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 املنت

╝  

 عند قوله تعاىل: ( عمدة التفسري ) قال اإلمام ابن كثري يف كتاب

ِذيَن آَمنُوا َقاُلوا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا إِىَل َشَياِطينِِهْم َقاُلوا إِنَّا َمَعُكْم إِنَََّم َنْحنُ  ﴿ ُ ١٤ُمْسَتْهِزُئوَن ) َوإَِذا َلُقوا الَّ ( اَّللَّ

ُهْم يِف ُطْغَياِِنِْم َيْعَمُهوَن   :[ ١٥-١٤] البقرة:  ﴾َيْسَتْهِزُئ ِِبِْم َوَيُمدُّ

 

 : أي: أظهروا هلم اإليَمن واملواالة  ﴾آَمنَّا  ﴿يقول تعاىل: وإذا لقي هؤالء املنافقون املؤمنني قالوا

 .واملصافاة، غروًرا منهم للمؤمنني ونفاًقا ومصانعة وتقية، وليرشكوهم فيَم أصابوا من خرٍي ومغنم

ن  ،يعني: وإذا انرصفوا وذهبوا وخلصوا إىل شياطينهم ﴾َوإَِذا َخَلْوا إِىَل َشَياِطينِِهْم  ﴿ ، ﴾َخَلْوا  ﴿فضمَّ

؛ لتعديته ب :معنى إِىَل  ﴿ومنهم َمن قال:  ،؛ ليدل عىل الفعل املُْضَمر والفعل امللفوظ به﴾إىَِل  ﴿ـ انرصفوا

 هنا بمعنى: مع، واألول أحسن، وعليه يدور كالم ابن جرير. ﴾

قاله ابن عباس. وقال  ،هيود الذين يأمروِنم بالتكذيب وخالف ما جاء به الرسولمن  ﴾إىَِل َشَياِطينِِهْم  ﴿

 أصحاِبم من املنافقني واملرشكني. :(َشَياِطينِِهْم  ﴿جماهد: 

َوَكَذلَِك  ﴿ه، وتكون الشياطني من اإلنس واجلن، كَم قال تعاىل: تُ دَ رَ قال ابن جرير: وشياطني كل يشء مَ 

نِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا ْنِس َواجْلِ ا َشَياطنَِي اإْلِ ] األنعام:  ﴾ َجَعْلنَا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدوًّ

١١٢ ]. 

ْذ باهلل من شياطني اإلنس -عليه وسلم صىل اهلل  -ويف املسند عن أيب ذر قال: قال رسول اهلل  : )) تعوَّ

 قال: )) نعم ((. "، يا رسول اهلل، ولإلنس شياطني؟" فقلُت:  ،واجلن ((

ا َمَعُكْم  ﴿وقوله تعاىل:   .أي: إنا عىل مثل ما أنتم عليه ﴾َقاُلوا إِنَّ

ََم َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن  ﴿  أي: إنَم نحن نستهزئ بالقوم ونلعب ِبم. (إِنَّ
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 الشرح

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

وعىل آله وصحبه وسلَّم  ارك عىل عبده ورسوله نبينا حممدٍ  اهلل وسلَّم وب، وصىلَّ العاملنياحلمد هلل رب 

 ،تسليًَم كثرًيا، وَبْعدُ 

جل  -ق بوصِف املنافقني، بعد أْن وصَف اهلل  من سورة البقرة، وهي ما يتعلَّ وىَل األ ال زلنا يف اآليات

 أهل الكفر يف آيتني، ُثمَّ بْعَد ذلك جاء وصُف أهل أْهَل اإليَمن يف األربع آيات األُوىَل، وصَف  -وعال 

 النفاق.

يف اآلية  [ ١٣] البقرة:  ﴾آِمنُوا َكََم آَمَن النَّاُس  ﴿إذا قيل هلم:  من وصفهم أنَّ  -جل وعال  -وذكَر اهلل 

َفَهاُء  ﴿السابقة  حاكًيا عنهم:  -جل وعال  -ُثمَّ بعد ذلك قال اهلل  [، ١٣] البقرة:  ﴾َقاُلوا َأنُْؤِمُن َكََم آَمَن السُّ

ِذيَن آَمنُوا َقاُلوا آَمنَّا  ﴿  ﴿أظهروا اإليَمَن، وهو خالف ما يبطنون من الكفر  [؛ ١٤] البقرة:  ﴾َوإَِذا َلُقوا الَّ

ا َمَعُكْم   .[ ١٤] البقرة:  ﴾َوإَِذا َخَلْوا إىَِل َشَياطِينِِهْم َقاُلوا إِنَّ

رأس املنافقني؛ وذلك  ( عبد اهلل بن أيبِّ بن سلول) املقصود ِبا  ، قيل:﴾َوإَِذا َلُقوا  ﴿اآلية:  قيل يف تفسري

ين،  هم الذين كانوا يسكنون املدينَة، وهذا أقرب من القول الذي وأنَّه كان يلتقي باليهود، وهم أعداء الدِّ

، " يهود الذين يأمروِنم بالتكذيبالمن "  ، قال:﴾ َشَياطِينِِهمْ  إىَِل  َخَلْوا  َوإَِذا ﴿ ذكره ابن كثري، حينَم قال

 .وهو الصواب عباس، نعم، هذا ما قاله ابن

 يعني يرجعون إىل اليهود.، رشكني، واألقرب أِنم إىل اليهودوقال بعضهم: من امل

الرشك، وهكذا يف كل زمان، نجد أن أهل النفاق يستعينون بأعداء اإلسالم، ويفرحون بتقوية أهل 

ين، وهذا يشٌء معهود يف كل زماٍن ومكان.  ويفرحون بانتصارهم عىل أهِل الدِّ

ا َمَعُكْم  ﴿أي: إذا التقوا باليهود  ،﴾َقاُلوا إِنَّا َمَعُكْم  ﴿ُثمَّ قال:   -نحن لسنا عىل دين حممٍد ؛ ﴾َقاُلوا إِنَّ

ََم َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن  ﴿، -صىل اهلل عليه وسلم  ء والسخرية والتالعب، (إِنَّ جل وعال  -فاهلل ، واالستهزا

ُ َيْسَتْهِزُئ ِِبِْم  ﴿قابلهم بقوله:  - ء،  :قلنا: هذه من صفات املقاَبَلة، و[ ١٥] البقرة:  ﴾اَّللَّ املكر، واالستهزا
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د، وإنََّم تأيت عىل وجِه املقا -جل وعال  -هذه ال جيوُز إطالقها عىل اهلل ، واخلداع  بلة.عىل وجِه اإلفرا

 املنت

ًبا هلم ومقاَبلًة عىل صنيعهم:  ُهْم يِف ُطْغَياِِنِْم َيْعَمُهوَن  ﴿وقوله تعاىل جوا ُ َيْسَتْهِزُئ ِِبِْم َوَيُمدُّ ] البقرة:  ﴾اَّللَّ

١٥ ]. 

 الشرح

ُ َيْسَتْهِزُئ ِِبِْم  ﴿: -جل وعال  -قال اهلل  ِبا:  -سبحانه وتعاىل  -ومن األمور التي يعاقبهم اهلل  ،﴾اَّللَّ

ُهْم يِف ُطْغَياِِنِْم َيْعَمُهوَن  ﴿أنَّه   .[ ١٥] البقرة:  ﴾َيُمدُّ

ُهْم يِف ُطْغَياِِنِْم  ﴿وما املقصود بـ   ؟﴾َيُمدُّ

ن هلم، وقيل: أي  اِِلِ َحتَّى إَِذا َأَخَذُه  يمكِّ َ َلُيْمِِل لِلظَّ  َِلْ ُيْفلِْتُه ((.)) إِنَّ اَّللَّ

 وقيل: ُيْمِهُلُهم.

