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╝ 

 

 
ِ
 ، بِْسِم اّلَل

ِ
لدينا واحلَْمُد لل ، والصالة والسالم عىل رسول الل، مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوا

 وللمسلمني أمجعني.

 املنت

ِ اَلِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الَصاحِلَاِت َأَن ََلُْم َجنَاٍت ََتِْري ِمْن ﴿  ََتْتَِها اْْلَْْنَاُر ُكَلََم ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َوَبِّشر

 (٢٥َوُهْم ِفيَها َخالُِدوَن ) َثَمَرةٍ ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا اَلِذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل َوُأتُوا بِِه ُمَتَشاِِبًا َوََلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطَهَرةٌ 

 [ ٢٥البقرة: ]  ﴾

عدائه ِمن اْلشقياء الكافرين به وبرسله ِمن العذاب والنكال، عطف ما أعَده ْل -تعاىل  -ملا ذكر 

بذكر حال أوليائه ِمن السعداء املؤمنني به وبرسله، الذين صّدقوا إيَمْنم الصادق بأعَمَلم الصاحلة، وهذا 

ل العلَمء-معنى تسمية القرآن: مثاين  ، كَم سنبسطه يف موضعه، وهو أن يذكر اإليَمن -عىل أصح أقوا

تبعه بذكر الكفر، أو عكسه، أو حال السعداء ثّم اْلشقياء، أو عكسه. وحاصله ذكر اليشء ومقابله. وي

ِ اَلِذيَن ﴿ : -تعاىل  -وأما ِذكر اليشء ونظريه فذاك التشابه، كَم سنوضحه إن شاء الل؛ فلهذا قال  َوَبِّشر

 [. ٢٥البقرة: ]  ﴾ ِمْن ََتْتَِها اْْلَْْنَارُ  آَمنُوا َوَعِمُلوا الَصاحِلَاِت َأَن ََلُْم َجنَاٍت ََتِْري

 الشرح

جل وعال  -احلمد لل، والصالة والسالم عىل رسول الل، وعىل آله وصحبه وَمن وااله، يف قوِل الل 

ِ اَلِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الَصاحِلَاِت َأَن ََلُْم َجنَاٍت ََتِْري ِمْن ََتْتَِها ﴿ : - ، بعد أن [ ٢٥البقرة: ]  ﴾ اْْلَْْنَارُ َوَبِّشر

جل  -ما يتعلق باملؤمنني، وما يتعلق بالكفار، وما يتعلق باملنافقني، وما أعَده الل  -جل وعال  -ذكر الل 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 4 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

جل وعال  -ِمن العذاب َلم، ناَسَب أن يكون الكالم بعد ذلك عن حال املؤمنني، وما أعَد الل  -وعال 

 َلم ِمن النعيم املقيم.. -

ِ ﴿ فقال:  : أول خرٍب َيِرُد عىل اإلنسان يف اْلمر،  ولذلك لو  [ ٢٥البقرة: ]  ﴾ َوَبِّشر والبشارة هو، قالوا

َم تكون بشارة إذا جاءك أول مرة، وُيستعمل يف اخلري والِّش، جاءك اخلرب مرة أخرى فال تكن بشارة، وإن

-وهذا معنى تسمية القرآن: مثاين  "والغالب استعَمله يف اخلري، وإال قد ُيبِّش اإلنسان بَم يسوؤه، فقال: 

ل العلَمء ل، عىل  " -عىل أصح أقوا وهو أن يذكر اْلمر فيذكر، أو ُيْتبُِعه بذكر خالفه، هذا عىل أحد اْلقوا

ل وهي كثرية، قيل: مثاين يعني تتكرر فيه اآليات، تتكرر فيه القصص،  ،القول الثاين أو غريه ِمن اْلقوا

 تتكرر فيه اْلوامر، يكون هذا هو معناه، وقيل غري ذلك.

 ." ن َتتها اْلْنار" فوصفها بأْنا َتري مِ )القارئ(: 

، وهو ذكر هنا قال:  ، يعني: ِذكر اليشء وِذكر " وأما ذكر اليشء ونظريه فذاك التشابه ")الشيخ(: عفًوا

 .[ ٢٥البقرة: ]  ﴾ ُمَتَشاِِبًا﴿ : - عز وجل -نظريه املشابه له، هذا هو معنى قول الل 

 املنت

ََتِْري ﴿ فوصفها بأْنا َتري ِمن َتتها اْلْنار كَم وصف النار بأن وقودها الناس واحلجارة، ومعنى 

أن أْنارها َتري ))أي: ِمن َتت أشجارها وغرفها، وقد جاء يف احلديث:  [ [ ٢٥البقرة: ]  ﴾ ِمْن ََتْتَِها اْْلَْْنَارُ 

 ، وال منافاة بينهَم.((قباب اللؤلؤ املجوفأن حافتيه )) :وجاء يف الكوثر ،((ِمن غري أخدود

 الشرح

، يعني ليس ِمن " " أي: ِمن َتت أشجارهايعني هنا نَبه إىل مسألة أخطأ فيها بعض املفرسين، قال: 

َتت اجلنة، فاْلْنار ال َتري ِمن َتت اجلنة، وإنَم هي َتري دون شق، ولذلك جاء يف احلديث الذي 
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ُأعطيُت الكوثر فإذا هو )) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، أن النبي -رمحه الل-أخرجه أمحد وغريه وصححه اْللباين 

ا  .، يعني ليس له شق، ُُيفر يف اْلرض(( ْنٌر جيري مل ُيشَق شقًّ

ولذلك بعض اْلحاديث جاءت يف هذا الباب موضوعة وهي كثرية، يف أن الل شق سبعني ذراًعا  

 أو نحو ذلك ِمن اْللفاظ، وال يصح يف ذلك.

ا، وهي  أي ِمن َتت أشجارها ومن  ﴾ ََتِْري ِمْن ََتْتَِها﴿ فاملقصود: أْنا َتري، مل يشق الل َلا شقًّ

َتت غرفها، وهذا بال شك أنه ِمن النعيم املقيم، إذا كان اإلنسان يلتمس هذا يف الدنيا فكيف باجلنة التي 

ليس فيها ِمن تشابه، أو ليس فيها ِمن اْلسَمء إال جمرد تشابه يف اللفظ، ليس يف احلقائق كَم جاء عن ابن 

 .-وأرضاهريض الل عنه  –عباس 

هذه كلها صحت ِبا أحاديث عن  " حصباؤها اللؤلؤ "، قوله كذلك: " اللؤلؤ املجوف ": وقوله

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول الل 

 املنت

 اللؤلؤ واجلوهر، نسأل الل ِمن فضله، إنه هو الرب الرحيم.وطينها املسك اْلذفر، وحصباؤها 

أْنار اجلنة ُتفّجر ِمن َتت تالل  : ))-صىل الل عليه وسلم  -وعن أيب هريرة، قال: قال رسول الل 

. وقال أيًضا: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا وكيع، عن املسك ((. رواه ابن أيب حاتم -أو ِمن َتت جبال-

اْلعمش، عن عبد الل بن ُمَرة، عن مرسوق، قال: قال عبد الل: أْنار اجلنة ُتفَجر ِمن جبل مسك، وقوله 

معناه: مثل الذي  [، ٢٥البقرة: ]  ﴾ ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا اَلِذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل  ُكَلََم ُرِزُقوا ﴿ : -تعاىل  -

 يعني: يف اللون واملرأى، وليس يشتبه يف الطعم. [، ٢٥البقرة: ]  ﴾ َوُأتُوا بِِه ُمَتَشاِِبًا﴿ كان باْلمس 
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 الشرح

يعني يشتبه يف اللون واملرأى، أي: يف الشكل واملظهر، ليس يف  [ ٢٥البقرة: ]  ﴾ ُمَتَشاِِبًاُأتُوا بِِه ﴿ يعني 

احلقيقة، وهذا دليل عىل التنعم، فإنه ال ُيكرر عليهم يشٌء ِمن جنسه، ِمن جنس الطعام ونحو ذلك، وإنَم 

 َهَذا اَلِذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل  ﴿عليهم، أْنم يأتيهم الطعام يقولون:  -سبحانه وتعاىل – يكون ِمن نعمة الل

أي جاءنا باْلمس، ولكنه طعٌم آخر، وهذا جاء عن أيب العالية، وجاء عن الضَحاك، وعن غريهم ِمن  ﴾

 السلف.

 املنت

قال ابن عباس: مطهرة ِمن القذر واْلذى.  [ ٢٥البقرة: ]  ﴾ َوََلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطَهَرةٌ ﴿ : -تعاىل  -وقوله 

  وقال قتادة: مطهرة ِمن اْلذى واملأثم.

 الشرح

والصواب أن ُيقال: ُمَطَهرٌة يف اخلَْلق، ومطهرٌة يف اخلُُلق؛ مطهرٌة يف اخلْلق: ِمن اْلذى واحليض، وغري 

فون الغيبة وال نحو ذلك ذلك، ومطهرٌة يف اخلُلق: ِمن حيث أْنم ال يتكلمون بالكالم البذيء، وال يعر

 كَم جاء عن بعض املفرسين.

 املنت

هذا هو متام السعادة، فإْنم مع هذا  [ ٢٥البقرة: ]  ﴾ (٢٥َوُهْم ِفيَها َخالُِدوَن )﴿ : -تعاىل  -وقوله 

النعيم يف مقاٍم أمني ِمن املوت واالنقطاع فال آخر له وال انقضاء، بل يف نعيم رسمدي أبدي عىل الدوام، 

د كريم بر رحيم.  والل املسؤول أن ُيِّشنا يف زمرهتم، إنه جوا

 الشرح

، وهذا ال شك أنه " النار تفنى، وأن اجلنة تفنىبأن " هذا طبًعا فيه ردٌّ عىل املعتزلة الذين يقولون: 
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 يف كثري ِمن اآليات. -جل وعال  -خمالف للنعيم املقيم، الذي ذكره الل 

 املنت

َب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفََم َفْوَقَها َفَأَما اَلِذيَن آَمنُوا َفَيْعَلُموَن أَ ﴿  قُّ ِمْن نَُه احْلَ إَِن اّلَلَ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْْضِ

ِْم َوَأَما اَلِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اّلَلُ ِِبََذا َمَثاًل ُيِضلُّ بِِه َكثرًِيا َوََيِْدي بِهِ   َكثرًِيا َوَما ُيِضلُّ بِِه إاَِل َرِبر

 ِمْن َبْعِد ٢٦اْلَفاِسِقنَي )
ِ
ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اّلَلُ بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف ( اَلِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اّلَل

وَن ) قال السدي يف تفسريه، عن ابن مسعود، وغريه:  [. ٢٧، ٢٦البقرة: ]  ﴾ (٢٧اْْلَْرِض ُأوََلَِك ُهُم اخْلَارِسُ

وقوله  [، ١٧البقرة: ]  ﴾  اَلِذي اْسَتْوَقَد َناًراَمَثُلُهْم َكَمَثلِ ﴿ ملا رضب الل هذين املثلني للمنافقني، يعني قوله: 

 ﴿ 
ِ
اآليات الثالث، قال املنافقون: الل أعىل وأجل ِمن أن يْضب هذه  [ ١٩البقرة: ]  ﴾ َأْو َكَصيرٍب ِمَن الَسََمء

وَن )﴿ هذه اآلية إىل قوله:  -تعاىل  -اْلمثال، فأنزل الل  ومعنى اآلية: أنه  [. ٢٧البقرة: ]  ﴾ (٢٧ُهُم اخْلَارِسُ

أخرب أنه ال يستحيي، أي: ال يستنكف، وقيل: ال خيشى أن يْضب مثاًل ما، أي: أي مثل كان،  -تعاىل  -

منصوبة عىل البدل،  [ ٢٦البقرة: ]  ﴾ َبُعوَضةً ﴿ بأي يشء كان، صغرًيا كان أو كبرًيا. وما هانه للتقليل وتكون 

البقرة: ]  ﴾ َبُعوَضةً ﴿ يشء. واختار ابن جرير أن ما موصولة، و كَم تقول: ْلرضبن رضًبا ما، فيصدق بأدنى

