير ابب أو كطنني ذابب فأقول   وم
فأطنب رمحه هللا جدا يف رد هذه الشبه فلرياجعها من شاء ومن متسك حببال النصوص 

 الشرعية سلم من هذه الرتهات .
 

 املسألة اخلامسة :
من اللبس أ إذاوحد السمع كما وحد البطن يف قوله كلوا يف بعض بطنكم تعفوا يفعلون ذلك 

ن تقول السمع مصدر يف أصله واملصادر ال جتمع فلمح األصل يدل عليه مجع األذن أولك 
 يف قوله ويف آذاننا وقر 

 أن تقدر مضافا حمذوفا أي وعلى حواس مسعهم وميكن 
وحد السمع مع أنه متعدد يف الواقع ومقتضى االنتظام ابلسباق واللحاق أن جيري على وقيل 

إىل نكتة هي أن مدركاته نوع واحد ومدركاهتما خمتلفة  شارةاإلمنطهما لالختصار والتفنن مع 
وكثريا ما يعترب البلغاء مثل ذلك وقيل إن وحدة اللفظ تدل على وحدة مسماة وهو احلاسة 

 . قلما قرع السمع األمساعووحدهتا تدل على قلة مدركاهتا يف ابدئ النظر على أن 
ت فناسب أن يقرن معه ابخلتم الذي مينع وألن السمع كالقلب يدرك ما يدركه من مجيع اجلها

من مجيعها وإن اختص وقوعه جبانب إال أنه ال يتعني وملا كان إدراك البصر ال يكون عادة إال 
 .ابحملاذاة واملقابلة جعل املانع ما مينع منها وهو الغشاوة 

 الغشاوة مشهورة يف أمراض العني فهي أنسب ابلبصر و 
بصر مشاركته للقلب يف التصرف يف اجلهات الست مثله ولعل سبب تقدمي السمع على ال

 . دون البصر ومن هنا قيل إنه أفضل منه
  هذا وهللا تعاىل أعلم .
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 األسئلة :
 ـ قرأ اخلليل سوء بضم السني مع واو بعدها وهي قراءة متواترة ) خطأ ( .1
 ـ معىن قراءة اخلليل السب والقبح بدل املساواة ) صح ( .2
 خمشري على قراءة سبعية وهي إبدال اهلمزة الثانية ألفاً واعتربها حلناً ) صح ( .ـ اعرتض الز 3
 ـ ثبوت أوجه اللغة العربية ابلقراءات أقوى من ثبوهتا ابلشواهد الشعرية ) صح ( .4
 ـ أصل الكفر إبطان شيء وإظهار خالفه ) خطأ ( .5
قوله تعاىل : ] كمثل غيث ـ الكفر من السرت والتغطية ومنه مسي الزراع بذلك كما يف 6

 أعجب الكفار نباته [ ) صح ( .
 ـ سواء مبعىن االستواء والتسوية ، وهو ال يثىن وال جيمع ) صح ( .7
 ـ اإلنذار هو اإلعالم ابلشيء املخوف ، فهو إعالم مع ختويف ) صح ( .8
 . ـ ذكر اإلنذار هنا ومل يذكر البشارة ألن الكفار ليسوا أهالً للبشارة ) صح (9

 ـ اخلتم : هو هناية الشيء مثل ختامه ) خطأ ( .10
 ـ أكثر النصوص على أن العقل يف القلب والدماغ أداة تدير اجلسم ) صح ( .11
 ـ القلب هو موضع العلم واهلدى واخلري والشر يف اإلنسان ) صح ( .12
 ـ غشاوة خرب ) وعلى أبصارهم غشاوة ( يف حمل مبتدأ ) خطأ ( .13
 يف ) غشاوة ( للتفخيم والتهويل ) صح ( . ـ التنوين14
 ـ الغشاوة : التغطية الكاملة الشاملة ) صح ( .15
 ـ أصل كلمة ) عظيم ( من كرب عظم الرجل ) صح ( .16
 ) صح ( . ـ الفرق بني العظيم والكبري أن العظيم نقيض احلقري والكبري نقيض الصغري17
لناس وحيزن لعدم إمياهنم ، أخربه هللا أنه ال حيرص على إميان مجيع ا ـ ملا كان النيب 18

 يؤمن إال من سبق له السعادة يف الذكر األول ) صح ( .
ـ هذه اآلية يف دليل على أن اخلتم على القلوب يكون بسبب الكفر فقط ، وأن جمرد 19

 املعاصي ال تؤدي إىل اخلتم كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة ) خطأ ( .
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: أن الذين غطوا احلق وسرتوه وهم الكفار ، وقد كتب هللا عليهم ذلك ـ معىن اآلية 20
فسواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم فلن ينفعهم ذلك ولن يؤمنوا بك ألن هللا منعهم اهلدى 

 واإلميان وختم على قلوهبم ومسعهم ) صح ( .
 ـ مجلة ) ال يؤمنون ( مجلة مؤكدة ملا قبلها ) صح ( .21
 ارع يف يؤمنون يدل على حتقق الشيء ) خطأ (. ـ الفعل املض22
ـ الالم يف قوله ) وهلم عذاب أليم ( هي الم االستحقاق ، والم االستحقاق هي اليت تقع 23

 بني ذات ومعىن . ) صح ( .
ـ تقدمي اجلار واجملرور يف ) وهلم عذاب أليم ( لالختصاص ، مبعىن : أن هذا العذاب 24

 . خاص هبم ال بغريهم ) صح ( 
ـ نقل ابن جرير أن معىن ) ختم هللا على قلوهبم ( إىل آخرها إخبار من هللا عن تكربهم 25

وإعراضهم عن االستماع ملا دعوا إليه من احلق ، كما يقال : إن فالن أصم عن مساع هذا 
 الكالم . وصحح هذا القول ) خطأ ( .

هبم ( إىل آخرها إخبار من ـ رجح الزخمشري من مخسة أوجه أن معىن ) ختم هللا على قلو 26
هللا عن تكربهم وإعراضهم عن االستماع ملا دعوا إليه من احلق ، كما يقال : إن فالن أصم 

 عن مساع هذا الكالم ) صح ( .
ـ رد ابن كثري كالم الزخمشري يف اآلية وبني أن هذا بسبب اعتزاله ألن اخلتم على القلوب 27

ني ابن كثري أن هذا من عدل هللا سبحانه بسبب قبيح عندهم أن يكون من عند هللا ، وب
 متاديهم يف الباطل وإعراضهم عن احلق . ) صح ( .

ـ الصواب اإلمساك عن الكالم يف القدر واعتقاد أن هللا قدر كل شيء وأنه ال يكون 28
 شيء إال مبشيئته وأنه تعاىل ال يظلم أحداً ولن يدخل النار إال من يستحقها ) صح ( .

ية دليل على جواز التكليف مبا ال يطاق ألن هللا كلفهم ابإلميان وأخرب أهنم ال ـ يف اآل29
 يؤمنون ) خطأ ( .

ـ وحد ) السمع ( يف اآلية ومجع ) األبصار ( للتنبيه على أن مدركات السمع واحدة 30
 خبالف مدركات البصر فهي متعددة ) صح ( .

 



181 
 

 احملاضرة الثانية عشرة
*** 

السالم على رسول هللا أما بعد فموعدان اليوم مع تفسري اآلايت الثامنة احلمد هلل والصالة و 
 والتاسعة والعاشرة من سورة البقرة 

 التالوة
وما  آمنوامنا ابهلل وابليوم األخر وما هم مبؤمنني خيادعون هللا والذين آومن الناس من يقول 

وهلم عذاب أليم مبا كانوا  قلوهبم مرض فزادهم هللا مرضا يفخيدعون إال أنفسهم وما يشعرون 
 يكذبون 

 
 القراءات وتوجيهها

 هللا والذين آمنوا وهي شاذة . قرأ ابن مسعود وأبو حيوة خيدعون
وقرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو من السبعة بضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها وكسر الدال 

واملفاعلة هنا إما مبعىن  ال .ملناسبة اللفظ األول والباقون بفتح الياء وسكون اخلاء وفتح الد
فعل فيتحدان وإما إببقاء املفاعلة على ابهبا فهم خيادعون أنفسهم أي مينوهنا ابألابطيل 

 وأنفسهم متنيهم بذلك أيضا .
 وقرئ شاذا مرض إبسكان الراء وهي لغة .

وقرأ غري الكوفيني من السبعة يكذبون يضم الياء وابلكاف مفتوحة وتشديد الذال من 
من كذب الذي هو مبالغة يف كذب كما بولغ يف صدق فقيل ذيب لتكذيبهم الرسل أو التك

 صدق وقلص الثوب وقلص 
ذا جرى شوطا مث وقف إو من قوهلم كذب الوحشي أأو مبعىن الكثرة كقوهلم بركت اإلبل 

 مره ولذلك قيل له مذبذب ألينظر ما وراءه ألن املنافق متوقف مرتدد يف 
ىل هذه مرة وإىل هذه مرة إل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني تعري وقال عليه السالم مث

.   
 وقرأ الكوفيون بفتح الياء وسكون الكاف وختفيف الذال من الكذب إلخبار هللا عن كذهبم .
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عون  بفتح الدال وما خيادَ  ، وكذلك :عون   بضم الياء مبنيا للمفعول دَ وما خيُ  ئ شاذا :وقر 
خَيَدِمعون وبعضهم ، ع مضاعفا مبنيا للفاعل عون من خدَّ دمِ وما خيَُ أيضا أيضا و  مبنيا للمفعول

 . بفتح الياء واخلاء وتشديد الدال املكسورة
 

 مناسبتها
بذكر الذين أخلصوا دينهم هلل وواطأت فيه قلوهبم ألسنتهم ووافق سرهم السورة افتتح سبحانه 

ر ظاهرا وابطنا قلواب وألسنة مث ثلث ابلذين علنهم وفعلهم قوهلم مث ثين ابلذين حمضوا الكف
 .آمنوا أبفواههم ومل تؤمن قلوهبم وأبطنوا خالف ما اظهروا 

وملا كان أمرهم يشتبه على كثري من الناس أطنب يف ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق  
سور كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة املنافقني فيهم وذكرهم يف سورة النور وغريها من ال

 تعريفا ألحواهلم لتجتنب وجيتنب من تلبس هبا أيضا 
 وقصة املنافقني عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا كما تعطف اجلملة على اجلملة 

 
 لغوايت ) مفردات ، بالغة (

 
 الناس : هو اسم مجع ال واحد له من لفظه . 

 وأصل   انس   أانس حذفت مهزته ختفيفا 
 يف كالالزم ال يكاد يقال األانس وحذفها مع الم التعر 

اجلن  مسيهنم يؤنسون أي يبصرون كما أنسان وأانسي وإنس ومسوا لظهورهم و إويشهد ألصله 
 أي أبصر .آنس من جانب الطور انرا    :قال تعاىل   ، الجتناهنم 

 ووزن انس فعال ألن الزنة على األصول 
 مدين ابلطبع ومن هنا قيل  مأخوذ من األنس ضد الوحشة ألنسه جبنسه ألنه  قيلو 

 اإلنسان إال ألنسه وال القلب إال أنه يتقلب   مسيوما 
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وذهب بعضهم إىل أن أصله النوس وهو احلركة انقلبت واوه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها 
مسوا  ألفاموضع العني فصار نيسا مث قلبت  إىلنقلت المه  يأنه مأخوذ من نس إىلوبعضهم 

 . فنسى إليهألنه عهد  إنساان اإلنسان مسييروى عن ابن عباس أنه قال بذلك لنسياهنم و 
 

نه أىل الذين كفروا املار ذكرهم كإأن تكون للعهد واإلشارة  والم التعريف فيه للجنس وجيوز
هل التصميم أقيل ومن هؤالء من يقول وهم عبد هللا بن أيب وأصحابه ومن كان يف حاهلم من 

 على النفاق 
ن إقول موصوفة كأنه قيل ومن الناس انس يقولون كذا كقوله من املؤمنني رجال ومن يف من ي

 جعلت الالم للجنس 
 .وإن جعلتها للعهد فموصولة كقوله ومنهم الذين يؤذون النيب 

ولئك واملنافقون غري املختوم على قلوهبم قلت الكفر مجع أكيف جيعلون بعض :  فإن قلت 
 الفريقني معا وصريهم جنسا واحدا 

وكون املنافقني نوعا من نوعي هذا اجلنس مغايرا للنوع اآلخر بزايدة زادوها على الكفر اجلامع 
منا إبينهما من اخلديعة واالستهزاء ال خيرجهم من أن يكونوا بعضا من اجلنس فإن األجناس 

 . تنوعت ملغايرات وقعت بني بعضها وبعض
 

ن احلشر حبيث ال يتناهى أو ما عينه هللا حيتمل أن يراد به الوقت الدائم م : واليوم اآلخر
آخرا ألنه آخر األوقات  ومسيتعاىل منه إىل استقرار كل من املؤمنني والكافرين فيما أعد له 

احملدودة واألشبه هو األول ألن إطالق اليوم شائع عليه يف القرآن سواء كان حقيقة أو جمازا 
فيه من غري عكس نعم املناسب للفظ اليوم لغة وألن اإلميان به يتضمن اإلميان ابلثاين لدخوله 

هو الثاين حملدوديته وهو على كل تقدير مغاير ملا عند الناس ألن اليوم عرفا من طلوع 
الشمس إىل غروهبا وشرعا على الصحيح من طلوع الفجر الصادق إىل الغروب واصطالحا 

 .من نصف النهار إىل نصف النهار 
 به النهار وليلته وهو ما يستغرق الصلوات اخلمس . قلت : يطلق اليوم كثريا ويراد
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خيادعون : اخلداع إظهار غري ما يف النفس وأصله اإلخفاء ومنه مسي البيت املنفرد يف املنزل 
 خمدعا لتسرت أهل صاحب املنزل فيه .

واخلدع أن يوهم صاحبه خالف ما يريد به من املكروه من قوهلم ضب خادع وخدع إذا أمر 
 ه على ابب جحره أومهه إقباله عليه مث خرج من ابب آخر احلارش يد

 ن يف موضع احملجمة ان خفياخدعان عرقواأل
ويستعمل يف إظهار ما يوهم السالمة وإبطال ما يقتضي اإلضرار ابلغري أو التخلص منه 

 . واملخادعة مفاعلة واملعروف فيها أن يفعل كل أحد ابآلخر مثل ما يفعله به
 

س وتطلق على الدم ألن قوامها به وعلى املودع يف اهليكل القائم به احلياة أنفسهم : مجع نف
وعلى اخلاطر وهل النفس الروح أم هي غريه فيه خالف وظاهر النصوص يفيد االحتاد ويف 

 حقيقة النفس خالف كثري وجتمع على أنفس ونفوس .
جسام لقوله تعاىل ختصاص هلا ابألاوالنفس حقيقة الشيء وعينه يقال عندي كذا نفسا وال 

 .وحيذركم هللا نفسه   مث قيل للقلب نفس ألن النفس به 
 ليه قال هللا تعاىل وجعلنا من املاء كل شيء حي إلماء نفس لفرط حاجتها يقال لو 

 . هنا ذواهتماواملراد ابألنفس ه
 

  والشعور اإلدراك ابحلواس اخلمس الظاهرة ويكون مبعىن العلم قال الراغب شعرت يشعرون :
ستعمل املشاعر اكذا يستعمل بوجهني أبن يؤخذ من مس الشعر ويعرب عنه عن اللمس ومنه 

للحواس فإذا قيل فالن ال يشعر فذلك أبلغ يف الذم من أنه ال يسمع وال يبصر ألن حس 
اللمس أعم من حس السمع والبصر واترة يقال شعرت كذا أي أدركت شيئا دقيقا من قوهلم 

 نه أخذ الشاعر إلدراك دقائق املعاين صبت شعره ومأشعرته أي 
 

الالئق به ويوجب اخللل يف  االعتدالاملرض عبارة عما يعرض للبدن فيخرجه عن   مرض :
هنا ملا يف قلوهبم من اجلهل وسوء العقيدة وعداوة النيب  استعري هااملوت  إىلأفاعيله ويؤدي 

هلالك الروحاين والتنكري للداللة صلى هللا عليه وسلم وغري ذلك من فنون الكفر املؤدي إىل ا
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على كونه نوعا مبهما غري ما يتعارفه الناس من األمراض واجلملة مقررة ملا يفيده قوله تعاىل   
عدم إمياهنم أو تعليل له كأنه قيل ما هلم ال يؤمنون فقيل يف  وما هم مبؤمنني   من استمرار

 .قلوهبم مرض مينعه 
 

فهو وجيع ووصف العذاب به حنو قوله حتية بينهم ضرب  كوجع  يقال أمل فهو أليمأليم : 
 ن اجلد للجاد أوهذا على طريقة قوهلم جد جده واألمل يف احلقيقة للمؤمل كما  وجيع

 
 ما هو عليه  والكذب هو األخبار عن الشيء على خالفيكذبون : 

 
 اآلاثر

من السلمني ن قائال أأخرج أمحد بن منيع يف مسنده بسند ضعيف عن رجل من الصحابة 
قال اي رسول هللا ما النجاة غدا قال ال ختدع هللا قال وكيف خنادع هللا قال أن تعمل مبا أمرك 
به تريد به غريه فاتقوا الرايء فإنه الشرك ابهلل فإن املرائي ينادى به يوم القيامة على رؤوس 

جرك فال خالق اخلالئق أبربعة أمساء اي كافر اي فاجر اي خاسر اي غادر ضل عملك وبطل أ
ممن كنت تعمل له اي خمادع وقرأ من القرآن   فمن كان  لك اليوم عند هللا فالتمس أجرك

اآلية   وإن املنافقني خيادعون    110يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا     الكهف اآلية 
 اآلية    142هللا     النساء اآلية 

 أين مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وأخرج البيهقي يف الشعب عن قيس بن سعد قال لوال
 وسلم  املكر واخلديعة يف النار لكنت أمكر هذه األمة 

عن ابن عباس يف قوله   ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني   يعين 
 املنافقني من األوس واخلزرج ومن كان على أمرهم 

ة منها هي رجال مساهم أبعياهنم وأنساهبم من أحبار عن ابن عباس أن سورة البقرة إىل املائ
 يهود ومن املنافقني من األوس واخلزرج 

وعن ابن مسعود يف قوله   ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني   
 قال املراد هبذه اآلية املنافقون 
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يوم اآلخر   حىت بلغ   وما كانوا و عن قتادة يف قوله   ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابل
 مهتدين   قال هذه يف املنافقني 

و عن قتادة يف قوله   ومن الناس من يقول آمنا ابهلل   اآلية قال هذا نعت املنافق نعت عبدا 
خائن السريرة كثري اإلخالف يعرف بلسانه وينكر بقلبه ويصدق بلسانه وخيالف بعمله 

 يتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب فيها ويصبح على حال وميسي على غريه و 
وعن حممد بن سريين قال مل يكن عندهم أخوف من هذه اآلية   ومن الناس من يقول آمنا 

 ابهلل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني   
و عن حيىي بن عتيق قال كان حممد يتلو هذه اآلية عند ذكر احلجاج ويقول أان لغري ذلك 

 يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني    أخوف   ومن الناس من
و عن أيب حيىي قال سأل رجل حذيفة وأان عنده فقال وما النفاق قال أن تتكلم ابللسان وال 

 تعمل به 
وعن ابن جريج يف قوله   خيادعون هللا   قال يظهرون ال إله إال هللا يريدون أن حيرزوا بذلك 

 ري ذلك دمائهم وأمواهلم ويف أنفسهم غ
 بن جريج املنافق خيالف قوله فعله وسره عالنيته ومدخله خمرجه ومشهده مغيبهاقال 

و عن ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قوله   خيادعون هللا والذين آمنوا   قال هؤالء 
املنافقون خيادعون هللا ورسوله والذين آمنوا أهنم يؤمنون مبا أظهروه وعن قوله   وما خيدعون 

فسهم وما يشعرون   قال ما يشعرون أبهنم ضروا أنفسهم مبا أسروا من الكفر والنفاق مث إال أن
قرأ   يوم يبعثهم هللا مجيعا   قال هم املنافقون حىت بلغ قوله   وحيسبون أهنم على شيء   

  18اجملادلة اآلية 
 عن ابن عباس يف قوله   مرض   قال شك   فزادهم هللا مرضا   أي قال شكا و 

 ن ابن مسعود مثله و ع
و عن ابن عباس يف قوله   يف قلوهبم مرض   قال النفاق   وهلم عذاب أليم   قال نكال 

 .موجع   مبا كانوا يكذبون   قال يبدلون وحيرفون 
وأخرج الطسيت عن ابن عباس أن انفع بن األزرق قال له أخربين عن قوله تعاىل   يف قلوهبم 

 العرب ذلك قال نعم  مرض   قال النفاق قال وهل تعرف
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أما مسعت قول الشاعر أجامل أقواما حياء وقد أرى صدروهم تغلي علي مراضها قال فأخربين 
 عن قوله   وهلم عذاب أليم   قال   األليم   املوجع قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم 

 أما مسعت قول الشاعر انم من كان خليا من أمل وبقيت الليل طوال مل أمن 
 :يف قلوهبم مرض : العالية والربيع بن أنس وقتادة  اهد وعكرمة واحلسن البصري وأيبجموعن 
 شك

 وعن عكرمة :  فزادهم هللا مرضا قال : زان .
 وعن طاووس :  ذلك يف بعض أمور النساء .

وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف قلوهبم مرض قال هذا مرض يف الدين وليس مرضا يف 
افقون واملرض الشك الذي دخلهم يف اإلسالم فزادهم هللا مرضا قال زادهم األجساد وهم املن

رجسا وقرأ   فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياان وهم يستبشرون وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم 
 رجسا إىل رجسهم   قال شرا إىل شرهم وضاللة إىل ضاللتهم 

 هو املوجع و عن ابن عباس قال كل شيء يف القرآن   أليم   ف
 وعن أيب العالية قال   األليم   املوجع يف القرآن كله 

و عن قتادة يف قوله   مرض   قال ريبة وشك يف أمر هللا   فزادهم هللا مرضا   قال ريبة 
وشكا   وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون   قال إايكم والكذب فإنه من ابب النفاق وإان 

 يف فساد قلب عبد من كرب أو كذب وهللا ما رأينا عمال قط أسرع 
وعن ابن زيد يف قوله   يف قلوهبم مرض   قال هذا مرض يف الدين وليس مرضا يف األجساد 

 وهم املنافقون و املرض الشك الذي دخل يف اإلسالم 
و عن الربيع يف قوله   يف قلوهبم مرض   قال هؤالء أهل النفاق واملرض يف قلبوهم الشك يف 

 جل   فزادهم هللا مرضا   قال شكا أمر هللا عز و 
 و عن الضحاك قال العذاب األليم هم املوجع وكل شيء يف القرآن من   األليم   فهو املوجع 

 
 أقوال املفسرين يف معناها

النفاق هو إظهار اخلري وإسرار الشر وهو أنواع اعتقادي وهو الذي خيلد قال ابن كثري : 
 .الذنوب  صاحبه يف النار وعملي وهو من أكرب
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 قلت : وهو املذكور يف احلديث الصحيح آية املنافق ثالث ...
وإمنا نزلت صفات املنافقني يف السور املدنية ألن مكة مل يكن فيها نفاق بل كان قال : 

خالفه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو يف الباطن مؤمن فلما هاجر رسول هللا  
ينة وكان هبا األنصار من األوس واخلزرج وكانوا يف جاهليتهم صلى هللا عليه وسلم  إىل املد

يعبدون األصنام على طريقة مشركي العرب وهبا اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسالفهم 
وكانوا ثالث قبائل بنو قينقاع حلفاء اخلزرج وبنو النضري وبنو قريظة حلفاء األوس فلما قدم 

ملدينة وأسلم من أسلم من األنصار من قبيليت األوس رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ا
واخلزرج وقل من أسلم من اليهود إال عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه ومل يكن إذ ذاك نفاق 
أيضا ألنه مل يكن للمسلمني بعد شوكة ختاف بل قد كان عليه الصالة والسالم وادع اليهود 

فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر هللا كلمته وقبائل كثرية من أحياء العرب حوايل املدينة 
وأعز األسالم وأهله قال عبد هللا بن أيب بن سلول وكان رأسا يف املدينة وهو من اخلزرج وكان 
سيد الطائفتني يف اجلاهلية وكانوا قد عزموا على أن ميلكوه عليهم فجاءهم اخلري وأسلموا 

فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه واشتغلوا عنه فبقى يف نفسه من اإلسالم وأهله 
فأظهر الدخول يف اإلسالم ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته وحنلته وآخرون من أهل 
الكتاب فمن مث وجد النفاق يف أهل املدينة ومن حوهلا من األعراب فأما املهاجرون فلم يكن 

ك ماله وولده وأرضه رغبة فيهم أحد هاجر ألنه مل يكن أحد يهاجر مكرها بل يهاجر فيرت 
 .فيما عند هللا يف الدار اآلخرة 

 
وهلذا نبه هللا سبحانه على صفات املنافقني لئال يغرت بظاهر أمرهم املؤمنون فيقع بذلك فساد 

منهم ومن اعتقاد إمياهنم وهم كفار يف نفس األمر وهذا من  االحرتازعريض من عدم 
ري فقال تعاىل   ومن الناس من يقول آمنا ابهلل احملذورات الكبار أن يظن أبهل الفجور خ

وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني   أي يقولون ذلك قوال ليس وراءه شيء آخر كما قال تعاىل   
إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا وهللا يعلم إنك لرسوله   إي إمنا يقولون ذلك 

دون يف الشهادة إبن والم التأكيد يف خربها إذا جاءوك فقط ال يف نفس األمر وهلذا يؤك
أكدوا أمرهم قالوا آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وليس األمر كذلك كما كذهبم هللا يف شهادهتم ويف 
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خربهم هذا ابلنسبة إىل اعتقادهم بقوله تعاىل   وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون   وبقوله   
هللا والذين آمنوا   أي إبظهارهم ما أظهروه من  وما هم مبؤمنني   وقوله تعاىل   خيادعون

أهنم خيدعون هللا بذلك وإن ذلك انفعهم عنده  األميان مع إسرارهم الكفر يعتقدون جبهلهم
منني كما قال تعاىل   يوم يبعثهم هللا مجيعا ؤ وإنه يروج عليه كما قد يروج على بعض امل

أال إهنم هم الكاذبون   وهلذا قابلهم  فيحلفون له كما حيلفون لكم وحيسبون أهنم على شيء
على اعتقادهم ذلك بقوله   وما خيادعون إال أنفسهم وما يشعرون   يقول وما يغرون 
بصنيعهم هذا وال خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما قال تعاىل   إن 

 املنافقني خيادعون هللا وهو خادعهم   
 
حسن بن زيد بن أسلم كما سبق يف اآلاثر : هو  ه عبد الرمحنالذي قالقال ابن كثري يف و 

وهو اجلزاء من جنس العمل وهو نظري قوله تعاىل أيضا   والذين اهتدوا زادهم هدى وآاتهم 
   . تقواهم

 
وقد نقل ابن كثري األثرين املتقدمني عن عكرمة وطاوس بتفسري ذلك ابلزان  وتصحف يف 

ء ، وهو تفسري بعيد هنا  وهو أليق بقوله تعاىل " فيطمع الذي يف املطبوعة لفظ : الزان بـ الراي
 قلبه مرض " .

 
 وقال أبو السعود تبعا للزخمشري يف قوله : آمنا ابهلل وابليوم اآلخر :

قد حازوا اإلميان من قطريه  أهنمختصيصهم لإلميان هبما ابلذكر مع تكرير الباء الدعاء 
ا بكل منهما على األصالة واالستحكام وقد دسوا حتته وأحاطوا به من طرفيه وأهنم قد آمنو 

ماهم عليه من العقائد الفاسدة حيث مل يكن إمياهنم بواحد منهما إمياان يف احلقيقة إذ كانوا 
مشركني ابهلل بقوهلم عزيز ابن هللا وجاحدين ابليوم اآلخر بقوهلم لن متسنا النار إال أايما 

يان كمال خبثهم ودعارهتم فإن ما قالوا لو صدر عنهم ذلك وحكاية عبارهتم لب معدودة وحنو
ال على وجه اخلداع والنفاق وعقيدهتم عقيدهتم مل يكن ذلك إمياان فكيف وهم يقولونه متويها 

 .على املؤمنني واستهزاء هبم 
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اقتصر من متعلق اإلميان على هللا واليوم اآلخر مع أهنم كانوا يؤمنون أبفواههم جبميع قيل : و 

ء به النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم ألهنما املقصود األعظم من اإلميان إذ من آمن ما جا
ابهلل تعاىل على ما يليق جبالل ذاته آمن بكتبه ورسله وشرائعه ومن علم أنه إليه املصري استعد 
لذلك ابألعمال الصاحلة ويف ذلك إشعار بدعوى حيازة اإلميان بطرفيه املبدأ واملعاد وما 

العقل والسمع ويتضمن ذلك اإلميان ابلنبوة أو أن ختصيص ذلك ابلذكر لإليذان أبهنم طريقه 
يبطنون الكفر فيما ليسوا فيه منافقني يف اجلملة ألن القوم يف املشهور كانوا يهودا وهم 
خملصون يف أصل اإلميان ابهلل واليوم اآلخر على ظنهم ومع ذلك كانوا ينافقون يف كيفية 

رون املؤمنني أن إمياهنم هبما مثل إمياهنم فكيف فيما يقصدون به النفاق احملض اإلميان هبما وي
وليسوا مؤمنني به أصال كنبوة نبينا صلى هللا تعاىل عليه وسلم والقرآن أو أهنم قصدوا 
بتخصيص اإلميان هبما التعرض بعدم اإلميان خبامت الرسل صلى هللا تعاىل عليه وسلم وما بلغه 

زيد خبثهم وهذا لو قصد حقيقته حينئذ مل يكن إمياان ألنه ال بد من اإلقرار ففي ذلك بيان مل
 .مبا جاء به صلى هللا تعاىل عليه وسلم فكيف وهو خمادعة وتلبيس 

وقيل إنه ملا كان غرضهم املبالغة يف خلوص إسالمهم أبهنم تركوا عقائدهم اليت كانوا عليها يف 
 ضالل خصوا إمياهنم بذلك ألهنم كانوا قائلني بسائر املبدأ واملعاد واعرتفوا أهنم كانوا يف

الراسخ يف القلب مما عليه  األصول وأما النبوة فليس يف اإلميان هبا اعرتاف بذلك وأيضا ترك
اإلابء برتك اإلميان به صلى هللا تعاىل عليه وسلم من املسلمات فكأهنم مل يتعرضوا له لإلشارة 

 قدون له بعد اعتقادهم ما هو أشد منه عليهم إىل أنه مما ال شبهة يف أهنم معت
خيادعون هللا والذين آمنوا   بيان ليقول وتوضيح ملا هو غرضهم مما يقولون أو استئناف وقع 

الذهن كأنه قيل ماهلم يقولون ذلك وهم غري مؤمنني فقيل  إليهجوااب عن سؤال ينساق 
إلفادة املبالغة يف الكيفية فإن الفعل صيغة املفاعلة  ... وإيثارخيادعون هللا اخل أي خيدعون 

مىت غولب فيه بولغ فيه قطعا أو يف الكمية كما يف املمارسة واملزاولة فإهنم كانوا مداومني على 
 اخلدع
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وما خيدعون إال أنفسهم أي يفعلون ما يفعلون واحلال أهنم ما يضرون بذلك إال أنفسهم فإن 
يقة إال أنفسهم حيث يغروهنا ابألكاذيب دائرة فعلهم مقصورة عليهم أو ما خيدعون حق

 فيلقوهنا يف مهاوي الردى 
وقوله تعاىل وما يشعرون   حال من ضمري ما خيدعون أي يقتصرون على خدع أنفسهم 
واحلال إهنم ما يشعرون أي ما حيسون بذلك لتماديهم يف الغواية وحذف املفعول إما لظهوره 

 لعمومه أي ما يشعرون بشيء أصال  أو
يراد  أنيكون حقيقة وجمازا فاحلقيقة  أناستعمال املرض يف القلب جيوز قلوهبم مرض :  يف

 األمل كما تقول يف جوفه مرض 
املعاصي  إىلالقلب كسوء االعتقاد والغل واحلسد وامليل  أعراضيستعار لبعض  أنواجملاز 

شبيهة ابملرض   والعزم عليها واستشعار اهلوى واجلنب والضعف وغري ذلك مما هو فساد وآفة
 كما استعريت الصحة والسالمة يف نقائض ذلك 

من الغل واحلسد والبغضاء ألن  أوواملراد به هنا ما يف قلوهبم من سوء االعتقاد والكفر 
على رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  واملؤمنني غال وحنقا ويبغضوهنم  تغليصدورهم كانت 

قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم :  وصفها هللا تعاىل يف قوله اليتالبغضاء 
 إن متسسكم حسنة تسؤهم : أكرب ويتحرقون عليهم حسدا 

 أو يراد ما تداخل قلوهبم من الضعف واجلنب واخلور ألن قلوهبم كانت قوية
إما لقوة طمعهم فيما كانوا يتحدثون به أن ريح اإلسالم هتب حينا مث تسكن ولواءه خيفق 

فضعفت حني ملكها اليأس عند إنزال هللا على رسوله النصر وإظهار دين احلق أايما مث يقر 
 على الدين كله 

وإما جلراءهتم وجسارهتم يف احلروب فضعفت جبنا وخورا حني قذف هللا يف قلوهبم الرعب 
 وشاهدوا شوكة املسلمني وإمداد هللا هلم ابملالئكة 
تعاىل أبنه ال يؤثر فيها التذكري واإلنذار وبه فزادهم هللا مرضا   أبن طبع على قلوهبم لعلمه 

 .اتضح كوهنم من الكفرة املختوم على قلوهبم مع زايدة بيان السبب 
وقيل زادهم كفرا بزايدة التكاليف الشرعية ألهنم كانوا كلما ازداد التكاليف بنزول الوحي 

 .يزدادون كفرا 
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ة نعم هللا تعاىل على رسوله صلى هللا زايدة هللا تعاىل مرضهم إما بتضعيف حسدهم بزايدقيل و 
تعاىل عليه وسلم واملؤمنني أو ظلمة قلوهبم بتجدد كفرهم مبا ينزله سبحانه شيئا فشيئا من 
اآلايت والذكر احلكيم فهم يف ظلمات بعضها فوق بعض أو بتكثري خوفهم ورعبهم املرتتب 

 .إمداد هللا تعاىل اإلسالم  عليه ترك جماهرهتم ابلكفر بسبب
فإنه سبحانه الفاعل احلقيقي ابألسباب وبغريها فيما تقدم حقيقية ونسبة الزايدة إىل هللا تعاىل 

 .وال يقبح منه شيء 
عتزالية وأغرب بعضهم فقال األسناد اجمازا يف بعض الوجوه ولعله نزعة  اإلسنادوبعضهم جعل 

قوهلم مرضا حقيقة مثل جمازي كيفما كان املرض ومحل على أن املراد أنه ليس هنا من يزيدهم 
 .ته نظرا دز  يزيدك وجهه حسنا إذا ما

 حلذف املضاف ارتكاابوإمنا عدى سبحانه الزايدة إليهم ال إىل القلوب فلم يقل فزادها إما 
أو إشارة إىل أن مرض القلب مرض لسائر اجلسد أو رمزا إىل أن  أي فزاد هللا قلوهبم مرضا

 .كان اإلنسان إنساان القلب هو النفس الناطقة ولوالها ما  
 .والتنكري للتفخيم  ،وإعادة مرض منكرا لكونه مغايرا لألول ضرورة أن املزيد يغاير املزيد عليه 

مبا كانوا يكذبون   الباء للسببية أو للمقابلة وما مصدرية داخلة يف احلقيقة على يكذبون 
مبقابلة كذهبم املتجدد و أوكلمة كانوا مقحمة إلفادة دوام كذهبم وجتدده أي بسبب كذهبم 

 املستمر الذي هو قوهلم آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وهم غري مؤمنني 
 

 املعىن اإلمجايل :
ذكر هللا تعاىل الصنف الثالث من الناس وهم املنافقون وهم وإن كانوا داخلني يف الصنف 

ن حيث ينطقون مبا الثاين وهم الكفار من حيث اجلملة إال أهنم متيزوا عنهم أبهنم يدعون اإلميا
يدل عليه وهو أهنم يؤمنون ابهلل وابليوم اآلخر وهم يف حقيقة األمر ليسوا مبؤمنني حيث 
يكذبون يف قوهلم ذلك ويظنون أهنم خيدعون هللا واملؤمنني بذلك الكذب وال يدركون وال 

هلم العذاب حيسون أهنم إمنا خيدعون أنفسهم ملا يرتتب على فعلهم من إمهاهلم يف الدنيا مث ينا
األليم يف اآلخرة بسبب كذهبم وقد زادهم هللا رجسا إىل رجسهم وكفرا إىل كفرهم بسبب هذه 

 املخادعة .
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 األحكام املستنبطة واملسائل :

 املسألة األوىل : األلفاظ املذكورة يف اآلية املتعلقة ابخلداع واملخادعة هبا إشكاالت :
العامل الذي ال ختفي منوا واملخادعة تكون من الطرفني و ما معىن خمادعة املنافقني هلل والذين آ

خافية ال خيدع واحلكيم الذي ال يفعل القبيح ال خيدع واملؤمنون وإن جاز أن خيدعوا مل  عليه
 ؟ ن خيدعواأجيز 

وكيف يصح حصر اخلداع على أنفسهم وذلك يقتضي وما معىن خداعهم ألنفسهم حقيقة ؟ 
 ؟وقد أثبت أوال  نفيه عن هللا تعاىل واملؤمنني

 
وجوه أحدها أن يقال كانت صورة صنعهم مع هللا حيث يتظاهرون ابإلميان  يف السؤال األول

 وهم كافرون صورة صنع اخلادعني 
مر ابجراء أحكام املسلمني عليهم وهم عنده يف عداد شرار أوصورة صنع هللا معهم حيث 

وكذلك صورة صنع املؤمنني معهم  الكفرة وأهل الدرك األسفل من النار صورة صنع اخلادع
 أمر هللا فيهم فأجروا أحكامهم عليهم  امتثلواحيث 

والثاين أن يكون ذلك ترمجة عن معتقدهم وظنهم أن هللا ممن يصح خداعه ألن من كان 
ادعاؤه اإلميان ابهلل نفاقا مل يكن عارفا ابهلل وال بصفاته وال أن لذاته تعلقا بكل معلوم وال أنه 

عل القبائح فلم يبعد من مثله جتويز أن يكون هللا يف زعمه خمدوعا ومصااب ابملكروه غىن عن ف
 من وجه خفي وجتويز أن يدلس على عباده وخيدعهم 

ن يذكر هللا تعاىل ويراد الرسول  صلى هللا عليه وسلم  ألنه خليفته يف أرضه والناطق أوالثالث 
 أولك كذا ورسم كذا وإمنا القائل والراسم وزيره عنه أبوامره ونواهيه مع عباده كما يقال قال امل

 بعض خاصته الذين قوهلم قوله ورمسهم رمسه مصداقه قوله 
 منا يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم إإن الذين يبايعونك 

 .وال جمال ألن يكون اخلدع من أحد اجلانبني حقيقة ومن اآلخر جمازا الحتاد اللفظ 
كما يف قوله : إن املنافقني خيادعون هللا وهو ابملخادعة للمشاكلة  وبعضهم جيعل التعبري هنا 

 خادعهم .
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 كما قدمنا يف البداية .فاعل مبعىن فعل كعافاين هللا تعاىل وعاقبت اللص   وقد أتتى
 

نقول املراد أن دائرة اخلداع راجعة إليهم وضررها عائد عليهم فاخلداع هنا ويف السؤال الثاين 
احلصر ابعتبار أن ضرره عائد إىل أنفسهم فتكون العبارة الدالة عليه جمازا هو اخلداع األول و 

أو كناية عن احنصار ضررها فيهم وقد يقال إهنم خدعوا أنفسهم ملا غروها بذلك وخدعتهم 
 حيث حدثتهم ابألماين اخلالية فاملراد ابخلداع غري األول 

 
 املسألة الثانية :

حكمة كفه عليه الصالة والسالم عن قتل املنافقني مع  سئل القرطيب وغريه من املفسرين عن
علمه أبعيان بعضهم وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت يف الصحيحني أنه  صلى هللا عليه 
وسلم  قال لعمر رضي هللا عنه أكره أن يتحدث العرب أن حممدا يقتل أصحابه ومعىن هذا 

الدخول يف اإلسالم وال يعلمون خشية أن يقع بسبب ذلك تغري لكثري من األعراب عن 
حكمة قتله هلم وإن قتله إايهم إمنا هو على الكفر فإهنم إمنا أيخذونه مبجرد ما يظهر هلم 
فيقولون أن حممدا يقتل أصحابه قال القرطيب وهذا قول علمائنا وغريهم كما كان يعطي 

 .بسوء إعتقادهم  املؤلفة مع علمه
  صلى هللا عليه وسلم  عن املنافقني ليبني ألمته أن ومنها ما قال مالك إمنا كف رسول هللا

احلاكم ال حيكم بعلمه قال القرطيب وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي ال يقتل 
 .بعلمه وإن اختلفوا يف سائر األحكام 

انوا ومنها ما قال الشافعي إمنا منع رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  من قتل املنافقني ما ك
يظهرونه من اإلسالم مع العلم بنفاقهم ألن ما يظهرونه جيب ما قبله ويؤيد هذا قوله عليه 
الصالة والسالم يف احلديث اجملمع على صحته يف الصحيحني وغريمها أمرت أن أقاتل الناس 

هللا حىت يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على 
عز وجل ومعىن هذا أن من قاهلا جرت عليه أحكام اإلسالم ظاهرا فإن كان يعتقدها وجد 
ثواب ذلك يف الدار اآلخرة وإن مل يعتقدها مل ينفعه جراين احلكم عليه يف الدنيا وكونه كان 
خليط أهل اإلميان   ينادوهنم أمل نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم 
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وغرتكم األماين حىت جاء أمر هللا   اآلية فهم خيالطوهنم يف بعض احملشر فإذا حقت احملقوقية 
متيزوا منهم وختلفوا بعدهم   وحيل بينهم وبني ما يشتهون   ومل ميكنهم أن يسجدوا معهم كما 

 .نطقت بذلك األحاديث 
م مع وجوده  صلى هللا ومنها ما قاله بعضهم أنه إمنا مل يقتلهم ألنه كان ال خياف من شره

عليه وسلم  بني أظهرهم يتلو عليهم آايت هللا البينات فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق 
 .وعلمه املسلمون 

 .املنافق يف عهد رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  هو الزنديق اليوم : قال مالك 
فارسي معرب مبعىن القائل ببقاء الزنديق : الذي ال يؤمن ابآلخرة ووحدانية اخلالق وهو لفظ 

 الدهر . 
وقد اختلف العلماء يف قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم ال أو قال ابن كثري : 

يفرق بني أن يكون داعية أم ال أو يتكرر منه ارتداده أم ال أو يكون إسالمه ورجوعه من 
طها وتقريرها وعزوها كتاب تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه على أقوال متعددة موضع بس

 األحكام 
 

 يعلم املنافقني أبعياهنم ؟ صلى هللا عليه وسلماملسألة الثالثة : هل كان رسول هللا 
قول من قال كان عليه الصالة والسالم يعلم أعيان بعض املنافقني إمنا مستنده حديث حذيفة 

وا برسول بن اليمان يف تسمية أولئك األربعة عشر منافقا يف غزوة تبوك الذين مهوا أن يفتك
هللا  صلى هللا عليه وسلم  يف ظلماء الليل عند عقبة هناك عزموا على أن ينفروا به الناقة 
ليسقط عنها فأوحى هللا إليه أمرهم فاطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف عن قتلهم كان 

كم ملدرك من هذه املدارك أو لغريها وهللا أعلم فأما غري هؤالء فقد قال هللا تعاىل   وممن حول
من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم   اآلية وقال 
تعاىل   لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم مث ال 

على أنه مل يغر جياورونك فيها إال قليال ملعونني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال   ففيها دليل 
هبم ومل يدرك على أعياهنم وإمنا كان تذكر له صفاهتم فيتومسها يف بعضهم كما قال تعاىل   ولو 
نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول   وقد كان من أشهرهم ابلنفاق 
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يف صفات عبد هللا بن أيب بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكالم الذي سبق 
املنافقني ومع هذا ملا مات  صلى هللا عليه وسلم  وشهد دفنه كما يفعل ببقية املسلمني وقد 

تتحدث العرب أن حممدا يقتل  أنأكره  إينعاتبه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فيه فقال 
أصحابه ويف رواية يف الصحيح إين خريت فاخرتت ويف رواية لو أعلم إين لو زدت على 

 .يغفر له لزدت  السبعني
 

 املسألة اخلامسة : قوله مبا كانوا يكذبون هل يفيد أهنم كذبوا يف املاضي وأقلعوا اآلن ؟
اإلتيان ابألفعال املضارعة يف أخبار األفعال املاضية الناقصة أمر مستفيض كأصبح يقول كذا 

عد  وقد .وكادت تزيغ قلوب فريق منهم ومعناه أنه يف املاضي كان مستمرا متجددا 
من معاين   كان   فال إشكال يف   مبا كانوا يكذبون   حيث دلت   كان   على  االستمرار
  ستقبالالكذب إليهم يف املاضي و يف احلال واال انتساب

 
 املسألة السادسة : يف حكم الكذب :

كل مقصود حممود ميكن التواصل إليه ابلصدق والكذب مجيعا فالكذب فيه قال اآللوسي :  
دم احلاجة إليه فإن مل ميكن إال ابلكذب فالكذب فيه مباح إن كان حتصيل ذلك حرام لع

املقصود مباحا وواجب إن كان واجبا وصرح يف احلديث جبوازه يف ثالث مواطن يف احلرب 
لريضيها وال حصر وهلذا جاز تلقني الذين أقروا  المرأتهوإصالح ذات البني وكذب الرجل 

ينبغي أن يقابل بني مفسدة الكذب واملفسدة املرتتبة على ابحلدود الرجوع عن اإلقرار ف
الصدق فإن كانت املفسدة يف الصدق أشد ضررا فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم 
عليه فما قاله اإلمام البيضاوي عفا هللا تعاىل عنه من أن الكذب حرام كله يوشك أن يكون 

عليه من الصدق والتصديق فإن املؤمن إذا  مما سها فيه ويف اآلية حتريض للمؤمنني على ما هم
مسع ترتب العذاب على الكذب دون النفاق الذي هو هو ختيل يف نفسه تغليظ اسم الكذب 

 .نزجار انزجر عنه أعظم اوتصور مساجته ف
 



197 
 

املسألة السابعة : ذكر أبو حيان أن أمراض القلب يف القرآن سبعة وعشرون : الرين والزيغ 
يق واحلرج واخلتم واإلقفال واإلشراب والرعب والقساوة واإلصرار وعدم والطبع والصرف والض

التطهري والنفور واالمشئزاز واإلنكار والشكوك والعمى واإلبعاد بصيغة اللعن والتأيب واحلمية 
والبغضاء والغفلة واللهو واالرتياب والنفاق وهناك أمراض أخرى ذكرها القرآن مضافة للكفار 

 واحلسد .ومنها الغل واحلقد 
 
 :سئلة ألا

) ـ قرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو من السبعة بضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها وكسر الدال 1
واملفاعلة هنا إما مبعىن فعل فيتحدان وإما خيادعون ( يف املوضعني ، وهي قراءة متواترة ، 

يل وأنفسهم متنيهم بذلك إببقاء املفاعلة على ابهبا فهم خيادعون أنفسهم أي مينوهنا ابألابط
 ) صح ( .أيضا .

 ـ قرأ ابن مسعود وأبو حيوة ) خيدعون ( يف املوضعني وهي قراءة متواترة ) خطأ ( .2
 ـ وقرأ غري الكوفيني من السبعة يكذبون ابلتشديد على معىن املبالغة يف الكذب ) صح ( .3
كذلك : وما خياَدعون  بفتح ـ وقرئ شاذا : وما خُيَدعون   بضم الياء مبنيا للمفعول ، و 4

الدال مبنيا للمفعول أيضا وأيضا وما خُيَدِمعون من خدَّع مضاعفا مبنيا للفاعل ، وبعضهم 
 ) صح ( .خَيَدِمعون بفتح الياء واخلاء وتشديد الدال املكسورة 

فى ـ هذه اآلايت يف ذكر املنافقني ، بعد ذكر املؤمنني والكافرين ، وملا كان أمرهم خطرياً وخي5
 على الكثري أطنب هللا يف ذكرهم بصفات كثرية متنوعة ) صح ( .

ـ الناس اسم مجع ال واحد له من لفظه ، وأصله من الظهور ألهنم يؤنسون أببصارهم ، وقيل 6
 من األنس ضد الوحشة ) صح ( .

 ـ الالم يف ) الناس ( هي الم العهد وال جيوز أن تكون للجنس ) خطأ ( .7
 املنافقون بعض الذين كفروا وجزءاً منهم ألهنم اشرتكوا يف الكفر ) صح ( . ـ جيوز أن يكون8
ـ اخلداع إظهار غري ما يف النفس وأصله اإلخفاء ومنه مسي البيت املنفرد يف املنزل خمدعا 9

 ) صح ( .لتسرت أهل صاحب املنزل فيه 
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ادعون املؤمنني ـ املخادعة على وزن مفاعلة وهي تقتضي الفعل من طرف واحد ، أي : خي10
 وأما املؤمنون ال خيادعوهنم ) خطأ ( .

ـ الشعور : اإلدراك ابحلواس اخلمس ، وأصله من مس الشعر ، وإذا قيل : فالن ال يشعر  11
 كان أبلغ يف الذم من قول : ال يبصر أو ال يسمع ) صح ( .

