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 احللقة األوىل

}بسم هللا الرمحن الرحيم{ تقدم الكالم عليها، }سبح هلل ما يف السماوات واأَلرض وهو العزيز احلكيم{ معىن 
عن كل عيب ونقص، وعن مماثلة املخلوقني، ودليل تنزهه عن كل عيب ونقص  -عز وجل  -سبح أي نزه هللا 

واللوو{   سةة أمام وما مسنا من لوو{{قول هللا تبارك وتعاىل: }ولقد خلقنا السماوات واأَلرض وما بينهما يف
م وقال تعاىل: }أم حيسبون أان ال نسمع سره -عز وجل  -يعين الةعب واإلعياء، وهذا يدل على كمال قوته 

 وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكةبون{ وقال تعاىل: }وما هللا بوافل عما تعملون{ فنزه هللا تعاىل نفسه عن الوفلة،
فنزه نفسه عن  {اقدير   اعليم  ن هللا ليعجزه من شيء يف السماوات وال يف اأَلرض إنه كان وقال تعاىل: }وما كا

العجز، ودليل تنزهه عن مماثلة املخلوقني، قوله تعاىل: }ليس كمثله شيء وهو السميع البصري{ وأثبت هللا 
نه اسةوى على العرش، نفسه أيف قوله تعاىل: }ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام{ ، وأثبت هللا ل اوجه  لنفسه 

واإلنسان يسةوي على البعري، أي يركب البعري ويسةقر عليه ويعلو عليه، ليس اسةواؤه سبحانه وتعاىل على 
العرش كاسةواء اإلنسان على البعري، والدليل: }ليس كمثله شيء وهو السميع البصري{ فكل صفة يثبةها هللا 

هللا  السم فقط، أما يف احلقيقة فليس كمثله شيء، مثال ذلك: أثبتلنفسه وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة ل
، وأثبت الم  ع، فقال هللا تعاىل: }فإن علمةموهن مؤمنات{ فأثبت هللا لنا اعلم  ، وأثبت للمخلوق اعلم  لنفسه 
 قوله والدليل املخلوق لمكع  لنفسه أثبةه الذي العلم وليس{ أنفسكم }علم هللا أنكم كنةم ختةانون اعلم  لنفسه 

 ال املخلوقات نم شيء مياثله أن ميكن ال - عزوجل - فاهلل{ البصري السميع وهو شيء كمثله  ليس: }تعاىل
 ندرك ال لكنا أفعاله،و  وصفاته آبماته نعلمه - وجل عز - هللا ندرك أن ميكننا ال وهلذا صفاته، يف وال ذاته، يف

 السماوات يف ما: }وقوله مماثل، غري له خمالف تعاىل فاهلل شيء من قدرت مهما ألنه - وجل عز – حقيقةه
 اجلن،و  اآلدمي، ويشمل وينزهه، - وجل عز - هللا يسبح فإنه واألرض، السماوات يف ما كل:  أي{ واأَلرض

 بلسان بحهيس وهل هللا، يسبح واألرض السماوات يف ما فكل شيء، وكل واحليواانت، واحلشرات، واملالئكة،
 هي ما على اتواملخلوق واألرض السماوات تنظيم أن مبعىن احلال، بلسان أو هللا، سبحان: يقول مبعىن املقال
 وبلسان حلالا بلسان هللا يسبح أنه: اجلوا{ نقص، كل  عن وتنزهه - وجل عز - هللا كمال  على يدل عليه

: يقول نقص، لبك هللا يصف الكافر ألن املقال؛ بلسان ال احلال بلسان هللا يسبح فإنه الكافر، إال املقال،
 وجل عز - هلل سبيحت وتصرفه وخلقةه حاله لكن أصال ، اخلالق ينكر ورمبا إهلا ، معه إن: ويقول ،ولد ا هللا اختذ
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 يسبح إال شيء من وإن: }تعاىل هللا قال نعم،: اجلوا{ املقال؟ بلسان هللا تسبح واحليواانت احلشرات وهل. -
 ذلك كان  كما  هللا بحيس واحلصى املقال، بلسان هللا تسبح كلها  احلشرات{ تسبيحهم تفقهون ال ولكن حبمده

 والولبة الكربماء هي زةوالع العزة، ذو يعين العزيز{ احلكيم العزيز وهو} وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يدي بني
 يقول - جلو  عز - يولبه أحد فال الكاملة، والولبة الكامل السلطان ذو هو فالعزيز ذلك، أشبه وما والسلطان

 :اجلاهلي الشاعر

 الوالب ليس املولو{ واألشرم...  الطالب واإلله املفر أين

 من: شيئني من مشةقة فهي الةام، احلكم ذو: الثاين واملعىن احلكمة، ذو: األول املعىن: معنيان هلا واحلكيم
 األحوال، نم حال أبي سفه فيه وليس حكمة، وشرعه وأقواله أفعاله مجيع أن هي فاحلكمة واحلكم، احلكمة

 من أو هللا، عالأف من شيء من فما هبا، الالئقة مواضعها يف األشياء وضع إهنا: احلكمة تعريف يف قيل وهلذا
 املطر هللا منع وإذا شك، ال حكمة فهو الثمار يهلك الذي الشديد احلر هللا قدر فإذا حكمة، وله إال هللا شرع
 فإذا مةحك كلها  والشرائع حكمة، فهو شيء وكل حكمة، فهو الناس بني املوت هللا ألقى وإذا حكمة، فهو
 فالبيع والراب، لبيعا بني - وجل عز - هللا ففرق حكيم، هللا أن نعلم ألان حكمة، فهو الراب وحرم البيع هللا أحل
 املرأة قالت امل وهلذا ،- وجل عز - حكيم هللا أعلم، هللا: قلنا ملاذا؟: قائل قال فإذا حرمه، والراب هللا، أحله

 وال - رمضان يف حاضت إذا يعين - الصوم تقضي احلائض ابل ما املؤمنني أم ما - عنها هللا رضي - لعائشة
 الصالة ركتت وإذا الصوم، قضاء يلزمها رمضان يف أفطرت إذا احلائض ملاذا إشكال، فيه سؤال الصالة؟ تقضي

 الصوم قضاءب فنؤمر ذلك يصيبنا كان: »- عنها هللا رضي - هلا قالت فرض، وكالمها الصالة، قضاء يلزمها ال
 عز - حكيم هللا أن نعلم ألان احلكمة، على ابحلكم - عنها هللا رضي – فاسةدلت«  الصالة بقضاء نؤمر وال

 ال ياان  وأح احلكمة نعرف أحياان   لكن حلكمة، إال الصالة قضاء دون الصوم قضاء عليها يوجب فلم - وجل
 البيع إمنا: الراب أهل قال ملا ولذلك الراب، وحرم البيع أحل هللا ألن: نقول الراب؟ وحرم البيع هللا أحل ملاذا نعرفها،

 قدر ا بشيء حكم وأ شرعا ، بشيء هللا حكم فإذا ،{ الراب وحرم البيع هللا وأحل: }فقال قوهلم هللا رد، الراب مثل
 احلكم أيضا   لهو  حكيم هللا أن فاعلم تعرف مل وإن خري، فهذا احلكمة ملعرفة هللا وفقك إن عليك، يشكل فال
 عز - هللا كمح يرفع أن يسةطيع من{ إماه إال تعبدوا أال أمر هلل إال احلكم إن: }تعاىل هللا قال - وجل عز -

 وحنن تنظرون حينئذ وأنةم احللقوم بلوت إذا فلوال: }تعاىل هللا قال أحد، ال املوت؟ به نزل إذا فيما - وجل
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 هللا ألن ميكن، ال{ صادقني كنةم  إن ترجعوهنآ مدينني غري كنةم  إن فلوال تبصرون ال ولكن منكم إليه أقر{
 يف حلكما له تعاىل وهللا وجل، عز هللا إال هذا يرفع من وفنت حبرو{ - وجل عز - حكم وإذا هبذا، حكم
 فإذا - وجل عز - هلل فاحلكم{ هللا إىل فحكمه شيء من فيه اخةلفةم وما: }تعاىل هللا قال الشرعية األمور
 حكم الذي نأل جتادل، وال تسةسلم حينئذ وقدر، خلق، وفيما شرع، فيما احلكمة له تعاىل هللا أن عرفت
 والسنة، كةا{ال إىل الشرعية، األمور فرتجع العباد بني - وجل عز - هلل احلكم أن علمت وإذا هللا، هو بذلك

 ابلفقر عليك كمح وإذا ،- وجل عز - هللا إىل تفزع ابملرض عليك حكم فإذا هللا، إىل ترجع القدرية األمور ويف
 حكما   كان  إن هلل كله  احلكم أبن اإلنسان آمن فإذا الدين، عين واقض   الفقر، من أغنين اللهم هللا، إىل تفزع
 هللا قال .شرعيًّا كان  وإذا كان،  ما سوى يكون أن ميكن وال هللا عبد وأان هللا، أمر هذا: وقال اسةسلم، قدرما  

 .العباد يصلح مبا وأحكم أعلم - وجل عز -
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 احللقة الثانية

 السماوات لكمي فال ،وتدبري ا خلق ا واألرض السماوات ملك وحده تعاىل هلل: أي{ واأَلرض السماوات ملك له}
 اإلنسان رىن فبينما ،حيًّا كان  ما ومييت ،حيًّا اجلماد جيعل: أي{ ومييت حيي} عزوجل هللا إال أحد واألرض

 يكن مل دهرال من حني اإلنسان على أتى هل: }تعاىل قال كما  مذكور ا شيئ ا يكون به إذا مذكور ا شيئ ا ليس
 هذه{ قدير يءش كل  على وهو} األخبار من خرب هو فإذا ويفىن، يعدم مث األرض يف يبقى مث{ شيئ ا مذكور ا

 .عجز الب الفعل يفعل حيث ابلقادر تقوم صفة والقدرة ومعدوم، موجود من شيء كل  يف عامة خربية مجلة

 شيء قبله كان  لو ألنه شيء، قبله ليس الذي أي{ اأَلول} أشياء أربعة{ والباطن والظاهر واأَلخر اأَلول هو}
 شيء، قبله يسل الذي{ اأَلول} وسلم عليه هللا صلى النيب فسر وهلذا اخللق، وجل عز وهو ،خملوق ا هللا لكان
 شيء بعده انك  لو ألنه شيء، بعده ليس الذي{ واأَلخر} قبله وال أحد معه فليس هللا بعد املوجودات فكل
 ال واآلخر له، ءابةدا ال األول فهو وجل، عز هلل خملوقة كلها  واملخلوقات هلل، خملوق غري بعده أييت ما لكان
 «شيء فوقه يسل الذي: »تفسريها: وسلم عليه هللا صلى النيب قال ،{ والظاهر} شيء بعده ليس له، انةهاء
 دونه ليس الذي» سلمو  عليه هللا صلى النيب قال{ والباطن} شيء فوقه فليس وعال، جل حتةه املخلوقات فكل
 غري الو  جدران وال أشجار، وال جبال، دونه حيول ال شي، بكل عليم خبري شيء، دونه حيول ال: أي «شيء
 .كانامل عموم على{ والباطن والظاهر} الزمان، عموم على اشةمال{ واأَلخر اأَلول} شيء، دونه ليس ذلك،

{ السماء يف الو  اأَلرض يف شيء عليه خيفى ال هللا إن} به، عليم فاهلل شيء كل  ،{ عليم شيء بكل وهو}
 ما يعلم أنه لكذ على زد بل عمله، يعلم تعاىل هللا فإن مظلمة حجرة يف بيةه جوف يف اإلنسان عمل فلو

 وأنت.  {نفسه به توسوس ما ونعلم اإلنسان خلقنا ولقد: }- وجل عز - هللا قال كما  نفسك به توسوس
 شيء، بكل ويعلم لبعيدا املسةقبل ويعلم البعيد، املاضي ويعلم يكون، أن قبل به يعلم فاهلل شيء يف فكرت إذا

 علينا قصها أهناش يعين{ اأُلوىل القرون ابل فما: }فرعون سأله ملا - والسالم الصالة عليه - موسى قال وهلذا
  اجلهل، عناهم الضالل ألن جيهل، ال معناه يضل ال{ ينسى وال ريب يضل ال كةا{  يف ريب عند علمها قال}

 جاهل نهأ معناه بل فاسق، معناها ليس ضال{ فهدى الًّ ضا ووجدك: }نبيه يف - وجل عز - هللا قال كما
 قالو { اإلميان وال الكةا{ ما تدري كنت  ما أمران من روحا   إليك أوحينآ وكذلك: }تعاىل قال كما  يدري ال
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 عليم، شيء بكل هللا إذن{ املبطلون الرات{ إذا   بيمينك ختطه وال كةا{  من قبله من تةلو كنت  وما: }تعاىل
 ألنك ال، ؟الناس عن خفاء يف وأنت هللا معصية على تقدم أن ميكنك هل عليم شيء بكل هللا أن علمت وإذا
 ورسلنا} لى،ب: اجلوا{{ وجنواهم سرهم نسمع ال أان حيسبون أم: }- وجل عز – هللا قال يعلمك، هللا أن تعلم

 مبعصيةه قومت ال أن يسةلزم فإنه شيء بكل عليم - وعال جل - هللا أبن آمنت إذا فإذن ،{ يكةبون لديهم
 والسالم الصالة عليه نوح عن - وجل عز - هللا قال ولقد اخلفاء، يف ولو طاعةه ترتك ال وأن اخلفاء، يف ولو
{ ثياهبم ةوشواواس} يسمعوا، ال أن ألجل{ ءاذاهنم يف أصابعهم جعلوا هلم لةوفر دعوهتم كلما  وإىن: }قال أنه

 وأقوال العباد أفعال يشمل{ عليم شيء بكل وهو: }وقوله احلق يكرهون ألهنم - ابهلل والعياذ - هبا يبصروا لئال
 اإلنسان خلقنا قدول: }تعاىل قال كما  يظهره، مل وإن اإلنسان قلب يف ما وتعاىل سبحانه يعلم إنه بل العباد،
{ قعيد الشمال عنو  اليمني عن املةلقيان يةلقى إذ الوريد حبل من إليه أقر{ وحنن نفسه به توسوس ما ونعلم
 إليها اإلنسان مييل الو  القلب على تطرأ اليت الوساوس لكن عليه، هللا حياسبك شيئا   قلبك يف تضمر أن فإماك

 إىل أييت إمنا لشيطانا ألن إميانه على دليل هي بل شيئا ، تضره ال إمكانه بقدر عنها البعد وحياول حيارهبا، بل
 ألنه له، يوسوس ال الشيطان فإن سليم غري قلب ا كان  إذا أما ،سليم ا قلب ا كان  إذا الوساوس عليه فيلقي القلب

{ اأَلرض يف يلج ما يعلم العرش على اسةوى مث أمام سةة يف واأَلرض السماوات خلق الذي هو. }انةهى قد
 ،سبع واألرضون سبع والسماوات وتقدير، نظام بكل - وجل عز - أوجدها: أي واألرض السماوات خلق

 إىل سةوىا مث: }قال األرض خلق ذكر ملا فصلت سورة يف قال تعاىل هللا ألن السماء، على سابقة واألرض
 ألهنا ابلسماوات أيبد هللا لكن ،{ ئعنيطا أتينا قالةا كره ا  أو طوع ا ائةيا ولأَلرض هلا فقال دخان وهي السماء
 ورأص يكون أن يلزم وهذا جدا ، جدا   بعيدة مسافة بينها والسماوات األرض، من وأعلى األرض من أشرف

 مةطابقة طباق وهي عظيمة، سعة األخرى من أوسع واحدة كل  والثالثة، الثانية ويليها الدنيا مساء السماوات
 اسةفةح مساء إىل صعد كلما  وسلم آله وعلى عليه هللا صلى الرسول أن املعراج حديث ويف بعض، فوق بعضها

 هللا: }قوله يف ةعددةم أهنا إىل أشار تعاىل هللا لكن اإلفراد، بصيوة القرآن يف تعاىل جعلها واألرض له، ففةح
 بني الصفة يف الةماثل ألن الصفة، يف ال العدد يف مثلهن: أي{ مثلهن اأَلرض ومن مساوات سبع خلق الذي

 وسلم عليه هللا صلى النيب قول يف السنة بذلك وصرحت العدد، يف مثلهن لكن جدا ، بعيد والسماء األرض
 أمام، سةة يف جلعزو  هللا وخلقها «ضنيأر  سبع من به القيامة يوم هللا طوقه ظلم ا األرض من شرب ا اقةطع من»
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 على ملحي أطلق وإذا أكثر، أو أقل، أو سنة، ألف مخسني اليوم أن يبني ومل - وجل عز - هللا أطلقها واألمام
 واخلميس، ،واألربعاء والثالاثء، واالثنني، األحد، أهنا احلديث يف جاء وقد هذه، أمامنا وهي املعهود املعروف
 .انةهاء وال ةداءاب ال خلق فيه ليس والسبت األحد، ومبةدئه واألرض السماوات خلق منةهى فاجلمعة واجلمعة،

 حلظة؟ يف خيلقها أن على قادرا   هللا أليس: قائل قال فإذا

 - أعلم وهللا - أمام سةة يف خلقها وإمنا فيكون،. كن  له يقول أن شيئا   أراد إذا أمره ألن بلى،: فاجلوا{
 بعض على عضهاب تعاىل هللا فرتب بعض، على بعضها يرتتب املخلوقات هذه أن: األوىل احلكمة: حلكمةني

 إحكام األهم أنو  والةأين، الةؤدة عباده عّلم هللا أن: الثانية احلكمة. أمام سةة يف منها وانةهى أحكمها، حىت
 قادرون هم اليت األمور يف الةأين عباده سبحانه هللا فعلم يصنعه، فيما اإلنسان يةأىن حىت منه، الفراغ ال الشيء
 .أعلم هللا: ونقول به جنزم ال هذا ومع نعلمها، ال أخرى حكم هناك تكون وقد وجيه، األمرين وكال عليها،
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ثالثةاحللقة ال  

  ليس هللا ألن لقهخب منثله أن ميكن وال جبالله، يليق وجه على يعين عليه اسةوى ،{ العرش على اسةوى مث}
 أن: احلديث يف جاء وقد ،- وجل عز - خلقه الذي إال قدره يعلم ال عظيم خملوق والعرش شيء، كمثله

 املكون الدرع ةحلق احللقة األرض، من فالة يف ألقيت كحلقة  الكرسي يف السبع واألرضني السبع، السماوات
 ضاع اسعةو  األرض من فالة شيء، ال للفالة ابلنسبة تكون الدرع من احلديد من فاحللقة احلديد، من حلق من

: وسلم يهعل هللا صلى قال شيء، ال! األرض؟ من تشول وماذا نسبةها تكون ماذا الدرع حلق من حلقة فيها
 العرش ضلف وإن األرض، من فالة يف ألقيت كحلقة  إال الكرسي يف السبع واألرضني السبع السماوات ما»

: نسأل نأ لنا وليس - وجل عز - هللا إال قدره يعلم ال إذن «احللقة هذه على الفالة كفضل  الكرسي على
  ظيمع عرش هو .هذا يف نةكلم أن يف احلق لنا ليس لؤلؤ؟ من فضة، من ذهب، من الكرسي؟ مادة أين من