معربة بإعراِبا، قال: وذلك سائغ يف كالم العرب، أْنم يعربون صلة: ما، ومن، بإعراِبَم؛ ْلْنَم  [ ٢٦

 ، كَم قال حسان بن ثابت:يكونان معرفة تارة، ونكرة أخرى

 غرينىىىىىىىىىىىا َمىىىىىىىىىىىن عىىىىىىىىىىىىلوكفىىىىىىىىىىىى بنىىىىىىىىىىىا فضىىىىىىىىىىىاًل 

  
 حممىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد إيانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاُحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبُّ النبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 

   

منصوبة بحذف اجلار، وتقدير الكالم: إن الل ال  [ ٢٦البقرة: ]  ﴾ َبُعوَضةً ﴿ قال: وجيوز أن تكون 

 .مثاًل ما بني بعوضة إىل ما فوقهايستحيي أن يْضب 

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 8 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح

َب َمَثاًل َما ﴿ ُثَم َذكَر بعد ذلك هذا املثل:   [، ٢٦البقرة: ]  ﴾ َبُعوَضًة َفََم َفْوَقَهاإَِن اّلَلَ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْْضِ

سبحانه  -هنا: أنَه ال يستحيي يف رضب هذا املثل، واحلياء صفٌة ِمن صفات الل  -جل وعال  -ذكر الل 

، كَم جاء يف احلديث: -وتعاىل  رت)) ، ومن أسَمئه: احلييُّ ، وصفة (( إن الل حييٌّ سترري، ُُيبُّ احلياء والسر

 .-سبحانه وتعاىل  -ٌة ذاتية لل احلياء صف

َب َمَثاًل َما﴿ : -جل وعال  -ُثَم َذكَر يف قول الل  فَم   [، ٢٦البقرة: ]  ﴾ إَِن اّلَلَ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْْضِ

 هنا؟ ﴾ ما﴿ املقصود بى

قني  قال: أراد ِبا التقليل؛ يعني أن يْضب ولو مثااًل يسرًيا، وهذا ِمن الوجه، قال به كثري ِمن املحقر

، وهذا ﴾ ما﴿ ؛ أي بداًل ِمن كلمة " منصوبًة عىل البدل [ ٢٦البقرة: ]  ﴾ َبُعوَضةً ﴿ فتكون  "ِمن أهل العلم، 

 البدل إيش يكون؟ أي أنواعه؟

؛ أي: ولو رضًبا " كَم تقول: ْلرضبن رضبا ما "يكون بدل بعض ِمن كل، هنا مَثل بالقليل، فقال: 

 .. إىل آخر كالمه." واختار ابن جرير أن ما موصولة "يسرًيا، املهم سيتحَقق اسم الْضب، قال: 

 املنت

فيه قوالن: أحدمها: فَم دوْنا يف الصغر واحلقارة، كَم إذا ُوصف  [ ٢٦البقرة: ]  ﴾ َفََم َفْوَقَها﴿ وقوله: 

، فيقول السامع : نعم، وهو فوق ذلك  حر  ﴾ َفََم َفْوَقَها﴿ ، والثاين: -يعني فيَم وصفت-رجٌل باللؤم والشُّ

 ابن جرير.: فَم هو أكرب منها؛ ْلنه ليس يشٌء أحقر وال أصغر ِمن البعوضة، وهذا اختيار [ ٢٦البقرة: ] 

 الشرح

 َفََم َفْوَقَها﴿ هل ُيقال  [، ٢٦البقرة: ]  ﴾ َفََم َفْوَقَها﴿ وهو قول ابن عباس وقتادة كذلك، يعني هنا قال: 
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 ؛ يعني ما دوْنا؟ كيف يكون املعنى؟﴾

أي: فَم فوقها يف الُيرس، يف القَلة،  ﴾ َفََم َفْوَقَها﴿ يْضُب باملثل اليسري  -عز وجل  -املعنى: أَن الل 

 يف الكرب، وهذا عىل القول اْلَول. [ ٢٦البقرة: ]  ﴾ َفََم َفْوَقَها﴿ وليس 

يقول: أَن  -رمحه الل  -أي: فَم أكرب منها، ابن قتيبة الدينوري  ﴾ َفََم َفْوَقَها﴿ وعىل القول الثاين: 

د ِبا: أكرب، قال: مثل ذلك الوراء، فقال: فوق ِمن اْللفاظ اْلضداد، فرُياد ِبا فوق يع ني أصغر، وُيرا

 الوراء، ُتطلِق العرب كلمة )الوراء(  وتريد به اْلمام، الذي ُقَدام، واخللف.

: )أرسرت اليشء(: أخفيته وأعلنته، فهي ِمن   : مثل ذلك كلمة )َأرسرت اليشء(، فقالوا وقالوا

د ِبا، أو قد ُتطل د ِبا ضدها.عبارات اْلضداد؛ يعني ُيرا  ق فرُياد ِبا لفظها الظاهر، وُيرا

وهذه ِمن استعَمالت اللغة، كَم يقولون: إَن الرجل سليٌم، يريدون به إيش؟ مريض، يقولون: إما 

 ِمن باب التفاؤل، أو نحو ذلك.

]  ﴾ َفْوَقَهاَمَثاًل َما َبُعوَضًة َفََم ﴿ فيكون املعنى عىل املعنى اْلول أي: أصغر من، إن الل يْضب ما، 

يعني فَم أقَل ِمن البعوضة، أو يكون فَم أعىل ِمن البعوضة، وعىل كِال التفسريين يكون املعنى  [؛ ٢٦البقرة: 

ء كان بعوضًة فَم فوقها،  -سبحانه وتعاىل  -صحيًحا: وهو أن الل  ال يستحي أن يْضب هذا املثل، سوا

 أو بعوضًة فَم أقل منها.

 املنت

فأخرب: أنه ال يستصغر شيًئا يْضب به مثاًل ولو كان يف احلقارة والصغر كالبعوضة، كَم رضب املثل 

 َلْن  َيا﴿ بالذباب والعنكبوت يف قوله: 
ِ
َب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه إَِن اَلِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلَل َا النَاُس رُضِ َأَيُّ

ُلُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجتَ  َباُب َشْيًئا اَل َيْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه َضُعَف الَطالُِب َوامْلَْطُلوُب )خَيْ  (٧٣َمُعوا َلُه َوإِْن َيْسُلْبُهُم الذُّ
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 َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَْكُبوِت اََّتََذْت َبْيًتا ﴿ وقال:  [، ٧٣احلج: ]  ﴾
ِ
َوإَِن َأْوَهَن َمَثُل اَلِذيَن اََّتَُذوا ِمْن ُدوِن اّلَل

  [. ٤١العنكبوت: ]  ﴾ (٤١اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَْكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن )

 الشرح

كثري ما ُيعربر الناس تعبري خيالفها  [ ٤١العنكبوت: ]  ﴾ َوإَِن َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَْكُبوِت ﴿ هذه اآلية، 

إَِن َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت ﴿ قال:  -عز وجل  -ويقولون: إَن هذا أوهن ِمن  بيت العنكبوت، والل 

 [. ٤١العنكبوت: ]  ﴾ (٤١اْلَعنَْكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن )

 املنت

َب اّلَلُ َمَثاًل َكلَِمًة َطيرَبًة َكَشَجَرٍة َطيرَبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف َأمَلْ َتَر َكْيَف ﴿ : -تعاىل  -وقال  رَضَ

( 
ِ
ُب اّلَلُ اْْلَْمَثاَل لِلنَاِس َلَعَلُهْم َيَتَذَكُروَن )٢٤الَسََمء َا َوَيْْضِ ( َوَمَثُل َكلَِمٍة ٢٥( ُتْؤِِت ُأُكَلَها ُكَل ِحنٍي بِِإْذِن َرِبر

ٍر )َخبِ  ( ُيَثبرُت اّلَلُ اَلِذيَن َآَمنُوا بِاْلَقْوِل الَثابِِت ٢٦يَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اْجُتَثْت ِمْن َفْوِق اْْلَْرِض َما ََلَا ِمْن َقَرا

نَي َوَيْفَعُل اّلَلُ َما َيَشاُء 
ِ ِ
ْنَيا َويِف اآْلَِخَرِة َوُيِضلُّ اّلَلُ الَظامل تعاىل  -وقال  [، ٢٧-٢٤إبراهيم: ]  ﴾ (٢٧)يِف احْلََياِة الدُّ

 َوَمْن َرَزْقنَاُه ِمنَا ِرْزًقا َحَسنًا﴿ : -
ٍ
ء َب اّلَلُ َمَثاًل َعْبًدا ََمُْلوًكا اَل َيْقِدُر َعىَل يَشْ ثم  [، ٧٥النحل: ] اآلية  ﴾ رَضَ

ا َأبَْكُم اَل ﴿ قال:  َب اّلَلُ َمَثاًل َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَ ْهُه اَل َيْأِت َورَضَ  َوُهَو َكلٌّ َعىَل َمْواَلُه َأيْنَََم ُيَوجر
ٍ
ء َيْقِدُر َعىَل يَشْ

َب َلُكْم َمَثاًل ِمْن َأنُْفِسُكْم َهْل ﴿ كَم قال:  [، ٧٦النحل: ] اآلية  ﴾ بَِخرْيٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر بِاْلَعْدلِ  رَضَ

َكاَء يِف َما َرَزْقنَاُكمْ َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت َأيََْمُنكُ  َب اّلَلُ َمَثاًل َرُجاًل ﴿ وقال:  [، ٢٨الروم: ] اآلية  ﴾ ْم ِمْن ُُشَ رَضَ

َكاُء ُمَتَشاِكُسونَ  ُِبَا لِلنَاِس َوَما َيْعِقُلَها ﴿ : -تعاىل  -وقد قال  [، ٢٩الزمر: ] اآلية  ﴾ ِفيِه ُُشَ َوتِْلَك اْْلَْمَثاُل َنْْضِ

ُونَ إاَِل 
ِ

 ويف القرآن أمثال كثرية. [، ٤٣العنكبوت: ]  ﴾ اْلَعامل

 -تعاىل  -إذا سمعُت املثل يف القرآن فلم أفهمه بكيُت عىل نفيس؛ ْلَن الل " قال بعض السلف: 
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ُونَ ﴿ يقول: 
ِ

ُِبَا لِلنَاِس َوَما َيْعِقُلَها إاَِل اْلَعامل  ." ﴾ َوتِْلَك اْْلَْمَثاُل َنْْضِ

 الشرح

ءة القرآن فقط  يعني هذا القول ِمن السلف فيه احلرص عىل تدبُّر القرآن، أّن ليس املقصود ِمن قرا

ع التعبُّد لل  بكتابه،  -سبحانه وتعاىل  -االقتصار عىل التالوة، فكَم ذكرنا سابًقا: أن هذا نوع ِمن أنوا

حسنة، ال أقول: امل حرف، ولكن ألف بكلر حرٍف )) فالتعبُّد لل يكون بتالوته، كَم جاء يف احلديث: 

 .(( حرف، والم حرف وميم حرف

فالتالوة الصحيحة، أو حتى َمن يتتعتع يف القرآن له بذلك أجر، لكن أيًضا التعبُّد، وهو الذي كان 

 : معرفة املعاين، وهو التفسري.- وأرضاهم مريض الل عنه -عليه الصحابة 

ِّش آيات ِمن القرآن حتى يعلموا ما فيهن ِمن العلم والعمل، وكذلك االمتثال: كانوا ال يتحاوزون ع 

 فيتعَلموا القرآن ويعملوا به.

فليس إًذا املقصود ِمن القرآن هو جمرد جريه عىل اْللسن فقط دون عمل به، فإن هذا وبال عىل 

املصنف، رضب أمثااًل كثرية كَم ذكر هنا  -جل وعال  -صاحبه، فالسلف كانوا ُياسبون أنفسهم، والل 

وذكرنا: أن رضب اْلمثال هو أحد اْلقسام العِّشة التي يعني يقَسم عليها القرآن، كَم ذكر ذلك شيخ 

 اإلسالم ابن تيمية وغريه.