 ـ املرض : العلة واخلروج عن االعتدال مما يوجب اخللل والنقص ) صح ( .12
 ـ تنكري ) مرض ( للداللة على أنه مرض عظيم كبري ) خطأ ( .13
ـ مجلة ) يف قلوهبم مرض ( مقررة ملا سبق كأنه قيل : ما هلم ال يؤمنون ؟ فقيل : ألن يف 14

 قلوهبم مرض ) صح ( .
النفاق هو إظهار اخلري وإسرار الشر وهو أنواع اعتقادي وهو الذي خيلد صاحبه يف النار ـ 15

 ) صح ( .و من أكرب الذنوب .وعملي وه
 ـ حديث : آية املنافق ثالث هو يف النفاق االعتقادي وليس العملي ) خطأ ( .16
 ـ مل تنزل اآلايت يف املنافقني إال يف املدينة ألن مكة مل يكن فيها منافقون ) صح ( .17
يوم اآلخر ( ختصيصهم لإلميان هبما ابلذكر مع تكرير الباء يف قوهلم ) آمنا ابهلل والـ 18

 ) صح (  الدعاء أهنم قد حازوا اإلميان من قطريه وأحاطوا به من طرفيه
ـ ختصيص ذكر اإلميان ابهلل واليوم اآلخر دون غريها من أركان اإلميان يدل على أن 19

املنافقني كانوا يؤمنون ببعض أركان اإلميان ويكفرون ببعض ولذلك مل ينفعهم ذلك ) خطأ ( 
. 

 ل من ) وما يشعرون ( يدل على العموم ) صح ( .ـ حذف املفعو 20
زايدة هللا تعاىل مرضهم إما بتضعيف حسدهم بزايدة نعم هللا تعاىل على رسوله صلى هللا ـ 21

تعاىل عليه وسلم واملؤمنني أو ظلمة قلوهبم بتجدد كفرهم مبا ينزله سبحانه شيئا فشيئا من 
 . اآلايت ) صح (

م ال إىل القلوب فلم يقل إشارة إىل أن مرض القلب مرض عدى سبحانه الزايدة إليهـ 22
 ) صح ( .لسائر اجلسد 

 ـ الباء يف قوله ) مبا كانوا يكذبون ( للمقابلة وال جيوز أن تكون للسببية ) خطأ( .23
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املنافقني مع علمه أبشخاصهم ليبني ألمته أن احلاكم ال حيكم بعلمه )  ـ مل يقتل النيب 24
 صح ( .

املنافقني حىت ال يقع تغري لكثري من األعراب الذين ال يعلمون احلكمة  ل النيب ـ مل يقت25
 من قتلهم ) صح ( .

 املنافقني ألنه كان خياف من شرهم ) صح ( . ـ مل يقتل النيب 26
 مل يكن يعلم أعيان املنافقني ) صح ( . ـ الصحيح أن النيب 27
اليت للماضي ، فيها داللة على أهنم قد يؤمنوا  ـ قوله ) مبا كانوا يكذبون ( بذكر ) كان (28

 يف املستقبل وعندها خيرجون من صفة النفاق ) خطأ ( .
 ـ الكذب حرام إال إذا هناك مصلحة راجحة فيه فيباح ) صح ( .29
 ـ ذكر أبو حيان أن أمراض القلوب الواردة يف القرآن هي سبعة وعشرون ) صح ( .30
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 احملاضرة الثالثة عشرة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
فموعدان اليوم مع تفسري اآلايت من سورة البقرة من احلادية عشرة وحىت السادسة عشرة 
وسوف حناول االختصار عن منهجنا فيما سبق حملاولة استيعاب املنهج املقرر وعلى الطالب 

 هللا اجلميع لكل خريأن جيتهد يف استكمال جوانب اآلية من املراجع وفق 
 

 التالوة
األرض قالوا إمنا حنن مصلحون أال إهنم هم املفسدون ولكن ال  يفوإذا قيل هلم ال تفسدوا )

 السفهاءأال إهنم هم  السفهاءآمن  كماالناس قالوا أنؤمن   آمن كما  آمنوايشعرون وإذا قيل هلم 
شياطينهم قالوا إان معكم إمنا  إىلا منا وإذا خلو آقالوا  آمنواولكن ال يعلمون وإذا لقوا الذين 

هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون أولئك الذين اشرتوا الضاللة  ئهللا يستهز  مستهزئونحنن 
 (ابهلدى فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين 

 
 القراءات وتوجيهها

 اتر شيء وكله شاذ ينظر يف حمله .ليس فيها يف املتو 
 

 مناسبتها
وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف   ل أوصاف صنف املنافقني قال أبو السعود :ما زلنا يف استكما

 .عنهم من الكفر والنفاق  يشروع يف تعديد بعض من قبائحهم املتفرعة على ما حك األرض
 

 لغوايت ) مفردات ، بالغة (
الفساد خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به ونقيضه الصالح وهو تفسدوا : 

 ول على احلال املستقيمة النافعة احلص
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يف ذلك فساد ما يف األرض وانتفاء االستقامة  والفساد يف األرض هيج احلروب والفنت ألن
 الناس والزروع واملنافع الدينية والدنيوية  أحوالعن 

 قال هللا تعاىل واذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل 
األرض أهنم كانوا ميايلون الكفار وميالئوهنم على املسلمني إبفشاء وكان فساد املنافقني يف 

هيج الفنت بينهم فلما كان ذلك من  إىلوإغرائهم عليهم وذلك مما يؤدي  إليهمأسرارهم 
الفساد قيل هلم ال تفسدوا كما تقول للرجل ال تقتل نفسك بيدك وال تلق  إىلصنيعهم مؤداي 

 ذه عاقبتهأقدم على ما ه إذانفسك يف النار 
احلكماء مجع حكيم واحللماء مجع حليم والسفيه هو اجلاهل كما أن مجع سفيه  السفهاء : 

الضعيف الرأي القليل املعرفة مبواضع املصاحل واملضار وهلذا مسى هللا النساء والصبيان سفهاء 
لماء التفسري يف قوله تعاىل   وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل هللا لكم قياما   قال عامة ع

 . هم النساء والصبيان
ن وجماهد وسعيد وممن روي عنه ذلك من السلف ابن عباس وابن مسعود وابن عمر واحلس

 بن جبري وقتادة .
 .استقبلته قريبا منه  إذايقال لقيته والقيته  لقوا :

ذم يكون من خال مبعىن مضى وخالك  أنانفردت معه وجيوز  إذاخلوت بفالن واليه  خلوا :
 . أي عداك ومضى عنك ومنه القرون اخلالية 

خلوت به إذا سخرت منه وهو من قولك خال فالن بعرض فالن يعبث به ومعناه وإذا أو من 
 .فالان وأذمه إليك  إليكمحد أشياطينهم وحدثوهم هبا كما تقول  إىلأهنوا السخرية ابملؤمنني 

 بعض الشواذ تنزلت به الشياطون مجع تكسري وإجراؤه جمرى الصحيح كما يف: والشياطني 
لغة غريبة جدا واملفرد شيطان وهو فيعال عند البصريني فنونه أصلية من شطن أي بعد لبعده 

األمر وعند الكوفيني وزنه فعالن فنونه زائدة من شاط يشيط إذا هلك أو بطل أو  امتثالعن 
عنهما أن الشيطان كل  عباس رضي هللا تعاىل ابنوروى عن . حرتق غضبا واألنثى شيطانة ا

 .متمرد من اجلن واإلنس والدواب 
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االستهزاء السخرية واالستخفاف وأصل الباب اخلفة من اهلزء وهو القتل السريع مستهزئون : 
 وهزأ يهزأ مات على املكان 

 عن بعض العرب مشيت فلغبت فظننت ألهزأن على مكاين و 
 ي تسرع وختفأوانقته هتزأ به 

مدها أذا زاده وأحلق به ما يقويه ويكثره وكذلك مد الداوة و إيش وأمده من مد اجلميدهم : 
 زادها ما يصلحها 

 استصلحتهما ابلزيت والسماد  إذاومددت السرج واألرض 
 يتالحق غيه ويزداد اهنماكا فيه  ذا واصله ابلوساوس حىتإمده أومده الشيطان يف الغي و 

 العمر واإلمالء واإلمهال قلت كفاك دليال على فإن قلت مل زعمت انه من املدد دون املد يف
ابن كثري وابن حميصن   وميدهم   وقراءة انفع وإخواهنم  ما روي عننه من املدد دون املد أ

 منا هو مد له مع الالم كأملى له إ أمهلهن الذي مبعىن أميدوهنم على 
 والطغيان الغلو يف الكفر وجماوزة احلد يف العتو طغياهنم : 

اال أن العمى عام يف البصر والرأي والعمه يف الرأي خاصة وهو إوالعمه مثل العمى  مهون :يع
 وسلك أرضا عمهاء ال منار هبا ، التحري والرتدد ال يدري أين يتوجه 

 العمه الضالل يقال عمه فالن يعمه عمها وعموها إذا ضل قال : بن جرير اقال و 
مل يدر  إذاامه ومجعه عمه وذهبت إبله العمهاء وتقول عمه الرجل يعمه عموها فهو عمه وع

 أين ذهبت
ستبداهلا به على سبيل االستعارة ألن امعىن اشرتاء الضاللة ابهلدى اختيارها عليه و  اشرتوا :

 خذ آخر أبدل و  إعطاءاالشرتاء فيه 
عن والضاللة   اجلور عن القصد وفقد االهتداء يقال ضل منزله فاستعري للذهاب الضاللة : 

 الصواب يف الدين 
الربح الفضل على رأس املال ولذلك مسي الشف من قولك أشف بعض ولده على رحبت : 

 ذا فضله إبعض 
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هنا من أوانقة اتجرة ك، التجارة صناعة التاجر وهو الذي يبيع ويشرتي للربح جتارهتم : 
 حسنها ومسنها تبيع نفسها 

 
 : اآلاثر

هلم ال تفسدوا يف األرض   قال الفساد هو الكفر والعمل  عن ابن مسعود يف قوله   وإذا قيل
 ابملعصية

وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون   قال  أبسانيده :قال السدي يف و 
 .هم املنافقون أما ال تفسدوا يف األرض قال الفساد هو الكفر والعمل ابملعصية 

يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون أي إمنا نريد  بن عباس وإذا قيل هلم ال تفسدوااعن و 
اإلصالح بني الفريقني من املؤمنني وأهل الكتاب يقول هللا   أال إهنم هم املفسدون ولكن ال 
يشعرون   يقول أال إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصالح هو عني الفساد ولكن من 

 جهلهم ال يشعرون بكونه فسادا
قوله تعاىل   وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض   قال يعين ال تعصوا يف  وعن أيب العالية يف

األرض وكان فسادهم ذلك معصية هللا ألنه من عصى هللا يف األرض أو أمر مبعصيته فقد 
 .أفسد يف األرض ألن صالح األرض والسماء ابلطاعة 

 وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة 
هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون   قال إذا و عن جماهد يف قوله   وإذا قيل 

 ركبوا معصية فقيل هلم ال تفعلوا كذا قالوا إمنا حنن على اهلدى 
وعن عباد بن عبد هللا األسدي قال قرأ سلمان هذه اآلية   وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف 

 أهل هذه اآلية بعد  ئاألرض قالوا إمنا حنن مصلحون   قال مل جي
عن ابن عباس يف قوله   وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس   قال صدقوا كما صدق و 

أصحاب حممد أنه نيب ورسول وأن ما أنزل عليه حق   قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء   يعنون 
 .أصحاب حممد   أال إهنم هم السفهاء   يقول اجلهال   ولكن ال يعلمون   يقول ال يعقلون 

  قوله آمنوا كما من الناس قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ابن عباس يف
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و عن ابن مسعود يف قوله   كما آمن السفهاء   قال يعنون أصحاب النيب  صلى هللا عليه 
 وسلم 

  وعن السدي أبسانيده مثله .
 وعن الربيع وابن زيد مثله 

طينهم قالوا إان معكم إمنا حنن منوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياآقوله تعاىل وإذا لقوا الذين 
 هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون ئهللا يستهز  مستهزئون

عن ابن عباس قال نزلت هذه اآلية يف عبد هللا بن أيب  واه أخرج الواحدي والثعليب بسند
وأصحابه وذلك أهنم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول هللا فقال عبد هللا 

ف أرد هؤالء السفهاء عنكم فذهب فأخذ بيد أيب بكر فقال مرحبا بن أيب انظروا كي
ابلصديق سيد بين متيم وشيخ اإلسالم واثين رسول هللا يف الغار الباذل نفسه وماله لرسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم  مث أخذ بيد عمر فقال مرحبا بسيد عدي بن كعب الفاروق القوي يف 

ول هللا  صلى هللا عليه وسلم  مث أخذ بيد علي وقال مرحبا دين هللا الباذل نفسه وماله لرس
اببن عم رسول هللا وختنه سيد بين هاشم ما خال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  مث افرتقوا 
فقال عبد هللا ألصحابه كيف رأيتموين فعلت فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه 

 ربوه بذلك فنزلت هذه اآلية خريا فرجع املسلمون إىل النيب وأخ
و عن ابن عباس يف قوله   وإذا لقوا الذين آمنوا   اآلية قال كان رجال من اليهود إذا لقوا 

ان على دينكم   وإذا خلوا إىل شياطينهم   وهم إخواهنم   إأصحاب النيب أو بعضهم قالوا 
قال ساخرون أبصحاب    مستهزئونقالوا إان معكم   أي على مثل ما أنتم عليه   إمنا حنن 

حممد   هللا يستهزئ هبم   قال يسخر هبم للنقمة منهم   وميدهم يف طغياهنم   قال يف كفرهم   
 يعمهون   قال يرتددون 

و عن ابن عباس يف قوله   وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا   وهم منافقو أهل الكتاب فذكرهم 
اطينهم قالوا إان معكم   على دينكم   إمنا حنن وذكر استهزاءهم وأهنم   وإذا خلوا إىل شي

يقول هللا   هللا يستهزئ هبم   يف اآلخرة يفتح هلم اباب يف ، أبصحاب حممد    مستهزئون
جهنم من اجلنة مث يقال هلم تعالوا فيقبلون يسبحون يف النار واملؤمنون على األرائك وهي 

لباب سد عنهم فضحك املؤمنون منهم فذلك السرر يف احلجال ينظرون إليهم فإذا انتهوا إىل ا
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قول هللا   هللا يستهزئ هبم   يف اآلخرة ويضحك املؤمنون منهم حني غلقت دوهنم األبواب 
 .فذلك قوله   فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون  

عن ابن عباس يف قوله   وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا   أي صاحبكم رسول هللا ولكنه و 
يكم خاصة   وإذا خلوا إىل شياطينهم   من يهود الذين أيمروهنم ابلتكذيب   قالوا إان إل

أي إمنا حنن مستهزئون ابلقوم    مستهزئونمعكم   أي إان على مثل ما أنتم عليه   إمنا حنن 
 .ونلعب هبم 

 و عن ابن مسعود يف قوله   وإذا خلوا إىل شياطينهم   قال رؤوسهم يف الكفر 
 هد يف قوله   وإذا خلوا إىل شياطينهم   قال أصحاهبم من املنافقني واملشركني و عن جما

و عن قتادة يف قوله   وإذا خلوا إىل شياطينهم   قال إىل إخواهنم من املشركني ورؤوسهم 
يقولون إمنا نسخر من هؤالء القوم    مستهزئونوقادهتم يف الشر   قالوا إان معكم إمنا حنن 

 هبم  ئونستهز 
ن أيب مالك   خلوا   يعين مضوا وشياطينهم سادهتم وكرباؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود وع

 . ورءوس املشركني واملنافقني
 .وإذا خلوا إىل شياطينهم   يعين هم رؤساءهم يف الكفر     أبسانيده :السدي وعن 

 .بن عباس وإذا خلوا إىل أصحاهبم وهم شياطينهم عن او 
خلوا إىل شياطينهم   من يهود الذين أيمروهنم ابلتكذيب وخالف ما بن عباس   وإذا او عن 

 جاء به الرسول  صلى هللا عليه وسلم  
 جماهد   وإذا خلوا إىل شياطينهم   إىل أصحاهبم من املنافقني واملشركني  عنو 
 قتادة   وإذا خلوا إىل شياطينهم   قال إىل رؤوسهم وقادهتم يف الشرك والشر  عنو 

س قالوا إمنا حنن مستهزئون ساخرون أبصحاب حممد  صلى هللا عليه وسلم  وعن بن عبا
 وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة

 .ميدهم ميلي هلم    وعن السدي أبسانيده : 
 بن عباس يف طغياهنم يعمهون يف كفرهم يرتددون اوعن 

جماهد وأبو مالك وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس و  أبسانيدهالسدي مثله عن و 
 وعبد الرمحن بن زيد يف كفرهم وضاللتهم 



206 
 

و عن أيب صاحل يف قوله   هللا يستهزئ هبم   قال يقال ألهل النار وهم يف النار اخرجوا 
وتفتح هلم أبواب النار فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون اخلروج واملؤمنون ينظرون إليهم 

بواهبا غلقت دوهنم فذلك قوله   هللا يستهزئ هبم   ويضحك على األرائك فإذا انتهوا إىل أ
ذلك قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على و عليهم املؤمنون حني غلقت دوهنم 

 .األرائك ينظرون  
 قوله   وميدهم   قال ميلي هلم   يف طغياهنم يعمهون   قال يف كفرهم يفو عن ابن مسعود 

 يتمادون 
 يف قوله   يعمهون   قال يتمادون  و عن ابن عباس

وأخرج الطسيت عن ابن عباس أن انفع بن األزرق قال له أخربين عن قوله عز وجل   يعمهون   
 قال نعم  قال يلعبون ويرتددون قال وهل تعرف العرب ذلك

 :أما مسعت قول الشاعر 
 وهذا اللعب شني ابلكبري           أراين قد عمهت وشاب رأسي         

و عن جماهد يف قوله   وميدهم   قال يزيدهم   يف طغياهنم يعمهون   قال يلعبون ويرتددون يف 
 الضاللة 

أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى   قال أخذوا الضاللة وتركوا    أبسانيدهالسدي وعن 
 .اهلدى 

 جماهد آمنوا مث كفروا  عنو 
 اللة ابهلدى   قال الكفر ابإلميان عن ابن عباس يف قوله   أولئك الذين اشرتوا الضو 

وعن قتادة يف قوله   أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى   قال استحبوا الضالل على اهلدى   
خرجوا من اهلدى إىل الضاللة ومن اجلماعة إىل  وهمفما رحبت جتارهتم   قال قد وهللا رأيتم

 الفرقة ومن األمن إىل اخلوف ومن السنة إىل البدعة 
سرائيل   تفقهون لغري الدين وتعلمون لغري إعن وهب قال هللا عز وجل فيما يعيب به بين و 

  العمل وتبتاعون الدنيا بعمل اآلخرة
 
 



207 
 

 : أقوال املفسرين يف معناها
حيتمل أن سلمان رضي هللا عنه أراد هبذا أن الذين  فيما روي عن سلمان : بن جريراقال 

ذين كانوا يف زمن النيب  صلى هللا عليه وسلم  ال أنه أيتون هبذه الصفة أعظم فسادا من ال
 .عين أنه مل ميض ممن تلك صفته أحد 

 قلت : إسناد ما تقدم عن سلمان ال يثبت .
قال بن جرير فأهل النفاق مفسدون يف األرض مبعصيتهم فيها رهبم وركوهبم فيها ما هناهم و 

ل من أحد عمل إال ابلتصديق به عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم يف دينه الذي ال يقب
واإليقان حبقيقته وكذهبم املؤمنني بدعواهم غري ما هم عليه مقيمون من الشك والريب 
ومظاهرهتم أهل التكذيب ابهلل وكتبه ورسله على أولياء هللا إذا وجدوا إىل ذلك سبيال فذلك 

وهذا الذي قاله إفساد املنافقني يف األرض وهم حيسبون أهنم بفعلهم ذلك مصلحون فيها 
حسن فإن من الفساد يف األرض اختاذ املؤمنني الكافرين أولياء كما قال تعاىل   والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري   فقطع هللا املواالة بني 

ن أولياء من دون املؤمنني والكافرين كما قال تعاىل   اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافري
املؤمنني أتريدون أن جتعلوا هلل عليكم سلطاان مبينا   مث قال   إن املنافقني يف الدرك األسفل 
من النار ولن جتد هلم نصريا   فاملنافق ملا كان ظاهره اإلميان اشتبه أمره على املؤمنني فكان 

ي ال حقيقة له وواىل الفساد من جهة املنافق حاصل ألنه هو الذي غر املؤمنني بقوله الذ
الكافرين على املؤمنني ولو أنه استمر على حاله األول لكان شره أخف ولو أخلص العمل هلل 
وتطابق قوله وعمله ألفلح وأجنح وهلذا قال تعاىل   وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا 

نصطلح مع هؤالء إمنا حنن مصلحون   أي نريد أن نداري الفريقني من املؤمنني والكافرين و 
 .وهؤالء 

يقول تعاىل   وإذا قيل   للمنافقني   آمنوا كما آمن الناس   أي كإميان الناس ابهلل ومالئكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد املوت واجلنة والنار وغري ذلك مما أخرب املؤمنني به وعنه وأطيعوا هللا 

 ورسوله يف امتثال األوامر وترك الزواجر   
ن كما آمن السفهاء   يعنون لعنهم هللا أصحاب رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قالوا أنؤم

 .رضي هللا عنهم 
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يقولون أنصري حنن وهؤالء مبنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء وقد توىل هللا سبحانه 
جواهبم يف هذه املواطن كلها فقال   أال إهنم هم السفهاء   فأكد وحصر السفاهة فيهم   

ولكن ال يعلمون   يعين ومن متام جهلهم أهنم ال يعلمون حباهلم يف الضاللة واجلهل وذلك 
 أردى هلم وأبلغ يف العمى والبعد عن اهلدى 

 ةيقول تعاىل وإذا لقي هؤالء املنافقون املؤمنني قالوا آمنا وأظهروا هلم اإلميان واملواالة واملصافا
قية وليشركوهم فيما أصابوا من خري ومغنم   وإذا غرورا منهم للمؤمنني ونفاقا ومصانعة وت

خلوا إىل شياطينهم   يعين إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إىل شياطينهم فضمن خلوا معىن 
 .انصرفوا لتعديته إبىل ليدل على الفعل املضمر والفعل امللفوظ به 

 .بن جرير اكالم ومنهم من قال إىل هنا مبعىن مع واألول أحسن وعليه يدور  قال ابن كثري : 
بن جرير وشياطني كل شيء مردته ويكون الشيطان من اإلنس واجلن كما قال تعاىل   اقال 

وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول 
 .غرورا 

 ويف املسند عن أيب ذر قال قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  نعوذ ابهلل من شياطني
 .اإلنس واجلن فقلت اي رسول هللا أو لإلنس شياطني قال نعم 

 وقد سبق كالمنا على ذلك يف االستعاذة .
وقوله تعاىل جوااب هلم ومقابلة على صنيعهم   هللا يستهزئ هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون   

يقول املنافقون  أخرب تعاىل أنه فاعل هبم ذلك يوم القيامة يف قوله تعاىل   يوم: بن جرير اقال 
واملنافقات للذين آمنوا انظروان نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب 
بينهم بسور له ابب ابطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب   اآلية وقوله تعاىل   وال حيسنب 

اآلية قال فهذا وما أشبهه الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا   
من استهزاء هللا تعاىل ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقني وأهل الشرك به عند قائل هذا 
القول ومتأول هذا التأويل قال وقال آخرون بل استهزاؤه هبم توبيخه إايهم ولومه هلم على 

ل اجلواب كقول الرجل ماركبوا من معاصيه والكفر به قال وقال آخرون هذا وأمثاله على سبي
ملن خيدعه إذا ظفر به أان الذي خدعتك ومل يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار األمر 

إليه قالوا وكذلك قوله تعاىل   ومكروا ومكر هللا وهللا خري املاكرين   و   هللا يستهزئ هبم   
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زء حاق هبم وقال آخرون على اجلواب وهللا ال يكون منه املكر وال اهلزء واملعىن أن املكر واهل
قوله تعاىل   إمنا حنن مستهزئون هللا يستهزئ هبم   وقوله   خيادعون هللا وهو خادعهم   وقوله   

فيسخرون منهم سخر هللا منهم   و   نسوا هللا فنسيهم   وما أشبه ذلك إخبار من هللا تعاىل 
ه عن جزائه إايهم وعقابه هلم أنه جمازيهم جزاء اإلستهزاء ومعاقبهم عقوبة اخلداع فأخرج خرب 

خمرج خربه عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب يف اللفظ وان اختلف املعنيان كما قال 
تعاىل   وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على هللا   وقوله تعاىل   فمن اعتدى 

ما فقد اختلف معنامها عليكم فاعتدوا عليه   فاألول ظلم والثاين عدل فهما وان اتفق لفظه
معىن ذلك  إنقال وإىل هذا املعىن وجهوا كل ما يف القرآن من نظائر ذلك قال وقال آخرون 

معكم على دينكم يف تكذيب  إانخلوا إىل مردهتم قالوا  إذاأن هللا أخرب عن املنافقني أهنم 
هلم مستهزئون فأخرب  قولنا حممد  صلى هللا عليه وسلم  وما جاء به وامنا حنن مبا نظهر هلم من

تعاىل أنه يستهزئ هبم فيظهر هلم من أحكامه يف الدنيا يعين من عصمة دمائهم وأمواهلم 
خالف الذي هلم عنده يف اآلخرة يعين من العذاب والنكال مث شرع بن جرير يوجه هذا 
 القول وينصره ألن املكر واخلداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن هللا عز وجل

 واملقابلة ابلعدل واجملازاة فال ميتنع ذلك  االنتقامابإلمجاع وأما على وجه 
وقال تعاىل   أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون   

وقال   سنستدرجهم من حيث ال يعلمون   قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث هلم نعمة 
وقال تعاىل   فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حىت  وهي يف احلقيقة نقمة

إذا فرحوا مبا أوتوا أخذانهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل 
بن جرير والصواب نزيدهم على وجه اإلمالء والرتك هلم يف عتوهم ومتردهم  ارب العاملني   قال 

لب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم كما قال تعاىل   ونق
 .يعمهون 

وقوله يف طغياهنم يعمهون يف ضاللتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعالهم رجسه يرتددون 
حيارى ضالال ال جيدون إىل املخرج منه سبيال ألن هللا قد طبع على قلوهبم وختم عليها 

 شاها فال يبصرون رشدا وال يهتدون سبيال وأعمى أبصارهم عن اهلدى وأغ
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يشبهه يف املعىن قوله تعاىل يف مثود   وأما مثود فهديناهم فاستحبوا يف ذلك قاله قتادة  والذي
 . العمى على اهلدى 

وحاصل قول املفسرين فيما تقدم أن املنافقني عدلوا عن اهلدى إىل الضالل واعتاضوا عن 
تعاىل   أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى   أي بذلوا اهلدى ابلضاللة وهو معىن قوله 

اهلدى مثنا للضاللة وسواء يف ذلك من كان منهم قد حصل له اإلميان مث رجع عنه إىل الكفر  
كما قال تعاىل فيهم   ذلك أبهنم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوهبم   أو أهنم استحبوا الضاللة 

منهم فإهنم أنواع وأقسام وهلذا قال تعاىل   فما رحبت على اهلدى كما يكون حال فريق آخر 
جتارهتم وما كانوا مهتدين   أي ما رحبت صفقتهم يف هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي 

 راشدين يف صنيعهم ذلك 
 

 املعىن اإلمجايل : 
يذكر تعاىل طرفا من صفات هؤالء املنافقني سواء منهم من كان أصال من أهل الكتاب أو 
من مشركي العرب فهم يفسدون يف األرض أبفعاهلم اخلبيثة من إبطان للكفر ومواالة للكافرين 
وعمل مبعصية هللا فإذا هنوا عن ذلك ادعوا أهنم إمنا يصلحون هبذه األفعال تلبيسا على 
الناصحني هلم فرد هللا عليهم أبنه ال إفساد أعظم مما يفعلونه فهم املفسدون حقا وإن كانوا ال 

عرون بذلك فقد فقدوا اإلحساس ابنغماسهم يف هذا النفاق ، وإذا نوصحوا أن يسلكوا يش
ممن أسلم من مشركي العرب ومن أهل  طريقة أهل اإلميان احلقة من صحابة رسول هللا 

الكتاب استنكروا ذلك ووصفوا هؤالء األخيار ابلسفه والطيش وخفة العقل فرد هللا عليهم 
سفاهتهم ولكنهم ال يعلمون حقيقتهم ملا أغلقت عليه قلوهبم من  أبنه ال سفاهة أعظم من 

كفر ونفاق ، وهم هكذا مع املؤمنني فإذا انفردوا مبردهتم وعتاة الكفر من يهود أظهروا هلم ما 
يبطنونه من كفر وأهنم ما زالوا على العهد معهم وأن ما أظهروه من إميان بلساهنم إمنا هو كيد 

ؤمنني الصادقني فرد هللا عليهم أبن احلقيقة أن هللا يعلم سرهم وأنه واستهزاء وسخرية من امل
ميلي هلم وميهلهم ليزدادوا ضالال وغيا حىت يوقع هبم نكاله ونقمته ويفجؤهم مبا جيعلهم حمل 
االستهزاء والسخرية حقيقة ، فهؤالء البعداء قد استحقوا ذلك ابستبداهلم اإلميان الذي 
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متناوهلم ابلكفر والعناد فبئس االختيار واي خسارة البيع وما أعظمها فطرهم هللا عليه وكان يف 
 ضاللة .

 
 األحكام املستنبطة واملسائل :

 
 املسألة األوىل :

إن هذه اآلية حجة على املعتزلة يف يف اآلايت نزاعات مع املعتزلة ومن ذلك قول بعضهم 
احلجة ال تلزم بدون املعرفة فإن هللا ن التكليف ال يتوجه بدون العلم ابملكلف به وأن قوهلم : إ

تعاىل أخرب أن ما صنعوا من النفاق إفساد منهم مع عدم العلم فلو كان حقيقة العلم شرطا 
 ت اآليةرتكاب املنهي عنه فدلاللتكليف وال علم هلم به مل يكن صنيعهم إفسادا ألن اإلفساد 

ة ال حقيقة املعرفة فيكون حجة على أن التكليف يعتمد قيام آلة العلم والتمكن من املعرف
  .عليهم 

وذهبت املعتزلة أن الزايدة يف الطغيان والتقوية فيه مما يستحيل نسبته إليه تعاىل حقيقة ومحلوا 
 حججهم واهية والرد عليها متكرر وسبق بعضه .اآلية على حمامل أخر و 

 
 املسألة الثانية :

ان القائل املؤمنني كما هو الظاهر واجمليب ستشكل هذه اآلية كثري من العلماء أبنه إذا كا 
املنافقني يلزم أن يكونوا مظهرين للكفر إذا لقوا املؤمنني فأين النفاق وهو املفهوم من السباق 
والسياق وأجيب أبن هذا اجلواب كان فيما بينهم وحكاه هللا تعاىل عنهم ورده عليهم وليس 

ا مبعىن لو حتقيقا إلبطاهنم الكفر وأهنم على وقيل   إذا   هن، اجلواب ما يقال مواجهة فقط 
ما قيل مثله يف قوله وإذا ما ملته ملته وحدي وقيل ك  حال تقتضي أهنم لو قيل هلم كذا قالوا كذا

إنه كان حبضرة املسلمني لكن مساررة بينهم وأظهره عامل السر والنجوى وقيل كان عند من مل 
 . يفش سرهم من املؤمنني لقرابة أو ملصلحة ما
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 املسألة الثالثة :
 هبم ومل يعطف على الكالم قبله  ئقوله هللا يستهز  ئقلت كيف ابتد إن

 قلت هو استئناف يف غاية اجلزالة والفخامة 
 إليههبم االستهزاء األبلغ الذي ليس استهزاؤهم  ئهللا عز وجل هو الذي يستهز  أنوفيه 

 النكال وحيل هبم من اهلوان والذل له يف مقابلته ملا ينزل هبم من  هابستهزاء وال يؤب
يعارضوهم  أنن هللا هو الذي يتوىل االستهزاء هبم انتقاما للمؤمنني وال حيوج املؤمنني أوفيه 

 هبم ليكون طبقا لقوله  ئابستهزاء مثله فإن قلت فهال قيل هللا مستهز 
قت وهكذا  يفيد حدوث االستهزاء وجتدده وقتا بعد و  ئقلت ألن يستهز  مستهزئونإمنا حنن 

 كانت نكاايت هللا فيهم وبالايه النازلة هبم 
فإن قلت كيف اشرتوا الضاللة ابهلدى وما كانوا على هدى قلت جعلوا لتمكنهم منه 

ىل الضاللة فقد عطلوه واستبدلوها به وألن الدين إعراضه هلم كأنه يف أيديهم فإذا تركوه إو 
 .ن ضل فهو مستبدل خالف الفطرة القيم هو فطرة هللا اليت فطر الناس عليها فكل م

 
 :سئلة ألا

 ـ الفساد خروج الشيء عن االستقامة وعدم االنتفاع به ) صح ( .1
 ـ فساد املنافقني كان بسبب أن كفرهم سبب هلالك البالد والعباد ) خطأ ( .2
ـ فساد املنافقني يف األرض أهنم كانوا ميايلون الكفار وميالئوهنم على املسلمني إبفشاء 3

ليهم وإغرائهم عليهم وذلك مما يؤدي إىل هيج الفنت بينهم فلما كان ذلك من أسرارهم إ
صنيعهم مؤداي إىل الفساد قيل هلم ال تفسدوا كما تقول للرجل ال تقتل نفسك بيدك وال تلق 

 ) صح ( . نفسك يف النار إذا أقدم على ما هذه عاقبته
املعرفة ، وهلذا مسى هللا النساء ـ السفهاء مجع سفيه ، وهو اجلاهل الضعيف الرأي القليل 4

 والصبيان سفهاء ) صح ( .
 ـ إذا لقوا : إذا اجتمعوا هبم وجلسوا معهم ) خطأ ( .5
 ـ خلوا : مبعىن انفردوا هبم  )صح ( .6
 ـ من معاين وإذا خلوا إىل شياطينهم إذا سخروا منهم إىل شياطينهم ) صح ( .7
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 شيط إذا احرتق ) صح ( .ـ الشيطان من شطن مبعىن بعد أو من شاط ي8
 ـ وميدهم مبعىن أمهلهم وأملى هلم ) خطأ ( .9

 ـ الطغيان هو جماوزة احلد يف الكفر واملخالفة ) صح ( .10
 ـ يعمهون من العمه ، وهو مثل العمى إال أنه ال يكون إال ابلقلب ) صح ( .11
 للذهاب عن اجلور عن القصد وفقد االهتداء يقال ضل منزله فاستعري :الضاللة ـ 12

 ) صح ( . الصواب يف الدين
ـ عرب ابلشراء يف قوله ) اشرتوا الضاللة ابهلدى ( إشارة إىل ما كانوا أيكلونه من املال 13

 ابلباطل ) خطأ ( .
 ) صح ( . ـ الربح : الفضل والزايدة على رأس املال14
 ـ املراد بشياطينهم هنا رؤوسهم وأصحاهبم يف الكفر ) صح ( .15
 له : أال إهنم هم السفهاء فيه أتكيد وحصر للسفاهة فيهم ) صح ( .ـ قو 16
ـ قوله ولكن ال يعلمون : أي : ال يعلمون أهنم هم السفهاء وهذا بسبب ما فيهم من 17

 اجلهل والعمه ) صح ( .
ـ قوله ) وإذا خلوا إىل شياطينهم ( وفعل خال ال يتعدى حبرف إىل وإمنا يتعدى حبرف 18

 ستعمال احلروف بعضها بدل بعض ) خطأ ( .الباء من ابب ا
 ـ قال بعضهم ) إىل ( هنا مبعىن ) مع ( ورجحه ابن كثري ) خطأ ( .19
 ـ الشيطان يكون من اإلنس ويكون من اجلن ويكون من احليوان ) صح ( .20
ـ استهزاء هللا هبم ليس من جنس استهزائهم املذموم وهللا يتعاىل عن ذلك وإمنا هو من 21

 قابلة على فعلهم فكان من ابب العدل وهو ممدوح ) صح ( .ابب امل
ـ قوله ) يف طغياهنم ( حبرف ) يف ( ليدل على انغماسهم يف الطغيان وأنه حميط هبم من  22

 كل جانب ) صح ( .
 ـ يعمهون ، أي : يعلبون ويرتددون ) صح ( .23
منهم من كان منهم مؤمناً ـ معىن اآلايت أن املنافقني عدلوا عن اهلدى إىل الضالل سواء 24

 مث كفر أو من كان كافراً أصالً فإهنم أنواع ) صح ( .
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ذهبت املعتزلة أن الزايدة يف الطغيان والتقوية فيه مما يستحيل نسبته إليه تعاىل حقيقة ـ 25
 معلوم ) صح ( . ومحلوا اآلية على حمامل أخر وحججهم واهية والرد عليها

ن العلماء أبنه إذا كان القائل املؤمنني كما هو الظاهر واجمليب استشكل هذه اآلية كثري مـ 26
املنافقني يلزم أن يكونوا مظهرين للكفر إذا لقوا املؤمنني فأين النفاق وهو املفهوم من السباق 
والسياق وأجيب أبن هذا اجلواب كان فيما بينهم وحكاه هللا تعاىل عنهم ورده عليهم وليس 

قط ، وقيل   إذا   هنا مبعىن لو حتقيقا إلبطاهنم الكفر وأهنم على اجلواب ما يقال مواجهة ف
 ) صح ( . حال تقتضي أهنم لو قيل هلم كذا قالوا كذا

ـ قوله ) هللا يستهزئ هبم ( ومل يقل ) مستهزئ هبم ( فيه إشارة إىل أن هللا ال يوصف 27
 بصفة االستهزاء ) خطأ ( .

الفساد هو الكفر : قال  (م ال تفسدوا يف األرض وإذا قيل هل ) ـ عن ابن مسعود يف قوله28
 ) صح ( . والعمل ابملعصية

إمنا نريد اإلصالح بني : أي ( قالوا إمنا حنن مصلحون عن ابن عباس يف قوله تعاىل : ) ـ 29
 ) صح ( . الفريقني من املؤمنني وأهل الكتاب

نار وهم يف النار اخرجوا ال : يقال ألهلقال  (هللا يستهزئ هبم )ـ عن أيب صاحل يف قوله 30
وتفتح هلم أبواب النار فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون اخلروج واملؤمنون ينظرون إليهم 

ويضحك  (هللا يستهزئ هبم   ) على األرائك فإذا انتهوا إىل أبواهبا غلقت دوهنم فذلك قوله
منوا من الكفار يضحكون على عليهم املؤمنون حني غلقت دوهنم وذلك قوله فاليوم الذين آ

 ) صح ( .األرائك ينظرون 
 
 
 
 
 
 
 



215 
 

 ةاحملاضرة الرابعة عشر 
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
 من سورة البقرة20إىل رقم  17فاليوم نتكلم إن شاء هللا تعاىل عن تفسري اآلايت من رقم

 
 التالوة

ا أضاءت ما حوله ذهب هللا بنورهم وتركهم مثلهم كمثل الذي استوقد انرا فلم) : تعاىل الق
يف ظلمات ال يبصرون صم بكم عمي فهم ال يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت وهللا حميط ابلكافرين يكاد 

شاء هللا لذهب  ولو الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
 ( بسمعهم وأبصارهم إن هللا على كل شيء قدير

 
 القراءات وتوجيهها

 ليس يف اآلايت خالف يف املتواتر مما يتعلق ابملعىن
 

 مناسبتها
عقبها بضرب املثل زايدة يف الكشف وتتميما للبيان  ة املنافقنيحبقيقة صف هللا سبحانه ملا جاء

 بعديضاحا إمثيل آخر ليكون كشفا حلاهلم بعد كشف و مث ثىن هللا سبحانه يف شأهنم بت
 إيضاح 

جيمل ويوجز فكذلك الواجب عليه يف  أن واإلجيازوكما جيب على البليغ يف مظان اإلمجال 
 يفصل ويشبع  أن واإلشباعموارد التفصيل 

 
 لغوايت ) مفردات ، بالغة (

 مبعىن املثل وهو النظري  العرب صل كالمأواملثل يف  مثل :
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واجلمع أمثال قال هللا تعاىل   وتلك األمثال ، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه 
 نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون

 .مث قيل للقول السائر املمثل مضربه مبورده مثل 
 .ووقود النار سطوعها وارتفاع هلبها  استوقد :

 ضوءها وضوء كل نري وهو نقيض الظلمة والنور ، النار جوهر لطيف مضيء حار حمرق انرا : 
 .نفر ألن فيها حركة واضطرااب والنور مشتق منها  إذاواشتقاقها من انر ينور 

ومصداق ذلك قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر  اإلانرةفرط  أضاءت : اإلضاءة
 .نورا 

 . للدوران واإلطافة وقيل للعام حول ألنه يدور : ظرف جعلحوله 
 وجعله ذاهبا  أزالهمعىن أذهبه  أنوذهب به  أذهبهالفرق بني معهم : ذهب بس

 استصحبه ومضى به معه  إذاويقال ذهب به 
 .مبا خلق  لهلذهب كل إ وقال : إذافلما ذهبوا به قال تعاىل :  أخذهوذهب السلطان مباله 

فهو من بعده مسكه وما ميسك فال مرسل له أومنه ذهب به اخليالء واملعىن أخذ هللا نورهم و 
 . أبلغ من اإلذهاب

كان مضمنا معىن   تعدى ملفعولنيفإذا  تعدى ملفعول واحد إذامبعىن طرح وخلى  هم : تركوترك
 .صري فيجرى جمرى أفعال القلوب 

ن تفعل  أالظلمة عدم النور وقيل عرض ينايف النور واشتقاقها من قوهلم ما ظلمك ظلمات : 
 البصر ومتنع الرؤية  كذا أي ما منعك وشغلك ألهنا تسد

 والصيب املطر الذي يصوب أي ينزل ويقع ويقال للسحاب صيب أيضا 
 وأسحم دان صادق الرعد صيب  : قال الشماخ 

 وتنكري صيب ألنه أريد نوع من املطر شديد هائل 
 كما نكرت النار يف التمثيل األول 

حدهتا  إذاوتنتقض  الصوت الذي يسمع من السحاب كأن أجرام السحاب تضطرب: الرعد 
 . الريح فتصوت عند ذلك من االرتعاد
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وقد ثبت يف احلديث أنه ملك يسوق السحاب بيده خمراق وهذا الذي يسمع صوته والذي 
يرى أثر ضرب املخراق وكيفية ذلك غري معلومة لنا فال تعارض مع ما يدل عليه العلم 

  احلديث .
 وتقدم أنه أثر املخراق . ذا ملعإشيء بريقا الذي يلمع من السحاب من برق ال:  هو الربق 

ذا إالصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقة من انر قالوا تنقدح من السحاب الصواعق : 
مع حدهتا  أهنا إالعليه  آتت إالاصطكت أجرامه وهي انر لطيفة حديدة ال متر بشيء 

ة الصوت أو فصعق أي مات إما بشد أهلكته إذاسريعة اخلمود ويقال صعقته الصاعقة 
 . ابإلحراق

 وقرأ احلسن   من الصواقع   وليس بقلب للصواعق ألن كال البنائني سواء يف التصرف 
تقول صقعه على رأسه وصقع الديك وخطيب مصقع جمهر خبطبته ونظريه جبذ يف جذب 

قولك : فالن والتاء مبالغة كما يف نفسه و للرعد أن يكون صفة لقصفة الرعد أوبناؤها إما 
 .و مصدرا كالكاذبة والعافية أية راو 

 ازداد فهو عدو فإذاذا اشتد فهو سعي إاملشي جنس احلركة املخصوصة فمشوا فيه : 
 ركدت وقام املاء مجد  إذاوقفوا وثبتوا يف مكاهنم ومنه قامت السوق : أي قاموا 

 
 اآلاثر

من  قال إمنا الصيب  أخرج الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة عن النيب  صلى هللا عليه وسلم
 ههنا وأشار بيده إىل السماء 

عن ابن عباس يف قوله   مثلهم كمثل الذي استوقد انرا   اآلية قال هذا ضربه هللا للمنافقني  
م هللا هكانوا يعتزون ابإلسالم فيناكحم املسلمون ويوارثوهم ويقامسوهنم الفيء فلما ماتوا سلب

ركهم يف ظلمات   يقول يف عذاب   صم بكم عمي   العز كما سلب صاحب النار ضوءه   وت
ال يسمعون اهلدى واليبصرونه وال يعقلونه   أو كصيب   هو املطر ضرب مثله يف القرآن   

فيه ظلمات   يقول ابتالء   ورعد وبرق   ختويف   يكاد الربق خيطف أبصارهم   يقول يكاد 
م مشوا فيه   يقول كلما أصاب حمكم القرآن يدل على عورات املنافقني   كلما أضاء هل
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املنافقون من اإلسالم اطمأنوا فإن أصاب اإلسالم نكبة قاموا لريجعوا إىل الكفر كقوله   ومن 
 .الناس من يعبد هللا على حرف 

يف قوله   كمثل الذي استوقد   قال ضربه هللا مثال للمنافق وقوله   ذهب هللا بنورهم    هو عن
م الذي يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضالهلم وكفرهم ويف قوله   أو  أما   النور   فهو إمياهن

كصيب   اآلية قال الصيب املطر وهو مثل املنافق يف ضوء ما تكلم مبا معه من كتاب هللا 
وعمل مراءاة للناس فإذا خال وحده عمل بغريه فهو يف ظلمة ما أقام على ذلك وأما   

اإلميان وهم أهل الكتاب   وإذا أظلم عليهم   فهو رجل الظلمات   فالضاللة وأما   الربق   ف
 أيخذ بطرف احلق ال يستطيع أن جياوزه 

مثلهم   اآلية قال ضرب هللا مثال للمنافقني يبصرون احلق ويقولون به حىت إذا   ه أيضاو عن
خرجوا من ظلمة الكفر أطفئوه بكفرهم ونفاقهم فرتكهم يف ظلمات الكفر ال يبصرون هدى 

تقيمون على حق   صم بكم عمي   عن اخلري   فهم ال يرجعون   إىل هدى وال إىل وال يس
خري ويف قوله   أو كصيب   اآلية يقول هم من ظلمات ماهم فيه من الكفر واحلذر من 

يف  والقتل على الذي هم عليه من اخلالف والتخويف منكم على مثل ما وصف من الذي ه
من الصواعق   حذر املوت وهللا حميط ابلكافرين   ظلمة الصيب فجعل أصابعه يف أذنيه 

منزل ذلك هبم من النقمة   يكاد الربق خيطف أبصارهم   أي لشدة ضوء احلق   كلما أضاء 
هلم مشوا فيه   أي يعرفون احلق ويتكلمون به فهم من قوهلم به على استقامة فإذا ارتكسوا 

 لذهب بسمعهم   أي ملا مسعوا تركوا من منه إىل الكفر   قاموا   أي متحريين   ولو شاء هللا
 .احلق بعد معرفته 

قال أما النور فهو إمياهنم الذي كانوا يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضاللتهم وكفرهم  هو عن
 الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى مث نزع منهم فعتوا بعد ذلك 

انرا  قال أما إضاءة النار فإقباهلم إىل  و عن جماهد يف قوله   مثلهم كمثل الذي استوقد
املؤمنني واهلدى وذهاب نورهم إقباهلم إىل الكافرين والضاللة وإضاءة الربق على حنو املثل   

 وهللا حميط ابلكافرين   قال جامعهم يف جهنم 
 و عن قتادة يف قوله   مثلهم كمثل الذي استوقد انرا   قال هذا مثل ضربه هللا للمنافقني 
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املنافق تكلم بال إله إال هللا فناكح هبا املسلمني ووارث هبا املسلمني وغازى هبا املسلمني  إن
وحقن هبا دمه وماله فلما كان عند املوت مل يكن هلا أصل يف قلبه وال حقيقة يف عمله 
فسلبها املنافق عند املوت فرتك يف ظلمات وعمى يتسكع فيها كما كان أعمى يف الدنيا عن 

وطاعته صم عن احلق فال يبصرونه   فهم ال يرجعون   عن ضاللتهم وال يتوبون وال حق هللا 
يتذكرون   أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من 

ه ال يسمع صوات إال ظن أنه قد بنالصواعق حذر املوت   قال هذا مثل ضربه هللا للمنافق جل
ظن أنه ميت أجنب قوم وأخذله للحق وقال هللا يف آية أخرى   أيت وال يسمع صياحا إال 

حيسبون كل صيحة عليهم   يكاد الربق خيطف أبصارهم   اآلية قال   الربق   هو اإلسالم و 
الظلمة هو البالء والفتنة فإذا رأى املنافق من اإلسالم طمأنينة وعافية ورخاء وسلوة من عيش   

من اإلسالم شدة وبالء فقحقح عند الشدة فال يصرب لبالئها  ومنكم وإذا رأى قالوا إان معكم
ومل حيتسب أجرها ومل يرج عاقبتها إمنا هو صاحب دنيا هلا يغضب وهلا يرضى و كما هو نعته 

 هللا 
الذي استوقد انرا   قال هذا مثل املنافق  وقال عطاء اخلرساين يف قوله تعاىل   مثلهم كمثل

 يدركه عمى القلب  يبصر أحياان ويعرف أحياان مث
 و عن عكرمة واحلسن والسدي والربيع بن أنس حنو قول عطاء اخلرساين 

وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل   مثلهم كمثل الذي استوقد انرا   قال هذا 
 مثل املنافق يبصر أحياان ويعرف أحياان مث يدركه عمى القلب 

وا قد آمنوا حىت أضاء اإلميان يف قلوهبم كما أضاءت النار هذه صفة املنافقني كان أيضا :وقال 
هلؤالء الذين استوقدوا انرا مث كفروا فذهب هللا بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار 

 فرتكهم يف ظلمات ال يبصرون
عن أيب العالية   مثلهم كمثل الذي استوقد انرا   فإمنا ضوء النار ما أوقدهتا فإذا مخدت و 