 هللا، الإ قدره يعلم ال ،جدًّا جدًّا عظيم عرش ،{ اجمليد العرش ذو{ }العظيم العرش ر{} هللا وصفه كما
 الرتتيب، على تدل{ العرش على اسةوى مث: }قوله يف( مث) و - وعال جل - سلطانه لكمال عليه هللا اسةوى

 ةواءاالس ألن على؛: أي{ اسةوى} ومعىن العرش، على االسةواء على سابق واألرض السماوات خلق أن أي
 واألنعام الفلك من لكم وجعل: }وتعاىل تبارك هللا قول مثاله العلو، معناها كان(  على) بـ تعد إذا العربية اللوة يف
  وما هذا لنا سخر ذيال سبحان وتقولوا عليه اسةويةم إذا ربكم نعمة تذكروا مث ظهوره على لةسةووا تركبون ما

 هلل احلمد فقل الفلك على معك ومن أنت اسةويت فإذا: }نوح عن تعاىل قوله ذلك ومن ،{ مقرنني له كنا
 { .الظلمني القوم من جناان الذي

 على عيني{ العرش على اسةوى} إذن عليه، علوت يعين{ الفلك على معك ومن أنت اسةويت: }فقوله
 - وجل زع - هللا على كذ{  فقد العرش، على اسةوىل أي العرش على اسةوى يقول من رأيت وإذا العرش،

 فهي بعلى تعدت ذاإ اسةوى أن على تدل العربية واللوة العربية، ابللوة العظيم القرآن هذا نزل تعاىل هللا ألن
 الكةا{، نصوص ىعل جانيا   - وجل عز - هللا على كاذ{  ابسةوىل يفسرها الذي فيكون غريه، ال العلو مبعىن
 :وجهني من عليها وجنايةه هلا، حمرف ا

 .ظاهرها عن صرفها: األول الوجه
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 مفسرين كانوا  سواء األشاعرة، كةب  يف كثري ا  يوجد قد وهذا الظاهر، عليه يدل ال معىن إحداث: الثاين والوجه
 على اسةوىل الذي منف العافية، هللا نسأل ،مبين ا ضالال   ضلوا قد وهللا وهللا وهللا هبذا لكنهم مفسرين غري أو

 ملن هوف واألرض السماوات خلق بعد إال عليه يسةول   مل هللا كان  إذا! واألرض؟ السماوات خلق حني العرش
 يعلم} هلل، احلمدو  خمطئون وهم خطأهم تبني يعين أخطأوا فقد وإال هللا، لوري يقولوا أن يلزمهم نعم! قبل؟ من
 اليت املياه منو  هللا، إبذن تنبت اليت احلبو{ ومن املوتى، جثث من فيها يدخل ما: أي{ اأَلرض يف يلج ما

 .هللا يعلمه ألرضا يف يلج ما فكل وغريها، احلشرات من ذلك وغري خيرجها، مث األرض يف ينابيع هللا يسلكها

 األمطارو  املالئكة من: أي{ السماء من ينزل وما} وغريها، واملعادن واملياه النبات من: أي{ منها خيرج وما}
 :فائدتني يدلنسةف إليها بدل{ فيها} بلفظ جاءت لكن إليها،: أي{ فيها يعرج وما} ذلك، وغري والشرائع

 .الصعود يعين العروج: األوىل الفائدة

 ويعرج جعر  أما املكان، يف دخل: تقول الدخول، األفعال من يناسبها{ يف} ألن الدخول،: الثانية الفائدة
 الصعود، ليفيد{ افيه يعرج} قوله إىل( إليها يعرج) قوله عن عدل - وجل عز - هللا لكن إىل، يناسبها فالذي

 .والدخول

 يشر{ عين ا: }عاىلت هللا قال العربية اللوة ويف الكرمي، نالقرآ يف موجود والةضمني. يدخل معىن يعرج وضمن
 مما ويشر{ نهم أتكلون مما أيكل: }تعاىل قال كما(  من) ليشر{ املناسب{ تفجري ا يفجروهنا هللا عباد هبا

 يشر{ أن كمةاحل: العلماء قال{ هبا يشر{: }قال وهنا{ منهم قليال   إال منه فشربوا} منه، يعين{ تشربون
. وزمادة ،يشر{ معىن تضمن فقد. هبا يروى: قلت إذا أنك ومعلوم. هبا يروى: أي يروى، معىن ضمنت هنا

 احلروف اخةلفت إذا ديسةفي حىت وحيققه، يدرسه أن العلم لطالب ينبوي البالغة، اب{ يف مهم فن والةضمني
 حىت الدنيا ءالسما يف يعرج ما ومنها ويقف، الدنيا السماء إىل يصل ما األشياء من{ فيها يعرج} عواملها، مع

 مصاحب: أي{ معكم} - وجل عز - هللا إىل يعود الضمري هو{ معكم وهو} - عزوجل - هللا إىل يصل
 هذه لكن «هلاأل يف واخلليفة السفر، يف الصاحب أنت اللهم: »وسلم عليه هللا صلى النيب قال كما  لكم،

 وكيف هذا، ميكن ال وكال، حاشا. معنا هللا كان  مكان يف كنا  إذا أننا مبعىن. مكان صحبة ليست الصحبة
 وضعم والكرسي مسةحيل، هذا! واألرض؟ السماوات وسع وكرسيه مكاننا، يف معنا هللا أن عاقل يةصور
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 لذيا واألرض السماوات ر{ أن يعقل هل كذلك  كان  فإذا عنه، هللا رضي عباس ابن عن جاء كما  القدمني،
 الضيقة أماكننا يف معنا يكون أن ميكن هل قبضةه مجيع ا واألرض بيمينه، مطومات السماوات تكون القيامة يوم

 يف العر{ يقول عنك، بعيد يكون قد واملصاحب لكم، مصاحب: أي{ معكم} إذا ميكن، ال والواسعة؟
 معهم وليس عنا،م الفالين واجلبل نسري زلنا ما. معنا والقطب نسري مازلنا معنا، والقمر نسري زلنا ما: أسلوهبم

 ومع أمام، افةمس وبينه بينك يكون قد واجلبل السماء، يف والنجم السماء، يف القمر أن ومعلوم. مكاهنم يف
 ألقوالنا، مسيع نا،ب هوعامل إذن معنا هللا أبن نؤمن وكوننا املكان، يف البعد مع املعية عليه تطلق فالعر{ ذلك
: يقول من الضالل من نأ واعلم املعية، تقةضيه معىن بكل لنا ومدبر والسلطان، علينا القدرة له أبفعالنا، بصري

: األوىل عظيمةني، داهيةني فأتوا عالي ا السماء يف هللا أن وينكرون لعافية،ا هللا نسأل أمكنةنا، يف معنا هللا إن
  إذا أنه مؤمن عن فضال   عاقل يعةقد أن يعقل هل! هللا سبحان .األرض يف أنه اعةقاد: والثانية. هللا علو إنكار
 ابهلل ةهزاءاس أعظم ألن كافر،  أنه ابهلل أشهد هذا يعةقد الذي ابهلل، أعوذ معه؟ هللا كان  املرحاض يف كان

 احلجرة، يف أنه يعين مكان كل  يف - يقولون كما  - هللا كان  إذا: نقول مث هذا، هو هللا قدر من حط وأعظم
 أن ميكن ال إهلان؟ أمها الشارع؟ يف وأانس احلجرة، يف أانس مع يكون الذي من مث املسجد، ويف السوق، ويف

 أن وإما ،عدد امة يكون أن إما ألنه أمكنةنا يف بذاته معنا يكون أن بطل إذن مةجزء؟ هو هل مةعدد، إنه يقولوا
 املصاحبة، هي ةاملعي: فنقول مكان كل  يف هللا أن يعةقد من يوجد ألنه هذا قررت ابطل، وكالمها ،مةجزء ا يكون

  وسع تعاىلو  سبحانه وهو مكانك يف معك هللا يكون أن ميكن وكيف املكان، يف املقارة املصاحبة من يلزم وال
 عظموه الو  قدره، حق هللا قدروا ما مكان كل  يف أنه يعةقدون الذين هؤالء ولكن واألرض، السماوات كرسيه

 يوم قبضةه ع امجي واأَلرض قدره حق هللا قدروا وما: }تعاىل هللا قال وجالله عظمةه عرفوا وال تعظيمه، حق
 فيجب مكاننا، يف امعن هللا أن يعةقد فكيف{ يشركون عما وتعاىل سبحانه بيمينه مطويت والسماوات القيامة

{ كنةم  ما أين} يمهتعظ حق هلل معظم ا ظاهره الكرمي ابلقرآن يؤمن بكونه عليه هللا نعمة يعرف أن اإلنسان على
 بصري، كلها  األعمال من تعملون مبا: أي{ بصري تعملون مبا وهللا} مكان ظرف أين ألن مكان، أي يف: أي

 ألحرقت شفهك  لو النور حجابه: »ربه عن وسلم عليه هللا صلى النيب قال الرؤية بصر يشمل هنا والبصر
 مرئية كونت قد أعمالنا أن املعلوم فمن العلم، بصر ويشمل «خلقه من بصره إليه انةهى ما وجهه سبحات

 .العلم املسموع فرؤية كاألقوال،  مسموعة تكون وقد احلركة،
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 احللقة الرابعة

 السماوات لكمي فال ،وتدبري ا خلق ا واألرض السماوات ملك وحده تعاىل هلل: أي{ واأَلرض السماوات ملك له}
 لسماواتا يف ذرة مثقال ميلكون ال: }تعاىل قال مشاركة، وال اسةقالال   ال - وجل عز - هللا إال أحد واألرض

: أي{ له وما} املشاركة ونفى االسةقالل فنفى{ ظهري من منهم له وما شرك من فيهما هلم وما اأَلرض يف وال
 واألرض السماوات ملك فله واألرض، السماوات خلق على ساعده مساعد من: أي{ ظهري من} هلل ما

 عددهم اأيض   واألرضون{ العظيم العرش ور{ السبع السماوات ر{ من قل: }تعاىل هللا قال سبع، وعددها
 ومن مساوات سبع خلق الذي هللا: }تعاىل هللا قال السنة، يف وصرحي ا القرآن يف ظاهر ا ذلك جاء كما  سبع

 من شرب ا اقةطع من» :قال أنه وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب عن وثبت العدد، يف يعين{ مثلهن اأَلرض
 .«ضنيأر  سبع من القيامة يوم طوقه ظلم ا األرض

 إىل ترجع لهاك  واألخروية والدنيوية، الدينية، واخلاصة، العامة الشؤون أي األمور كل  {األُمور ترجع هللا وإىل}
 خلاصةا اإلنسان أمور فكل - وجل عز - حلكمه معقب وال شاء مبا حيكم شاء كما  يةصرف - وجل عز - هللا

 مشركون وهم املشركني ألن - وجل عز - هللا إىل ترجع أن ملمة بك أملَّت إذا عليك جيب ولذلك هللا، إىل ترجع
 أعماق يف ماحالر  هبم عصفت فإذا - وجل عز - هللا إىل يرجعون عنها يعجزون اليت امللمات هبم أملت إذا -

 فكيف شركون،م وهم ينجيهم أن ويسألونه هللا، إىل ويرجعون وجل، عز هللا إىل يلجئون السفن على البحار
 لوري تلجأ ال ك،أبهل أو بك خاص دنيوي أو ديين كبري،  أو صوري كل  يف هللا إىل فاجلأ املسلم، أيها أنت بك
: عامة األمور ترجع هللا إىل: فنقول إليه، وُكل هللا بوري حاجةه أنزل ومن ُقضيت، ابهلل حاجةه أنزل فمن هللا،

 إىل إال تلجأ ال صرت به تؤمن أن وجيب هبذا آمنت وإذا والعامة، واخلاصة واألخروية، والدنيوية الدينية األمور
 النهار ويوجل النهار، يف الليل يُدخل أي يوجل ،{ الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل يوجل} - وجل عز - هللا
 فيدخل الزمادة يف لاللي يبدأ أحياان   والقصر، الطول يف والنهار الليل اخةالف يعين وهذا الليل، يف يُدخله أي

 الليل، على النهار لفيدخ النهار، ويزيد ينقص الليل يبدأ وأحياان  ، { النهار يف الليل يوجل} فهذا النهار، على
 اسةطاعوا ام واملالئكة وجنهم، إنسهم كلهم  اخللق اجةمع لو وتعاىل، سبحانه هللا إال ذلك على يقدر أحد وال
 أو النهار يف لليلا يوجل - وجل عز - وهللا الليل، يف النهار ويوجل النهار، يف الليل من واحدة دقيقة يوجلوا أن
 ابلزمادة يبدأ ما أول ا ،فشيئ شيئا   تدرجييا   أييت ولكنه واحدة، دفعة أييت ال اإليالج هذا مث الليل، يف النهار من
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 أيخذ والنهار الليل تساوي عند يكون حىت يزداد يبدأ مث واحدة، دقيقة الثالثة أو اليومني يف قليال   أيخذ جتده
 اليوم يف بنا وإذا لسنةا يف يوم أطول يف مثال   كنا  واحدة، دفعة جاء لو أرأيةم تدرجييًّا، اليوم يف دقيقةني حوايل
 برد إىل مزعج حر من سينقلبون الناس ألن عظيمة؛ مفاسد ذلك على فيرتتب السنة، يف يوم أقصر إىل الثاين
 يوجله - جلو  عز - ولكنه واجلو، والنبات ابألبدان مضر أنه شك ال وهذا ساعة، وعشرين أربع خالل يف مؤمل
ا هذا يفعل أن يسةطيع أحد وال متاما ، للحكمة موافق تنظيم على  بذات عليم ووه} القوة، من بلغ مهما أبد 

 األبصار تعمى ال فإهنا: }تعاىل هللا قول القلو{ أهنا والدليل القلو{، يعين الصدور صاحبة: أي ،{ الصدور
 أن ميكن هلف بذلك تصدق كنت  وإذا القلب، يف مبا عليم هو إذن{ الصدور يف الىت القلو{ تعمى ولكن
 املسلمني على الولو  والنفاق، الرماء من قلبك فطهّ ر ميكن، ال ؟مؤمن ا كنت  إن هللا، يرضاه ال ما قلبك يف تضمر
 طهر اللهم ا،قلوبن طهر اللهم قلوبنا، طهر اللهم ،- وجل عز - هللا عند معلوم قلبك ألن والبوضاء، واحلقد
 .قلوبنا

  ،وتعظيم ا وسلم عليه هللا صلى للرسول وحمبة به يليق كما  ،وتعظيم ا تعاىل هلل حمبة وامأله هذا، من القلب فطهر
 فعلت فإن هللا، يكرهه اشيئ   القلب هذا يف تضمر فال تعاىل، هللا لشريعة وحمبة للمؤمنني، وحمبة به، يليق كما
 بقلب هللا أتى من إال لقيامةا يوم ينفع ال ألنه ،سليم ا نقي ا يكون حىت قلبك فطهر عليه، خيفى ال به عليم فاهلل

 توريات القلب وتوريات{ سليم بقلب هللا أتى من إال بنون وال مال ينفع ال يوم: }- وجل عز - قال كما  سليم
 القلب وتوري بات،الث هللا نسأل حلظة، يف كفر  إىل إميان من أو إميان، إىل كفر  من ينةقل رمبا وعجيبة، سريعة
 آفة، الدنيا بفح الدنيا، حب الفساد إىل القلب توري يوجب ما وأكثر ابإلنسان، حييط ما حسب على يكون

 قال كما  ،آخر يوما   أسيء يوما   سرّ  إذا اإلنسان وأن الورور، مةاع أهنا نعلم وحنن هبا، مةعلقون أننا والعجب
 :الشاعر

 نسر ويوم نساء ويوم ... لنا ويوم علينا ويوم

 يف ينفعك فيما الإ ابلدنيا الةعلق من القلب تطهري على احرص لذلك مبنوص، حموطة فهي الدنيا يف لذة كل
 شيء فهذا - وجل عز - هللا، يرضي وفيما هللا سبيل يف مالك تنفق غنيا   لةصبح ابلدنيا تةعلق كأن  اآلخرة،

 .شر دنياهم يف الدنيا أهل ملزامحة املال طلب لكن خري، الصاحلة لألعمال املال وطلب آخر،
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 العاملني ر{{ ابهلل} كلهم،  للعباد اخلطا{ ،{ آمنوا{ }فيه مسةخلفني جعلكم مما وأنفقوا ورسوله ابهلل آمنوا}
 ةما ،حت الوجو{ أنواع أشد هو الذي للوجو{ هنا واألمر وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى حممد{ ورسوله}

 وأن هو، إال لعبادةا يسةحق ال الذي حقًّا املعبود اإلله أبنه تؤمن وأن العاملني، ر{ أبنه تؤمن أن ابهلل واإلميان
 حلكمه معقب ال أنه تؤمن وأن يريد، ملا الفعال أبنه تؤمن وأن العليا، والصفات احلسىن األمساء له أبن تؤمن
 اخللق يدبر نفم الكونية، واألحكام الشرعية األحكام يف إليه اخلالئق مرجع أن تؤمن وأن العليم، السميع وهو
 عليه حممد{ ولهورس} - وجل عز - هللا هو خيةلفون فيه كانوا  فيما بينهم حيكم والذي - وجل عز - هللا إال

  ما} والدليل بعده، نيب فال النبوات، به وخةم. واجلن واإلنس اخللق مجيع إىل تعاىل هللا أرسله والسالم، الصالة
 رسول كان  يعين، {عليم ا شيء بكل هللا وكان النبيني وخامت هللا رسول ولكن رجالكم من أحد أاب حممد كان

 ويرجع، يةو{ أن إال عنقه يقص أن جيب كافر،  فهو بعده النبوة ادعى فمن بعده، نيب فال النبيني خامت هللا
 فهو املال يف لفنيمسةخ جعلنا هللا ألن املال؛ يعين{ فيه مسةخلفني جعلكم مما} البذل، اإلنفاق ،{ وأنفقوا}

 من لنا شرع مبا يناعل له واملنة أعطى، مبا علينا هلل املنة بل ننفق، مبا هللا على لنا منة فال إماه، ملكنا الذي
 املنة تعاىل للهف ننفق، أن لنا شرع ولكن وبدعة، ضياعا   اإلنفاق لكان ننفق أن لنا شرع هللا أن ولوال اإلنفاق،

{ منكم آمنوا فالذين} ليهع ابإلاثبة اثلثا   املنة وله إنفاقه، من لنا شرع مبا اثنيا   املنة وله املال، من ملكنا فيما أوال  
  أجر هلم} يه،ف مسةخلفني جعلهم مما أي{ وأنفقوا ورسوله ابهلل آمنوا: }قال ألنه ورسوله؛ ابهلل آمنوا: أي

 ،{ أمثاهلا شرع فله ابحلسنة جاء من{ }عظيم أجر وهلم} ،{ كبري  أجر هلم} كثرية  هذا يف واآلمات ،{ كبري
 عشر فله سنةابحل جاء من: }قوله من أنخذه الكثري كثري،  عظيم كبري  أبنه العمل على األجور هللا فوصف