جل وعال  -إذا سمعت املثل يف القرآن فلم أفهمه بكيت عىل نفيس؛ ْلن الل  "فقال هذا العامل، قال: 

ُونَ َوتِْلَك ﴿ يقول:  -
ِ

ُِبَا لِلنَاِس َوَما َيْعِقُلَها إاَِل اْلَعامل ، ويف آيات كثرية رضب الل املثل " ﴾ اْْلَْمَثاُل َنْْضِ

 [، ٣٧اْلنعام: ]  ﴾ (٣٧َوَلِكَن َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن )﴿  [، ١٠٣املائدة: ]  ﴾ (١٠٣َوَأْكَثُرُهْم اَل َيْعِقُلوَن )﴿ قال: 

 أي: ال يفهمون. [ ٣املنافقون: ]  ﴾ (٣َيْفَقُهوَن )اَل ﴿ 
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فإًذا املقصود دائًَم، أو ِمن املقصود العظيم يف النظر للقرآن: قضية النظر إىل تفسريه، وعىل هذا أيًضا  

ا َمن تعليم اْلوالد، فإَن البعض يقول: إَنه ينبغي فقط أن ُيعَلم الولد احلفظ، بل ُينظر يف املعاين التي يتقَبله

ه، فال ُيعَود عىل قضية جمَرد احلفظ، دون النظر يف املعاين.  هو يف مستوا

والسلف كانوا ُيربُّون حتى الصغار حتى عىل ُحبر أيب بكٍر وعمر، كَم  -ريض الل عنهم  -الصحابة 

يشء ال  لتكرار جاء يف بعض اآلثار، فُيعلرموْنم يشء ِمن العلم، حتى ال يكون الولد جمَرد فقط وعاء

ين ونحو ذلك، وإنَم ُيعطى معنى يفقهه، ليس معنى  هذا أنه يغاص به يف معاين اآليات واختالف املفرسر

لآلية حتى يفقه ما يقول؛ لُيدرك هذه اْلمور، وُيرَبى عىل هذا اليشء حتى إذا ما َكرُب اعتنى بأمر فهم 

 القرآن.

واآلن ابتعد الناس عن هذا املنهج السلفي الذي كان عليه السلف من الصحابة وَمن بعدهم، صاروا  

يتسارعون يف قضية ُحسن الصوت، أو ما ُيسَمى باملقامات، وهي ِمن البدع املحدثة يف القراءات، وهذا 

 ال ُيعرف إال ِمن أهل الفن واْلغاين، فال ُيعرف يف..

ْلمر، وأخربين أحدهم: أَن بعض املتسابقني شاركوا يف برامج غنائية، حتى انشغل الناس ِبذا ا

نية، هذه ِمن املصائب يف هذا الزمان، نسأل الل لنا ولكم الثبات.  وشاركوا يف برامج قرآ

 املنت

ِمْ ﴿  نه كالم الرمحن، وأنه ِمن قال قتادة: أي: يعلمون أ ﴾ َفَأَما اَلِذيَن َآَمنُوا َفَيْعَلُموَن َأنَُه احْلَقُّ ِمْن َرِبر

 عند الل.

َوَما َجَعْلنَا ﴿ كَم قال يف سورة املدثرر:  ﴾ َوَأَما اَلِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اّلَلُ ِِبََذا َمَثاًل ﴿ 

 ُأوُتوا اْلِكَتاَب َوَيْزَداَد َأْصَحاَب النَاِر إاَِل َماَلِئَكًة َوَما َجَعْلنَا ِعَدهَتُْم إاَِل ِفْتنًَة لَِلِذيَن َكَفُروا لَِيْسَتْيِقَن اَلِذينَ 
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 ُ ْؤِمنُوَن َولَِيُقوَل اَلِذيَن يِف ُقُلوِِبِْم َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن اَلِذيَن َآَمنُوا إِيََمًنا َواَل َيْرَتاَب اَلِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َوامْل

املدثر: ]  ﴾ برَك إاَِل ُهوَ َماَذا َأَراَد اّلَلُ ِِبََذا َمَثاًل َكَذلَِك ُيِضلُّ اّلَلُ َمْن َيَشاُء َوََيِْدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد رَ 

 [. ٢٦البقرة: ]  ﴾  بِِه َكثرًِيا َوََيِْدي بِِه َكثرًِيا ُيِضلُّ ﴿ وكذلك قال هاهنا:  [، ٣١

البقرة: ]  ﴾ َوََيِْدي بِِه َكثرًِيا ﴿ يعني: املنافقني،  [ ٢٦البقرة: ]  ﴾ ُيِضلُّ بِِه َكثرًِيا ﴿ قال ابن مسعود، وغريه: 

ا يقينًا، ِمن املثل الذي رضبه  [ ٢٦ يعني املؤمنني، فيزيد هؤالء ضالاًل إىل ضالَلم؛ لتكذيبهم بَم علموه حقًّ

 ا رضبه له، وأنه ملا رضبه له موافق، فذلك إضالل الل إياهم به.ملالل 

 الشرح

َفَأَما ﴿ قال:  [، ٢٦البقرة: ]  ﴾ َكثرًِيا ُيِضلُّ بِِه َكثرًِيا َوََيِْدي بِِه ﴿ : -جل وعال  -يعني هنا يف قول الل 

ِْم َوَأَما اَلِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اّلَلُ   ِِبََذا َمَثاًل ُيِضلُّ بِِه َكثرًِيا اَلِذيَن آَمنُوا َفَيْعَلُموَن َأنَُه احْلَقُّ ِمْن َرِبر

 متممة َلذا الكالم؟ يعني هذا ِمن قوَلم؟ هل هذه [ ٢٦البقرة: ]  ﴾ َوََيِْدي بِِه َكثرًِيا 

جل وعال  -فأجاِبم الل  ﴾ َماَذا َأَراَد اّلَلُ ِِبََذا َمَثاًل ﴿ قيل: هذا، وقيل: إْنا استئنافية، يعني قوَلم: 

 -سبحانه وتعاىل  -فيكون هذا استئناًفا ِمن قول الل  [ ٢٦البقرة: ]  ﴾ ُيِضلُّ بِِه َكثرًِيا َوََيِْدي بِِه َكثرًِيا ﴿ : -

ًبا عىل قوَلم:  ، وعىل القول اْلَول: أنه تتمًة ِمن قوَلم عىل وجه ﴾ َماَذا َأَراَد اّلَلُ ِِبََذا َمَثاًل ﴿ حكايًة أو جوا

 فكيف يكون ذلك؟ [ ٢٦البقرة: ]  ﴾ ُيِضلُّ بِِه َكثرًِيا َوََيِْدي بِِه َكثرًِيا ﴿ االستفسار، يعني 

 املنت

يعني املثل كثرًيا ِمن أهل اإليَمن والتصديق، فيزيدهم هًدى إىل هداهم  [؛ ٢٦البقرة: ]  ﴾ َوََيِْدي بِهِ ﴿ 

فق  ا يقينًا أنه موا ا رضبه الل له مثاًل وإقرارهم به، وذلك ملوإيَمًنا إىل إيَمْنم؛ لتصديقهم بَم قد علموه حقًّ

 .﴾  اْلَفاِسِقنيَ َوَما ُيِضلُّ بِِه إاَِل ﴿ هداية ِمن الل َلم به 
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 الشرح

يعني نحن سبق معنا الكالم عن اَلداية واإلضالل ومذهب أهل السنة واجلَمعة يف ذلك؛ خالًفا 

، -سبحانه وتعاىل  -لتقريرات املعتزلة ومن نحا نحوهم، وأن اَلداية نعم بيد الل، واإلضالل بيد الل 

 فال ُمضل له، وَمن ُيضلل فال هادي له. -سبحانه وتعاىل  -ومن َيدي الل 

جعل لإلنسان اختياًرا؛ يف أن يأخذ بطريق احلق،  -جل وعال  -ذا اْلمر ال ُيناقض أن الل ولكن ه

أو يأخذ بطريق الباطل، وأنه سَهل له اْلمر، ويرَس له السبيل، فاختار بعضهم الضالل، فهؤالء كتب الل 

 -لذلك، والل  -عاىل سبحانه وت -عليهم اإلضالل، واختار بعضهم اَلداية، فوَفقهم الل  -جل وعال  -

جل  -فَمن أراد اَلداية وسعى يف أسباِبا مل ُيرد الل  [، ٤٤يونس: ]  ﴾ اَل َيْظلُِم النَاَس َشْيًئا﴿  -جل وعال 

 منه الضالل واالنحراف. -وعال 

اختيار اْلصلح للعبد،  -جل وعال  -بخالف ما قالته املعتزلة وغريهم ِمن أنَه جيب عىل الل 

واهتداؤه أو هدايته وأَن ما فعل ِمن ضالل فهو ِمن خْلق العبد، فهو ِمن خلقه؛ يعني َمَن خلق، فأثبتوا 

﴿ : -تعاىل  -ا مناقٌض لقوله خيلق العبد، والعبد خيلق فعله، والَشَك أن هذ -جل وعال  -خالَقني؛ الل 

 [. ٩٦الصافات: ]  ﴾ (٩٦َواّلَلُ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن )

 املنت

، فأضَلهم الل عىل فسقهم. ﴾ َوَما ُيِضلُّ بِِه إاَِل اْلَفاِسِقنيَ ﴿   قال قتادة: هم املنافقون، فسقوا

َطَبة: إذا خرجت ِمن قِّشهتا؛  والفاسق يف اللغة: هو اخلارج عن الطاعة، وتقول العرب: فسقت الرُّ

  للفساد.وَلذا ُيقال للفأرة: فويسقة؛ خلروجها عن جحرها 

قال: )) مخس فواسق  -صىل الل عليه وسلم  -وثبت يف الصحيحني، عن عائشة أَن رسول الل 
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 ُيقتلن يف احللر واحلرم: الغراب، واحلدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ((.

د ِمن اآلية: الفاسق الكافر فالفاسق يشمل الكافر والعايص، ولكن ِفْسق الكافر  أشد وأفحش، واملرا

 ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اّلَلُ ﴿ ، بدليل أنه وصفهم بقوله: -لل أعلموا-
ِ
اَلِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اّلَل

وَن )  .﴾ (٢٧بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اْْلَْرِض ُأوََلَِك ُهُم اخْلَارِسُ

 الشرح

د به:  يعني الفاسق يشمل الكافر والعايص، فالفسق عىل قسمني: فسٌق أكرب خمرٌج ِمن املّلة، واملرا

د به: املعايص، ونحو ذلك ِمن الكبائر، ولذلك الل  جل  -الكفر، وفسٌق أصغر غري خمرج ِمن املّلة، واملرا

د به الكافرين، وقال يف قوله ِمن سورة  ﴾ َوَما ُيِضلُّ بِِه إاَِل اْلَفاِسِقنيَ ﴿ يف هذه اآلية، قال:  -وعال  املرا

َا اَلِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبٍإ َفَتَبَينُوا ﴿ احلجرات:   [. ٦احلجرات: ]  ﴾ َيا َأَيُّ

يعني رجل مسلم وُوصف بالفسق؛ ْلنه فاعل للكبائر، وَأطلق أهل العلم لفظة الفاسق عىل َمن  

 فعل الكبرية وُمظِهًرا َلا، أَن هذا ُيسَمى فاسق؛ ْلنه خرج عن الطاعة إىل املعصية.

 فالواجب أن يبتعد اإلنسان عن هذا اْلمر حتى ال ُيقال فيه هذا احلكم الِّشعي، وحكم الفسق: ُيردُّ 

 خربه، ُتردُّ شهادته.