رها وكذلك املنافق كلما تكلم بكلمة االخالص بال إله إال هللا أضاء له فإذا شك ذهب نو 
 وقع يف الظلمة 

 وقال الضحاك   ذهب هللا بنورهم   أما نورهم فهو إمياهنم الذي تكلموا به 
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وتركهم يف ظلمات ال يبصرون فذلك حني ميوت املنافق فيظلم عليه : وقال احلسن البصري 
  جيد له عمال من خري عمل به يصدق به قول ال إله إال هللا   عمله عمل السوء فال

دخلوا  ايف قوله   مثلهم كمثل الذي استوقد انرا   اآلية قال إن انس السدي أبسانيدهو عن 
يف اإلسالم مقدم النيب  صلى هللا عليه وسلم  املدينة مث انفقوا فكان مثلهم كمثل رجل كان 

ا حوله   من قذى أو أذى فأبصره حىت عرف ما يتقى فبينا يف ظلمة فأوقد انرا   أضاءت م
هو كذلك إذ طفئت انره فأقبل ال يدري ما يتقي من أذى فكذلك املنافق كان يف ظلمة 

يعرف  الشرك فأسلم فعرف احلالل من احلرام واخلري من الشر بينا هو كذلك إذ كفر فصار ال
م   فهم اخلرس   فهم ال يرجعون   إىل احلالل من احلرام وال اخلري من الشر فهم   صم بك

اإلسالم ويف قوله   أو كصيب   اآلية قال كان رجالن من املنافقني من أهل املدينة هراب من 
رسول هللا إىل املشركني فأصاهبما هذا املطر الذي ذكر هللا فيه رعد شديد وصواعق وبرق 

من الفرق أن تدخل الصواعق  فجعال كلما أصابتهما الصواعق جيعالن أصابعهما يف آذاهنما
يف مسامعهما فتقتلهما وإذا ملع الربق مشيا يف ضوئه وإذا مل يلمع مل يبصرا قاما مكاهنما ال 
ميشيان فجعال يقوالن ليتنا قد أصبحنا فنأيت حممد فنضع أيدينا يف يده فأصبحا فأتياه فأسلما 

نافقني اخلارجني مثال ووضعا أيديهما يف يده وحسن إسالمهما فضرب هللا شأن هذين امل
للمنافقني الذين ابملدينة وكان املنافقون إذا حضروا جملس النيب  صلى هللا عليه وسلم  جعلوا 

النيب  صلى هللا عليه وسلم  أن ينزل فيهم شيء أو يذكر  أصابعهم يف آذاهنم فرقا من كالم
آذاهنما   كلما أضاء  بشيء فيقتلوا كما كان ذانك املنافقان اخلارجان جيعالن أصابعهما يف

هلم مشوا فيه   فإذا كثرت أمواهلم وولدهم وأصابوا غنيمة وفتحا   مشوا فيه   وقالوا إن دين 
حممد حينئذ صدق واستقاموا عليه كما كان ذانك املنافقان ميشيان إذا أضاء هبما الربق   

الء قالوا هذا من أجل وإذا أظلم عليهم قاموا   فكانوا إذا هلكت أمواهلم وولدهم وأصاهبم الب
 دين حممد وارتدوا كفارا كما كان ذانك املنافقان حني أظلم الربق عليهما 

 من طرق عن ابن عباس يف قوله   أو كصيب من السماء   قال املطر 
 و عن جماهد والربيع وعطاء مثله 

تادة أبو العالية وسعيد بن جبري واحلسن البصري وق وعن السدي أبسانيده مثله وكذا قال
 وعطية العويف وعطاء اخلرساين والربيع بن أنس وقال الضحاك هو السحاب
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و عن ابن عباس يف قوله   يكاد الربق  قال يلتمع   خيطف أبصارهم وملا خيطف وكل شيء 
 يف القرآن يكاد وأكاد وكادوا فإنه ال يكون أبدا 

هم   قال ملا تركوا من بن عباس يف قوله تعاىل   ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصار اعن و 
احلق بعد معرفته   إن هللا على كل شيء قدير   قال بن عباس أي إن هللا على كل ما أراد 

 بعباده من نقمة أو عفو قدير
 

 : أقوال املفسرين يف معناها
تقدير هذا املثل أن هللا سبحانه شبههم يف اشرتائهم الضاللة ابهلدى وصريورهتم بعد البصرية 

ن استوقد انرا فلما أضاءت ماحوله وانتفع هبا وأبصر هبا ما عن ميينه ومشاله إىل العمى مب
وأتنس هبا فبينا هو كذلك إذ طفئت انره وصار يف ظالم شديد ال يبصر وال يهتدي وهو مع 
هذا أصم ال يسمع أبكم ال ينطق أعمى لو كان ضياء ملا أبصر فلهذا ال يرجع إىل ما كان 

ء املنافقون يف استبداهلم الضاللة عوضا عن اهلدى واستحباهبم عليه قبل ذلك فكذلك هؤال
الغي على الرشد ويف هذا املثل داللة على أهنم آمنوا مث كفروا كما أخرب تعاىل عنهم يف غري 

 هذا املوضع وهللا أعلم 
نيا والتشبيه ها هنا يف غاية الصحة ألهنم إبمياهنم اكتسبوا أوال نورا مث بنفاقهم اث :الرازي قال 

 .أبطلوا ذلك فوقعوا يف حرية عظيمة فإنه ال حرية أعظم من حرية الدين 
بن جرير أن املضروب هلم املثل ها هنا مل يؤمنوا يف وقت من األوقات ازعم قال ابن كثري : 

واحتج بقوله تعاىل   ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني   والصواب 
نهم يف حال نفاقهم وكفرهم وهذا ال ينفي أنه كان حصل هلم إميان قبل ذلك أن هذا إخبار ع

بن جرير هذه اآلية ها هنا وهي قوله تعاىل   ذلك امث سلبوه وطبع على قلوهبم ومل يستحضر 
أبهنم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون   فلهذا وجه هذا املثل أبهنم استضاءوا 

 .ة اإلميان أي يف الدنيا مث أعقبهم ظلمات يوم القيامة مبا أظهروه من كلم
قلت الذي تعقبه ابن كثري هو وجه من وجوه تفسري اآلية وال يتعارض مع الوجه اآلخر وهو 

وأما ظاهر ما روي عن ابن عباس وقتادة واحلسن وغريهم . وقد استدرك بعد ذلك فقال : 
 ... فذكره . بن عباسا بن جرير فيشبه مارواه علي بن أيب طلحة عناقول 
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وقوله تعاىل   ذهب هللا بنورهم   أي ذهب عنهم مبا ينفعهم وهو النور وأبقى هلم ما يضرهم 
وهو اإلحراق والدخان   وتركهم يف ظلمات   وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق   ال 

سمعون خريا   يبصرون   ال يهتدون إىل سبيل خري وال يعرفوهنا وهم مع ذلك   صم   ال ي
بكم   ال يتكلمون مبا ينفعهم   عمي   يف ضاللة وعماية البصرية كما قال تعاىل   فإهنا ال 
تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور   فلهذا ال يرجعون إىل ماكانوا عليه من 

 اهلداية اليت ابعوها ابلضاللة 
افقني وهم قوم يظهر هلم احلق اترة ويشكون هذا مثل آخر ضربه هللا تعاىل لضرب آخر من املن

اترة أخرى فقلوهبم يف حال شكهم وكفرهم وترددهم   كصيب   والصيب املطر نزل من 
السماء يف حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من 

كل صيحة   اخلوف فإن من شأن املنافقني اخلوف الشديد والفزع كما قال تعاىل   حيسبون
عليهم   وقال   وحيلفون ابهلل إهنم ملنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو جيدون ملجأ أو 

وهم جيمحون     والربق   هو ما يلمع يف قلوب هؤالء الضرب  مغارات أو مدخال لولوا إليه
م من من املنافقني يف بعض األحيان من نور اإلميان وهلذا قال   جيعلون أصابعهم يف آذاهن

الصواعق حذر املوت وهللا حميط ابلكافرين   أي وال جيدي عنهم حذرهم شيئا ألن هللا حميط 
بقدرته وهم حتت مشيئته وإرادته كما قال   هل أاتك حديث اجلنود فرعون ومثود بل الذين  
كفروا يف تكذيب وهللا من ورائهم حميط هبم   مث قال   يكاد الربق خيطف أبصارهم   أي 

 . لإلميانقوته يف نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباهتا لشدته و 
كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا   أي يعرفون احلق ويتكلمون به فهم من 

 قوهلم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إىل الكفر قاموا أي متحريين 
يامة عندما يعطى الناس وهو أصح وأظهر وهللا أعلم وهكذا يكونون يوم الق قال ابن كثري :

النور حبسب إمياهنم فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسرية فراسخ وأكثر من ذلك 
وأقل من ذلك ومنهم من يطفأ نوره اترة ويضيء أخرى ومنهم من ميشي على الصراط اترة 

م   ويقف أخرى ومنهم من يطفأ نوره ابلكلية وهم اخللص من املنافقني الذين قال تعاىل فيه
يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا انظروان نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم 
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فالتمسوا نورا   وقال يف حق املؤمنني   يوم ترى املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم بني أيديهم 
هللا  وأبمياهنم بشراكم اليوم جنات جتري من حتتها األهنار   اآلية وقال تعاىل   يوم ال خيزي

النيب والذين آمنوا معه نورهم يسعى بني أيديهم وأبمياهنم يقولون ربنا أمتم لنا نوران واغفر لنا 
 .إنك على كل شيء قدير 

عن قتادة يف قوله تعاىل   يوم ترى املؤمنني واملؤمنات   اآلية ذكر لنا أن نيب هللا  صلى هللا ف
من املدينة إىل عدن أو بني صنعاء ودون عليه وسلم  كان يقول من املؤمنني من يضيء نوره 

 ذلك حىت إن من املؤمنني من ال يضيء نوره إال موضع قدميه
عن عبد هللا بن مسعود   نورهم يسعى بني أيديهم   قال على قدر أعماهلم ميرون على و 

الصراط منهم من نوره مثل اجلبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدانهم نورا من نوره يف إهبامه 
 تقد مرة ويطفأ أخرى ي
بن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إال يعطى نورا يوم القيامة فأما املنافق فيطفأ اعن و 

عن نوره فاملؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور املنافقني فهم يقولون ربنا أمتم لنا نوران و 
يامة نورا فإذا يعطى كل من كان يظهر اإلميان يف الدنيا يوم الققال : الضحاك بن مزاحم 

 .انتهى إىل الصراط طفئ نور املنافقني فلما رأى ذلك املؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أمتم لنا نوران 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما مؤمنون خلص وهم املوصوفون ابآلايت األربع يف أول البقرة 

وهم املضروب هلم  وهم املوصوفون ابآليتني بعدها ومنافقون وهم قسمان خلص وكفار خلص
املثل الناري ومنافقون يرتددون اترة يظهر هلم ملع اإلميان واترة خيبو وهم أصحاب املثل املائي 
وهم أخف حاال من الذين قبلهم وهذا املقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر يف سورة النور 

زجاجة اليت كأهنا  من ضرب مثل املؤمن وما جعل هللا يف قلبه من اهلدى والنور ابملصباح يف ال
كوكب دري وهي قلب املؤمن املفطور على اإلميان واستمداده من الشريعة اخلالصة الصافية 
الواصلة إليه من غري كدر وال ختليط كما سيأيت تقريره يف موضعه إن شاء هللا مث ضرب مثل 
العباد من الكفار الذين يعتقدون أهنم على شيء وليسوا على شيء وهم أصحاب اجلهل 
املركب يف قوله تعاىل   والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه 

مل جيده شيئا   اآلية مث ضرب مثل الكفار اجلهال اجلهل البسيط وهم الذين قال تعاىل فيهم   
أو كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
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يده مل يكد يراها ومن مل جيعل هللا له نورا فما له من نور   فقسم الكفار ها  بعض إذا أخرج
هنا إىل قسمني داعية ومقلد كما ذكرمها يف أول سورة احلج   ومن الناس من جيادل يف هللا 
بغري علم ويتبع كل شيطان مريد   وقال   ومن الناس من جيادل يف هللا بغري علم وال هدى 

قد قسم هللا املؤمنني يف أول الواقعة ويف آخرها ويف سورة اإلنسان إىل وال كتاب منري   و 
 قسمني سابقون وهم املقربون وأصحاب ميني وهم األبرار 

فتلخص من جمموع هذه اآلايت الكرميات أن املؤمنني صنفان مقربون وأبرار وأن الكافرين 
افق فيه شعبة من نفاق  صنفان دعاة ومقلدون وأن املنافقني أيضا صنفان منافق خالص ومن

كما جاء يف الصحيحني عن عبد هللا بن عمرو عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  ثالث من  
كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت 

استدلوا به على أن اإلنسان . اؤمتن خان  وإذاوعد أخلف  وإذايدعها من إذا حدث كذب 
كما دلت   اعتقاديتكون فيه شعبة من إميان وشعبة من نفاق إما عملي هلذا احلديث أو قد 

شاء  إنعليه اآلية كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأيت 
 هللا 

عن أيب سعيد قال قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل و 
وقلب أغلف مربوط على غالفه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب السراج يزهر 

األجرد فقلب املؤمن فسراجه فيه نوره وأما القلب األغلف فقلب الكافر وأما القلب املنكوس 
فقلب املنافق اخلالص عرف مث أنكر وأما القلب املصفح فقلب فيه إميان ونفاق ومثل اإلميان 

طيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة ميدها القيح والدم فأي فيه كمثل البقلة ميدها املاء ال
 .املادتني غلبت على األخرى غلبت عليه 

 وهذا إسناد جيد حسن رواه أمحد وقال ابن كثري : 
بن جرير إمنا وصف هللا تعاىل نفسه ابلقدرة على كل شيء يف هذا املوضع ألنه حذر اقال 

حميط وعلى إذهاب أمساعهم وأبصارهم قدير ومعىن املنافقني أبسه وسطوته وأخربهم أنه هبم 
 قدير قادر كما معىن عليم عامل 

 



225 
 

بن جرير ومن تبعه من كثري من املفسرين إىل أن هذين املثلني مضروابن لصنف واحد اوذهب 
من املنافقني وتكون أو يف قوله تعاىل   أو كصيب من السماء   مبعىن الواو كقوله تعاىل   وال 

ا أو كفورا   أو تكون للتخيري أي أضرب هلم مثال هبذا وان شئت هبذا قال تطع منهم آمث
كال منهما   أنوجهه الزخمشري  بن سريين على مااالقرطيب أو للتساوي مثل جالس احلسن أو 

مساو لآلخر يف إابحة اجللوس إليه ويكون معناه على قوله سواء ضربت هلم مثال هبذا أو 
 .هبذا فهو مطابق حلاهلم 

 
 عىن اإلمجايلامل

يضرب هللا مثلني للمنافقني لتوضيح حاهلم للمؤمنني والتحذير من صنيعهم فمثل من آمن 
منهم بعد أن كان يف ظلمة الكفر فظهر له بصيص من نور اهلداية لينتفع به وينفع من حوله 
فإذا به ينكص على عقبيه فكفر وأعرض فبقي يف ظلمات الكفر كما أنه عندما ميوت 

هذا النور نور اهلداية الذي أصبح به مسلما يف الظاهر وعايش به املسلمني ومل  يذهب عنه
جيد إال ظلمة كفره والعياذ ابهلل كمثل رجل يف ظلمة قام إبشعال انر يهتدي هبا ويهدي هبا 
من حوله فإذا هبذه النار ختمد وتنطفئ فبقي هو ومن معه يف الظلمة حائرين مرتددين . فهم 

عن مساع احلق بكم عن التكلم به عمي عن االهتداء إليه فهم ال يرجعون  يف هذه احلال صم
 إىل اهلدى .

واملثل اآلخر ملن يعيش منتفعا بني املؤمنني ابإلسالم لكنه يف ظلمات الكفر الذي يبطنه وبني 
قوارع الوعيد وتباشري الوعد وما يتحقق منه يف الدنيا مما يبهره وما يسمع من هتديد وتبكيت 

للمنافقني خيشى يف كل حلظة أن يفضح ويؤخذ جبريرته كلما أتى خري هرع للمشاركة وفضح 
فيه وإذا جاء بالء انقلب على وجهه ؛ مثل هللا هؤالء بقوم أصاهبم مطر مبا حيمله من خري 
إال أنه أاتهم وهم يف ظلمة ال يبصرون وفيه رعد مفزع وبرق ينري هلم طريقهم وفيه من 

اهتا املفزعة ما جيعلهم يسدون آذاهنم لئال يسمعوا الصوت وهم مع الصواعق املخيفة أبصو 
ذلك يف حذر وخوف أن تصيبهم الصاعقة فتهلكهم وهذا الربق من شدة ملعانه يكاد خيطف 

 أبصارهم وكلما جاء ضوؤه مشوا واستفادوا منه فإذا انقطع الضوء قاموا يف مكاهنم .
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والبصر فهو  ر عليهم ولو شاء ألفقدهم السمعوهؤالء الكافرين هللا سبحانه حميط هبم وقاد
 القدير على كل شيء .

 
 األحكام املستنبطة واملسائل :

العلماء املثل والنظائر شأن ليس ابخلفي يف إبراز  واستحضارلضرب العرب األمثال أوال : 
خبيات املعاين ورفع األستار عن احلقائق حىت تريك املتخيل يف صورة احملقق واملتوهم يف 

 معرض املتيقن والغائب كأنه مشاهد 
كثر هللا يف كتابه املبني ويف سائر كتبه أمثاله وفشت يف كالم رسول هللا  صلى هللا أوألمر ما 

ال إعليه وسلم  وكالم األنبياء واحلكماء قال هللا تعاىل وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها 
 . العاملون
 اثنيا : 

ثل اجلماعة ابلواحد كما قال   رأيتهم ينظرون إليك تدور صح ضرب مابن جرير : قال 
أعينهم كالذي يغشى عليه من املوت   أي كدوران الذي يغشى عليه من املوت وقال تعاىل   

ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة   وقال تعاىل   مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها  
م تقدير الكالم مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا كمثل احلمار حيمل أسفارا   وقال بعضه

انرا وقال بعضهم املستوقد واحد جلماعة معه وقال آخرون الذي ها هنا مبعىن الذين كما قال 
 الشاعر 

 هم القوم كل القوم اي أم خالد            وإن الذي حانت بفلج دماؤهم       
احد إىل اجلمع يف قوله تعاىل   فلما أضاءت وقد التفت يف أثناء املثل من الو  ال ابن كثري :ق

ما حوله ذهب هللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون صم بكم عمي فهم ال يرجعون   
 وهذا أفصح يف الكالم وأبلغ يف النظام 

 اثلثا : 
ن التمثيلني مجيعا من مجلة التمثيالت املركبة أالصحيح الذي عليه علماء البيان ال يتخطونه 

ن أملفرقة ال يتكلف لواحد شيء يقدر شبهه به وهو القول الفحل واملذهب اجلزل بيانه دون ا
العرب أتخذ أشياء فرادى معزوال بعضها من بعض مل أيخذ هذا حبجزة ذاك فتشبهها بنظائرها  
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القرآن وتشبه كيفية حاصلة من جمموع أشياء قد تضامت مواضع من كما جاء يف 
اآلية ، أبخرى مثلها كقوله تعاىل مثل الذين محلوا التوراة  وتالصقت حىت عادت شيئا واحدا

الغرض تشبيه حال اليهود يف جهلها مبا معها من التوراة وآايهتا الباهرة حبال احلمار يف جهله 
مبا حيمل من أسفار احلكمة وتساوي احلالتني عنده من محل أسفار احلكمة ومحل ما سواها 

 ا مير بدفيه من الكد والتعب ال مبإاألوقار ال يشعر من ذلك  من
املراد قلة بقاء زهرة الدنيا  اآلية نزلناه من السماء أوكقوله واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء 

 .كقلة بقاء اخلضر 
فأما ان يراد تشبيه األفراد ابألفراد غري منوط بعضها ببعض ومصريه شيئا واحدا فال فكذلك 

وما خبطوا فيه من احلرية والدهشة شبهت حريهتم  ملا وصف وقوع املنافقني يف ضاللتهم
وشدة األمر عليهم مبا يكابد من طفئت انره بعد إيقادها يف ظلمة الليل وكذلك من أخذته 

 مة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق السماء يف الليلة املظل
 رابعا : يف اآلية نكات بالغية كثرية نذكر بعضها :

 كما قيل ظلمات ؟ملاذا مل جيمع الرعد والربق  
ولكنهما ملا كاان مصدرين يف األصل يقال هبما اجلنس ن يراد أحدمها أقلت فيه وجهان 

 ترك مجعهما وإن أريد معىن اجلمع  حكم أصلهما أبن يرعدت السماء رعدا وبرقت برقا روع
 ن يراد احلداثن كأنه قيل وإرعاد وإبراق أوالثاين 

نه قيل فيه ظلمات داجية ورعد قاصف أد أنواع منها كوجاءت هذه األشياء منكرات ألن املرا
 .وبرق خاطف 

 ؟انملهم أاألصبع هو الذي جيعل يف األذن فهال قيل  سفإن قلت رأ
 ال يكاد احلاصر حيصرها كقوله  قلت هذا من االتساعات يف اللغة اليت

 فاغسلوا وجوهكم وأيدكم 
 ىل الرسغ إذي ىل املرفق والإفاقطعوا أيديهما أراد البعض الذي هو 

مما يعطي انطباعا مببالغتهم يف وأيضا ففي ذكر األصابع من املبالغة ما ليس يف ذكر األانمل 
 سد اآلذان .

 ؟صبع خاصة فلم ذكر االسم العام دون اخلاص أفإن قلت فاألصبع الىت تسد هبا األذن 
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رى أهنم قد قلت ألن السبابة فعالة من السب فكان اجتناهبا أوىل آبداب القرآن أال ت
 والسباحة واملهللة والدعاءة  استبشعوها فكنوا عنها ابملسبحة

 ؟فإن قلت فهال ذكر بعض هذه الكناايت 
 حدثوها بعد أقلت هي ألفاظ مستحدثة مل يتعارفها الناس يف ذلك العهد وإمنا 

 إذا ؟كلما ومع اإلظالم   اإلضاءةفإن قلت كيف قيل مع 
مههم به معقود من إمكان املشي وأتتيه فكلما صادفوا على وجود ما  يصونقلت ألهنم حر  

 .منه فرصة انتهزوها وليس كذلك التوقف والتحبس 
 
 :سئلة ألا

ـ اآلايت فيها ضرب أمثلة للمنافقني بعد ذكر أوصافهم من ابب التوضيح والتفصيل ) صح 1
. ) 
 ـ أصل املثال يف كالم العرب من املثل وهو الشبيه والنظري ) صح ( .2
أزاله وجعله استصحبه ومضى به معه وذهب به ق بني أذهبه وذهب به أن معىن أذهبه الفر ـ 3

 . ) صح ( .ذاهبا 
 ـ التنكري والتنوين يف ) انراً ( للتفخيم والتهويل والتنويع ) صح ( .4
ترك مبعىن طرح وخلى إذا تعدى ملفعول واحد فإذا تعدى ملفعولني كان مضمنا معىن صري ـ 5

 ) صح( . القلوب فيجرى جمرى أفعال
 ـ الصيب : املطر اخلفيف الذي ينزل شيئاً فشيئاً ) خطأ ( .6
الرعد : ملك يسوق السحاب بيده خمراق وهذا الذي يسمع صوته والذي يرى أثر ضرب ـ 7

 ) صح ( . املخراق
الصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقة من انر قالوا تنقدح من السحاب إذا اصطكت ـ 8

)  يفة حديدة ال متر بشيء إال أتت عليه إال أهنا مع حدهتا سريعة اخلمودأجرامه وهي انر لط
 صح ( .

 ) من الصواقع ( وهو من ابب قلب الكلمة ) خطأ ( . قرأ احلسنـ 9
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م هنم املسلمون ويوارثو ههذا مثل ضربه هللا للمنافقني كانوا يعتزون ابإلسالم فيناكحـ 10
لعز كما سلب صاحب النار ضوءه   وتركهم يف ويقامسوهنم الفيء فلما ماتوا سلبهم هللا ا

 ) صح ( .ظلمات 
التشبيه ها هنا يف غاية الصحة ألهنم إبمياهنم اكتسبوا أوال نورا مث بنفاقهم اثنيا أبطلوا ـ 11

 ) صح ( . ذلك فوقعوا يف حرية عظيمة فإنه ال حرية أعظم من حرية الدين
مل يؤمنوا يف وقت من األوقات واحتج بقوله ابن جرير أن املضروب هلم املثل ها هنا  ـ رجح12

 ، وقد رجح هذا ابن  تعاىل   ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني
 كثري أيضاً . ) خطأ ( . 

ـ ال تعارض بني ما ذهب إليه ابن جرير من أن املنافقني مل يؤمنوا أصاًل وبني من قال إهنم 13
 . آمنوا مث كفروا ) صح (

ـ قال ) ذهب هللا بنورهم ( ومل يقل ) بنارهم ( للداللة على أن الذي ذهب عنهم هو ما 14
 ينفعهم من النور واإلضاءة وأبقى عليهم ما يضرهم من النار والدخان ) صح ( .

 ـ يف اآلايت دليل على أن املنافق يف حالة خوف دائم ) صح ( .15
أظلم عليهم قاموا ( إشارة إىل أهنم يعلمون احلق ـ قوله ) كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا 16

 ويتكلمون به أحياانً مث يرتكسون إىل الكفر واحلرية ) صح ( .
ـ هكذا املنافقون يوم القيامة يعطون نورًا على قدر ما كانوا يظهرون من اإلميان يف الدنيا 17

 فإذا وصلوا إىل الصراط انطفأ ذلك النور ) صح ( . 
 إىل أن املنافق ال يعطى شيئاً من النور أبداً ) صح ( . ـ ذهب ابن عباس18
ـ األرجح أن املنافقني نوعان : منافقون خلص وهم املضروب هلم املثل املائي ومنافقون 19

 مرتددون وهم املضروب هلم املثل الناري ) خطأ ( .
يف أول  ـ قسم هللا الكفار يف سورة النور إىل قسمني : داعية ومقلد ، وقسم املؤمنني20

فتلخص من جمموع هذه اآلايت الواقعة إىل قسمني : مقربون وأصحاب ميني وهم األبرار ، 
الكرميات أن املؤمنني صنفان مقربون وأبرار وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون وأن املنافقني 

 ) صح ( .أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق 
 على سبيل املبالغة ) صح ( .ـ قدير : فعيل مبعىن قادر 21
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ـ وصف هللا نفسه يف هذا املوضع ابلقدرة على كل شيء لإلشارة إىل اإلميان والكفر 22
 واهلدى والضالل مبشيئته سبحانه ال مبشيئة غريه ) خطأ ( .

ـ ذهب ابن جرير وغريه إىل أن املثلني هنا لصنف واحد من املنافقني وأن ) أو ( مبعىن 23
 ري . ) صح ( .الواو أو للتخي

ـ ضرب األمثلة مهم جدًا يف تقريب املعاين حىت يكون الغيب كاملشاهد ، وقد كثرت يف  24
 وأخرب سبحانه أنه ال يعقلها إال العاملون ) صح ( . كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله 

ـ ذكر هللا ) الرعد والربق ( ابملفرد ومل جيمعهما ألن أصلهما مصدر فروعي األصل ، 25
 نكري فيها ألهنا أنواع متعددة ) صح ( .والت
ـ ذكر األصابع مع أن الذي جيعل يف األذن أصبع واحدة من ابب املبالغة يف سد اآلذان 26

 ) صح ( .
ـ األصبع اليت تسد هبا األذن هي ) السبابة خاصة ( فلم تذكر ابمسها ملا فيها من معىن ) 27

 السب ( وذكرت ابالسم العام ) صح ( .
بري بـ ) إذا ( يف قوله ) وإذا أظلم عليهم قاموا ( للداللة على أن ال ميشون يف النور ـ التع28

 إال قليالً وأن حاهلم األكثر الوقوف واحلرية ) خطأ ( .
ـ التعبري بظلمات ابجلمع فيه إشارة إىل تنوع ظلمات النفاق وأهنا ليس ظلمة واحدة لتنوع 29

 أسباهبا ) صح ( .
ه علماء البيان ال يتخطونه أن التمثيلني مجيعا من مجلة التمثيالت الصحيح الذي عليـ 30

)  املركبة دون املفرقة ال يتكلف لواحد شيء يقدر شبهه به وهو القول الفحل واملذهب اجلزل
 صح ( .
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 ةاحملاضرة اخلامسة عشر 
*** 

 التالوة
 ذي جعل أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . ال اي

لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فال 
جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله 

ر اليت وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقني . فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النا
 وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين 

 
 القراءات وتوجيهها

 ا قراءات متواترة متعلقة ابملعىنليس فيه
 

 مناسبتها
ا عدد هللا تعاىل فرق املكلفني من املؤمنني والكفار واملنافقني وذكر صفاهتم وأحواهلم مل

ظيها عند هللا ويرديها ومصارف أمورهم وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها وحي
 الذي حيرك السامع وينبهه أقبل عليهم ابخلطاب وهو من االلتفات 

 
 لغوايت ) مفردات ، بالغة (

 اي   حرف وضع يف أصله لنداء البعيد صوت يهتف به الرجل مبن يناديه 
منزلة نداء القريب فله أي واهلمزة مث استعمل يف مناداة من سها وغفل وإن قرب تنزيال له  وأما

 ن اخلطاب الذي يتلوه معين به جدا من بعد فإذا نودي به القريب فذلك للتأكيد املؤذن أب
فإن قلت مل كثر يف كتاب هللا النداء على هذه الطريقة ما مل يكثر يف غريه قلت الستقالله 

وامره ونواهيه أمن التأكيد وأسباب من املبالغة ألن كل ما اندى هللا له عباده من  أبوجه
عظاته وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص أخبار األمم الدارجة عليهم وغري ذلك مما أنطق به  و 
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ليها إكتابه أمور عظام وخطوب جسام ومعان عليهم أن يتيقظوا هلا ومييلوا بقلوهبم وبصائرهم 
 احلال أن ينادوا ابآلكد األبلغ  وهم عنها غافلون فاقتضت

 قدره وسواها ابملقياس  إذاير واستواء يقال خلق النعل الشيء على تقد إجياداخللق خلقكم : 
و اإلشفاق تقول لعل زيدا يكرمين ولعله يهينين وقال هللا تعاىل لعله أولعل للرتجي لعلكم : 

يف مواضع من القرآن ولكن ألنه إطماع من   اإلطماعيتذكر أو خيشى وقد جاءت على سبيل 
جمرى وعده احملتوم وفاؤه به  إطماعهالة جلري ذا أطمع فعل ما يطمع فيه ال حمإكرمي رحيم 

أن يقولوا عسى  إجنازهامن ديدن امللوك أن يقتصروا يف مواعيدهم اليت يوطنون أنفسهم على و 
  . ولعل وحنومها من الكلمات

و جييء على طريق اإلطماع دون التحقيق لئال يتكل العباد كقوله اي أيها الذين آمنوا توبوا أ
 .يكفر عنكم سيئاتكم  أنصوحا عسى ربكم هللا توبة ن إىل

 لم يقولون : عسى من هللا واجبة .وأهل الع
خباء وأبنية العرب أخبيتهم ومنه بىن على  أوقبة  أوالبناء مصدر مسي به املبين بيتا كان بناء : 

 تزوجوا ضربوا عليها خباء جديدا  إذاامرأته ألهنم كانوا 
  ئللمثل املخالف املناو  إالالند املثل وال يقال أندادا : 

 قال جرير 
 وما تيم لذي حسب نديدا              ندا  إيلأتيما جيعلون                

 نفر  إذاوانددت الرجل خالفته وانفرته من ند ندودا 
ن أكانت أصال فإما   إنوواوها . والسورة الطائفة من القرآن لىت أقلها ثالث آايت بسورة : 

دينة وهي حائطها ألهنا طائفة من القرآن حمدودة كالبلد املسور أو ألهنا تسمى بسورة امل
 حمتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء سور املدينة على ما فيها 

  ئوإما أن تسمى ابلسورة اليت هي الرتبة ألن السور مبنزلة املنازل واملراتب يرتقى فيها القار 
 وساط وقصار أبة طوال و نفسها مرتتأوهي أيضا يف 

 و لرفعة شأهنا وجاللة حملها يف الدين أ
رة اليت هي البقية من ؤ وإن جعلت واوها منقلبة عن مهزة فألهنا قطعة وطائفة من القرآن كالس

 الشيء والفضلة منه 
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 القائم ابلشهادة  أومجع شهيد مبعىن احلاضر : والشهداء 
احلقري ودون  الدينءء ومنه الشيء الدون وهو دون أدىن مكان من الشيمن دون هللا : ال

ذا مجعها ألن مجع األشياء إدانء بعضها من بعض وتقليل املسافة بينها يقال هذا إالكتب 
 كان أحط منه قليال   إذادون ذاك 

ودونك هذا أصله خذه من دونك أي من أدىن مكان منك فاختصر واستعري للتفاوت يف 
 مرو يف الشرف والعلم األحوال والرتب فقيل زيد دون ع

 ىل حكم إىل حد وختطى حكم إواتسع فيه فاستعمل يف كل جتاوز حد 
  أميةوقال 

 اي نفس مالك دون هللا من واقي
 ة هللا ومل تناليها مل يقك غريه جتاوزت وقاي إذاأي 

 ما املصدر فمضموم وقد جاء فيه الفتح والوقود احلطب أما ترفع به النار و : والوقود 
 هيئت هلم وجعلت عدة لعذاهبم : دت أع

 ويف اآلايت مباحث بالغية ذكرها الزخمشري رمحه هللا فلرتاجع للفائدة .
 

 اآلاثر
قوله   اي أيها الناس   فهي للفريقني مجيعا من الكفار واملؤمنني   اعبدوا    عن ابن عباس يف

 قال وحدوا 
يقول خلقكم وخلق الذين من  وعن السدي يف قوله   الذي خلقكم والذين من قبلكم  

 قبلكم 
و عن أيب مالك قوله   لعلكم   يعين كي غري آية يف الشعراء   لعلكم ختلدون  يعين كأنكم 

 ختلدون 
 وعن عون بن عبد هللا قال   لعل   من هللا واجب 

 و عن جماهد يف قوله   لعلكم تتقون   قال تطعيون 
 تتقون النار  و عن الضحاك يف قوله   لعلكم تتقون   قال
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يف قوله   الذي جعل لكم األرض فراشا   قال هي فراش ميشي عليها  وعن السدي أبسانيده
وهي املهاد والقرار   والسماء بناء   قال بىن السماء على األرض كهيئة القبة وهي سقف 

 على األرض 
 و عن إايس بن معاوية قال السماء مقببة على األرض مثل القبة 

نبه قال شيء من أطراف السماء حمدق ابألرضني والبحار كأطراف وعن وهب بن م
 الفسطاط 

 و عن القاسم بن أيب برة قال ليست السماء مربعة ولكنها مقببة يراها الناس خضراء 
عن احلسن أنه سئل املطر من السماء أم من السحاب قال من السماء إمنا السحاب علم و 

 ينزل عليه املاء من السماء 
من السماء يف السحاب أم خلق يف السحاب  هال ال أدري املطر أنزل قطر وعن وهب ق

 فأمطر 
وعن كعب قال السحاب غرابل املطر ولوال السحاب حني ينزل املاء من السماء ألفسد ما 

 يقع عليه من األرض والبذر ينزل من السماء 
بة أو يف البحر وعن عكرمة قال ما أنزل هللا من السماء قطرة إال أنبت هبا يف األرض عش

 لؤلؤة 
 وعن ابن عباس قال إذا جاء القطر من السحاب تفتحت له األصداف فكان لؤلؤا 

وعن ابن عباس قال خيلق هللا اللؤلؤ يف األصداف من املطر تفتح األصداف أفواهها عند 
 .املطر فاللؤلؤة العظيمة من القطرة العظيمة واللؤلؤة الصغرية من القطرة الصغرية 

 بسطتم نطعا لرأيتموه  عباس قال ما نزل مطر من السماء إال ومعه البذر أما أنكم لو وعن ابن
وليس فيها ما  وهذه اآلاثر على ما فيها من نظر يف أسانيدها ليس فيها شيء عن النيب 

ميكن أن يكون يف حكم املرفوع والعلوم احلديثة أثبتت أن املطر إمنا ينزل من السحاب وأما 
تفسريات ألهل هذا الفن تراجع يف حملها وال عالقة له ابملطر ، والبذور إمنا هي يف اللؤلؤ ففيه 

 األرض وليست تنزل من السماء .
وعن املطلب بن حنطب أن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال ما من ساعة من ليل وال هنار 

 إال والسماء متطر فيها يصرفه هللا حيث يشاء 
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اجه من اجلنة فإذا عظم املزاج عظمت الربكة وإن قل املطر وإذا و عن ابن عباس قال املطر مز 
 قل املزاج قلت الربكة وإن كثر املطر 

و عن احلسن قال ما من عام أبمطر من عام ولكن هللا يصرفه حيث يشاء وينزل مع املطر  
 كذا وكذا من املالئكة ويكتبون حيث يقع ذلك املطر ومن يرزقه وما خيرج منه مع كل قطرة 

عن ابن عباس   فال جتعلوا هلل أندادا   أي ال تشركوا به غريه من األنداد اليت ال تضر وال و 
 تنفع   وأنتم تعلمون   أنه ال رب لكم يرزقكم غريه 

، قال : األنداد هو الشرك  فال جتعلوا هلل أندادا  عن ابن عباس يف قول هللا عز وجل : و 
ظلمة الليل . وهو أن يقول : وهللا وحياتك  ا سوداء يفأخفى من دبيب النمل على صفً 

ويقول لوال كلبة هذا ألاتان اللصوص ، ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص ، ، وحيايت  ةايفالن
، وقول الرجل لصاحبه : ما شاء هللا وشئت . وقول الرجل : لوال هللا وفالن . ال جتعل فيها 

 فالن هذا كله به شرك . 
 األنداد قال أشباها  وعن ابن عباس يف قوله

وعن ابن مسعود يف قوله   فال جتعلوا هلل أندادا   قال أكفاء من الرجال تطعيوهنم يف معصية 
 هللا 

وأخرج الطسيت عن ابن عباس أن انفع بن األزرق قال له أخربين عن قول هللا عز وجل   
 أندادا   قال األشباه واألمثال قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم 

 مسعت قول لبيد أما
 اخلري ما شاء فعل  هبيد             أمحد هللا فال ند له          

أندادا أي عدالء   وأنتم تعلمون   قال إن هللا خلقكم وخلق  وعن قتادة يف قوله فال جتعلوا هلل
 السموات واألرض 

قال تعلمون أنه إله و عن جماهد يف قوله   فال جتعلوا هلل أندادا   أي عدالء   وأنتم تعلمون   
 واحد يف التوراة واالجنيل ال ند له 

 أي : عدالء شركاء .  فال جتعلوا هلل أندادا  قال أبو العالية : و 
 وهكذا قال الربيع بن أنس ، وقتادة ، والسدي ، وأبو مالك ، وإمساعيل بن أيب خالد . 
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تعلمون أنه إله واحد يف التوراة  قال : فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون  وقال جماهد : 
 . واإلجنيل

وأخرج ابن أيب حامت عن عوف بن عبد هللا قال خرج النيب  صلى هللا عليه وسلم  ذات يوم 
من املدينة فسمع مناداي ينادي للصالة فقال هللا أكرب هللا أكرب فقال رسول هللا  صلى هللا 

 هللا فقال خلع األنداد عليه وسلم  على الفطرة فقال أشهد أن ال إله إال 
وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن حذيفة ابن اليمان 
عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال ال تقولوا ما شاء هللا وشاء فالن قولوا ما شاء هللا مث شاء 

 فالن 
ل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا  وأخرج أمحد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي يف الدالئ

صلى هللا عليه وسلم  ما من األنبياء نيب إال أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي 
 أوتيته وحيا أوحاه هللا إيل فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعا يوم القيامة 

ن الكفار يف ما وعن احلسن يف قوله   وإن كنتم يف ريب   اآليه قال هذا قول هللا ملن شك م
 جاء به حممد  صلى هللا عليه وسلم  

عن قتادة يف قوله   وإن كنتم يف ريب   قال يف شك   مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من و 
 مثله   قال من مثل هذا القرآن حقا وصدقا ال ابطل فيه وال كذب 

وادعوا شهداءكم من دون عن ابن عباس يف قوله   فأتوا بسورة من مثله   قال مثل القرآن   و 
 هللا   قال انس يشهدون لكم إذا أتيتم هبا أنه مثله 

و عن ابن عباس يف قوله   وادعوا شهداءكم   قال أعوانكم على ما أنتم عليه   فإن مل تفعلوا 
 ولن تفعلوا   فقد بني لكم احلق 

 . شركاءكم : مالك  أيبوعن 
 .جماهد : انس يشهدون به  عنو 

 فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا   يقول لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه و عن قتادة   
وعن ابن مسعود قال إن احلجارة اليت ذكرها هللا يف القرآن يف قوله   وقودها الناس واحلجارة   

 .حجارة من كربيت خلقها هللا عنده كيف شاء 
 .ن به مع النار و عن ابن عباس يف اآلية قال هي حجارة يف النار من كربيت أسود يعذبو 
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أما احلجارة : فهي  اتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة ف  أبسانيدهوقال السدي 
 حجارة يف النار من كربيت أسود يعذبون به مع النار . 

 وقال جماهد : حجارة من كربيت أننت من اجليفة . 
 وقال أبو جعفر حممد بن علي : حجارة من كربيت . 

يف النار . وقال يل عمرو بن دينار : أصلب من  أسود حجارة من كربيت وقال ابن جريج :
 هذه احلجارة ، وأعظم .

و عن عمرو بن ميمون قال هي حجارة من كربيت خلقها هللا يوم خلق السموات واألرض 
 يف السماء الدنيا فأعدها للكافرين 

هللا  صلى هللا عليه وأخرج ابن مردويه والبيهقي يف شعب اإلميان عن أنس قال تال رسول 
وسلم  هذه اآلية   وقودها الناس واحلجارة   فقال أوقد عليها ألف عام حىت امحرت وألف 

 عام حىت ابيضت وألف عام حىت اسودت فهي سوداء مظلمة ال يطفأ هلبها 
 مرفوعا حنوه .وعن أيب هريرة 

 ويف النار وحرها أجاران هللا منها أحاديث كثرية ال نطيل بذكرها .
 وعن جماهد قال إن انركم هذه تعوذ من انر جهنم 

على مثل ما أنتم عليه من  وعن ابن عباس يف قوله   أعدت للكافرين   قال أي ملن كان
 الكفر 

 
 أقوال املفسرين يف معناها

شرع تبارك وتعاىل يف بيان وحدانية ألوهيته أبنه تعاىل هو املنعم على عبيده ، إبخراجهم من 
وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة ، أبن جعل هلم األرض فراشا ، أي ، جود العدم إىل الو 

وهو  والسماء بناء  مثبتة ابلرواسي الشاخمات ، ، مقررة موطأة ، : مهدا كالفراش 
وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وهم عن آايهتا  السقف . كما قال يف اآلية األخرى : 

يف وقته  -هنا اواملراد به السحاب ه -ل هلم من السماء ماء [ وأنز 32] األنبياء  معرضون 
عند احتياجهم إليه فأخرج هلم به من أنواع الزروع والثمار ماهو مشاهد رزقا هلم وألنعامهم ،  

الذي جعل هللا  كما قرر هذا يف غري موضع من القرآن ومن أشبه آية هبذه قوله تعاىل : 
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ركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم هللا ربكم لكم األرض قرارا والسماء بناء وصو 
ورازقهم ، ، ها يمالك الدار وساكن، ومضمونه : أنه اخلالق الرازق   فتبارك هللا رب العاملني 

فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم  فبهذا يستحق أن يعبد وحده وال يشرك به غريه ؛ وهلذا قال : 
 . تعلمون 

؟  (عند هللا)سعود قال : قلت : اي رسول هللا أي الذنب أعظم ويف الصحيحني عن ابن م
 قال : " أن جتعل هلل ندا ، وهو خلقك" . احلديث . 