ا الطغيان قيل: هو الكفر، أو قيل: عتوهم وتكربهم عىل احلق، فاهلل  ،﴾يِف ُطْغَياِِنِْم  ﴿قال:  جل  -إمَّ

 أليٌم شديد. -جل وعال  -ذ اهلل إنَّ أْخ ف ؛يمِل هلم، ويمهلهم حتى إذا ما جاءهتم العقوبة -وعال 

 املنت

َيْوَم َيُقوُل امْلُنَاِفُقوَن َوامْلُنَاِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمنُوا اْنُظُروَنا  ﴿أخرب تعاىل أنه فاعٌل ِبم ذلك يوم القيامة، يف قوله: 

َب َبْينَُهْم بُِسوٍر َلُه َباٌب َباطِنُهُ  مْحَُة َوَظاِهُرُه  َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا َفُُضِ ِفيِه الرَّ

ِذيَن َكَفُروا َأنَََّم ُنْمِِل هَلُْم َخرْيٌ أِلَنُْفِسِهْم  ﴿وقوله تعاىل:  [، ١٣] احلديد: اآلية  ﴾ِمْن ِقَبلِِه اْلَعَذاُب  َواَل ََيَْسَبنَّ الَّ

ََم ُنْمِِل هَلُْم لَِيْزَداُدوا إِْثًَم َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي   .[ ١٧٨عمران: ] آل  ﴾إِنَّ

ء اهلل   ِذْكره، وسخريته ومكره وخديعته للمنافقني، وأهل الرشك به. - تعاىل -فهذا وما أشبهه من استهزا

ُهْم يِف ُطْغَياِِنِْم َيْعَمُهوَن  ﴿وقوله تعاىل:  يزيدهم عىل وجه اإلمالء  ،يمدهم: يمِل هلم [، ١٥] البقرة:  ﴾َوَيُمدُّ

ٍة َوَنَذُرُهْم  ﴿والرتك هلم يف ُعتوهم ومتردهم، كَم قال:  َل َمرَّ َوُنَقلُِّب َأْفِئَدهَتُْم َوَأبَْصاَرُهْم َكََم َِلْ ُيْؤِمنُوا بِِه َأوَّ

 .[ ١١٠] األنعام:  ﴾يِف ُطْغَياِِنِْم َيْعَمُهوَن 
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اُء مَحَْلنَاُكْم يِف اجْلَاِرَيِة  ﴿كَم قال:  ،والطغيان: هو املجاوزة يف اليشء ا ََلَّا َطَغى اَْلَ والَعَمه:  [، ١١] احلاقة:  ﴾إِنَّ

.  الضالل، ُيقال: َعِمه فالن يعمه َعمًها وُعموًها: إذا ضلَّ

يف ضالهلم وكفرهم الذي غمرهم دنسه، وعالهم رجسه،  :﴾يِف ُطْغَياِِنِْم َيْعَمُهوَن  ﴿قال: وقوله: 

اًل، ال جيدون إىل املخرج منه سبياًل؛ ألن اهلل قد طبع عىل قلوِبم وختم عليها،  يرتددون حيارى ُضالَّ

 وأعمى أبصارهم عن اهلدى وأغشاها، فال يبرصون رشًدا، وال هيتدون سبياًل.

اَللَ  ﴿ ُوا الضَّ ِذيَن اْشرَتَ  [ ١٦] البقرة:  ﴾َة بِاهْلَُدى َفََم َربَِحْت ِِتَاَرهُتُْم َوَما َكاُنوا ُمْهَتِديَن ُأوََلَِك الَّ

اَلَلَة بِاهْلَُدى  ﴿ ُوا الضَّ ِذيَن اْشرَتَ  .استحبوا الضاللة عىل اهلدى :﴾ُأوََلَِك الَّ

 الشرح

اَلَلَة بِاهْلَُدى  ﴿هنا قال:  ُوا الضَّ ِذيَن اْشرَتَ فأخذوا  ؛فباعوا واشرتوا ،كأِنم دفعوا يعني ، ﴾ُأوََلَِك الَّ

 الضاللة، وتركوا اهلدى، وهذا من أبلغ أنواع التشبيه هلم يف حاهلم.

 يقولون مَلن آثر  ،والعرب يقول العلَمء
ٍ
 "، اشرتاه، وباع اآلخر" يقولون: ، يف باب اإليثار، شيًئا عىل يشء

 يشء عليه.يعني: اشرتى اليشء الذي آثره، وباع اليشء الذي آثر هذا ال

اَلَلَة بِاهْلَُدى  ﴿قال:  -جل وعال  -فاهلل  ُوا الضَّ ِذيَن اْشرَتَ ء فيه نوع بذل، فكأِنم بذلوا ، ﴾ُأوََلَِك الَّ والرشا

اَل َيْظلُِم  ﴿ -جل وعال  -يف حاجتهم إىل الضاللة، فلم يكن أمر الضاللة إالَّ بسعيهم وبجهدهم، فاهلل 

 .[ ٤٤] يونس:  ﴾اَس َأنُْفَسُهْم َيْظلُِموَن النَّاَس َشْيًئا َوَلِكنَّ النَّ 

  املنت

ا َثُموُد َفَهَدْينَاُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعىَل اهْلَُدى  ﴿يف املعنى قوله تعاىل يف ثمود:  هوهذا ُيْشبِه ] فصلت:  ﴾َوَأمَّ

١٧ ]. 

وحاصل قول املفرسين: أن املنافقني عدلوا عن اهلدى إىل الضالل، واعتاضوا عن اهلدى بالضاللة، وهو 

اَلَلَة بِاهْلَُدى  ﴿معنى قوله تعاىل:  ُوا الضَّ ِذيَن اْشرَتَ أي: بذلوا اهلدى ثمنًا للضاللة،  [ ١٦] البقرة:  ﴾ُأوََلَِك الَّ

ء يف ذلك َمن كان منهم قد حصل له اإليَم ُْم  ﴿ن ثم رجع عنه إىل الكفر، كَم قال فيهم: وسوا َذلَِك بَِأِنَّ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 7 
http://rasaelemaratia.com  تفريغ مجموعة رسـائل إمـاراتية 

أو أِنم استحبوا الضاللة عىل اهلدى، كَم يكون حال  [، ٣] املنافقون:  ﴾آَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطبَِع َعىَل ُقُلوِِبِْم 

] البقرة:  ﴾َفََم َربَِحْت ِِتَاَرهُتُْم َوَما َكاُنوا ُمْهَتِديَن  ﴿آخر منهم، فإِنم أنواع وأقسام؛ وهلذا قال تعاىل:  فريٍق 

 أي: راشدين يف صنيعهم ذلك. ،﴾َوَما َكاُنوا ُمْهَتِديَن  ﴿أي: ما ربحت صفقتهم يف هذه البيعة،  [ ١٦

  الشرح

ر اإليَمن ظهَ منهم َمن حصل منه اإليَمن ُثمَّ رجع إىل النفاق، ومنهم ابتداًء أَ  :هم عىل أصناف يقول ابن كثري

 م ِفرق.هُ بطن النفاق، فَ وهو يُ 

 أِنم اشرتوا الضاللة باهلدى.يف  وكل هؤالء يأيت عليهم هذا الوصف

 ما الدليل عىل أن بعضهم أو فريق منهم آمَن؟

ُْم آَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطبَِع َعىَل ُقُلوِِبِْم  ﴿ :يف كثري من اآليات استدلَّ ِبذا أهل الِعلم  [، ٣] املنافقون:  ﴾َذلَِك بَِأِنَّ

ق  ُثمَّ بعد ذلك كفَر. ،عىل أنَّ فريًقا منهم آمن وصدَّ

  املنت

الضاللة، ومن رأيتموهم خرجوا من اهلدى إىل  - واهلل –وروى ابن جرير وابن أيب حاتم عن قتادة: قد 

نَّة إىل البدعة.  اجلَمعة إىل الفرقة، ومن األمن إىل اخلوف، ومن السُّ

ُ بِنُوِرِهْم َوَتَرَكُهْم يِف ظُ  ﴿ ِذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلَمَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اَّللَّ ُلََمٍت اَل َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَّ

وَن )   .[ ١٨-١٧] البقرة:  ﴾( ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْرِجُعوَن ١٧ُيْبرِصُ

  الشرح

كيف يعني انتقَل إىل أمٍر آخر بعد أن بنيَّ حال املنافقني، إىل بيان التشبيه بحاهلم،  -جل وعال  -هنا اهلل 

 حاهلم؟

ما ُيُضب وُيوضع؛ لبياِن النظائر يف  ورْضُب األمثال يف القرآن كثرٌي، وما هو امَلَثل؟ قال أهل الِعلم: امَلَثُل 

 األحوال.