يعني كفى بالفاسق نفوًرا ِمن الفسق أن يعلم: أنه  "يعني أذكر ِمن لطائف بعض أهل العلم أنه قال: 

مشَبٌه بالفأرة، يف أصلها اللغوي يف الفسق، يعني يرىض أن يكون يف مثل هذا املقام! فالفأرة ُتسمى فاسقة؛ 

فاسق كحال هذه الفأرة الذي يعني  خيرج فيفعل هذا املنكر، ْلْنا َّترج فتفسد وترجع، فكان حال هذا ال

ه نفسه عن هذه اْلبواب." ويظهره للناس  ، فاإلنسان عموًما ُينزر
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 املنت

َأَفَمْن ﴿ يف سورة الرعد:  -تعاىل  -وهذه الصفات صفات الُكَفار املباينة لصفات املؤمنني، كَم قال 

 ١٩إَِلْيَك ِمْن َربرَك احْلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى إَِنََم َيَتَذَكُر ُأوُلو اْْلَْلَباِب )َيْعَلُم َأنَََم ُأنِْزَل 
ِ
( اَلِذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اّلَل

يَثاَق )
ِ
َساِب ( َواَلِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اّلَلُ بِِه َأْن ُيوَصَل َوخَيَْشْوَن َرَِبُْم َوخَيَ ٢٠َواَل َينُْقُضوَن امْل اُفوَن ُسوَء احْلِ

 ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اّلَلُ بِِه َأْن ﴿ اآليات، إىل أن قال:  ﴾ (٢١)
ِ
َواَلِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اّلَل

 [. ٢٥-١٩: الرعد]  ﴾ ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اْْلَْرِض ُأوََلَِك ََلُُم الَلْعنَُة َوََلُْم ُسوُء الَدارِ 

وقد اختلف أهل التفسري يف معنى العهد الذي ُوصف هؤالء الفاسقني بنقضه، فقال بعضهم: هو 

وصية الل إىل َخْلقه وأمره إياهم بَم أمرهم به ِمن طاعته، وْنيه إياهم عَم ْناهم عنه ِمن معصيته يف ُكتبه، 

 وعىل لسان ُرسله، ونقضهم ذلك وتركهم العمل به.

وقال آخرون: بل هي يف ُكَفار أهل الكتاب واملنافقني منهم، وعْهد الل الذي نقضوه، هو ما أخذه 

إذا ُبعث والتصديق به،  -صىل الل عليه وسلم  -الل عليهم يف التوراة ِمن العمل بَم فيها، واتباع حممد 

يقته، وإنكارهم ذلك، وبَم جاء به ِمن عند رِبم، ونقضهم ذلك: هو جحودهم به بعد معرفتهم بحق

 -وكتَمْنم ِعْلم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الل ِمن أنفسهم امليثاق ليبّيننه للناس وال يكتمونه، فأخرب 

 أْنم نبذوه وراء ظهورهم، واشرتوا به ثمنًا قلياًل. -تعاىل 

 وقول مقاتل بن حيان. -رمحه الل  -وهذا اختيار ابن جرير 

اآلية مجيع أهل الكفر والِّشك والنفاق. وعهده إىل مجيعهم يف توحيده: وقال آخرون: بل عنى ِبذه 

ما وضع َلم ِمن اْلدلة الدالة عىل ربوبيته، وعهده إليهم يف أمره وْنيه ما احتَج به لرسله ِمن املعجزات، 

 التي ال يقدر أحد ِمن الناس غريهم أن يأِت بمثلها الشاهدة َلم عىل صدقهم.
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: ونقضهم ذلك: ر بَم ثبتت َلم صحته باْلدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع  قالوا تركهم اإلقرا

  علمهم أن ما أتوا به حق، وهو حسن.

 الشرح

ع، فيكون  اآلية َتتمل هذا وَتتمل هذا، وهذا ال اختالف فيه، وهذا قد يكون ِمن باب اختالف التنوُّ

ده العامة، فاآلية  تتضمن هذا املعنى وتتضمن أيًضا هذا املعنى ِمن باب رضب املثل، أو ذكر بعض أفرا

 وال تعاُرض بينهَم.

 ﴿ 
ِ
 ﴿ بطاعته وتوحيده،  -جل وعال  -؛ ينقضون أمر الل ﴾ َينُْقُضوَن َعْهَد اّلَل

ِ
 ﴾ َينُْقُضوَن َعْهَد اّلَل

رهم ملا أخرب الل -ملسو هيلع هللا ىلص  -يف وجوب اتباعهم لرسوله   قة.ِمن صفته يف الكتب الساب -جل وعال  -، وتنكُّ

ل.  فإًذا هذا كله ِمن عهد الل الذي جيب أن يوفُّوا به فخالفوه، فال تناقض بني هذه اْلقوا

وقد  سبق يف أول الدرس تقرير مسألة مهمة، الُبَد أن نستصحبها معنا، وهو ما ذكره شيخ اإلسالم 

الف التنوع، َتد اختالف ابن تيمية ونقله عنه ابن كثري؛ يف أن عامة ما ورد عن السلف إنَم هو ِمن باب اخت

لسنة واجلهمية االتضاد بني أهل السنة وبني أهل الفرق املخالفة، بني أهل السنة وبني املعتزلة، وبني أهل 

 أو الصفاتية وغريهم، أَما جُممل ما يرد عن السلف فإن اآليات تتضمنه وَتتمله اآليات.

 املنت

هو العهد الذي أخذه عليهم حني أخرجهم ِمن ُصلِب  -تعاىل  -وقال آخرون: العهد الذي َذكره 

َيَتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأنُْفِسِهْم ﴿ آدم الذي ُوصف يف قوله:  َك ِمْن َبنِي َآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرر َوإِْذ َأَخَذ َربُّ

ُكْم َقاُلوا َبىَل َشِهدْ   ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. [، ١٧٣، ١٧٢اْلعراف: ] اآليتني  ﴾ َناَأَلْسُت بَِربر

 َحكى هذه اْلقوال ابن جرير يف تفسريه.
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د به صلة اْلرحام والُقُربات، كَم فرَسه  ﴾ َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اّلَلُ بِِه َأْن ُيوَصَل ﴿ وقوله:  قيل: املرا

 [ ٢٢حممد: ]  ﴾ َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَوَلْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا يِف اْْلَْرِض َوُتَقطرُعوا َأْرَحاَمُكمْ ﴿ : -تعاىل  -قتادة كقوله 

  ورَجحه ابن جرير.

د أعمُّ ِمن ذلك فكلُّ ما أمر الل بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان يف  وقيل: املرا

ونَ ﴿ قوله:  ُأوََلَِك ََلُُم الَلْعنَُة َوََلُْم ﴿ : -تعاىل  -قال: يف اآلخرة، وهذا كَم قال  ﴾ ُأوََلَِك ُهُم اخْلَارِسُ

 [. ٢٥الرعد: ]  ﴾ ُسوُء الَدارِ 

جرير: اخلارسون: مجع خارس، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الل ِمن وقال ابن 

رمحته، كَم خيرس الرجل املال يف َتارته بأن يوضع ِمن رأس ماله يف بيعه، وكذلك املنافق والكافر خرس 

الرجل خيرس  بحرمان الل إياه رمحته التي خلقها لعباده يف القيامة أحوج ما كانوا إىل رمحته، يقال منه: خرس

ًنا، وخساًرا. ، وخرسا  خرًسا

 الشرح

، وما أنقصوا أنفسهم يف ذلك، وخارسون -سبحانه وتعاىل  -وهم خارسون يف الدنيا بمعصية الل 

 يف اآلخرة بأن َلم النار، فاخلسارة َلم متضمنة يف الدنيا ويف اآلخرة.

 املنت

 َوُكنُْتْم ﴿ 
ِ
ًتا َفَأْحَياُكمْ َكْيَف َتْكُفُروَن بِاّلَل  .[ ٢٨البقرة: ]  ﴾ َأْمَوا

 الشرح

 -جل وعال  -يعني عندما نقف عند هذه اآليات فينبغي لنا أن نرتبى عليها، هؤالء الذين َذَكر الل 

 ﴿ أْنم  -جل وعال  -عذاِبم، وَذَكر الل 
ِ
 ﴿ ؛ ﴾ َينُْقُضوَن َعْهَد اّلَل

ِ
جل  -بمعصيته، فالل  ﴾ َعْهَد اّلَل
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ْنَس إاَِل لَِيْعُبُدوِن )﴿ لعباد لطاعته اَخَلق  -وعال  َن َواإْلِ  [. ٥٦الذاريات: ]  ﴾ (٥٦َوَما َخَلْقُت اجْلِ

عىل ذرية بني آدم، فينحرف إىل  -جل وعال  -فعندما ينقض اإلنسان هذا العهد الذي أخذه الل 

املعصية، ينحرف، يكون عنده ِمن اخلسارة بقدر هذا االنحراف، بقدر هذا الُبعد، ويكون عليه ِمن 

 بقدر أيًضا هذه املعصية التي كانت يف الدنيا. -أي يف العذاب-اخلسارة يف اآلخرة 

إال أَن أهل اإليَمن الذين يعصون فاآليات وإن كانت يف الكفار، يعني سياقها يف غري أهل اإليَمن، 

عندهم ِمن اخلسارة بقدر معصيتهم، فِمن اخلسارة ما ُتضعف العبد يف إيَمنه يف الدنيا  -جل وعال  -لل ا

 ُثَم ُيعَذب بذلك يف اآلخرة. -سبحانه وتعاىل  -فيخرس إيَمنه، وخيرس تقواه لل 

ىل الكفر، فيفارق إ، ِمن اإليَمن -عياًذا بالل-الكفر ومن اخلسارة ما قد َُّترج اإلنسان ِمن اإليَمن إىل 

ئه بِّشع الل ودينه،  ك، أو باستهانته بأمر الل واستهزا ين؛ لفعله لنواقض اإلسالم أو لوقوعه يف الِّشر الدر

ْنا عظيم.  ونحو ذلك ِمن اْلمور التي ُخرسا

كه يف فاملقصود يف ذلك: أَن اإلنسان إذا َنَظر يف مثل هذه اآليات أن   َينظر أيًضا يف حاله، يف مدى متسُّ

به وَخَلقه  -جل وعال  -وميثاقه، يف حرصه عىل إقامة الطاعة، أو تطبيق ما أمره الل  -جل عال  -عهد الل 

 ْلجله؛ هي احلكمة العظيمة: وهي العبادة، والعبادة ليست جمَرد صالة.

ن،  -جل وعال  -العبادة: اسٌم جامع لكل ما ُُيبُّه الل  ويرضاه، فمخالفة املسلم للعبادة، هو خرسا

َأمر ِبا، صلة الرحم، حّق اجلار، اإلحسان  -جل وعال  -العبادة: بر الوالدين، هذه ِمن العبادة؛ ْلن الل 

إىل الصغري، إعانة امللهوف، ونحو ذلك ِمن العبادات الكثرية التي ينبغي عىل املسلم أال خيالف فيها، وله 

 ر املخالفة.ِمن اخلسارة بقد

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 20 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 املنت

ِييُكْم ُثَم إَِلْيِه ُتْرَجُعو﴿  ًتا َفَأْحَياُكْم ُثَم ُيِميُتُكْم ُثَم ُُيْ  َوُكنُْتْم َأْمَوا
ِ
البقرة: ]  ﴾ (٢٨َن )َكْيَف َتْكُفُروَن بِاّلَل

ا عىل وجوده وقدرته، وأنه اخلالق املترّصف يف عباده:  -تعاىل  -يقول  [، ٢٨  ﴿ حمتجًّ
ِ
 َكْيَف َتْكُفُروَن بِاّلَل

 أي: كيف َتحدون وجوده أو تعبدون معه غريه! ﴾

ًتا َفَأْحَياُكمْ ﴿  َأْم ﴿ : -تعاىل  -ا فأخرجكم إىل الوجود، كَم قال أي: قد كنتم عدمً  ﴾ َوُكنُْتْم َأْمَوا

 َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن )ُخلُِقوا ِمْن 
ٍ
ء الطور: ]  ﴾ (٣٦( َأْم َخَلُقوا الَسََمَواِت َواْْلَْرَض َبل اَل ُيوِقنُوَن )٣٥َغرْيِ يَشْ

ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الَدْهِر مَلْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا )﴿ وقال  [، ٣٦، ٣٥ واآليات يف  [ ١اإلنسان: ]  ﴾ (١َهْل َأتَى َعىَل اإْلِ

 هذا كثرية.