 . دوه وال يشركوا به شيئا " احلديثوكذا حديث معاذ : أتدري ماحق هللا على عباده ؟ أن يعب
ما شاء هللا : ليقل  ولكن، ما شاء هللا وشاء فالن : ويف احلديث اآلخر :" ال يقولن أحدكم 

 مث شاء فالن " . 
عن الطفيل بن سخربة أخي عائشة أم املؤمنني ألمها قال : رأيت فيما يرى النائم كأين أتيت و 

على نفر من اليهود . فقلت : من أنتم ؟ قالوا : حنن اليهود . قلت : إنكم ألنتم القوم لوال 
م القوم ، لوال أنكم تقولون : ما شاء هللا وشاء ألنت أنتمأنكم تقولون : عزير ابن هللا . قالوا : و 

حممد . قال : مث مررت بنفر من النصارى . فقلت : من أنتم ؟ قالوا : حنن النصارى . قلت 
: إنكم ألنتم القوم ، لوال أنكم تقولون : املسيح ابن هللا . قالوا : وإنكم ألنتم القوم لوال أنكم 

 لما أصبحت أخربت هبا من أخربت ، مث أتيت النيب تقولون : ما شاء هللا وشاء حممد . ف
م فحمد هللا وأثىن عليه ، مث قلت : نعم . فقاففأخربته ، فقال : هل أخربت هبا أحدا ؟ 

فإن طفيال رأى رؤاي أخرب هبا من أخرب منكم ، وإنكم قلتم كلمة كان مينعين  ، :" أما بعد قال
اء هللا وشاء حممد ، ولكن قولوا ما شاء هللا كذا وكذا أن أهناكم عنها ، فال تقولوا ما ش

 وحده ". 
 وغريههكذا رواه ابن مردويه يف تفسري هذه اآلية وأخرجه ابن ماجه 

هلل ندا ؟  ت: ما شاء هللا وشئت . فقال :" أجعل وعن ابن عباس قال : قال رجل للنيب 
 .ابن ماجه وأخرجه النسائي و  أيضاما شاء هللا وحده ". رواه ابن مردويه : قل 

 هذا كله صيانة ومحاية جلناب التوحيد وهللا أعلم . قال ابن كثري : 
قدم سبحانه من موجبات عبادته وملزمات حق الشكر له خلقهم أحياء قادرين أوال ألنه ف

سابقة أصول النعم ومقدمتها والسبب يف التمكن من العبادة والشكر وغريمها مث خلق األرض 
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هم الذي ال بد هلم منه وهي مبنزلة عرصة املسكن ومتقلبه ومفرتشه مث اليت هي مكاهنم ومستقر 
خلق السماء اليت هي كالقبة املضروبة واخليمة املطنبة على هذا القرار مث ما سواه عز وجل من 
شبه عقد النكاح بني املقلة واملظلة إبنزال املاء منها عليها واإلخراج به من بطنها أشباه النسل 

النظر  إىلالثمار رزقا لبين آدم ليكون هلم ذلك معتربا ومتسلقا  ألوانوان من املنتج من احلي
التوحيد واالعرتاف ونعمة يتعرفوهنا فيقابلوهنا بالزم الشكر ويتفكرون يف خلق  إىلاملوصل 

شيء  إجيادن شيئا من هذه املخلوقات كلها ال يقدر على أأنفسهم وخلق ما فوقهم وحتتهم و 
ال بد هلا من خالق ليس كمثلها حىت ال جيعلوا املخلوقات له  أنذلك منها فيتيقنوا عند 

 يعلمون أهنا ال تقدر على حنو ما هو عليه قادر  وهم أندادا
إثبات  إىلملا احتج عليهم مبا يثبت الوحدانية وحيققها ويبطل اإلشراك ويهدمه وعلم الطريق مث 

نعم عليه من معرفته أعلى ما من أشرك فقد كابر عقله وغظى  أنذلك وتصحيحه وعرفهم 
نبوة حممد  صلى هللا عليه وسلم  وما  إثباتومتييزه عطف على ذلك ما هو احلجة على 

 أميدحض الشبهة يف كون القرآن معجزة وأراهم كيف يتعرفون أهو من عند هللا كما يدعي 
 .هو من عند نفسه 

فأتوا   يعين حممدا  بدان وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على ع فقال خماطبا للكافرين : 
ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غري هللا ، فعارضوه مبثل ما جاء به ،  (مثل)من  بسورة 

 واستعينوا على ذلك مبن شئتم من دون هللا ، فإنكم ال تستطيعون ذلك . 
قل فأتوا  القصص : )وقد حتداهم هللا تعاىل هبذا يف غري موضع من القرآن ، فقال يف 

 ([وقال يف49] القصص  بكتاب من عند هللا هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقني 
قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون  سورة سبحان : 

أم يقولون  [ ، وقال يف سورة هود : 88] اإلسراء  مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا 
 ور مثله مفرتايت وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقني افرتاه قل فأتوا بعشر س

وما كان هذا القرآن أن يفرتى من دون هللا ولكن  [ وقال يف سورة يونس : 13] هود 
تصديق الذي بني يديه وتفصيل الكتاب الريب فيه من رب العاملني . أم يقولون افرتاه قل 

[  38-37] يونس  من دون هللا إن كنتم صادقني فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم 
 وكل هذه اآلايت مكية . 
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أي : شك  وإن كنتم يف ريب مث حتداهم بذلك أيضا يف املدينة فقال يف هذه اآلية : 
 مما نزلنا على عبدان  يعين : حممدا  .  فأتوا بسورة من مثله  يعين : من مثل

الرازي ، وفخر الدين الطربي ، والزخمشري ، )تاره ابن جرير القرآن ؛ قاله جماهد وقتادة ، واخ
وأكثر احملققني ، ورجح ، وابن مسعود ، وابن عباس ، واحلسن البصري ، ونقله عن عمر 

سواء يف ذلك أميهم ، متفرقني وجمتمعني  ، أنه حتداهم كلهم :من أحسنها ؛ ذلك بوجوه 
يتحدى آحادهم األميني ، ممن ال يكتب  وذلك أكمل يف التحدي ، وأمشل من أن، هم اتبوك

ال  وقوله :  فأتوا بعشر سور مثله  بدليل قوله تعاىل : ( وال يعاين شيئا من العلوم و
يعين من رجل أمي مثله ، والصحيح األول  وقال بعضهم : من مثل حممد  أيتون مبثله 

هبذا يف مكة واملدينة مرات ألن التحدي عام هلم كلهم مع أهنم أفصح األمم ، وقد حتداهم  ،
له وبغضهم لدينه ، ومع هذا عجزوا عن ذلك وهلذا قال تعاىل :  عديدة مع شدة عداوهتم

 فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا  أبدا ، ذلك ، أي : ولن تفعلوا  (يف املستقبل )لتأبييد النفيولن
(  خائف وال مشفق ما غريقدِ خربا جازما قاطعا مُ )وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخرب 

مل ، )األمر  (وقع)وكذلك  (أبد اآلبدين ، ودهر الداهرين )أن هذا القرآن ال يعارض مبثله 
والقرآن كالم هللا خالق  ، وأىن يتأتى ذلك ألحد  (يعارض من لدنه إىل زماننا هذا ، وال ميكن

  ؟ وكيف يشبه كالم اخلالق كالم املخلوقني، كل شيء 
أي : قوما آخرين يساعدونكم على . )شركاءكم : مالك  وأب م قالوقوله وادعوا شهداءك

 .  (ذلك أي استعينوا آبهلتكم يف ذلك ميدونكم وينصرونكم
 .  (يعين حكام الفصحاء)وقال جماهد : انس يشهدون به ، 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه اإلعجاز فنوان ظاهرة وخفية ، من حيث اللفظ ومن )  
 د ذكرن طرفا من ذلك يف مادة علوم القرآن .وقجهة املعىن 

 من نيب قال :" مامن األنبياء أن رسول هللا  وهلذا ثبت يف الصحيحني : عن أيب هريرة 
البشر، وإمنا الذي كان أوتيت وحيا أوحاه هللا إيلم آمن عليه مثله  إال قد أعطي من اآلايت ما

 .مسلم فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعا يوم القيامة " لفظ 
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ت به من بينهم هذا ي" أي : الذي اختص (وحيا) ت: " وإمنا كان الذي أوتي وقوله 
القرآن املعجز للبشر أن يعارضوه ، خبالف غريه من الكتب اإلهلية ، فإهنا ليست معجزة 

 وهللا أعلم .  (عند كثري من العلماء)
ال يدخل حتت حصر ،  (ما، )من اآلايت الدالة على نبوته ، وصدقه فيما جاء به  وله 

 وهلل احلمد واملنة . 
أما الوقود :  فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين  وقوله تعاىل : 

وأما القاسطون  :  بفتح الواو ، فهو ما يلقى يف النار إلضرامها كاحلطب وحنوه ،كما قال
إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب  [ وقال تعاىل : 15] اجلن  فكانوا جلهنم حطبا 

 [ . 98] األنبياء  جهنم أنتم هلا واردون 
هنا : هي حجارة الكربيت العظيمة السوداء الصلبة املنتنة ، وهي أشد اواملراد ابحلجارة ه

 را إذا محيت أجاران هللا منها . األحجار ح
من دون هللا كما قال تعاىل : وقيل املراد هبا حجارة األصنام واألنداد اليت كانت تعبد )
 إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم  وفخر [ حكاه القرطيب 98اآلية ]األنبياء

فجعلها  بشكورجحه على األول . قال : ألن أخذ النار يف حجارة الكربيت ليس الدين 
رة النار إذا أضرمت حبجا أنوهذا الذي قاله ليس بقوي ، وذلك  .هذه احلجارة أوىل 

الكربيت كان ذلك أشد حلرها ، وأقوى لسعريها ، وال سيما على ماذكره السلف من أهنا 
احلجارة أيضا مشاهد ، وهذا  يف هذهحجارة من كربيت معدة لذلك ، مث إن أخذ النار 

فيه ابلنار حىت يصري كذلك ، وكذلك سائر األحجار تفخرها  تعمليكون أحجارا  احلصب
وعدوا هبا وشدة ضرامها وقوة هلبها ،  أيق هذا يف حر هذه النار اليت وإمنا س، النار وحترقها 
وهكذا رجح القرطيب أن املراد هبا  [97] اإلسراء  كلما خبت زدانهم سعريا   كما قال : 

، ويشتد هلبها ، قال : ليكون ذلك أشد عذااب ألهلها  ىاحلجارة اليت تسعر هبا النار لتحم
وهذا . قلت : أنه قال :" كل مؤذ يف النار "  النيب قال : وقد جاء يف احلديث عن 
مث قال القرطيب : وقد فسر مبعنيني أحدمها : أن كل من  .احلديث ليس مبحفوظ وال معروف 

من ، يف النار يتأذى به أهلها فهو كل ما يؤذي   :النار ، واآلخر  عذب يفالناس  يؤذي
 .  (السباع واهلوام وغري ذلك
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عائد إىل النار اليت  أعدت  األظهر أن الضمري يف  دت للكافرين أع وقوله تعاىل : 
وقودها الناس واحلجارة ، وحيتمل عوده إىل احلجارة ، كما قال ابن مسعود ، وال منافاة بني 

 القولني يف املعىن ألهنما متالزمان . 
  .أي : أرصدت وحصلت للكافرين ابهلل ورسوله  أعدت  و

     
 

 يلاملعىن اإلمجا
أيمر هللا تعاىل الناس مؤمنهم وكافرهم إبفراده ابلعبادة وتوحيده سبحانه املؤمن ابلثبات على 
ذلك والكافر ابلدخول فيه ألنه املستحق لذلك حيث رابهم بنعمه بعد أن أوجدهم من 
العدم هم ومن قبلهم وجعل هلم األرض ممهدة سهلة وجعل السماء فوقهم تظلهم وأنزل عليهم 

من سحب ماء عذاب ينبت هلم به الثمرات اليت قوام حياهتم وحياة هبائمهم عليها مما فيها 
وهناهم عن أن يشركوا به شيئا ويدعوا من دونه أولياء وهم يعلمون تفرده ابلربوبية املستلزم 

 تفرده ابأللوهية .
سوله مث حتدى هللا تعاىل كل من كان يف شك من هذا القرآن املنزل من عند هللا على عبده ور 

أن جيتمعوا مجيعا فيأتوا بسورة واحدة متاثل ما جاء فيه يف بالغتها ومعانيها العظيمة  حممد 
وأن يدعوا من يعينهم أو يشهد هلم يف ذلك إن كانوا صادقني يف دعواهم فإن مل يستطيعوا 

فسهم ذلك وقد علم هللا منهم أهنم لن يستطيعوه أبدا فلزم منهم التسليم وأن يسعوا ليجنبوا أن
عقاب هللا األليم يف انر إمنا توقد وتتوهج ويزاد هليبها كلما ألقي فيها الناس املستحقون 
لعذاب هللا واحلجارة املكونة من الكربيت الذي يزيد النار اشتعاال وتوهجا وهذه النار قد 

 هيأها هللا تعاىل وجهزها ملن كفر به وجحد ما أمر به من توحيده وعبادته .
 
 

 ستنبطة واملسائل :األحكام امل
كثري   اهذه اآلية دالة على توحيده تعاىل ابلعبادة وحده ال شريك له ، وقد استدل هب  أوال :

من املفسرين كالرازي وغريه على وجود الصانع تعاىل ، وهي دالة على ذلك بطريق األوىل فإن 
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منافعها ووضعها يف من أتمل هذه املوجودات السفلية والعلوية ، واختالف أشكاهلا وألواهنا و 
كما قال .  علم قدرة خالقها وحكمته ، وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه ، مواضع النفع حمكمة 

إن !  بعض األعراب وقد سئل : ما الدليل على وجود الرب تعاىل ؟ فقال : اي سبحان هللا
أرض ذات البعر ليدل على البعري ، وإن أثر األقدام لتدل على املسري، فسماء ذات أبراج ، و 

 فجاج ، وحبار ذات أمواج ، أال يدل ذلك على وجود اللطيف اخلبري ؟ 
وحكى الرازي عن اإلمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له ابختالف اللغات 

وعن أيب حنيفة أن بعض الزاندقة سألوه عن وجود الباري تعاىل ،  .واألصوات والنغمات 
ذكروا يل أن سفينة يف البحر موقرة  ؛ر قد أخربت عنه فقال هلم : دعوين فإين مفكر يف أم

فيها أنواع من املتاجر، وليس هبا أحد حيرسها وال يسوقها ، وهي مع ذلك تذهب وجتيء 
وتسري بنفسها وخترتق األمواج العظام حىت تتخلص منها ، وتسري حيث شاءت بنفسها من 

، فقال : وحيكم هذه املوجودات مبا غري أن يسوقها أحد . فقالوا : هذا شيء ال يقوله عاقل 
 ؟فيها من العامل العلوي والسفلي ، وما اشتملت عليه من األشياء احملكمة ليس هلا صانع 

 وأسلموا على يديه . ، ورجعوا إىل احلق ، فبهت القوم 
أتكله  طبيعة واحدة ،وعن الشافعي : أنه سئل عن وجود الصانع فقال : هذا ورق التوت 

خرج منه العسل ، وأتكله الشاة والبقر واألنعام تمنه اإلبريسم ، وأتكله النحل فخرج تالدود ف
 فتلقيه بعرا ورواث ، وأتكله الظباء فيخرج منها املسك ، وهو شيء واحد . 

هنا حصن حصني ، أملس ليس له اوعن اإلمام أمحد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال : ه
ابطنه كالذهب اإلبريز ، فبينا هو كذلك إذ انصدع ابب وال منفذ ، ظاهره كالفضة البيضاء و 

يعين بذلك البيضة _ جداره فخرج منه حيوان مسيع بصري ، ذو شكل حسن وصوت مليح 
 ذا خرج منها الدجاجة . إ

 
[ يعم كل 38] يونس  بسورة مثله  ويف يونس :  فأتوا بسورة من مثله  قوله : اثنيا : 

كما هي يف ،  فتعم ، قصرية ، ألهنا نكرة يف سياق الشرط سورة يف القرآن طويلة كانت أو 
 . سياق النفي عند احملققني من األصوليني ، كما هو مقرر يف موضعه
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بني الناس سلفا وخلفا ،  ال نزاع فيه مافاإلعجاز حاصل يف طوال السور وقصارها ، وهذا  
والعصر إن اإلنسان لفي   :قال الشافعي رمحه هللا : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم 

  خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب 
 

اثلثا : القول ابلصرفة واملراد به قول شاذ ابطل ومعناه أن العرب كانت لديهم املقدرة على 
مني وقد قرر بعض املتكلاملعارضة ولكن هللا سلبهم إايها وقد تطرقنا لذلك يف علوم القرآن 

شمل قول أهل السنة وقول املعتزلة يف الصرفة فقال : إن كان هذا القرآن تاإلعجاز بطريق 
 ىوال يف قواهم معارضته ، فقد حصل املدع ، معجزا يف نفسه ال يستطيع البشر اإلتيان مبثله

معارضته مبثله ، ومل يفعلوا ذلك مع شدة عداوهتم له ،كان  قواهموإن كان يف  .وهو املطلوب 
وهذه الطريقة  .ليال على أنه من عند هللا لصرفه إايهم عن معارضته مع قدرهتم على ذلك د

وإن مل تكن مرضية ألن القرآن يف نفسه معجز ال يستطيع البشر معارضته كما قرران ، إال أهنا 
يف  فخر الدينتصلح على سبيل التنزل واجملادلة واملنافحة عن احلق ، وهبذه الطريقة أجاب 

 عن سؤاله يف السور القصار كالعصر ، وإان أعطيناك الكوثر . تفسريه
 

 رابعا :  
من الطرائف ما حصل من معارضة مسيلمة الكذاب للقرآن وقد ذكر ابن كثري قصة وردت 

عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم  يوقد رو يف ذلك فقال : 
بكم مبكة يف هذا احلني ؟ فقال له عمرو : لقد أنزل ، فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاح

إىل  والعصر إن اإلنسان لفي خسر  عليه سورة وجيزة بليغة . فقال : وما هي ؟ فقال : 
فقال : وما هو ؟ فقال :  !لقد أنزل علي مثلها فففكر ساعة مث رفع رأسه ، فقال : آخرها . 

قر . مث قال : كيف ترى اي عمرو ؟ نئرك حقر وسا، اي وبر ، اي وبر ، إمنا أنت أذانن وصدر 
 . (علم أنك تكذبأين أفقال له عمرو : وهللا إنك لتعلم 

 ويف كتاب البداية والنهاية طرف من أخبار هذا الكذاب وما هرف به .
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خامسا : يف قوله تعاىل : أعدت للكافرين دليل ألهل السنة واجلماعة على أن النار خملوقة 
 نكر ذلك من املعتزلة ومن وافقهماآلن خالفا ملن أ

 أعدت :  أن النار موجودة اآلن لقوله (على)وقد استدل كثري من أئمة السنة هبذه اآلية ]
 أي : أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثرية يف ذلك منها : 

. " حتاجت اجلنة والنار " ومنها : " استأذنت النار رهبا فقالت : رب أكل بعضي بعضا 
مسعنا وجبة : نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف " . وحديث ابن مسعود : ا بنفسني فأذن هل

؛ ي به من شفري جهنم منذ سبعني سنة: " هذا حجر ألق فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول هللا 
وصل إىل قعرها " . وهو عند مسلم . وحديث صالة الكسوف وليلة اإلسراء وغري  اآلن

وقد خالفت املعتزلة جبهلهم يف هذا ووافقهم  . يف هذا عىنذلك من األحاديث املتواترة امل
 قاضي األندلس . (البلوطي)القاضي منذر بن سعيد 

 
 ما جاء يف الكشاف قال سادسا : من استدراكات العقالنيني على السلف الصاحل

 فإن قلت مل قرن الناس ابحلجارة وجعلت احلجارة معهم وقودا  :الزخمشري
عبدوها من  أو أندادايف الدنيا حيث حنتوها أصناما وجعلوها هلل  أنفسهم قلت ألهنم قرنوا هبا

دونه قال هللا تعاىل إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم وهذه اآلية مفسرة ملا حنن 
 .فيه 

وقيل هي حجارة الكربيت وهو ختصيص بغري دليل وذهاب عما هو املعىن الصحيح مث قال : 
 .ين التنزيل الواقع املشهود له مبعا

قلت : هذا التخصيص مل يقله السلف الصاحل من عند أنفسهم وليس فيه عند التأمل ما 
يناقض ما ذكره املستدرك ألنه ال ميتنع أن تكون هذه األصنام قد جعلها هللا يف اآلخرة من 
 حجارة الكربيت ليزداد اشتعاهلا ، أو أن حجارة الكربيت تلقى يف النار مع سائر املعبودات

 إذ وجودها ال ينايف وجود غريها وهللا أعلم .
 

سابعا : الشرك نوعان : شرك أصغر وشرك أكرب فأما ما كان من قول القائل : ما شاء هللا 
 وشئت ولوال الكلب يف الدار وحنو ذلك فهو من الشرك األصغر وال خيرج من امللة .
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املخرج من امللة . ويف ذلك وأما الشرك األكرب فهو صرف العبادة لغري هللا سبحانه وهو 
 تفصيالت تنظر يف كتب التوحيد وعلى املسلم االجتهاد يف اجتناب الشرك بنوعيه وهللا املوفق 

 
 ؟دليل على أن األرض مسطحة وليست بكرية  اآلية إن قلت هل يفاثمنا : 

ليس فيه إال أن الناس يفرتشوهنا كما يفعلون ابملفارش وسواء كانت على شكل  : قلت
غري مستنكر وال مدفوع لعظم حجمها واتساع جرمها  فاالفرتاشلسطح أو شكل الكرة ا

. ومسألة كروية األرض أصبحت من املسلمات اآلن وهي عند النظر اليت وتباعد أطرافها 
تتوافق مع نصوص القرآن ألن السطح الوحيد الذي يصح أن يطلق عليه فراشا ومهادا 

و مل يكن كذلك لكانت له حافة بعدها هاوية مما يتناىف وبساطا دائما هو السطح الكروي ول
 مع هذه األوصاف .

 هذا وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 
 :سئلة ألا

 ـ اي : حرف نداء للبعيد خبالف أي واهلمزة فهي لنداء القريب ) صح ( .1
لناس ( تدل على بعد املسافة بني املنادي ـ النداء بيا اليت لنداء البعيد يف قوله ) اي أيها ا2

 واملنادى مما يدل على بعد ما بني السماء واألرض ) خطأ ( .
ـ النداء بيا اليت لنداء البعيد يف قوله ) اي أيها الناس ( مع أن اجلميع قريب من هللا فيها 3

به ومهم له جداً  تنزيل القريب منزلة البعيد جبامع الغفلة والسهو وأن ما أييت من الكالم معين
 ) صح ( .

كثرة النداء بيا اليت للبعيد يف القرآن الستقالله أبوجه من التأكيد وأسباب من املبالغة ألن  ـ  4
كل ما اندى هللا له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص أخبار 

ام وخطوب جسام ومعان عليهم األمم الدارجة عليهم وغري ذلك مما أنطق به كتابه أمور عظ
أن يتيقظوا هلا ومييلوا بقلوهبم وبصائرهم إليها وهم عنها غافلون فاقتضت احلال أن ينادوا 

 ) صح ( . ابآلكد األبلغ
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من عدم على غري مثال سابق ولذلك ال يطلق إال على هللا تعاىل ) اخللق إجياد الشيء ـ 5
 خطأ ( .

اجبة ، وذلك ألن أصلها أهنا للرتجي ، وما يطمع هللا به ـ يقول أهل العلم : لعل من هللا و 6
 العباد ال بد من وقوعه ألنه هو الكرمي سبحانه ) صح ( .

 ـ الند هو املماثل وال يطلق إال على املثل املخالف ) صح ( .7
ـ السورة من القرآن مسيت بذلك من سور املدينة ألهنا قطعة حمدودة كالبلد احملدود ابلسور 8

 ا من املرتبة واملنزلة ) صح ( .أو أهن
لسورة ألهنا قطعة من القرآن ـ السورة من السؤرة وهي بقية الشيء وفضلته مسيت به ا9
 (.صح)

 ـ من دون هللا أي : من غري هللا ) خطأ ( .10
 ـ الوقود ابلفتح ما توقد به النار ) صح ( .11
خاص ابلكفار واملنافقني ألهنم هم ـ اخلطاب بيا أيها الناس وإن كان عامًا إال أنه هنا 12

 املقصودون ابألمر بعبادة هللا ، وهو من ابب ذكر العام وإرادة اخلاص ) خطأ ( .
 ـ لعلكم تتقون ، أي : لعلكم جتعلون بينكم وبني عذاب هللا وقاية ) صح ( .13
 ـ والسماء بناء ، أي : كبناء السقف على األرض ، وهي كالقبة عليها ) صح ( 14
 املاء ينزل من السماء إىل السحاب مث ينزل من السحاب إىل األرض ) صح (ـ 15
 ـ املاء الذي ينزل من السماء يكون منه النبات يف الرب واللؤلؤ يف البحر ) صح ( .16
ـ عن ابن عباس أن املطر ميزج مباء من اجلنة فإن عظم املزاج عظمت الربكة وإن قل املطر 17

 وإن عظم املطر ) صح ( .وإن قل املزاج قلت الربكة 
فال جتعلوا هلل أندادا   أي ال تشركوا به غريه من األنداد اليت ال تضر وال تنفع   وأنتم ـ 18

 ) صح ( .  تعلمون   أنه ال رب لكم يرزقكم غريه
يف اعتقادكم وعبادتكم وكالمكم  ـ ال جتعلوا ُلِل أندادًا أي : شركاء عدالء تساووهنم ابهلل19

 صح ( .)
 ـ الريب : الكفر واإلعراض ) خطأ ( .20
 ـ يف اآلية بيان توحيد الربوبية ألنه هو األهم املقصود من إرسال الرسل ) خطأ ( .21
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ـ من جعل األنداد مع هللا أن يقول اإلنسان : ما شاء هللا وشاء فالن ، أو لوال هللا وفالن 22
 وما أشبهه مما فيه تسوية بني هللا وخلقه ) صح ( .

 اآلية االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد األلوهية وأن من أقر أن هللا خالق كل ـ يف23
 شيء يلزمه أن يعبد هللا ويوحده يف ذلك ) صح( .

وذلك بتحديهم أن أيتوا بسورة من مثل القرآن  ـ يف اآلايت احلجة على نبوة حممد 24
من األعوان من اجلن واإلنس ) الذي جاء به وأهنم لن يستطيعوا ذلك ولو مجعوا ما مجعوا 

 صح ( .
ـ قال ) ولن تفعلوا ( ابلنفي للتأبيد ، وهذا فيه معجزة واضحة تدل على أن الرسول حق 25

 والقرآن حق من عند هللا ) صح ( .
 ـ أعدت أي : هيئت وأرصدت . 26
صواب ـ الضمري يف أعدت يعود إىل النار ، ومن قال : إنه يعود إىل احلجارة فقد جانب ال27

 ) خطأ( .
يعم كل سورة يف القرآن طويلة   ( بسورة مثله ) ويف يونس ( فأتوا بسورة من مثله)قوله : ـ 28

كانت أو قصرية ، ألهنا نكرة يف سياق الشرط ، فتعم ، كما هي يف سياق النفي عند 
 احملققني من األصوليني ، كما هو مقرر يف موضعه .

 ) صح ( .ها فاإلعجاز حاصل يف طوال السور وقصار  
 ـ يف اآلايت دليل على أن النار خملوقة اآلن ) صح ( .29
ـ استدل بعض الناس هبذه اآلية على أن األرض ليست كروية ألهنا كالفراش للناس 30

وكذلك ألن هللا ذكرها بقوله ) وإذا األرض سطحت ( وهذا القول هو الصحيح خبالف قول 
 .  املتأخرين من أصحاب علوم اهليئة ) خطأ (
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 ةاحملاضرة السادسة عشر 
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
  من سورة البقرة 16ري اآلية رقم أما بعد فهذه احملاضرة يف تفس

 التالوة
  وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األهنار كلما رزقوا منها

من قبل وأتوا به متشاهبا وهلم فيها أزواج مطهرة وهم فيها من مثرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا 
 . خالدون 

 
 القراءات 

 ليس فيها اختالف يف املتواتر متعلق ابملعىن .
 

 أما مناسبة اآلية 
أن يذكر الرتغيب مع الرتهيب ويشفع الكرمي  هعادته يف كتابفإن هللا سبحانه وتعاىل من 

ساب ما يزلف والتثبيط عن اقرتاف ما يتلف فلما ذكر البشارة ابإلنذار إرادة التنشيط الكت
وعدهم ابلعقاب قفاه ببشارة عباده الذين مجعوا بني التصديق واألعمال أالكفار وأعماهلم و 

  اجلزيل . الصاحلة ابلثواب
 

   لغوايت :
سم من بشر بشرا وبشورا وتفتح الباء فتكون مبعىن االبشارة ابلكسر والضم قوله : وبشر : 

 .ل اجلما
أيكم  هقال لعبيد إذاومن مث قال العلماء على بشرته ا يظهر سرور املخرب به مباإلخبار هي و 

ألنه هو الذي أظهر سروره خبربه دون  أوهلمبشرين بقدوم فالن فهو حر فبشروه فرادى عتق 
 خربوه ومنه البشرة لظاهرأمجيعا  ألهنمالباقني ولو قال مكان   بشرين   أخربين عتقوا مجيعا 

 .ضوئه  أوائلاجللد وتباشري الصبح ما ظهر من 
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فمن العكس يف الكالم الذي يقصد به االستهزاء الزائد يف غيظ . ليم أما فبشرهم بعذاب أو 
 قوله  ثلهاملستهزأ به وأتمله واغتمامه كما يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذريتك وهنب مالك وم

 ، أي السيفعتبوا ابلصيلم أف
هبما يف املضارع  ئالتشديد وهي العليا والتخفيف وهي لغة أهل هتامة وقر ويف الفعل لغتان 

 من القرآن الكرمي .يف مواضع منه 
 الصاحلة حنو احلسنة يف جريها جمرى االسم قال احلطيئة الصاحلات : 

 من آل ألم بظهر الغيب أتتيين               كيف اهلجاء وما تنفك صاحلة    
 قل والكتاب والسنة والالم للجنس من األعمال بدليل الع والصاحلات كل ما استقام

لفتح مصدر جنه إذا سرته ومدار الرتكيب على اب ناجلنة يف األصل املرة من اجلنجنات : 
 ، ومنه اجملن الذي يسترت به احملارب وقوله الصوم جنة وقوله اإلمام جنة وحنو ذلك .السرت 

كرم كان ما به  فإن   أو كل أرض فيها شجر وخنل هبا البستان الذي سرتت أشجاره أرضه مسي
 .على األشجار نفسها اجلنة أيضا وأطلقت ، فردوس امسه ف

عني رأت وال أذن مث نقلت وصارت حقيقة شرعية يف دار الثواب إذ فيها من النعيم ماال 
 .مما هو مغيب اآلن عنا مسعت وال خطر على قلب بشر 

دا كقلة أنواع العبادات ولكن يف كل واحدة منها ومجعت مجع قلة يف املشهور لقلتها عد
مراتب شىت ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت األعمال والعمال وما نقل عن إبن عباس 

 رضي هللا تعاىل عنهما أهنا سبع مل يقف على ثبوته احلفاظ وتنوينها إما للتنويع أو للتعظيم 
الضمري للجنات فإن أريد األشجار ظرف مكان ال يتصرف فيه بغري   من   و  حتتحتتها : 

أو عاد عليها ، من حتت أشجارها  فذاك مع ما فيه قريب يف اجلملة وإن أريد األرض قيل
وقيل إن   حتت   مبعىن جانب   ، وهو ما يسمى ابالستخدام يف البالغةعتبار األشجار اب

 .كداري حتت دار فالن وضعف 
ف آتى اليت مبعىن أعطى وأهبم الفاعل واملراد اخلدم وأوتوا : أي جيئوا من أتى مبعىن جاء خبال

 من الولدان .
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والرتكيب للسعة ولو ، مجع هنر بفتح اهلاء وسكوهنا والفتح أفصح وأصله الشق : واألهنار 
معنوية كنهر السائل بناء على أنه الزجر البليغ فأطلق على ما دون البحر وفوق اجلدول وهل 

 يف اجملرى املتسع قوالن أشهرمها األولهو نفس جمرى املاء أو املاء 
 .من اإلسناد اجملازي كقوهلم بنو فالن يطؤهم الطريق على األول األهنار  إىلوإسناد اجلري 

أزواج : مجع زوج ويطلق على الذكر واألنثى وهو األفصح فيها قال تعاىل : وأصلحنا له 
هن . ن أزواج ولو أعجبك حسنزوجه وقال : وأزواجه أمهاهتم ، وقال : وال أن تبدل هبن م

 ة وزوجات .ويصح أن يقال زوج
 زواج مطهرة أاملعىن ومجاعة مطهرة : 

 ام واألخالق واألفعال مجيعا فيكون عاما هنا سوالتطهري كما قال الراغب يقال يف األج
ن فإن قلت هال قيل طاهرة قلت يف مطهرة فخامة لصفتهن ليست يف طاهرة وهي اإلشعار أب

ال هللا عز وجل املريد بعباده الصاحلني أن خيوهلم كل مزية فيما إهن وليس ذلك مطهرا طهر 
 .عد هلم أ

، ويطلق على املكث الطويل اخللد الثبات الدائم والبقاء الالزم الذي ال ينقطع خالدون : 
 وإن انقطع .

 قال هللا تعاىل وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم اخلالدون 
 القيس وقال امرؤ 

 وهل ينعمن من كان يف العصر اخلايل        أال أنعم صباحا أيها الطلل البايل 
 ليل اهلموم ما يبيت أبوجالق            ال سعيد خمالد  إوهل ينعمن 

 
 اآلاثر : 

عن  وغريهم البزار وابن أيب حامت وابن حبان و أخرج ابن ماجه وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة 
جلنة ال ان زيد قال قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  أال هل مشمر للجنة فإن أسامة ب

 خطر هلا هي ورب الكعبة نور يتألأل ورحيانة تزهر وقصر مشيد وهنر مطرد ومثرة نضيجة
رية ونعمة يف فوزوجة حسناء مجيلة وحلل كثرية ومقام يف أبد يف دار سليمة وفاكهة خضرة و 

 .ا نعم اي رسول هللا قال قولوا إن شاء هللا قال القوم إن شاء هللا حملة عالية هبية قالو 
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عن أيب هريرة قال قلنا اي رسول هللا  غريهموأخرج أمحد والرتمذي وابن حبان يف صحيحه و 
لؤلؤ والياقوت لاؤها ابحدثنا عن اجلنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وحص

من يدخلها ينعم ال ييأس وخيلد ال ميوت ال تبلى ثيابه وال ومالطها املسك وتراهبا الزعفران 
 .يفىن شبابه 

أخرج البزار والبيهقي يف البعث عن أيب هريرة عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال إن 
حائط اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجمامرهم األلوه وأمشاطهم الذهب تراهبا زعفران 

 .ها مسك نوطي
أيب الدنيا عن أيب هريرة عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال أرض اجلنة بيضاء وأخرج ابن 

عرصتها صخور الكافور وقد أحاط به املسك مثل كثبان الرمل فيها أهنار مطردة فيجتمع 
أهل اجلنة أوهلم وآخرهم يتعارفون فيبعث هللا عليهم ريح الرمحة فتهيج عليهم املسك فريجع 

زداد حسنا وطيبا فتقول لقد خرجت من عندي وأان بك معجبة وأان الرجل إىل زوجه وقد ا
 بك اآلن أشد إعجااب 

عن أيب سعيد أن النيب  صلى هللا عليه وسلم  سأله ابن صائد عن تربة وغريه وأخرج مسلم 
 اجلنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص 

  صلى هللا عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول هللا غريمهاوأخرج البخاري ومسلم و 
 عليه وسلم  موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها 

وأخرج البخاري عن أنس قال أصيب حارثة يوم بدر فجاءت أمه فقالت اي رسول هللا قد 
علمت منزلة حارثة مين فإن يكن يف اجلنة صربت وإن يكن غري ذلك ترى ما أصنع فقال إهنا 

 وإنه يف الفردوس األعلى ليست جبنة واحدة إهنا جنان كثرية 
وأخرج ابن أيب شيبة عن أيب هريرة قال والذي أنزل الكتاب على حممد  صلى هللا عليه وسلم  

 إن أهل اجلنة ليزدادون حسنا ومجاال كما يزدادون يف الدنيا قباحة وهرما 
 واألحاديث يف فضل اجلنة ووصفها ووصف أهنارها ومثارها وحورها كثرية جدا قد ألف فيها

العلماء كتبا مستقلة ومن ذلك كتاب صفة اجلنة أليب نعيم األصبهاين وهو مطبوع وكذا ابن 
 أيب الدنيا وغريمها .
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  ومما جاء يف قوله تعاىل : جتري من حتتها األهنار :
أخرج ابن أيب حامت وابن حبان والطرباين واحلاكم وابن مردويه والبيهقي يف البعث عن أيب 

 هللا  صلى هللا عليه وسلم  أهنار اجلنة تفجر من حتت جبال مسك  هريرة قال قال رسول
وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم والضياء املقدسي كالمها يف صفة اجلنة عن أنس قال قال رسول 
هللا  صلى هللا عليه وسلم  لعلكم تظنون أن أهنار اجلنة أخدود يف األرض ال وهللا إهنا لسائحة 

ام اللؤلؤ وطينها املسك األذفر قلت اي رسول هللا ما األذفر قال افتاه خيحعلى وجه األرض 
 الذي ال خلط معه 

عن أيب هريرة قال قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  سيحان وجيحان  وغريه وأخرج مسلم
 والفرات والنيل كل من أهنار اجلنة 

هنرا يقال له البيدخ عليه وأخرج ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة عن ابن عباس قال إن يف اجلنة 
قباب من ايقوت حتته جوار انبتات يقول أهل اجلنة انطلقوا بنا إىل البيدخ فيجيئون 
فيتصفحون تلك اجلواري فإذا أعجب رجل منهم جبارية مس معصمها فتبعته وتنبت مكاهنا 

 أخرى 
والضياء  وأخرج أمحد وعبد بن محيد يف مسنده والنسائي وأبو يعلى والبيهقي يف الدالئل

 املقدسي يف صفة اجلنة وصححه عن أنس قال كان رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  تعجبه
ة فقالت اي رسول هللا رأيت يف املنام كأين أخرجت فأدخلت اجلنة أمر االرؤاي احلسنة فجاءت 

فسمعت وجبة التجت هلا اجلنة فإذا أان بفالن وفالن حىت عدت اثين عشر رجال وقد بعث 
  صلى هللا عليه وسلم  سرية قبل ذلك فجيء هبم عليهم ثياب طلس تشخب رسول هللا

م كالقمر ليلة البدر وأتوا هوهجأوداجهم فقيل اذهبوا هبم إىل هنر البيدخ فغمسوا فيه فخرجوا و 
بكراسي من ذهب فقعدوا عليها وجيء بصحفة من ذهب فيها بسرة فأكلوا من بسره ما 

ا فجاء البشري فقال اي رسول هللا كان  ءو أكلوا من فاكهة ما شا وهنا لوجهة إاللبفما يق شاءوا
كذا وكذا وأصيب فالن وفالن حىت عد اثين عشر رجال فقال علي ابملرأة فجاءت فقال 

 قصي رؤايك على هذا فقال الرجل هو كما قالت أصيب فالن وفالن 
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نة حافتاه العذارى قيام وأخرج البيهقي يف البعث عن أيب هريرة قال إن يف اجلنة هنرا طول اجل
متقابالت يغنني أبحسن أصوات يسمعها اخلالئق حىت ما يرون أن يف اجلنة لذة مثلها قلنا اي 

 .أاب هريرة وما ذاك الغناء قال إن شاء هللا التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب 
 واري األبكار و عن املعتمر بن سليمان قال إن يف اجلنة هنرا ينبت اجل

وعن مسروق قال أهنار اجلنة جتري يف غري أخدود وخنل اجلنة نضيد من أصلها إىل فرعها 
 ومثرها أمثال القالل كلما نزعت مثرة عادت مكاهنا أخرى والعنقود اثنا عشر ذراعا 

وأخرج البزار والطرباين عن ثوابن أنه مسع رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول الينزع رجل 
 .من مثره إال أعيد يف مكاهنا مثالها  من أهل اجلنة

 ويف قوله تعاىل : كلما رزقوا منه من مثرة رزقا ... اآلية .
يف قوله   كلما رزقوا منها من مثرة رزقا   قال أتوا ابلثمره يف اجلنة عن السدي أبسانيده 

 فينظروا إليها فقالوا   هذا الذي رزقنا من قبل   يف الدنيا 
 .ن بن زيد بن أسلم عبد الرمح وهكذا قال

و عن علي بن زيد   كلما رزقوا منها من مثرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل   يعين به ما 
 رزقوا به من فاكهة الدنيا قبل اجلنة 

 و عن قتادة يف قوله   هذا الذي رزقنا من قبل   أي يف الدنيا   
هلم من قبل معناه مثل الذي كان و عن عكرمة يف قوله   هذا الذي رزقنا من قبل   قال قو 

 .ابألمس 
 .وكذا قال الربيع بن أنس 

ابلصحفة من الشيء فيأكل منها ، مث يؤتى أحدهم عن حيىي بن أيب كثري قال : يؤتى و 
فاللون واحد ، والطعم ، أبخرى فيقول : هذا الذي أتينا به من قبل . فتقول املالئكة : كل 

 خمتلف . 
 ويف قوله متشاهبا : 

 ابن عباس : ال يشبه شيء مما يف اجلنة ما يف الدنيا إال يف األمساء . عن 
 ويف رواية : ليس يف الدنيا مما يف اجلنة إال األمساء . 

 .وأتوا به متشاهبا اللون واملرأى وليس يشبه الطعم وعن السدي أبسانيده : 
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 نة أطيب وأتوا به متشاهبا   قال يشبه مثار الدنيا غري أن مثر اجلوعن قتادة : 
وعن جماهد يف قوله   وأتوا به متشاهبا   قال متشاهبا يف اللون خمتلفا يف الطعم مثل اخليار من 

 القثاء 
 وعن قتادة يف قوله   وأتوا به متشاهبا   قال خيارا كله ال رذل فيه 

 و عن احلسن يف قوله   وأتوا به متشاهبا   قال خيار كله يشبه بعضه بعضا ال رذل فيه 
 تر إىل مثار الدنيا كيف ترذلون بعضه  أمل

ويطوف عليهم الولدان ، وعن حيىي بن أيب كثري قال : عشب اجلنة الزعفران ، وكثباهنا املسك 
ابلفواكه فيأكلوهنا ، مث يؤتون مبثلها ، فيقول هلم أهل اجلنة : هذا الذي أتيتموان آنفا به ، 

وأتوا به  طعم خمتلف . وهو قول هللا تعاىل :اللون واحد والإن ف، فتقول هلم الولدان : كلوا 
 .  متشاهبا 

 قال : يشبه بعضه بعضا وخيتلف يف الطعم .  وأتوا به متشاهبا  وعن أيب العالية : 
 قال ابن أيب حامت : وروي عن جماهد ، والربيع بن أنس ، والسدي حنو ذلك . 

 دنيا غري أن مثر اجلنة أطيب . قال : يشبه مثر ال وأتوا به متشاهبا  وقال عكرمة : 
قال : يعرفون أمساءه كما   وأتوا به متشاهبا  وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف قوله : 

هذا الذي رزقنا من التفاح ابلتفاح ، والرمان ابلرمان ، قالوا يف اجلنة : ، كانوا يف الدنيا 
 مثله يف الطعم .  يعرفونه وليس هو وأتوا به متشاهبايف الدنيا ،  قبل

وأخرج ابن عساكر يف اترخيه عن خالد بن يزيد بن معاوية ابن أيب سفيان قال بينا أسري يف 
أرض اجلزيرة إذ مررت برهبان وقسيسني وأساقفة فسلمت فردوا السالم فقلت أين تريدون 

ملثله من قابل فقالوا نريد راهبا يف هذا الدير أنتيه يف كل عام فيخربان مبا يكون يف ذلك العام 
فأتيته وهوعلى ابب  -وكنت معنيا ابلكتب  -فقلت آلتني هذا الراهب فألنظرن ما عنده 

ديره فسلمت فرد السالم مث قال ممن أنت فقلت من املسلمني قال أمن أمة حممد فقلت نعم 
فقال من علمائهم أنت أم من جهاهلم قلت ما أان من علمائهم وال من جهاهلم قال فإنكم 

ن أنكم تدخلون اجلنة فتأكلون من طعامها وتشربون من شراهبا وال تبولوا وال تتغوطون تزعمو 
قلت حنن نقول ذلك وهو كذلك قال فإن له مثال يف الدنيا فأخربين ماهو قلت مثله كمثل 
اجلنني يف بطن أمه إنه أيتيه رزق هللا وال يبول وال يتغوط قال فرتبد وجهه مث قال يل أما 
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ست من علمائهم قلت ما كذبتك قال فإنكم تزعمون أنكم تدخلون اجلنة أخربتين أنك ل
فتأكلون من طعامها وتشربون من شراهبا وال ينقص ذلك منها شيئا قلت حنن نقول ذلك 
وهو كذلك قال فإن له مثال يف الدنيا فأخربين ما هو قلت مثله يف الدنيا كمثل احلكمة لو 

منها شيئا فرتبد وجهه مث قال أما أخربتين أنك لست تعلم منها اخللق أمجعون مل ينقص ذلك 
 ا أان من علمائهم وال من جهاهلم من علمائهم قلت وما كذبتك م

  وهلم فيها أزواج مطهرة  قوله تعاىل : يف و 
وهلم  : يف قوله تعاىل :  احلافظ أبو بكر بن مردويه عن أيب سعيد ، عن النيب  روىو 

هذا قال ابن كثري : من احليض والغائط والنخاعة والبزاق . قال :  فيها أزواج مطهرة 
 حديث غريب . 

 وقد رواه احلاكم يف مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخني . 
وهذا الذي ادعاه فيه نظر فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي قال فيه أبو حامت قال ابن كثري : 

واألظهر أن هذا من كالم قتادة ، وهللا  به . قلت : االحتجاجبن حبان البسيت : ال جيوز 
 أعلم .

 عن ابن عباس يف قوله   وهلم فيها أزواج مطهرة   قال من القذر واألذى 
 عن ابن مسعود يف قوله   وهلم فيها أزواج مطهرة   قال ال حيضن وال حيدثن وال يتنخمن 

ط والبول واملخاط عن جماهد يف قوله   وهلم فيها أزواج مطهرة   قال من احليض والغائ
 والنخامة والبزاق واملين والولد 

عن عطاء يف قوله   وهلم فيها أزواج مطهرة   قال ال حيضن والمينني واليلدن واليتغوطن 
 واليبلن واليبزقن 

 عن قتادة يف قوله   وهلم فيها أزواج مطهرة   قال طهرهن هللا من كل بول وغائط وقذر ومآمث 
 وال كلف .  ويف رواية عنه : ال حيض

 وروي عن احلسن والضحاك وأيب صاحل وعطية والسدي حنو ذلك . 
عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال : املطهرة اليت ال حتيض . قال : وكذلك خلقت حواء و 

وسأدميك  ، فلما عصت ، قال هللا تعاىل : إين خلقتك مطهرة حىت عصت عليها السالم 
 وهذا غريب .  ثري :قال ابن ك كما أدميت هذه الشجرة .
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البخاري ومسلم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  أول زمرة تلج  وأخرج
اجلنة صورهتم على صورة القمر ليلة البدر اليبصقون فيها واليتمخطون واليتغوطون آنيتهم 

هم نهم املسك ولكل واحد مشحوأمشاطهم من الذهب والفضة وجمامرهم من األلوة ور 
اختالف بينهم وال تباغض قلوهبم على  زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من احلسن ال

 قلب رجل واحد يسبحون هللا بكرة وعشيا 
وأخرج أمحد والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال إن 

نصب له قبة من تعون زوجة و أدىن أهل اجلنة منزلة الذي له مثانون ألف خادم واثنتان وسب
 لؤلؤ وايقوت وزبرجد كما بني اجلابية وصنعاء 

وأخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة أهنم تذاكروا الرجال أكثر يف اجلنة أم النساء فقال أمل 
يقل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ما يف اجلنة أحد إال له زوجتان إنه لريى مخ ساقهما 

 .ما فيها عزب من وراء سبعني حلة 
وأخرج أمحد والرتمذي وحسنه وابن ماجه وابن أيب داود يف البعث عن معاذ بن جبل عن 
النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا إال قالت زوجته من احلور 

 العني قاتلك هللا فإمنا هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا
بزار عن أنس عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال يزوج العبد يف وأخرج الرتمذي وصححه وال

 اجلنة سبعني زوجة فقيل ايرسول هللا يطيقها قال يعطى قوة مائة 
وأخرج ابن ماجه وابن عدي يف الكامل والبيهقي يف البعث عن أيب أمامة الباهلي قال قال 

نة إال زوجه اثنتني وسبعني زوجة رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ما من أحد يدخله هللا اجل
اثنتني من احلور العني وسبعني من مرياثه من أهل اجلنة ما منهن واحدة إال وهلا قبل شهي وله 

 ذكر ال ينثين 
البخاري عن أنس أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال غدوة يف سبيل هللا أو  وأخرج

يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ولو أن روحة خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم 
امرأة من نساء أهل اجلنة اطلعت إىل األرض ألضاءت ما بينهما وملألت ما بينهما رحيا 

 خري من الدنيا وما فيها  -يعين اخلمار  -ولنصيفها على رأسها 
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 وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد وهناد بن السري يف الزهد والنسائي وعبد بن محيد يف مسنده
وابن املنذر وابن أيب حامت قال جاء رجل من أهل الكتاب إىل رسول هللا  صلى هللا عليه 
وسلم  قال اي أاب القاسم تزعم أن أهل اجلنة أيكلون ويشربون فقال والذي نفسي بيده إن 
الرجل ليؤتى قوة مائة رجل منكم يف األكل والشرب واجلماع والشهوة قال فإن الذي أيكل 

احلاجة واجلنة طاهرة ليس فيها قذر وال أذى فقال رسول هللا  صلى هللا  ويشرب يكون له
 عليه وسلم  حاجتهم عرق يفيض مثل ريح مسك فإذا كان ذلك ضمر له بطنه 

وأخرج أبو يعلى والطرباين وابن عدي يف الكامل والبيهقي يف البعث عن أيب أمامة إن رجال 
فقال دمحا دمحا ال مين وال  اكح أهل اجلنةسأل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  هل تتن

 .منية
 و عن أيب الدرداء قال ليس يف اجلنة مين وال منية إمنا يدمحوهنن دمحا 

 و عن طاوس قال أهل اجلنة ينكحون النساء وال يلدن ليس فيها مين وال منية 
 و عن عطاء اخلراساين مثله 

ال ولد قال فيلتفت فينظر النظرة فتنشأ له و عن إبراهيم النخعي قال يف اجلنة مجاع ما شئت و 
 الشهوة مث ينظر النظرة فتنشأ له شهوة أخرى 

وأخرج الضياء املقدسي يف صفة اجلنة عن أيب هريرة عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  أنه 
 سئل أنطأ يف اجلنة قال نعم والذي نفسي بيده دمحا دمحا فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا 

 بد هللا ابن عمرو قال إن املؤمن كلما أراد زوجته وجدها بكرا عن عو 
 أما قوله تعاىل   وهم فيها خالدون  

عن ابن عباس يف قوله   وهم فيها خالدون   أي خالدون أبدا خيربهم أن الثواب ابخلري والشر 
 مقيم على أهله ال انقطاع له 

 ميوتون  ين الو عن سعيد بن جبري يف قوله   وهم فيها خالدون   يع
وأخرج الطسيت يف مسائله عن ابن عباس أن انفع بن األزرق قال له أخربين عن قوله عز وجل 
وهم فيها خالدون قال ماكثون ال خيرجون منها أبدا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما 

 :مسعت قول عدي بن زيد 
 وت اي للناس عار وهل ابمل                ا هلكنا ملفهل من خالد            
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وأخرج البخاري ومسلم عن عمر عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال يدخل أهل اجلنة اجلنة 
وأهل النار النار مث يقول مؤذن بينهم اي أهل النار ال موت واي أهل اجلنة ال موت كل خالد 

 فيما هو فيه 
قال رسول هللا  صلى  وأخرج عبد بن محيد وابن ماجه واحلاكم وصححه عن أيب هريرة قال

هللا عليه وسلم  يؤتى ابملوت يف هيئة كبش أملح فيوقف على الصراط فيقال اي أهل اجلنة 
فيطلعون خائفني وجلني خمافة أن خيرجوا مما هم فيه فيقال تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت 

 فيقال اي أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحني أن خيرجوا مما هم فيه 
ل أتعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت فيؤمر به فيذبح على الصراط فيقال للفريقني خلود فيقا

 فيما جتدون ال موت فيها أبدا 
 

 أقوال املفسرين :
من العذاب والنكال ، ، ملا ذكر تعاىل ما أعده ألعدائه من األشقياء الكافرين به وبرسله 

الذين صدقوا إمياهنم أبعماهلم ، وبرسله عطف بذكر حال أوليائه من السعداء املؤمنني به 
وهو أن يذكر اإلميان ،  الصاحلة ، وهذا معىن تسمية القرآن مثاين على أصح أقوال العلماء

وحاصله ، أو عكسه  (السعداء ، مث األشقياء)بذكر الكفر ، أو عكسه ، أو حال  هويتبع
وبشر  فلهذا قال تعاىل : وأما ذكر الشيء ونظريه فذاك التشابه ؛  .ذكر الشيء ومقابله 

جتري  افوصفها أبهن) الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األهنار 
 ( كما وصف النار أبن وقودها الناس واحلجارة .من حتتها األهنار

 
  ؟ فإن قلت من املأمور بقوله تعاىل وبشر

ن يكون كل أحد كما قال عليه أو  صلى هللا عليه وسلم يكون رسول هللا أنقلت جيوز 
 املساجد يف الظلم ابلنور التام يوم القيامة مل أيمر بذلك إىلالصالة والسالم بشر املشائني 

ن األمر لعظمه واحدا بعينه وإمنا كل أحد مأمور به وهذا الوجه أحسن وأجزل ألنه يؤذن أب
 .وفخامة شأنه حمقوق أبن يبشر به كل من قدر على البشارة به 
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أي : من حتت أشجارها وغرفها ، وقد جاء يف احلديث :  جتري من حتتها األهنار ومعىن 
ه قباب اللؤلؤ اجملوف وال اأن حافت :  " أن أهنارها جتري يف غري أخدود "، وجاء يف الكوثر

طينها املسك األذفر ، وحصباؤها اللؤلؤ واجلوهر . نسأل هللا من فضله إنه . و منافاة بينهما 
 رب الرحيم . هو ال

مثل الذي رزقناه من قبل أي يف الدنيا واحلكمة يف  هتقدير  قوله هذا الذي رزقنا من قبل : 
 التشابه أن النفس متيل إىل ما يستطاب وتطلب زايدته 

يف الطعم كما روى عن احلسن إن أحدهم  االختالفأو يف اجلنة والتشابه يف الصورة إما مع 
يؤتى أبخرى فرياها مثل األوىل فيقول ذلك فيقول امللك كل يؤتى ابلصحفة فيأكل منها مث 

فاللون واحد والطعم خمتلف أو مع التشابه يف الطعم أيضا كما يشري إليه قوله صلى هللا تعاىل 
عليه وسلم والذي نفس حممد بيده إن الرجل من أهل اجلنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي 

مكاهنا مثلها فلعلهم إذا رأوها على اهليئة األوىل قالوا ذلك  واصلة إىل فيه حىت يبدل هللا تعاىل
 وجدوا من التفاوت العظيم مما استغراهبموالداعي هلم هلذا القول فرط 

واملشهور أن كون املراد ابلقبلية يف الدنيا أوىل مما يقدم يف اآلخرة ألن   كلما   تفيد العموم 
 .وال يتصور قوهلم ذلك يف أول ما قدم إليهم 
مثار اجلنة يف األنواع املوجودة يف الدنيا مع  احنصاروقيل كون املراد هبا يف اآلخرة أوىل لئال يلزم 

  .أن فيها ما علمت وما مل تعلم 
بن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أنه اعن  تقدموال يعكر على دعوى تشابه ما يف الدارين ما 

ألنه ال يشرتط فيه أن يكون من مجيع الوجوه قال ليس يف اجلنة من أطعمة الدنيا إال األمساء 
 وإن مل يكن يف املقدار والطعم  االسموهو حاصل يف الصورة اليت هي مناط 

جناسا أخر قلت أفإن قلت ألي غرض يتشابه مثر الدنيا ومثر اجلنة وما ابل مثر اجلنة مل يكن 
ه نفر عنه طبعه وعافته ذا رأى ما مل أيلفإميل و أألن اإلنسان ابملألوف آنس وإىل املعهود 

فيه مزية  ورأى إلفظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد وتقدم معه  إذانفسه وألنه 
ظاهرة وفضيلة بينة وتفاوات بينه وبني ما عهد بليغا أفرط ابتهاجه واغتباطه وطال استعجابه 

 واستغرابه وتبني كنه النعمة فيه وحتقق مقدار الغبطة به 
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كذلك فال يتبني   إالذلك اجلنس ال يكون  أنده وإن كان فائقا حسب ولو كان جنسا مل يعه
موقع النعمة حق التبني فحني أبصروا النبقة من نبق الدنيا مث يرون نبق اجلنة كقالل هجر كما 

وا ظل الشجرة من شجر الدنيا وقدر امتداده مث يرون الشجرة يف اجلنة يسري الراكب يف أر 
زيد يف أجلب للسرور و أظهر للمزية و أذلك أبني للفضل و ظلها مائة عام ال يقطعه كان 

 .التعجب 
قلت : ويؤيد التشابه مع مثار الدنيا ما جاء يف قوله تعاىل : فيهما فاكهة وخنل ورمان وغري 

أن أيخذ  ذلك من اآلايت اليت ذكرت أصنافا مما يف الدنيا وكذا يف احلديث قد هم النيب 
 ذكر نبقها وحنو ذلك . عنقودا من عنبها مع ما تقدم من

ن طهرن مما خيتص ابلنساء من احليض واالستحاضة وما ال خيتص هبن أواملراد بتطهري األزواج 
 من األقذار واألدانس 

ن يدخل حتته الطهر من دنس الطباع وطبع األخالق الذي عليه نساء أوجيوز جمليئه مطلقا 
املفسدة  ئلسوء واملناصب الرديئة واملناشعراق اأنفسهن ومما أيخذنه من الدنيا مما يكتسنب أب

 هن وخبثهن وكيدهن بومن سائر عيوهبن ومثال
فإهنم مع هذا النعيم يف مقام ، هذا هو متام السعادة  وهم فيها خالدون  وقوله تعاىل : 

نقطاع ، فال آخر له وال انقضاء ، بل يف نعيم سرمدي أبدي من املوت واال)آمنني(  ، أمني
 املسئول أن حيشران يف زمرهتم إنه جواد كرمي بر رحيم .تعاىل ، وهللا على الدوام 

 
 املعىن اإلمجايل :

وكل من يصح منه هذا الفعل أن خيرب املؤمنني الصادقني الذين  أيمر هللا تعاىل رسوله 
صدق عملهم الصاحل إمياهنم مبا يسرهم ويفرحهم ويدخل البشر عليهم وهو أن هللا تعاىل أعد 

ت عظيمة ذات درجات عالية جتري أهنارها املختلفة طيبة املشارب من حتت هلم جنا
أشجارها امللتفة وغرفها املنيفة وهم يف هذه البساتني أيتيهم اخلدم من الولدان ابلثمار اليت 
تشبه يف االسم واملظهر مثار الدنيا وختتلف عنها يف احلقيقة واملخرب فيقولون متعجبني هذا مثل 

قبل لكنه خيتلف عنه اختالفا عظيما وهذه الثمار كما أهنا تشبه مثار الدنيا  الذي نعرفه من
فيما تقدم هي متشاهبة فيما بينها ليس فيها رديء وجيد بل كلها يف أعلى الدرجات كما أهنا 
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وإن تشاهبت فيما بينها فلكل منها طعم لذيذ خمتلف وقد أعد هللا جل وعال هلم يف هذه 
الدنيا ومن حور اجلنان الاليت خلقهن هللا هلم خصيصا قد طهرهن هللا  اجلنة األزواج من نساء

من كل أذى فال حيض وال بزاق وال عرق وال قذر مع حسن أخالق وطيب معاشرة ليتمتعوا 
جبماعهن والتلذذ هبن بال مين وال محل يف غري ماللة وال تعب ال ينقطع عنهم هذا النعيم أبد 

 اآلبدين .
 