 كبريا ،  أجرا   عظيما ، را  أج كثريا ،  أجرا   عليه وأيجران به ونعمل ابلعمل أيمران: علينا هللا منة نعرف وهبذا{ أمثاهلا
 بعض أو منلك ما لك  ننفق فهل فيه، مسةخلفني جعلنا مما ننفق وأن هللا، نشكر أن فعلينا كبرية،  عظيمة منة
 للةبعيض كانت  إذا منه ينفق ما لبيان هي أو للةبعيض هي هل هذه ومن{ مما وأنفقوا: }تعاىل هللا قال منلك؟ ما

 تقةضيه ما سبح جعلكم مما أنفقوا فاملعىن للبيان، جعلناها إذا .كله  وليس رزقكم ما بعض أنفقوا فاملعىن
 خمريا   اإلنسان صار للبيان جعلناها وإذا للبيان،{ مما} جتعل أن واألحسن البعض، وإما الكل إما: املصلحة

  أوسع املعىن كان  كلما  أنه ومعلوم املصلحة، تقةضيه ما حسب أقله، أو أكثره ماله، بعض أو ماله، كل  ينفق
 وسلم عليه هللا صلى النيب حث ولذلك عظيمة، واسعة معانيه العظيم الكرمي والقرآن أوىل، كان  به األخذ كان
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 هو كوني أن حيب واحد كل  اخلري، إىل يةسابقون - عنهم هللا رضي - الصحابة وكان الصدقة، على مرة
 ابلرسول ابةالصح أخص مها الرجلني هذين ألن بكر؛ أاب أسبق اليوم: - عنه هللا رضي - عمر فقال السابق،

 أاب حيب وسلم ليهع هللا صلى والنيب وسلم، عليه هللا صلى الرسول إىل الصحابة وأحب والسالم، الصالة عليه
 ابن - عنه هللا رضي - طالب أيب بن علي أن مع ،- عنه هللا رضي - طالب أيب بن علي حب من أشد بكر
: قال إليك؟ الناس أحب من: سئل فقد وأكثر، أشد حيبه - عنه هللا رضي - بكر أاب لكن ابنةه، وزوج عمه

 .« بكر أاب الختذت خليال   أميت من مةخذا   كنت  لو: »وقال«  بكر أبو»

 - بكر أليب حسدا   ال يسبقه أن حيب رهان، كفرسي  - عنهما هللا رضي - بكر وأبو هو كان  عمر أن واملهم
 النيب فقال ينفقه،ل ماله بنصف فجاء بكر، أاب أسبق اليوم: قال لنفسه، للفضل حبًّا ولكن - عنه هللا رضي
 بكر أبو وجاء النصف، يعين الشطر، هلم تركت: قال ؟ «ألهلك تركت ماذا» عمر، ما: والسالم الصالة عليه
 - عنه هللا رضي -: عمر فقال ماله، بكل أتى أي ورسوله، هللا هلم تركت: قال ؟ «ألهلك تركت ما: »فقال
 بكر أاب نأ احلديث هذا من والشاهد بكر، أاب يسبق أن يعجز أنه عرف هذا، بعد شيء على أسابقك ال وهللا

 من عنده وأن ،ماله جبميع يةصدق أن يف املصلحة اإلنسان رأى فإذا ماله، جبميع تصدق - عنه هللا رضي -
: نقول فحينئذ ه،ونفس ألهله املال من شيئ ا يسرتد أن ميكنه ما الرزق واكةسا{ هللا على واالعةماد الةوكل قوة

 أن اعد هناك وليس يكةسب، أن يعرف ال أخرق رجال   فكان ابلعكس األمر كان  وإذا مالك، جبميع تصدق
 إميانه حيقق أن لإلنسان ينبوي أنه على دليل اآلية هذه ويف املال، بعض تنفق أن األوىل: نقول فهنا كثريا ،  ينفق

 واملال املال، من نفقي وأن سبيله، إىل ومضى الرجيم الشيطان من ابهلل اسةعاذ تزعزعا   فيه رأى وكلما ويثبةه،
 أن ميكن وال{ لشديد اخلري حلب وإنه: }- وجل عز - وقال{ مجا   حبا   املال وحتبون: }تعاىل هللا قال حمبو{

 أن علمنا هللا، ضوانلر  ابةواء   إليه احملبو{ اإلنسان بذل فإذا أحب، هو ملا إال إليه حمبواب   شيئا   اإلنسان يبذل
 الراسخ العلم ويذ من جيعلنا أن تعاىل هللا أسأل اإلميان، يةحقق وبذلك املال، من أكثر هللا رضوان حيب الرجل

 .قدير شيء كل  على إنه الثابت، واإلميان
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 احللقة اخلامسة

 معطوف هذا {مؤمنني كنةم  إن ميثاقكم أخذ وقد بربكم لةؤمنوا يدعوكم والرسول ابهلل تؤمنون ال لكم وما}
 اإلميان من نعكممي شيء أي يعين{ ابهلل تؤمنون ال لكم وما{ }ورسوله ابهلل آمنوا} وهي قبلها اليت اآلية على
 عز قال كما  لم،وس آله وعلى عليه هللا صلى النيب بدعوة وذلك به، اإلميان وجو{ أسبا{ متت وقد ابهلل،
 وبرسوله، به نواتؤم أن العهد تعاىل هللا أخذ يعين{ ميثاقكم أخذ وقد بربكم لةؤمنوا يدعوكم والرسول: }وجل
 أخذه الذي امليثاق: والثاين إليه، وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب دعوة: األول لإلميان، سببان هناك فصار

 هو هذا ضران،وي ينفعنا ما به ندرك الذي والفهم والعقل الفطرة من - وجل عز - أعطاان مبا وذلك علينا، هللا
 إن ظهره، من جهمأخر  حني آدم بين على تعاىل هللا أخذه الذي امليثاق إنه: وقيل امليثاق، معىن يف الصحيح

 .ذلك يف الوارد احلديث صح

 وجو{ با{أس متت وقد تؤمن، ال أن على محلك الذي ما: فيقول يؤمن مل من على ينكر تعاىل هللا أن املهم
 مؤمنني كنةم  إن ينيع{ مؤمنني كنةم  إن} امليثاق وأبخذ وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى الرسول بدعوة اإلميان
 وعلى عليه هللا ىصل النيب أن ذكر ملا{ بينات ءامات عبده على ينزل الذي هو} ورسوله، ابهلل اإلميان فالزموا

 صدقه، لىع دالة عالمات: أي{ ءامات} وسلم عليه هللا صلى عليه نزل أنه بني اإلميان إىل يدعو وسلم آله
 ادقة،الص واألخبار النافعة، القصص من عليه اشةملت مبا ظاهرات{ بينات} احلق، هو به جاء ما وأن

 - هللا داهمحت وأمراؤها البالغة أئمة وهم العر{ إن حىت العجيب، والبيان الةامة، والفصاحة العادلة، واألحكام
: قوله {النور إىل الظلمات من ليخرجكم} يسةطيعوا، ومل القرآن هذا مبثل أيتوا أن مرات عدة - وجل عز
 من خراجكمإ يف سببا   يكون أي وسلم عليه هللا صلى الرسول بذلك املراد يكون أن حيةمل{ ليخرجكم}

 الظلمات من تاآلما هبذه تعاىل هللا ليخرجكم أي - وجل عز - هللا إىل يعود أن وحيةمل النور، إىل الظلمات
 هللا وقال{ النور إىل الظلمات من خيرجهم آمنوا الذين ويل هللا: }تعاىل هللا قال حق، املعنيني وكال النور، إىل

 يف سبب وسلم هعلي هللا صلى فالنيب{ النور إىل الظلمات من الناس لةخرج إليك أنزلناه كةا{  الر: }تعاىل
 لماتظ: ابلظلمات واملراد ،- وجل عز - هللا فهو حقيقة املخرج وأما النور، إىل الظلمات من الناس إخراج

 افقهو  ما وكل ظلمة، فهو احلق خالف ما وكل العصيان، وظلمات العدوان، وظلمات الشرك، وظلمات اجلهل،
 أرق رأفةال{ رحيم لرءوف} والالم إبن، مؤكدة خربية اجلملة هذه ،{ رحيم لرءوف بكم هللا وإن} نور، فهو
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 ملؤمننياب وكان: }تعاىل قال كما  ابملؤمنني رمحة ذو أي رحيم، رؤوف - وجل عز - فهو أعم، والرمحة الرمحة،
 كما  ملؤمنني،اب واخلاصة الناس، جلميع الشاملة فالعامة خاصة، وإما عامة إما وتعاىل سبحانه هللا ورمحة{ رحيما  

 أبنعام دهأم: فاجلوا{ للكافر؟ هللا من رمحة أي :قائل قال فإذا{ رحيم ا ابملؤمنني وكان: }- وجل عز - قال
 يؤاخذ ولو: }وجل زع هللا قال الدنيا حياهتم يف طيباهتم هلم عجلت قد الكفار بل ورزق، وأمن، وعقل، وبنني،

 هلل هل :سائل سألك فإذا{ مسمى أجل إىل يؤخرهم ولكن دآبة من ظهرها على ترك ما كسبوا  مبا الناس هللا
 اخلاص ابملعىن أماو  هللك، به هللا رمحة ولوال رمحة، فنعم العام ابملعىن أما ال، وال نعم: تقل ال الكافر؟ على رمحة
{ رحيم رءوفل بكم هللا وإن{ }رحيم ا ابملؤمنني وكان: }- وجل عز - قال فقط للمؤمنني اخلاصة الرمحة فال،
 مينعهم، شيء أي يعين{ هللا سبيل يف تنفقوا أال لكم وما: }قال مسةخلفني جعلنا مما ننفق أن أمران وملا

 ذلك يف يدخل عليهو  عامة، هنا هللا سبيل ففي فيه، ابإلنفاق هللا أمر شيء كل  يشمل هللا سبيل يف واإلنفاق
 يف واإلنفاق ى،واليةام الفقراء على واإلنفاق األهل، على واإلنفاق الزوجة، على واإلنفاق النفس، على اإلنفاق
 نفسك على نفاقكإ حىت اآلية هذه يف داخل فهو فيه ابإلنفاق تعاىل هللا أمر ما فكل هللا، سبيل يف اجلهاد

 بن لسعد سلمو  آله وعلى عليه هللا صلى النيب لقول النية، الحظ ولكن صدقة، زوجك على وإنفاقك صدقة،
 القيد، هذا فلزم ،«يهاعل أجرت إال هللا وجه هبا تبةوي نفقة تنفق لن أنك واعلم» - عنه هللا رضي - وقاص أيب

 تنفق ال كيف  عيني{ واأَلرض السماوات مرياث وهلل} عليها، أثبت: أي أجرت، إال هللا وجه هبا تبةوي أن البد
 - لوج عز - هللا سريثه به خبلت الذي مالك ذلك مجلة ومن هللا، هو واألرض السماوات سريث والذي
 املال هذا ألن عقل،ال يف سفه املال إنفاق يف الشح إن: العلم أهل قال. وتعاىل سبحانه هلل كلها  األمور وترجع

 فيكون صاحل هيرث أن فإما بعدك من مالك ورث فإذا موتك بعد يبقى أن وإما فةعدمه، حياتك يف يفىن أن إما
 أن فإما املال خلفت فإذا إفساده، على به يسةعني ما له خلفت فةكون مفسد يرثه أن وإما منك، به أسعد
 معصية على به سةعنيي ملفسد ختلفه أن وإما منك، مبالك أسعد هو فيكون هللا سبيل يف ينفقه من إىل ختلفه

 يكون حىت هللا بيلس يف تنفقه أن بك الالئق إذن املال، من له خلفت مبا هللا، معصية على أعنةه فةكون هللا
 الشيطان يأتيكف اإلنفاق يف تفكر عندما أخي ما فةذكر به، يفسد من ورثه لو غائلةه من وتسلم غنم لك

 يورث أن بدال معك، يدفن لن يورث، أن فالبد املال هذا خلفت إذا أنك فكر الفقر، ويعدك ابلبخل فيأمرك
 .السابقني األمرين بني دائر ا اإلرث ويكون
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 العدل دين انةبهو  واجلزاء، العمل يف العدل دين اإلسالم دين{ وقاتل الفةح قبل من أنفق من منكم يسةوي ال}
 اآلراء أهل هب يةوصل لكن عظيم، غلط هذا ، «املساواة دين إنه: »احملَدثون يقول كما  وليس واجلزاء العمل يف

 هللا سبحانو  فرق، وال سواء، والكافر واملؤمن والرجل، املرأة: يقول حىت ذميمة، مقاصد إىل الفاسدة واألفكار
 قل} املساواة نفي القرآن يف ما أكثر بل فرق، من البد بل الناس، بني املساواة كلمة  القرآن يف جتد لن إنك
 يسمع ال مبا نعقي كالذي  فةكون تةابع أن فاحذر كثرية،  وآمات{ يعلمون ال والذين يعلمون الذين يسةوي هل
  عطيي به، هللا أمر الذي العدل دين: )قل( مساواة دين اإلسالمي الدين: )تقول أن من بدل ونداء، دعاء إال

 ويف. لفونخية الرهان وفك العقيقة، ويف الدية، ويف اإلرث، يف الرجل مع املرأة أرأيت ،( حقه حق ذي كل
 وهلم مرأتني،ا بشهادة الرجل شهادة: انقصة املرأة العقل ويف تصم، ومل تصل مل حاضت إذا انقصة املرأة: الدين
 هذه يف اةابملساو  ألزموان اإلسالمية الشرعية القواعد من وأنه هذا قرران إذا مساواة بكلمة ينطقون والذين جرا،

 يف جاء ىتح يسةحق، ما إنسان كل  يعطي العدل دين هو اإلسالم دين: فنقول مةناقضني، لصران وإال األمور،
 احلدود غري يف الوجيه الشريف اإلنسان أخطا إذا يعين، « احلدود إال عثراهتم اهليئات ذوي أقيلوا: »احلديث
 ألف جتلده أن من تربية أعظم إماه إقالةك الشرفاء، من كان  إذا تقيله الذي هذا وأقله، كرامةه  عليه فاحفظ
 لعقوبةا عليه اشدد فهذا ماجن فاسق إنسان وجد لو لكن ملكةه، أكرمةه إذا الكرمي: قيل كما  ألنه جلدة،
 أربعني دلب العقوبة ضاعف - عنه هللا رضي - اخلطا{ بن عمر عهد يف اخلمر شر{ كثر  ملا وهلذا وأعزره،
 اجلدوه،ف شر{ إن مث فاجلدوه، شر{ من: »السنن أهل رواه الذي الصحيح احلديث كذلك  ، مثانني جعلها

 خري إذن ائدةف وال نعاقبه مرات ثالث جلده، يف فائدة ال ألن ، «فاقةلوه شر{ إن مث فاجلدوه، شر{ إن مث
 هلم منلي أمنا فرواك  الذين حيسنب وال: }وجل عز هللا قال كما  اإلمث، من اسرتاح قةلناه وإذا يقةل، أن ولوريه له

 ااساواة دين سالماإل دين أبن الةعبري أن واخلالصة{ مهني عذا{ وهلم إمثا   ليزدادوا هلم منلي إمنا ألَنفسهم خري
 إن لونيقو  الكالم، هذا يقولون الذين هؤالء أن والعجب شك، وال العدل دين هو بل بصحيح، وليس غلط
 ،مطلق ا ينف مل احلديثو  فيةناقضون، «ابلةقوى إال عجمي على لعريب فضل ال: »قال وسلم عليه هللا صلى النيب
 والسالم، الصالة يهعل النيب عن يصح ال احلديث هذا إن مث ابلةقوى، خيةلفون فهم «ابلةقوى إال: »قال وإمنا
 هاشم، بين شقري من واصطفى قريشا ، كنانة  من واصطفى كنانة،  إمساعيل بين من اصطفى هللا إن: »قال ألنه

 يف ندانع شك ال العر{ غري جنس من أفضل العر{ جنس أن شك وال ففضل،«  هاشم بين من واصطفاين
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 هللا قال قدو  وسلم، عليه هللا صلى حممد ورسالة، نبوة أكمل العر{ يف جعل هللا أن هذا على والدليل هذا،
 اجلاهلية يف اركمخي: »والسالم الصالة عليه وقال ختةلف، فاألجناس{ رسالةه جيعل حيث أعلم هللا: }تعاىل

 فيها وما تةأملها حىت نياحملَدث حملد ثني من ترد اليت العبارات يف تةابع أن فاحذر«  فقهوا إذا اإلسالم يف خياركم
 يةوالان وأن يماملسةق صراطه يهدينا أن هللا أسأل البعيد، املدى على ولو مفاسد على تدل اليت اإلحياءات من
 .قدير شيء كل  على إنه واآلخرة، الدنيا يف
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 احللقة السادسة

 ال: أي{ اتلواوق بعد من أنفقوا الذين من درجة   أعظم أولئك وقاتل الفةح قبل من أنفق من منكم يسةوي ال}
 قريش، وبني وسلم آله لىوع عليه هللا صلى النيب بني جرى الذي احلديبية صلح هنا ابلفةح واملراد سواء، يكونوا
 أيض ا توسيعو  للمسلمني توسيع فيه صار ألنه فةحا ، ومسي اهلجرة، من سةة عام من القعدة ذي يف وذلك

 نقضت أن - لوج عز - هللا يسر حىت بعض بعضهم الناس وأمن ببعض، بعضهم الناس واخةلط. للمشركني
 - هللا قال انرمض يف اهلجرة من الثامنة السنة يف مكة فةح األعظم، الفةح ذلك بعد من فكان العهد، قريش

 وسبقوا واوقاتل أنفقوا األولني ألن وذلك{ وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة   أعظم أولئك: }- وجل عز
 وتعاىل سبحانه وهللا وقاتل، بعد من أنفق ممن أفضل فكانوا وإلنفاقهم، هلم حاجة يف اإلسالم وكان اإلسالم إىل

 وعد وكال: }قال لالحقني فضل ال أن منه يفهم قد السابقني تفضيل كان  ملا ولكن عباده، بني ابلعدل جيزي
 احلسىن، هللا وعدهم ،وقاتلوا بعد من أنفقوا والذين وقاتلوا، الفةح قبل من أنفقوا الذين من كل:  أي{ احلسىن هللا

 هبا عاملا   كان  وإذا يء،ش عليه خيفى ال كظواهركم  أموركم عليمببواطن: أي{ خبري تعملون مبا وهللا} اجلنة، يعين
 يعمل ومن يره خري ا ذرة مثقال يعمل فمن: }تعاىل هللا قال عمل، مبا عامل كل  - وعال جل - جيازي فسوف
 { .يره شرًّا ذرة مثقال

 فيضاعفه رض ا حسن اق هللا يقرض الذي ذا من: }فقال سبيله، يف اإلنفاق يف ومرغب ا حااثًّ : - وجل عز - قال مث
 إىل هذا يف هللا وأشار فيه، ابإلنفاق أمرهم فيما ينفقون: أي حسنا ، قرضا   هللا يقرضون الذين أين: أي{ له

 يف واملةابعة - وجل عز - هللا سوى يرى ال يعين{ هللا يقرض الذي ذا من} قوله، يف اإلخالص إىل: شيئني
 كل  يف رطانش مها واملةابعة واإلخالص اإلسالمية، للشريعة موافقا   كان  ما احلسن العمل ألن ؛{ حسن ا: }قوله