ًتا َفَأْحَياُكمْ ﴿ وقال ابن عباس:  ًتا يف أصالب آبائكم، مل تكونوا شيًئا حتى َخلقكم،  ﴾ ُكنُْتْم َأْمَوا أموا

 ثم يميتكم موتة احلق، ثم ُيييكم حني يبعثكم.

تعاىل  -وهذا هو الصحيح، وهو كقوله ، ﴾ َرَبنَا َأَمَتنَا اْثنََتنْيِ َوَأْحَيْيَتنَا اْثنََتنْيِ ﴿ قال: وهي مثل قوله: 

ِييُكْم ُثَم ُيِميُتُكْم ُثَم جَيَْمُعُكْم إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيِه َوَلِكَن َأْكَثَر ا﴿ : - لنَاِس اَل َيْعَلُموَن ُقِل اّلَلُ ُُيْ

 [. ٢٦اجلاثية: ]  ﴾ (٢٦)

 الشرح

ب، يعني كيف ُيصل منكم  ﴾ َكْيَف َتْكُفُرونَ ﴿ قال:  -جل وعال  -ُثَم َذَكر الل  وهذا استفهام تعجُّ

ًتا﴿ به،  -جل وعال  -الُكفر؟ وهذا الفسق واخلروج عن ما أمر الل   َفَأْحَياُكمْ ﴿ يف العدم،  ﴾ َوُكنُْتْم َأْمَوا

ِييُكمْ ﴿ ، امليتة احلقيقية، مفارقة اإلنسان للدنيا ﴾ ُثَم ُيِميُتُكمْ ﴿ يف هذه الدنيا،  ﴾ ﴿ يوم القيامة،  ﴾ ُثَم ُُيْ

ًتا﴿ : -عز وجل  -، فقال الل ﴾ ُثَم إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ   َوُكنُْتْم َأْمَوا
ِ
 .﴾ َكْيَف َتْكُفُروَن بِاّلَل
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 : ًتا، كَم ذكر ابن كثري هنا وقالوا ، بل قال بعض " أن إضَمر قد يف الكالم مهم "املعنى: وقد كنتم أموا

 :  ؛ ْلنه ماذا يكون املعنى؟!" لوال إضَمر قد مل جُيز الكالم "أهل العلم، قالوا

ًتا﴿   َوُكنُْتْم َأْمَوا
ِ
ًتا، فإًذا يكون هناك فيه ا فاملقصود: أنه حال ُكفركم كنتم أمو ﴾ َكْيَف َتْكُفُروَن بِاّلَل

]  ﴾ إِْن َكاَن َقِميُصُه ُقَد ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت ﴿ يف سورة يوسف، قال:  -عز وجل  -إشكال، ولذلك الل 

: الُبَد ِمن التقدير: فقد كذبت، حتى يستقيم معنى الكالم. [ ٢٧يوسف:   قالوا

هذه  "يف هذه اآلية مستعجًبا ِمن حال املِّشكني، حال الُكَفار، قال بعضهم:  -جل وعال  -فقال الل 

 ." هذه يف املنافقني "، وقال بعضهم: " يف اليهود

ب عىل حال اإلنسان، وهذا االستفهام وإن كان يف حال أمر  واملقصود يف ذلك: أنه استفهام تعجُّ

الُكفر، كذلك يف حال أهل اإليَمن الذي ُيصل عنده ِمن املعصية، أو ِمن الذنب، كيف ُيصل منه هذا 

يرَس له النعم، وهَيأ له ِمن اْلمور، وأخرج له ِمن كنوز اْلرض، وأنزل عليه  -جل وعال  -اْلمر والل 

 ِمن كنوز السَمء ونحو ذلك؟!

 لك ُيصل منه املعصية.ومع ذ

 املنت

ُهَن َسْبَع َسََمَواٍت َوُهَو ﴿   َفَسَوا
ِ
بُِكلر ُهَو اَلِذي َخَلَق َلُكْم َما يِف اْْلَْرِض مَجِيًعا ُثَم اْسَتَوى إىَِل الَسََمء

 َعلِيٌم )
ٍ
ء  [. ٢٩البقرة: ]  ﴾ (٢٩يَشْ

أنفسهم، َذكر دلياًل آخر َما يشاهدونه ِمن خلق  يفداللًة ِمن خلقهم وما يشاهدونه  -تعاىل  -ملا ذكر 

  السَموات واْلرض.
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 الشرح

َا النَاُس اْعُبُدوا َرَبُكُم اَلِذي َخَلَقُكمْ ﴿ ِمن بداية يف  نحن لو نلحظيعني  ثم جاءت  [، ٢١البقرة: ]  ﴾ َيا َأَيُّ

قضية تقرير الربوبية يف كثرٍي ِمن اآليات؛ ْلَن هؤالء مل ينكروا هذا الباب فكان إلزامهم به سبيل إىل 

 االحتجاج عليهم.

ًشا َوالَسََمَء بِنَاءً ﴿  [ ٢١البقرة: ]  ﴾ اْعُبُدوا َرَبُكُم اَلِذي َخَلَقُكمْ ﴿   البقرة:]  ﴾ اَلِذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض ِفَرا

 [. ٢٩البقرة: ]  ﴾ ُهَو اَلِذي َخَلَق َلُكْم َما يِف اْْلَْرِض مَجِيًعا﴿ ُثَم َذكر أيًضا هنا  [، ٢٢

 -سبحانه وتعاىل  -هذا كله امتنان عليهم بأمر الربوبية، وتقرير َلم بتوحيد الربوبية حتى يقروا لل 

ء كان املِّشكني يرتكون ما يعبدون، ِمن اْلصنام واْلوثان، أو كان النصارى فيرتكون  بالعبادة، وسوا

 ، كل هذا احتجاج عليهم.-جل وعال  -عبادة عيسى، أو كان اليهود فيرتكون عبادة عزير، ويعبدون الل 

ُكُم اْْلَْعىَل ﴿ مثل: فرعون  " اخلَلقنكر توحيد الربوبية إال ُشَذاذ مل يُ  "ولذلك يقول أهل العلم:  َأنَا َربُّ

أو مثل الدهريون الطبيعيون الذين يقولون: إن الدهر هو الذي ُييي ويميت،  [، ٢٥، ٢٤النازعات: ]  ﴾ (٢٤)

 وأن الطبيعة هي التي َّتلق.

الشيوعيون، الشيوعيون يقولون: ال إهل واحلياة مادة؛ أي ال يوجد إهل  -يف زماننا هذا-وهذا كقول 

ك الذين ُبعث فيهم رسول الل   -واحلياة مادة، والطبيعة هي التي َّتلق، فهذا قليل، وإال فإن أهل اإلُشا

ع التوحيد -ملسو هيلع هللا ىلص  ون ِبذا النوع ِمن أنوا  ْن َخَلَق الَسََمَواِت َواْْلَْرَض َلَيُقوُلَن اّلَلُ َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم مَ ﴿ ، ُيقرُّ

ون بذلك، فلذلك  [ ٨٧الزخرف: ]  ﴾ َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلَن اّلَلُ ﴿  [، ٢٥لقَمن: ]  ﴾ فهم ُمقرُّ

ون به ِمن توحيد الربوبية.  االحتجاج عليهم بَم ُيقرُّ
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 املنت

 ُهَو ﴿ وقال: 
ِ
أي: قصد إىل السَمء،  ﴾ اَلِذي َخَلَق َلُكْم َما يِف اْْلَْرِض مَجِيًعا ُثَم اْسَتَوى إىَِل الَسََمء

ي بى إىل. ء هاهنا مضَمٌن معنى القصد واإلقبال؛ ْلنه ُعدر  واالستوا

 الشرح

ء مضَمٌن معنى القصد واإلقبال "يعني قوله:  هذا غري صحيح، يقول شيخ اإلسالم ابن  " أَن االستوا

وال ِمن  -قال:-أنَه مل يُقل أحد ِمن الصحابة وال ِمن التابعني  "تيمية، ويذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

ء كَم ذكر ابن القيم عىل " أئمة التفسري بأن معنى االستواء: القصد ، فلم يرد عن السلف، معنى االستوا

ر والصعود، وَنظم هذا يف يأِت بمعنى  "أربع معاين:  العلو، ويأِت معنى االرتفاع، ويأِت بمعنى االستقرا

 ؛ أنه العلو واالرتفاع واالستقرار والصعود." نونيته املشهورة

د كَم   أَما القصد فلم ُيعرف هذ ِمن تفاسري السلف، وأنكره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقال: إن املرا

 ُثَم اْس ﴿ حكى ابن القيم بقوله: 
ِ
د به: العلو، أي: عال وارتفع، كَم جاء  [ ٢٩البقرة: ]  ﴾ َتَوى إىَِل الَسََمء املرا

 أيًضا عن مجٍع ِمن املحققني.

 ﴿ ، أن معنى قوله " بأن هذا التفسري عليه اإلمجاع "بل قال ابن القيم: 
ِ
أي:  ﴾ ُثَم اْسَتَوى إىَِل الَسََمء

ء يف اللغة القصد، ال  -يف احلقيقة-عال إىل السَمء، وِبذا فرَسه علَمء اللغة، فال ُيعرف  ِمن معاين االستوا

ُيعرف ذلك، والل أعلم، يعني هذا قد يكون قول ضعيف، أو ال يصح، وإال ِبذا املعنى ال يصح يف اللغة 

 عموًما، ال هو ِمن تفسري ابن كثري وإن قاله ابن كثري.

 املنت

ُهنَ ﴿  ﴿ . ﴾ َفَسَواُهنَ ﴿ ا، والسَمء هاهنا اسم جنس، فلهذا قال: أي: فخلق السَمء سبعً  ﴾ َفَسَوا
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 َعِليمٌ 
ٍ
ء  [، ١٤امللك: ]  ﴾ َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق ﴿ أي: وِعْلمه حميٌط بجميع ما خلق. كَم قال:  ﴾ َوُهَو بُِكلر يَشْ

  وتفصيل هذه اآلية يف سورة حم السجدة.

 الشرح

، يعني نحن عندما.. َمن نحن حتى ُنخطّ  ئ ابن كثري، أو غري حتى ابن كثري، لكن ما لإلنسان أن يتجَرأ

وال ينبغي لطالب العلم أن يتجَرأ عىل َّتطئة إمام ِمن أئمة السنة ملجرد أنه فهم أمًرا ما مل يكن هذا اْلمر 

 مقَرًرا عند السلف.

فكونه ينقل َتقيق أهل العلم ملسألة ِمن املسائل، هذا هو الواجب عليه، ومثل شيخ اإلسالم ابن 

ء التام للنصوص، ومعرفة مذاهب  فرة واالستقرا تيمية الذي هو شيخ ابن كثري، وله ِمن العلوم الوا

ن املحققني ِمن أهل العلم منهم ابن السلف فكونه ينكر مثل هذا التفسري، وكذلك تابعه عىل ذلك مجع مِ 

 القيم.

فلنا يف ذلك أن نتمَسك يعني بعلَمء َلم شأْنم الكبري يف معرفة أو يف َتقيق منهج ومذهب السلف  

يف هذه املسائل، والسيَم مسائل االعتقاد، وإال فال ينبغي لطالب العلم أن يبادر إىل اإلنكار ْلمر فهمه 

 العلم مستند.هو، وليس له ِمن كالم أهل 

 بل الواجب عليه أاَل يستعجل يف ذلك.