 ومن مسائل اآلية :
 املسألة األوىل : 

نقطع أو مل ينقطع ااخللود عند املعتزلة البقاء الدائم الذي ال ينقطع وعندان البقاء الطويل 
واجلهمية يزعمون أن اجلنة وأهلها يفنيان وكذا النار وأصحاهبا والذي دعاهم إىل هذا أنه 

واآلخرية أتخره تعاىل وصف نفسه أبنه األول واآلخر واألولية تقدمه على مجيع املخلوقات 
وال يكون إال بفناء السوي ولو بقيت اجلنة وأهلها كان فيه تشبيه ملن ال شبيه له سبحانه وهو 
حمال وألنه إن مل يعلم أنفاس أهل اجلنة كان تعاىل عن ذلك وإن علم لزم اإلنتهاء وهو بعد 

ال خوف وال حزن الفناء ولنا النصوص الدالة على التأييد والعقل معها ألهنا دار سالم وقدس 
واملرء ال يهنأ بعيش خياف زواله بل قيل البؤس خري من نعيم زائل والكفر جرمية خالصة 
فجزاؤها عقوبة خالصة ال يشوهبا نقص ومعىن   األول واآلخر   ليس كما يف الشاهد بل 

العدم  لغريه فهو الواجب القدم املستحيل استنادله يف ذاته من غري  انتهاءوال  ابتداءمبعىن ال 
واخللق ليسوا كذلك فأين الشبه والعلم ال يتناهى فيتعلق مبا ال يتناهى وما أنفاس أهل اجلنة ، 

 .إال كمراتب األعداد أفيقال إن هللا سبحانه ال يعلمها أو يقال إهنا متناهية 
 

 مسألة أخرى :
ماذا عني فالرجل له حور يتساءل كثريات من النساء الاليت مل يفقهن حقيقة خلق املرأة : 

 يكون للنساء يف اآلخرة مقابل ذلك ؟ 
املرأة هي يف احلقيقة كما أهنا خلقت أصال للرجل يف  الكالم يف ذلك يطول وخالصته أنو 

فهي جزء من جزائه يف اآلخرة ولكنها سوف كما دلت على ذلك الدالل املتكاثرة الدنيا  
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الدنيا ، وابلتايل سوف تنعم معه تطهر كما يف هذه اآلية من احليض والنفاس وسائر قاذورات 
وتقريبا لذلك مع الفارق أذكر حديث أيب بكر الصديق  يف اجلنة وتتمتع مبا فيها من خريات ،

عن طري اجلنة اليت ذكر رسول هللا ص أهنا كأمثال البخت أتكل من شجر اجلنة فقال أبو 
 .عم منها له : آكلها أن بكر رضي هللا عنه : إهنا لناعمة فكان جواب النيب 

 هذا وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 
 :سئلة ألا

ـ من عادة القرآن الكرمي أن يذكر الرتغيب مع الرتهيب وأهل اجلنة مقابل أهل اجلحيم 1
 ليظهر التفاوت بني احلالني فيتنشط اإلنسان لإلميان والعمل )صح(

 ) صح ( . املخرب به على بشرتهاإلخبار مبا يظهر سرور ـ البشارة : 2
 ـ قرأ انفع ) أزواج مطمهرة ( ابلتشديد ، أي : متطهرة ) خطأ ( .3
قال العلماء إذا قال لعبيده أيكم بشرين بقدوم فالن فهو حر فبشروه فرادى عتقوا مجيعا ـ 4

 ألهنم مجيعا أخربوه مبا يظهر السرور يف وجهه ) خطأ ( .
اب أليم ( إمنا جاء بلفظ البشارة ألن فيها إظهار السرور على ـ قوله تعاىل : ) فبشرهم بعذ5

 وجوه املؤمنني عندما يرون مصري الكفار ) خطأ ( .
قوله تعاىل : ) فبشرهم بعذاب أليم ( فهو من العكس يف الكالم الذي يقصد به ـ 6

 ) صح ( . االستهزاء الزائد يف غيظ املستهزأ به وأتمله واغتمامه
 : األعمال الصاحلات ، والالم فيها للعهد ) خطأ ( . ـ الصاحلات ، أي7
ـ اجلنة مصدر جنه إذا سرته ، ومدار الرتكيب على السرت ، وتطلق على البستان الذي 8

 سرتت أشجاره أرضه ) صح ( . 
وأوتوا : أي جيئوا من أتى مبعىن جاء خبالف آتى اليت مبعىن أعطى وأهبم الفاعل واملراد ـ 9

 ) صح ( . اخلدم من الولدان
 ـ األهنار مجع هنر ، وأصله هو املاء األقل من ماء البحر ) خطأ ( .10
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فإن أريد ، ـ حتتها : حتت ظرف مكان ال يتصرف فيه بغري من والضمري للجنات 11
) صح (  األشجار فذاك مع ما فيه قريب يف اجلملة وإن أريد األرض قيل من حتت أشجارها

 الذكر واألنثى ) صح ( . ـ أزواج مجع زوج ويطلق على12
 ـ قال مطهرة ومل يقل طاهرة لبيان أن الطهارة خاصة هلا وصفة ال تنفك عنها ) خطأ ( .13
خالدون : اخللد الثبات الدائم والبقاء الالزم الذي ال ينقطع ، ويطلق على املكث ـ 14

 ) صح ( .الطويل وإن انقطع 
ا كان يف الدنيا يف اللون والشكل ولكن الطعم ـ قوله : ) وأتوا به متشاهبًا ( أي : يشبه م15

 خمتلف ) صح ( .
ـ تقدمي وهلم يف قوله ) وهلم فيها أزواج مطهرة ( من ابب االهتمام ابملقدم وهم أهل اجلنة 16

 ) صح ( .
 ـ أزواج : مجع زوج ، وال يطلق إال على الذكر واألنثى زوجة ) خطأ ( .17
 الكالم واهليئة من القذر واألذى وغري ذلك ) صح ( . ـ طهارة نساء اجلنة طهارة عامة يف18
قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  أول زمرة تلج اجلنة صورهتم  : عن أيب هريرة قالـ 19

على صورة القمر ليلة البدر اليبصقون فيها واليتمخطون واليتغوطون آنيتهم وأمشاطهم من 
سك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ الذهب والفضة وجمامرهم من األلوة ورشحهم امل

ساقها من وراء اللحم من احلسن ال اختالف بينهم وال تباغض قلوهبم على قلب رجل واحد 
 )صح ( .  يسبحون هللا بكرة وعشيا

عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا إال قالت زوجته من ـ 20
 ) صح ( . ا هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينااحلور العني قاتلك هللا فإمن

ـ معىن تسمية القرآن مثاين يف أصح أقوال العلماء ألنه يذكر فيه الشيء وما يشبهه ) 21
 خطأ ( .

 ـ املأمور بقوله ) وبشر ( كل أحد فليس هي خاصة يف واحد دون واحد ) صح ( .22
« ) يل والفرات من أهنار اجلنة سيحان وجيحان والن» أنه قال :  ـ ثبت عن النيب 23

 صح ( .
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وطينها املسك ـ ثبت أن أهنار اجلنة جتري من غري أخاديد من حتت غرفها وأشجارها 24
 ) صح ( .األذفر ، وحصباؤها اللؤلؤ واجلوهر 

ـ احلكمة يف تشابه أطعمة اجلنة مع ما يف الدنيا أن النفس متيل إىل ما يستطاب وتطلب 25
 . الزايدة منه ) صح (

)وهم فيها خالدون ( هذا هو متام السعادة ، فإهنم مع هذا النعيم يف مقام أمني ، ـ 26
)آمنني( من املوت واالنقطاع ، فال آخر له وال انقضاء ، بل يف نعيم سرمدي أبدي على 

 ) صح ( . الدوام
ينقطع ) اخللود عند املعتزلة البقاء الطويل انقطع أو مل ينقطع وعندان الدائم الذي ال ـ 27

 خطأ ( .
اجلهمية يزعمون أن اجلنة وأهلها يفنيان وكذا النار وأصحاهبا والذي دعاهم إىل هذا أنه ـ 28

تعاىل وصف نفسه أبنه األول واآلخر واألولية تقدمه على مجيع املخلوقات واآلخرية أتخره 
 ) صح ( .وال يكون إال بفناء غريه 

انتهاء له يف ذاته من غري استناد لغريه فهو الواجب  معىن األول واآلخر أنه ال ابتداء والـ 29
 ) صح ( . القدم املستحيل العدم

: ـ يف الرد على من يسأل ماذا أتخذ املرأة مقابل أن الرجل له احلور العني يف اجلنة يقال 30
املرأة هي يف احلقيقة كما أهنا خلقت أصال للرجل يف الدنيا كما دلت على ذلك الدالل 

فهي جزء من جزائه يف اآلخرة ولكنها سوف تطهر ، وابلتايل سوف تنعم معه يف املتكاثرة 
 ) صح ( . اجلنة وتتمتع مبا فيها من خريات
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 ةاحملاضرة السابعة عشر 
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد

 من سورة البقرة  27ورقم  26رقم  فمحاضرة اليوم يف تفسري اآليتني
 التالوة
 بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق  أن يضرب مثال ما يإن هللا ال يستحي

من رهبم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد هللا هبذا مثال يضل به كثريا ويهدي به كثريا وما 
أن يضل به إال الفاسقني . الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر هللا به 

 .يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هم اخلاسرون 
 

 املناسبة 
القرآن معجز فهي القول أبن جواب عن شبهة تورد على مما قيل يف مناسبة اآلية ملا قبلها أهنا 

 . نفي عن الكتاب يف بداية السورةمن الريب الذي 
أن يضرب مثال   هلذه  ييأي   ال يستح   اوقيل إهنا متصلة بقوله تعاىل   فال جتعلوا هلل أنداد

 .األنداد 
 ويف أسباب النزول ما يدل على ارتباطها مبا قبلها من األمثال اليت ضرهبا هللا تعاىل للمنافقني 

 
 القراءات :

 ليس فيها شيء يف املتواتر يتعلق ابملعىن .
 

 لغوايت : 
ذم وهو مشتق نكسار يعرتي اإلنسان من ختوف ما يعاب به ويااحلياء تغري و ال يستحيي : 

 .من احلياة ألنه يؤثر يف القوة املختصة ابحليوان وهي قوة احلس واحلركة 
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والتغري منتكس القوة منتقص احلياة كما قالوا هلك فالن  االنكسارجعل احليي ملا يعرتيه من و 
احلياء وذاب حياء ومجد يف  حياء من كذا ومات حياء ورأيت اهلالك يف وجهه من شدة

 مكانه خجال 
نقباض النفس عن القبائح وهو مركب من جنب وعفة وليس هو احلياء كما قال الراغب وا

اخلجل بل ذاك حرية النفس لفرط احلياء فهما متغايران وإن تالزما وقال بعضهم اخلجل ال 
يكون إال بعد صدور أمر زائد ال يريده القائم به خبالف احلياء فإنه قد يكون مما مل يقع فيرتك 

 . ألجله 
 يستحيي لغتان بياءين وهي املشهورة وبياء واحدة وقرئ هبا يف الشاذ . ويف

 ضرب املثل اعتماده وصنعه من ضرب اللنب وضرب اخلامت يضرب مثال : 
اقرتنت ابسم نكرة أهبمته إهباما وزادته شياعا وعموما كقولك  إذا هذه إهبامية وهي اليت: ما و 
 ي كتاب كان أعطين كتااب ما تريد أ
 كيد كاليت يف قوله فبما نقضهم ميثاقهم النساءألة للتو صأ

 ن يضرب مثال حقا أو البتة أقيل ال يستحيي  كأنه
 بعوضة : 

ما يعجز  اإلبداعوالبعوضة واحد البعوض وهو طائر معروف وفيه من دقيق الصنع وعجيب 
ال اشتقاق البعوض من البعض وهو القطع كالبضع والعضب يقو اإلنسان أن حييط بوصفه 

 نشد أبعضه البعوض و 
 ذا ما خاف بعض القوم بعضا   إ        لنعم البيت بيت أيب داثر         

 صله صفة على فعول كالقطوع فغلبت أومنه بعض الشيء ألنه قطعه منه والبعوض يف 
 ويف البعوض قال الشاعر :

 األليل   يف ظلمة الليل البهيم           اي من يرى مد البعوض جناحها           
 واملخ يف تلك العظام النحل                  ويرى عروق نياطها يف حنرها             
 ما كان منه يف الزمان األول                 اغفر لعبد اتب من فرطاته             
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ن يعطيه فضل توكيد أحرف فيه معىن الشرط ولذلك جياب ابلفاء وفائدته يف الكالم : وأما 
نه منه أنه بصدد الذهاب و أنه ال حمالة ذاهب و أول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذاك و تق

 مهما يكن من شيء فزيد ذاهب :  ما زيد فذاهب ولذلك قال سيبويه يف تفسريهأعزمية قلت 
وهذا التفسري مدل لفائدتني بيان كونه توكيدا وأنه يف معىن الشرط ففي إيراد اجلملتني 

ظيم ألمر املؤمنني واعتداد بعلمهم أنه احلق ونعى على الكافرين إغفاهلم محاد عإمصدرتني به 
 حظهم وعنادهم ورميهم ابلكلمة احلمقاء 

ذا ثبت ووجب وحقت كلمة ربك إالثابت الذي ال يسوغ إنكاره يقال حق األمر : احلق 
 وثوب حمقق حمكم النسج 

ب وقتل إذا وجب أو ثبت واحلق خالف الباطل وهو يف األصل مصدر حق حيق من ابيب ضر 
وقال الراغب أصله املطابقة واملوافقة ويكون مبعىن املوجد حبسب احلكمة واملوجد على وفقها 

املطابق للواقع وقيل إنه احلكم املطابق ويطلق على األقوال والعقائد واألداين  واالعتقاد
صدق إال أنه شاع يف على ذلك ومل يفرق يف املشهور بينه وبني ال اشتماله ابعتبارواملذاهب 

العقد املطابق والصدق يف القول كذلك وقد يفرق بينهما أبن املطابقة تعترب يف احلق من 
 .جانب الواقع ويف الصدق من جانب احلكم 

 ليه قلبك إذا طلبته نفسك ومال إاإلرادة نقيض الكراهة وهي مصدر أردت الشيء أراد : 
 .لها يقع منه الفعل على وجه دون وجه اإلرادة معىن يوجب للحي حاال ألج قيل :و 

 جاب جبواب غث ماذا أردت هبذا جوااب أنصب على التمييز كقولك ملن : مثال 
 و على احلال كقوله هذه انقة هللا لكم آية أوملن محل سالحا رداي كيف تنتفع هبذا سالحا 

 اخلروج عن القصد قال رؤبة : والفسق 
 عن قصدها جوائرا    فواسقا                         

إذا ؛ : فسقت الرطبة  (العرب)والفاسق يف اللغة : هو اخلارج عن الطاعة أيضا . وتقول 
خرجت من قشرهتا . وهلذا يقال للفأرة : فويسقة ، خلروجها عن جحرها للفساد . وثبت يف 

؛ قال : " مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم  الصحيحني عن عائشة أن رسول هللا 
 غراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " . ال
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وهو شرعا خروج العقالء عن الطاعة فيشمل الكفر ودونه من الكبرية والصغرية واختص يف 
 ابرتكاب الكبرية فال يطلق على ارتكاب اآلخرين إال اندرا بقرينة  واالستعمالالعرف 

 بعد اإلميان يريد اللمز والتنابز  وقد جاء االستعماالن يف كتاب هللا بئس االسم الفسوق
 إن املنافقني هم الفاسقون 

الفسخ وفك الرتكيب فإن قلت من أين ساغ استعمال النقض يف إبطال العهد قلت : النقض 
من حيث تسميتهم العهد ابحلبل على سبيل االستعارة ملا فيه من ثبات الوصلة بني 

اي رسول هللا إن بيننا وبني القوم حباال وحنن  قبةاملتعاهدين ومنه قول ابن التيهان يف بيعة الع
 ىل قومك إن ترجع أقاطعوها فنخشى إن هللا عز وجل أعزك وأظهرك 

ليه بذكر إن يسكتوا عن ذكر الشيء املستعار مث يرمزوا أسرار البالغة ولطائفها أوهذا من 
 شيء من روادفه فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه 

 ذا تزوجت امرأة فاستوثرها إأقرانه وعامل يغرتف منه الناس و  وحنوه قولك شجاع يفرتس
 ال وقد نبهت على الشجاع والعامل أبهنما أسد وحبر وعلى املرأة أبهنا فراش إمل تقل هذا 

ذا وصاه به ووثقه عليه واستعهد منه إذا اشرتط عليه إليه يف كذا إوعهد ، املوثق : والعهد 
 واستوثق منه 

عل ممن هو دونك وبعثه عليه وبه مسي األمر الذي هو واحد األمور ألن طلب الف :األمر 
ليه من يتواله شبه آبمر أيمره به فقيل له أمر تسمية للمفعول به ابملصدر  إالداعي الذي يدعو 

 .مور به كما قيل له شأن والشأن الطلب والقصد أكأنه م
 

 اآلاثر :
هذين املثلني للمنافقني ، يعين قوله : : ملا ضرب هللا  أبسانيدهالسدي يف تفسريه  قال
 مثلهم كمثل الذي استوقد انرا  : وقوله أو كصيب من السماء  [ اآلايت 19]البقرة

الثالث ، قال املنافقون : هللا أعلى وأجل من أن يضرب هذه األمثال ، فأنزل هللا هذه اآلية 
  هم اخلاسرون  إىل قوله  : 
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ذكر آهلة املشركني فقال   وإن يسلبهم الذابب شيئا   وذكر كيد  ن عباس قال إن هللابوعن ا
اآلهلة كبيت العنكبوت فقالوا أرأيت حيث ذكر هللا الذابب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن 

 على حممد أي شيء كان يصنع هبذا فأنزل هللا   إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثال   اآلية 
كبوت والذابب ، قال املشركون : ما ابل العنكبوت والذابب ملا ذكر هللا العن : وعن قتادة

 .  أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها  يإن هللا ال يستحي يذكران ، فأنزل هللا : 
وإن هللا  .قل أو كثر ، من احلق ، أن يذكر شيئا ما  يوعن قتادة : أي إن هللا ال يستحي

؟ من ذكر هذا هللا هل الضاللة : ما أراد قال أ ،حني ذكر يف كتابه الذابب والعنكبوت 
 .  ن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها أ يإن هللا ال يستحي فأنزل هللا 

وليس كذلك ، ، : العبارة األوىل عن قتادة فيها إشعار أن هذه اآلية مكية ال ابن كثري ق
 وعبارة رواية سعيد أقرب وهللا أعلم . 

 ادة . وعن جماهد حنو هذا الثاين عن قت
وعن احلسن قال ملا أنزلت   اي أيها الناس ضرب مثل   قال املشركون ما هذا من األمثال 
فيضرب أو ما يشبه هذا األمثال فأنزل هللا   إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة 

 فما فوقها   مل يرد البعوضة إمنا أراد املثل 
  هوروي عن إمساعيل بن أيب خالد حنو 

للدنيا إذ البعوضة حتيا ما  يع بن أنس يف هذه اآلية قال : هذا مثل ضربه هللاوعن الرب
؛ رب هلم هذا املثل يف القرآن ، فإذا مسنت ماتت . وكذلك مثل هؤالء القوم الذين ضُ جاعت

فلما نسوا ما ذكروا به  مث تال :  . عند ذلكتعاىل أخذهم هللا ، إذا امتألوا من الدنيا راي 
 [ . 44] األنعام  أبواب كل شيء فتحنا عليهم 

 .عن أيب العالية حنوه و 
 وعن قتادة قال البعوضة أضعف ما خلق هللا 

وأخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ يف العظمة والديلمي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا  صلى 
فل البعوضة والذرة هللا عليه وسلم  اي أيها الناس ال تغرتوا ابهلل فإن هللا لو كان مغفال شيئا ألغ

 واخلردلة 
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)تعاىل قال بعض السلف : إذا مسعت املثل يف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ألن هللا و 
 .  وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها اال العاملون  :  يقول(

ل األمثا:  إن هللا ال يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها  :  جماهد يف قوله عنو 
 صغريها وكبريها يؤمن هبا املؤمنون ، ويعلمون أنه احلق من رهبم ، ويهديهم هللا هبا . 

، أي : يعلمون أنه كالم الرمحن فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رهبم  قتادة : عن و 
  .وأنه من عند هللا 

 وروي عن جماهد ، واحلسن ، والربيع بن أنس حنو ذلك . 
ية يف قوله   فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق   قال يؤمن به املؤمنون ويعلمون وعن أيب العال

 ون فيكفرون به قأنه احلق من رهبم ويهديهم هللا به ويعرفه الفاس
ويهدي به   يعين : املنافقني .  يضل به كثريا  :  أبسانيدهقال السدي يف تفسريه و 

لتكذيبهم  مبا قد علموه حقا ، ضاللة إىل ضاللتهم  املؤمنني ، فيزيد هؤالء :يعين  كثريا
فذلك إضالل هللا  (له موافقه نه ملا ضربإو )،  له همن املثل الذي ضربه هللا مبا ضرب، يقينا 

فيزيدهم هدى إىل ، من أهل اإلميان والتصديق  كثرياملثل ابيعين  ويهدي به إايهم به 
ضربه هللا له مثال  مامبا قد علموه حقا يقينا أنه موافق  وإمياان إىل إمياهنم ، لتصديقهم، هداهم 

قال : هم  وما يضل به إال الفاسقني  وإقرارهم به ، وذلك هداية من هللا هلم به . 
 املنافقون . 

 وعن ابن عباس يف قوله   وما يضل به إال الفاسقني   يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به 
 قال : هم أهل النفاق .  به إال الفاسقني  وما يضل وقال أبو العالية : 

 .وكذا قال الربيع بن أنس 
 فسقوا فأضلهم هللا على فسقهم .   وما يضل به إال الفاسقني وقال قتادة : 

 اخلوارج .  : يعين يضل به كثريا   بن أيب وقاص : وعن سعد
ينقضون عهد هللا  الذين وعن مصعب بن سعد قال : سألت أيب . فقلت : قوله تعاىل : 

 .إىل آخر اآلية فقال : هم احلرورية  من بعد ميثاقه
احلرورية هم   الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه   قال إايكم ونقض : قال  ه أيضاوعن

 هذا امليثاق وكان يسميهم الفاسقني 
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عىن ، فهو تفسري على امل وهذا اإلسناد إن صح عن سعد بن أيب وقاص قال ابن كثري : 
ال أن اآلية أريد منها التنصيص على اخلوارج الذين خرجوا على علي ابلنهروان ، فإن أولئك 

: ألهنم مسوا  ، مل يكونوا حال نزول اآلية ، وإمنا هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل
 خلروجهم عن طاعة اإلمام ، والقيام بشرائع اإلسالم .، خوارج 

  ء موضع ابلعراق نسب إليه طائفة من اخلوارج ملقامهم فيه .قلت احلرورية نسبة إىل حرورا
وعن قتادة يف قوله   الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه   قال إايكم ونقض هذا امليثاق 
فإن هللا قد كره نقضه وأوعد فيه وقدم فيه يف آي من القرآن تقدمة ونصيحة وموعظة وحجة 

يف نقض هذا امليثاق فمن أعطى عهد هللا وميثاقه من مثرة ما نعلم هللا أوعد يف ذنب ما أوعد 
 قلبه فليوف به 

وأخرج أمحد والبزار وابن حبان والطرباين يف األوسط والبيهقي يف شعب اإلميان عن أنس قال 
خطبنا رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  فقال أال ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد 

 له 
اري يف اترخيه واحلاكم وصححه عن عائشة قالت قال رسول هللا  صلى هللا عليه وأخرج البخ

 .وسلم  حسن العهد من اإلميان 
 صحيحني لحديث يف الواألحاديث يف حفظ العهد كثرية ومن أشهرها ا

أولئك ) إىل قوله  الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه  وعن أيب العالية يف قوله  : 
قال : هي ست خصال من املنافقني ، إذا كانت فيهم الظهرة على الناس  ن اخلاسرو  (هم

ونقضوا ، إذا حدثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا اؤمتنوا خانوا  :أظهروا هذه اخلصال 
وإذا كانت  .وأفسدوا يف األرض ، عهد هللا من بعد ميثاقه ، وقطعوا ما أمر هللا به أن يوصل 

إذا حدثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا اؤمتنوا  : (الثالث)وا اخلصال الظهرة عليهم أظهر 
 خانوا . 

  .وكذا قال الربيع بن أنس أيضا 
 الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه  وقال السدي يف تفسريه إبسناده قوله تعاىل : 

  مث كفروا فنقضوه . ، فأقروا به، قال : هو ماعهد إليهم يف القرآن 
 وعن قتادة يف قوله   ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصل   قال الرحم والقرابة 
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 و عن السدي يف قوله   ويفسدون يف األرض   قال يعملون فيها ابملعصية 
 وعن مقاتل يف قوله تعاىل   أولئك هم اخلاسرون   يقول هم أهل النار 

الم من اسم مثل خاسر ومسرف وعن ابن عباس قال كل شيء نسبه هللا إىل غري أهل اإلس
 وظامل وفاسق فإمنا يعين به الكفر وما نسبه إىل أهل اإلسالم فإمنا يعين به الذنب 

 
 أقوال املفسرين :
وهو قال ابن كثري : ما حكاه السدي ألنه أمس ابلسورة ، من أساب النزول اختار ابن جرير 

 .مناسب 
السفهاء وأهل العناد واملراء من الكفار ما استنكره اجلهلة و  أنلبيان  اآليةسيقت هذه و 

تكون احملقرات من األشياء مضرواب هبا املثل ليس مبوضع لالستنكار  أنواستغربوه من 
ملا فيه من كشف املعىن ورفع احلجاب عن  إليهالتمثيل إمنا يصار  أنواالستغراب من قبل 

 الغرض املطلوب وإدانء املتوهم من املشاهد 
 عظيما كان املتمثل به مثله وإن كان حقريا كان املتمثل به كذلك  فإن كان املتمثل له

أمرا تستدعيه حال املتمثل له وتستجره إىل  إال إذافليس العظم واحلقارة يف املضروب به املثل 
 نفسها فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضية 

ىل الباطل ملا كان إوالنور و أال ترى إىل احلق ملا كان واضحا جليا أبلج كيف متثل له ابلضياء 
هلل تعاىل ال  أنداداجعلها الكفار  بضد صفته كيف متثل له ابلظلمة وملا كانت حال اآلهلة اليت

حال أحقر منها وأقل ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها يف الضعف والوهن وجعلت أقل 
 يستبدع ومل يقم من الذابب وأخس قدرا وضربت هلا البعوضة فالذي دوهنا مثال مل يستنكر ومل

 للمتمثل استحى من متثيلها ابلبعوضة ألنه مصيب يف متثيله حمق يف قوله سائق للمثل على
ن املؤمنني الذين عادهتم اإلنصاف والعمل على العدل والتسوية والنظر أقضية مضربه ولبيان 

ر الشبهة بساحته يف األمور بناظر العقل إذا مسعوا مبثل هذا التمثيل علموا انه احلق الذي ال مت
 والصواب الذي ال يرتع اخلطأ حوله 

وأن الكفار الذين غلبهم اجلهل على عقوهلم وغصبهم على بصائرهم فال يتفطنون وال يلقون 
حب الرايسة وهوى األلف والعادة ال خيليهم أن ينصفوا  أن إالنه احلق أعرفوا  أو، أذهاهنم 
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طالن وقابلوه ابإلنكار وان ذلك سبب زايدة هدى فإذا مسعوه عاندوا وكابروا وقضوا عليه ابلب
 .املؤمنني وإهنماك الفاسقني يف غيهم وضالهلم 

والعجب منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون األمثال ابلبهائم والطيور وأحناش 
األرض واحلشرات واهلوام وهذه أمثال العرب بني أيديهم مسرية يف حواضرهم وبواديهم قد 

يها أبحقر األشياء فقالوا أمجع من ذرة وأجرأ من الذابب وأمسع من قراد وأصرد من متثلوا ف
جرادة وأضعف من فراشة وآكل من السوس وقالوا يف البعوضة أضعف من بعوضة وأعز من 

 مخ البعوض وكلفتين مخ البعوض 
_  وقيل : ال خيشى _أي : ال يستنكف  يال يستحي  ومعىن اآلية أنه تعاىل أخرب أنه

 أن يضرب مثال ما  َّصغريا أو كبريا . ، أبي شيء كان ، مثل كان  أي 
منصوبة على البدل ،كما تقول : ألضربن ضراب  بعوضة ههنا للتقليل ، وتكون  ما و

 .  ( نكرة موصوفة ببعوضة ماأو تكون ، )فيصدق أبدىن شيء . ما 
ة إبعراهبا . قال : وذلك سائغ يف  معرب بعوضة موصولة ، و ما ن أواختار ابن جرير 

يكوانن معرفة اترة ، ونكرة  ألهنما ، أهنم يعربون صلة ما ومن إبعراهبما ، كالم العرب
 ،كما قال حسان بن اثبت :     أخرى

 وكفى بنا فضال على من غريان             حب النيب حممد إايان                 
وتقدير الكالم : إن هللا ال ، بة حبذف اجلار منصو  بعوضة ن تكون أقال : وجيوز 

 مابني بعوضة إىل مافوقها .  ( مثال)أن يضرب  ييستحي
  .وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء ]

ابلرفع ، قال ابن جين : وتكون صلة ملا  بعوضةورؤبة عبلة أيب  وقرأ الضحاك وإبراهيم بن 
[ أي : على 154] األنعام  لذي أحسن متاما على ا وحذف العائد كما يف قوله : ، 

الذي هو أحسن ، وحكى سيبويه : ما أان ابلذي قائل لك شيئا ، أي : ابلذي هو قائل لك 
 .  [شيئا

 فيه قوالن :  فما فوقها وقوله : 
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فما جتاوزها وزاد عليها يف املعىن الذي ضربت أي : فما دوهنا يف الصغر واحلقارة ، : أحدمها 
؛ هو فوق ذاك : نذهلم أو القلة واحلقارة حنو قولك ملن يقول فالن أسفل الناس و فيه مثال وه

 عرق فيما وصف به من السفالة والنذالة أتريد هو أبلغ و 
وأكثر احملققني . ويف احلديث : " لو أن : ، قال الرازي  ةوهذا قول الكسائي ، وأيب عبيد) 

 . ( فرا شربة ماء " كامنها  سقى  ماالدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة 
  .ألنه ليس شيء أحقر وال أصغر من البعوضة  ، هو أكرب منها فما:  فما فوقهاوالثاين : 

يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي ]و اختيار ابن جرير . ( قول قتادة بن دعامة و)وهذا 
له هبا  تقال : " ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال كتب هللا عنها أن رسول هللا 

 .  [هبا خطيئة " (عنه)درجة وحميت 
نه قصد بذلك رد ما استنكروه من ضرب املثل ابلذابب والعنكبوت ألهنما أكرب من أك

البعوضة كما تقول لصاحبك وقد ذم من عرفته يشح أبدىن شيء فقال فالن خبل ابلدرهم 
ا خبل فيه وهو الدرهم ن يبخل بنصف درهم فما فوقه تريد مبا فوقه مأوالدرمهني هو ال يبايل 

 نك قلت فضال عن الدرهم والدرمهني أوالدرمهان ك
فإن قلت كيف يضرب املثل مبا دون البعوضة وهي النهاية يف الصغر قلت ليس كذلك فإن 
جناح البعوضة أقل منها وأصغر بدرجات وقد ضربه رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  مثال 

 ها ومن جناحها للدنيا ويف خلق هللا حيوان أصغر من
 أنه ال يستصغر شيئا يضرب به مثال ، ولو كان يف احلقارة والصغر كالبعوضة ،تعاىل فأخرب 

كما ضرب املثل ،   ( كما ال يستنكف عن خلقها ،كذلك ال يستنكف من ضرب املثل هبا)
اي أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون  ابلذابب والعنكبوت ، يف قوله : 

ن دون هللا لن خيلقوا ذاباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذابب شيئا ال يستنقذوه منه م
مثل الذين اختذوا من دون هللا أولياء   [ وقال : 73] احلج  ضعف الطالب واملطلوب 

]  كمثل العنكبوت اختذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 
أمل تر كيف ضرب هللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة  اىل : [ ، وقال تع41العنكبوت 

أصلها اثبت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني إبذن رهبا ويضرب هللا األمثال للناس 
اجتثت من فوق األرض ماهلا من قرار يثبت خبيثة لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
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الدنيا ويف اآلخرة ويضل هللا الظاملني ويفعل هللا ما الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة  هللا
ضرب هللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على  [ ، وقال تعاىل : 27-24]إبراهيم  يشاء 
وضرب هللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على  [ ، مث قال : 75اآلية ] النحل  شيء

 [ كما قال :76اآلية ] النحل  شيء وهو كل على مواله أينما يوجهه ال أيت خبري 
اآلية ]  ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم مما ملكت أميانكم من شركاء فيما رزقناكم 

[ ، 29اآلية ] الزمر  ضرب هللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون  [ ، وقال : 28الروم 
[ 43] العنكبوت  ن وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملو  :  تعاىل قالقد و 

 . ويف القرآن أمثال كثرية
وما   كما قال يف سورة املدثر:  وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد هللا هبذا مثال  قوله : 

جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا 
ال يراتب الذين أوتوا الكتاب واملؤمنون وليقول الذين يف الكتاب ويزداد الذين آمنوا إمياان و 

قلوهبم مرض والكافرون ماذا أراد هللا هبذا مثال كذلك يضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء 
يضل به كثريا  هنا : ا[ ، وكذلك قال ه31] املدثر  وما يعلم جنود ربك إال هو 

 .  ال الفاسقني إوما يضل به  (ويهدي به كثريا)
الفاسق يشمل الكافر والعاصي ، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش . واملراد من اآلية الفاسق و 

الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه  :  الكافر وهللا أعلم ، بدليل أنه وصفهم بقوله
. وهذه  ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هم اخلاسرون 

أفمن  فار املباينة لصفات املؤمنني كما قال تعاىل يف سورة الرعد : الصفات صفات الك
ليك من ربك احلق كمن هو أعمى إمنا يتذكر أولوا األلباب الذين يوفون بعهد إيعلم أمنا أنزل 

هللا وال ينقضون امليثاق والذين يصلون ما أمر هللا به أن يوصل وخيشون رهبم وخيافون سوء 
والذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما  ن قال : اآلايت إىل أ احلساب 

-19] الرعد  أمر هللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار
25. ] 
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الء الفاسقني بنقضه ، فقال ف هؤ صَ وقد اختلف أهل التفسري يف معىن العهد الذي وَ 
وهنيه إايهم عما هناهم ، إايهم مبا أمرهم به من طاعته  هو وصية هللا إىل خلقه وأمره: بعضهم

 تركهم  العمل به . : )هو( ونقضهم ذلك ، وعلى لسان رسله ، عنه من معصيته يف كتبه 
وقال آخرون : بل هي يف كفار أهل الكتاب واملنافقني منهم ، وعهد هللا الذي نقضوه هو ما 

والتصديق به ، ، إذا بعث  ا فيها وأتباع حممد من العمل مب، عليهم يف التوراة  (هللا)أخذه 
هو جحودهم به بعد معرفتهم حبقيقته وإنكارهم : ونقضهم ذلك  .ومبا جاء به من عند رهبم 

بعد إعطائهم هللا من أنفسهم امليثاق ليبيننه للناس ، الناس  )من(ذلك ، وكتماهنم علم ذلك 
 . رهم واشرتوا به مثنا قليال وال يكتمونه ، فأخرب تعاىل أهنم نبذوه وراء ظهو 

 قول مقاتل بن حيان . (هو)و، وهذا اختيار ابن جرير رمحه هللا 
وعهده إىل مجيعهم يف ، بل عىن هبذه اآلية مجيع أهل الكفر والشرك والنفاق : وقال آخرون 

ما : وعهده إليهم يف أمره وهنيه . من األدلة الدالة على ربوبيته  إليهموضع  ما : توحيده
الشاهدة هلم ، حتج به لرسله من املعجزات اليت ال يقدر أحد من الناس غريهم أن أييت مبثله ا

، هلم صحته ابألدلة  (قد تبينت)تركهم اإلقرار مبا : ونقضهم ذلك : قالوا . على صدقهم 
 .وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق 

  ( :وإليه مال الزخمشري فإنه قال، )حسن  وهو، وروي عن مقاتل بن حيان أيضا حنو هذا 
كأنه ،  فإن قلت : فما املراد بعهد هللا ؟ قلت : ماركز يف عقوهلم من احلجة على التوحيد )

وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا  :  أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معىن قوله
وأوفوا  نزلة عليهم كقوله : الكتب امل يفأخذ امليثاق عليهم  أو[ 172] األعراف  بلى 

 ( . [40] البقرة  بعهدي أوف بعهدكم 
هو العهد الذي أخذه عليهم حني أخرجهم من ، تعاىل هللا وقال آخرون : العهد الذي ذكره 

هتم وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذراي الذي وصف يف قوله : ، صلب آدم 
ونقضهم ، [  اآليتني 172] األعراف  ى ربكم قالوا بلبوأشهدهم على أنفسهم ألست 

 تركهم الوفاء به . : ذلك 
 حكى هذه األقوال ابن جرير يف تفسريه . . وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا 
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وقيل عهد هللا اىل خلقه ثالثة عهود العهد األول الذي أخذه على مجيع ذرية آدم اإلقرار 
وعهد خص به النبيني ان يبلغوا الرسالة  172عرافبربوبيته وهو قوله تعاىل وإذا أخذ ربك األ

ويقيموا الدين وال يتفرقوا فيه وهو قوله تعاىل وإذ أخذان من النبيني ميثاقهم األحزابوعهد خص 
به العلماء وهو قوله وإذا اخذ هللا ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال يكتمونه آل 

 عمران 
و ما وثقوا به عهد هللا من قبوله وإلزامه أنفسهم وجيوز أن يكون والضمري يف ميثاقه للعهد وه

 مبعىن توثقته كما أن امليعاد وامليالد مبعىن الوعد والوالدة 
و من بعد ما وثق به عهده أوجيوز أن يرجع الضمري اىل هللا تعاىل أي من بعد توثقته عليهم 

 من آايته وكتبه وإنذار رسله 
قيل : املراد به صلة األرحام والقراابت كما  ر هللا به أن يوصل ويقطعون ما أم وقوله : 

تفسدوا يف األرض وتقطعوا ن أفهل عسيتم إن توليتم  فسره قتادة ،كقوله تعاىل : 
  .[ ورجحه ابن جرير 22] حممد  أرحامكم

هم ما معىن قطعهم ما أمر هللا به أن يوصل قطعهم األرحام ومواالة املؤمنني وقيل قطعقيل : و 
 . بني األنبياء من الوصلة واالحتاد واالجتماع على احلق يف إمياهنم ببعض وكفرهم ببعض

 فكل ما أمر هللا بوصله وفعله قطعوه وتركوه . ؛ أعم من ذلك :  وقيل
وهذا كما قال . قال : يف اآلخرة  أولئك هم اخلاسرون  وقال مقاتل بن حيان يف قوله : 

 [. 25] الرعد  لعنة وهلم سوء الدار أولئك هلم ال تعاىل : 
اخلاسرون : مجع خاسر ، وهم الناقصون  أولئك هم اخلاسرون  وقال ابن جرير يف قوله : 

أنفسهم حظوظهم مبعصيتهم هللا من رمحته ،كما خيسر الرجل يف جتارته أبن يوضع من رأس 
ته اليت خلقها لعباده يف خسر حبرمان هللا إايه رمح الكافر واملنافقماله يف بيعه ، وكذلك 

 .القيامة أحوج ما كانوا إىل رمحته 
 

 املعىن اإلمجايل :
يذكر هللا جل وعال أنه ال يستنكف من ذكر املخلوقات احلقرية يف ضربه األمثال للناس  
كالبعوضة وما هو أحقر منها واملؤمنون يعلمون يقينا أن ما جاءهم من رهبم هو احلق الذي 
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الكافرون فهم الذين ال يفقهون عن هللا فيتهكمون ويستخفون هبذه األمثال ال مرية فيه وأما 
قائلني : مافائدهتا ؟ وما املراد منها ؟ وهم ال يعقلون ما يرتتب على ذلك من ضالل أقوام  
كثريين وهداية آخرين مثلهم والذين قدر هللا عليهم الضالل بذلك إمنا هم الذين خرجوا عن 

 سواء منهم من انقض فطرته اليت فطره هللا عليها فنقض عهد هللا دين هللا ونقضوا عهد هللا
املأخوذ عليه يف صلب أبيه آدم ومن نقض عهد هللا املأخوذ عليه من أهل الكتاب والعلماء 
بعدم كتمان ما أنزل هللا ويعرضون عن كل ما أمرهم هللا بوصله وفعله فيقطعونه وال يفعلونه 

  ء أمثال هؤالء إال اخلسارة والندامة يوم القيامة .ومن أعظم ذلك الرحم فما جزا
 

 ومن مسائل اآليتني :
ما حار فيه املعتزلة وغريهم من مؤويل الصفات ونفاهتا حيث جاء فيهما نسبة احلياء إىل هللا 

 ونسبة اإلرادة إليه ونسبة اإلضالل واهلداية إليه .
ليق جبالله من غري تكييف أو وأهل السنة يؤمنون بذلك كله على ما ذكر سبحانه كما ي

 تشبيه أو تعطيل ويؤمنون أبن شيئا من ذلك ال يشبه شيئا من املخلوقات .
فحياء هللا تعاىل صفة تستلزم فعل اجلميل واحلسن وتنزه هللا تعاىل عن فعل ما يشني ويستقبح 

 وال يستلزم من إثباهتا إثبات ما يعرتي احليي من املخلوقني كما سبق بيانه .
إن هللا حيي كرمي يستحيي اذا رفع إليه العبد قوله :  هو جار على سبيل التمثيل مثل:  وقيل

يديه أن يردمها صفرا حىت يضع فيهما خريا   تركه ختييب العبد وانه ال يرد يديه صفرا من 
 عطائه لكرمه برتك من يرتك رد احملتاج اليه حياء منه 

ن أك ضرب املثل ابلبعوضة ترك من يستحيي وكذلك معىن قوله إن هللا ال يستحي أي ال يرت 
 يتمثل هبا حلقارهتا 

ن يضرب أما يستحيي رب حممد أن تقع هذه العبارة يف كالم الكفرة فقالوا أوجيوز وقيل : 
 .مثال ابلذابب والعنكبوت فجاءت على سبيل املقابلة وإطباق اجلواب على السؤال 

بت يف الكتاب والسنة يف مواضع عدة تنسف وهذه توجيهات املعتزلة ووصف هللا ابحلياء اث
 مثل هذه التمحالت .
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وإرادة هللا نوعان : قدرية كونية وهي تتعلق ابخللق واإلجياد فما يكون يف الكون إال ما أراده 
 هللا تعاىل وخلقه .

وشرعية دينية وهي تتعلق ابألمر والنهي وما حيبه هللا ويبغضه وقد تتوافق مع الكونية كما يف 
 املطيع للطاعات وقد تتعارض معها كما يف فعل العصاة للمعاصي . فعل

وإرادة هللا مرتبطة مبوضوع القضاء والقدر وخلق أفعال العباد وحمل التفصيل يف ذلك يف كتب 
 العقيدة .

وأما اهلداية واإلضالل فكذلك متعلقة مبا سبق وأهل السنة واجلماعة أن الذي يهدي ويضل 
وما يفعل ذلك إال عدال منه واستحقاقا كل ملا قدره هللا عليه وقالت  هو هللا تعاىل حقيقة

فضل به  ىل السبب ألنه ملا ضرب املثلإىل هللا تعاىل إسناد الفعل إإسناد اإلضالل املعتزلة : 
 .قوم واهتدى به قوم تسبب لضالهلم وهداهم 

وقيد فقال اي أاب حيىي وعن مالك بن دينار رمحه هللا أنه دخل على حمبوس قد أخذ مبال عليه 
ما ترى ما حنن فيه من القيود فرفع مالك رأسه فرأى سلة فقال ملن هذه السلة فقال يل فأمر أ

 . هذه وضعت القيود على رجلك: هبا تنزل فإذا دجاج وأخبصة فقال مالك 
ىل وهذا الذي قالوه ومثلوا به ال يغري شيئا ألن الذي خلق السبب وفعل هذا العبد هو هللا تعا

أيضا وهو خالق ما ترتب على السبب فلم يتغري شيئا . والتفصيل حمله كتب العقيدة كما 
 سبق وهللا تعاىل أعلم .

 ونكتفي هبذا القدر وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم . 
 