 تعاىل هللا ووصف ،وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول فيه مةابعا   يكون وأن هلل، خملصا   يكون أن: عمل
 من واثق فإنك ريكغ أقرضت إذا ألنك غريه، اإلنسان يقرضه الذي ابلقرض تشبيها   ابلقرض سبيله يف اإلنفاق

 هنا واملضاعفة {له فيضاعفه} بل شك، بال اإلنسان على سريد الصاحل العمل أيضا   هكذا عليك، سريده أنه
 كمثل  هللا سبيل يف واهلمأم ينفقون الذين مثل: }فقال البقرة، سورة يف قدرها وتعاىل تبارك هللا بني وقد الزمادة،

 سبعمائة فجزاؤه رمه اد أنفقت إذا فأنت{ يشاء ملن يضاعف وهللا حبة مائة سنبلة كل  يف سنابل سبع أنبةت حبة
 له فيضاعفه ه،غضب سبقت ورمحةه وأوسع، عدله من أكثر فضله وهللا - وجل عز - هللا عند من ثوااب   درهم،
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 وذلك واسع، حسن: أي ،{ كرمي  أجر وله} كثرية،  أضعاف إىل احلديث يف جاء كما  أكثر إىل بل سبعمائة إىل
: - وجل عز - قال مث بشر، قلب على خطر وال مسعت، أذن وال رأت، عني ال ما ففيها اجلنة، يف جيده فيما

 يسعى} لقيامةا يوم{ واملؤمنات املؤمنني} اإلنسان أيها ترى يوم لألمة أذكر: أي{ واملؤمنات املؤمنني ترى يوم}
 دييقة أن فألجل األمام من أما اليمني، ومن األمام من يكون{ وأبمياهنم} أمامهم: أي{ أيديهم بني نورهم

 هذا أن يفيد{ ورهمن يسعى: }وقوله وأبمياهنم، أيديهم بني يكون لليمني فةكرميا   اليمني عن وأما به، اإلنسان
 إذن عفه،بض وضعيفا   الوصف، ذلك بقوة قوماًّ  كان  بوصف علق إذا احلكم ألن اإلميان، حسب على النور

 .واألنثى الذكر إمياهنم حسب على نورهم

 جنات} لقيامةا يوم يعين{ اليوم} به تبشرون ما: أي{ بشراكم} هلم املالئكة تقول{ جنات اليوم بشراكم}
 ما فيها شر،ب قلب على خطر وال مسعت، أذن وال رأت، عني ال ما فيها اجلنات هذه{ األهنار حتةها من جترى

{ مزيد لديناو  فيها يشاءون ما هلم: }وجل عز هللا قال كما  يشاءون، ما فيها األعني، وتلذ األنفس تشةهيه
{ األهنار حتةها من جترى} وقوله والعمل اإلميان قوة حسب خمةلفة ودرجات مةنوعة، مةعددة جنات ألهنا ومجعها

 يةوري مل لنب من أهنارو  ءاسن غري ماء من أهنار} أربعة أهنا القةال سورة يف وتعاىل تبارك هللا بني وقد تسري،: أي
 إىل وال يةساق حفر إىل حتةاج ال األهنار وهذه{ مصفى عسل من وأهنار للشاربني لذة مخر من وأهنار طعمه

 :- هللا رمحه - القيم ابن قال أهلها، شاء حيث األرض، سطح على تسري بل جدول،

 الفيضان عن ممسكها سبحان...  جرت أخدود غري من أهنارها

 يعين ارها،وأشج قصورها علو إىل إشارة{ حتةها من} وقوله أهلها، أراد حيث إال مشاال   وال ميين ا تذهب فال
 وقد يها،ف ماكثني :أي{ فيها خالدين} الرفيعة واألشجار العالية القصور هذه حتت من األهنار هذه تكون

 املشار{ ظيمالع الفوز هو ذلك} توري، وال انقطاع وال زوال فيه ليس دائم املكث هذا أبن مةعددة آمات جاءت
 ضمري العلماء ايسميه{ هو} و العظيم، الفوز هو األهنار حتةها من جتري اليت اجلنات به هللا وعدهم ما إليه

 فوز ال أنه ماك  مثله، فوز ال ألنه العظيم، الفوز هو ذكر الذي هذا أي واالخةصاص، للةوكيد مفيد وهو فصل،
 .قدير شيء كل  على إنه أهله من جيعلنا أن هللا نسأل منه، أعظم



 22ص                                                                    العثيمنيتفسري سورة احلديد للعالمة حممد بن صاحل  

 فضر{ نورا   ةمسوافال وراءكم ارجعوا قيل نوركم من نقةبس انظروان آمنوا للذين واملنافقت املنافقون يقول يوم}
 يوم} فكلمة قول،ي يوم اذكر: أي{ يقول يوم{ }العذا{ قبله من وظاهره الرمحة فيه ابطنه اب{ له بسور بينهم
 احملذوف قدروني والعلماء به، تةعلق شيء من واجملرور واجلار واملكاين، الزماين للظرف والبد زمان، ظرف{ يقول

 اليوم هذا املنافقون، يقول يوم اإلنسان أيها اذكر: الةقدير يكون أن املناسب وهنا يناسب، مبا مكان كل  يف
 ومل{ قلوهبم يف ليس ما أبلسنةهم يقولون} الكفر وأبطنوا اإلسالم أظهروا الذين هم واملنافقون القيامة، يوم هو

 من الثانية السنة يف رمضان يف بدر غزوة وكانت بدر، غزوة بعد املسلمني شوكة قويت أن بعد إال النفاق يظهر
. النفاق ظهر وكةهش وقويت اإلسالم فجر بزغ فلما الكفار، على ساحقا   انةصارا   املسلمون فيها انةصر اهلجرة،
 وحيضرون الناس ىلإ أيتون فكانوا املسلمني، يف ذلك فظهر الكفر، ويبطن اإلسالم يظهر اإلنسان أن هو والنفاق
 هناك ليس ألنه ،«  الفجر وصالة العشاء صالة املنافقني على الصلوات وأثقل» عليهم، ثقيلة لكنها اجلماعة

 ينطفىء مث افقني،واملن للمؤمنني نور يظهر القيامة يوم ويف الناس، يراءون يصلون إمنا وهم فيها، يشاهدون أضواء
 نور، هناك كني مل لو مما ظلمة أشد يكون ظهوره بعد النور انطفاء أن اإلنسان أيها تعلم وأنت املنافقني، نور

 بعد النور نطفاءا فيكون الزمن، من برهة بعد إال شيئا   تر مل عينيك فةحت مث القوي النور أطفأت لو وهلذا
 انظروان: }اآمنو  للذين املنافقون فيقول أشد، احلسرة تكون مث نور، هناك يكن مل لو مما عليهم أشد وجوده
 املؤمنني، نم إما هذا والقيل ،{ وراءكم ارجعوا قيل} احلاجة، بقدر قليال   شيئا   أنخذ: أي ،{ نوركم من نقةبس

 .ندري ال أعلم فاهلل املالئكة، من أو

 لعله النور يهف انطفأ الذي النور، مكان إىل يذهبوا أن يريدون حقيقة هو وهل{ نور ا فالةمسوا وراءكم ارجعوا}
 املنافقني بني أي{ بينهم فضر{} وهذا هذا حمةملة اآلية والسخرية؟ هبم االسةهزاء من هذا أن أو النور، يةجدد

 منه ومينع املؤمنون منه يدخل اب{ له القفز، من مينع اب{ له عظيم، سور هذا{ اب{ له بسور} واملؤمنني
 للمنافقني،{ العذا{ قبله من وظاهره} للمؤمنني، الرمحة فيه السور هذا ابطن: أي{ الرمحة فيه ابطنه} املنافقون،

 املنادى ، {ينادوهنم} عظيمة حال نةصورها، أن من أعظم احلال ألن احلال، هذه تةصور أن تسةطيع ال وأنت
 قالوا} هللا، رونذك ونةصدق معكم نصلي كنا  الدنيا يف يعين{ معكم نكن أمل} املؤمنون، واملنادى املنافقون،

 أضللةموها يعين {أنفسكم فةنةم ولكنكم: }قالوا وهلذا الباطن، دون الظاهر يف ولكن معنا، أنةم يعين{ بلى
: أي{ األماين كموغرت} إميان عندكم فليس األمر، يف شككةم{ وارتبةم} الدوائر بنا انةظرمت ،{ وتربصةم}
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 اإلميان وبني ن،والكافري املؤمنني بني نوفق ،وتوفيق ا إحساان   إال أردان إن تقولون ألنكم حمسنون أنكم ظننةم
 مع همف معكم، إان قالوا شياطينهم إىل خلوا وإذا املؤمنني، مع فهم آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا إذا والكفر،
 ابهلل وغركم} وهتممب وذلك ،{ هللا أمر جاء حىت} األماين فورهتم املعركة، كسبوا  املداهنة هبذه أهنم ظنوا الكفار،

 فدالمها} عنه هللا الق أبوينا إىل وسوس حني عنه وتعاىل تبارك هللا قول هذا ودليل الشيطان هو الورور { .الورور
 ويبذل نفسه يفدي أن ميكن الدنيا يف األسري{ فدية منكم يؤخذ ال فاليوم} الشيطان، هو فالورور ،{بورور
  الذين من وال} املنافقون، أيها{ فدية منكم يؤخذ ال فاليوم} فدية، فيه ليس اآلخرة يف لكن فيسلم، املال

{ النار مأواكم} هلؤالء، وال هلؤالء ال فدية فال املنافقني هؤالء من أشجع وصاروا الكفر أعلنوا الذين{ كفروا
 والنار أهلها، بعمل النار يةولون فهم تةوالكم، واليت تةولونه، الذي{ موالكم هي} النار ومآلكم مثواكم: أي

 جيعلنا أن هللا سألن منها، هللا أعاذان هلا، تقبيح وهذا املرجع: أي{ املصري وبئس} هلا مسةحقون ألهنم تةوالهم
 .املفلحني املةقني الفائزين ومن اجلنة، وأدخل النار عن زحزح ممن
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 السابعةاحللقة 

: أي هللا، لذكر هبمقلو  ختشع أن املؤمنني هلؤالء حيق أمل: أي{ هللا لذكر قلوهبم ختشع أن آمنوا للذين أين أمل}
 القرآن يعين ، {احلق من نزل وما} واجلوارح واللسان القلو{ يف تعاىل هللا لذكر االنقياد غاية وتنقاد تذل أن

 عليهم فطال قبل من الكةا{ أوتوا كالذين  يكونوا وال} ألمهيةه، خبصوصه وذكره هللا، ذكر من وهو الكرمي،
 عليهم فطال} والنصارى اليهود هم قبل من الكةا{ أوتوا الذين ،{ فاسقون منهم وكثري قلوهبم فقست اأَلمد
 فاسقون منهم وكثري - ابهلل والعياذ - قلوهبم فقست به ذكروا مما حظهم ونسوا الزمن هبم طال يعين{ اأَلمد

 قلوهبم ختشع أن نيللمؤمن حق قد انه - وتعاىل تبارك - هللا يبني الكرمية اآلية هذه ففي مسةقيم، وبعضهم
 لبعدهم لوهبمق فقست األمد عليهم فطال قبل من الكةا{ أوتوا كالذين  يكونوا ال وأن هللا، ولكةا{ هللا لذكر
 هدع من لقرهبم وذلك قلواب ؛ وأخشع آخرها، من خري األمة أول أن إىل إشارة هذا ويف الرساالت، زمن عن

 الذين مث قرين، الناس خري: »فقال وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب عن احلديث بذلك صح وقد الرسالة،
 وفيه األمد، عليهم طال امل قلوهبم قست ألهنا والنصارى ابليهود الةام الةنديد هذا ويف، «يلوهنم الذين مث يلوهنم،
 على لواجبا هو وهذا يعمم، ومل{ فاسقون منهم وكثري: }قال حيث - وجل عز - هللا حكم يف الةامة العدالة

 اجلميع، لىع احلكم عمم بعضهم يف زيوا   قوم من رأى إذا الناس بعض ألن الواقع؛ يبني أن قوم عن حتدث من
 على لكثرياب فعرب فاسقني منهم كثري  كان  وإن أكثرهم،: فقل الفاسقون، هم األكثر كان  إن العدل والواجب

 .نيواألقرب والديه أو نفسه على ولو ابلعدل اإلنسان يقوم أن الواجب ألن احلال، تقةضيه ما حسب

 هبذه ابلعلم أمرف أمر، فعل: اعلموا{ تعقلون لعلكم األمات لكم بينا قد موهتا بعد اأَلرض حيي هللا أن اعلموا}
 عليها هللا فينزل باتن هبا ليس مابسة جتدها األرض أن يعين موهتا، بعد األرض حييي هللا أن وهي اهلامة، القضية

 تبارك - هللا درةق على به نسةدل فإننا ونشاهده، به عاملون وحنن هذا علمنا إذا وتنمو، وحتيا فةنبت املطر
 إحياء على لقادرفا القيامة، يوم يبعثون مث ميوتون، مث اآلن، أحياء الناس فإن املوتى، إحياء على - وتعاىل
 أن ةاحلكم من ليس ألنه واجلزاء؛ احلسا{ أجل من موهتا بعد األجسام إحياء على قادر موهتا بعد األرض

 ميوت أن النةيجة كونت مث وأمواهلم يسةجب مل من دماء ويبيح وينهاهم أيمرهم خلقا   - وتعاىل تبارك - هللا خيلق
 يهل اأَلخرة الدار وإن: }- وجل عز - قال كما  احلقيقية، احلياة هي حياة، من البد بل فقط، اإلنسان
 احليواانت ابحليوان رادامل وليس موت، بعدها ليس اليت الكاملة الةامة احلقيقية احلياة: أي احليوان، ومعىن{ احليوان
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 قال واحدة، ةوبكلم املوتى حييي أن على قادر انمية، خضراء اليابسة العيدان جيعل أن على فالقادر الدوا{،
 فإذا ةواحد صيحة   إال كانت  إن: }وجل عز وقال{ ابلساهرة هم فإذا...  واحدة زجرة هي فإمنا: }تعاىل هللا
 لكم بينا دق{ }فيكون كن  له يقول أن شيئا   أراد إذا أمره إمنا} :- وجل عز - وقال{ حمضرون لدينا مجيع هم

 عالو  جل - هللا قدرة كمال  على الدالة العالمات هي واآلمات لكم، أظهرانها: أي{ تعقلون لعلكم األمات
 وطابت لبهائم،ا وشبعت األرض، ونبةت املطر هللا أنزل إذا: مثال   لذلك وأضر{ وسلطانه، رمحةه كمال  وعلى -

 والقمر الشمس نم الكون يف هللا خلق مبا ونسةدل هللا، رمحة على هبذا فنسةدل رمحةه، آاثر من فهذا األجواء
 ألنك - لوج عز - هللا حكمة كمال  على وغريها واألهنار اجلبال من األرض يف تعاىل هللا خلق وما والنجوم،

 أهنا مع للرجاء، ستولي للةعليل هنا لعل{ تعقلون لعلكم} العقل، يبهر ما احلكمة من فيها وجدت تدبرهتا إذا
 شيء طلب الرجاء إن إذ ،هللا حق يف ميكن ال الرجاء ألن للةعليل؛ هنا لكنها كثريا ،  للرجاء أتيت العربية اللوة يف
 أن ألجل أي ل،للةعلي لعل أتيت لكن الرجاء، حقه يف يةصور ال - وجل عز - هللا لكن العسر، من نوع فيه

 إن} اخلري فيه ما ىعل لكم دليال   ويكون به، ترشدون عقال   تعقلوا: أي الرشد، عقل: هنا ابلعقل واملراد تعقلوا،
 إن: أصلها {املصدقني إن} ،{ كرمي  أجر وهلم هلم يضاعف حسنا   قرضا   هللا وأقرضوا واملصدقات املصدقني

: أي{ حسنا   رضا  ق هللا وأقرضوا} النحو، أهل عند معروفة تصريفية لعلة صادا   الةاء قلبت لكن املةصدقني،
 .- وجل زع - هلل اإلخالص: األول شرطني، مجع ما احلسن واإلنفاق حسنا ، إنفاقا   هللا سبيل يف أنفقوا

 حسنا ، قرضا   هللا يقرض مل رماء ينفق الذي فاملرائي وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا لرسول املةابعة: والثاين
 مرائي هذاف الصدقة، كثري  فالان   إن: فيقولون الناس، يراه أن أجل من فقري على تصدق إنسان :ذلك ومثال

 يف - وتعاىل تبارك - هللا قال مقبول، غري فهو هللا غري به يراد عمل كل  ألن منه؛ تقبل وال تنفعه، ال وصدقةه
 وإنسان ،«هوشرك تركةه غريي معي فيه أشرك عمال   عمل من الشرك، عن الشركاء أغىن أان: »القدسي احلديث

 أريد: قال هذا؟ تفعل مل َ  سألةه لو خملص، لكنه بدعة صاحب مشروعة، غري بعبادات تعاىل هلل يةعبد آخر
 هللا وأقرضوا: }- جلو  عز - فقوله املةابعة، لعدم العبادة، هذه تنفعه فال هللا، إىل الةقر{ وأريد هللا، ثوا{
 .وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا لرسول مةبعني هلل، فيه خملصني: أي{ حسنا   قرضا  

 وتعاىل؟ سبحانه الوين وهو ابلقرض تعاىل هللا عرب ملاذا: قائل قال فإن
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 سنةاحل عليه وسريد مضمون، القرض أن كما  مضمون، أجرهم أن ليبني - وعال جل - هذا يقول: فاجلوا{
  القرض، يف راب وهي بعشرة الواحدة تكون كيف  لكن كثرية،  أضعاف إىل ضعف سبعمائة إىل أمثاهلا بعشر
 شرط بدون يئا  ش املقرتض أعطاك إذا القرض: اثنيا  . ربه وبني العبد بني راب ال: أوال  : اجلوا{ هذا؟ يكون كيف

 منه خريا   وردَّ  وريا ،ص بعريا   يعين والبكر بكرا ، اسةقرض وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب ألن حالل؛ فهو
 كل  يقولوا ملو  ،( راب فهو للمقرض نفعا   جر شرط كل: )الفقهاء عبارة وهلذا ،«قضاء أحسنكم خريكم،: »وقال

: أي هلم، ضاعفي حسنا   قرضا   وأقرضوا واملةصدقات املةصدقني إن يعين( إن) خرب هذا{ هلم يضاعف} زمادة،
 كرمي،  ا{ثو : أي{ كرمي  أجر وهلم} كثرية،  أضعاف إىل ضعف سبعمائة إىل عشرة مضاعفا ، أجرهم يعطون
 بشر، قلب على خطر وال مسعت، أذن وال رأت، عني ال ما فيها اجلنة أن وذلك الطيب، احلسن هو والكرمي
 بعثه ملا - نهع هللا رضي - جبل بن ملعاذ وسلم عليه هللا صلى النيب قول ذلك ودليل احلسن، الكرم وأصل
 املظلوم عوةد واتق» أحاسنه، يعين األموال، كرائم  اجةنب الزكاة أخذت إذا يعين «أمواهلم وكرائم إماك: »لليمن

 .«حجا{ هللا وبني بينه ليس فإنه
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 ثامنةاحللقة ال