 )...( الطالب:

وعموًما قد يكون تابع يف ذلك ابن كثري، لكن يبقى أن هذا املعنى ليس ِمن معاين اللغة يف  الشيخ:

ء، وَتعِرف أن املعنى اللغوي معترب يف تفسري املعنى الِّشعي.  االستوا
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 املنت

ُقْل َأِئنَُكْم َلَتْكُفُروَن بِاَلِذي َخَلَق اْْلَْرَض يِف ﴿ وتفصيل هذه اآلية يف سورة حم السجدة وهو قوله: 

  [. ٩فصلت: ]  ﴾ َيْوَمنْيِ 

 الشرح

يف هذه املسألة أو يف غريها يعني أن ينظر يف رجوع اإلنسان  -سبحانه وتعاىل  -ولكن جيعل جيعل الل 

كه به، دائًَم معرفة احلق ال ترتبط باْلشخاص، أو بمعرفة فالن ِمن الناس فإن قال اْلمر  إىل احلق ويف متسُّ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -فهو ال َشَك أنه حق، عدا رسول الل 

 بعض اْلمور وأخذ التابعون بقول اختلفوا فيَم بينهم يف -ريض الل عنهم  -ولذلك حتى الصحابة 

فالَشَك أن اْلمر ال جيوز أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعض الصحابة دون بعض، فإذا جاء اْلمر عن الل وعن الرسول 

 خُيالف فيه.

أو إذا أمجع الصحابة عىل قوٍل ولو كان إمجاًعا ثبوتيًّا يف قول صحايبٍّ مل خيالف صحابيًّا آخر، أو مل  

ا ُشعيًّا واش تهر فهذا كذلك ُحَجة وإمجاع معمول به، وأَما دون ذلك ِمن العلَمء فإنه كَم قال خيالف نصًّ

كلٌّ يؤخذ ِمن قوله وُيرد، إال صاحب هذا القرب وأشار إىل قرب رسول "اإلمام مالك يف قاعدته املشهورة: 

 ."-ملسو هيلع هللا ىلص  -الل 

ضاّلة املؤمن أينَم وجده أخذ فاملقصود يف هذا: أن اإلنسان دائًَم َييئ نفسه عىل اْلخذ باحلق، واحلق 

 به.

 املنت

ُقْل َأِئنَُكْم َلَتْكُفُروَن بِاَلِذي َخَلَق اْْلَْرَض يِف َيْوَمنْيِ ﴿ وتفصيل هذه اآلية يف سورة حم السجدة وهو قوله: 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 26 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

نَي )
ِ
هَتَا يِف ( َوَجَعَل ِفيَها َرَواِِسَ ِمْن ٩َوََتَْعُلوَن َلُه َأنَْداًدا َذلَِك َربُّ اْلَعامَل َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقَدَر ِفيَها َأْقَوا

ًء لِلَساِئلنَِي )  َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل ََلَا َولِْْلَْرِض اِْئتَِيا َطْوًعا َأْو َكْرًها ١٠َأْرَبَعِة َأيَاٍم َسَوا
ِ
( ُثَم اْسَتَوى إىَِل الَسََمء

ْنَيا ( َفَقَضا١١َقاَلَتا َأتَْينَا َطاِئِعنَي )  َأْمَرَها َوَزَينَا الَسََمَء الدُّ
ٍ
ٍت يِف َيْوَمنْيِ َوَأْوَحى يِف ُكلر َسََمء ُهَن َسْبَع َسَمَوا

 [. ١٢-٩فصلت: ]  ﴾ (١٢بَِمَصابِيَح َوِحْفًظا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم )

ابتدأ بخْلق اْلرض أَواًل، ثم خَلق السَموات سبًعا، وهذا شأن البناء  -تعاىل  -ففي هذا داللة عىل أنه 

( ٢٧َأنُْتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم الَسََمُء َبنَاَها )ء﴿ : -تعاىل  -أن ُيبدأ بعَمرة أسافله ُثَم أعاليه بعد ذلك، فأَما قوله 

َها ) ( َأْخَرَج ٣٠( َواْْلَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها )٢٩َج ُضَحاَها )( َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخرَ ٢٨َرَفَع َسْمَكَها َفَسَوا

َباَل َأْرَساَها )٣١ِمنَْها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) فقد  [، ٣٢-٢٧النازعات: ]  ﴾ (٣٣( َمَتاًعا َلُكْم َوِْلَنَْعاِمُكْم )٣٢( َواجْلِ

 هاهنا إنَم هي لعطف اخلرب عىل اخلرب، ال لعطف الفعل عىل الفعل. ﴾ ُثمَ ﴿ قيل: إن 

وقد ذكر ابن أيب حاتم وابن مردويه يف تفسري هذه اآلية: احلديث الذي رواه مسلم والنسائي يف 

سَمعيل بن ُأمَية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الل بن اِمن رواية ابن جريج قال: أخربين  -أيًضا-التفسري 

 -صىل الل عليه وسلم  -، قال: أخذ رسول الل -الل عنه ريض  - أم سلمة، عن أيب هريرة رافع موىل

بيدي فقال: )) خَلق الل الرتبة يوم السبت، وخَلق اجلبال فيها يوم اْلحد، وخَلق الشجر فيها يوم االثنني، 

يوم اخلميس، وخَلق آدم بعد  وخَلق املكروه يوم الثالثاء، وخَلق النور يوم اْلربعاء، وبَث فيها الدواب

 العرص يوم اجلمعة ِمن آخر ساعة ِمن ساعات اجلمعة، فيَم بني العرص إىل الليل ((.

تكَلم عليه عيل بن املديني والبخاري وغري واحد ِمن وهذا احلديث ِمن غرائب صحيح مسلم، وقد 

كالم كعب اْلحبار، وإنَم اشتبه عىل بعض احلَفاظ، وجعلوه ِمن كالم كعب، وأَن أبا هريرة إنَم سمعه ِمن 

 الرواة فجعلوه مرفوًعا، وقد حَرر ذلك البيهقي.
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 الشرح

: أنه ِمن غرائب صحيح مسلم، يعني عدا ما ُذكر: -رمحه الل  -يعني هذا احلديث كَم قال املَصنرف 

: أنه خيالف اآلية يف أن الل  اَلِذي َخَلَق اْْلَْرَض ﴿ قال:  -جل وعال  -أنه ِمن رواية كعب اْلحبار قالوا

يوم خلق الل الرتبة يوم السبت، وخلق اجلبال فيها )) قالوا هنا: جاء يف احلديث:  [ ٩فصلت: ]  ﴾ يِف َيْوَمنْيِ 

 .(( اْلحد، وخلق الشجر فيها يوم..

ٌع كبري بني أهل الِعلم، وَمن  : هذا يناقض ما ورد يف اآلية، ويف ثبوت احلديث أو عدم ثبوته نزا فقالوا

ذكر ابن كثري أن عيل بن املديني والبخاري ُييي بن معني، وكذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم، 

 لعلم عىل عدم صحته، وأنَه إنَم هو ِمن قول كعب اْلحبار.وغريهم ِمن املحققني ِمن أهل ا

حتى قال البخاري يف التاريخ الكبري حينَم تكَلم عن هذا احلديث جاء  ِمن رواية أيب هريرة عن كعب 

عن احلديث، وحاول اجلمع بني  -رمحه الل  -مي ، ودافع العاَلمة املعلّ "وهو أصح"اْلحبار، قال: 

عن احلديث بثبوت صحته ِمن طرٍق أخرى  -رمحه الل  -احلديث وبني اآلية، ودافع كذلك الشيخ اْللباين 

 ونحو ذلك.

ٌع كبري وإن كان قول ابن تيمية وابن القيم يف هذا الظاهر أقرب والل أعلم؛  وعموًما، يف املسألة نزا

ئيليات، وكَم قلنا: ملا ذكروه ِمن بعض الروايات ال تي تذكر أنه ِمن رواية كعب اْلحبار، وهو ِمن اإلرسا

 أَن املسألة فيها نظر عند أهل العلم.

 وذكر آيات فصلت، يعني سهو؟ " وتفصيل هذه اآلية يف سورة حم السجدة "وهو ذكر  القارئ:

 نعم؟ الشيخ:

ثم ذكر آيات  " -تعاىل  -وتفصيل هذه اآلية يف سورة حم السجدة وقوله  "ذكر قال:  القارئ:
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 سهو ِمن املؤلف؟ وفصلت، فهل ه

 )الشيخ(: الل أعلم، يعني ُيتاج نظر يف ذلك، الل أعلم، نعم.

 املنت

َماَء َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إِينر َجاِعٌل يِف اْْلَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوا ﴿  َأََتَْعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدر

ُس َلَك َقاَل إيِنر َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن )  [. ٣٠البقرة: ]  ﴾ (٣٠َوَنْحُن ُنَسبرُح بَِحْمِدَك َوُنَقدر

: -تعاىل  -ل بامتنانه عىل بني آدم، بتنوَيه بذكرهم يف املْل اْلعىل قبل إجيادهم، فقا -تعاىل  -خيرب 

أي: واذكر يا حممد إذ قال ربك للمالئكة، واقصص عىل قومك  [ ٣٠البقرة:]  ﴾ َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكةِ ﴿ 

 ذلك.

 الشرح

َك لِْلَماَلِئَكةِ ﴿ َمن هم املالئكة؟ يعني   هل هم مجيع املالئكة؟ أم َمن هبطوا  [ ٣٠البقرة:]  ﴾ َوإِْذ َقاَل َربُّ

 مع إبليس؟

أخربهم ِبذا، وقيل: أن َمن هبطوا مع  -عز وجل  -قوالن للسلف يف هذا، قيل: مجيع املالئكة، الل 

إبليس؛ ْلن القول: بأْنم الذين هبطوا مع إبليس قال به بعض السلف، وهو قوٌل قوي؛ ْلنه يتعَلق بالقصة 

قال بعض  [ ٣٠البقرة: ]  ﴾ (٣٠َقاَل إيِنر َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن )﴿ : -جل وعال  -التي ستأِت يف قول الل 

: إًذا كان اخلطاب للمالئكة  [ ٣٠البقرة: ]  ﴾ (٣٠إيِنر َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن )﴿ السلف:  ِمن كرِب إبليس، فقالوا

 الذين هبطوا مع إبليس وليس جلميع املالئكة.

 املنت

هاهنا زائدة، وأن  (( إذ)) أنه زعم أن  -وهو أبو عبيدة-َحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية 
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  تقدير الكالم: وقال ربك. ورَده ابن جرير.

 

 الشرح

د ِبا الوقت، فال تكون زائدة،  يعني رده ابن جرير، ورده الَزَجاج وغريه، والصواب: أن )إذ( املرا

أنه ال يوجد يشء زائد يف القرآن، وأن القول بأنه يشء زائد ال منفعة فيه، غري وقد تقَدم معنا ِمن قبل 

صحيح، ما ِمن حرف يف القرآن إال وله معنًى وله فائدة، قاعدة كلية: ال ُيقال أن هناك زوائد يف القرآن ال 

 معنى َلا.