 إذا رُضب لك مثل به، وشيخ ة، فربَم قد ال تستوعب األمر إالَّ ورْضب املثل له أثٌر كبري يف بياِن احلقيق
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م إىل عرشة  "جعل األمثال يف القرآن أحد أقسام القرآن العرشة، فقال:  -َرمِحَُه اهلُل  -اإلسالم  القرآن ُيقسَّ

التوحيد،  :، يف اجلملة ثالثة أقسام" القرآن ثالثة أقسام "قال:  - يا إخوة -بعُض أهل الِعلم  ،" أقسام

: هذه الثالثة أقسام يف اجلملة، النهي، وحال األنبياء مع أقوامهمواألمر و  .- يف مجلة القرآن - قالوا

ا توحيد ُثلث القرآن (( )) أنَّ سورة اإلخالص تعدل :-صىل اهلل عليه وسلم  -ولذلك يف قول النبي  ؛ ألِنَّ

ُ َأَحٌد ) ﴿ ؛كلها َمُد )١ُقْل ُهَو اَّللَّ ُ الصَّ -١] اإلخالص:  ﴾( َوَِلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد ٣( َِلْ َيلِْد َوَِلْ ُيوَلْد )٢( اَّللَّ

نْفي األصول، نْفي الفروع، نْفي النظائر، فهذه كلها توحيد، فلذلك أخذت ثلث القرآن؛ وهو باب  :[ ٤

 التوحيد.

 بقي باب إيش؟ بقي باُب األمر والنهي واألحكام الرشعية، ووْصف األنبياء مع أقوامهم. 

ا تضمنت الثالث (( هي القرآن العظيم )): -صىل اهلل عليه وسلم  -بينَم سورة الفاحتة قال النبي  ؛ ألِنَّ

 :موراأل

 .أبواب التوحيد -

اَك َنْسَتِعنُي  ﴿ :وما يتعلق بالطاعة واألمر - اَك َنْعُبُد َوإِيَّ  .[ ٥] الفاحتة:  ﴾إِيَّ

َط امْلُْسَتِقيَم  ﴿ :وحال الناس مع أنبيائهم - ا َ ط الذين أنعم اهلل  [، ٦] الفاحتة:  ﴾اْهِدَنا الرصِّ جل  -وهو رصا

ديقني؛ فلذلك الفاحتة جاء -وعال   يف تسميتها أِنا القرآن العظيم. تعليهم من النبيني والصِّ

 : ل، فقالوا  ": القرآن عرشة أقسام" وبعُض أهل الِعلم فصَّ

- : ل: التعريف باهلل  قالوا يف  به نفسه -جل وعال  - وصَف اهلل فيَم -سبحانه وتعاىل  -القسم األوَّ

 األسَمء والصفات ونحو ذلك.

: والقسم الثا -  والدالئل. ين: إقامة الرباهني عىل وحدانيتهقالوا

: القسم الثالث: ما ُذكر عن اخلَلق -  عن خْلِق اخلَلق وعن النشأة. ؛وقالوا

: عن املَ  - بع: قالوا  عاد واآلخرة.عاد واآلخرة، اآليات التي جاءت عن املَ والرا

أمر اآلخرة، ذكَر أيًضا أحواهلم يف اجلنة  -جل وعال  -حوال أهل املعاد، بعد أْن ذكر اهلل اخلامس: أ -
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 ويف النار، وأقواهلم يف اجلنة ويف النار.

ل السابقني، اهلُل  -  ذكَر األمم السابقة يف القرآن. -جل وعال  -ُثمَّ ذكَر أيًضا: القسم السادس: أحوا

َب َمَثٌل  ﴿القرآن وهي كثرية األمثال يف  :ويف السابع: قالوا  - َا النَّاُس رُضِ ِذيَن  ﴿ [، ٧٣] احلج:  ﴾َياَأهيُّ َمَثُل الَّ

 كثرية. ﴾...

: األمر والنهي؛  -  ونحو ذلك من أمور األحكام الرشعية. ،األمر بالصالة والزكاةكوالثامن: قالوا

: والتاسع: اهلل  - رنا من أعدائنا، وبنيَّ ل -جل وعال  -قالوا  طرقهم وصفاهتم، ونحو ذلك. ناحذَّ

: والقسم العارش: هو يف الرسول  -  ، وبيان حقوقه.-صىل اهلل عليه وسلم  -قالوا

د "هذه عرشة أقسام"فشيخ اإلسالم يقول:  ح املقصود، وحال املرا ا توضِّ ، فمن أقسامها: األمثاُل؛ ألِنَّ

أي: حتى يتضح  [، ١٧] البقرة:  ﴾َمَثُلُهْم  ﴿ بعد أْن بنيَّ حال املنافقني، قال: -جل وعال  -املوصوف، فاهلل 

 .- سيأيت قراءهتَم - األمر يف حاهلم وواقعهم الذين يعيشونه، فذكَر هلم مثلنْي 

  املنت

وصريورهتم بعد التبرصة إىل  ههم يف اشرتائهم الضاللة باهلدىشبَّ  - سبحانه -وتقرير هذا املثل: أنَّ اهلل 

العمى بَمن استوقد ناًرا، فلَم أضاءت ما حوله وانتفع ِبا وأبرص ِبا ما عن يمينه وشَمله، وتأنَّس ِبا، فبينا 

هو كذلك إذ ُطفئت ناره، وصار يف ظالم شديد، ال ُيبرِص وال هيتدي، وهو مع ذلك أصم ال يسمع، أبكم 

فكذلك هؤالء املنافقون ، ال يرجع إىل ما كان عليه قبل ذلكرص؛ فلهذا ال ينطق، أعمى لو كان ضياًء َلا أب

 شد.عىل الر يف استبداهلم الضاللة عوًضا عن اهلدى، واستحباِبم الغيَّ 

 ويف هذا املثل داللة عىل أِنم آمنوا ثم كفروا، كَم أخرب عنهم تعاىل يف غري هذا املوضع، واهلل أعلم.

  الشرح

عىل أحِد أصناف املنافقني، وهم الذين آمنوا ُثمَّ كفروا، ويرى أنَّ  -َرمِحَُه اهلُل  -هذا استدالل من ابن كثري 

ل  ني  [ ١٧] البقرة:  ﴾َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد  ﴿رْضب املثل هذا األوَّ  يعني كَم يقول البعض -قيل: السِّ

 ، أنَّه ال ُيوجد يشٌء يف القرآن زائد.- لنا من قبلكَم ق - هي زائدة، والصحيح: ال -
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ذكَر هذا املثل: أنَّ  -جل وعال  -: هذا ِسني الطلب، يعني: طلَب َمن يوقُد له ناًرا، فاهلل ﴾اْسَتْوَقَد  ﴿

َوَتَرَكُهْم  ﴿بعد ذلك َأْخَبَت اهلل هذه النار  ﴾اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلَمَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه  ﴿حال بعضهم كحال َمن 

وَن   ١٨] البقرة:  ﴾ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي  ﴿هم يف ظلَمت، ومع هذه الظلَمت  [، ١٧] البقرة:  ﴾يِف ُظُلََمٍت اَل ُيْبرِصُ

 ال يتكلمون.وال يسمعون، ال يرون،  [،

هم ِبذا األمر، ووَصفهم  -جل وعال  - اهللفوهذا حاٌل عظيم يف حاِل اإلنسان املتخبِّط يف الضاللة،  ذمَّ

ِبذا الوصف، وهو من أبلغ األوصاف، فلو أنَّ إنساًنا كان يف مكاٍن ُثمَّ أظلم عليه هذا املكان فهو أعمى 

ال يرى، وهو أصم ال يسمع، وهو أيًضا أبكم ال يتكلم، فيكف يكون حاله؟! يكون يف قمة الضالل، ليس 

دى، ال يستطيع أْن ينادي أحًدا فُيفهم عليه، وال أْن يرى طريقه، وال أْن يسمع عنده وسيلة َيْعِرف ِبا اهلُ 

 منادًيا، وال غري ذلك، فهذا حال املنافقني.

نف هم آمنوا ُثمَّ كفروا، واستدالله: يف أِنم كان عندهم هذا الضوء الذي  ويرى ابن كثري أنَّ هذا الصِّ

 ُثمَّ أظلم عليهم حينَم اختاروا ضاللة النفاق. ،يعيشون به وهذا النور

  املنت

ُ بِنُوِرِهْم  ﴿ثل من الواحد إىل اجلمع، يف قوله تعاىل: وقد التفت يف أثناء املَ  َفَلَمَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اَّللَّ

وَن ) وهذا أفصح يف ، [ ١٨-١٧] البقرة:  ﴾( ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْرِجُعوَن ١٧َوَتَرَكُهْم يِف ُظُلََمٍت اَل ُيْبرِصُ

  الكالم، وأبلغ يف النظام.