 :سئلة ألا

 (  ) صح ال يستحيي : احلياء تغري وانكسار يعرتي اإلنسان من ختوف ما يعاب به ويذمـ 1
 احلياء كما قال الراغب انقباض النفس عن القبائح وهو مثل اخلجل ) خطأ ( .ـ 2
قال بعضهم اخلجل ال يكون إال بعد صدور أمر زائد ال يريده القائم به خبالف احلياء فإنه ـ 3

 ) صح ( . قد يكون مما مل يقع فيرتك ألجله
 ) صح ( . وضرب اخلامتيضرب مثال : ضرب املثل اعتماده وصنعه من ضرب اللنب ـ 4
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إهبامية وهي اليت إذا اقرتنت ابسم نكرة أهبمته إهباما وزادته  يف قوله ) مثاًل ما بعوضة ( ما ـ 5
 ) صح ( شياعا وعموما كقولك أعطين كتااب ما تريد أي كتاب كان

 ـ ما يف قوله ) مثالً ما بعوضة ( هي النافية مبعىن : ال بعوضة وال غريها ) خطأ ( .6
البعوضة : واحد البعوض وهو طائر معروف وفيه من دقيق الصنع وعجيب اإلبداع ما ـ 7

 ) صح ( . يعجز اإلنسان أن حييط بوصفه
وأما : حرف فيه معىن الشرط ولذلك جياب ابلفاء وفائدته يف الكالم أن يعطيه فضل ـ 8

 ) صح ( . توكيد
 ) صح ( ثبت ووجب احلق : الثابت الذي ال يسوغ إنكاره يقال حق األمر إذاـ 9

  مثالً : منصوب على احلال ) خطأ ( .ـ 10
ـ الفسوق : هو الفساد وإفساد ، ومنه قول العرب : فسقت الرطبة إذا فسدت ، وهلذا 11

 يقال للفأرة فويسقة ملا تفعله من الفساد يف األطعمة وغريها ) خطأ ( .
 صي ) خطأ ( .ـ الفسق يف الشرع هو فساد القلب واجلوارح ابلكفر واملعا12
ساغ استعمال النقض يف إبطال العهد حيث تسميتهم  والنقض : الفسخ وفك الرتكيب ـ 13

 ) صح ( .العهد ابحلبل على سبيل االستعارة ملا فيه من ثبات الوصلة بني املتعاهدين 
 ـ األمر : طلب الفعل ممن هو دونك وبعثه عليه ) صح ( .14
قال املنافقون : هللا أعلى وأجل من أن يضرب هذه  ـ ملا ضرب هللا املثلني للمنافقني15

 ) صح ( . األمثال ، فأنزل هللا هذه اآلية
ملا ذكر هللا العنكبوت والذابب ، قال املشركون : ما ابل العنكبوت والذابب يذكران ، ـ 16

 هذه اآلية ) صح ( . فأنزل هللا
 ت ماتت ) صح ( .البعوضة أضعف ما خلق هللا وهي حتيا ما جاعت فإذا شبعـ 17
قال بعض السلف : إذا مسعت املثل يف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ألن هللا ـ 18

 ( ) صح (  ال العاملونإ وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها)  يقول :
ـ عن سعد بن أيب وقاص أن الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه هم اخلوارج ، ورجحه 19

 طأ ( .ابن كثري ) خ
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ـ قوله ) وأولئك هم اخلاسرون ( ابإلشارة للبعيد للداللة على أهنم يف منزلة بعيدة من 20
 اخلسران ) صح ( .

ـ دخول ضمري الفصل ) هم ( بني وأولئك واخلاسرون للداللة أن هؤالء املذكورين هم من 21
 اخلاسرين ال أن غريهم ليس خباسر ) خطأ ( .

ما استنكره اجلهلة والسفهاء وأهل العناد واستغربوه من أن  سيقت هذه اآلية لبيان أنـ 22
تكون احملقرات من األشياء مضرواب هبا املثل ليس مبوضع لالستنكار واالستغراب من قبل أن 
التمثيل إمنا يصار إليه ملا فيه من كشف املعىن ورفع احلجاب عن الغرض املطلوب وإدانء 

 ) صح ( . املتوهم من املشاهد
 وهي قراءة متواترة ) خطأ ( .ابلرفع (  بعوضة)  الضحاك وإبراهيم بن أيب  عبلة ورؤبةقرأ ـ 23
 فيه قوالن : (  فما فوقهاـ ) 24

فما هو أكرب منها ، ألنه ليس شيء أحقر وال  والثاين :.  أحدمها : فما دوهنا يف الصغر
 ) صح ( . أصغر من البعوضة .

إلضالل إىل هللا تعاىل وهي صفات نؤمن هبا كما يليق ـ يف اآلايت نسبة احلياء واهلداية وا25
 جبالل هللا تعاىل ) صح ( .

ـ إرادة هللا نوعان : كونية وشرعية فاألوىل ميكن أن تقع وأن ال تقع كإرادته سبحانه جلميع 26
الناس أن يؤمنوا وأما الثانية فإهنا ال بد أن تقع وهو إرادته سبحانه للناس أن يكون منهم 

 الكافر )خطأ ( .املؤمن و 
هو وصية هللا إىل خلقه وأمره إايهم مبا أمرهم به من طاعته وهنيه إايهم ـ العهد املقصود : 27

عما هناهم عنه من معصيته يف كتبه ، وعلى لسان رسله ، ونقضهم ذلك : )هو( تركهم  
 ) صح ( .العمل به 

منهم ، وعهد هللا الذي  كفار أهل الكتاب واملنافقنيـ املقصود ابلذين ينقضون العهد  28
إذا بعث ،  نقضوه هو ما أخذه )هللا( عليهم يف التوراة ، من العمل مبا فيها وأتباع حممد 

والتصديق به ، ومبا جاء به من عند رهبم . ونقضهم ذلك : هو جحودهم به بعد معرفتهم 
 ه ) صح ( .حبقيقت
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م ليهم حني أخرجهم من صلب آدالعهد الذي ذكره هللا تعاىل ، هو العهد الذي أخذه عـ 29
 ، وهو الصحيح وأما سواه فضعيف ) خطأ ( .

ركز يف عقوهلم  : فإن قلت : فما املراد بعهد هللا ؟ قلت : ماابن جرير وابن كثري قال ـ 30
 م ) خطأ ( .من احلجة على التوحيد ، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليه
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 ةالثامنة عشر احملاضرة 
*** 

 
 .واملناسبة والقراءات، التالوة،
 :التالوة

ُتْم أَْمَوااتً  َكْيفَ } مُثَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعوَن * ُهَو الَِّذي  َفَأْحَياُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم مُثَّ حُيِْييُكمْ  َتْكُفُروَن اِبُللَِّ وَُكنـْ
يعًا مُثَّ اْستَـَوى َخَلقَ  َوُهَو ِبُكلِم َشْيء    مَسَاَوات  ِإىَل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبعَ  َلُكْم َما يف اأَلْرِض مجَِ
 .{َعِليمٌ 

 :القراءات
التاء وكسر اجليم. وقرأ  ، ابلبناء للفاعل، أي: بفْتح{إِلَْيِه تـَْرِجُعونَ  مُثَّ } :قرأ يعقوب ِمن العشرة

احلقيقيم الذي  بضم التاء وفتح اجليم، ألنم هللا تعاىل هو الفاعل :الباقون ابلبناء للمفعول، أي
 .إليهيُرِجعهم 

 
 :املناسبة

قبائحهم املستدِعية ملزيد ُسخطه تعاىل  اآلية التفات إىل خطاب أولئك الكفار، بعد أن عدمد
 .عليهم

 .الغائب، وأردع له واإلنكار إذا ُوجمه إىل املخاَطب، كان أبلَغ من توجيهه إىل
 

 

 .لغوّيات
غري ظرف  ماً، أو، فمحلمها: نْصب دائ-وُعزي إىل سيبويه-اسم، إمما ظرف  :{َكْيفَ } 
مع غريه. وادمعى ابن مالك أنم  ، فمحلمها: رفع مع املبتدإ، ونصب-وُعزي إىل األخفش-

 ليست زماانً وال مكاانً، لكن لكوهنا تفسمر بقولك: "على أيم  أحداً مل يقل بظرفيمتها، إذ
  .حال"، أطلق اسم الظرف عليها جمازاً، واستحسنه ابن هشام

 .ماً إليه اإلنكار والتعجيبوهي هنا لالستخبار، منض
ومعكم ما َيصرف عن الكفر ويدعو  ومعناها هنا معىن: اهلمزة، كقولك: أتكفرون ابهلل،
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  إىل اإلميان؟
 ونظريه، قولك: أتطري بغري جناح؟ وكيف تطري بغري جناح؟

مستحيل بغري جناح، وأمما  فإن قلت: قولك: "أتطري بغري جناح؟": إنكار للطريان، ألنه
  .من اإلماتة واإلحياء فغري مستحيل، مع ما ذكرالكفر 

الكفر والدماعي إىل  قلت: قد أخرج يف صورة املستحيل، ِلَما قوي ِمن الصارف عن
 .اإلميان

ُتمْ } ُتْم أَْمَوااتً } :الواو يف قوله :{وَُكنـْ  .للحال {وَُكنـْ
ولكن: وقام األمري،  فإن قلت: فكيف صحم أن يكون حاالً وهو ماض؟ وال يقال: جئت

 .وقد قام، إالم أن ُيضمر قد
ُتْم أَْمَوااتً } :قلت: مل تدخل الواو على ُتْم أَْمَوااتً } :قوله وحده، ولكن على مجلة {وَُكنـْ  {ُكنـْ

ابهلل، وقصتكم هذه؟ وحالكم: أنكم كنتم  ؛ كأنه قيل: كيف تكفرون{تـُْرًجُعونَ } إىل
مث حيييكم بعد  يتكم بعد هذه احلياة،أصالب آابئكم، فجعلكم أحياء، مث مي أموااتً نُطفاً يف

  .املوت، مث حياسبكم
، وبعضها مستقبل. واملاضي واملستقبل كالمها ال يصحم أن  فإن قلت: بعض القصة ماض 

 حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه، فما احلاضر الذي وقع يقعا حااًل، حىت يكون فعالً 
وأنتم عاملون هبذه القصة أبومهلا  فرونحااًل؟ قلت: هو العْلم ابلقصة، كأنه قيل: كيف تك

 وآخرها؟
، ويفيض منها سائر القوى. وقيل: القومة  احلياة: قومة تتبع االعتدال :{َفَأْحَياُكمْ } النموعيم

اإلحساس ابلفعل ال يدلم  والعضو املفلوج حيم وإالم لتسارع إليه الفساد، وعدم احلسماسة،
  .انعاألثر ِلم على عدم القومة، جِلواز فقدان

ومقدمماهتا، وعلى ما خيصم اإلنسان ِمن  وُتطلق جمازاً على القومة النمامية، ألهنا ِمن طالئعها
مقابل هلا يف كل  والعلم واإلميان، من حيث إهنا كماهلا وغايتها. واملوت الفضائل، كالعقل

  .مرتبة، والكلم يف كتاب هللا تعاىل
 .الغائبضمري لغري املتكلمم واملخاطب، وهو  :{ُهوَ }

وتشديدها هلمدان، وتسكينها ألسد  وفيه لغات ختفيف الواو مفتوحة، وحذفها يف الشِمعر
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 .وقيس
تعاىل، يُنبئ عن   اخلرافات واألوهام ِمن غالة املتصومفة: اسم من أمسائه عند أهل :{ُهوَ }و

: جهات الكثرة. قالوا: هو اسم مركمب ِمن حرفنْي  كْنه حقيقته املخصوصة املربأة عن مجيع
التثنية واجلمع، فليس يف احلقيقة  والواو، واهلاء أصل، والواو زائدة، بدليل سقوطها يف اهلاء

 الواحد الفرد الذي ال موجود سواه، وكلم شيء هالك إال إالم حرف واحد دال على
ذه األجلمة مداراً  لذِْكرهم، وسراجاً لسرمهم. وهو جار  وجهه. وملزيد ما فيه من األسرار اختم

 .عن احلْدس والقياس ألنفاس، ومسمماه غائبمع ا
من هذا اخلري، فال نعرف دعاًء  قلت: هداهم هللا إليه، وأضلم عنه رسله وأولياءه فحَرمهم

نعرفه يف  وال لغريه من األنبياء هبذا االسم املزعوم، وال -سلم صلى هللا عليه و-للنيب 
يف دعوات أئمة العْلم واهلدى من  وال دعوات الصحابة الكرام وحواري األنبياء والرُّسل،

نيِمني والسماع  يف هذه األممة وما قبلها، ومل نسمعه إالم من أصحاب الرْقص العلماء الرمابم
نحرفني عن اجلادمة،

ُ
-وِمن الكفرة القائلني بوحدة الوجود  والَوجد واإليقاع، ِمن جهلة امل

 .-وهللا املستعان
يعاً }و  .{َما} :مؤكمدة من كلمة ول الثاين، وهي حالُنصب على احلال من املوص :{مجَِ
  .أي: عال وارتفع، من غري تكييف، وال متثيل، وال حتديد :{اْستَـَوى}

قصداً سوايً، بال صارف يلويه  ، أي: قصد إليها إبرادته{ِإىَل }واملراد هنا: َقَصد، لِتعدميه بـ
 صده قصداً مستوايً، ِمناستوى إليه، كالسهم املرَسل إذا ق :وال عاطف يُثنيه، من قوهلم

 .غري أن يلوي على شيء؛ قاله الفراء
 :وقيل استوىل ومَلك، كما يف قوله

  ترْكنامُهو صرَعى لنْسر  وكاسرِ  فلما علْوان واستوْينا عليِهمو
مبعىن: "على"، وأيضاً االستيالء مؤخمر عن  {ِإىَل } وهو خالف الظاهر، القتضائه كون

السمماء، فال يقتضي  ج إىل القول أبنم املراد: استوىل على إجيادعليه، فيحتا  وجود املستوىَل 
 .تقدمم الوجود؛ وال خيفى ما فيه

البيت جمهول قائله، وُجلم ما  استوىل"، وهذا" :مبعىن {اْستَـَوى} قلت: وال يُعرف يف اللغة
 :االستيالء" قول الشاعر" :يذكره حُمرمِفو "االستواء" مبعىن
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  ِمن غري سيف  ودم  مهراقِ  راقِ قد استوى ِبْشر على الع
 وهو لنصراين ليس حبجمة يف اللغة، مع اعرتاضات أخرى ليس هذا حملمها.

، كأنه قيل: مث استوى إىل فوق.   واملراد بـ}السََّماء{ جهات العلوم
{ تفسريه. وقيل: الضمري راجع  والضمري يف: }َفَسوَّاُهنَّ{ ضمري ُمبهم، و}َسْبَع مَسَاَوات 

سََّماء{، و}السََّماء{ يف معىن اجلِنس. ومعىن تسويتهنم: تعديل خلقهنم وتقدميه، إىل: }ال
 وإخالؤه من الِعوج والُفطور، أو إمتام خلقهنم 

 
 اآلاثر.

تَـَنا اثـْنَـَتنْيِ فَاْعرَتَفـَْنا-رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن مسعود    : }قَاُلوا َربَـَّنا أََمتـََّنا اثـْنَـَتنْيِ َوَأْحيَـيـْ
ُتْم أَْمَوااتً َفَأْحَياُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم مُثَّ حُيِْييُكْم{".   ِبُذنُوبَِنا{، قال: "هي اليت يف )البقرة(: }وَُكنـْ

ُتْم أَْمَوااتً َفَأْحَياُكْم{: "أموااتً يف أصالب آابئكم، مل تكونوا شيئاً حىت  وعن ابن عباس: }ُكنـْ
حني يبعثكم. قال: وهي مثل قوله: }أََمتَـَّنا اثـْنَـَتنْيِ  خَلقكم، مث مُييتكم موتة احلق، مث حيييكم

تَـَنا اثـْنَـَتنْيِ{".   َوَأْحيَـيـْ
تَـَنا اثـْنَـَتنْيِ{، قال: "كنتم تراابً قْبل أن  وعن ابن عباس يف قوله: }َربَـَّنا أََمتـََّنا اثـْنَـَتنْيِ َوَأْحيَـيـْ

فرتجعون إىل القبور، فهذه  خيلقكم، فهذه ميتة. مث أحياكم فخلقكم، فهذه حياة. مث مييتكم
ميتة أخرى. مث يبعثكم يوم القيامة، فهذه حياة )أخرى(. فهذه ميتتان وحيااتن، فهو كقوله: 

ُتْم أَْمَوااتً َفَأْحَياُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم مُثَّ حُيِْييُكْم{".  }َكْيَف َتْكُفُروَن اِبُللَِّ وَُكنـْ
ُتْم أَْمَوااتً   َفَأْحَياُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم{، قال: "مْل تكونوا شيئاً فخلَقكم، وعن السدي، أبسانيده: }وَُكنـْ

 مث مُييتكم، مث حُيييكم يوم القيامة". 
وعن قتادة، يف اآلية، قال: "كانوا أموااتً يف أصالب آابئهم، فأحياهم هللا فأخرجهم، مث 

 حيااتن وموتتان". أماهتم املوتة اليت ال بدم منها، مث أحياهم للبعث يوم القيامة؛ فهما 
وعن جماهد، يف اآلية، قال: "مل تكونوا شيئاً حىت خَلَقكم، مث مُييتكم موتة احلق، مث حُيييكم، 

تَـَنا اثـْنَـَتنْيِ{ مْثلها".   وقوله }َربَـَّنا أََمتـََّنا اثـْنَـَتنْيِ َوَأْحيَـيـْ
م، مث يوم القيامة وعن أيب العالية، يف اآلية، يقول: "مل يكونوا شيئاً، مث أماهتم، مث أحياه

 يرجعون إليه بعد احلياة". 
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 وعن احلسن البصري، والضحاك، وعطاء اخلراساين، حنو ذلك. 
ُتْم أَْمَوااتً فََأْحَياُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم مُثَّ حُيِْييُكْم مُثَّ إِلَ  ْيِه وعن أيب صاحل: }َكْيَف َتْكُفُروَن اِبُللَِّ وَُكنـْ

 يف القرب، مث مييتكم". تـُْرَجُعوَن{، قال: "حيييكم 
وعن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: "خلقهم يف ظهر آدم، فأخذ عليهم امليثاق، مث أماهتم. مث 

خَلقهم يف األرحام، مث أماهتم. مث أحياهم يوم القيامة. وذلك كقول هللا تعاىل: }قَاُلوا َربَـَّنا 
تَـَنا اثـْنَـَتنْيِ{".  أََمتـََّنا اثـْنَـَتنْيِ َوَأْحيَـيـْ

 ل ابن كثري: "وهذا غريب، والذي قبله". قا
يعاً مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع  قوله تعاىل: }ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأَلْرِض مجَِ

 مَسَاَوات  َوُهَو ِبُكلِم َشْيء  َعِليٌم{. 
املنذر، وأبو الشيخ يف  أخرج أمحد، والبخاري يف "التاريخ"، ومسلم، والنسائي، وابن

"العظمة"، وابن مردويه، والبيهقي يف كتاب "األمساء والصفات"، عن أيب هريرة، قال: ))أخذ 
بة يوم السبت، وخلق اجلبال يوم  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  بيدي، فقال: خَلق هللا الرتم

النور يوم األربعاء، وبثم  األحد، وخَلق الشجر يوم االثنني، وخَلق املكروه يوم الثالاثء، وخَلق
 فيها الدواب يوم اخلميس، وخلق آدم يوم اجلمعة بعد العصر((.

قال ابن كثري: وقد ذكر ابن أيب حامت، وابن مردويه يف تفسري هذه اآلية، احلديث الذي رواه 
 مسلم والنسائي يف التفسري، فذَكره مث قال: 

ه علي بن املديين، والبخاري، وغري "وهذا احلديث من غرائب صحيح مسلم. وقد تكلمم علي
ا  واحد من احلفاظ، وجعلوه من كالم كعب، وأنم أاب هريرة إمنا مسعه من كعب األحبار، وإمنم

 ".-رمحه هللا-اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعاً. وقد حرر ذلك البيهقي 
أتثمر بقول شيخه  -رمحه هللا-قلت: كالم احلافظ ابن كثري فيه نظر من وجوه عدمة، ويبدو أنه 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية، فيما يتعلق هبذا احلديث والنظر فيه كالتايل:
 أواًل: هذا احلديث ضممنه اإلمام مسلم يف صحيحه؛ فاألصل فيه القبول وردم االعرتاضات.

 اثنياً: أنم دعوى تلقِمي أيب هريرة له عن كعب األحبار ابطلة ِمن عدمة وجوه:
 يل.ال يوجد عليها دل -1
 مل يرو شيء من هذا عن كعب أصاًل. -2
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 ليس أبو هريرة من املشهورين ابلرواية عن أهل الكتاب. -3
 ال جيوز توهيم الرواة ابلظمنم، والراوي هلذا احلديث مرفوعاً: ثقة. -4

اثلثاً: كيف يكون هذا احلديث مروايً عن أحد من أهل الكتاب، وهو يناقض قوهَلم، حيث 
 دء اخللق هو األحد، وأن هللا اسرتاح يوم السبت؟يعتقدون أنم يوم ب

 رابعاً: ال غرابة يف احلديث أساساً، وما اعرُتض به عليه فيه، مردود. ومن ذلك:
أنه مل يذكر فيه خْلق السماء، واجلواب أنه ليس بضروريم أن يذكر فيه كلم شيء، وما  -1

إليها ابلنور والدواب الرتباط  سكت عنه يُنظر يف حمل آخر. وقد قال بعض أهل العْلم: أشري
 ذلك هبا.

أنه جاء فيه: أنم اخلْلق يف سبعة أايم، والقرآن ذَكر أهنا ستة. واجلواب: أنم القرآن مل يذكر  -2
خْلق آدم ِضْمنها. واحلديث فيه خْلق آدم يف يوم اجلمعة، وأمما سوى ذلك فهو ستة أايم، 

الً خبْلق السموات واألرض كما تدلم فهو موافق للقرآن. كما أنم خْلق آدم ليس متمص
 النصوص املتكاثرة، فهو يف مجعة أخرى غري اجلمعة التالية خلْلق السموات واألرض.

أنه يوحي: أنم خلق األرض يف ستمة أايم، والقرآن يُقرمِر أهنا أربعة، واليومان الباقيان خِلْلق  -3
يئاً يتعلمق ابألرض يف يوَمْي خلق السماء. واجلواب: أنه ليس ابلضرورة أْن ال خيلق هللا ش

السماء؛ وقد تقدمم أنم خْلق النور كان يف يوم خْلق السماء الستلزام ذلك هلا، وكذا خلق 
.  الدموابم

هذا مجلة ما يُردم به على االعرتاض على هذا احلديث، ابختصار شديد. وقد قرمر ما يف هذا 
إسحق، وابن اجلوزي، وابن األنباري،  احلديث، ووافق ما فيه: مجاعة من أهل العْلم، كابن

والسهيلي. ومممن ردم على اعرتاضاته: املعلممي اليماين، والشيخ األلباين، وتلميذه أبو إسحق 
 احلويين.

وأخرج أمحد، وعبد بن محيد، وأبو داود، والرتمذي وحسمنه، وابن ماجة، وعثمان بن سعيد 
ا يف "كتاب املطر"، وابن أيب عاصم يف الدارمي يف "الرد على اجلهمية"، وابن أيب الدني

"السُّنمة"، وأبو يعلى، وابن خزمية يف التوحيد، وابن أيب حامت، وأبو أمحد، واحلاكم يف "الُكىن"، 
والطرباين يف "الكبري"، وأبو الشيخ يف "العظمة"، واحلاكم وصحمحه، والاللكائي يف "الُسنمة"، 

صلى -س بن عبد املطلب، قال: ))كنما عند النيب والبيهقي يف "األمساء والصفات"، عن العبا
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، فقال: هل تدرون كْم بنْي السماء واألرض؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم. قال: -هللا عليه وسلم
بينهما مسرية مخسمائة عام. وِمن مسرية مساء إىل مساء مسرية مخسمائة عام. وكثف كلِم مساء 

أعاله وأسفله كما بنْي السماء واألرض. مث مخسمائة سنة. وفوق السماء السابعة حْبر بني 
فوق ذلك: مثانية أوعال بني وركهنم وأظالفهن كما بني السماء واألرض. مث فوق ذلك: 

العرش، بني أسفله وأعاله ما بني السماء واألرض. وهللا سبحانه وتعاىل فوق ذلك، وليس 
 خيفى عليه من أعمال بين آدم شيء((. 

"مسنده"، والبزار، وأبو الشيخ يف "العظمة"، وابن مردويه، وأخرج إسحق بن راهويه يف 
: ))ما بنْي السماء -صلى هللا عليه وسلم-والبيهقي، عن أيب ذر، قال: قال رسول هللا 

واألرض مسرية مخسمائة عام، كذلك إىل السماء السابعة واألرضون مثل ذلك. وما بني 
مت ِلصاحبكم مث دلميتموه، لُوجد هللا السماء السابعة إىل العرش مثل مجيع ذلك. ولو حفر 

 مثة((، يعين: عْلمه. 
وأخرج الرتمذي، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن أيب هريرة، قال: ))كنا جلوسًا مع رسول هللا 

، فمرمت سحابة، فقال: أتدرون ما هذه؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. -صلى هللا عليه وسلم-
ض، يسوقها هللا إىل بلد ال يعبدونه وال يشكرونه. هل فقال: هذه الغياية، هذه روااي األر 

تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: فإنم فوق ذلك مساء. هل تدرون ما فوق 
ذلك؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: فإنم فوق ذلك موجًا مكفوفاً، وسقفًا حمفوظاً. هل 

. قال فإنم فوق ذلك مساء، هل تدرون ما فوق تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم
ذلك؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: فإنم فوق ذلك مساء أخرى. هل تدرون كم ما بينهما؟ 
قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: فإن بينهما مسرية مخسمائة عام. حىت عدم سبع مسوات، بني  

فوق ذلك؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. كل مساءْين مسرية مخسمائة عام. مث قال: هل تدرون ما 
قال: فإنم فوق ذلك العرش. فهل تدرون كم بينهما؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: فإنم بني 
ذلك كما بني السماءين. مث قال هل تدرون ما هذه؟ هذه أرض. هل تدرون ما حتتها؟ قالوا: 

م... حىت عدم سبع أرضني، هللا ورسوله أعلم. قال أرض أخرى، وبينهما مسرية مخسمائة عا
 بني كلم أْرضنْي مسرية مخسمائة عام((.
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وأخرج ابن أيب حامت، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن ابن عباس، قال: قال رجل: اي رسول 
 هللا، ما هذه السماء؟ قال: ))هذه موج مكفوف عنكم((.

يعًا مُثَّ اْستَـَوى  وقال السدي يف "تفسريه"، أبسانيده: }ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأَلْرِض مجَِ
{، قال: "إن هللا تبارك وتعاىل كان عرشه على املاء، ومل  ِإىَل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع مَسَاَوات 
خيلق شيئًا غري ما خَلق قبل املاء. فلما أراد أن خيلق اخلْلق، أخرج من املاء دخاانً، فارتفع 

مساء. مث أيبس املاء فجعله أرضاً واحدة. مث فَتقها فجعلها سْبع  فوق املاء فسما عليه، فسمماه
أرضني يف يومنْي، يف األحد واالثنني؛ فخلق األرض على حوت، واحلوت هو الذي ذَكره هللا 
يف القرآن: }ن َواْلَقَلِم{، واحلوت يف املاء، واملاء على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر مَلك، 

ة يف الريح؛ وهي الصخرة اليت ذكر لقمان، ليست يف السماء واملَلك على صخرة، والصخر 
وال يف األرض. فتحرك احلوت، فاضطرب، فتزلزلت األرض، فأرسى عليها اجلبال فقرمت؛ 
فاجلبال تفخر على األرض. فذلك قوله تعاىل: }َوَجَعْلَنا يف اأَلْرِض َرَواِسَي َأْن مَتِيَد هِبِْم{. 

لها وشجرها وما ينبغي هلا، يف يومنْي، يف: الثالاثء واألربعاء. وخلق اجلبال فيها، وأقوات أه
وذلك حني يقول: }ُقْل أَِإنَُّكْم لََتْكُفُروَن اِبلَِّذي َخَلَق اأَلْرَض يف يـَْوَمنْيِ َوجَتَْعُلوَن َلُه أَْنَداداً 

َك ِفيَها{، يقول: أنبت شجرها، َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمنَي * َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فـَْوِقَها َواَبرَ 
م  َسَواًء لِلسَّائِِلنَي{. يقول: من سأل، فهكذا  َر ِفيَها أَقـَْواهَتَا{ ألهلها يف }أَْربـََعِة َأايَّ }َوَقدَّ
األمر. }مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن{، وذلك الدخان ِمن تنفس املاء حني تنفمس، 

ا فجعلها مساء واحدة. مث ف تقها فجعلها سبع مسوات يف يومنْي، يف: اخلميس واجلمعة، وإمنم
مُسِمي: يوم اجلمعة، ألنه مجع فيه خْلق السموات واألرض. }َوأَْوَحى يف ُكلِم مَسَاء  أَْمَرَها{، 
قال: خَلق يف كل مساء خْلقها من املالئكة، واخلْلق الذي فيها من البحار وجبال الربد، وما 

ن السماء الدنيا ابلكواكب، فجعلها زينة وحفظاً، حتفظ من الشياطني. فلما ال نعلم. مث زيم 
فرغ من خْلق ما أحب، استوى على العرش، فذلك حني يقول: }َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض 

م  مُثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش{. ويقول: }َكانـََتا َرْتقاً فـََفتَـْقَنامُهَا{.   يف ِستَِّة َأايَّ
عبد هللا بن سالم، أنه قال: إن هللا بدأ اخلْلق يوم األحد، فخَلق األرضني يف األحد  وعن

واالثنني، وخلق األقوات والرواسي يف الثالاثء واألربعاء، وخلق السموات يف اخلميس واجلمعة. 
وفرغ يف آخر ساعة من يوم اجلمعة، فخَلق فيها آدم على عجل؛ فتلك الساعة اليت تقوم فيها 
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 ة. الساع
و عن ابن عباس، يف قوله: }مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماِء{، "يعين: خَلق سبع مسوات. قال: أجرى 
 النار على املاء، فبخمر البحر، فصعد يف اهلواء، فجعل السموات منها." 
وعن عبد هللا بن عمرو، قال: "ملا أراد هللا أن خيلق األشياء، إذ كان عرشه على املاء، وإذ ال 

وال مساء، خلق الريح فسلمطها على املاء حىت اضطربت أمواجه وأاثر ركامه، فأخرج من أرض 
املاء دخاانً وطينًا وزبداً. فأمر الدخان فَعاَل ومسا ومنا، فخلق منه السموات. وخلق من الطني 

 األرضني، وخلق من الزبد اجلبال".
أَلْرِض مجَِيعًا{، قال: "سخمر لكم ما يف وعن قتادة يف قوله: }ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف ا

 األرض مجيعاً، كرامة من هللا، ونعمة البن آدم، متاعًا وبلغة ومنفعة إىل أجل". 
يعًا{، قال: "سخمر لكم ما يف  وعن جماهد يف قوله: }ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأَلْرِض مجَِ

ِء{، قال: خَلق هللا األرض قبل السماء، فلما خلمق األرض مجيعاً. }مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل السََّما
 ،} األرض اثر منها دخان؛ فذلك قوله: }مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع مَسَاَوات 
 يقول: خلق سبع مسوات بعضهن فوق بعض، وسبع أرضني بعضهن حتت بعض".

السََّماِء{، قال: "ارتفع". ويف قوله: }َفَسوَّاُهنَّ{، وعن أيب العالية يف قوله: }مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل 
 قال: "سومى خْلقهن". 

وعن ابن مسعود قال: "بني السماء واألرض مخسمائة عام، وما بنْي كلِم مساءين مخسمائة 
مسرية مخسمائة عام. وما بني السماء إىل  -يعين: غلظ ذلك-عام، ومسري كلِم مساء 

وما بني الكرسي واملاء مسرية مخسمائة عام. والعرش على  الكرسيم مسرية مخسمائة عام.
 املاء، وهللا فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. 

و عن عبد هللا بن عمرو بن العاص: أنه نظر إىل السماء، فقال: تبارك هللا! ما أشدم بياضها! 
بعة املاء، وجعل والثانية أشدم بياضاً منها، مث كذلك، حىت بلغ سْبع مسوات. وخلق فوق السا

 فوق املاء العرش، وجعل فوق السماء الدنيا: الشمس والقمر والنجوم والرمجوم. 
وعن الربيع بن أنس قال: "السماء الدنيا موج مكفوف، والثانية مرمرة بيضاء، والثالثة حديد، 

والرابعة حناس، واخلامسة فضمة، والسادسة ذهب، والسابعة ايقوتة محراء، وما فوق ذلك 
ارى من نور، وال يعلم ما فوق ذلك إال هللا، ومَلك موكل ابحلجب يقال له: صح
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 ميطاطروش". 
وعن سلمان الفارسي قال: السماء الدنيا من زمرمدة خضراء، وامسها: "رقيعاء". والثانية من 
فضة بيضاء، وامسها: "أزقلون". والثالثة من ايقوتة محراء، وامسها: "قيدوم". والرابعة من درمة 

ضاء، وامسها: "ماعوان". واخلامسة من ذهبة محراء، وامسها: "ريقا". والسادسة من ايقوتة بي
 صفراء، وامسها: "دقناء". والسابعة من نور، وامسها: "عريبا". 

 و عن علي بن أيب طالب، قال: اسم السماء الدنيا: "رقيع". واسم السابعة: "الضراح". 
سماء اليت فيها العرش، وسيمد األرضني: األرض و عن ابن عباس، قال: "سيد السموات: ال

 اليت أنتم عليها". 
و عن الشعيب قال: "كتب ابن عباس إىل أيب اجللد يسأله عن السماء، من أي شيء هي؟ 

 فكتب إليه: إن السماء من موج مكفوف". 
 وعن حبة العرين، قال: "مسعت علياً ذات يوم حيلف: والذي خلق السماء من دخان وماء". 

 أخرج ابن أيب حامت، وأبو الشيخ، عن كعب، قال: "السماء أشدم بياضاً من اللنب". و 
و عن سفيان الثوري، قال: "حتت األرضني صخرة، بلغنا أنم تلك الصخرة منها خضرة 

 السماء". 
و عن ابن عباس قال: "تفكمروا يف كلِم شيء، وال تفكمروا يف ذات هللا؛ فإن بني السماء 

 يمه سبعة آالف نور، وهو فوق ذلك". السابعة إىل كرس
{، قال: "بعضهن فوق بعض، بني كل مساءين  و عن قتادة يف قوله: }َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع مَسَاَوات 

 مسرية مخسمائة عام". 
 أمما قوله تعاىل: }َوُهَو ِبُكلِم َشْيء  َعِليٌم{.

 هللا تعاىل".  عن ابن مسعود قال: "إنم أعدل آية يف القرآن: آخرها اسم من أمساء
قلت: كثري من هذه الرواايت يف خْلق السموات، من مرفوع وموقوف، أسانيدها واهية، 

 ومنها ما هو ِمن خرافات أهل الكتاب. فليتنبمه لذلك!
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 .اإلمجايل املعىن
، وأنتم {َكْيَف َتْكُفُروَن اِبُللَِّ } :يقول تعاىل، استنكاراً وتعجيباً، من حال هؤالء الكفار

 أوجدكم هللا تعاىل بقدرته، مث مييتكم ويسلبكم هذه مون ما كنتم عليه من العدم، حيثتعل
بعد هذا املوت  احلياة؟! وهو قد فعل ذلك، وسوف يفعل ما بعده، وهو إحياؤكم

 .ورجوعكم إليه ليحاسبكم
فقد خلق له ما فيها مجيعاً، كما  مث امنتم هللا تعاىل بتسخريه األرض وما عليها لإلنسان؛

 النعمة، فجعلها سبع مسوات، فأحسن خْلقها، وأحكمه حِلًكم خلق السماء إمتاماً هلذه
 .ويصلح شأهنم عالية عنده. فهو سبحانه بكل شيء عليم، يعلم ماينفع خْلقه

 
 .اآلية من مسائل

اللة الضمري: مبتدأً، واملوصول خرباً: ِمن الد يف جْعل :{ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكمُ } :قوله :األوىل 
املسرمة، والالم للتعليل  ال خيفى. وتقدمي الظرف على املفعول الصريح، لتعجيل على اجلاللة ما

 ما يف األرض لِتنتفعوا به يف أمور دنياكم ابلذمات أو واالنتفاع، أي: خَلق ألْجلكم مجيع
ريهم ابآلية كثري ِمن أهل السُّنمة وغ ابلواسطة، ويف أمور دينكم ابالستدالل واالعتبار. واستدلم 

 .النافعة قبل ورود الشرع على إابحة األشياء
تفسريها على نْفي عذاب القرب، إذ هناية ما  ال دليل يف اآلية على القول املختار يف :الثانية

وأدلمة عذاب القرب   .اإلحياء يف الربزخ، وعدم الذمِكر ال يدلم على عدم الوجود فيها: عدم ذكر
 .ملوضعكثرية متواترة يف غري هذا ا

ألنم املراد  ،{َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ } :وكذا ال دليل للُمجسِممة القائلني أبنه تعاىل يف مكان، يف
 .هلل اجلْمع يف احملشر، حيث ال يتوىلَّ احلْكَم سواه، واألْمر يومئذ :ابلرجوع إليه

 .آله وصحبه وسلمم هذا، ونكتفي هبذا القْدر. وصلمى هللا على نبينا حممد، وعلى
 
 :سئلة ألا

 ـ قرأ يعقوب ) َترجعون ( بفتح التاء على ابلبناء للفاعل وهي قراءة متواترة ) صح ( .1
 ـ االلتفات ابخلطاب من الغيبة إىل املخاطب أبلغ يف اإلنكار والردع ) صح ( .2
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 ) صح ( .: لالستخبار منضما إليه اإلنكار والتعجيب ومعناها هنا معىن اهلمزة ـ كيف 3
 كما ذكر ابن مالك واستحسنه ابن هشام ) ظرف فمحلها نصب دائماً  كيف : اسم إماـ  4

 خطأ ( .
 ـ الواو يف ) وكنتم ( عاطفة بتقدير : وقد كنتم ) خطأ ( .5
ـ قال بعض العلماء أبن الواو يف ) وكنتم ( حالية ، ويشكل عليه أبن دخلت على املاضي 6

 واحلال ال يقع إال على احلاضر ) صح ( .
 كيف تكفرون وأنتم عاملون هبذه القصة أبوهلا وآخرها ) صح ( .م :  ـ تقدير الكال7
ـ هو ضمري للغائب املذكر ، وليس له معىن يف ذاته ، وال جيوز أن جيعل امسًا من أمساء هللا 8

وال عند أحد من  تعاىل كما يفعله أهل اخلرافات ابلدعاء به وهذا أمر مل يعرف عند النيب 
 .السلف املتقدمني ) صح (

ـ استوى مبعىن بلغ كماله كما يف قوله تعاىل يف موسى عليه السالم : ) وملا بلغ أشده 9
 واستوى ( ) خطأ ( .

 ـ قال بعضهم : استوى مبعىن استوىل وملك كما قال الشاعر : 10
 فلما علوان واستوينا عليهمو            تركنامهو صرعى لنسر وكاسر

 ( .وهو خالف الظاهر وغري صحيح ) صح 
ـ ال بد من التفريق يف املعىن بني ) استوى إىل كذا ( و ) استوى على كذا ( و ) استوى ( 11

 من دون حرف ) صح ( .
يل قوله ) فسواهن سبع مساوات ( ـ السماء هنا اسم جنس يشمل السماوات السبع بدل12

 خطأ ( .)
 أو إمتام خلقهن معىن تسويتهن تعديل خلقهن وتقدميه وإخالؤه من العوج والفطورـ 13

 ( .صح)
 ( وكنتم أمواات فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم مث إليه ترجعونـ املراد على الصحيح بقوله ) 14

خلقهم يف ظهر آدم فأخذ عليهم امليثاق ، مث أماهتم ، مث خلقهم يف األرحام ، مث أماهتم ، مث 
) خطأ (  )متنا اثنتني وأحييتنا اثنتني قالوا ربنا أ )أحياهم يوم القيامة وذلك كقول هللا تعاىل : 

. 
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)خلق هللا الرتبة يوم السبت وخلق اجلبال يوم األحد وخلق الشجر يوم االثنني ـ حديث 15
وخلق املكروه يوم الثالاثء وخلق النور يوم األربعاء وبث فيها الدواب يوم اخلميس وخلق آدم 

 منهم ابن تيمية وابن كثري ) صح ( . رواه مسلم وغريه ضعفه مجاعة يوم اجلمعة بعد العصر (
ـ الصحيح أن احلديث فيه إشكاالت وقد تكلم فيه مجاعة منهم ابن املديين والبخاري ) 16

 خطأ ( .
ـ احلديث يوحي أن خلق األرض كان يف ستة أايم والقرآن يدل على أن خلق األرض كان 17

 أ ( .يف يومني واألرض يف أربعة ، وهذا يدل على ضعف احلديث ) خط
ـ اآلايت فيها التعجب واالستنكار من تكذيب الكفار مع أهنم يقرون بربوبية هللا الذي 18

 خلقهم من عدم وخلق السماوات واألرض وما بينهما ) صح ( 
( داللة على هو الذي جعل لكم )  ـ جعل الضمري مبتدأ واالسم املوصول خربًا يف قوله19

 جاللة وعظمة من فعل ذلك ) صح ( .
تقدمي الظرف ) لكم ( على املفعول الصريح للتنبيه على األهم وهو ) لكم ( مما فيه  ـ20

 زايدة املسرة ) صح ( .
 ـ الالم يف ) لكم ( هي الم التعليل ) صح ( .21
ـ اآلية فيها داللة على أن األصل يف األشياء املنع فال جيوز فعل إال ما أابحه هللا تعاىل ) 22

 خطأ ( .
عض هبذا اآلية على عدم وجود عذاب القرب ألنه مل يذكر فيها إال اإلحياء ـ استدل الب23

مرتني ، واجلواب أن عدم ذكر الشيء ال يدل على عدم وجوده وأدلة عذاب القرب كثرية 
 متواترة ) صح ( .

 ـ يف اآلية دليل على أن موجود فوق عرشه فوق سبع مساوات ) صح ( .24
 صد واإلقبال وهلذا جاء فيه حبرف إىل ) صح ( .ـ االستواء هنا مضمن معىن الق25
ـ قوله ) وهو بكل شيء عليم ( فيها بيان عموم علمه ألن عليم نكرة يف سياق اإلثبات ) 26

 خطأ ( .
ـ يف اآلية دليل على أن األرض خلقت قبل السماء وقد أكدت ذلك آايت سورة حم 27

 السجدة ) صح ( .
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حاها ( فيه دليل على أن السماء خلقت قبل األرض ،  ـ قوله تعاىل ) واألرض بعد ذلك د28
 كما قرر ذلك أئمة التفسري ) خطأ ( .

ـ يف اآلية دليل على عذاب القرب ألن املوت األول هو املوت املعلوم بعد احلياة الدنيا ، 29
 واحلياة بعده يف القرب ، مث املوت الثاين يوم القيامة مث البعث بعد املوت ) خطأ ( .