 املنت

ين حتى قال الَزَجاج: هذا اجرتاء ِمن أيب عبيدة،  إيِنر َجاِعٌل ﴿ قال القرطبي: وكذا رَده مجيع املفرسر

 أي: قوًما خيلف بعضهم بعًضا قرًنا بعد قرن وجياًل بعد جيل. ﴾ يِف اْْلَْرِض َخلِيَفةً 

 الشرح

؛ يعني قوٌم خيلف بعضهم بعًضا، وال ُيقال: خليفة الل، ﴾ َخلِيَفةً ﴿ يعني هذا هو الصواب يف معنى 

وال خليفٌة عن الل، فإن هذا ال يصح، ومن اْللفاظ املنكرة، ُيقال: هذا فالن خليفة الل يف أرضه، فإن 

مل يغب عن خلقه فال حاجة إىل َمن خيلفه  -سبحانه وتعاىل  -هو خالق كل يشء، والل  -جل وعال  -الل 

 َم اخلالفة تكون..سبحانه، وإن

فلذلك قيل: خليفة رسول الل، وهو أبو بكر، أو خليفة خليفة رسول الل وهو عمر، فهذا يصح؛ 

، فلذلك ال ُيقال: فالٌن خليفة -جل وعال  -ْلَن الناس خيلف بعضهم بعًضا، وليس هناك َمن خيلف الل 

 الل، أو خليفٌة عن الل.
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 املنت

َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء ﴿ وقال:  [، ١٦٥اْلنعام: ]  ﴾ َوُهَو اَلِذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اْْلَْرضِ ﴿ : -تعاىل  -كَم قال 

ُلُفونَ ﴿ وقال  [، ٦٢النمل: ]  ﴾ اْْلَْرضِ  وقال  [، ٦٠الزخرف: ]  ﴾ َوَلْو َنَشاُء جَلََعْلنَا ِمنُْكْم َماَلِئَكًة يِف اْْلَْرِض خَيْ

 [. ٥٩مريم: ]  ﴾ َبْعِدِهْم َخْلٌف َفَخَلَف ِمن ﴿ 

د هاهنا باخلليفة آدم عليه السالم فقط؛ إذ لو كان كذلك ملا حُسن قول املالئكة:  َأََتَْعُل ﴿ وليس املرا

َماءَ  فإْنم إنَم أرادوا أَن ِمن هذا اجلنس َمن يفعل ذلك،  [، ٣٠البقرة: ]  ﴾ ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدر

م علموا ذلك بعلٍم خاص، أو بَم فهموه ِمن الطبيعة البِّشية فإَن الل أخربهم: أنه خيلق هذا الصنف وكأْن

ين يف ذلك. ل املفرسر  ِمن صلصال ِمن محٍإ مسنون، أو أْنم قاسوهم عىل َمن سبق، كَم سنذكر أقوا

ه آدم، كَم قد يتومّه  وقوُل املالئكة هذا ليس عىل وجه االعرتاض عىل الل، وال عىل وجه احلسد لبني

بعض املفرسين، وإنَم هو سؤال استعالم واستكشاف عن احلكمة يف ذلك، يقولون: يا ربنا، ما احلكمة 

د عبادتك، فنحن  ُنَسبرُح ﴿ يف َخْلق هؤالء مع أَن منهم َمن ُيفسد يف اْلرض ويسفك الدماء، فإن كان املرا

ُس َلَك   أي: نصيل لك كَم سيأِت، أي: وال يصدر منا يشء ِمن ذلك، وهاّل  [، ٣٠البقرة: ]  ﴾ بَِحْمِدَك َوُنَقدر

 وقع االقتصار علينا؟

أي: إين  [، ٣٠البقرة: ]  ﴾ (٣٠إيِنر َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن )﴿ جميًبا َلم عن هذا السؤال:  -تعاىل  -قال الل 

ما ال تعلمون أنتم؛ فإين  -ي ذكرمتوهاعىل املفاسد الت-أعلم ِمن املصلحة الراجحة يف َخْلق هذا الصنف 

سأجعل فيهم اْلنبياء، وأرسل فيهم الرسل، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء، والصاحلون والعَباد، 

 - تبارك وتعاىل - والزَهاد واْلولياء، واْلبرار واملقَربون، والعلَمء العاملون واخلاشعون، واملحبون له

 املتبعون رسله، صلوات الل وسالمه عليهم.
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قال ابن جرير: وإنَم معنى اخلالفة التي ذكرها الل إنَم هي خالفة قرن منهم قرًنا، قال: واخلليفة 

ُثَم ﴿ : -تعاىل  -الفعيلة ِمن قولك، خلف فالن فالًنا يف هذا اْلمر: إذا قام مقامه فيه بعده، كَم قال 

 [. ١٤يونس: ]  ﴾  يِف اْْلَْرِض ِمن َبْعِدِهْم لِنَنُْظَر َكْيَف َتْعَمُلونَ َجَعْلنَاُكْم َخاَلِئَف 

ومن ذلك قيل للسلطان اْلعظم: خليفة؛ ْلنه َخَلف الذي كان قبله، فقام باْلمر مقامه، فكان منه 

  خلًفا.

ُس َلَك ﴿  قال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهري،  [ ٣٠البقرة: ]  ﴾ َوَنْحُن ُنَسبرُح بَِحْمِدَك َوُنَقدر

 ، طهارة وتعظيم له.(( وسقدّ )) وح، تنزيه له، وبقوَلم: وس، يعني بقوَلم: سبّ وح قدّ ومنه قوَلم: سبّ 

َوَنْحُن ُنَسبرُح ﴿ سة، يعني بذلك املطهرة. فمعنى قول املالئكة إًذا: ولذلك قيل لْلرض: أرض مقدّ 

ُس َلَك  ئك َما يضيفه إليك أهل الِّشك بك،  [؛ ٣٠البقرة: ]  ﴾ بَِحْمِدَك َوُنَقدر ُس َلَك ﴿ ننزهك ونربر  ﴾ َوُنَقدر

 ننسبك إىل ما هو ِمن صفاتك، ِمن الطهارة ِمن اْلدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. [ ٣٠البقرة: ] 

 الشرح

قيل: نصيل لك، كَم جاء عن ابن مسعود، وعن ابن  [، ٣٠البقرة: ]  ﴾ ُنَسبرُح بَِحْمِدكَ ﴿ يعني قوَلم: 

 -ئك؛ ْلن التسبيح هو التنزيه يف اللغة وهذا َما اتفق علَمء اللغة، وتنزيه الل عباس، قيل: ننزهك ونربّ 

 هو تنزَيه عن النقائص. -سبحانه وتعاىل 

جلهمية، فإن وهذا هو قول أهل السنة واجلَمعة، بخالف التسبيح عند املعتزلة، والتسبيح عند ا

بتنزيه له عن النقائص مع إثبات  -سبحانه وتعاىل  -التسبيح عندهم: هو تعطيل الصفات، وإنَم تنزيه الل 

 لنفسه، ونفي مشاِبة ذلك للمخلوقني. -جل وعال  -ما أثبته الل 

ُس َلَك ﴿  ننسبك إىل ما  ": -رمحه الل  -كَم ذكر املصنف -قيل: نعظرمك وقيل  [، ٣٠البقرة: ]  ﴾ َوُنَقدر
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 ." هو ِمن صفاتك، ِمن الطهارة ِمن اْلدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك

 املنت

قال قتادة: فكان يف علم الل أنه سيكون يف تلك  [ ٣٠البقرة: ]  ﴾ (٣٠َقاَل إيِنر َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن )﴿ 

  اخلليقة أنبياء ورسل وقوم صاحلون وساكنو اجلنة.

 الشرح

 . [ ٣٠البقرة: ]  ﴾ (٣٠َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن )﴿ وقيل: أعلم عواقب اْلمور التي ستكون، و

 املنت

 إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي )َوَعَلَم آَدَم اْْلَْسََمَء ُكَلَها ُثَم ﴿ 
ِ
 َهُؤاَلء

ِ
اَلِئَكِة َفَقاَل َأنْبُِئويِن بَِأْسََمء ( ٣١َعَرَضُهْم َعىَل امْلَ

ََم ( َقاَل َيا آَدُم َأنْبِْئُهْم بَِأْسََمِئِهْم َفلَ ٣٢َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلنَا إاَِل َما َعَلْمَتنَا إَِنَك َأنَْت اْلَعلِيُم احْلَِكيُم )

وَن َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن َأنَْبَأُهْم بَِأْسََمِئِهْم َقاَل َأمَلْ َأُقْل َلُكْم إيِنر َأْعَلُم َغْيَب الَسََمَواِت َواْْلَْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبدُ 

 [. ٣٢، ٣١البقرة: ]  ﴾ (٣٣)

به ِمن علم أسَمء كل يشء دوْنم، فيه ُشف آدم عىل املالئكة، بَم اختَصه  -تعاىل  -هذا مقام ذكر الل 

م هذا الفصل عىل ذاك؛ ملناسبة ما بني هذا املقام وعدم علمهم وهذا كان بعد سجودهم له، وإنَم قدّ 

 : بأنه يعلم ما ال يعلمون.-تعاىل  -بحكمة خلق اخلليفة، حني سألوا عن ذلك، فأخربهم 

ل به عليهم يف الِعلم. -تعاىل  -وَلذا ذكر   هذا املقام عقيب هذا؛ لُيبنير َلم ُشف آدم بَم ُفضر

 الشرح

 [ ٣١البقرة: ]  ﴾ َوَعَلَم آَدَم اْْلَْسََمَء ُكَلَها ُثَم َعَرَضُهْم َعىَل امْلَاَلِئَكةِ ﴿ : -جل وعال  -يعني هنا ذكر الل 

خلق آدم  -تعاىل  -إن الل )) آدم، وهذه اآلية وما جاء يف احلديث:  -سبحانه وتعاىل  -بعد َخْلق الل 

 .(( طوله ستون ذراًعا
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مل تنطيل عىل أهل الكفر، بل انطلت  -لْلسف الشديد-هذا كله يناقض نظرية داروين الكاذبة التي 

 حتى عىل بعض أهل اإلسالم، يف أن منشأ اإلنسان أنه قرد ُثَم تطَور بعد ذلك.

ل الباطلة يف ذلك، قال هنا:   فيه ُشف  -تعاىل  -هذا مقام ذكر الل  "فهذا الَشَك يعني أنه ِمن اْلقوا

 ." آدم عىل املالئكة

تأِت هنا مسألة يبحثها أهل الِعلم: وهي تفضيل اْلنبياء عىل املالئكة، وهذا الَشَك أنه هو الصحيح؛ 

 تفضيل املالئكة عىل صاحلي البِّش، هل اْلفضل تفضيل اْلنبياء عىل املالئكة، ثم صار خالٌف يف

 املالئكة؟ أم اْلفضل صاحلو البِّش؟

وهذه املسألة وغريها ِمن املسائل التي صار فيها اختالف يف باب التفضيل، هل اْلفضل عائشة أم 

 خدجية؟ هل اْلفضل عائشة أم فاطمة؟

أَن التفصيل يف "ا عنه ابن القيم وهو: قَرر فيها شيخ اإلسالم قاعدة مجيلة نافعة يف هذا الباب ذكره

، ومعنى ذلك: أنك إذا جئت إىل املفاضلة فقلت: أَن هذا أفضل باعتبار "مقام التفضيل أوىل ِمن الرتجيح

ا،  كذا، وهذا أفضل باعتبار كذا، أوىل ِمن الرتجيح: أوىل ِمن أن تقطع بأفضلية ما مل يكن التفضيل جاء نصًّ

ا فإننا ن  توقف عند النص، لكن إذا كان حمل اجتهاد فإن التفصيل أوىل ِمن قضية التفضيل.فإذا جاء نصًّ

ودائًَم التفصيل فيه َتقيق للمسألة أكثر ِمن جمَرد الرتجيح، فيه إعَمل جلميع اْلدلة، فيقال: املالئكة 

عىل املعصية وال يعصونه هم أفضل، والبِّش باعتبار أْنم قادرون  -جل وعال  -باعتبار أْنم يطيعون الل 

وهم صاحلون، جياهدون أنفسهم عىل فعل الطاعات مع أنه متيرس َلم فعل املعصية فهم ِبذا االعتبار 

 أفضل.

خدجية باعتبار نرصة اإلسالم يف أوله أفضل، وعائشة باعتبار نِّش العلم، وجهدها يف نِّش سنة رسول 
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هي أفضل، فهذه االعتبارات والتفصيل فيها أوىل ِمن قضية ترجيح قول عىل آخر، أو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الل 

تفضيل قول عىل آخر، وهي قاعدة لو استعملها اإلنسان حتى أحياًنا يف نظرته لبعض اْلمور، حتى يف 

ِمن الرتجيح أوالده، فقضية التفضيل املطلق لفالن ربَم لو فَصل فيها، دائًَم التفصيل يكون فيه َتقيق أكثر 

ا فإنه ال جيوز خمالفة النص، أو التفصيل بعد اجلزم فيه.  املطلق، ما مل يكن يف ذلك نصًّ

 املنت

قال ابن عباس: هي هذه اْلسَمء التي يتعارف ِبا الناس:  [، ٣١البقرة: ]  ﴾ َوَعَلَم آَدَم اْْلَْسََمَء ُكَلَها﴿ 

 إنسان، ودابة، وسَمء، وأرض، وسهل، وبحر، ومجل، ومحار، وأشباه ذلك ِمن اْلمم وغريها.

وقال جماهد نحو ذلك، وكذلك ُروي عن سعيد بن جبري وقتادة وغريهم ِمن السلف: أنه عَلمه أسَمء 

  كل يشء.