  الشرح

، هذا ما ُيسمى بعلم االلتفات يف " ثل من الواحد إىل اجلمعوقد التفت يف أثناء املَ  "قال:  ،هو أشار هنا

وهو أنواع، منها: أْن يلتفَت من املتكلم إىل املخاَطب، ومن  ،أصول التفسري، ويف علوم القرآن؛ أْن يلتفَت 

فيلتفت من التثنية إىل اجلمع، أو  د؛املخاَطب إىل املتكلم، ومن املتكلم إىل الغيبة، أو أْن يكون يف األعدا

د إىل التثني د إىل اجلمع، أو من اإلفرا د، أو من اإلفرا ة، أو من من اجلمع إىل التثنية، أو من اجلمع إىل اإلفرا

 التثنية إىل اإلفراد، وغري ذلك.
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َمَثُلُهْم َكَمَثِل  ﴿َر هذا االلتفات، قال: فيه االلتفات من الواحد إىل اجلمع؛ ألنه ماذا قال؟ قال: فهنا ذكَ 

ُ بِنُوِرِهْم  ﴿ قال: شخٌص، ُثمَّ بعد ذلك ﴾الَِّذي اْسَتْوَقَد   [، ١٧] البقرة:  ﴾َفَلَمَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اَّللَّ

ُ بِنُوِرِهْم  ﴿، قال: ( ذهَب اهلل بنوره) ما قال :  د إىل اجلمع.﴾َذَهَب اَّللَّ  ، انتقل من اإلفرا

ئد كثرية، وخيتلف باختالف النوع، يعني: باختالف  طيب، ما فائدة هذا االلتفات؟ طبًعا االلتفات له فوا

: فائدة هذا االلتفات يف هذه اآلية: أنَّ اهلل  مثاًل لو كان من التثنية إىل اجلمع، أو من اجلمع إىل التثنية، قالوا

ُ بِنُوِرِهْم  ﴿: -سبحانه وتعاىل  -رجَع إىل ِذكر حاِل املنافقني يف قوله  -جل وعال  - ] البقرة:  ﴾َذَهَب اَّللَّ

ثل، لكْن َلا التفَت إىل اجلمع رجَع إىل كان يتكلم عن املَ  ، هوثلأي: رجَع إىل األصل، وليس إىل املَ  [، ١٧

 : وهذا من بديع االلتفات؛ ألنَّ " األصل، رجع إىل الكالم عن املنافقني وليس عن نفس املثل، قالوا

 ُثمَّ صار 
ٍ
املقصود هو إيضاح حال هؤالء املنافقني وليس الكالم عن صاحب هذا املثل الذي كان يف ضوء

ألنه ليس هو ؛ " ثل؛ ألنه ال ثمرة يف ذلكيف ظلمٍة، فهذا أوقع من أْن يعود الكالم إىل نفِس صاحب املَ 

ُ  ﴿ ، قال:نيإىل حال املنافقثل رجَع هو بيان حال املنافقني، فبعد أْن ذكَر املَ  املقصود، املقصود َذَهَب اَّللَّ

يعني: ليس هو مراعاة حلال صاحب النار، وإنََّم هو بياُن حلال أهل النفاق الذين ، [ ١٧] البقرة:  ﴾بِنُوِرِهْم 

 رُضب فيهم املثل.

  املنت

ُ بِنُوِرِهْم  ﴿وقوله تعاىل:   ؛وهو النور، وأبقى هلم ما يُضهم ؛أي: أْذَهَب عنهم ما ينفعهم ،﴾َذَهَب اَّللَّ

اَل  ﴿وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق،  ﴾َوَتَرَكُهْم يِف ُظُلََمٍت  ﴿ ،وهو اإلحراق والدخان

وَن   ،ال يسمعون خرًيا  ﴾ُصمٌّ  ﴿ال هيتدون إىل ُسُبِل خرٍي وال يعرفوِنا، وهم مع ذلك : [ ١٧] البقرة:  ﴾ُيْبرِصُ

 ﴿يف ضاللة وعَمية البصرية، كَم قال تعاىل:  [ ١٨] البقرة:  ﴾ُعْمٌي  ﴿ ،ال يتكلمون بَم ينفعهم ﴾ُبْكٌم  ﴿

ُدوِر  تِي يِف الصُّ َا اَل َتْعَمى اأْلَبَْصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ فلهذا ال يرجعون إىل ما كانوا ، [ ٤٦] احلج:  ﴾َفِإِنَّ

 اللة.عليه من اهلداية التي باعوها بالض
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  الشرح

 هو من أئمة أهل البصرية؛ علًَم، رَصٍ يعني: ليس العيب أْن يكون اإلنسان أعمى ال ُيبرِص، فكم من أعمى بَ 

 وإدراًكا، وفهًَم، وتقًوى، وعبادًة، وإنابًة إىل اهلل، وتعليًَم، وعقيدًة.

 -، وقد ُيِضلُّ اهلل -جل وعال  -ِل يسلك ُسُبلها فأضلَّه اهلل  !،ه لكنه ال يرى الطريقيوكم من ُمْبرِصٍ بعين

دى، وِل يأخذ طريق احلق، كان حاله كحال اإلنسان عىل علٍم، فإذا ِل يسلك ُسُبل اهلُ  -سبحانه وتعاىل 

ال يدركون؟! أبًدا!  ؟أو ال يسمعون يف حقيقة األمر ؟عمٌي يف أبصارهم يف حقيقة األمر هل هماملنافقني، 

كانوا قادة أقوامهم، وهلم شأٌن عظيم، فعبد اهلل بن أيب بن سلول كان هييئ نفسه أْن يكون أمرًيا عىل  هم

 أهل املدينة. من األوس واخلزرج

فلم يكتب اهلل  ؛َض طريق احلقَك سبل الضاللة ورفَ فليس ينقصه يشٌء من الذكاء أو اإلدراك، لكْن سلَ 

 كان رأًسا يف النفاق.له هداية التوفيق، ف -سبحانه وتعاىل  -

ل يف نفسه َتَِك، تك، وال فصاحئكأنَّ اهلداية ال ارتباط هلا بذكا ،وهذا يدعو اإلنسان أْن يتأمَّ ، وال بُأِبَّ

يف باب وَشْكِلَك، وُطولَِك، وَعْرِضك، وال بجنسيتَك، وال بقبيلتك، وال بعشريتك، فهذه ال عالقة هلا 

ُ َفُهَو امْلُْهَتِد َوَمْن ُيْضلِْل َفَلْن َِتَِد َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا  ﴿ ،اهلداية واإلضالل  .[ ١٧] الكهف:  ﴾َمْن هَيِْد اَّللَّ

 أئمة الضالل ، ولذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية َلا وصَف -جل وعال  -فيطلب اإلنسان اهلداية من اهلل 

العلوم التي حتتاج إىل جهٍد  ِمن املنطق ونحو ذلك،ُفوا وكانوا يبحرون يف علوم الكالم وِِمَّن كتبوا وألَّ 

اَها  ﴿قال:  -جل وعال  -، اهلل " توا ذكاًء، وِل ُيؤتوا زكاءً ُأو "وبذٍل وذكاء، قال عنهم:  َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

ى نفسه بالطاعات،  [ ٩] الشمس:  ﴾  كان زكيَّ النفس.وأي: زكَّ

ا الذكاء فإنه أمٌر ال ُيمدح فيه  اإلنسان، اآلن ِتد أناًسا ربَم يف دقائق العلوم املدنية ُثمَّ إذا أصبح وإذا أمَّ

ًنا؛ بقرة أو غري ذلك، وهو متخصص يف جزئيات جزئيات علم الكيمياء أو علم أمسى عبَ  َد صنًَم أو حيوا

 ليه.ه عليه احلق ويرشده إلكن ما عنده من الزكاء الذي يدلُّ  ،اهلندسة أو غري ذلك، فعنده من الذكاء

أعمى بصريهتم، وليس برصهم؛ ألِنم سلكوا ُسُبل الضاللة،  -جل وعال  -فحال هؤالء املنافقني أنَّ اهلل 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 13 
http://rasaelemaratia.com  تفريغ مجموعة رسـائل إمـاراتية 

َدى؛ ألنَّ اهلل  -جل وعال  -اهلل  ه يف ذلك  -جل وعال  -ما جيرب اإلنسان عىل أْن خيتار طريق الرَّ  ﴿خريَّ

 -لكنهم اختاروا طريق الضاللة فُهدوا إىل الضالل  [، ٢٩] الكهف:  ﴾َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر 

 .- والعياذ باهلل

  املنت

ِعِق َح  ﴿ َوا  ِفيِه ُظُلََمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق جَيَْعُلوَن َأَصابَِعُهْم يِف آَذاِِنِْم ِمَن الصَّ
ِ
ََمء َذَر امْلَْوِت َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ

ُ حُمِيٌط بِاْلَكاِفِريَن ) ََم َأَضاَء هَلُْم َمَشْوا فِ ١٩َواَّللَّ ُق خَيَْطُف َأبَْصاَرُهْم ُكلَّ يِه َوإَِذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا ( َيَكاُد اْلرَبْ

 َقِديٌر 
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ يَشْ ُ َلَذَهَب بَِسْمِعِهْم َوَأبَْصاِرِهْم إِنَّ اَّللَّ  [ ٢٠-١٩] البقرة:  ﴾َوَلْو َشاَء اَّللَّ

ٍب آخر من املنافقني. -تعاىل  - وهذا َمَثٌل آخر رضبه اهلل  لَُضْ

  الشرح

ٍب آخر من املنافقني" "وهذا َمَثٌل ابن كثري يقول:  ل فيمن آمن ُثمَّ كفر، ، آخر رضبه اهلل لَُضْ فريى أنَّ األوَّ

 وأنَّ اآلخر هذا فيَمن تذبذب وشكَّ وبقي عىل نفاقه.