األحاديث أن بني مساء من السماوات السبع مسافة مخسمائة عام وبني األرض  ـ دلت30
 والسماء مثل ذلك ) صح ( .
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 ةالتاسعة عشر احملاضرة 
*** 

 
 .( من سورة )البقرة(33( إىل )30تفسري اآلّيت من )

  
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة
يـُْفِسُد ِفيَها  اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ  اِعٌل يف قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينمِ جَ  َوِإذْ }

َماَء َوحَنْنُ  ُس َلَك قَاَل ِإينمِ  َوَيْسِفُك الدِم  َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُموَن * َوَعلََّم آَدمَ  ُنَسبِمُح حِبَْمِدَك َونـَُقدِم
ُتْم َصاِدِقنَي * قَاُلوا ِئَكِة فـََقاَل أَْنِبُئوين أبَِمْسَاءِ اْلَمال اأَلمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى  َهُؤالِء ِإْن ُكنـْ

ُهْم أبَِمْسَاِئِهْم فـََلمَّا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم * قَاَل ايَ  ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا  آَدُم أَْنِبئـْ
ُتمْ  َلُكْم ِإينمِ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواتِ   قَاَل أمََلْ أَُقلْ أَنـَْبَأُهْم أبَِمْسَاِئِهمْ   َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ

 .{َتْكُتُمونَ 
 

 :القراءات
 .ليس فيها وجوه تتعلمق ابملعىن

 
 :املناسبة

عاممة، وكرامة اتممة؛ أتبع ذلك بنعمة  قال اآللوسي: "ملما امنتم سبحانه على َمن تقدمم مبا تقدمم،
 .إحسان إىل الفرع والولد سر أبيه واإلحسان إىل األصل

ظاهراً على أنم النوع اآلدميم هو  هللا البشارة، أتبع ذلك بقصمة آدم، دليالً  وقيل: بعد أن ذَكر
 ."املقصود من هذا الوجود
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 .لغوّيات
  ."نصب إبضمار "اذُْكْر"، وجيوز أن ينتصب بـ"قالوا :{َوِإذْ }

ها هنا زائدة،  {ِإذْ } أنه زعم: أنم  -وهو أبو عبيدة-وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية 
  .وقال ربك، وردمه ابن جرير :وأن تقدير الكالم

 ."هذا اجرتاء من أيب عبيدة :قال القرطيب: "وكذا ردمه مجيع املفسمرين، حىت قال الزجاج
 .اجلمع يف مْجع "مشال"، وإحلاق التاء لتأنيثاألصل، كالشمائل  مْجع "مالك" على :واملالئكة

يف } :الذي له مفعوالن، دخل على املبتدإ واخلرب، ومها قوله "ِمن: "جَعل :{َجاِعلٌ }و
  .فكاان مفعولَْيه، ومعناه: ُمَصريِم يف األرض خليفة {اأَلْرِض َخِليَفةً 

فيها  سكان األرض، فخَلفهمواملعىن: خليفة منكم، ألهنم كانوا  ِمن: خيُلف غريه، :واخلليفة
  .آدم وذريته
  .السوء، وكذلك تقديسه، ِمن: سَبح يف األرض واملاء تبعيد هللا عن :والتسبيح

  .وَقدَّس يف األرض: إذا ذهب فيها وأبعد
حبمدك، ألنه لوال إنعامك  يف موضع احلال، أي: نسبِمح حامدين لك، وُملتبسني {حِبَْمِدكَ }و

  .نتمكمن ِمن عبادتك مل علينا ابلتوفيق واللطف
أَدمي األرض، حنو: اشتقاقهم يعقوب ِمن: العقب، و إدريس  :ِمن: اأَلَدَمة، وِمن :{آَدمَ }

 .الَدْرس، و إبليس ِمن: اإِلْبالس :ِمن
 

 .اآلاثر
  ."فقد كان {ِإذْ } القرآن عن أيب مالك قال: "ما كان يف

، قال هلم: إين {َخِليَفةً  ِإينمِ َجاِعٌل يف اأَلْرضِ }: وعن احلسن، وقتادة قالوا: "قال هللا للمالئكة
  ."فاعل

  .وُروي عن قتادة حنوه ."وقال السدي: "استشار املالئكة يف خْلق آدم
اإلخبار ففيها تساهل، وعبارة احلسن  قال ابن كثري: "وهذه العبارة إن مل ترجع إىل معىن

  ."-أعلم وهللا-وقتادة أحسن 
 ."ل شيء يف القرآن "جعل"، فهو: خَلقوعن الضحاك قال: "ك
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صلى هللا عليه -سابط: أن النيب  وأخرج ابن جرير، وابن أيب حامت، وابن عساكر، عن ابن
املالئكة تطوف ابلبيت؛ فهي أومل َمن  ُدحيت األرض من مكة، وكانت)) :قال -وسلم

وكان النيب إذا هلك  .{َفةً َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِلي ِإينمِ } :اليت قال هللا طاف به. وهي األرض
نوح  ومن معه فيعبدون هللا هبا حىت ميوتوا فيها. وإنم قرب قوُمه جنا هو والصاحلون أاتها هو

  .((وهود وشعيب وصاحل بني زمزم وبني الركن واملقام
-وهو أنم املراد ابألرض: مكة  قال ابن كثري: "وهذا مرَسل، ويف سنده ضعف، وفيه مدرج،

  ."املراد ابألرض أعمم من ذلك إن الظاهر أن؛ ف-وهللا أعلم
يف  ِإينمِ َجاِعلٌ } :خيلقه، مث قرأ وعن ابن عباس قال: "إن هللا أخرج آدم من اجلنمه قبل أن

  ."{اأَلْرِض َخِليَفةً 
 {اأَلْرِض َخِليَفةً  ِإينمِ َجاِعٌل يف } :للمالئكة وقال السدي يف تفسريه أبسانيده: "إن هللا قال

ويتحاسدون،  اخلليفة؟ قال: يكون له ذرميمة يفسدون يف األرض، بمنا وما يكون ذلكقالوا : ر 
  ."ويقتل بعضهم بعضاً 

فيها، وسفكوا فيها الدماء،  وعن ابن عباس قال: "أول من سَكن األرض: اجلنم، فأفسدوا
أحلقهم  فبعث هللا إليهم إبليس، فقتلهم إبليس ومن معه، حىت :وقتل بعضهم بعضاً. قال

َجاِعٌل يف  ِإينمِ } :فأسكنه إايها، فلذلك قال زائر البحور، وأطراف اجلبال. مث خلق آدمجب
  ."{اأَلْرِض َخِليَفةً 

األرض قبل أن خُيلق آدم أبلفْي سنة،  وعن عبد هللا بن عمرو قال: "كان اجلنم بنو اجلانم يف
حىت أحلقوهم  بوهموسفكوا الدماء، فبعث هللا جنداً من املالئكة فضر  فأفسدوا يف األرض

 َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسدُ  ِإينمِ َجاِعٌل يف اأَلْرضِ } :جبزائر البحور، فقال هللا للمالئكة
َماءَ    ."{تـَْعَلُمونَ  قَاَل ِإينمِ أَْعَلُم َما ال} ؟{ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم

َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك  يَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَهايف اأَلْرِض َخلِ  ِإينمِ َجاِعلٌ }" :وعن ابن سابط
َماءَ    ."قال: "يعنون )به(: بين آدم {الدِم

إين أريد أْن أخلق يف األرض خْلقاً،  :وعن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: "قال هللا للمالئكة
. -خْلق س فيهاخْلق إالم املالئكة، واألرض لي -عز وجل-وليس هلل - وأجعل فيها خليفة

  ."{ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َأجَتَْعلُ } : قالوا
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تـُْبُدوَن َوَما  َوأَْعَلُم َما} :قوله إىل {ِإينمِ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفةً } :وعن أيب العالية يف قوله
ُتْم َتْكُتُمونَ  ، وخلق آدم اخلميس خَلق هللا املالئكة يوم األربعاء، وخلق اجلنم يوم" :، قال{ُكنـْ

 املالئكة هتبط إليهم يف األرض، فُتقاتلهم )ببْغيهم(، يوم اجلمعة. فكَفر قوم من اجلنم، فكانت
 {يـُْفِسُد ِفيَها َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ } :قالوا فكانت الدماء بينهم، فكان الفساد يف األرض؛ فِمن مَثم 

َماءَ } كما أفسدت اجلنم،  ."كما سفكوا {َوَيْسِفُك الدِم
املالئكة ُذعراً شديداً، وقالوا: ربنا مل  ن ابن زيد قال: "ملا خَلق هللا النار ُذعرت منهاو ع

؛ قالوا: -املالئكة ومل يكن هلل خْلق يومئذ إالم -قال: ملن عصاين ِمن خْلقي،  !خلقت هذه ؟
، وأييت دهر نعصيك فيه؟! قال: ال  إين أريد أن أخلق يف األرض خْلقاً، وأجعل فيها .اي ربم

فاجعلنا  ،{يـُْفِسُد ِفيَها َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ } :يسفكون الدماء، ويفسدون يف األرض. قالوا خليفة
ُس َلَك قَاَل ِإينمِ أَْعَلُم َما ال َوحَنُْن ُنَسبِمُح حِبَْمِدكَ } حنن فيها  ."{تـَْعَلُمونَ  َونـَُقدِم

، قال هلم: إين فاعل. {َخِليَفةً  ْرضِ ِإينمِ َجاِعٌل يف األَ } :وعن احلسن، قال: "قال هللا للمالئكة
 :فقالوا ابلعْلم الذي علممهم فأفاضوا برأيهم. فعلممهم عْلماً وطوى عنهم عْلماً عِلمه ومل يْعَلموه؛

َماءَ  َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفكُ } احلسن:  قال .{ِإينمِ أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ  قَالَ } ؟{الدِم
ولكن جعل هللا يف قلوهبم أنم ذلك  اجلنم كانوا يف األرض يفسدون ويسفكون الدماء،إن 

 ."الذي علممهم سيكون، فقالوا ابلقول
أعلَمهم أنه إذا كان يف  كان )هللا(" :{ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َأجَتَْعلُ } :وعن قتادة يف قوله

َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد } :الواالدماء، فذلك حني ق األرض خْلق، أفسدوا فيها وسفكوا
 ."{ِفيَها

هاروت وماروت ِمن أعوانه،  وعن أيب جعفر حممد بن علي، يقول: "السِمجلم مَلك، وكان
خْلق  ينظرهنم يف أمم الكتاب؛ فنظر نظرة مل تكن له، فأبصر فيها وكان له كلم يوم ثالث حملات

. فلما قال -وكاان ِمن أعوانه- وماروت آدم وما فيه من األمور، فأسرم ذلك إىل هاروت
َماءَ  َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسدُ  ِإينمِ َجاِعٌل يف اأَلْرضِ } :تعاىل ، قاال {ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم
  ."استطالة على املالئكة ذلك

بن احلسني جعفر حممد بن علي  قال ابن كثري: "وهذا أثر غريب. وبتقدير صحمته إىل أيب
الذين  . ومقتضاه: أن-وهللا أعلم-الكتاب، وفيه ِنكارة توجب ردمه  الباقر، فهو نَقله عن أهل
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  ."السياق قالوا ذلك إمنا كانوا اثننْي فقط؛ وهو خالف
َأجَتَْعُل } :يقول: إنم املالئكة الذين قالوا وعن عبد هللا بن حيىي بن أيب كثري، قال: "مسعت أيب

َماَء َوحَنُْن ُنَسبِمُح حِبَْمِدَك َونـَُقدِمسُ  ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفكُ ِفيَها َمْن يُـ  كانوا عشرة آالف،  {َلكَ  الدِم
  ."فأحرقتهم فخرجت انر من عند هللا

  ."-وهللا أعلم- قال ابن كثري: "وهذا أيضاً إسرائيلي ُمنَكر كالذي قبله
ِفيَها َمْن  َأجَتَْعلُ } :خْلق آدم، فقالوا وقال ابن جريج: "إمنا تكلمموا مبا أعلمهم أنه كائن ِمن

َماءَ    ."{يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم
كم والرأي! فإن هللا تعاىل ردم   الرأي على املالئكة، وذلك أن هللا قال وعن ابن عباس قال: "إايم

ِإينمِ  قَالَ } ؟{ْفِسُد ِفيَهايُـ  َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ } :، قالت املالئكة{َخِليَفةً  ِإينمِ َجاِعٌل يف اأَلْرضِ }
 .{أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ 

ُس َلكَ  َوحَنْنُ } :قوله التوبة"، عن أنس " ،أخرج ابن أيب الدنيا يف كتاب {ُنَسبِمُح حِبَْمِدَك َونـَُقدِم
: املالئكة. قال)) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  قال: قال ِإينمِ } :هللا إنم أول َمن لىبم

َماءَ  يف اأَلْرِض َخِليَفًة قَالُوا َأجَتَْعُل ِفيَها لٌ َجاعِ  قال: فزادوه،  .{َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم
لبيك! لبيك! اعتذاراً إليك! لبيك! " :فأعرض عنهم، فطافوا ابلعرش ستم سنني يقولون

  .((إليك لبيك! نستغفرك ونتوب
صلى هللا -عن أيب ذر: أنم النيب  ذي، والنسائي،وأخرج ابن أيب شيبة، وأمحد، ومسلم، والرتم

اصطفاه هللا ملالئكته: "سبحان ريب وحبمده"  أحبم الكالم إىل هللا: ما)) :قال -عليه وسلم
  .(("سبحان هللا وحبمده" -:ويف لفظ-

أنم عمر بن اخلطاب سأل )) :وأخرج ابن جرير، وأبو نعيم يف "احللية"، عن سعيد بن جبري
شيئاً. فأاته جربيل فقال: إن  عن صالة املالئكة، فلم يردم عليه - عليه وسلمصلى هللا- النيب

 يوم القيامة، يقولون: "سبحان ذي امللك وامللكوت". وأهل أهل السماء الدنيا سجود إىل
ذي العزة واجلربوت". وأهل السماء  السماء الثانية ركوع إىل يوم القيامة، يقولون: "سبحان

  .(("القيامة، يقولون: "سبحان احلي الذي ال ميوت يومالثالثة قيام إىل 
  ."وعن ابن عباس قال: "التقديس: التطهري

ُس َلكَ } :و عن جماهد يف قوله ك{َونـَُقدِم   ."، قال: "نعظِممك وُنكربِم
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  ."الصالة :وعن قتادة قال: "التسبيح: )التسبيح(، والتقديس
ُس َلكَ َوحَنُْن ُنَسبِمُح } :وقال( السدي أبسانيده)  ."قال: "يقولون: نصلمي لك ،{حِبَْمِدَك َونـَُقدِم

ُس َلكَ } :و عن أيب صاحل يف قوله   ."قال: "نعظِممك ومنجِمدك ،{َوحَنُْن ُنَسبِمُح حِبَْمِدَك َونـَُقدِم
  ."وقال الضحاك: "التقديس: التطهري

 :{تـَْعَلُمونَ  قَاَل ِإينمِ أَْعَلُم َما ال}
، فاستشار املالئكة {َخِليَفةً  َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينمِ َجاِعٌل يف اأَلْرضِ  قَالَ  َوِإذْ } :عن قتادة: قوله

َماءَ  َأجَتَْعُل ِفيَها} :فقالوا يف خْلق آدم وقد علمت املالئكة أنه  ؟{َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم
ُس َوحَنْنُ } الدماء والفساد يف األرض، ال شيء أكره إىل هللا ِمن سْفك  ُنَسبِمُح حِبَْمِدَك َونـَُقدِم

قتادة: "فكان يف عْلم هللا أنه سيكون ِمن تلك  قال .{قَاَل ِإينمِ َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ  َلكَ 
  ."أنبياء ورسل، وقوم صاحلون، وساكنو اجلنة اخلليفة

املالئكة:  أخذ يف خْلق آدم، قالت قال: وذكر لنا عن ابن عباس: أنه كان يقول: "إن هللا ملا
خْلق مبتًلى، كما  أكرم عليه منما، وال أعلم منما؛ فابتُلوا خبْلق آدم؛ وكلم  ما هللا خالق خْلقاً 

َنا طَائِِعنيَ  اْئِتَيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً } :ابتليت السموات واألرض ابلطاعة فقال  ."{قَالََتا أَتـَيـْ
كة، يُقال هلم: اجلن، ُخلقوا من املالئ وعن ابن عباس قال: "كان إبليس ِمن حيم من أحياء

اجلنة. وُخلقت  املالئكة. وكان امسه: احلارث، فكان خازانً من خزمان انر السَّموم من بني
وُخلقت اجلنم من مارج من انر، وهو لسان النار الذي  .املالئكة كلمهم ِمن نور غري هذا احلي

فيها وسفكوا الدماء،  سدوايف طرفها إذا التهبت. فأول َمن سكن األرض اجلنم، فأف يكون
جبزائر  إليهم إبليس يف جند من املالئكة فقَتلهم حىت أحلقهم وقتلوا بعضهم بعضاً. فبعث هللا

بنفسه، وقال: قد صنعت شيئاً مل يصنعه  البحور وأطراف اجلبال. فلما فعل إبليس ذلك اغرتم 
ِإينمِ َجاِعٌل } للمالئكة ال هللاذلك ِمن قلبه ومل يطملع عليه املالئكة، فق أحد. فاطملع هللا على

َماءَ  َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ } :، فقالت املالئكه{اأَلْرِض َخِليَفةً  يف   كما {يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم
اطملعت من قلب إبليس على  ، يقول: إين قد{أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ  ِإينمِ } :أفسدت اجلنم. قال

 -السالم عليه-واغرتاره. مث أمر برتبة آدم، فرُفعت، فخَلق هللا آدم  ِكرْبه  ما مل تطملعوا عليه ِمن
ا كان محأ مسنوانً بعد  من طني الزب، والالزب: اللزج الطيمب، ِمن محإ  مسنون ُمننت؛ وإمنم

  .الرتاب
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يضربه برجله  بيده، فمكث أربعني ليلة جسدًا ملًقى. فكان إبليس أيتيه فخَلق منه آدم
ُدبره، ويدخل ِمن ُدبره وخيرج من فيه، مث  صوِمت، مث يدخل من فيه وخيرج منفُيصلصل في

ولشيء ما ُخلْقَت! ولئن ُسلِمطُت عليك ألُهلكنمك! ولئن ُسلِمطَت عليم  يقول: لست شيئاً،
رأسه، فجعل ال جيري شيء  ألعصينمك! فلما نفخ هللا فيه من روحه، أتت النفخة من ِقبل

ما  ودماً. فلما انتهت النفخة إىل سرمته نظر إىل جسده فأعجبه حلماً منها يف جسده إالم صار 
فلما  .{َعَجل   ُخِلَق اأِلْنَساُن ِمنْ } :رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول هللا

 :احلمد هلل رب العاملني، إبهلام من هللا، فقال هللا له" :متمت النفخة يف جسده عطس، فقال
إبليس خاصة، دون املالئكة الذين يف  مث قال للمالئكة الذين كانوا مع يرمحك هللا اي آدم"."

يف نفسه ِمن الِكرْب،  ِلما حدث {ِإال ِإْبِليَس َأىَب َواْسَتْكرَبَ  اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا} :السموات
، كلمه وأكرب سنًا وأقوى خْلقاً. فأبلسه هللا وآيسه من اخلري فقال: ال أسجد له وأان خري منه

 ."وجعله شيطاانً رجيماً 
وقال السدي أبسانيده:" ملا فرغ هللا من خْلق ما أحب، استوى على العرش. فجعل إبليس 

مُسموا: "اجلن" ألهنم  وكان من قبيلة من املالئكة، يقال هلم: اجلن. وإمنا على ملك مساء الدنيا،
إال  قال: ما أعطاين هللا هذاخازانً فوقع يف صدره ِكرْب، و  خزائن اجلنمة. وكان إبليس مع ملكه

، {اأَلْرِض َخِليَفةً  ِإينمِ َجاِعٌل يف } :للمالئكة ملزيد أو ملزيمة يل. فاطملع هللا على ذلك منه فقال
َماءَ  َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ } قالوا: ربمنا،  ."{أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ  قَاَل ِإينمِ } ؟{يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم

هللا قال للمالئكة:  اآلية، قال: "إن {...قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكةِ  َوِإذْ } :بن عباس يف قولهوعن ا
 :فيقتل بعضهم بعضاً، ويفسدون يف األرض؛ فلذلك قالوا إين خالق بشراً، وإهنم متحاسدون

 فاستكرب وهمَّ إبليس أمريًا على مالئكة مساء الدنيا،  ؟ قال: وكان{َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسدُ }
، وأن يف نفس {تـَْعَلُمونَ  ِإينمِ أَْعَلُم َما ال} :ابملعصية وطغى، فعلم هللا ذلك منه؛ فذلك قوله

  ."إبليس بْغياً 
سيكون من تلك اخلليقة  ، قال: "كان يف عْلم هللا أنه{َما ال تـَْعَلُمونَ  ِإينمِ أَْعَلمُ } :و عن قتادة

  ."جلنةوساكنو ا أنبياء ورسل، وقوم صاحلون،
املالئكة: ربنا، إن األرض مل تسْعهم. قال:  وعن احلسن، قال: "ملا خَلق هللا آدم وذريته، قالت

  ."أمالً  مواتً، قالوا: إذاً ال يهنأ هلم العيش. قال: إين جاعل إين جاعل
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داود، والرتمذي وصحمحه،  وأخرج ابن سعد يف "طبقاته"، وأمحد، وعبد بن محيد، وأبو
جرير، وابن املنذر، وأبو الشيخ يف "العظمة"،  ذي يف "نوادر األصول"، وابنواحلكيم الرتم

أيب موسى األشعري،  وصحمحه، وابن مردويه، والبيهقي يف "األمساء والصفات"، عن واحلاكم
قبضة قبضها من مجيع  إنم هللا خَلق آدم من)) :-وسلم صلى هللا عليه-قال: قال رسول هللا 

جاء منهم األمحر واألبيض واألسود وبنْي ذلك،  :ى قْدر األرضاألرض، فجاء بنو آدم عل
  .((واحلَزن واخلبيث والطميِمب والسمهل

األرض: احلمرة، والبياض،  وعن ابن عباس، قال: "إمنا مُسِمي: "آدم"، ألنه ُخلق من أدمي
  ."اخلبيثو  خمتلفة، فيها: األمحر، واألبيض، واألسود، والطميِمب، والسواد؛ وكذلك ألوان الناس

  ."من أدمي األرض وعن سعيد بن جبري، قال: "أتدرون مل مُسِمي: "آدم"؟ ألنه ُخِلق
والصاحل، والرديء؛ فكل ذلك  وعن علي قال: "إن آدم ُخلق من أدمي األرض، فيه: الطميِمب،

  ."أنت راء  يف ولده
  ."وعن سعيد بن جبري، قال: "خلق هللا آدم من أرض يقال هلا: دحناء

ومسلم، وأبو يعلى، وابن حبان، وأبو  رج الطيالسي، وابن سعد، وأمحد، وعبد بن محيد،وأخ
هللا عليه  صلى-والبيهقي يف "األمساء والصفات"، عن أنس: أن النيب  ،"الشيخ يف "العظمة

إبليس يطيف  هللا تعاىل آدم يف اجلنة، ترَكه ما شاء أن يرْتكه، فجعل ملما صومر)) :قال -وسلم
قال: )) :ولفظ أيب الشيخ .((ال يتمالك ما هو. فلما رآه أجوف عِلم أنه خْلقبه ينظر 

  .(("!به "خلق ال يتمالك، ظفرت
 ملما نَفخ هللا يف آدم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-وأخرج ابن حبان، عن أنس: أن النيب 

ك وتعاىل: العاملني". فقال له تبار  الروح، فبلغ الروح رأَسه عطس، فقال: "احلمد هلل رب
  .((""يرمحك هللا

 :، قال-صلى هللا عليه وسلم- وأخرج أمحد، والبخاري، ومسلم، عن أيب هريرة، عن النيب
أولئك النفر من املالئكة، فامسْع  خَلق هللا آدم وطوله ستون ذراعاً، قال: اذهْب فسلِمْم على))

 السالم" :عليكم". فقالوا فذهب فقال: "السالم .وحتيمة ذرمِيمتك ما حييمونك؛ فإهنا حتيمتك
على صورة آدم طوله ستون  عليك ورمحة هللا"، فزادوه: "ورمحة هللا". فكلم من يدخل اجلنة

  .((اآلن ذراعاً، فلم تزل اخللق تنقص حىت
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وابن مردويه، عن أيب هريرة، قال: قال  وأخرج مسلم، وأبو داود، وابن املنذر، وابن أيب حامت،
طلعت عليه الشمس: يوم اجلمعة، فيه َخَلق  خري يوم)) :-يه وسلمهللا عل صلى-رسول هللا 

وفيه تقوم  أُدخل اجلنمة، وفيه أُهبط منها، وفيه مات، وفيه تِيب عليه، هللا آدم، وفيه
  .((الساعة

وإمنا أسجد له مالئكة مساء الدنيا، ومل  و عن ابن جريج، قال: "خَلق هللا آدم يف مساء الدنيا،
  ."السموات يسجد له مالئكة

أييت بعضها يف مواضعها من  ويف خْلق آدم أحاديث كثرية ال يستوعبها املقام، وسوف
 .-إن شاء هللا تعاىل-التفسري 

 .اآلايت {...اأَلمْسَاءَ  َوَعلََّم آَدمَ } :قوله تعاىل
ٍ  لي)) :-هللا عليه وسلم صلى-أخرج الديلمي عن أيب رافع، قال: قال رسول هللا   ُمثِملْت

  .((األمساء كلمها يف املاء والطني، وُعلِممُت األمساء كما علِمم آدم أمميت
 :بن بسر، مرفوعاً، يف قوله وأخرج وكيع يف "اترخيه"، وابن عساكر، والديلمي، عن عطية

ِحرفة من احلِرف، وقال له:  علمم هللا يف تلك األمساء أْلف)) :قال ،{َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها}
تطلبوها  تصربوا عن الدنيا، فاطلبوا الدنيا هبذه احلرف، وال لدك وذرمِيمتك اي آدم: إن ملقل لو 

ين يل وحدي خالصاً. وْيل ِلمن طَلب ين! فإنم الدِم ين! وْيل له ابلدِم   .((!الدنيا ابلدِم
  ."ما خَلق هللا" :، قال{َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها} :وعن ابن عباس يف قوله

علمم هللا آدم األمساء كلمها، " :، قال{َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها} :ن ابن عباس، يف قولهو ع
وأشباه  يتعارف هبا الناس: إنسان، دابة، وأرض، وحبر، وسهل، ومحار، وهي هذه األمساء اليت

اء مجيع األشياء عرض أمس :، يعين{مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكةِ } ...ذلك من األمم، وغريها
ُتْم  أبَِمْسَاءِ } يقول: أخربوين ،{فـََقاَل أَْنِبُئوين } .اليت علممها آدم ِمن أصناف اخلْلق َهُؤالِء ِإْن ُكنـْ

تنزيهاً هلل من  ،{قَاُلوا ُسْبَحاَنكَ } .تعلمون أين مل أجعل يف األرض خليفة ، إن كنتم{َصاِدِقنيَ 
ال عْلم لنا"، تربِمايً منهم من عْلم الغيب، "إالم ما  إليك، أن يكون يعلم الغيب أحٌد غريُه. "تُبنا

 ."علممت آدم علممَتنا كما
ولده إنساانً إنساانً،  ، قال: "عرض عليه أمساء{اأَلمْسَاَء ُكلََّها َوَعلََّم آَدمَ } :وعن ابن عباس

  ."اجلمل، هذا الفرس والدواب فقيل: هذا احلمار، هذا
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اليت يتعارف هبا الناس:  ، قال: "هي هذه األمساء{اأَلمْسَاَء ُكلََّها آَدمَ َوَعلََّم } :وعن ابن عباس
  ."...وحبر، ومجل، ومحار، وأشباه ذلك ِمن األمم وغريها إنسان، ودابة، وأرض، وسهل،

والِقْدر. قال: نعم،  ، قال:"علممه اسم الصحفة{اأَلمْسَاَء ُكلََّها َوَعلََّم آَدمَ } :وعن ابن عباس
 ."وة والفسيمةحىت الفس

  ."وكلم طري، وكلم شيء ، قال: "علممه اسم كلم دابمة،{اأَلمْسَاَء ُكلََّها َوَعلََّم آَدمَ } :وقال جماهد
علممه اسم كلم شيء، حىت " :، قال{َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها} :و عن سعيد بن جبري يف قوله

 ."البعري والبقرة والشاة
األمساء أمساء خْلقه، مث قال ما  ، قال: "علمم آدم من{اأَلمْسَاَء ُكلََّها  آَدمَ َوَعلَّمَ } :و عن قتادة

  ."كلم شيء ابمسه، وأجلأ كلم شيء إىل جنسه مل تْعلم املالئكة، فسممى
  ."أمساء املالئكة" :، قال{َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها} :و عن الربيع بن أنس، يف قوله

  .""أمساء النجوم وقال محيد الشامي:
 مُثَّ } .أمساء ذرمِيمته أمجعني" :، قال{َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها} :و عن ابن زيد، يف قوله

  ."، قال: أخذهم ِمن ظهره{َعَرَضُهمْ 
تُ  فـََقاَل أَْنِبُئوين } وعن قتادة قال: "مث عرض تلك األمساء على املالئكة، ْم أبَِمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكنـْ

  ."{َصاِدِقنيَ 
  ."مث عَرض اخلْلق على املالئكة وقال السدي يف تفسريه أبسانيده: "وعلمم آدم األمساء كلمها

  ."عرض أصحاب األمساء على املالئكة ،{مُثَّ َعَرَضُهمْ }" :وعن جماهد
كلم شيء ابمسه، وعرضت  وعن احلسن، وقتادة قاال: "علممه اسم كلم شيء، وجعل ُيسمِمي

  ."ة أممةعليه أمم 
ُتْم َصاِدِقنيَ } :وعن احلسن، وقتادة:يف قوله إال كنتم أعلم منه؛  أين مل أخلق خْلقا" :{ِإْن ُكنـْ

  ."!صادقني فأخربوين أبمساء هؤالء إن كنتم
ُتْم َصاِدِقنيَ  ِإنْ } :وعن ابن عباس يف قوله يف األرض  إن كنتم تعلمون مل أجعل" :{ُكنـْ

  ."خليفة
ُتْم َصاِدِقنيَ  ِإنْ } :وقال السدي أبسانيده األرض، ويسفكون  أن بين آدم يفسدون يف"، {ُكنـْ

  ."الدماء
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 :{قَاُلوا ُسْبَحاَنكَ }
مهست املالئكة فيما بينها فقالوا: "لن  وعن قتادة، واحلسن قاال: "ملما أخذ هللا يف خْلق آدم،

يسجدوا له ِلما قالوا؛  َرهم أنإالم كنما أعلم منه، وأكرم عليه منه". فلما خلَقه أم خيُلق هللا خلقاً 
ألانم   خبري منه، فقالوا: إن مل نكن خرياً منه فنحن أعلم منه ففضمله عليهم، فعلموا أهنم ليسوا

ُيسمِمي كلم شيء ابمسه،  فعلم اسم كلم شيء، جَعل {اأَلمْسَاَء ُكلََّها َوَعلََّم آَدمَ } .كنما قْبله
ُتْم  ْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَْنِبُئوين َعَرَضهُ  مُثَّ } وُعرضوا عليه أممة أممة، أبَِمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكنـْ

  ."اآلية {...ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا} :ففزعوا إىل التوبة فقالوا ،{َصاِدِقنيَ 
السوء". قال: "مث قال عمر لعلي  وعن ابن عباس: "سبحان هللا"، قال: "تنزيه هللا نفسه عن

كلمة أحبها هللا  :إال هللا، قد عرفناه، فما سبحان هللا؟ فقال له علي ال إله وأصحابه عنده:
  ."لنفسه ورضيها وأحبم أن تقال

يعظَّم هللا به، وحُياشى به من  وسأل رجل ميمون بن مهران عن "سبحان هللا"، فقال: "اسم
  ."السوء

الذي قد كُمل يف عْلمه،  ، قال: "العليم{أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيمُ  ِإنَّكَ } :وعن ابن عباس، يف قوله
  ."احلكيم الذي قد كُمل يف ُحكمه

ُهْم أبَِمْسَاِئِهمْ }   :{أَْنِبئـْ
إسرافيل، حىت عدمد األمساء كلمها،  قال زيد بن أسلم: قال: "أنت جربيل، أنت ميكائل، أنت

  ."حىت بلغ الغراب
ُهْم أبَِ  ايَ } :وقال جماهد يف قول هللا احلمامة، والغراب، واسم كلم  ، قال: "اسم{مْسَاِئِهمآَدُم أَْنِبئـْ

  ."شيء
  .وروي عن سعيد بن جبري، واحلسن، وقتادة، حنو ذلك

  :{...َما تـُْبُدونَ  َوأَْعَلمُ }
ُتْم َتْكُتُمونَ  َوأَْعَلُم َما} :عن ابن عباس يقول : "أعلُم السِمرم كما أعلم  :، قال{تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ
  ."إبليس يف نفسه ِمن الِكرْب واالغرتار ما كتم العالنية، يعين:

 َوَما} فهذا الذي أبَدْوا،" :{َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها} :وقال السدي أبسانيده: قوهلم
ُتْم َتْكُتُمونَ    ."نفسه من الِكرْب  ، يعين: ما أسرم إبليس يف{ُكنـْ
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ُتمْ َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن وَ } :و عن جماهد يف قوله ، قال: "ما أسرم إبليس من {َتْكُتُمونَ  َما ُكنـْ
 ."السجود الكفر يف

 .واختار ذلك ابن جرير وكذلك قال سعيد بن جبري، والسدي، والضحاك، والثوري،
ُتْم َتْكُتُمونَ } .، قال: "ما ُتظهرون{َوأَْعَلُم َما تـُْبُدونَ } :و عن ابن عباس يف قوله  ،{َوَما ُكنـْ

 ." كما أعلم العالنيةيقول: أعلم السِمرم 
املالئكة: "ما هللا خالق خلقاً أكرم  وعن ابن عباس قال: "إن هللا ملما أخذ يف خْلق آدم، قالت

  ."منما"؛ فابتُلوا خبْلق آدم عليه منا، وال أعلم
 ،{اَأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيهَ } :، يعين: "قوهلم{َما تـُْبُدونَ } :وعن قتادة، واحلسن، يف قوله

ُتْم َتْكُتُمونَ  َوَما}  .""حنن خري منه وأعلم" :، يعين: قول بعضهم لبعض{ُكنـْ
دينار، فقال: اي أاب سعيد،  و عن مهدي بن ميمون قال:"مسعت احلسن، وسأله احلسن بن

ُتْم َتْكُتُمونَ  َوأَْعَلُم َما تـُْبُدونَ } أرأيت قول هللا للمالئكة  املالئكة؟ ، ما الذي كتمت{َوَما ُكنـْ
خْلقاً عجباً، فكأهنم دخلهم من ذلك شيء. قال:  قال: إن هللا ملما خَلق آدم، رأت املالئكة

الذي يهممكم من  بعضهم على بعض فأسرموا ذلك بينهم، فقال بعضهم لبعض: ما مث أقبل
 ."كنما أكرم عليه منه؛ فذلك الذي كَتَمتْ  هذا اخلْلق، إن هللا ال خيلق خْلقاً إالم 

  ."كنما أعلم منه وأكرم عليه منه ية: "هو قوهلم: لن خيلق ربُّنا خْلقاً إالم وقال أبو العال
ُتْم َتْكُتُمونَ  َوأَْعَلمُ } :وعن الربيع بن أنس  :فكان الذي أبَدْوا: قوهلم" :{َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ

 بُّنا خلقاً إالم كناالذي كتموا بينهم: قوهلم: لن خيلق ر  وكان .{َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها}
  ."العْلم والكرم حنن أعلم منه وأكرم، فعرفوا أنم هللا فضمل عليهم آدم يف

فقال هللا للمالئكة: كما مل تعلموا " :وعن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، يف قصة املالئكة وآدم
ته، قد علم لكم عْلم أمنا أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي هذه األمساء، فليس

 :وَمن يطيعين. قال: وسبق من هللا ولذلك أخفيت عنكم أين أجعل فيها َمن يعصيين
ذلك ومل َيدُروه. قال: فلما  قال: ومل تعلم املالئكة .{َأمْجَِعنيَ  أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاسِ }

 .العْلم أقرموا له ابلفضل رأْوا ما أعطى هللا آدم ِمن
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 .ريناملفسا   أقوال
 :تعاىل بتنويهه بذِْكرهم يف املإل األعلى قبل إجيادهم، فقال خُيرب تعاىل ابمتنانه على بين آدم، 
للمالئكة، واقصص على  إذ قال ربك -حممد اي-، أي: واذكْر {لِْلَمالِئَكةِ  َوِإْذ قَاَل َربُّكَ }

  .قومك ذلك
بعد قْرن، وجياًل بعد  خيُلف بعضهم بعضاً، قْرانً ، أي: قومًا {َخِليَفةً  ِإينمِ َجاِعٌل يف اأَلْرضِ }

 َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاءَ } :، وقال{َخالِئَف اأَلْرضِ  َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكمْ } :جيل، كما قال تعاىل
ْن َفَخَلَف مِ } :، وقال{ِمْنُكْم َمالِئَكًة يف اأَلْرِض خَيُْلُفونَ  َوَلْو َنَشاُء جَلََعْلَنا} :، وقال{اأَلْرضِ 

 .{بـَْعِدِهْم َخْلفٌ 
األرض خليقة"، حكاها الزخمشري وغريه. ونقلها القرطيب  وقُرئ يف الشاذ: "إين جاعل يف) 

  .(زيد بن علي عن
يقوله طائفة من املفسِمرين،  فقط، )كما -عليه السالم-وليس املراد ها هنا ابخلليفة: آدم 

يف  أويل؛ ويف ذلك نظر، بل اخلالفوابن عباس ومجيع أهل الت وعزاه القرطيب إىل ابن مسعود
والظاهر أنه مل يُرد آدم عْيناً(، إذ لو   .ذلك كثري، حكاه فخر الدين الرازي يف تفسريه وغريه

َماءَ  َأجَتَْعلُ } :قول املالئكة كان ذلك ملا حسن فإهنم إمنا  ،{ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم
وكأهنم علموا ذلك بعْلم خاص، أو مبا فهموه من  ل ذلك،أرادوا أنم ِمن هذا اجلنس من يفع

من محإ مسنون، ]أو  البشرية؛ فإن هللا أخربهم أنه خيلق هذا الصنف من صلصال الطبيعة
الناس ما يقع بينهم من املظامل، ويردعهم عن احملارم  فهموا من اخلليفة أنه: الذي يفصل بني

  .[أقوال املفسمرين يف ذلك سبق على َمن سبق ،كماقاله القرطيب(، أو أهنم قاسوهم ) واملآمث،
على وجه احلسد لبين آدم، كما  وقول املالئكة هذا ليس على وجه االعرتاض على هللا، وال

ه بعض املفسِمرين،  ، أي: ال{ال َيْسِبُقونَُه اِبْلَقْولِ } وقد وصفهم هللا تعاىل أبهنم] قد يتومهم
سيخلق يف األرض خلقاً، قال قتادة:  هنا ملا أعلمهم أبنه يسألونه شيئاً مل أيذن هلم فيه. وها

 َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفكُ } : يفسدون فيها، فقالوا وقد تقدم إليهم أهنم
َماءَ  واستكشاف عن احلكمة يف ذلك. يقولون: اي  اآلية[، وإمنا هو سؤال استعالم {...الدِم

الدماء؟! فإن كان  الء مع أنم منهم من يفسد يف األرض ويسفكيف خْلق هؤ  ربمنا ما احلكمة
 املراد عبادتك، فنحن نسبمح حبمدك ونقدمس لك، أي: نصلمي لك كما سيأيت، أي: وال
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 يصدر منا شيء من ذلك، وهالم وقع االقتصار علينا؟
أي: إين أعلم من  ،{تـَْعَلُمونَ  ِإينمِ َأْعَلُم َما ال} :قال هللا تعاىل جميباً هلم عن هذا السؤال

تعلمون أنتم؛ فإين  يف خْلق هذا الصنف على املفاسد اليت ذكرمتوها ما ال املصلحة الراجحة
يقون، والشهداء، والصاحلون، سأجعل فيهم األنبياء، وأرسل فيهم  الرسل، ويوجد فيهم الصمدِم

-ن، واخلاشعون واحملبمون له والعلماء العاملو  والعبماد، والزمهماد، واألولياء، واألبرار، واملقرَّبون،
ُتَّبعون رسَله  -وتعاىل تبارك

  .-صلوات هللا وسالمه عليهم-امل
-تعاىل أبعمال عباده، يسأهلم  وقد ثبت يف الصحيح: أنم املالئكة إذا صعدت إىل الرب]

يصلون. وذلك  عبادي؟ فيقولون:أتيناهم وهم يصلمون، وتركناهم وهم كيف تركتم  -وهو أعلم
الصبح، وصالة العصر، فيمكث هؤالء ويصعد  قبون فينا، وجيتمعون يف صالةألهنم يتعا

النهار، وعمُل  يُرفع إليه عمُل الليل قبل)) :ابألعمال، كما قال عليه الصالة والسالم أولئك
 :هلم أتيناهم وهم يصلمون، وتركناهم وهم يصلون، من تفسري قوله :؛ فقوهلم((النهار قبل الليل

  .{تـَْعَلُمونَ  َما ال ِإينمِ أَْعَلمُ }
يل حكمة مفصملة )يف(  ، )أي(: إنم {ِإينمِ أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ } :وقيل: معىن قوله جوااب هلم

  .تعلموهنا ال -ذكرمت واحلالة ما-خْلق هؤالء 
  َما الِإينمِ أَْعَلمُ } :فقال ،{َوحَنُْن ُنَسبِمُح حِبَْمِدَك َونـَُقدِمُس َلكَ } :وقيل: إنه جواب لقوهلم

  .كما وصْفتم أنفسكم به ، أي: ِمن وجود إبليس بينكم، وليس هو{تـَْعَلُمونَ 
َماَء َوحَنُْن ُنَسبِمُح  َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفكُ } :وقيل: بل تضمن قوهلم قَاُلوا الدِم

 :آدم، فقال هللا تعاىل هلم طلباً منهم أن يسكنوا األرض )بدل( بين {َلكَ  حِبَْمِدَك َونـَُقدِمسُ 
  .بقاءكم يف السماء أصلح لكم وأليق بكم ِمن أن {ِإينمِ أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ }

  .[-سبحانه أعلم وهللا-ذكرها فخر الدين )الرازي( مع غريها من األجوبة 
األرض خليفة مين، خيلفين يف  قال ابن جرير: فكان أتويل اآلية على هذا: إين جاعل يف

ابلعدل  اخلليفة هو: آدم ومن قام مقامه يف طاعة هللا واحلُكم حلُكم بني خلقي، وإن ذلكا
  .فمن غري خلفائه بني خْلقه. وأما اإلفساد وسفك الدماء بغري حقمها،

  ."إمنا هي: خالفة قْرن منهم قرانً  قال ابن جرير: "وإمنا معىن اخلالفة اليت ذكرها هللا
األمر، إذا قام مقاَمه فيه بعده،   من قولك: خلف فالن فالانً يف هذاقال: واخلليفة "الفعيلة"، 
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ومن  .{تـَْعَمُلونَ  يف اأَلْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم لِنَـْنظَُر َكْيفَ  مُثَّ َجَعْلَناُكْم َخالِئفَ } :كما قال تعاىل
فكان منه  األعظم: خليفة ألنه خلف الذي كان قبله ، فقام ابألمر، ذلك قيل للسلطان

  .خلفاً 
، يقول: {َخِليَفةً  ِإينمِ َجاِعٌل يف اأَلْرضِ } :قال: وكان حممد بن إسحاق يقول، يف قوله تعاىل

  ."ويعمرها، خَلفاً ليس منكم "ساكناً وعامراً، يسكنها
يـُْفِسُد ِفيَها  َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ } :قالت وقال ابن جرير: وقال بعضهم: "إمنا قالت املالئكة ما

َماءَ َوَيْسِفُك ال كائن من  هللا أذن هلم يف السؤال عن ذلك، بعد ما أخربهم أن ذلك ، ألن{دِم
رب، وأنت  منها: وكيف يعصونك اي بين آدم، فسألته املالئكة، فقالت )على( التعجب

 ، يعين: أن ذلك كائن منهم، وإن مل{تـَْعَلُمونَ  ِإينمِ أَْعَلُم َما ال} :خالقهم؟ فأجاهبم رهبم
  ."ن )بعض َمن( ترونه يل طائعاً تعلموه أنتم، وم

عما مل يعلموا من ذلك، فكأهنم  قال: وقال بعضهم: "ذلك من املالئكة على وجه االسرتشاد
ان قالوا: اي  ."مسألة استخبار منهم، ال على وجه اإلنكار .رب خربِم

  .واختاره ابن جرير
ال نعصي وال أنيت شيئاً " :، قال{َلكَ  ُنَسبِمُح حِبَْمِدَك َونـَُقدِمسُ  َوحَنْنُ } :وقال حممد بن إسحاق

  ."تكرهه
قوهلم: سبوح قدوس، يعين بقوهلم  وقال ابن جرير: "التقديس هو: التعظيم والتطهري، ومنه

مقدمسة،  وبقوهلم "قدوس": طهارة وتعظيم له. وكذلك قيل لألرض: أرض "سبوح": تنزيه له،
نُنزمِهك وُنربيك مما  :{حِبَْمِدكَ  ُن ُنَسبِمحُ َوحنَْ } :يعين بذلك: املطهرة. فمعىن قول املالئكة إذاً 

ُس َلكَ } .الشرك بك يضيفه إليك أهل هو من صفاتك، من الطهارة  ننسبك إىل ما :{َونـَُقدِم
  ."أضاف إليك أهل الكْفر بك من األدانس وما

ُسئل: أيم الكالم  -وسلم صلى هللا عليه–ويف صحيح مسلم، عن أيب ذر: أن رسول هللا )
  .((اصطفى هللا ملالئكته: سبحان هللا وحبمده ما)): ؟ قالأفضل

ليلةم أسري به،  -وسلم صلى هللا عليه–أنم رسول )) :وروى البيهقي عن عبد الرمحن بن قرط
  .(("وتعاىل تسبيحاً يف السموات العلى: "سبحان العلي األعلى سبحانه مسع
 .اآلايت {...اأَلمْسَاءَ  َوَعلََّم آَدمَ } :قوله
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مبا اختصه ِمن عْلم أمساء كلِم شيء  مقام ذكر هللا تعاىل، فيه شرف آدم على املالئكة، هذا
بني هذا املقام  سجودهم له. وإمنا ُقدمم هذا الفصل على ذاك ملناسبة ما دوهنم؛ وهذا كان بعد

سألوا عن ذلك، فأخربهم تعاىل أبنه يعلم ما ال  وعدم عْلمهم حبكمة خْلق اخلليفة، حني
مبا ُفضِمل به عليهم يف العْلم  وهلذا ذَكر هللا هذا املقام عقيب هذا ليبنيم هلم شرف آدم .يعلمون

  .{ُكلََّها َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاءَ } :فقال تعاىل
، وهذا {مُثَّ َعَرَضُهمْ } :الذمرمِية، ألنه قال واختار ابن جرير: أنه علممه أمساء املالئكة وأمساء

 ."عبارة عما يعقل
معهم غريهم، ويعرب عن اجلميع  الذي رجح به ليس بالزم؛ فإنه ال ينفي أن يدخلوهذا 

ُ َخَلقَ } :كما قال بصيغة من يعقل، للتغليب ُهْم َمْن مَيِْشي َواُللَّ َعَلى  ُكلَّ َدابَّة  ِمْن َماء  َفِمنـْ
ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى ُهْم َمْن مَيِْشي َعلَ  َبْطِنِه َوِمنـْ ُ َما َيَشاُء ِإنَّ اُللََّ َعَلى ى أَْرَبع  رِْجَلنْيِ َوِمنـْ  خَيُْلُق اُللَّ

هللا بن مسعود: "مث عرضهنم". وقرأ أيب بن كعب: "مث  وقد قرأ عبد) .{ُكلِم َشْيء  َقِديرٌ 
  .(أي: املسميات .عرضها

وأفعاهلا، كما قال ابن عباس: "حىت الِفسوة  والصحيح: أنه علمه أمساء األشياء كلمها: ذواهتا
ةو  ٍم   ."يعين: أمساء الذوات واألفعال؛ املكربم واملصغر .الُفسيم

 فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خَلَقك هللا بيده،)) :ويف حديث الشفاعة يف الصحيح
  .((وأسجد لك مالئكَته، وعلَّمك أمساء كلِم شيء

، {اْلَمالِئَكةِ  ُهْم َعَلىمُثَّ َعَرضَ } :فدلم هذا على أنه علممه أمساء مجيع املخلوقات، وهلذا قال
  يعين: املسمَّيات،

ومن قال بقوله. ومعىن ذلك:  وقال ابن جرير: "وأوىل األقوال يف ذلك: أتويل ابن عباس
من يفسد  عرضُته عليكم أيتها املالئكة القائلون: أجتعل يف األرض فقال: أنبئوين أبمساء َمن

نسبح حبمدك ونقدس لك؟ إن كنتم  يف األرض ويسفك الدماء ِمن غريان؟ أم منا؟ فنحن
 جعلت خليفيت يف األرض من غريكم، عصاين ذريته، وأفسدوا صادقني يف قيلكم: إين إن

أمري ابلتعظيم يل، والتقديس، فإن   وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموين، واتمبعتم
هو غري  مبا هؤالء الذين عرضُت عليكم، وأنتم تشاهدوهنم، فأنتم كنتم ال تعلمون أمساء

 .تكونوا غري عاملني موجود من األمور الكائنة اليت مل توجد أحرى أن
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 ، هذا تقديس وتنزيه من{اْلَعِليُم احلَِْكيمُ  لََنا ِإال َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنتَ  قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلمَ }
أن يعلموا شيئاً إالم ما شاء، أو  املالئكة هلل تعاىل، أن حييط أحد بشيء من عْلمه إال مبا

، {اْلَعِليُم احلَِْكيمُ  لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنتَ  ُسْبَحاَنَك ال ِعْلمَ } :قالوا علممهم تعاىل؛ وهلذا
تشاء؛  احلكيم يف خْلقك وأمرك، ويف تعليمك من تشاء، ومنعك من أي:العليم بكل شيء،

  .لك احلكمة يف ذلك، والعدل التام
ُهْم أبَِمْسَاِئِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأُهمْ  قَاَل اَي آَدمُ } :له تعاىلوقو  أَْعَلُم  أبَِمْسَاِئِهْم قَاَل أملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينمِ  أَْنِبئـْ

ُتْم َتْكُتُمونَ  َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوأَْعَلمُ   .{َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ
يف سْرده ما علممه  -عليهم السالم- على املالئكة -سالمعليه الصالة وال-ملما ظهر فضل آدم 

أَْعَلُم َغْيَب  أملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينمِ } :األشياء، قال هللا تعاىل للمالئكة هللا )تعاىل( من أمساء
ُتْم َتْكُتُمونَ  السََّماَواِت َواأَلْرِض َوأَْعَلمُ  أعلم  ، أي: أمل أتقدمم إليكم أين{َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ

، وكما {اِبْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِمرَّ َوَأْخَفى َوِإْن جَتَْهرْ } :قال تعاىل الغيب الظاهر واخلفيم؟ كما
ُللَِِّ الَِّذي خُيْرُِج اخلَْْبَء يف  َأال َيْسُجُدوا} :لسليمان قال تعاىل إخباراً عن اهلدهد أنه قال

ُ ال إَِلَه ِإال ُهَو َربُّ  ا خُتُْفوَن َوَماَواأَلْرِض َويـَْعَلُم مَ  السََّماَواتِ     .{اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  تـُْعِلُنوَن * اُللَّ
َما  َوأَْعَلمُ } :وهو: أنم معىن قوله وقال ابن جرير: "وأْوىل األقوال يف ذلك: قول ابن عباس،

ُتْم َوَما كُ } ما ُتظهرون أبلسنتكم، -واألرض مع علمي غيب السموات-وأعلم  :{تـُْبُدونَ  نـْ
وعالنيتكم.  أنفسكم؛ فال خيفى عليم شيء. سواء عندي: سرائركم ختفونه يف :{َتْكُتُمونَ 

، والذي كانوا يكتمونه: ما  {يـُْفِسُد ِفيَها َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ } :والذي أظهروه أبلسنتهم: قوهلم
  .هوالتمكربم عن طاعت عليه منطوايً إبليس، ِمن اخلالف على هللا يف أْمره، كان

وإمنا قـََتل الواحُد أو  قال ابن جرير: وصحم ذلك كما تقول العرب: قـََتل اجليُش وَهَزموا،
اخلرب عن  البعض؛ فيخرج اخلرب عن املهزوم منه أو املقتول خمرج البعض، وَهَزم الواحُد أو
كر أن الذي اندى إمنا  ، ُذ {احْلُُجرَاتِ  ِإنَّ الَِّذيَن يـَُناُدوَنَك ِمْن َورَاءِ } :مجيعهم، كما قال تعاىل

ُتْم َتْكُتُمونَ  َوأَْعَلمُ } :واحداً من بين متيم. قال: وكذلك قوله كان  .{َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ
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 .اإلمجايل املعىن
ألبيهم آدم، حيث جعله خليفة ِلَمن سبقه يف األرض من  مينتم هللا تعاىل على عباده، بتكرميه

فسألوا على سبيل التعجب ممما   بعد قْرن. وأخرب مالئكَته بذلك،وخيلفه ذريـمتُه فيها قْرانً  اجلنم،
القتال  قبل هذا ِمن اجلنم، وممما أطلعهم هللا عليه من حصول رأوه من فساد َمن سكن األرض

َماء َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ } :والفساد يف األرض من هذا اخلْلق فقالوا  ؟{يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم
ينزمِهون هللا تعاىل ويعظِممونه،  : أاَل مُيكن أن يُغين عن ذلك وجودهم هم، حيثوتساءلوا

وأمور  فأعلمهم سبحانه أنه قد عِلم ما مل يعلموه ِمن ِحَكم عظيمة ويقومون له مبا يستحق؟
فعلممه األمساء كلها فلم يرتك شيئا من  ترتتب على خلق هذا اخللق. مث أكرم هللا آدَم ابلعْلم

سمَّيات على األفعالالذوات و 
ُ
املالئكة  إالم أهلمه امسه مهما دق وحقر، مث عرض هذه امل

ُتمْ  فـََقالَ } لُيعلمهم فضَل هذا املخلوق، يف ظنمكم أن  {َصاِدِقنيَ  أَْنِبُئوين أبَِمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكنـْ
ن إالم ما يعلمو  للفساد والقتل، فردموا العْلم إليه سبحانه، وأهنم ال هذا املخلوق سيكون

علماً، احلكيم الذي وسعت حكمته كل شيء.  أعلمهم إايه؛ فهو العليم احمليط بكل شيء
العامل مبا يف الغيب ممما يتعلق  إبخبارهم مبا عجزوا عنه. فلمما فَعل أخربهم هللا أنه هو فأَمر آدمَ 

وف ممما خ أمر السموات واألرض، وأنه قد علم منهم ما يظهرونه من هبذا اخللق وغريه من
يدور يف أنفسهم من تعجب منه  يرتتب على هذا اخللق من فساد وما يكتمونه مما

 وشعور أبهنم أْوىل منه وأكرم على هللا، وحصول احلسد مممن واستشكال للحكمة من وجوده،
 .بينهم له وهو عدو هللا إبليس

 
 .اآلية مسائل
  :األوىل

 ذه اآلية على وجوب نصب اخلليفة، ليْفصل بنيوغريه هب قال ابن كثري: وقد استدل القرطيب
الناس فيما خيتلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر ملظلومهم من ظاملهم، ويقيم احلدود، ويزجر 

إقامتها إال ابإلمام؛ وما  الفواحش، إىل غري ذلك من األمور املهممة، اليت ال ميكن عن تعاطي
 .واجب ال يتم الواجب إال به فهو

أيب بكر، أو ابإلمياء إليه كما يقوله  تُنال ابلنص كما يقوله طائفة من أهل السُّنمة يفواإلمامة 



316 
 

اخلطاب، أو  ابستخالف خليفة آخر بعده، كما فعل الصديق يف عمر بن آخرون منهم، أو
عمر، أو ابجتماع أهل احلل والعقد على  برتكه شورى يف مجاعة صاحلني لذلك، كما فعله

وحكى على ذلك إمام  واحد منهم له، فيجب التزامها عند اجلمهور، مببايعة مبايعته، أو
  .احلرمني اإلمجاع، وهللا أعلم

إىل الشقاق واالختالف، ونص  أو يقهر واحٌد الناَس على طاعته، فتجب، لئال يؤدي ذلك
 .عليه الشافعي

ى قال: ال يشرتط. وقيل: بل وهل جيب اإلشهاد على عقد اإلمامة؟ فيه خالف؛ منهم من
 ...ويكفي شاهدان. وقيل غري ذلك

جمتهداً، بصرياً، سليم األعضاء، خبرياً  وجيب أن يكون ذكراً، حراً ابلغاً، عاقال مسلماً، عدال،
اخلطأ خالفا لغالة  ابحلروب واآلراء،قرشيا على الصحيح. وال يشرتط اهلامشي وال املعصوم من

 .الروافض
 :-عليه والسالم-ينعزل، لقوله  . والصحيح: الولو فسق اإلمام هل ينعزل أم ال؟ فيه خالف

 .((إال أن تروا كفرا بواحاً عندكم من هللا فيه برهان))
نفسه، وسلم األمر إىل  وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خالف. وقد عزل احلسن بن علي

  .ُمدح على ذلك معاوية، لكن كان هذا لعذر وقد
 من جاءكم وأْمرًكم)) :عليه السالم لقوله فأما نصب إمامنْي يف األرض أو أكثر، فال جيوز
وهذا قول اجلمهور، وقد حكى اإلمجاع  .((مجيع يريد أن يفرمِق بينكم، فاقتلوه كائنام من كان

  .منهم إمام احلرمني على ذلك غري واحد،
احلرمنْي عن األستاذ أيب إسحاق، أنه  وقالت الكرمامية جبواز نصب اثننْي فأكثر. وحكى إمام

وتردمد إمام احلرمني  .فأكثر، إذا تباعدت األقطار، واتسعت األقاليم بينهما ب إمامنْي جومز نص
  .يف ذلك

العراق، والفاطميني مبصر،  قال ابن كثري: قلت: وهذا ُيشبه حال خلفاء بين العباس يف
  .واألمويني ابملغرب
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  :الثانية
 فة عن هللا كما ذهب إليه بعضخيلف غريه، وليس خلي اخلليفة هنا: الصحيح أنم املراد: َمن

ذلك: أن هللا هو اخلليفة لكل  املفسرين، وقد حرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وملخص
إن خيرج وأان فيكم، فأان )) :يف حديث الدجال -عليه وسلم صلى هللا-مسلم، كما قال 

ما وك .((فامرؤ حجيج نفسه وهللا خليفيت على كل مسلم حجيجه. وإن خيرج ولست فيكم،
يكون بداًل عمن  واخلليفة .((الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم أنت)) :يف قوله

 .شيء ال يعزب عنه -سبحانه وتعاىل-غاب؛ وهللا 
  

  :الثالثة
والراجح أنه من اجلن كما  .اآلاثر: أن إبليس كان من املالئكة وهذا القول مرجوح جاء يف

 .سيأيت احلديث عنه يف حملمه
 
 :سئلة ألا

ر أبو عبيدة أن ) إذ ( يف قوله تعاىل ) وإذ قال ربك ( زائدة وأن تقدير الكالم ) وقال ـ ذك1
 ربك ( ورجحه كثري من املفسرين منهم الطربي والقرطيب ) خطأ ( .