{ ونورهم رهمأج هلم رهبم عند والشهداء الصديقون هم أولئك ورسله ابهلل آمنوا والذين: }- وجل عز - قال مث
 :أشياء أربعة يةضمن ابهلل اإلميان

 .بوجوده اإلميان: األول -
 .بربوبيةه اإلميان: الثاين -
 .أبلوهيةه اإلميان: الثالث -
  .وصفاته أبمسائه اإلميان: والرابع -

 له البد ملنظما املسةقر الكون هذا أن يعرف إنسان كل  ألن الواقع، يف مكابر إال ينكره ال هللا بوجود واإلميان
 البشر من أحد يسةطيع ال أنه يعلم إنسان كل  ألن - وجل عز - هللا هو واملنظّ م واملوجد ومنظم، موجد من
 ال الليل؟ دوجو  مع ابلنهار أييت الذي ومن النهار؟ وجود مع ابلليل أييت الذي َمن الكون، هبذا يةصرف أن

 وجه ،- وجل عز - هللا بوجود مؤمن بلسانه، أنكر وإن بقلبه مؤمن فهو عاقل إنسان كل  إذن يقدر، أحد
 الشيء إن: فنقول صدفة، هكذا جاءت إهنا: قائل قال لو مدبر، من هلا البد العظيمة اخلليقة هذه أن ذلك

 توجد كيف  ،عقال   حمال أيض ا هذا: نقول نفسها، أوجدت هي: قائل قال ولو ،منظم ا يكون ال صدفة جاء إذا
 ما رءيةمأف: }الطور سورة يف تعاىل هللا قال وهلذا موجد، من هلا البد إذن ميكن، ال هذا عدم، وهي نفسها
ا أمه بطن يف اجنين   خنلق أن نقدر ال حنن ربنا، ما أنت بل: واجلوا{{ اخلالقون حنن أم ختلقونه أءنةم متنون  ،أبد 
: كلهم  لناسل خطا{ الناس، أيها ما اسةمعوا{ له فاسةمعوا مثل ضر{ الناس أيها ما: }- وجل عز - هللا قال

 هذا{ اباب  ذ خيلقوا لن هللا دون من تدعون الذين إن} تسةمع أن جيب اآلية قرأت إذا وهلذا واملؤمن، الكافر
 أصور من هوو ذاباب   ختلق أن ميكن ال املعبودات كل  ،{ له اجةمعوا ولو} خيلقوه أن ميكن ال املهني الذاب{
 هذه من خذأ الذاب{ أن لو يعين{ يسةنقذوه ال شيئ ا الذاب{ يسلبهم وإن} هذا، على زد وأذهلا، احليوان

 األصنام ذهه أحد على الذاب{ وقع لو املعىن: العلم أهل قال منه، تسةنقذه أن اسةطاعت ما شيئ ا األصنام
 الطالب عفض} تسةنقذه، أن األصنام اسةطاعت ما أصنامهم، يطيبون ألهنم فيها، الذي الطيب من وامةص
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ا - وجل عز - هللا وجود قلبه صميم من ينكر أن ألحد ميكن فال ،{ واملطلو{   أن لعقالءا ابتفاق ألنه ،أبد 
 .- وجل عز - هللا إال الكون هذا حيدث أحد وال حُمدث، من له البد حادث كل

 إال للكون مدبر وال ،هللا إال خالق فال األمور، جلميع املدبر املالك اخلالق وحده أنه أي بربوبيةه، اإلميان: الثاين
 ال أنه دليلوال حقيقيًّا، ملكا   ليس يده يف ما اإلنسان ملك حىت - وجل عز - هللا إال للكون مالك وال هللا،

؛ وحرام شرعا ، منعت أحرقه أن أردت لو يشاء، كما  يده يف فيما يةصرف أن ميكن  هللا صلى النيب ألن عليَّ
 به خيةص نهإ بل ،حقيقيًّا ملك ا ليس بيده ما اإلنسان ملك إذن املال، إضاعة عن هنى وسلم آله وعلى عليه
 .فقط غريه عن

 األصنام ادةوعب - وجل عز - هللا إال حبق معبود ال: أي هللا، إال إله ال أبنه تؤمن أن هي: األلوهية: الثالث
 نأ األلوهية إذن{ الباطل دونه من يدعون ما وأن احلق هو هللا أبن ذلك: }- وجل عز - قال كما  حق، غري

 فال ليهوع ابطل، فهو دونه من عبد وما - وجل عز - هللا إال حق معبود ال أي هللا، إال إله ال أبنه تؤمن
 .هلل إال العبادة تصرف

 ليس عليا لككذ  وصفاته{ احلسىن األمساء وهلل} :- وجل عز - هللا قال: والصفات ابألمساء اإلميان: الرابع
 الوصف أي{ اأَلعلى املثل وهلل السوء مثل ابأَلخرة يؤمنون ال للذين: }وتعاىل تبارك هللا قال نقص، صفة فيها

 مسعود بن هللا عبد حديث ذلك على والدليل أردت، مهما حصرها ميكن ال كثرية  تعاىل هللا وأمساء األعلى،
 أمةك، ابن ،عبدك ابن عبدك، إين اللهم: يقول مث حزن أو غم أو هم يصيبه إنسان من ما» - عنه هللا رضي -

 أو فسك،ن به مسيت لك، هو اسم بكل اللهم أسألك قضاؤك، يفَّ  عدل حكمك، يفَّ  ماض   بيدك، انصييت
 ثالثة األمساء هللا فجعل. «عندك الويب علم يف به اسةأثرت أو خلقك، من أحدا   علمةه أو كةابك،  يف أنزلةه

 الر{،) لمث خلقك من أحدا   علمةه أو( الرمحن) القرآن يف جاء الذي االسم مثال كةابه،  يف أنزله ما أقسام،
. «للر{ رضاةم للفم، مطهرة السواك: »وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب قال السنة، يف جاء ،( الشايف

 .خلقه منأحد ا  علمه مما فهذا «الر{ فيه فعظّ موا الركوع أما: »والسالم الصالة عليه وقال

 انفرد، مبعىن واسةأثر ،الويب علم يف به هللا اسةأثر ما الثالث القسم هذا «عندك الويب علم يف به اسةأثرت أو»
 ميكن ال هللا أمساء ذنإ به اإلحاطة ميكن ال اخللق من أحدا   يعلمه ومل الكةا{ يف ينزله فلم بعلمه هللا انفرد وما
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 تسعة هلل إن» :وسلم آله وعلى عليه هللا صلى قوله وأما نعلمها، ال ألننا بعدد، حمصورة هي وال هبا اإلحاطة
 هذا اجلنة دخل أحصاها من امس ا وتسعني تسعة األمساء من أن فاملعىن «اجلنة دخل أحصاها من امس ا وتسعني
 بل فقط، حتفظها أن املراد وليس مبقةضاها، هلل وتعبد معىن، وعرفها لفظا ، عرفها: أي( أحصاها) ومعىن املعىن،

 - وتعاىل سبحانه - هللا أن علمت إذا: فمثال   مبقةضاها، هبا هلل والةعبد املعىن، وفهم اللفظ حفظ من البد
 هللا جتد هللا واسةوفر للموفرة تعرض بل شئت، مىت الذنب وتفعل غفور، هللا: تقل ال للموفرة، فةعرض غفور
 .راج وهلم وحتذر، منه وختاف هذا مبقةضى هللا فةةعبد عزيز هللا أن علمت وإذا رحيما ، غفورا  

 العمل وأما نهم،ع صح إذا به، أخربوا مبا آخرهم إىل أوهلم من كلهم  تصديقهم يةضمن فإنه ابلرسل اإلميان أما
  السابقة الشرائع نأل وذلك وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى النيب بشريعة إال العمل يلزمنا ال فإننا بشرائعهم

 لكم ورضيت نعميت عليكم وأمتمت دينكم لكم أكملت اليوم: }تعاىل هللا لقول الشريعة، هبذه نسخت كلها
 :وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب وقول{ منه يقبل فلن دين ا اإلسالم غري يبةغ ومن: }وقوله{ دين ا اإلسالم

 ومل وتمي مث نصراين وال يهودي - الدعوة أمة يعين - األمة هذه من أحد يب يسمع ال بيده نفسي والذي»
{ ونالصديق هم} ورسله ابهلل آمنوا الذين: أي ،{ أولئك} «النار أصحا{ من كان  إال به جئت مبا يؤمن

 فأما وابلفعل، ابلقولو  ابلقصد يكون والصدق مبالوة، صيوة الصديق ألن ،كبري ا  مبلو ا الصدق يف البالوون: أي
 غري شيئ ا بعبادته صدق وإذا غريه، يقصد ال وتعاىل تبارك هللا وجه بعبادته اإلنسان يقصد فأن ابلقصد الصدق

: وتعاىل تبارك هللا نع القدسي احلديث يف وسلم آله وعلى عليه هللا صلى لقوله عمله، يقبل وال أشرك فقد هللا
 . «وشركه تركةه غريي معي فيه أشرك عمال   عمل من الشرك، عن الشركاء أغىن أان»

 أن وأمران الصادقني، لىع تعاىل هللا أثىن وقد به، خيرب فيما صادق ا اإلنسان يكون أبن القول يف الصدق: الثاين
 املهاجرين ىعل وأثىن{ الصادقني مع وكونوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيها ما: }- وعال جل - فقال معهم، نكون
 الصادقون، مه أولئك ورسوله هللا وينصرون ورضواان   هللا من فضال   يبةوون وأمواهلم دمارهم من هاجروا الذين
 فإن ابلصدق، معليك: »فقال فيه، ورغَّب عليه، وحث ابلصدق وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب وأمر

 هللا عند ُيكةب حىت الصدق ويةحرَّى يصدق الرجل واليزال اجلنة، إىل يهدي الرب وإن الرب، إىل يهدي الصدق
 يكذ{ رجلال واليزال النار، إىل يهدي الفجور وإن الفجور، إىل يهدي الكذ{ فإن والكذ{، وإماكم ،صدّ يق ا

 .«كذااب    هللا عند ُيكةب حىت الكذ{ ويةحرَّى
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 هللا حمبة من دعيي فيما صادقا   كان  من ألن وسلم؛ آله وعلى عليه هللا صلى النيب فمةابعة ابلفعل الصدق أما
 كنةم  إن قل: }تعاىل ولهلق وسلم آله وعلى عليه هللا صلى الرسول فليةبع وسلم عليه هللا صلى ورسوله تعاىل
 آية اآلية هذه السلف ضبع مسى وقد{ رحيم غفور وهللا ذنوبكم لكم ويوفر هللا حيببكم فاتبعوين هللا حتبون
 فإن وسلم، عليه هللا صلى الرسول ابتباع عليك: له قلنا ورسوله هللا حب ادعى فمن االمةحان، يعين احملنة،
 شهيد، عمج الشهداء{ ونورهم أجرهم هلم رهبم عند والشهداء} بصادق، فليس خالفه وإن صادق، فهو اتبعه

 العليا، هي هللا كلمة  ةكونل هللا عدو اإلنسان يقاتل أن: هللا سبيل يف والقةال هللا، سبيل يف قُةلوا من هبم واملراد
 لرُيى ويقاتل ية،مح ويقاتل شجاعة، يقاتل الرجل عن سئل حني وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب ذلك قال

 حيب فالشجاع .«هللا سبيل يف فهو العليا هي هللا كلمة  لةكون قاتل من: »قال هللا؟ سبيل يف ذلك أي: مكانه
 أرخص ندهع صارت صادها وإذا الصيد، ليصيد املصائب ويةجشم وخيرج يصيد، أن حيب كالصياد  القةال،

 لرُيى ويقاتل ومه،لق عصبية يعين محية ويقاتل يقاتل، أن حيب شجاع ألنه شجاعة، يقاتل فهذا شيء، كل  من
 يف فهو علياال هي هللا كلمة  لةكون قاتل من: »قال «رماء ويقاتل» اآلخر، اللفظ يف جاء كما  رماء: أي مكانه،

 عليها ألقيم اأسرتده أن أريد: قال إذا إال احلمية اب{ من فهو املوصوبة أرضه ليسرتد قاتل ومن «هللا سبيل
 أجر له ليس ةمحي فهذا إليه، ترد أن ويريد أرضه هذه ألن قاتل من أما هللا، سبيل يف فهذا اإلسالم، شعائر

 الذين حتسنب وال: }تعاىل قال كما  العظيم ثواهبم: أي{ رهبم عند أجرهم هلم} الشهداء هؤالء قةل، إذا الشهداء
 يلحقوا مل ابلذين يسةبشرونو  فضله من هللا ءاهتم مبآ فرحني يرزقون رهبم عند أحياء بل أموات   هللا سبيل يف قةلوا
{ املؤمنني أجر ضيعي ال هللا وأن وفضل هللا من بنعمة يسةبشرون حيزنون هم وال عليهم خوف أال خلفهم من هبم
 اوكذبو  كفروا  والذين: }قال ذلك بعد الشمال أصحا{ ذكر وثواهبم اإلميان أهل - وجل عز - ذكر وملا

 ذكر اجلنة هللا ذكر ذاإ الوالب يف الكرمي القرآن جتد وهلذا واملعاين، األمور فيه تثىن مثاين، القرآن ألن{ آبماتنا
 معىن إىل املعىن تنقل كلما  ألنه اإلنسان، ميل ال أن ذلك من واحلكمة هللا، أعداء ذكر هللا أولياء ذكر وإذا النار،
 والرجاء؛ اخلوف بني هللا إىل مةعبدا   أي هللا، إىل سائرا   اإلنسان يكون أن أخرى وحكمة اإلنسان، نشط آخر
 .اخلوف جانب غلب الكافرين أحوال ذكرت وإذا الرجاء، جانب قوي املؤمنني صفات به مرت إذا ألنه
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 احللقة التاسعة

 يكذ{ ومل كفري فالذي أشد، ألنه منه؛ نوع وهو الكفر على الةكذيب عطف{ آبماتنا وكذبوا كفروا  والذين}
 كعطف  العام، على اخلاص عطف اب{ من كفروا  على آبماتنا كذبوا  فعطف ويكذ{، يكفر الذي من أهون
 املالئكة، من هوو  جربيل والروح{ فيها والروح املالئكة تنزل: }تعاىل هللا قال منهم، وهو املالئكة على الروح

 فيها آية تمر  إذا وهلذا هلا، املالزمني يعين وأصحاهبا النار، أمساء من اسم اجلحيم{ . اجلحيم أصحا{ أولئك}
 اليت ابألوصاف بالرتغي اآلمات هذه ويف العافية، هللا نسأل فيها، خملدون هلا مالزمون أهنم فاملعىن( أصحا{)

 الةحذير وفيها هلا، لنسعى ولكن فقط، عليها لنةطلع األمور هذه لنا يذكر مل تعاىل هللا ألن اجلنات، إىل توصل
 .األليم العقا{ هذا يف اإلنسان يقع لئال والةكذيب؛ الكفر من

 هي، ما الدنيا قةحقي بني شاكلةه، على يعمل كل  الدنيا، يف وهم الكافرين وأحوال املؤمنني أحوال هللا ذكر ملا
 أن املطلو{ أن يعين واقع بشيء ابلعلم فاألمر والةفكر، الةأمل يف اإلنسان جيةهد أن أجل من نعلم أن وأمران
 بينكم وتفاخر وزينة وهلو لعب} هذه حياتنا وهي{ الدنيا احلياة أمنا اعلموا} األمر، لك يةبني حىت كثري ا  تةأمل

 وعن هللا ذكر عن تصده أعماال   اإلنسان يعمل أبن ابجلوارح، اللعب: أشياء مخسة ،{ األموال يف وتكاثر
 - قلوبنا اوأحي منها هللا اعاذان - القلب وغفلة وأعظم، أشد وهذا الوفلة، فهو ابلقلو{ اللهو وأما الصالة،

 عن قلبه أغفلنا من تطع وال: }تعاىل هللا لقول آاثرها مجيع من وحترم الطاعة، لذات مجيع تفقدك عظيمة الوفلة
 ابللسان كرانذ  أكثر وما ،{ قلبه أغفلنا من: }قال بل لسانه، أسكةنا من تطع ال: يقل مل{ هواه واتبع ذكران

 واالجتاه لقلب،ا صالح من الذكر على املرتتبة اآلاثر وينقص الثوا{، ينقص أنه شك ال وهذا اجلنان، غفلة مع
 كل  يف وزينة اكن،ابملس وزينة ابملراكب، وزينة ابملالبس، زينة: أي{ وزينة: }ذلك وغري إليه واإلانبة هللا، إىل

 يركب الزواج رادأ إذا الزواج عند سيارته وكذلك بيةه، يزين أن حيب فقريا   كان  ولو اإلنسان جتد ولذلك شيء،
 الثاين، لىع يفخر واحد كل:  أي{ بينكم وتفاخر} الزينة من وغريها األزهار من عقودا   عليها جيعلون سيارة

 يعرف، ال وهذا ابهلندسة علمه وهذا يعرف، ال وهذا ابلطب، علم هذاعنده يكون ابلعلم، أو ابلقبيلة، إما
 ومنَّ  اكةسبه ذاإ اإلنسان على جيب الشرعي العلم ألن الشرعي، ابلعلم الةفاخر ذلك من وأقبح عليه، فيفخر

 األحيان بعض يف ءالشعرا بني حيصل ما ذلك ومن نفسه، وقدر نفسه يعرف وأن تواضعا ، يزداد أن به عليه هللا
 .نسمع مما املناسبات وبعض األفراح بعض يف يوجد كما  الةفاخر ومن اآلخرين على الةطاول من
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 للناس ينز : }تعاىل كقوله  وهذا. أوالد ا وأكثر أمواال   أكثر يكون أن حيب أي{ واألوالد األموال يف وتكاثر}
 ذلك احلرثو  واألنعام املسومة واخليل والفضة الذهب من املقنطرة والقناطري والبنني النساء من الشهوات حب
 وإذا تزول، أن البدف تبقى، ال والزينة والةفاخر واللعب اللهو هذا ومع الدنيا، حقيقة هذه{ الدنيا احلياة مةاع
 :الشاعر يقول هذا ويف اهلرم، إىل اإلنسان عاد الزمان طال

 واهلرم املوت ابدكار لذاته ... منوصة دامت ما للعيش طيب ال

 أن ماإ هرم، أو موت إما بعده، الذي ما! ذلك؟ بعد ما: يقول نعيم يف وأنه عيشه يف فكر إذا إنسان كل
 - هللا أشار ذاوهل ميلونك، أهلك حىت وبنةك ابنك على عالة وتكون هترم، أن وإما الدنيا، من وتنةهي متوت

 إذا ماألهن{ أف هلما تقل فال كالمها  أو أحدمها الكرب عندك يبلون إما: }فقال احلالة هذه إىل - وجل عز
 الدنيا، لك بقيت إن هذا اهلرم، حال إىل تصل وإال متوت أن إما فأنت يةعبان، وصارا تفكريمها اخةل بلواالكرب

 من وكم نيا،الد فةنة من احلذر هذا من فنأخذ متوت، أن وقبل اهلرم إىل تصل أن قبل إماها تسلب فقد وإال
 قد بل «لوىنا أفسده أغنيةه إذا من عبادي من إن: »القدسي احلديث ويف فهلك، الدنيا احلياة أطوةه إنسان