ة معاين ( أو) هنا للتفصيل؛ ألنَّ  ﴾أو  ﴿هذا مبنيٌّ عىل ماذا؟ مبنيٌّ عىل أنَّ  ، لكْن عىل القول بأِنا هلا ِعدَّ

ل: ٌم كذا، وقوٌم كذا، مَ للتفصيل، يعني: قو وقال ... ،  هذا لـ نإذ، [ ١٩] البقرة:  ﴾َأْو َكَصيٍِّب  ﴿ثلهم يف األوَّ

، فيكون ( بل ) ، وُيستعمل يف اللغة بمعنى( بل) ليست للتفصيل، بل هي بمعنى  ﴾أو  ﴿بعضهم: 

 وليست عىل أكثر من طائفة. ،هو عىل طائفٍة واحدةٍ  نإذ ،املعنى: بل مثلهم كصيِّب

فيَمن  عرش معن ااثنللتخيري، وهو األصل فيها، وأوصلها بعضهم إىل قريب  ﴾أو  ﴿وقال بعضهم: 

 ذكروا من معاين احلروف.

  املنت

 ﴿ون تارة أخرى، فقلوِبم يف حال شكهم وكفرهم وترددهم كُّ ُش وهم قوٌم َيْظَهُر هلم احلق تارة، ويَ 

الشكوك والكفر  :وهي ؛يف حال ظلَمت ،نزل من السَمءوالصيِّب: املطر، ، [ ١٩] البقرة:  ﴾َكَصيٍِّب 

 والنفاق.

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 14 
http://rasaelemaratia.com  تفريغ مجموعة رسـائل إمـاراتية 

وهو ما يزعج القلوب من اخلوف، فإن من شأن املنافقني اخلوف الشديد والفزع، : [ ١٩] البقرة:  ﴾َوَرْعٌد  ﴿

نُْكْم َوَما ُهْم  ﴿، وقال:  [ ٤] املنافقون:  ﴾ََيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم  ﴿كَم قال تعاىل: 
ِ
ُْم مَل  إِِنَّ

ِ
لُِفوَن بِاَّللَّ َوََيْ

ْوا إَِلْيِه َوُهْم جَيَْمُحوَن ٥٦ِمنُْكْم َوَلِكنَُّهْم َقْوٌم َيْفَرُقوَن ) َخاًل َلَولَّ ]  ﴾( َلْو جَيُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدَّ

  .[ ٥٧-٥٦التوبة: 

ن نور اإليَمن؛ وهلذا قال: الُضب من املنافقني يف بعض األحيان، مِ والربق: هو ما يلمع يف قلوب هؤالء 

ُ حُمِيٌط بِاْلَكاِفِريَن  ﴿ ِعِق َحَذَر امْلَْوِت َواَّللَّ َوا أي: وال  [، ١٩] البقرة:  ﴾جَيَْعُلوَن َأَصابَِعُهْم يِف آَذاِِنِْم ِمَن الصَّ

َهْل َأتَاَك  ﴿جُيدي عنهم حذرهم شيًئا؛ ألن اهلل حميط ِبم بقدرته، وهم حتت مشيئته وإرادته، كَم قال: 

ِذيَن َكَفُروا يِف َتْكِذيٍب )١٨( ِفْرَعْوَن َوَثُموَد )١٧َحِديُث اجْلُنُوِد ) ُ ِمْن َوَراِئِهْم حُمِيٌط ١٩( َبِل الَّ ]  ﴾( َواَّللَّ

 .[ ٢٠-١٧الربوج: 

  الشرح

  ﴿هذا التشبيه، قال: 
ِ
ََمء ظلَمت، ورعد، وبرق؛ أصوات  :ماء من السَمء، يف هذا اَلاء: ﴾َكَصيٍِّب ِمَن السَّ

ء تأخذ القلوب.  مزعجة، وأضوا

ِعِق  ﴿ُثمَّ قال:  َوا :  ،والصواعق: هو صوُت الرعد ،﴾جَيَْعُلوَن َأَصابَِعُهْم يِف آَذاِِنِْم ِمَن الصَّ  صوٌت " قالوا

 . " حُتِْرق ما جاءت عليه َيمُل قطعًة من النار ،الرعدمن 

لكن هذا صوٌت َيمل أيًضا َيمل ما  ،الرعد هو الصوت أنَّ وهذا هو الَفرق بني الصاعقة وبني الرعد؛ 

ِقع، كالمها صحيح.تْ قَ رَ َُيِرق، فُيقال: أْح   ه صاعقة كذا، وُيقال يف اللغة: صواِعق، وصوا

ْوِت  ﴿م، قال: حاهل -جل وعال  -فذكَر اهلل  يعني: من خوفهم من املوت، هذا  [، ١٩] البقرة:  ﴾َحَذَر امْلَ

ُ حُمِيٌط بِاْلَكاِفِريَن  ﴿حال املنافقني   أِنم أهُل كفٍر. -جل وعال  -يبنيِّ اهلل  [؛ ١٩] البقرة:  ﴾َواَّللَّ

ُ حُمِيٌط بِاْلَكاِفِريَن  ﴿: -سبحانه وتعاىل  -وقال  قيل: معنى اإلحاطة: أي اهلالك، أي: اهلُل  ،﴾َواَّللَّ

] الكهف:  ﴾َوُأِحيَط بَِثَمِرهِ  ﴿يف اآلية األخرى يف سورة الكهف، قال:  -جل وعال  -ُمْهلُِكُهم، كَم قال اهلل 

 يعني: ُأهلَك ثمره. [، ٤٢
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حُتمل عليه وال املعنيني صحيح، وكِ ، حٌد منهم، يعني يأيت ِبم مجيًعاأوقيل: اإلحاطة: هو أْن ال يفوته 

ِبم يف ناِر جهنم   -اآلية؛ فهم ال خيرجون عن مشيئة اهلل وال عن قدرته، وهو ال َشكَّ أنَّه مهلكهم ومعذِّ

 .- عياًذا باهلل

  املنت

ُق خَيَْطُف َأبَْصاَرُهْم  ﴿ثم قال:  ُكلَََّم  ﴿، " أي لشدة ضوء احلق" قال ابن عباس:  [، ٢٠] البقرة:  ﴾َيَكاُد اْلرَبْ

أي كلَم ظهر هلم من اإليَمن يشء استأنسوا به  :[ ٢٠] البقرة:  ﴾َأَضاَء هَلُْم َمَشْوا ِفيِه َوإَِذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا 

 واتبعوه، وتارة تعرض هلم الشكوك أظلمت قلوِبم، فوقفوا حائرين.