 ـ ) إذ ( جيوز أن ينتصب بفعل ) قالوا ( أو إبضمار ) اذكر ( .2
سكان األرض فخلفهم فيها آدم  اخلليفة من خيلف غريه واملعىن خليفة منكم ألهنم كانواـ 3

 ) صح ( . وذريته
 من السباحة ) صح ( .والتسبيح ـ 4
 ـ التقديس هو اإلبعاد من قوهلم : قدس يف األرض إذا ذهب فيها وأبعد ) صح ( 5
نسبح حامدين لك وملتبسني حبمدك ألنه لوال : يف موضع احلال أي ( وحبمدك ـ ) 6

 ك ) صح ( .مكن من عبادتإنعامك علينا ابلتوفيق واللطف مل نت
ـ ) وحبمدك ( أي : نسبحك مبا محدت به نفسك من إثبات صفات الكمال واجلالل 7

 والعظمة ) صح ( .
 ) صح ( .ـ عن أيب مالك قال ما كان يف القرآن   إذ   فقد كان 8
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من األدمة ومن أدمي األرض حنو اشتقاقهم يعقوب من العقب وإدريس من الدرس ـ ) آدم ( 9
 س ) صح ( . س من اإلبالوإبلي
وهذا القول هو القول الراجح وعليه مجهور جاء يف اآلاثر أن إبليس كان من املالئكة ـ 10

 األئمة واملفسرين ) خطأ ( .
ـ اخلليفة هنا ليس خليفة عن هللا بل هو الذي خيلف غريه كما بني ذلك وفصله شيخ 11

 اإلسالم ابن تيمية ) صح ( .
 ) صح ( . وغريه هبذه اآلية على وجوب نصب اخلليفة قد استدل القرطيبـ 12
ـ اآلية تشري إىل أن هناك من سكن األرض قبل آدم وذريته وأهنم أفسدوا يف األرض ) 13

 صح ( .
ـ تعجبت املالئكة ملا أخربها هللا أبن هذا اخلليفة سوف يفسد يف األرض فقالت ما قالت 14

 ) صح ( .
ضها من مجيع األرض فجاء بنو آدم على قدر األرض جاء إن هللا خلق آدم من قبضة قبـ 15

 ) صح ( . منهم األمحر واألبيض واألسود وبني ذلك والسهل واحلزن واخلبيث والطيب
خلق هللا آدم وطوله ستون ذراعا قال اذهب فسلم على أولئك النفر من املالئكة فامسع ـ 16

عليكم فقالوا السالم عليك ورمحة  ما حييونك فإهنا حتيتك وحتية ذريتك فذهب فقال السالم
هللا فزادوه ورمحة هللا فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا فلم تزل اخللق 

 ) صح ( .تنقص حىت اآلن 
علم هللا آدم األمساء كلها وهي هذه األمساء اليت يتعارف هبا الناس إنسان دابة وأرض ـ 17

 ) صح ( . مم وغريهاوحبر وسهل ومحار وأشباه ذلك من األ
 ) صح ( . العليم الذي قد كمل يف علمه احلكيم الذي قد كمل يف حكمهـ 18
ـ املراد بقوله ) وما كنتم تكتمون ( أي : ما يكتمه اخللق يف صدورهم من اخلواطر والنيات 19

 ) خطأ ( .
قوهلم فيما بينهم  ـ املراد بقوله ) وما كنتم تكتمون ( ما كتمته املالئكة ملا خلق هللا آدم من20

 : لن خيلق هللا خلقاً أكرم عليه منا ) صح ( .
 ـ املراد بقوله ) وما كنتم تكتمون ( ما يف قلب إبليس من الكرب واحلسد ) صح( .21
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 ـ يف اآلايت امتنان هللا على بين آدم بذكر خلق أبيهم وما كان من تكرميه له ) صح( .22
سد فيها ويسفك الدماء ( فيه إشارة إىل حسدهم آلدم ـ قول املالئكة ) أجتعل فيها من يف23

وما علموا أن هللا سيفضله به ، وليس هو ابحلسد املذموم وإمنا هو من جنس حسد الغبطة 
 احملمود ) خطأ ( .

ـ قوله تعاىل ) إين أعلم ما ال تعلمون ( أي : من احلكم العظيمة يف خلق هذا اخلليفة يف 24
 األرض ) صح ( .

عاىل )إين أعلم ما ال تعلمون ( أنكم لستم مجيعاً كما تقولون فإن فيكم إبليس وهو ـ قوله ت25
 ليس كذلك ) صح ( .

: دحيت األرض من مكة   ـ جاء يف احلديث الذي صححه ابن كثري وغريه أن النيب 26
وكانت املالئكة تطوف ابلبيت فهي أول من طاف به وهي األرض اليت قال هللا   إين جاعل 

رض خليفة   وكان النيب إذا هلك قومه جنا هو والصاحلون أاتها هو ومن معه فيعبدون يف األ
 هللا هبا حىت ميوتوا فيها وإن قرب نوح وهود وشعيب وصاحل بني زمزم وبني الركن واملقام

 .(خطأ)
خيلفين  ، إين جاعل يف األرض خليفة مين: قال ابن جرير : فكان أتويل اآلية على هذا ـ 27
حلكم بني خلقي ، وإن ذلك اخلليفة هو آدم ومن قام مقامه يف طاعة هللا واحلكم ابلعدل يف ا

 ) صح ( . فمن غري خلفائه، بني خلقه . وأما اإلفساد وسفك الدماء بغري حقها 
ـ ذكر هللا تعليم آدم األمساء كلها قبل ذكر سجود املالئكة آلدم يدل على أنه قبل 28

 أ ( .السجود ورفض إبليس له ) خط
قد قرأ عبد هللا بن مسعود : مث عرضهن . وقرأ أيب بن كعب : مث عرضها . أي : ـ 29

 املسميات ، وهي قراءات اثبتة متواترة ) خطأ ( .
ـ ذكر قصة آدم يف أول البقرة فيه داللة على أن النوع اآلدمي هو املقصود من هذا الوجود 30

 ) صح ( .
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 العشروناحملاضرة 
*** 

 
 .( من سورة )البقرة(34رقم ) تفسري اآلية

 .والقراءات، واملناسبة التالوة، 
 :التالوة 
 .{اْلَكاِفرِينَ  ِإال ِإْبِليَس َأىَب َواْسَتْكرَبَ وََكاَن ِمنَ  قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا َوِإذْ }

 :القراءات
 .ليس فيها أوجه تتعلق ابملعىن

  :املناسبة
 .قصة خْلق آدم، والكالم متمصل ببعضهما زلنا يف 

 
 .لغوّيات

بني أظهر األلوف ِمن املالئكة، مغموراً  استثناء متصل، ألنه كان جنِميا  واحداً  :{ِإْبِليسَ  ِإالم }
وجيوز أن جُيعل  ، مث استثيَن منهم استثناء واحد منهم،{َفَسَجُدوا} :يف قوله هبم، فغُلِمبوا عليه

 .منقطعاً 
ووزنه: "ِفْعِليل"؛ قاله الزجاج.  اسم أعجميم ممنوع ِمن الصمرف للعلميمة والُعجمة، :{سِإْبِلي}و

من  عريبم مشتقم ِمن: اإِلْبالس، وهو: اإلبعاد من اخلري، أو اليأس وقال أبو عبيدة، وغريه: إنه
 الصرف حينئذ لكونه ال نظري له يف رمحة هللا تعاىل. ووزنه على هذا: "ِمْفِعيل". ومنعه من

و"ِإْكليل"،  "ذلك مل يـَُعدُّ من موانع الصرف، مع أن له نظائر كـ"ِإْحِليل األمساء؛ واعرُتض أبن
 .إذ مل ُيَسمَّ به أحد من العرب؛ وليس بشيء وفيه نظر. وقيل: ألنه شبيه ابألمساء األعجمية،
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 .اآلاثر
يس خاصة، دون املالئكة كانوا مع إبل الذين- ن ابن عباس، قال: قال هللا تعاىل للمالئكةع

 ِإالَّ ِإْبِليَس َأىَب } ،{ُكلُُّهْم َأمْجَُعونَ } ، فسجدوا{اْسُجُدوا آلَدمَ } :-الذين يف السموات
فقال: ال أسجد له، وأان خري منه،  -ملا كان حدمث نفَسه من الكرب واالغرتار- {َواْسَتْكرَبَ 

أقوى من الطني.  طني. يقول: إن النار وأكرب سناً، وأقوى خْلقاً، خلقَتين من انر، وخلقَته من
 ، وجعله شيطااًن رجيماً،-آيسه من اخلري كلمه-هللا  قال: فلما أىب إبليس أْن يسجد، أبلسه

 .{اأَلمْسَاَء ُكلََّها َعلََّم آَدمَ } عقوبة ملعصيته. مث
هذا سياق  احملاضرة السابقة. مث قال: ذَكر هذا األثَر ابُن كثري مطوماًل، وقد ذكران ابقيه يف

يُروى به تفسري  فيها نظر يطول مناقشتها؛ وهذا اإلسناد إىل ابن عباس غريب، وفيه أشياء
  .مشهور

 .منقطع قلت: يعين بذلك: تفسرَي الضحاك عن ابن عباس، وهو ضعيف
ما أحب، استوى على العرش. فجعل  وقال السدي يف تفسريه أبسانيده: ملما فرغ هللا ِمن خْلق

وإمنا مُسُّوا:  الدنيا، وكان من قبيلة من املالئكة يقال هلم: اجلنم، لك مساءإبليس على م
خازانً، فوقع يف صدره وقال: ما أعطاين  -ملكه مع- "اجلنم"، ألهنم خزمان اجلنة. وكان إبليس

نفسه اطملع هللا على ذلك منه،  إالم ملزيمة يل على املالئكة. فلما وقع ذلك الِكرب يف هللا هذا
ربنا وما يكون ذلك اخلليفة؟  :، فقالوا{ِإينمِ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفةً } : للمالئكةفقال هللا

 قالوا: ربنا .يفسدون يف األرض، ويتحاسدون، ويقتل بعضهم بعضاً  قال: يكون له ذرمِيمة
َماَء َوحَنْنُ  َأجَتَْعُل ِفيَها َمنْ } ُس َلَك قَاَل ِإينمِ ُنَسبِمُح حِبَمْ  يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِم أَْعَلُم  ِدَك َونـَُقدِم

فبعث جربيل إىل األرض ليأتيه بطني منها، فقالت  .، يعين: ِمن شأن إبليس{َما ال تـَْعَلُمونَ 
األرض: إين أعوذ ابهلل منك أن تنقص مين، أو تشينين. فرجع، ومل أيخذ، وقال: رب! إهنا 

جربيل.  أعاذها، فرجع فقال كما قالعاذت بك فأعْذهتا. فبعث ميكائيل فعاذت منه، ف
ابهلل أن أرجع ومل أنفِمذ أمره. فأخذ ِمن وْجه  فبعث مَلك املوت، فعاذت منه، فقال: وأان أعوذ

وسوداء؛ فلذلك  األرض وخلط، ومل أيخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة محراء وبيضاء
والالزب هو: الذي يلتزق -الزابً فُبلَّ الرتاب حىت عاد طينا  خرج بنو آدم خمتِلِفني. فصعد به،

ِفيِه ِمْن  َبَشرًا ِمْن ِطني  * فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْختُ  ِإينمِ َخاِلقٌ } :. مث قال للمالئكة-بعضه ببعض
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له: تتكرب عمما  فخلقه هللا بيده لئالم يتكرب إبليس عنه، ليقول .{ُروِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِدينَ 
 بشراً؟ فكان جسداً من طني أربعني سنة من مقدار يوم ان عنه خبْلقهعملُت بيدي، ومل أتكرب أ

أشدهم منه فزعاً: إبليس؛ فكان ميرم به  اجلمعة. فمرمت به املالئكة، ففزعوا منه ملما رأوه، وكان
ِمْن } :فذلك حني يقول-اجلسد كما يصوِمت الفخار تكون له صلصلة  فيضربه فيصوِمت

 ألْمر  ما ُخِلقَت! ودخل من فيه فخرج ِمن ُدبره. وقال :ويقول، -{َصْلَصال  َكاْلَفخَّارِ 
للمالئكة: ال ترهبوا من هذا! فإنم ربكم صَمد، وهذا أجوف. لئن ُسلِمطُت عليه ألهلكنمه. 

نفخت فيه  أن ينفخ فيه الروح، قال للمالئكة: إذا -عز وجل-هللا  فلما بلغ احلني الذي يريد
فدخل الروح يف رأسه، عطس، فقالت املالئكة:  فيه الروحمن روحي فاسجدوا له. فلما نفخ 

فلما دخلت الروح يف عينيه،  .هلل". فقال: احلمد هلل. فقال له هللا: رمحك ربك قل: "احلمد
الروح  دخل الروح يف جوفه، اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ نظر إىل مثار اجلنة. فلما

 .{ُخِلَق اإِلْنَساُن ِمْن َعَجل  } :تعاىل ولرجليه، عجالن إىل مثار اجلنة، فذلك حني يق
 َأىَب َواْسَتْكرَبَ } ،{السَّاِجِدينَ  ِإالم ِإْبِليَس َأىَب َأْن َيُكوَن َمعَ  * َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعونَ }

قَاَل َأاَن َخرْيٌ } ،{َيَديَّ ِلَما َخَلْقُت بِ  َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجدَ } :قال هللا له .{وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 
َها اْخرُجْ } :قال هللا له .ملَْ َأُكْن أَلْسُجَد لَِبَشْر َخَلْقَتُه ِمْن ِطني   ،{ِمْنهُ  َفَما َيُكوُن } ،{ِمنـْ
والصَّغار هو:  ،{ِفيَها فَاْخرُْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِينَ  َأْن تـََتَكربََّ } ، يعين: ما ينبغي لك،{َلكَ 

. ذكر  قال: فهذا اإلسناد إىل هؤالء الصحابة مشهور يف  ه ابن كثري أيضًا أبطول منه مثالذملم
ليس من كالم الصحابة، أو  تفسري السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثرية، فلعل بعضها ُمدرج

مة  أهنم أخذوه من بعض الكتب  . واحلاكم يروي يف "مستدركه" هبذا-وهللا أعلم-املتقدِم
 .، ويقول: هو على شرط البخارياإلسناد بعْينه أشياء

منها: الضعيف ومنها  قلت: هذا اإلسناد ُمركمب من عدمة أسانيد تصل إىل اخلمسة،
ِمن هذه الطُّرق، فساقه مساقاً واحداً هبذا اإلسناد؛  الصحيح، وقد قام السدي خبلط ما مسعه

-ل ابن أيب حامت الذي جع أصبح منسوابً إليه، فُيقال تفسري السدي، وهذا هو السبب ولذا
يكون  من هذا التفسري، فال جياوز به السدي. وبِناًء عليه، فقد ال ُيسند ما ذَكره -وهللا أعلم

اجلزم بصحمته إالم يف حاالت معيمنة، ومنها:  جلم هذا التفسري من الطريق الضعيفة، فال ميكن
ون هذا الطريق صحيحاً  ويك املصنمفني رواية منه مميمزة مقتصرة على طريق واحد، أن خُيرج أحد
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  .أو أن أييت ما يشهد لطريق منها من غري رواية السدي املواضع، كما عند احلاكم يف بعض
خمالفته للرواايت الصحيحة، أو  وجُيزم بضعف هذا التفسري إذا انعدم ما تقدمم، أو ثبتت

 .موافقته للضعيفة
ه، يف حني ردمه آخرون مطلقاً، إطالق وقد تساهل البعض، أو َوِهم يف قبول هذا اإلسناد على

 .والصواب التفصيل
املالئكة، امسه: "عزازيل".  ِمن -قبل أن يركب املعصية-وعن ابن عباس قال: كان إبليس 

إىل  من أشدم املالئكة اجتهاداً، وأكثرهم عْلماً؛ فذلك دعاه وكان من سكان األرض، وكان
  ."الِكرب. وكان من حيم ُيسمَّون: "جناً 

املالئكة، من ذوي األجنحة  : كان إبليس امسه: "عزازيل"، وكان من أشرفوعنه، قال
  .األربعة، مث "أُبلس" بعد

قبيلة، وكان خازانً على اجلنان، وكان  وعنه أيضاً: كان إبليس من أشراف املالئكة، وأكرمهم
 .الدنيا، وكان له سلطان األرض له سلطان مساء

إبليس منهم. وكان يسوس ما بني  م: "اجلنم"، فكانوعنه: إن ِمن املالئكة قبيالً يقال هل
 .فمسخه هللا شيطاانً رجيماً  السماء واألرض؛ فعصى،

  .الدنيا وعن سعيد بن املسيب: كان إبليس رئيس مالئكة مساء
وعن احلسن قال: ما كان إبليس من املالئكة طرفة عني قط، وإنه ألصل اجلنم، كما أن آدم 

الرمحن بن زيد  وهذا إسناد صحيح عن احلسن. وهكذا قال عبدكثري:  أصل اإلنس. قال ابن
  .بن أسلم سواء

املالئكة، فأسَره بعض املالئكة،  وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من اجلنم الذين طرَدهْتم
  .رواه ابن جرير فذهب به إىل السماء؛

صغرياً، فكان  إبليس، وكان وعن سعد بن مسعود، قال: كانت املالئكة تُقاتل اجلنم، فُسيب
 :قال تعاىل فلما أُمروا ابلسجود آلدم سجدوا، فأىب إبليس. فلذلك مع املالئكة فتعبمد معها،

  .{ِإالم ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اجلِْنمِ }
  .والطاعة هلل ، قال: كانت السجدة آلدم،{اْسُجُدوا آلَدمَ } :عن ابن عباس، يف قوله

كرامًة من هللا أكرم هبا  ن َيسجدوا، فسجدوا له،و عن ابن عباس يف اآلية، قال: أَمرهم أ
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  .آدم
 فكانت الطاعة هلل، :{لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدمَ  َوِإْذ قـُْلَنا} :وقال قتادة، يف قوله تعاىل

 .مالئكته آدم أن أسجد له (والسجدة )آلدم(، أكرم هللا )تعاىل
حَسد  :{اْلَكاِفرِينَ  يَس َأىَب َواْسَتْكرَبَ وََكاَن ِمنَ ِإْبلِ  َفَسَجُدوا ِإالم } :وقال قتادة، يف قوله تعاىل

 على ما أعطاه هللا من الكرامة، وقال: أان انريم، وهذا -عليه السالم-عدوُّ هللا إبليس آدَم 
 .-عليه السالم-يسجد آلدم  طيينم. وكان بدء الذنوب: الِكرْب، استكرب عدو هللا أنْ 

  .فقال: إن هللا جعل آدم كالكعبة عن سجود املالئكة آلدم،وعن أيب إبراهيم املزين: أنه سئل 
  .املالئكة آلدم إمياء وعن حممد بن عباد بن جعفر املخزومي قال: كان سجود

هلل حني أُمرت املالئكة  وعن ضمرة قال: مسعت َمن َيْذكر أنم أول املالئكة خرم ساجداً 
  .قرآن يف جبهتههللا بذلك؛ أن كتب ال ابلسجود آلدم: إسرافيل، فأاثبه

ابلسجود آلدم، كان أومل من سجد:  وعن عمر بن عبد العزيز، قال: ملما أمر هللا املالئكة
  .كتب القرآن يف جبهته إسرافيل؛ فأاثبه هللا أنْ 

ا مُسِمي: "إبليس"، ألن هللا أبلسه من   .اخلري كلِمه، فآيسه منه وعن ابن عباس، قال: إمنم
  ."ليس: "احلارثوعن السدي، قال: كان اسم إب

وخلق اجلانم من انر، وخلق  وعن حممد بن عامر املكي، قال: خلق هللا املالئكة من نور،
 طني؛ فجعل الطاعة يف املالئكة، وجعل املعصية يف اجلنم  البهائم من ماء، وخلق آدم ِمن

  .واإلنس
إنم هللا أَمر )) :-عليه وسلم صلى هللا-وأخرج حممد بن نصر، عن أنس، قال: قال رسول هللا 

وملن سجد من ذريتك". وأمر إبليَس ابلسجود فأىب  لك اجلنة،" :آدم ابلسجود فسجد، فقال
ن أىب ِمن ولدك أن يسجد أن يسجد،

َ
 .(("فقال: "لك النار، ومل

، فقالوا: ال نفعل. فبعث {اْسُجُدوا آلَدمَ } :وعن ابن عباس، قال: إنم هللا خلق خْلقاً فقال
 اْسُجُدوا} ،{ِطني   ِإينمِ َخاِلٌق َبَشراً ِمنْ } :رقهم. مث خَلق خلقاً آخر، فقالهللا عليهم انراً حتُ 

اْسُجُدوا } :انراً، فأحرقْتهم. مث خلق هؤالء، فقال قال: فأبْوا، فبعث هللا عليهم .{آلَدمَ 
  .يسجدوا آلدم ، قالوا: نعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبـَْوا أن{آلَدمَ 

فيه رجالً مبهماً، ومثله ال حُيتجم به  ا غريب، وال يكاد يصحم إسناده، فإنقال ابن كثري: وهذ
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  .-وهللا أعلم-
  .من الذين أبـَْوا، فأحرقْتهم النار :{اْلَكاِفرِينَ  وََكاَن ِمنَ } :وعن عبد هللا بن بريدة: قوله

  .يعين: ِمن العاصني ،{وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ } :وعن أيب العالية
  .خيُلْقهم هللا )يومئذ(، يكونون بعد الذين مل :{وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ } ي،وقال السد

الكفر والضاللة، وعمل بعمل  وقال حممد بن كعب القرظي: ابتدأ هللا خْلق إبليس على
ه إىل ما   .{ِمَن اْلَكاِفرِينَ  وََكانَ } :أبدأ عليه خْلَقه ِمن الكْفر، قال هللا تعاىل املالئكة، فصريم

  .قال: جعله هللا كافراً ال يستطيع أن يؤمن ،{وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ } :عن ابن عباس يف قولهو 
اصطفاك هللا برساالته،  وعن ابن عمر قال: لقي إبليس موسى، فقال: اي موسى، أنت الذي

أن أتوب؛ فاشفع يل إىل ريب أن يتوب علي! قال موسى:  وكلممك تكليماً إذا تبت. وأان أريد
إبليس، قال: قد  فدعا موسى ربه، فقيل: اي موسى، ُقضيت حاجتك. فلقي موسى .عمن

فاستكرب وغضب، وقال: مل أسجد له حياً، أسجد  .أُمرَت أن تسجد لقرب آدم، ويُتاب عليك
فاذكرين عند  قال إبليس: اي موسى، إنم لك علي حقاً مبا شفعَت يل إىل ربك، له ميتاً؟! مث

أجري منك جمرى الدم. واذكرين حني  اذكرين حني تغضب، فإينثالث ال أهلكك فيهن: 
وإايك أن  .ابن آدم حني يلقى الزحف فأذكِمره ولده وزوجته حىت يُويل تلقى الزحف، فإين آيت

  .ورسولك إليها جتالس امرأة ليست بذات حمرم! فإين رسوهلا إليك
ه نوح: من أنت؟ قال: أان ل وعن أنس قال: إن نوحاً ملما ركب السفينة أاته إبليس، فقال

: هل يل من توبة؟ فأوحى هللا إليه: إن  إبليس. قال: فما جاء بك؟ قال: جئتُ  تسأل يل ريبم
أسجد له ميتاً؟ قال:  أن أييَت قرب آدم فيسجد له. قال: أما أين مل أسجد له حيا ، توبته

  .{وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ } فاستكرب،
حسد إبليس آدم أْن يسجد  ل: كان أومل خطيئة كانت: احلسد؛وعن جنادة بن أيب أمية، قا

 .املعصية له حني أُمر، فحمَله احلسد على
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رين أقوال  .املفسا 
ذرمِيمته، حيث أخرب أنه تعاىل أَمر املالئكة  ذه كرامة عظيمة من هللا تعاىل آلدم، امنتم هبا علىه

الشفاعة املتقدمم،  ، منها: حديثابلسجود آلدم. وقد دل على ذلك أيضًا أحاديث كثرية
آدم الذي أخَرَجنا ونْفَسه من اجلنة. فلما اجتمع  : رب أرين-عليه السالم-وحديث موسى 

وأسجد له مالئكته.  أنت آدم الذي )خلقك هللا( بيده، ونفخ فيه من روحه،  به قال
  .احلديث

َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى } :ىلكما قال تعا فقال بعض الناس: كان هذا سجود حتيمة وسالم وإكرام،
 .{َحقماً  أَتِْويُل ُرْؤايَي ِمْن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِم  َوَخرُّوا َلُه ُسجَّدًا َوقَاَل اَي أََبِت َهَذا اْلَعْرشِ 

ملمتنا، قال معاذ: قدمت الشام  وقد كان هذا مشروعًا يف األمم املاضية، ولكنه ُنسخ يف
 :م وعلمائهم، فأنت اي رسول هللا أحق أن ُيسجد لك. فقالألساقفته فرأيتهم يسجدون

ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها، من عظيم حقِمه  ال، لو كنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبَشر،))
  .ورجمحه الرازي .((عليها

أَِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك } :قال وقال بعضهم: بل كانت السجدة هلل، وآدم قبلة فيها، كما
األومل أوىل، والسجدة  ابن كثري : "ويف هذا التنظري نظر، واألظهر أنم القول قال ،{الشَّْمسِ 

تعاىل.  ، ألهنا امتثال ألمره-عز وجل-وسالماً، وهي طاعة هلل  آلدم إكراماً وإعظاماً واحرتاماً 
عداه من القولنْي اآلخرْين، ومها: كونه  وقد قواه فخر الدين الرازي يف تفسريه، وضعف ما

اخلضوع، ال االحنناء ووْضع  :إذ ال يظهر فيه شرف. واآلخر: أنم املراد ابلسجود قبلة،ُجعل 
  ."ضعيف كما قال اجلبهة على األرض؛ وهو

وحنوها، لتضافر األدلة على ذلك،   قلت: الظاهر: أنه سجود كالسجود املعهود يف الصالة 
 اعتزل الشيطان يبكيالذي فيه: إذا قرأ ابن آدم السجدة  كما يف حديث سجود القرآن

 .وأِمرُت ابلسجود فأبيت، فلي النار ويقول: اي ويله! أُِمر ابن آدم ابلسجود فسجد فَله اجلنة،
من كان يف قلبه مثقاُل حبمة خردل  ال يدخل اجلنة)) :قال ابن كثري: وقد ثبت يف الصحيح

وإبعاده عن  ى طردهقلب إبليس من الِكرْب والكفر والعناد، ما اقتض وقد كان يف .((من ِكرْب 
 .جناب الرمحة وحظرية القدس
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آلدم، دخل إبليس يف خطاهبم، ألنه  قال: والغرض: أنم هللا تعاىل ملما أمر املالئكة ابلسجود
فلهذا دخل يف اخلطاب  عنصرهم، إالم أنه كان قد تشبمه هبم وتوسم أبفعاهلم، وإن مل يكن من

ِإالم } :عند قوله تعاىل -إن شاء هللا تعاىل-وسنبسط املسألة  .هلم، وذم يف خمالفة األمر
 .{أَْمِر َربِمهِ  ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اجلِْنِم فـََفَسَق َعنْ 

وصار من الكافرين بسبب امتناعه، كما  :، أي{وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ } :قال بعض املفسمرين)
  .{اِلِمنيَ ِمَن الظَّ  فـََتُكوانَ } :، وقال{ِمَن اْلُمْغَرِقنيَ  َفَكانَ } :قال

  :وقال الشاعر

طيُّ 
َ
 كأهنا بتيهاَء قْفر  ، وامل

قطا احلَزِن قد كانت فراخاً 
  بُيوضها

  .أي: قد صارت
  .الكافرين، ورجمحه القرطيب وقال ابن فورك: تقديره: وكان يف عْلم هللا من

اص هل املأمور ابلسجود آلدم خ :قال ابن كثري: وقد حكى الرازي وغريه قولنْي للعلماء
طائفة،  مالئكة السموات واألرض؟ وقد رجمح كال  من الفريقني مبالئكة األرض أو عام يف
، فهذه أربعة {اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن * ِإالَّ ِإْبِليسَ  َفَسَجدَ } :وظاهر اآلية الكرمية العموم

 .(-وهللا أعلم-للعموم  أوجه مقومية
 :، والتأكيد بقوله{اْلَمالِئَكةُ } :قوله يت الستغراق اجلنس يف: الالم ال-وهللا أعلم-قلت: يعين 

 االستثناء إلبليس فقط؛ فهذه هي األوجه األربعة املقومية مث ،{َأمْجَُعونَ } :مث بقوله ،{ُكلُُّهمْ }
 .للعموم

 
 .اإلمجايل املعىن

مالئكته الكرام أن  اإلنسان، حيث أَمر بنعمة أخرى كرمم هللا هبا -سبحانه وتعاىل-ذكِمر هللا يُ 
إىل طاعته  سجود حتيمة وتكرمي؛ فبادروا -عليه السالم-نيبم هللا آدم  يسجدوا ألصله، وهو

اجلن؛ وهم صنف من املخلوقات مكلَّف مل  سبحانه، ما عدا إبليس لعنه هللا الذي كان من
األمر، هلذا  فعاند أْمر هللا، واستكرب عن طاعة ربه، ورفض االنصياع جيبل على الطاعة،
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كْفر اإلابء واالستكبار الناقل عن  ، فكفر بذلك-جل وعال-واعرتض على ُحكم اخلالق 
 .اإلميان

 
 .اآلية مسائل
  :األوىل

منزلة عالية، فلم خيتم له إالم ابلكفر. ذكر  يف متكمن إبليس ِمن فْعل اخلوارق، وما كان فيه من
كرامات وخوارق  -مممن ليس بنيبم -مسألة، وهي: َمن أظهر هللا على يدْيه  العلماء هنا

ألان ال نقطع هبذا  خالفًا لبعض الصوفية والرافضة، للعادات، فليس ذلك دااًل على واليته،
  .يوايف هللَا ابإلميان، وال هو يقطع لنفسه بذلك الذي جرى اخلارق على يديه، أنه

ري الويل، بل قد على يدْي غ قال ابن كثري: وقد استدلم بعضهم على أنم اخلارق قد يكون
والكافر أيضاً، مبا ثبت عن ابن صياد: أنه قال: هو الدُّْخ، حني خبأ  يكون على يدي الفاجر

، ومبا كان {ُمِبني   فَاْرَتِقْب يـَْوَم أَتْيت السََّماُء ِبُدَخان  } :-صلى هللا عليه وسلم–له رسول هللا 
ومبا ثبتت به  عبد هللا بن عمر،كان ميأل الطريق إذا غضب، حىت ضربه  يصدر عنه )من( أنه

من اخلوارق الكثرية، من أنه أيمر السماء أن  األحاديث عن الدجال، مبا يكون على يديه
فتمطر، واألرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز األرض مثل الَيعاِسيب، وأنه يقتل ذلك  متطر

  ...ذلك من األمور املهولة الشاب مث حيييه، إىل غري
الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم  ن عبد األعلى الصديف: قلت للشافعي:كانوقد قال يونس ب

فقال الشافعي:  .فال تغرتموا به حىت تعرضوا أْمره على الكتاب والسُّنمة الرجل ميشي على املاء،
الرجل ميشي على املاء، ويطري يف اهلواء، فال تغرتوا به  بل إذا رأيتم -رمحه هللا-قصمر الليث 
  .أمره على الكتاب والسُّنمةحىت تعرضوا 

العبد عليه وأييت متمصفًا به يف آخر  وِمن هنا، قال العلماء: إنم العربة ابإلميان الذي يوايف
، ولكن-إن شاء هللا تعاىل-آخرته؛ ولذا يصحم: "أان مؤمن  حياته وأومل منازل ليس  "، ابلشمكم

 .املوت وخْتم األعمال عند يف اإلميان الناجز، بل يف اإلميان احلقيقيم املعترب
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  :الثانية
فأهل السُّنمة ال يكفِمرونه، ويَرْونه مؤمنًا انقص  اختلف أهل السُّنمة واخلوارج يف ُمرتكب الكبرية؛

هذه اآلية، ليس لرتك  واخلوارج يكفِمرونه وخُيرجونه ِمن امللمة. وكْفر إبليس مبوجب اإلميان،
 ، بل ابستقباحه أْمر هللا-تمسكني هبذه اآليةاخلوارج م كما زعم-الواجب وفعل املعصية 

عليه اإلابء واالستكبار؛ وفْرق كبري  تعاىل ابلسجود ملن يعتقد أنه خري منه وأفضل، كما يدل
 .صحمته اإلذعان، وبني التمكربم على أمر هللا ورفضه واعتقاد عدم بني املعصية مع

  
  :الثالثة

مستِدلِمني  إىل الثاين مجاعة فذهب م ِمن اجلنم؟واختلف الناس فيه: هل هو ِمن املالئكة، أ
يستكربون، وهو قد استكرب،  ، وأبن املالئكة ال{ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اجلِْنمِ  ِإالم } :بقوله تعاىل

ُخلقوا ِمن النور، وُخلق  -رضي هللا تعاىل عنها-عائشة  وأبن املالئكة كما روى مسلم عن
 :قوله تعاىل حكاية عنه ا خلق اجلنم كما يدل عليهمن مارج من انر. وهو قد ُخلق مم اجلن

تركه السجود إابًء واستكبارًا حينئذ،  ، وعدم {َخَلْقَتيِن ِمْن اَنر  َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطني   َأاَن َخرْيٌ ِمْنهُ }
األمر ومل ميتثل، أو  بني املالئكة مغموراً ابأللوف منهم فغلِمبوا عليه، وتناوله إما ألنه كان انشئاً 

 املالئكة، لكنه استغىن بذكرهم ملزيد شرفهم عن ذكر اجلن، ألن اجلنم أيضاً كانوا مأمورين مع
ِإْذ } :يشري إليه ظاهر قوله تعاىل أو ألنه عليه اللعنة كان مأمورًا صرحيًا ال ضمنًا كما

  .راجع للمأمورين ابلسجود {َفَسَجُدوا} ، وضمري{أََمْرُتكَ 
مستدلمني بظاهر االستثناء،  بة والتابعني إىل األومل،وذهب مجهور العلماء من الصحا

وإن كان واحدًا منهم لكن كان رئيسهم ورأسهم، كما  وتصحيحه مبا ذُكر: تكلمف، ألنه
املأمورين مع أنه يف  اآلاثر، فلم يكن مغموراً بينهم، وألن صرف الضمري إىل ُمطلق نطقت به

 وا آلدم سوى إبليس، وكونه مأموراً صرحياً، اآليةاجلنم سجد غاية البعد مل يثبت إذ مل يُنقل أن
من اآلية كونه من جنس اجلن  غري صرحية فيه، ودون إثباته َخْرط الَقَتاِد. واقتضاء ما ذُكر

أيضًا أن  كالبيان له. وجيوز {فـََفَسقَ } :منهم فعاًل. وقوله تعاىل ممنوع، جلواز أن يراد كونه
املعصية، فصار جنِمي ا كما  أنه ُمسخ بسبب هذه صار"، كما روي" :مبعىن {َكانَ } يكون

 .مسخ اليهود فصاروا قردة وخنازير
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ْلك،  سلممنا، لكن ال منافاة بني كونه جنما وكونه مَلكاً؛ فإن اجلن
ُ
كما يُطلق على ما يقابل امل

اجلنة  : وكانوا خزنة-رضي هللا تعاىل عنهما-روى عن ابن عباس  يقال على نوع منه على ما
املالئكة مثلنا، أو أنه يقال للمالئكة:  غة ُحليهم. وقيل: صْنف من املالئكة ال تراهمأو صا

مثله يف كالم  الجتناهنم واستتارهم عن أعني الناس، وورد -ابن إسحاق كما قاله-جنم أيضاً 
 :-السالم عليه-العرب؛ فقد قال األعشى يف سليمان 

  ون بال أجرِ قياماً لدْيه يعمل وسخمر ِمن جنم املالئك تسعة
؛ إمما ألنم من املالئكة من ليس  وكون املالئكة ال يستكربون، وهو قد استكرب، ال يضرم

  .العصمة على العكس منا مبعصوم، وإن كان الغالب فيهم
ثياب الصفات الشيطانية، فعصى  وإمما ألن إبليس سلبه هللا تعاىل الصفات املَلكية، وألبسه

  .كاً ال يعصيملَ  عند ذلك، واملَلك ما دام
وال قادح يف مَلكيمته، ألن النار  وكونه خملوقاً من انر، وهم خملوقون من نور، غري ضارم أيضاً 

رضي هللا - ابجلنس، واختالفهما ابلعوارض؛ على أنم ما يف حديث عائشة والنور متحَدا املادمة
ثري من ظواهر جمرى الغالب، وإال خالفه ك من خْلق املالئكة من النور جار -تعاىل عنها

ومالئكة من هذا وهذه،  أن هللا تعاىل خَلق مالئكة من انر، ومالئكة من ثلج، اآلاثر إذ فيها
وانتفض خيلق من كل قطرة  -عليه السالم-فيه جربيل  وورد أن حتت العرش هنراً إذا اغتسل

  .منه مَلك
 .-رمحه هللا-هذا جممل كالم األلوسي 

 :ملذكورة نقولقلت: مع احرتامنا للتوجيهات ا
اآلاثر اليت جزمت بكونه من املالئكة،  أواًل: ال بد قبل هذا التوجيه، من النظر يف أسانيد

 .تثبت وجلمها ضعيفة ال
 عن أهل الكتاب، أم ال؟ اثنياً: إذا ثبت منها شيء، ينظر هل ميكن أن يكون مأخوذاً 

 .ببعضها أوىل من البعض اآلخر األخذ اثلثاً: يُنظر هل عاَرضها غريها من اآلاثر أم ال؟ فليس
االستثناء الذي يف اآلية فقط، وهذا ميكن توجيهه  رابعاً:القول أبنه من املالئكة ال خيدمه إالم 

اجلن فيخدمه نصوص عديدة  تقدم من توجيهات مقبولة غري متكلمفة. وأما القول أبنه ِمن مبا
 ، واحلديث{َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطني   َتيِن ِمْن اَنر  َخَلقْ } :، وقوله{َكاَن ِمَن اجلِْنمِ } :صرحية منها قوله
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وما تقرر يف نصوص عدة من  .((ُخلقت املالئكة من النور، وُخلق اجلان من النار)) :الصريح
هللا ما  يسبقون هللا ابلقول وهم أبمره يعملون، وأهنم ال يعصون أن املالئكة ِعباد مكرمون، ال

يستحسرون، وغري ذلك... والرد على هذا وغريه  ته والأَمرهم، وأهنم ال يستكربون عن عباد
 .واضح جدام تكلُّفه

 :خامساً : التوجيهات املذكورة عليها مالحظات كثرية، ومنها
 .القائلني التسليم لآلاثر مع ضعف جلِمها وادمعاء ما يوحي بكثرة

كما يف   وضوح فساد ذلك أيضاً، اللجوء للمعىن البعيد وخالف األصل، لتمرير القول، مع
تكون  ال ميكن أن {َكاَن ِمَن اجلِْنمِ } :مردود، ألن قوله اعتبار "كان" مبعىن: "صار"؛ وهذا

بل تردمه، مث إن رفض إبليس للسجود   مبعىن "صار" حيث إن اآلاثر احملتجم هبا ال ختدم ذلك
اجلن على  ية خلِلقة، وهو مل مُيسخ ِمن خلقته املالئك{َخَلْقَتيِن ِمْن اَنر  } :كان ُمَعلَّالً بقوله

مسخه؟ كما أنم املسخ إمنا يكون يف  هذا القول إال بعد االعرتاض. فكيف قال ذلك قبل
كما  مادمة اخللق، ويكون لغرض التحقري واإلذالل؛ وال يظهر هنا الصورة وليس يف أصل

 .يظهر يف مسخ اليهود قردة وخنازير
برواايت واهية، كالقول أبن  ضة أوأيضاً : نْسف النصوص الشرعية ابحتماالت عقلية مفرت 

  .أو أنم منهم من خلق من الثلج وحنو ذلك املالئكة فيهم َمن ليس مبعصوم
ابالجتنان، الشرتاكهم مع اجلنم يف  التذرع ابالتفاق يف أصل االشتقاق، فوصف املالئكة

تسرت من  ايعين أن اجلنم قبيل منهم؛ وقد مُسِميت اجلنمة بذلك، ألهن االستتار عن األعني، ال
صاحبها من طعنات خصمه، وهكذا  داخلها أبشجارها، ومُسِميت اجلُنَّة بذلك ألهنا حتمي

 .بينها نسباً  سائر املشتقمات، وال ارتباط
خَلق إنساً وجناً ومالئكة، وأنم كالً  وأخرياً: النصوص الشرعية واضحة ومتضافرة على أنم هللا

عن  لني مكلمفان واملالئكة خبالف ذلك، واخلروجاآلخر، وأنم الثق منها ُخلق من مادة سوى
-خترقه وال يتوفر ذلك هنا  هذا األصل يستلزم نصوصاً من كتاب أو ُسنمة صحيحة صرحية،

 .-وابهلل التوفيق
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  :الرابعة
ولو كان عاملاً، يف هذه الكلمات  أتممل كيف ينجرف إىل الزيغ واالحنراف َمن مل يعصمه هللا

 :، حيث يقول-عفا هللا عنه- األلوسي عند تفسري هذه اآلايتالقالئل اليت ذكرها 
ُعلويِمها وُسفليِمها، سعيدها -املخلوقات  : أن مجيع-نفعنا هللا تعاىل هبم-وافهم كالَم القوم "

اآلاثر ما يؤيِمد  ... ويف-صلى هللا تعاىل عليه وسلم-احلقيقة احملمدية  خملوق من -وشقيمها
من حيث اجلمال،  -عليه الصالة والسالم-منه  علويني ُخلقواذلك، إالم أن املالئكة ال

ُرَبْمسَِني. اللهم وإبليس من حيث
 .حوالينا وال علينا اجلالل... إخل كالم يشبه كالم امل

 .وصحبه وسلم نكتفي هبذا القدر، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
 
 :سئلة ألا

من قال هو عريب قال أصله من ـ اختلفوا يف اسم ) إبليس ( هل هو أعجمي أو عريب ، و 1
 اإلبالس وهو اإلبعاد من اخلري واليأس ) صح ( .

 ـ إبليس ممنوع من الصرف للعجمة وألنه على وزن من أوزان املبالغة ) خطأ ( .2
استثناء متصل ألنه كان جنيا واحدا بني أظهر األلوف من املالئكة ـ قوله ) إال إبليس ( 3

 ) صح ( . له فسجدوا مث استثىن منهم استثناء واحدمغمورا هبم فغلبوا عليه يف قو 
 ـ قوله ) إال إبليس ( استثناء منقطع ألن إبليس ليس من جنس املالئكة ) صح ( .4
ـ الصحيح أن إبليس من جنس املالئكة ألن األمر ابلسجود كان للمالئكة ولو مل يكن 5

 منهم مل يؤمر معهم ) خطأ ( .
أنه موجه للمالئكة ألنه كان معهم وبينهم فجاء األمر هلم  ـ األمر ابلسجود مشل إبليس مع6

 وملن معهم تبعاً ) صح ( . 
 ـ السجود آلدم كان من ابب التكرمي له طاعة ُلِل عز وجل ) صح ( .7
 ـ إبليس كان من اجلن بدليل قوله تعاىل ) إال إبليس كان من اجلن ( ) صح ( .8
ن الذين خلقهم هللا على الكفر فال يستطيع ـ قوله ) وكان من الكافرين ( أي : كان م9

 اإلميان ) صح ( .
 ـ قوله ) وكان من الكافرين ( أي : كان مبخالفتهم أمر هللا من الكافرين ) صح ( .10
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ـ السجود لغري هللا إن كان من ابب التحية فهو جائز غري حمرم بدليل سجود املالئكة 11
 آلدم وسجود إخوة يوسف ليوسف ) خطأ ( .

اختلف العلماء هل املأمورون ابلسجود كانوا مجيع املالئكة أو هم مالئكة األرض فقط  ـ12
 على قولني أرجحهما هو الثاين ) خطأ ( .

الئكة الذين أمروا ابلسجود ) ـ قوله ) فسجد املالئكة ( الالم فيها للعهد ، أي : امل13
 ( .خطأ
 تكرمي أبيهم حىت أسجد هلم املالئكة ) ـ اآلايت فيها تذكري لبين آدم بنعمة هللا عليهم يف14

 صح ( .
ـ يف اآلايت دليل على أن من ظهرت على يديه بعض اخلوارق ال يدل ذلك على أنه من 15

 األولياء ألنه ال يعلم هل خيتم له ابلكفر أو اإلميان ) صح ( .
 ـ قد تظهر اخلوارق على يد غري املؤمن أصالً ) صح ( .16
أن مرتكب الكبرية مع اإلصرار عليها يكون كافرًا لكون إبليس كفر  ـ يف اآلية دليل على17

 مبخالفة أمر هللا ) خطأ ( .
 ـ اخلالف وقع بني العلماء هل إبليس من جنس املالئكة أم ال ) صح ( .18
 ـ أكثر اآلاثر اليت جاء فيها أن إبليس من املالئكة ضعيفة ال تثبت ) صح ( 19
 يس من املالئكة قد تكون مأخوذة عن أهل الكتاب ) صح ( .ـ اآلاثر الثابتة بكون إبل20
 ـ اآلاثر بكون إبليس من املالئكة ليس هلا ما يعارضها من الصحيح ) خطأ ( 21
ـ الذين ذهبوا إىل أن إبليس كان من املالئكة تكلفوا كثريًا يف رد النصوص الكثرية يف أنه 22

 ليس منهم ) صح ( .
هللا خلق مالئكة وجنًا وإنسًا وأن كل واحد من هذه  ـ النصوص الشرعية تؤكد أن23

 األجناس غري الثاين ) صح ( .
ـ ورد يف قصة خلق آدم أنه ملا دخلت الروح يف عينيه ، نظر إىل مثار اجلنة ، فلما دخل 24

الروح يف جوفه ، اشتهى الطعام ، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجالن إىل مثار اجلنة ، 
 ) صح ( .تعاىل : ) خلق اإلنسان من عجل (  فذلك حني يقول
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ـ غالب ما يف تفسري السدي أخذه من رواايت كثرية غالبها ضعيف وخلطها ببعضها ) 25
 صح ( .

أو ثبتت خمالفته للرواايت مل يكن هناك ما يوافقه إذا السدي ـ جيزم بضعف تفسري 26
 ) صح ( .الصحيحة أو موافقته للضعيفة 

: كان إبليس قبل أن يركب املعصية من املالئكة ، امسه عزازيل ،  ـ عن ابن عباس قال27
وكان من سكان األرض ، وكان من أشد املالئكة اجتهادا ، وأكثرهم علما ، فذلك دعاه إىل 

 ) صح ( . الكرب، وكان من حي يسمون جنا
أن  ـ وعن احلسن قال : ما كان إبليس من املالئكة طرفة عني قط ، وإنه ألصل اجلن كما28

 ) صح ( . آدم أصل اإلنس . قال ابن كثري : وهذا إسناد صحيح عن احلسن
ـ قوله ) كان من الكافرين ( أي : من الكافرين الذي سيكونون مستقباًل ألنه مل يكن 29

 هناك كفر بعد ) خطأ ( .
ـ اآلايت فيها دليل على خطورة احلسد وأن أول معصية وقعت إمنا كانت بسبب احلسد ) 30

 .صح ( 
 
 
 
 
 
 
 