 الدنيا تفةح نأ عليكم أخشى وإمنا عليكم، أخشى الفقر ما وهللا: »وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب قال
 فأكثر والسالم، لصالةا عليه الرسول وصدق «أهلكةهم كما  فةهلككم قبلكم من فيها تنافس كما  فيها فةنافسوا
 ةربواواع واألشراف، املأل هم الرسل؟ يكذ{ َمن القرآن، واقرأوا واألشراف، املأل من الكفرة وأكثر الفسقة،

 اللبيب، العاقل ذرهافليح الدنيا، عليهم فةحت الذين واألغنياء، األثرماء هم الدنيا يفسد من أكثر اآلن، ابلواقع
 قياس يعين املثل إن إذ املعاين، تقر{ األمثال ألن ؛مثال   هلا هللا ضر{ مث .اآلخرة يف ينفعه ما على منها وليقةصر

 الكفار عجبأ غيث كمثل} الشدة، به وتزول األرض به تنبت مطر :أي{ غيث كمثل} احملسوس على املعىن
 ألن - جلو  عز - ابهلل الكافرون هم والكفار اسةحسنوه، أي: وأعجبهم عنه، الناشىء النبات أي{ نباته

 قد فهو وهلوها، ينةهاز  من يراه ما إال هم له ليس هبا مةعلق وقلبه هبا، ويسر هبا ويفرح الدنيا تعجبه الكافر
 هبا، قلوهبم علقوتة هبا ويعجبون الدنيا يسةحسنون الذين هم الكفار ألن الكفار وخص ابهلل، الكفار أعجب

 ولكن زراع،ال هنا ابلكفار املراد إن: وقيل اآلخرة، مصلحة فيه ما إال يهمهم ال العكس على فهم املؤمنون أما
 الزراع مهب املراد إن: يقولون والذين صح، إن هذا جدا ، اندر الزراع على الكفار إطالق ألن بصحيح؛ ليس هذا

 ابلكفار، اداملر  أن: الصوا{ هو أوال   قررانه ما ولكن األرض، يف يسرته: أي احلب، يكفر الزارع ألن: يقولون



 33ص                                                                    العثيمنيتفسري سورة احلديد للعالمة حممد بن صاحل  

{ يهيج} منه جبونويةع ويسةحسنونه الكفار ويعجب يظهر بعدما مث نباته الكفار يعجب ابهلل، الكفار هم
: يعين{ طام اح يكون مث} دائما ، مصفرًّا يكون انميا   أخضر كان  أن بعد{ مصفرًّا فرتاه} وجيف، ييبس: أي

 لإلنسان تزهو ،الدنيا حال هذه والزوال، الةلف، الزرع؟ هلذا النةيجة كانت  فماذا يبس، ألنه ويةكسر؛ يةحطم
 أهله، يف مسرورا   كان  غين من كم  تةحطم، هبا وإذا ذلك، وغري وأوالدها وأمواهلا ومراكبها وقصورها بنعيمها

 مات تكن مل فإن دنياه، فةةحطم فقريا ، يعود به وإذا أحواله، كل  ويف ثيابه، ويف مركوبه ويف بيةه يف منعما  
 حال هذه تفارقها، أن وإما الدنيا، تفارقك أن فإما: أمرين أحد من فالبد الدنيا، هذه بفراق دنياه وحتطمت

 الواقع، األمر ذاه مثل عن اإلنسان هبا يسهو غفلة معها النفوس لكن الواقع، يف فيه يشك ال أمر وهذا الدنيا،
: قال ليها،إ فاسةمع اآلخرة أما الدنيا، عن هو زواله أو الدنيا، زوال ويسةبعد يرام، ما على شيء كل  أن فيظن

 اإلنسان؟ يؤثر أن أحق فأميا للمؤمنني،{ ورضوان هللا من وموفرة} للكافرين،{ شديد عذا{ اأَلخرة ويف}
 عذا{ آلخرةا ففي الدنيا آثرت إن ألنك العقل، هذا اآلخرة يؤثر! اآلخرة؟ أو والزوال، الفناء مآهلا اليت الدنيا

 احلياة وما} ابحلسنات،{ ورضوان} للذنو{{ وموفرة} ورضوان، هللا من موفرة ففيها اآلخرة آثرت وإن شديد،
 احلياة وما} احلصر، طرق أعلى وهو واإلثبات، النفي طريقة حصر فيها اجلملة هذه{ الورور مةاع إال الدنيا
 األوصاف وهذه اجلمل هذه كل  تزول، مث ويبطر ويفرح ويلعب فيلهو اإلنسان، هبا يورت ،{ الورور مةاع إال الدنيا
 يف ورغب اابلدني زهد ومن اآلخرة، يف ويرغبه الدنيا يف اإلنسان يزهد أن - أعلم وهو - وجل عز هللا يريد

 والسنة، القرآن من ذاه ودليل الدنيا، نعيم يفوته ال فإنه افةقر، وإن حىت الدنيا نعيم من شيء يفةه مل اآلخرة
 لنكثرن ليق مل{ طيبة   حياة فلنحيينه مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صاحل ا عمل من: }- وجل عز - هللا قال
 كانوا  ما أبحسن جرهمأ ولنجزينهم} فيها، البال مسرتيح مطمئنة{ طيبة   حياة فلنحيينه} وقصوره وأوالده ماله

 خري، كله  أمره نإ املؤمن ألمر عجب ا: »قوله يف ذلك وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب وبني ،{ يعملون
 .«لهخري ا  انفك شكر سراء أصابةه وإن له، خري ا فكان فصرب ضراء أصابةه إن للمؤمن، إال ألحد ذلك وليس

. 
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 احللقة العاشرة

 ملسارعةاب أخرى آية يف األمر جاء وقد ابملسابقة، أمر{ ربكم من موفرة إىل سابقوا: }- وجل عز - قال مث
 إىل} اخلري فعل ىلإ املبادرة يعين املسارعة وبني السري، حال يف العدو شدة وهي املسابقة بني اإلنسان فيجمع
 يل، اغفر اللهم: ولتق املوفرة، هللا تسأل أن املوفرة أسبا{ ومن املوفرة، أسبا{ بفعل وذلك{ ربكم من موفرة

: وسلم عليه هللا صلى النيب كقول  املوفرة به تكون ما فعل املوفرة أسبا{ ومن إليه، وأتو{ هللا أسةوفر: تقول أو
 فيمن وسلم آله علىو  عليه هللا صلى النيب وكقول «ذنبه من تقدم ما هللا غفر واحةسااب   إمياان   رمضان صام من»

 هللا صلى وكقوله به،ذن من تقدم ما هبما هللا غفر نفسه، هبما حيدث ال ركعةني صلى مث الوضوء فأسبغ توضأ
 .«البحر زبد مثل كانت  وإن خطاماه غفرت مرة مائة وحبمده، هللا سبحان قال من: »وسلم عليه

 رأت، عني ال ام فيها للمةقني، - وجل عز - هللا أعدها اليت النعيم دار هي{ وجنة} كثرية،  هذا على واألمثلة
 أن تظن ال لكن ذلك، وغري ولنب وعسل ورمان، وخنل فاكهة فيها بشر، قلب على خطر وال مسعت، أذن وال
 يف مما اجلنة يف يسول{ أعني قرة من هلم أخفي مآ نفس تعلم فال: }يقول هللا ألن الدنيا؛ يف ما يشابه فيها ما

 خيةلف رشف الدنيا، فاكهة عن ختةلف فاكهة الدنيا، رمان عن خيةلف لكن رمان اسم فقط، األمساء إال الدنيا
 أذن وال رأت، عني ال ما الصاحلني لعبادي أعددت: »القدسي احلديث ويف جرا، وهلم الدنيا، فرش عن

 عرضها: }عمران آل سورة ويف ،{ واأَلرض السماء كعرض  عرضها} «بشر قلب على خطر وال مسعت،
 األرضو  السماوات عرضها: والثاين. تشبيه السماء كعرض  عرضها: األول ألن منافاة وال{ واأَلرض السماوات

 عرض يقدر أن يعيسةط وَمن ،{ واأَلرض السماء كعرض} بليغ تشبيه البالغة أهل يسميه لكن تشبيه، أيض ا
 من ألرضا وبني بينها كم  جدًّا، واسعة الدنيا السماء بسعةها، السماوات يسةطيع، أحد ال واألرض؟ السماء
 إىل تصل أن إىل جرا، وهلم أوسع والثالثة منها، أوسع وهي فوقها الثانية والسماء هبا، حميطة وهي مسافة

  إال الكرسي يف السبع واألرضني السبع السماوات ما: »والسالم الصالة عليه النيب يقول والكرسي. الكرسي
 للفالة؟ لنسبةاب تكون ماذا األرض يف فالة يف ألقها صورية، املوفر حلقة «األرض من فالة يف ألقيت كحلقة

 هذه على لفالةا كفضل  الكرسي على العرش فضل وإن: »وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب قال شيء، ال
 كان  لكولذ واألرض، السماء كعرض  عرضها واجلنة واألرض، السماوات عرض ندرك أن نسةطيع فلن «احللقة

 لسماواتا عرض عرضها أن تعاىل هللا ذكر وإمنا سنة، ألفي مسافة ملكه إىل ينظر من منزلة اجلنة أهل أقل
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 السالمو  الصالة عليه إبراهيم أن: »احلديث ويف اجلنة، أرض األرض هذه ملء على حنرص أن أجل من واألرض
: غراسها وإن قيعان، اجلنة أن وأخربهم السالم، مين أمةك اقرىء: وسلم آله وعلى عليه هللا صلى للنيب قال

 .«أكرب وهللا هللا، إال إله وال هلل، واحلمد هللا، سبحان

 هللا إىل يقر{ امم ذلك وغري كةابه،  وتالوة هللا، بذكر اجلنة هذه من تسةحقه ما متأل أن على أخي ما فاحرص
 جتري اتجن هلم هللا أعد} - وجل عز - قال كما  - وجل عز - هللا أعدها{ ورسله ابهلل آمنوا للذين أعدت}

 هللا أوجب ما بكلو  ابهلل، آمنوا{ ورسله ابهلل آمنوا للذين} للشيء، الةهيئة اإلعداد ومعىن ،{ األهنار حتةها من
 مجيع يشمل{ رسلهو } وقوله وشره، خريه والقدر اآلخر، واليوم وكةبه، ومالئكةه، ابهلل، اإلميان من به، اإلميان
 عليه مبحمد انناإمي عن خيةلف ابلرسل إمياننا لكن والسالم، الصالة عليهم حممد وآخرهم نوح أوهلم الذين الرسل

 أخبارهم، نم صح ما بكل ونؤمن هللا، عن مبلوون صادقون أبهنم نؤمن أبن ابلرسل فإمياننا والسالم، الصالة
 أبهنم نؤمن أبن الرسول مع يشرتكون فهم وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى للنيب إال اتباع فال اتباعهم أما

 أما وقةهم، يف أممهم ألحوال ومناسب عدل فهو به جاءوا ما كل  وأن صدق، به أخربوا ما كل  وأن صادقون،
ا إال نةبع فال االتباع  أهل أن على يدل{ ورسله ابهلل آمنوا: }وقوله وسلم، عليه هللا صلى حممد وهو منهم واحد 

 الصالة عليه حمدمب كفروا  أهنم والدليل هللا، برسل يؤمنوا مل ألهنم اجلنة، أهل من ليسوا والنصارى اليهود الكةا{
 بنسخ وسلم لهآ وعلى عليه هللا صلى حممد جاء وقد كيف  ابجلميع، كافر  الرسل من برسول والكافر والسالم،

 من أحد وحا  ن يسبق مل أنه مع{ املرسلني نوح قوم كذبت: }- وجل عز - هللا قال السابقة، الشرائع مجيع
ا  كذ{  مبن فكيف الرسل، مجيع كذ{  فقد الرسل من رسوال   كذ{  من ألن الرسل؛  وسلم ليهع هللا صلىحممد 

 كةا{  من ءاتيةكم ملآ النبيني ميثاق هللا أخذ وإذ: }فيه هللا قال والذي الشرائع، مجيع شريعةه نسخت الذي
 .كلهم  النبيني ميثاق أخذ{ به لةؤمنن معكم ملا مصدق رسول جاءكم مث وحكمة

 كلهم  الرسل وسلم، عليه هللا صلى حممد هو الرسول وهذا{ أقرران قالوا إصري ذلكم على وأخذمت ءأقررمت قال}
 صالهتم، يف إمامهم وسلم عليه هللا صلى حممد كان  اإلسراء ليلة يف وهلذا والسالم، الصالة عليه ابلرسول يؤمنون
 كفروا  ألهنم برسله، ؤمنواي مل ألهنم وسلم، عليه هللا صلى الرسول بعثة بعد اجلنة أهل من ليسوا والنصارى فاليهود
 عليه مرمي بنا عيسى وألن{ املرسلني نوح قوم كذبت: }تعاىل لقوله ،أيض ا برسلهم كفروا  هم بل مبحمد،
 إسرءيل بيني مرمي ابن عيسى قال وإذ} الصف سورة يف – وجل عز - هللا قال مبحمد، بشرهم والسالم الصالة
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 هذا جاءهم فلما{ أمحد امسه بعدي من أييت برسولومبشر ا  الةوراة من يدي بني ملا مصدق ا إليكم هللا رسول إين
 وال وأنكروها، ارتهبش وردوا بعيسى كفروا  فهم به، وكفروا مبني، سحر هذا: قالوا عيسى، به بشر الذي الرسول

ا لنا جيوز  غري ابطلة، مانأد هي بل ،أبد ا صحيحة أدمان اليوم والنصارى اليهود أدمان أن نعةقد أو نقول أن أبد 
 هللا فضل ذلك{ }منه يقبل فلن دين ا اإلسالم غري يبةغ ومن: }- وجل عز - هللا قال كما  هللا، عند مقبولة
 واتبعوا برسله وآمنوا ابهلل آمنوا أهنم يف هللا فضل ورسله ابهلل املؤمنني هلؤالء هللا أعد ما أي{ يشاء من يؤتيه

 يعين ابحلكمة، مقرتنة ناه املشيئة{ يشاء من يؤتيه} اجلنات، هبذه أثيبوا وسلم آله وعلى عليه هللا صلى الرسول
 هللا: }- وتعاىل اركتب - هللا قول والدليل يؤته، مل له أهال   يكن مل ومن الفضل، هللا آاته للفضل أهال   كان  من

 أزاغ زاغوا لماف} - وجل عز - هللا وقال هلا، أهل هو فيمن إال رسالةه جيعل فلن{ رسالةه جيعل حيث أعلم
 الناس من كثري ا  وإن مذنوهب ببعض يصيبهم أن هللا يريد أمنا فاعلم تولوا فإن: }- وجل عز - وقال{ قلوهبم هللا

 اإلنسان قلب يف هللا علم فمىت سبب، من البد سبب، بدون شاء ملن الفضل يعطي هللا أن تظن فال{ لفاسقون
 يؤتكم خري ا قلوبكم يف هللا يعلم إن اأَلسرى من أيديكم يف ملن قل النيب أيها ما: }تعاىل هللا قال اخلري، آاته خري ا
 ذو وهللا} كله،  اخلري جتد هللا وبني بينك فيما قلبك فأصلح{ رحيم غفور وهللا لكم ويوفر منكم أخذ ممآ خري ا

 من جدكأو  تعاىل، هللا من منة أعظم أحد فال ،- وجل عز - العظيم الفضل صاحب: أي ،{ العظيم الفضل
: - وجل عز - هللا قال وهلذا هللا، من منة أعظم أحد فال اهلدى، لك يسر ابلنعم، وأمدك وأعدك العدم،

 صلى النيب عمج وملا{ لإلميان هداكم أن عليكم مين هللا بل إسالمكم علي متنوا ال قل أسلموا أن عليك مينون}
: هلم قال عليهم يقرر انك  قلوهبم املؤلفة بني الونائم قسم حني حنني غزوة يف األنصار وسلم آله وعلى عليه هللا
 ؟ «يب قلوبكم هللا فألف مةفرقني أجدكم أمل: »قال. أمن ورسوله هللا: قالوا «يب هللا فهداكم ضالَّال   أجدكم أمل»

 الفضل ذو تعاىل هللا أن فاحلاصل منة، أعظم يعين أمن، ورسوله هللا: قالوا قوال   قال كلما.  أمن ورسوله هللا: قالوا
 اللهم{ هفضل فضل ذي كل  ويؤت: }- وجل عز - قال كما  له، مسةحق هو من فضله يؤيت ولكن العظيم،

 .قدير يءش كل  على إنك خبري لنا وختةم أعمالنا، وتصلح قلوبنا هتدي أن العظيم فضلك من أسألك إين
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 احللقة احلادية عشرة

{ يسري هللا على ذلك إن نربأها أن قبل من كةا{  يف إال أنفسكم يف وال اأَلرض يف مصيبة من أصا{ مآ}
  األرض يف صيبةوامل. قبل من كةبت  قد نفسه يف أو األرض يف اإلنسان تصيب اليت املصائب مجيع يعين

{ أنفسكم يف وال} وغريها واحلرو{ الفنت أيضا   يقال ورمبا مناهلا، وصعوبة املياه وغور األمطار، وقلة كاجلد{،
 إال} هايشاك الشوكة حىت ذلك، حنو أو مال، فقد أو حبيب، فقد أو مرض، من ذاته اإلنسان نفس يف: أي
 القلم وتعاىل بحانهس هللا خلق ملا شيء، كل  مقادير فيه هللا كةب  احملفوظ، اللوح هو الكةا{ هذا ،{ كةا{  يف

 يوم ىلإ كائن  هو ما فكةب القيامة، يوم إىل كائن  هو ما اكةب: قال أكةب؟ وماذا ريب: قال اكةب: له قال
 على ببوري هذا ليس ولكن القيامة، يوم إىل شيء كل  يسع الذي اللوح هذا أعظم ما هللا سبحان. القيامة

 يةعجب ناإلنسا كان  ولقد فيكون،. كن:  له يقول شيئا ، أراد إذا تعاىل هللا أمر ألن ،- وجل عز - هللا قدرة
 قطعة مياآلد صنع من اآلن ظهر فقد شيء، كل  مقادير اللوح هذا يف يكةب أن يسةبعد ال ولكن قبل من

 وقد مات،الكل آالف فيها تسجل كالقرص  صورية لوحة عن عبارة وهي الكلمات آالف فيها يسجل صورية
 اآلدمي، صنع نم وهي الفقهاء كةب  مجيع أو الةفاسري، مجيع أو املؤلفة، احلديث كةب  مجيع فيها يسجل
 إىل كائن  هو ام كةب،  القيامة يوم إىل كائن  هو ما اكةب: قال وملا فيكون، كن  للشيء يقول من بصنع فكيف

 ،{ نربأها أن بلق من كةا{  يف إال: }قال وهلذا سابق، أمر يف هي الناس تصيب اليت فاملصائب القيامة، يوم
 اجلميع، على: لوقي النفس، على: وقيل األرض، على: وقيل املصيبة، على تعود إهنا: قيل{ نربأها: }وقوله

  مقادير ةبك  هللا ألن وذلك خنلقها، أن: أي األشياء، هذه كل  نربأ أن قبل من أي اجلميع، على أهنا والصحيح
 هذه كةابة  نإ يعين{ يسري هللا على ذلك إن} سنة، ألف خبمسني واألرض السماوات خيلق أن قبل شيء كل