إيَمِنم، فمنهم ُمن ُيعطى من النور ما ييضء وهكذا يكونون يوم القيامة عندما ُيعطى الناس النور بحسب 

وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة وييضء له أخرى، فيميش  ،له مسرية فراسخ، وأكثر من ذلك

ط تارة ويقف أخرى الذين قال فيهم:  ،ص من املنافقنين يطفأ نوره بالكلية وهم اخلُلَّ ومنهم مَ  ،عىل الرصا

اَءُكْم َفاْلَتِمُسوا َيْوَم َيُقوُل امْلُنَاِفُقوَن َوامْلُنَاِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمنُوا اْنُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَ  ﴿

 .[ ١٣] احلديد:  ﴾ُنوًرا 

ُكُم اْلَيْوَم َيْوَم َتَرى امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمنَاِت َيْسَعى ُنوُرهُ  ﴿وقال يف حق املؤمنني:  ا ْم َبنْيَ َأيِْدهِيْم َوبَِأيََْمِِنِْم ُبرْشَ

 .[ ١٢] احلديد:  ﴾َجنَّاٌت َِتِْري ِمْن حَتْتَِها اأْلَِْنَاُر 

ِذيَن آَمنُوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبنْيَ َأيِْدهِيْم َوبَِأيََْمِِنِْم َيُقو ﴿وقال تعاىل:  ُ النَّبِيَّ َوالَّ نَا َيْوَم اَل خُيِْزي اَّللَّ ُلوَن َربَّ

 َقِديٌر 
ٍ
ء  .[ ٨] التحريم:  ﴾َأمْتِْم َلنَا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلنَا إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

 س أقساًما:فإذا تقرر هذا صار النا

 .مؤمنون ُخلَّص، وهم املوصوفون باآليات األربع يف أول البقرة -

 .وكفار ُخلَّص، وهم املوصوفون باآليتني بعدها -

 ومنافقون، وهم قسَمن: -

 .ُخلَّص، وهم املُضوب هلم املثل الناري •
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دون، تارة يظهر هلم مُلٌَع من اإليَمن وتارة خيبو •  ،..وهم أصحاب املثل اَلائي ،ومنافقون مرتدِّ

  الشرح

  ﴿واملثل اَلائي:  [، ١٧] البقرة:  ﴾َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا  ﴿املثُل الناري: 
ِ
ََمء  ﴾َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ

ه املثل الناري واملثل اَلائي. [، ١٩] البقرة:   فسَمَّ

  املنت

   من الذين قبلهم.وهم أخف حااًل 

ن رضِب َمَثِل املؤمن وما جعل اهلل يف قلبه من وهذا املقام ُيْشبِه من بعض الوجوه ما ُذكر يف سورة النور مِ 

 ،اهلدى والنور، باملصباح يف الزجاجة التي كأِنا كوكب ُدّري، وهي قلُب املؤمن املفطور عىل اإليَمن

واستمداده من الرشيعة اخلالصة الصافية الواصلة إليه من غري كدٍر وال ختليط، كَم سيأيت تقريره يف 

 .- إن شاء اهلل -موضعه 

  الشرح

ُ  -هذا الكالم مجيل من ابن كثري  َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاةٍ ِفيَها ِمْصَباٌح  ﴿: -جل وعال  -يف قول اهلل  -َرمِحَُه اَّللَّ

: أي قلب املؤمن املفطور عىل اإليَمن، أي: مثل النور يف قلِب املؤمن، ﴾َمَثُل ُنوِرِه  ﴿قال:  [، ٣٥] النور:  ﴾

: أي مثُل ﴾َمَثُل ُنوِرِه  ﴿ "ال كَم قال بعض املتأولني، وَأْذُكر منهم أبو األعىل املودودي يف تفسريه، فقال: 

 .َمثِّل يشٌء من صفاتهال يُ  -جل وعال  -واهلُل ، "-سبحانه وتعاىل  -نور اهلل 

ا نور اهلُل ، : أي َمَثُل إيَمن املؤمن يف قلبه كَمَثل﴾َمَثُل ُنوِرِه  ﴿فـ  ، -جل وعال  -هذا يصحُّ التشبيه به، أمَّ

 ؟!-سبحانه وتعاىل  -فهل ُيمثَّل األعىل باألدنى؟! ما ُيمثَّل األعىل باألدنى، كيف ُيمثَّل نور اهلل 

ره هذا بمثٍل جاء يف أهل اإليَمن يف سورة النور.فذكَر هذا من باب أنَّه   ذكر أنَّ املثل جاء يف املنافقني، وذكَّ

  املنت

وهم أصحاب اجلهل  ؛اد من الكفار الذين يعتقدون أِنم عىل يشء، وليسوا عىل يشءُثمَّ رضب َمَثل الُعبَّ 

َسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه َِلْ جَيِْدُه َشْيًئا ﴿ب، يف قوله: املركَّ  ٍب بِِقيَعٍة ََيْ ا ِذيَن َكَفُروا َأْعََمهُلُْم َكرَسَ  َوالَّ
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َساِب  يُع احْلِ ُ ََسِ اُه ِحَساَبُه َواَّللَّ َ ِعنَْدُه َفَوفَّ  .[ ٣٩] النور:  ﴾َوَوَجَد اَّللَّ

ال اجلهل البسيط، وهم الذين قال تعاىل فيهم: ُثمَّ رضب مثل الُكفَّ  َأْو َكُظُلََمٍت يِف َبْحٍر جُلِّيٍّ  ﴿ار اجلُهَّ

َها َوَمْن َِلْ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلََمٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض إَِذا َأْخَرَج َيَدُه َِلْ َيكَ  ْد َيَرا

 ُ م الكفار هانه إىل قسمني: داعية وُمقلِّد، كَم ذكرمها يف  [، ٤٠] النور:  ﴾ َلُه ُنوًرا َفََم َلُه ِمْن ُنوٍر جَيَْعِل اَّللَّ فقسَّ

 بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَيتَّبُِع ُكلَّ َشْيَطاٍن َمِريٍد  ﴿أول سورة احلج وقال: 
ِ

اِدُل يِف اَّللَّ  .[ ٣] احلج:  ﴾َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَ

م  بون، وقد قسَّ اهلل املؤمنني يف سورة الواقعة وآخرها ويف سورة اإلنسان إىل قسمني: سابقون وهم املُقرَّ

  وأصحاب يمني وهم األبرار.

  الشرح

م اهلُل  سابٍق، وظاِلٍ لنفسه، وُمقتِصد، وهؤالء كلهم  :يف آيات أخرى أهل اإليَمن إىل -جل وعال  -وقسَّ

 .يف مجلة أهل اإليَمن

التارك واحلريص عىل املستحبات، وفالسابق: املبادر، الفاعل للواجبات، والتارك للمحرمات،  -

 للمكروهات.

م. - ِذي يفعل الواجب، ويرتك املحرَّ  واملقتصد: الَّ

ٍم. -  والظاِل لنفسه: الَِّذي يظلم نفسه برتِك واجٍب، أو بفعِل حمرَّ

 ية بقدر ما عندهم من اإليَمن.الكل هؤالء من أهل اإليَمن، وكلهم عندهم من الوَ 

  املنت

ر، وأن الكافرين صنفان:  بون وأبرا ص من جمموع هذه اآليات الكريَمت: أن املؤمنني صنفان: ُمقرَّ فتلخَّ

صنفان: منافق خالص، ومنافق فيه ُشْعَبة من نفاق، كَم جاء يف  - أيًضا -وأن املنافقني دعاٌة ومقلِّدون، 

: )) ثالٌث َمن ُكنَّ فيه كان منافًقا -صىل اهلل عليه وسلم  -عمرو، عن النبي الصحيحني، عن عبد اهلل بن 

ث كذب، وإذا عها: َمن إذا حدَّ دَ خالًصا، وَمن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلٌة من النفاق حتى يَ 

 وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان ((.
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ا عَ  ،وشعبة من نفاقاستدلوا به عىل أن اإلنسان قد تكون فيه شعبٌة من إيَمن  ذا احلديث، أو ِل هلمَ إمَّ

م، وكَم سيأيت ت عليه اآليةاعتقادي، كَم دلَّ  إن  -، كَم ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلَمء، كَم تقدَّ

 .- شاء اهلل

  الشرح

ُ  -يف ِذكر ابن كثري  ِذيَن " صنفان: دعاٌة ومقلِّدون "حال الكافرين، قال:  - َرمِحَُه اَّللَّ ، أي: هؤالء الَّ

بون، وهذا يدل عىل أنَّ التقليد ليس عذًرا ينجو به العبد، بل إنَّ املقلِّد  ال ُيعذَّ ُيعذَّ ب أيًضا، كَم أنَّ اجلُهَّ

ِذي ِل َتْبُلْغُه الدعوة أو ِل  ا اجلاهل الَّ بون؛ وهو اجلاهل الَِّذي ِل َيرص عىل معرفة الِعلم، أمَّ أيًضا قد ُيعذَّ

 ِدين اهلل، أو كان يف بيئٍة بعيدٍة عن اإلسالم أو نحو ذلك، فهذا معذور.يفقه يف 

ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن  ﴿ار قوهلم: َذكَر يف قول الُكفَّ  -جل وعال  -فاهلل  ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ ]  ﴾إِنَّ

 يف اآليِة األخرى. [ ٢٢] الزخرف:  ﴾َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن  ﴿ [، ٢٣الزخرف: 

ُكْم َواَل َتتَّبُِعوا  ﴿: -عز وجل  - اهلل أمَر باتِّباع كتابه، قال -جل وعال  -واهلُل  بُِعوا َما ُأنِْزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربِّ اتَّ

ُروَن   هذه اآلية فيها النهي عن التقليد. [، ٣] األعراف:  ﴾ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َقلِياًل َما َتَذكَّ

د أهل اجلهالة يف رَك اهلدى واتَّبع الضاللة، وقلَّ ُيقال: إنَّه تفنَّ املقلِّد إنَم هو َتبٌع، أفإذن ال يقولنَّ قائل: 

 ذلك.