 الشرح

 بن عباس أيًضا؛ أنه عَلمه أسَمء كل يشء.نعم، وهذا جاء عن ا

 املنت

 .﴾ ُثَم َعَرَضُهمْ ﴿ واختار ابن جرير أنه عَلمه أسَمء املالئكة وأسَمء الذرية؛ ْلنه قال: 

 الشرح

يعني هذه املسألة ينبني عليها مسألة يبحثها اْلصوليون، وهي: هل اْلصل يف اللغة التوقيف، أِم 

 االصطالح؟اْلصل فيها 

ومعنى هذا: أن هل اْلصل أن هذه اْلسَمء توقيفية؟ يعني: أم أْنا ُمْصَطَلٌح عليها، يعني: اجتمع 

 الناس عىل االصطالح عليها؟

فبعضهم قال: إْنا توقيفية، وبعضهم قال: إْنا اصطالحية، وبعضهم قال: قد تكون بعضها توقيفية 
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وبعضها اصطالحية، وبينهم يف هذا ردود، وهي كَم قيل: طويلة الذيل قليلة النيل، يعني: مسألة طويلة 

كبرًيا يف أن اللغة  والثمرة فيها قليلة، وإن كان القول بأْنا اصطالحية، انترص له املعتزلة انتصاًرا

، فبَمذا تكلموا حينَم اصطلحوا؟ ض عليهم بأْنم اصطلحوا  اصطالحية، واعرُتِ

، فبَمذا يعني أخذوا بالتوقيف أواًل، إًذا تكون يف اْلصل توقيفية، وعموًما يف ذلك  يعني اصطلحوا

 نزاع.

 املنت

َجح به ليس بالزم، فإنه ال ينفي أن وهذا عبارة عَم يعقل. وهذا الذي ر ﴾ ُثَم َعَرَضُهمْ ﴿ ْلنه قال: 

 ﴿ يدخل معهم غريهم، وُيعرَب عن اجلميع بصيغة ِمن يعقل للتغليب. كَم قال: 
ٍ
َواّلَلُ َخَلَق ُكَل َداَبٍة ِمن َماء

ُلُق اّلَلُ َما َيَشاُء إَِن َفِمنُْهْم َمن َيْميِش َعىَل َبْطنِِه َوِمنُْهْم َمن َيْميِش َعىَل ِرْجَلنْيِ َوِمنُْهْم َمن َيْميِش  َعىَل َأْرَبٍع خَيْ

 َقِديٌر )
ٍ
ء  [. ٤٥النور: ]  ﴾ (٤٥اّلَلَ َعىَل ُكلر يَشْ

والصحيح: أنه عَلمه أسَمء اْلشياء كلها: ذواهتا وصفاهتا وأفعاَلا؛ وَلذا روى البخاري يف تفسري 

قال: )) جيتمع  - الل عليه وسلم صىل -عن النبي هذه اآلية ِمن كتاب التفسري ِمن صحيحه عن أنس 

املؤمنون يوم القيامة، فيقولون: لو استشفعنا إىل ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الل 

 بيده، وأسجد لك مالئكته، وعَلمك أسَمء كل يشء، فاشفع لنا عند ربك حتى يرُينا ِمن مكاننا هذا ((.

 الشرح

جل وعال  -؛ يعني هذا هو الشاهد أَن: كل، هنا للعموم، فإًذا عَلم الل " وعَلمك أسَمء كل يشء "

: حتى القصعة والقصيعة والفسوة -حتى كَم جاء عن بعض السلف-آدم أسَمء كل يشء، قالوا  -

والُفسيئة بتصغريها وبتكبريها، كَل يشء عَلمه، وهذه يعني داللة، ثم قد يصطلح الناس بعد ذلك، كَم 
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 آلن عىل تسمية أمٍر معني.يصطلحون ا

 املنت

ده وساق املؤلرف احلديث بطوله. وذكر أنه  رواه أيًضا مسلم والنسائي وابن ماجه، ثم قال: ووْجُه إيرا

هنا واملقصود منه قوله عليه السالم: )) فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الل بيده، وأسجد ا ه

﴿ فدَل هذا عىل أنه عَلمه أسَمء مجيع املخلوقات؛ وَلذا قال: لك مالئكته، وعَلمك أسَمء كل يشء ((، 

 إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ  َفَقاَل ﴿ يعني: املسميات؛  ﴾ ُثَم َعَرَضُهْم َعىَل امْلَاَلِئَكةِ 
ِ
 َهُؤاَلء

ِ
أينر مل  ﴾ َأنْبُِئويِن بَِأْسََمء

 أخلق خلًقا إال كنتم أعلم منه، فأخربوين بأسَمء هؤالء إن كنتم صادقني.

وقال ابن جرير: ومعنى ذلك فقال: أنبئوين بأسَمء َمن عرضته عليكم أَيا املالئكة القائلون: أَتعل 

يسفك الدماء، ِمن غرينا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم يف اْلرض َمن يفسد فيها و

صادقني يف قيلكم: أينر إن جعلُت خليفتي يف اْلرض ِمن غريكم عصاين ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، 

وإن جعلتكم فيها أطعتموين واتبعتم أمري بالتعظيم يل والتقديس، فإذا كنتم ال تعلمون أسَمء هؤالء 

عرضُت عليكم وأنتم تشاهدوْنم، فأنتم بَم هو غري موجود ِمن اْلمور الكائنة التي مل ُتوجد أحرى الذين 

 أن تكونوا غري عاملني.

هذا تقديس وتنزيه ِمن املالئكة  ﴾ َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلنَا إِاَل َما َعَلْمَتنَا إَِنَك َأنَْت اْلَعلِيُم احْلَِكيمُ ﴿ 

، -تعاىل  -أن ُييط أحد بيشء ِمن علمه إال بَم شاء، وأن َيْعَلُموا شيًئا إال ما عَلمهم الل  -تعاىل  -لل 

 : أي: العليم بكل يشء، احلكيم  ﴾ ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلنَا إاَِل َما َعَلْمَتنَا إَِنَك َأنَْت اْلَعِليُم احْلَِكيمُ ﴿ وَلذا قالوا

 ن تشاء ومنعك َمن تشاء، لك احلكمة يف ذلك، والعدل التام.يف َخْلقك وأمرك ويف تعليمك مَ 

عباس: )) سبحان الل ((، قال: تنزيه الل نفسه عن السوء. ثم قال عمر روى ابن أيب حاتم: عن ابن 
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عيل: كلمة أحبها الل لعيلٍّ وأصحابه عنده: ال إهل إال الل، قد عرفناها فَم )) سبحان الل ((؟ فقال له 

 أن ُتقال. لنفسه، ورضيها، وأحّب 

قال جماهد: اسم احلَممة،  ﴾ َقاَل َيا َآَدُم َأنْبِْئُهْم بَِأْسََمِئِهْم َفَلََم َأنَْبَأُهْم بَِأْسََمِئِهمْ ﴿ : -تعاىل  -وقوله 

 والغراب، واسم كل يشء. وُروي عن سعيد بن جبري، واحلسن، وقتادة، نحو ذلك.

تعاىل  -يف رسده ما عَلمه الل  -عليهم السالم  -عىل املالئكة  - لسالمعليه ا -فلَم ظهر فضُل آدم 

َأمَلْ َأُقْل َلُكْم إِينر َأْعَلُم َغْيَب الَسََمَواِت َواْْلَْرِض ﴿ للمالئكة:  -تعاىل  -ِمن أسَمء اْلشياء، قال الل  -

تعاىل  -أي: أمل أتقَدم إليكم أين أعلم الغيب الظاهر واخلفي، كَم قال  ﴾ َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُمونَ 

َ َوَأْخَفى﴿ : - إخباًرا عن اَلدهد أنه قال لسليَمن:  -تعاىل  -، وكَم قال ﴾ َوإِْن ََتَْهْر بِاْلَقْوِل َفِإَنُه َيْعَلُم الرسر

ِرُج اخْلَْبَء يِف ﴿   اَلِذي خُيْ
ِ

َ
ِ

ُفوَن َوَما ُتْعلِنُوَن )َأاَل َيْسُجُدوا ّلل ( اّلَلُ اَل ٢٥الَسََمَواِت َواْْلَْرِض َوَيْعَلُم َما َُّتْ

 .﴾ (٢٦إهَِلَ إاَِل ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم )

 الشرح

﴿ فَضل آدم بالعلم عىل املالئكة  -جل وعال  -يعني هذه اآلية والتي قبلها فيها فضُل العلم، فالُل 

ِمن  -جل وعال  -َم ُذكر وهو طائر، ملا فضله الل إن، وحتى يف قصة اَلدهد، ﴾ َوَعَلَم َآَدَم اْْلَْسََمَء ُكَلَها

َبنَُه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو َْلَْذَبَحنَُه َأْو َلَيْأتَِينري بُِسْلَطاٍن مُ ﴿ العلم، قال سليَمن:  َفَقاَل َأَحْطُت بََِم مَلْ  (٢١بنٍِي )َْلَُعذر

ْط بِِه َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ بِنََبٍإ َيِقنٍي )  َوََلَا َعْرٌش َعظِيٌم ٢٢َُتِ
ٍ
ء ًة مَتْلُِكُهْم َوُأوتَِيْت ِمن ُكلر يَشْ َ ( إيِنر َوَجْدُت اْمَرأ

(٢٣ 
ِ
 [. ٢٤ -21النمل: ]  ﴾ ( َوَجْدهُتَا َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلَشْمِس ِمن ُدوِن اّلَل

جل  -وهذا مع ما فيه ِمن أن اْلنبياء ال يعلمون الغيب؛ ْلنه سأل عن اَلدهد، فيه كذلك أن الل  

 فَضل هذا الطري، وذكَر فضله؛ ْلن عنده شيًئا ِمن الِعلم. -وعال 
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رفع منزلة العلَمء حتى استشهدهم عىل  -من فضِل الِعلم- -جل وعال  -ففضُل العلم عظيم، والُل 

وهذه الشهادة تكفي، لكن  [ ١٨آل عمران: ]  ﴾ َشِهَد اّلَلُ َأنَُه اَل إهَِلَ إاَِل ُهوَ ﴿ ده باْللوهية وحدانيته؛ عىل تفرّ 

َوامْلَاَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًَم بِاْلِقْسِط اَل إهَِلَ إاَِل ُهَو ﴿ أهل العلم بياًنا ملنزلتهم  -جل وعال  -َأتَْبَع الل 

 . [ ١٨آل عمران: ]  ﴾ (١٨اْلَعِزيُز احْلَِكيُم )

 املنت

مع علمي غيب السَموات -وأعلم  ﴾ َوَأْعَلُم َما ُتْبُدونَ ﴿ : -تعاىل  -وقال ابن جرير: معنى قوله 

وما كنتم َّتفونه يف أنفسكم، فال خيفى عيّل  ﴾ َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُمونَ ﴿ ما تظهرونه بألسنتكم  -واْلرض 

ئركم، وعالنيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قوَلم:   َأََتَْعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها﴿ يشء، سواء عندي رسا

 ما كان عليه منطوًيا إبليس ِمن اخلالف عىل الل يف أمره، والتكرب عن طاعته. ، والذي كانوا يكتمونه﴾

، وإنَم ُقتل الواحد أو البعض، وُهزم الواحد  قال: وصَح ذلك كَم تقول العرب: ُقتل اجليش وهزموا

َن إِ ﴿ : -تعاىل  -أو البعض، فيخرج اخلرب عن املهزوم منه واملقتول خمرج اخلرب عن مجيعهم، كَم قال 

ِت   احْلُُجَرا
ِ
ُذكر أن الذي نادى إنَم كان واحًدا ِمن بني متيم، قال:  [ ٤احلجرات: ]  ﴾ اَلِذيَن ُينَاُدوَنَك ِمن َوَراء

 [. ٣٣البقرة: ]  ﴾ (٣٣َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن )﴿ وكذلك قوله: 

. الشيخ:  نعم، نقف هنا. جزاك الل خرًيا

 والل أعلم، وصىل الل عىل نبينا حممٍد، وعىل آله وصحبه وسلم.
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