 كل  هبا صلح واحدة كلمة  يسري، وهذا فكةب اكةب للقلم قال ألنه - وجل عز - هللا على يسري املصائب
 أرأيةم ،فيكون كن  واحدة كلمة  األمر ألن هللا، على يسري فهو شيء كل  ،{ يسري هللا على ذلك إن} شيء

 لدينا يعمج هم فإذا واحدة صيحة   إال كانت  إن: }وجل عز هللا قال واحدة، بكلمة تبعث القيامة يوم اخلالئق
 ري،يس هذا القبور، من خرجوا األرض وجه على: أي{ واحدة زجرة هي فإمنا: }- وجل عز - وقال{ حمضرون

 ومل شيب ا رأسال واشةعل مين العظم وهن إين ر{ قال: }قال ابلولد بشره حني - وجل عز - هلل زكرما قال وملا
 قال كذلك} :- وجل عز - هللا قال{ عةيًّا الكرب من بلوت وقد} الكرب من يعين{ شقيًّا ر{ بدعآئك أكن
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 عنه يسةعصي وال شيء، يعجزه ال - وجل عز - فاهلل{ شيئ ا تك ومل قبل من خلقةك وقد هني علي هو ربك
 تقع بةمصي كل  أبن أخربانكم: أي{ فاتك ما على أتسوا لكيال} شيء، الكوين أمره عن يةأخر وال شيء،

 ما تندمواعلى واأتس ومعىن أتسوا، ال ألن: أي أن، مبعىن وكي للةعليل، الالم{ أتسوا لكيال} كةا{،  يف فهي
 فإذا فضله، من كمآات مبا هللا عن واسةوناء بطر فرح تفرحوا ال: أي{ آاتكم مبا تفرحوا وال} حتبون مما فاتكم

 فرح تفرح الو  يقع، أن البد واملكةو{ مكةو{، ألنه فات ما على تندم فال قبل من مكةو{ الشيء أن علمت
 وال مضى، ما على تندم ال مةوسط ا فكن قبل، من مكةو{ هللا من ألنه الفضل، هللا آاتك إذا واسةوناء بطر
 عليه هللا صلى النيب عن الصحيح احلديث ويف هللا، من ألنه فضله، من هللا آاتك مبا واسةوناء بطر فرح تفرح

 وليس انهإمي يف القوي.  «الضعيف املؤمن من هللا إىل وأحب خري القوي املؤمن: »قال أنه وسلم آله وعلى
 «الضعيف ملؤمنا من هللا إىل وأحب خري القوي املؤمن: »عنواان   هذا جيعلون الرماضة وأصحا{ بدنه، يف القوي
 اإلميان، هوو  سبقه ما إىل يعود وصف هنا( القوي املؤمن) غلط، وهذا. بدنه يف القوي ابملؤمن املراد: ويقول

 الحرتاس،ا البالغيون يسميه وهذا ، «خري كل  ويف الضعيف، املؤمن من هللا إىل وأحب خري القوي املؤمن»
 ينفعك ام على احرص: »قال مث «خري كل  ويف: »قال فيه، خري ال الضعيف أن الظان يظن قد أنه مبعىن

 هللا قدر: قل ولكن وكذا، كذا  لكان كذا  فعلت أين لو: تقل فال شيء أصابك وإن تعجز، وال ابهلل واسةعن
 وقع، مبا رضي يقع أن والبد مقدر شيء كل  أن علم إذا واإلنسان «الشيطان عمل تفةح لو فإن فعل، شاء وما

ا وقع ما رفع ميكن ال أنه وعلم  بعد الشيء فعر  مبعىن - احلال وتويري احملال، من احلال دوام: يقال وهلذا ،أبد 
 الفعل يف االخةيال نوم قوله، يف فخور فعله، يف خمةال ،{ فخور خمةال كل  حيب ال وهللا} احملال، من - وقوعه

 انزال   يكن مل إنو  ثواب   لبس وإن حىت اخليالء، على يدل مما ذلك غري أو عباءته، أو مشلحه، أو ثوبه، جير أن
 على به يفخر ،وفعلت وفعلت فعلت: يقول الذي بنفسه املعجب هو الفخور خيالء، فهو خيالء يعد لكنه

 عليه، هللا اشكر بل الناس، على به تفخر أن حاجة فال هللا ثوا{ تريد الشيء فاعال   مادمت ألنك الناس،
 .عليك هللا نعمة من أنه على به وحدّ ث

 جاه، أو مال، من ذلهب عليهم جيب ما مينعون: أي{ يبخلون الذين} فقال بعد فيما أوصافهم تعاىل هللا ذكر مث
 من ةهنفق جتب من على واإلنفاق ينفق، ما وأوجب أعظم وهي ابلزكاة يبخل الذي: األول مثال علم، أو

 يشفع نأ املقام يةطلب مظلمة يف واقعا   مسلما   شخصا   اإلنسان جيد أن: الثاين ومثال. والزوجات األقار{
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 - هللا علمه مما الناس يمبةعل يبخل أن: الثالث ومثال. جباه خبل فهذا يبخل، ولكنه الظلم هذا عنه لريفع فيها،
 عن حديث ويف يها،ف يفيت أن عليه وتعني دينية مسألة عن اسةفيت إذا والفةوى ابجلوا{ يبخل وأن - وجل عز

 وسلم صلّ   اللهم ،«عليَّ  يصلّ   ومل عنده ذكرت إذا من البخيل: »قال أنه وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب
 وعلى عليه هللا ىصل النيب ذكر إذا أنه الراجح القول إن إذ عليه، جيب مبا خبل ألنه البخل، من نوع وهذا عليه،

 قال السالم هعلي جربيل أن السنن يف الذي احلديث بدليل عليه، يصلي أن مسعه من على وجب وسلم آله
 «آمني: فقال. نيآم: قل. عليك يصلّ   فلم عنده ذكرت امرء أنف رغم: »وسلم آله وعلى عليه هللا صلى للنيب

 ال لفالن، الشفاعة يف نفسك تةعب ال مالك، من تنقص ال: للرجل يقولون: أي{ ابلبخل الناس وأيمرون}
 عز - هللا قال فسدين،م فاسدين - ابهلل والعياذ - فصاروا ابلبخل أمروا فهؤالء العلم، تعليم يف نفسك تةعب
 حباجة ليس هللا فإن يةول من ،{ احلميد الوىن هو هللا فإن} هللا، طاعة عن يعرض: أي{ يةول ومن: }- وجل
 غين كل  ليس هألن غناه، على احملمود: أي وهواحلميد، خملوقاته، مجيع عن بذاته غين - وجل عز - فهو إليه

 عز - هللا نأل غناه؛ على حيمد محيد غين - وجل عز - هللا لكن حممود، غري البخيل فالوين ،حممود ا يكون
 يضر إمنا هللا طاعة عن يةوىل الذي اإلنسان أن على دليل اآلية هذه ويف العطاء، كثري  العطاء، واسع - وجل

 وإنسكم ركموآخ أولكم أن لو عبادي ما: »القدسي احلديث ويف غين، هللا فإن شيئا ، هللا يضر وال نفسه،
 .«شيئ ا ملكي من ذلك نقص ما منكم واحد رجل أفجر على كانوا  وجنكم
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 احللقة الثانية عشرة

 رسلنا أرسلنا قدل وهللا: والةقدير املقدر، والقسم وقد، ابلالم مؤكدة مجلة هذه{ ابلبينات رسلنا أرسلنا لقد}
 بدون الصادق هوو  ابلقسم خربه هللا يؤكد وكيف ؟- وجل عز - هللا يقسم كيف:  يقول قائال   ولعل ابلبينات،

 ذلك؟

 األشياء أو اهلامة، األشياء يؤكد املبني العريب واللسان مبني، عريب بلسان نزل الكرمي القرآن: يقال أن واجلوا{
 ليس هنا والةوكيد ا ،كثري   القرآن يف يذكر وهذا املرات{، يرات{ وال املخاطب يطمئن حىت املؤكدات أبنواع املنكرة
 قوله لىع منصب لكنه{ نذير فيها خال إال أمة من وإن} معلوم الرسل إرسال ألن الرسل، إرسال على منصبا  

 أي لبيناتا ابآلمات والةقدير حمذوف، ملوصوف صفة والبينات ابلبينات، جاءوا الرسل أن أي ابلبينات
 يؤمن ما اآلمات نم آاته إال نبيا   بعث ما تعاىل هللا فإن وصحةها، رسالةهم صدق على الدالة البينة العالمات

 آدم ينب من رجل أييت أن احلكمة من فليس احلكمة من كونه  أما والرمحة، احلكمة من وهذا البشر، مثله على
 لكان بينة بدون هللا برسل ابإلميان الناس كلف  ولو بينة، بدون آية، بدون إليكم هللا رسول أان: للناس ويقول

 من تعاىل وهللا :العلماء قال الظاهرة، البينات ابآلمات الرسول أيد هللا أن هللا رمحة ومن عظيمة، مشقة ذلك يف
 موسى وتعاىل سبحانه هللا أرسل ذلك مثال رسالةهم، به يةبني ما اآلمات من نيب لكل جعل ورمحةه حكمةه

 منها{ بينات تءاما تسع موسى ءاتينا ولقد: }تعاىل هللا قال بينات، آمات وأعطاه فرعون إىل السالم عليه
 ومساندته رعونف أبمر الفجار السحرة اجةمع ملا أنه منها هللا، آمات من آمات فيها عادية عصا العجيبة، العصا
 عليه موسى حىت الناس أرهبت وثعابني حيات كأهنا  والعصي احلبال هذه وصارت وعصيهم، حباهلم وألقوا

 األرض فملؤوا واوألق قوهتم بكل أتوا مهرة سحرة يةصور، ما فوق ألهنا خيفة، نفسه يف أوجس والسالم الصالة
 واسرتهبوهم لناسا أعني سحروا ألقوا فلمآ} وثعابني، حيات كأهنا  والعصي احلبال هذه فجعلت وعصيا ، حباال  

 .أيفكون ما قفتل وجعلت حية، العصا هذه فانقلبت العصا، يلقي أن إليه هللا أوحى ،{ عظيم بسحر وجاءو

 كل  أتكل يةاحل هذه تكون كيف  العظيمة، هللا آمات من فهذه احلية، هذه أكلةها هبا جاءوا اليت احلبال كل
 هذه بطنف وإال كالبخار،  تكون أتكلها ما مبجرد - أعلم وهللا - لكنها تذهب؟ أين والعصي، احلبال هذه
 وأعظم، شدأ األمر كان  نظرا   رأيناها لو ولكن ،خرب ا الواقعة هذه نةصور وحنن آية، هذه لكن يسعها، ال احلية
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 الثانية واآلية .عظيمة اآلية أن عرفت شاهدت لو ولكن فقط، الذهن ويف اخلرب يف إال نةصورها ال اآلن فنحن
 عشرة اثنةا ،وان  عي فةفجر احلجارة من حجر ا فضر{ املاء منه وطلبوا قومه اسةسقاه موسى أن العصا هذه يف

 فرعون أدركه ملا سالموال الصالة عليه موسى أن: الثالثة واآلية قبيلة، عشرة اثنيت كانوا  إسرائيل بين ألن ،عين ا
 مفر، لنا سلي ملدركون، إان: وقالوا هالكون، أهنم والسالم الصالة عليه موسى أصحا{ أيقن البحر إىل وحشره
 انظر ولكن. نملدركو  إان: أصحابه قال علينا، سيقضون خلفنا وجنوده وفرعون غرقنا، خضناه إن أمامنا، البحر

 فأوحى. لنجاةا فيه ما على سيدلين: أي{ سيهدين ريب معى إن} ندرك، لن{ كال: }قال واليقني، اإلميان إىل
 عدد على طريق ا عشر اثين فانفلق ابلعصا واحدة مرة البحر فضر{ فانفلق، البحر بعصاك اضر{ أبن إليه هللا

 هذه يف خلواد كيف  أيضا   اإلميان إىل وانظر كاجلبل،  أي العظيم كالطود  فرق كل  وكان إسرائيل، بين قبائل
 عليه مرمي ابن وعيسى. والبد انجون أهنم عرفوا ألهنم اإلميان، ولكنه مشائلهم وعلى أمياهنم على واملياه الطرق

 حيلة ال ملرضانا وهذان هللا، إبذن واألبرص األكمه يربىء كان  بينات، آمات تعاىل هللا أعطاه والسالم الصالة
 فةحيا، احيي: سالنا أمام للجنازة يقول هللا، إبذن املوتى حييي وكان األكمه، إال اللهم اآلن، إىل فيهما لألطباء

 يسةطيع من حيًّا، رجوخي خيرج أبن القرب صاحب وأيمر القرب على يقف قبورهم، من املوتى خيرج وكان هللا، إبذن
 فيطري، فينفخه الطري كهيئة  الطني من خيلق وكان. السالم عليه النيب هلذا آية وجعله - وجل عز – هللا إال هذا
 القراءتني نيب مجعت وإذا ،( طائر ا يكون: )اثنية قراءة ويف{ هللا إبذن طري ا فيكون: }- وجل عز - هللا قال

 يطري طريا   يكون كنل تطري، ال ولكنها جناح هلا فالنعامة يطري، طري كل  ما ألنه يطري، هللا إبذن طريا   املعىن صار
 .لعيسى آية هللا وجعله هللا، إال عليه يقدر ال وهذا طني، من خلقه وهو اجلو يف يشاهد

 الطيور؟ وخلق املوتى إبحياء عيسى وخص ابلعصا موسى هللا خص ملاذا: قائل قال فإن

 حىت الناس وحال الوقت، يناسب ما اآلمات من نيب لكل جيعل حكيم - وجل عز - هللا إن: العلم أهل قال
 ابلسحر، عنها عجزوني آية هللا فأراهم والسالم الصالة عليه موسى عهد يف بعيد حد إىل ترقى فالسحر يعجزهم،

 كأهنم  دين،ساج السحرة ألقي يؤمنوا، أن إال أنفسهم ملكوا ما ابلسحر العارفون موسى قصة يف السحرة وهلذا
 والسالم الصالة هعلي وعيسى{ وهارون موسى ر{ العاملني بر{ آمنا قالوا: }إعالان   وقالوا فسجدوا اخةيار، بوري
 عليه هللا صلى حممد ماأ مبثلها، أيتوا أن األطباء يسةطيع ال آية هللا فأعطاه عظيما   ترقيا   الطب عهده يف ترقى

 املبني العريب واللسان العر{ يف يكون ما أعلى إىل ترقت اليت العظيمة البالغة زمن يف بعث فإنه وسلم آله وعلى
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 ولن مبثله، أيتوا نأ العر{ أعجز كرمي  بقرآن - وجل عز - هللا فبعثه الضمري، يف ما على وأدهلا األلسنة أفصح
 مبثل أيتوا نأ على واجلن اإلنس اجةمعت لئن قل: }- وجل عز – هللا قال اإلنس، وال اجلن ال مبثله أحد أييت
 فكما هللا المك  فالقرآن - وجل عز - هللا وصدق{ ظهري ا لبعض بعضهم كان  ولو مبثله أيتون ال القرءان هذا
 ما تعاىل هللا أن سلمو  عليه هللا صلى النيب عن احلديث ويف كالم،  مثله ليس فكالمه شيء، كمثله  ليس هللا أن

 أوحاه وحي تيةهأو  الذي وإمنا: »قال احلجة، تقوم حىت البشر مثله على يؤمن ما اآلمات من آاته إال نبيًّا بعث
 العظيم، قرآنال هي الكربى آيةه ألن هلل، واحلمد توقع ما وحصل ،«اتبع ا أكثرهم أكون أن فأرجو إيلَّ  هللا

 صدق به لمونويع إمياان ، به يزدادون ما اآلمات من منه ويسةنةجون يقرأونه الناس وكل ابق، العظيم والقرآن
 واقعة احلاجة: قولفن آمات؟ األنبياء إعطاء إىل احلاجة ما: قائل قال فإن وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى النيب

 يكون أن البد ع،يةب مث رسول إنه: ويقول شخص أييت أن العقل من ليس ألنه أيضا ، العقل بل للضرورة، بل
 ومل سولر  إنه: وقال والسالم الصالة عليه حممد أمة غري يف إنسان جاء ولو رسول، أنه على تدل بينة هناك
 عليه هللا لىص النيب بعد أما رسول، أنه يدعي واحد كل  لكان وإال يةبعوه، مل إذا معذورون فالناس آبية، أيت

 وعلى صدقهم لىع تدل آمات األنبياء مع يكون أن البد لذلك النبيني، خامت كان  ألنه انقطعت؛ فالنبوة وسلم
 .الشريعة من به جاءوا ما صحة
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 احللقة الثالثة عشرة

 كةا{،  معه الإ رسول من وما إليهم تعاىل هللا أوحاه الذي الوحي هو: الكةا{{ وامليزان الكةا{ معهم وأنزلنا}
 أن البد ولالرس ألن كةا{،  معه يكون أن البد الرسول لكن كةا{،  معه يكون ال قد فالنيب النيب، خبالف
 تقةضيه مما لكذ وغري والقصص واخلرب والنهي، األمر وفيه. أبعينهم يشاهدونه ما يدعوهم الذين الناس يعطي
 .احلال

 ويعرف شياءاأل به توزن الذي العدل: أي{ وامليزان: }وقوله الكةب، يعين اجلنس، املراد{ الكةا{: }وقوله
 فرع سويةت القياس ألن الرسل، به بعث مما الصحيح القياس أن على واضحة داللة يدل وهذا وحاهلا، قدرها
 واملقايسة لالعد: أي{ وامليزان الكةا{ معهم وأنزلنا: }- وجل عز - هللا قال وقد جامعة، لعلة حكم يف أبصل

 حق ويف هللا، قح يف ابلعدل ابلقسط والدنيا الدين يف الناس ليقوم أي{ ابلقسط الناس ليقوم} األمور بني
 قال حني عنه هللا ضير  جبل بن ملعاذ وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب ذكره ما هللا حق يف والعدل العباد،

 هللا حق: »الق أعلم، ورسوله هللا: قال «هللا؟ على العباد حق وما العباد، على هللا حق ما معاذ ما أتدري: »له
 أن يعين.  «شيئ ا هب يشرك ال من يعذ{ ال أن هللا على العباد وحق ،شيئ ا به يشركوا وال يعبدوه أن العباد على

 من: »وسلم آله لىوع عليه هللا صلى النيب قال فقد املخلوق، حق أما شيئا ، به يشرك وال يعبده من يعذ{ ال
 حيب ما لناسا إىل وليأت اآلخر، واليوم ابهلل يؤمن وهو منيةه فلةأت اجلنة ويدخل النار عن يزحزح أن أحب

 السةقام ذاهب الناس عاملنا أننا ولو به، يعاملوك أن حتب مبا الناس تعامل أن: أي الشاهد، هذا «إليه يؤتى أن
 والةواضع، الرمحة لوبناق يف حللت ألنفسنا به نشعر مبا للناس شعران أننا ولو أحد، ظلم على أحد يةجرأ ومل العدل