هيَم:  -جل وعال  -قال اهلل   بَِعِزيٍز ) ﴿يف سورة إبرا
ِ

َعَفاُء ٢٠َوَما َذلَِك َعىَل اَّللَّ  مَجِيًعا َفَقاَل الضُّ
ِ

َّ
ِ

( َوَبَرُزوا َّلل

وا   َقاُلوا  - امَلتبوعني للتابعني -لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُ
ٍ
ء  ِمْن يَشْ

ِ
ا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأنُْتْم ُمْغنُوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اَّللَّ إِنَّ

ٌء َعَلْينَ  ُ هَلََدْينَاُكْم َسَوا َنا َما َلنَا ِمْن حَمِيٍص َلْو َهَداَنا اَّللَّ ب التابع فُيعذَّ  [، ٢١-٢٠] إبراهيم:  ﴾ا َأَجِزْعنَا َأْم َصرَبْ

 ، وإن كانوا يتفاوتون فيه.اختاروا طريق الضاللهم  همواملتبوع؛ ألِنم مجيع

فإذن التقليد ليس عذًرا، ولذلك حتى يف املسائل الرشعية إذا كان خالف العلَمء بني قوٍل صحيح وبني 

: قوٍل باطل، فقد ُيعذَ  كلُّ  "ر العاِِل باجتهاده، فإنَّ العاِِل إذا اجتهد وأخطأ له أجُر اجتهاده، ولذلك قالوا

ا ، فإْن وافق احلق فله أجران، " جمتهٍد ُمِصيٌب أجًرا ال ُمِصيٌب حقًّ ، يعني: جيتهد فيصيب األجر ال شكَّ
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 اجتهاده، وإْن أخطأ؟! نعم، وإْن أخطأ، حتى لو كان وإْن خالف احلق لكنه كان جمتهًدا فله أجٌر واحٌد عىل

 لكْن كان طريقه االجتهاد.، هذا األمر الَِّذي وصل

: ال ُيعذر، العاِِل هذا مأجور، وهو مأزور؛ هو عليه إثٌم، فلذلك ال يأيت  ،طيب، التابع له هل ُيعذر؟ قالوا

م:  : " قلِّد عاِِل، خترج ساِلِ  "قائٌل ويقول كَم يقول العوا قلِّد عاِِل،  "، ليس: " قلِّد عاِِل، خترج ظاِل "، قالوا

 !خْذ عاًَلا وهو حجابَك من النار "، هكذا يقولون، أو " ارمها يف ظهِر عاِلِ  "، البعض يقول: " خترج ساِل

دعوى التقليد هذا ال يكفي ما يف يشء اسمه: حجابك من النار! كونك ترتك اهلدى وَتتَّبع الضالل بِ ، "

 هو عذٌر.وليس 

مة" وهذا كحال كثري من الناس اآلن، ُيقال له:  مة" هذه املعاملة حمرَّ فَمذا يقول؟  ،، وهو َيْعِرف أِنا حمرَّ

ِذي قال بجوازها" يقول:  مة، فهل هذا ُيعذر؟ هذا ما ُيعذر؛ ألنَّه "،  أنا سأتَّبع العاِِل الَّ هو َيْعِرف أِنا حمرَّ

باع احلق وأخَذ بالباطل، وإنَم جيب عليه أْن يأخذ باحلق.َعَرَف احلق وَعَرَف الضالل،   فرتك اتِّ

إنَم جيب عليَك أْن تنظَر فيَم يكون فيه الصواب، ال وفاختالف العلَمء ليس عذًرا يف أْن تنتقي ما تشتهي، 

 فيَم يكوُن فيه حاجتك أنَت فتنتقي.

نَّه أخَذ من كل عاِلٍ ما يشتهيه، جاء إىل ؛ أل"َمن َتتَّبع ُرَخص العلَمء تزندق"ولذلك قال بعُض السلف: 

يف الذهب، وجاء إىل ؛  اآلخر أخَذ منه مسألة يف البيعهذا العاِِل أخذ منه مسألة يف البنوك، وجاء إىل العاِلِ 

يَك بني  ،الِثالعاِِل الثَّ  أخَذ الرخص، تتبعها، هذا عىل خطٍر عظيم، وإنَم الواجب عليَك أْن تنظَر فيَم ُينَجِّ

 .-سبحانه وتعاىل  -اهلل  يدي

  املنت

: )) القلوب أربعة: قلٌب -صىل اهلل عليه وسلم  -عن أيب سعيد، قال: قال رسول اهلل  اإلمام أمحدى ورو

ح ج ُيزهر، وقلٌب أغلف مربوط عىل غالفه، وقلٌب منكوس، وقلٌب ُمَصفَّ ا ا القلُب  ؛أجرد فيه مثل الرسِّ فأمَّ

ا القلب األغلف فقلُب الكافر، وأما القلب املنكوس فقلُب  جه فيه نوره، وأمَّ األجرد فقلُب املؤمن، َسا

املنافق، َعَرَف ُثمَّ أنكر، وأما القلب املصفح فقلٌب فيه إيَمن ونفاق، وَمَثُل اإليَمن فيه كمثل الَبْقَلة، يمدها 
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ني غلبت عىل األخرى غلبت القرحة يُمدها القيح والدم، فأيَّ اَلادت اَلاء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل

  جيد حسن.وإسناده  ،عليه ((

  الشرح

ُ  -ذكَر الشيُخ  ن ، يف احلاشية -َرمِحَُه اَّللَّ الشيخ أمحد حممد شاكر: أنَّ يف إسناده ليث بن أيب ُسَليم، وحسَّ

ن إسناده بطرٍق أخرى،   وإاِلَّ فعىل هذا الطريق ال يصح.إسناده الشيخ، ولعلَّه حسَّ

  املنت

ُ َلَذَهَب بَِسْمِعِهْم َوَأبَْصاِرِهْم  ﴿وقوله تعاىل:    [: ٢٠] البقرة:  ﴾َوَلْو َشاَء اَّللَّ
ِ

 ا تركوا من احلق بعد معرفته.َل

 َقِديٌر  ﴿
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ يَشْ  نفسه بالقدرة عىل - تعاىل -قال ابن جرير: إنَم وصف اهلُل  [، ٢٠] البقرة:  ﴾إِنَّ اَّللَّ

وأخربهم أنه ِبم حميط، وعىل إذهاب  ،ر املنافقني بأسه وسطوتهكل يشء يف هذا املوضع؛ ألنه حذَّ 

 عاِل. :﴾َعلِيٌم  ﴿قادر، كَم أن معنى  :﴾َقِديٌر  ﴿أسَمعهم وأبصارهم قدير، ومعنى 

 الشرح

ولو شاَء اهلُل لذهَب بسمعهم ) ما قال:  -جل وعال  -هذا تظهر فيه ما ُيسمى بمناسبة خْتم اآليات، فاهلل 

  ﴿، إنَم قال: ( إنَّ اهلل رؤوٌف رحيم) ، وال قال: ( وأبصارهم، إنَّ اهلل غفوٌر رحيم
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ يَشْ إِنَّ اَّللَّ

قادٌر عىل عذاِبم، وعىل النَّكال  -جل وعال  -وهذا يناسُب خْتم هذه اآلية يف أنَّ اهلل  [، ٢٠] البقرة:  ﴾َقِديٌر 

 ِبم.