 قوله يف فالالم .والةواضع ابلرمحة أيض ا الناس فعامل والةواضع، ابلرمحة الناس يعامله أن حيب إنسان كل  ألن
 الناس ليقوم ة،احلكم هلذه امليزان معهم وأنزلنا الكةا{، معهم وأنزلنا الرسل أرسلنا يعين للةعليل{ ليقوم}

 عز - هللا دين خالف ما وكل ومكان، زمان كل  يف - وجل عز - هللا دين من أعدل جتد ال وهلذا ابلقسط،
. خلقك وهو اندًّ  هلل جتعل أن الظلم أظلم أن والسالم الصالة عليه النيب أخرب وهلذا وظلم، جور فهو - وجل

 ابلقسط، لقاموا هللا شريعة على الناس مشى فلو «خلقك وهو ندًّا هلل جتعل أن: »قال أعظم؟ الظلم أي: سئل مث
 يعين{ جآئر منهاو  السبيل قصد هللا وعلى: }تعاىل هللا قال جائر، فهو هللا شريعة على يةمش مل من كل  لكن
 ألن أخرى، جهة نم النصر به حيصل ما وتعاىل تبارك هللا ذكر مث الظاملني، سبيل وهو جائر هو ما السبيل من



 44ص                                                                    العثيمنيتفسري سورة احلديد للعالمة حممد بن صاحل  

 أنزلنا {للناس منافعو  شديد أبس فيه احلديد وأنزلنا: }قوله يف ذكره ما وهو ابلبأس ويكون ابلوحي يكون النصر
 كان  إذا املعدن نأ على{ احلديد وأنزلنا: }قوله من العلماء بعض واسةنبط املعادن من هلم خلقناه يعين احلديد

 إىل يرجع هذا لمأع فاهلل أعلى، من يكون إمنا النزول ألن أسفل، يف كان  إذا مما وأنفع أقوى فهو اجلبال قمم يف
{ شديد أبس هفي} املعادن أقوى من معروف معدن وهو احلديد، هلم وضعنا مبعىن أنزلنا لكن اجليولوجيا، علم
 ال الدين نأل الكةب، ذكر بعد ذكره وإمنا احلر{، آالت ومجيع واخلناجر السيوف منه تصنع احلر{، يف: أي

 ومنافع} ابحلديد ون،يقاتل فحينئذ العايل هو هللا دين يكون أن الكفار أىب فإذا .والقةال ابلدعوة: هبذا إال يقوم
 حتصل اليت املنافع حيصي فمن وأفرادها، أنواعها عن فضال   أجناسها، حتصى ال ألهنا املنافع مجع{ للناس

 ومجاعية فردية وية،ودني دينية{ للناس ومنافع} اجلموع، منةهى بصيوة املعروف ابجلمع جاءت وهلذا! ابحلديد؟
 يرتتب الذي لظهورا علم واملراد{ ابلقسط الناس ليقوم} على معطوفة{ ابلويب ورسله ينصره من هللا وليعلم}

 مل بحانهس ألنه الكةب، وإنزال الرسل إرسال على سابق فهذا سيكون، أنه علم أما العقا{، وأ الثوا{ عليه
 العلم: قولن هذا، بعد إال يعلم ال هللا إن: تقل ال األمر، عليك يشكل ال ولكن شيء، بكل عاملا   واليزال يزل

 عقا{ وال وا{ث عليه يرتتب ال السابق والعلم. وجوده بعد ابلشيء وعلم وجوده، قبل ابلشيء علم: علمان
 العاملني، عن غين هللا ألن هللا، نفس ينصر املعىن وليس دينه، ينصر: أي ،{ ينصره من} للناس، ميةحن حىت
 فلن هللا سبيل يف لواقة والذين ببعض بعضكم ليبلو ولكن منهم النةصر هللا يشاء ولو: }تعاىل هللا قال وهلذا
 خمالف تفسري هذا{ ينصره من: }يقول وهللا دينه ينصر اآلية تفسر كيف:  قائل قال فلو{ . أعماهلم يضل
 على ننكر ال نحن: فاجلوا{ اجلوا{؟ فما اللفظ، ظاهر خيالف مبا القرآن يفسر من على تنكرون وأنةم للفظ
 فإذا: }عاىلت قوله يف قائل قال إذا وهلذا بدليل، ذلك كان  إذا اللفظ ظاهر خيالف مبا القرآن فسروا إذا الناس
 خبالف فسره افهذ قراءته، أردت أي القرآن قرأت إذا املعىن{ الرجيم الشيطان من ابهلل فاسةعذ القرءان قرأت

 النيب فعل بدليل، القراءة مت إذا وليس يقرأ، أن أراد إذا ابهلل يسةعيذ اإلنسان ألن صحيح، تفسري ولكنه ظاهره،
 والشيطان ليقرأ قرأي أن قبل ابهلل اإلنسان يسةعيذ أن يفيد الذي هو هذا وألن وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى
 وأنت دينه ينصر من أي{ ينصره من: }تعاىل قوله تفسر كيف:  قائل لك قال إذا حال كل  على عنه، بعيد
  إذا ظاهره خبالف القرآن يفسر من على ننكر ال أننا: فاجلوا{ ظاهره، خبالف القرآن يفسر من على تنكر
 وال حاجة، به ليس{ عزيز قوى هللا إن: }قوله دينه ينصر املراد أن على والدليل صحيح، دليل ذلك يف كان
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 نصر{ سلهور : }- وجل عز - وقوله ضعف، يلحقها ال بقوة، غالب غالب، عزيز قوي فهو أحد، إىل حيةاج
 على دليل هذا ويف ه،شريعة ينصر موته وبعد وشريعةه، نفسه الرسول ينصر فاملراد حيًّا الرسول كان  إذا الرسل،

 يرى أن قبل ولالرس مييت قد وتعاىل سبحانه هللا أن هذا على يشكل فال هبا، جاء ملن نصر الشريعة نصر أن
 وينصر - وجل عز - هللا ينصر أنه: أي{ ابلويب: }وقوله له، نصر شريعةه نصر: نقول ألننا له، الواسع النصر
( يبصرونه وال ينصرونه) :السلف بعض قال وهلذا الدنيا، يف يُبَصر وال ينصر تعاىل هللا ألن هللا، ير مل وهو رسله

 حق تعاىل هللا فنظر اآلخرة يف أما الدنيا، يف يبصرونه ال فاملراد يبصرونه، وال ينصرونه{ ابلويب: }لقوله تفسريا  
 وحيةمل غائب، ووه هللا ينصرون: أي ابلويب، إذن - عنهم هللا رضي - الصحابة وإمجاع والسنة ابلقرآن اثبت

 يعبدون ممن ليسوا وأهنم إخالصهم، على دليل هذا يف فيكون الناس، عن بويبةهم: أي ابلويب، املعىن يكون أن
 اسةئنافية اجلملة ذهه{ عزيز قوى هللا إن} والشهادة الويب يف تعاىل هللا يعبدون بل الناس، بني كانوا  إذا هللا

 ينصره دأح إىل حيةاج ال عزيز قوي هو بل قهر، عن وال ضعف عن ليس - وجل عز - هللا نصر أن لبيان
 .قدير شيء كل  على إنه دينه أنصار من جيعلنا أن هللا نسأل لدينه، النصر ولكن بنفسه،
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 احللقة الرابعة عشرة

: األول ؤكدات،م بثالثة مؤكدة اجلملة هذه{ والكةا{ النبوة ذريةهما يف وجعلنا وإبراهيم نوحا   أرسلنا ولقد}
 والسالم لصالةا عليه الرسل أول هو والسالم الصالة عليه ونوح قد،: والثالث. الالم: والثاين. احملذوف القسم

 إىل: أي ألنبياء،ا يرجع وإليه بعده، من األنبياء أبو هو والسالم الصالة عليه وإبراهيم اخلمسة، العزم أويل من
 نصراين، إنه: يقولون والنصارى يهودي، إنه: يقولون فاليهود والنصارى، واليهود املسلمون فيه يةنازع وهلذا ملةه،

 أو هوديي إنه: يقولون والنصارى اليهود أن والعجب احلق، هو وهذا مسلم، حنيف إنه: يقولون واملسلمون
 نوح ذرية: أي {ذريةهما يف وجعلنا} عقول، هلم ليس ولكنهم بعده، من إال ونصارى يهودا   كانوا  وما نصراين،
 أن على دليل ذاه ويف. والسالم الصالة عليهم الرسل يعين والكةا{، النبوة والسالم الصالة عليهما وإبراهيم

 فليس كرمي،ال للقرآن خمالف خطأ وهو املؤرخني، بعض ذكره كما  نوح قبل ليس إدريس وأن برسول، ليس آدم
 بعده، من وهبن هنجه على سار مث وحيه، من شاء مبا - وجل عز - هللا كلمه  مكلم نيب وآدم رسول، نوح قبل
 هللا فبعث واحدة أمة   الناس كان: }- وجل عز - قال كما  اخةالف، بينهم صار وكثروا الناس انةشر فلما

 ،{الكةا{: }وقوله{ . فيه اخةلفوا فيما الناس بني ليحكم ابحلق الكةا{ معهم وأنزل ومنذرين مبشرين النبيني
 معهم ناوأنزل ابلبينات رسلنا أرسلنا لقد: }- وجل عز - قال كما  كةا{،  معه رسول كل  ألن اجلنس، املراد

 مهةدي أصلهاو  العربية، اللوة يف القاعدة هي كما  الياء وحذفت مهةد، بعضهم: أي{ مهةد فمنهم{ }الكةا{
 أكثرهم آدم ينب أن الواقع هو وهذا مهةدين، غري: أي{ فاسقون منهم وكثري} للةخفيف حذفت لكن ابلياء،
 { .هللا سبيل عن يضلوك اأَلرض يف من أكثر تطع وإن: }- وجل عز - قال كما  ضال،

 ألن القفا، من مأخوذ اتبعنا، مبعىن قفينا{ اإلجنيل وءاتينه مرمي ابن بعيسى وقفينا برسلنا آاثرهم على قفينا مث}
 ليهمع اآلخرين الرسل من كان  ومن وإبراهيم نوح آاثر: أي{ آاثرهم على} لك اتبع هو قفاك من ميشى من

 ألنه السالم ليهع عيسى على نص{ مرمي ابن بعيسى وقفينا} هلم، الةابعني: أي{ برسلنا} والسالم الصالة
 وما نيب، وال رسول هبين ليس أيضا ، نيب وال بل رسول، وسلم آله وعلى عليه هللا صلى حممد وبني بينه ليس
 - وجل عز - هللا أنزله كةا{  هو{ اإلجنيل وءاتينه} كذ{،  فكله النبوة له وغريه معادن بن خالد إن: يقال
 اتبعوه الذين قلو{ يف وجعلنا} إسرائيل، بين يف الكةب أم هي الةوراة ألن للةوراة، مكمال   ويعةرب عيسى، على
 الرأفة{ رأفة  } عيسى ااتبعو  الذين النصارى قلو{ يف هللا جعلها أشياء ثالثة ،{ ابةدعوها ورهبانية   ورمحة   رأفة  
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 شريعة لىع كانوا  ملا ابخللق وأرمحهم ،قلواب   الناس أرق من فهم{ ورمحة  } وألطف أرق ولكنها الرمحة من نوع
 نيب جرى كما  الناس، أغلظ من أو الناس، أغلظ صاروا مبحمد كفروا  أن بعد ولكن السالم، عليه عيسى

 يعين{ ابةدعوها} عبادة،لل الدنيا عن االنقطاع{ ورهبانية  } وغريها الصليبية احلرو{ يف النصارى وبني املسلمني
 رقة معهم لكن سلطان، من هبا هللا أنزل ما رهبانية ابةدعوا املسلمني، فرق بعض فعلت كما  أنفسهم، عند من

 وهلذا هللا، رضوان اطلبو  هم ولكن عليهم، نفرضها مل أان يعين{ هللا رضوان ابةواء إال عليهم كةبنها  ما} ورمحة
 حق رعوها فما} أبنفسهم واخةاروا ابةدعوها كوهنم  مع ولكن منقطع، اسةثناء{ هللا رضوان ابةواء إال: }نقول

 يشاؤون، كما  فيها رفواتص وإمنا ابةدعوها، اليت الرهبانية هذه إحسان من الواجبة برعايةها قاموا ما يعين{ رعايةها
 فاسق، ارىالنص هؤالء من كثري:  أي{ فاسقون منهم وكثري} ثواهبم: أي{ أجرهم منهم آمنوا الذين فآتينا}

 إلقامةها، قيوف ال فإنه بدعة ابةدع إذا اإلنسان أن على دليل هذا ويف ،- وجل عز - هللا طاعة عن خارج: أي
 الذين الناس نم كثري ا  جتد إنك خشع، لو حىت اجةهد، لو حىت الفرع، يف وضاالًّ  األصل، يف ضاالًّ  فيكون
 ال لكن اشعةخ قلوهبم ابكية، قلوهبم خاشعني، جتدهم ذلك أشبه ما أو أدعية، أو صلوات، أو ،أذكار ا ابةدعوا
 .والعافية السالمة هللا نسأل ضالل، على ألهنم ذلك، ينفعهم

 وهللا لكم ويوفر به ونمتش نور ا لكم وجيعل رمحةه من كفلني  يؤتكم برسوله وآمنوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيها ما}
 على اثبةوا يعين{ برسوله وآمنوا هللا اتقوا: }قوله فيكون األمة، هذه هبم املراد آمنوا، الذين أيها ما{ رحيم غفور

 أيها ما} املعىن فيكون ،{ آمنوا الذين أيها ما} قال حيث حصل، قد اإلميان ألن اإلميان، تبدلوا وال اإلميان،
 من كل  وليس ليه،ع واثبةوا اإلميان حققوا: أي{ برسوله وآمنوا} جبوارحكم{ هللا اتقوا} بقلوبكم{ آمنوا الذين
 أحدكم ؤمني ال: »قوله مثل اإلميان كمال  نفي هذا بقوهلم، العلماء يعنيه ما هو وهذا حقًّا، مؤمن ا يكون آمن
 زعم وقد لكامل،ا املطلق اإلميان نفي بل اإلميان، مطلق نفي املراد ليس ،«لنفسه حيب ما ألخيه حيب حىت

 وال جدًّا، يفضع قول هذا ولكن ،{ برسوله وآمنوا: }قال ألنه الكةا{، أهل يف اآلية هذه أن املفسرين بعض
ا، اإلميان بوصف كفرة  وهم الكةا{ أهل - وجل عز - هللا ينادي أن ميكن : بقوله رادامل يكون أن ميكن ال أبد 

 نصرانيةهمو  يهوديةهم على بقوا إذا القرآن نزول حني ألهنم والنصارى، اليهود أيها ما{ آمنوا الذين أيها ما}
 وسلم عليه هللا لىص ابلرسول واإلميان وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى حممد هنا برسوله واملراد مبؤمنني، ليسوا

 آمن كل  واملؤمنون ربه من إليه أنزل مبآ الرسول آمن: }- وجل عز - قال كما  الرسل، جبميع اإلميان يةضمن
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 نفرق االتباع ففي تباع،اال يف ال به، اإلميان يف يعين{ رسله من أحد بني نفرق ال ورسله وكةبه ئكةهومال ابهلل
ا منهم فةبع الرسل، بني  هللا رسل هنمأب نؤمن سواء، حد على كلهم  اإلميان لكن وسلم، عليه هللا صلى حممد 

 وسلم، آله وعلى ليهع هللا صلى النيب مثل وهلذا هللا، رمحة من نصيبني: أي{ رمحةه من كفلني  يؤتكم} حقًّا،
 من طائفةو  النهار، نصف إىل النهار أول من طائفة منهم أجراء، اسةأجر كرجل  قبلها ملا ابلنسبة األمة هذه

 ،دينار ا نهمم واحد كل  أعطى األوىل فالطائفة الشمس، غرو{ إىل العصر من وطائفة العصر، إىل النهار نصف
 هؤالء عطيت ملاذا: األولون فاحةج دينارين واحد كل  أعطى والثالثة ،دينار ا واحد كل  أعطى الثانية والطائفة
 فضلي ذلك: »قال ال،: قالوا ؟ «شيئ ا أجركم من نقصةكم هل: »بقوله فأجاهبم ؟عمال   منا أقل وهم دينارين،

: أي ،{ به ونمتش نور ا لكم وجيعل} مرتني، السابقة األمم أجر مثل هلا األمة هذه هلل فاحلمد ،«أشاء من أوتيه
 إىل به تسريون علم ا :أي{ به متشوننور ا  لكم وجيعل} ثوابني يثبكم الةقوى مع اإلميان وحققةم آمنةم إذا أنكم

 الذين أكثر وما العلم، حصول أسبا{ من الةقوى أن على دليل هذا ويف بصرية، على - وجل عز - هللا
 - وجل عز - هللا بةقوى وذلك يسري، حتصيله إن: فنقول الفهم، ويطلبون احلفظ، وينشدون العلم، ينشدون
 وجل عز - هللا فةقوى تعلم، مل ما علم لك حيصل علمت مبا فاعمل العلم، موجب هو الذي اإلميان، وحتقيق

 سري ا بسببه: أي به، تسريون: أي{ به متشون نور ا لكم وجيعل} قال وهلذا شك، وال العلم زمادة أسبا{ من -
 وال قا{ع فال عنكم، ويعفو عليكم، يسرتها: أي{ لكم ويوفر} - وجل عز - هللا إىل يوصلكم صحيح ا
 للناس ةموفر  لذو ربك وإن: }- وجل عز - هللا قال كما  ورمحة، موفرة ذو: أي{ رحيم غفور وهللا} فضيحة

 ذي عيني والرحيم املوفرة، ذا يعين فالوفور{ الرمحة ذو الوفور وربك: }- وجل عز - وقال{ ظلمهم على
 ويهةدي عاصي،امل هبا ويةجنب تسدده رمحة وإىل منه، وقعت ذنو{ موفرة إىل حمةاج اإلنسان أن وذلك الرمحة،

 لكم جعل: أي{ هللا فضل من شيء على يقدرون أال الكةا{ أهل يعلم لئال: }قال مث عصى، إن الةوبة إىل
 حيسدوكم نأ يسةطيعون ال وأهنم هللا، فضل من شيء على يقدرون ال أهنم الكةا{ أهل ليعلم الثوا{، هذا
 قال كما  وسلم، لهآ وعلى عليه هللا صلى النيب حيسدوا أن الشديدة حماولةهم مع فضله، اللهمن آاتكم ما على
ا كفار ا  إميانكم بعد من يردونكم لو الكةا{ أهل من كثري  ود: }تعاىل  عز - يقولف{ أنفسهم عند من حسد 
 لفضلا وأن} منع ا وال إعطاء ال{ هللا فضل من شيء على يقدرون أال الكةا{ أهل يعلم لئال} هنا - وجل

{ العظيم ضلالف ذو وهللا} حكمةه تقةضيه ما حسب على يريد ما لكل املدبر وهو - وجل عز –{ هللا بيد
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 من بكم وما: }تعاىل قال فقد عباده، على - وجل عز - هللا فضل أعظم وما العظيم، الفضل صاحب: أي
 رمحة منه لنا يهب نوأ فضله، من يؤتينا أن تعاىل هللا نسأل{ جتئرون فإليه الضر مسكم إذا مث هللا فمن نعمة

 (1).أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم هللا وصلى. الوها{ هو إنه
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