كون خْتم اآلية باألسَمء احلسنى هو فرٌع عن تاعتنى به أهُل الِعلم، ولذلك كثرًيا ما  ،وهذا علٌم مهم

 ﴿: -جل وعال  -معناها، أو داللة عىل ما جاءت عليه يف املعنى، َلَّا سمع أعرايبٌّ رجاًل يقرأ قول اهلل 

 
ِ

ًء بََِم َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اَّللَّ اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأيِْدهَيََُم َجَزا اِرُق َوالسَّ ، قال: ( واهلُل غفوٌر رحيم)  [ ٣٨] اَلائدة:  ﴾َوالسَّ

ُ ما قطَع اهلُل يدمها، ولكنه َعزَّ فحكَم،  ( غفور رحيم) لو كانت اآلية:  " (  [ ٣٨] اَلائدة:  َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  ) َواَّللَّ

 .فهذه مناسبة اآلية، "

بمقتىض  -جل وعال  -من أدِب التعامل مع أسَمء اهلل احلسنى أْن تدعو اهلل  " ولذلك يقول ابن الَقيِّم:
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أو تقول:  "، يا رمحن، انتقم يل! " ، فليس من األدب التعامل مع األسَمء احلسنى أْن تقول مثاًل:" االسم

فتدعو  "، ارمحنيويا رمحن، " ، " ويا رزاق، ارزقني"، "  يا غفور، اغفر يل" تقول: "،  يا غفور، ارزقني!" 

بمقتىض  -جل وعال  -بمقتىض هذا االسم؛ ألنَّ كل اسم له صفة، فأنَت تدعو اهلل  -جل وعال  -اهلل 

تِي وصَف اهلل  قال:  -جل وعال  -ِبا نفسه، فيَم تضمنه هذا االسم، فاهلل  -جل وعال  -هذه الصفة الَّ

 َقِديٌر  ﴿
ٍ
ء َ َعىَل ُكلِّ يَشْ دليٌل عىل متّكنه من أهل النفاق ومن أهل الكفر، وعذابه هلم،  [ ٢٠ ] البقرة: ﴾إِنَّ اَّللَّ

  يشء. -جل وعال  -وأنه ال يعجزه 

  املنت

ُكْم َتتَُّقوَن ) ﴿ ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَّ َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ ( الَِّذي َجَعَل َلُكُم ٢١َياَأهيُّ

ِت ِرْزًقا َلُكْم َفاَل   َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَرا
ِ
ََمء ََمَء بِنَاًء َوَأنَْزَل ِمَن السَّ ًشا َوالسَّ  َأنَْداًدا اأْلَْرَض ِفَرا

ِ
َّ
ِ

 َِتَْعُلوا َّلل

 [ ٢٢-٢١] البقرة:  ﴾َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن 

هو املُنِعم عىل عبيده بإخراجهم من العدم  -تعاىل  -يف بيان وحدانية ألوهيته، بأنه  -تبارك وتعاىل  -رشَع 

ًشا، أي: مهًدا كالفراش  ؛وإسباغه عليهم النِّعم الظاهرة والباطنة ،إىل الوجود بأن جعل هلم األرض فرا

رًة ُمَوطَّأة ُمثبَّتة بالروايس الشاخمات،  ََم  ﴿ُمقرَّ وهو السقف، كَم قال يف اآلية : [ ٢٢] البقرة:  ﴾َء بِنَاًء َوالسَّ

ُفوًظا َوُهْم َعْن آَياهِتَا ُمْعِرُضوَن  ﴿األخرى:  ََمَء َسْقًفا حَمْ  .[ ٣٢] األنبياء:  ﴾َوَجَعْلنَا السَّ

  الشرح

ار، وقبله حال أهل اإليَمن املنافقني، وقبل ذلك حال الُكفَّ  من بيان حال -جل وعال  -بعد أِن انتهى اهلل 

 ﴿، قال: -سبحانه وتعاىل  -يف بيان وحدانيته  -جل وعال  -الَِّذي ابتدأ ِبا السورة، بعد ذلك رشَع اهلل 

ُكُم  َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ  وهذا أوُل أمٍر يأيت يف املصحف. [، ٢١] البقرة:  ﴾َياَأهيُّ

ُكُم  ﴿: -عز وجل  -قول اهلل  :ملصحفأوُل أمٍر يأيت يف املصحف؛ إذا جئَت تقرأ ا َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ َياَأهيُّ

 َأنَْداًدا  ﴿كَم أنَّ أول ِني يمرُّ عليك: ، [ ٢١] البقرة:  ﴾
ِ

َّ
ِ

 .[ ٢٢] البقرة:  ﴾َفاَل َِتَْعُلوا َّلل

ك، وهو األمر بتوحيد األلوهية هلل  نإذ ، فقال: -جل وعال  -هو أوُل أمٍر بالتوحيد، وأوُل ِنٍي عن الرشِّ
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ُكُم  ﴿ يا أهيا الناس، اعتقدوا ) ما قال:  -جل وعال  -تأمل يف هذا األمر، اهلُل و [، ٢١] البقرة:  ﴾اْعُبُدوا َربَّ

ار يعتقدون ذلك؛ ألنَّ ( أنَّ ربكم خالق، واعتقدوا أنَّ ربكم رازق َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق  ﴿ ،الُكفَّ

 ُ ََمَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ اَّللَّ ُ  ﴿، [ ٢٥] لقَمن:  ﴾السَّ  .[ ٨٧] الزخرف:  ﴾َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اَّللَّ

بتوحيده يف عبوديته، يف ألوهيته، وألزمهم يف هذا التوحيد بَم هو مقرٌر عندهم  -جل وعال  -وإنَم أمَر اهلل 

ِذي َخَلَقُكْم  ﴿، فقال: -جل وعال  -من أمِر ربوبيته  ُكُم الَّ َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ فكَم  [، ٢١] البقرة:  ﴾َياَأهيُّ

ون بأنَّ اخلَْلَق هو هلل دوه يف أفعالكم، فتوحيد األلوهية -جل وعال  - أنكم مقرُّ ، فيجب عليكم أْن توحِّ

 .-جل وعال  -هو توحيد اهلل بأفعال العباد، كَم أنَّ توحيد الربوبية هو توحيد اهلل بأفعاله 

دوه يفتوحيد الربوبية  ون أنَّ اهلل هو اخلالق فيلزمكم أْن توحِّ يف ستلِزم توحيد األلوهية، كَم أنكم تقرُّ

 لعبادة.ا

كَم أنَّ توحيد العبودية أو األلوهية متضمٌن لتوحيد الربوبية، هذا يستلزم هذا، وهذا يتضمن هذا، 

 واضح؟

د اهلَل  يف ألوهيته فإنَّه يقرُّ بأنَّ اهلل  -جل وعال  -يعني توحيد األلوهية يتضمن توحيد الربوبية، فَمن وحَّ

سبحانه  -بالربوبية فيلزمه أْن يقرَّ هلل  -جل وعال  -يقّر هلل هو اخلالق، ولذلك َعَبَدُه، وَمن  -جل وعال  -

 .-جل وعال  -باأللوهية، فال يعبد غريه  -وتعاىل 

ُ َعنُْهََم  -واخلطاب هنا طبًعا جلميع الناس كَم قال ابُن عباس   .- َرِِضَ اَّللَّ

  املنت

د به السحاب ه -وأنزل هلم من السَمء ماء  ع  يف وقته عند - انهواملرا احتياجهم إليه، فأخرج هلم به من أنوا

ر هذا يف غري موضع من القرآن.  الزروع والثَمر ما هو ُمشاَهد؛ رزًقا هلم وألنعامهم، كَم قرَّ

َرُكْم َفَأْحَسَن  ﴿آية ِبذه اآلية قوله تعاىل:  هِ بَ ْش ن أَ ومِ  ََمَء بِنَاًء َوَصوَّ ًرا َوالسَّ ُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َقَرا اَّللَّ

نَي 
ِ
ُ َربُّ اْلَعامَل ُكْم َفَتَباَرَك اَّللَّ ُ َربُّ يَِّباِت َذلُِكُم اَّللَّ  .[ ٦٤] غافر:  ﴾ُصَوَرُكْم َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ

ك مالك الدار وساكنيها، ورازقهم، فبهذا يستحقُّ أن ُيعبد وحده وال ُيرَش  ،الرازق ،ومضموُنه: أنه اخلالق
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 َأنَْداًدا َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن  ﴿به غريه؛ وهلذا قال: 
ِ

َّ
ِ

 .[ ٢٢] البقرة:  ﴾َفاَل َِتَْعُلوا َّلل

  الشرح

 َأنَْداًدا  ﴿قال: 
ِ

َّ
ِ

هنا نكرة يف سياق النهي، والنكرة يف  ﴾َأنَْداًدا  ﴿ انظر كلمة، [ ٢٢] البقرة:  ﴾َفاَل َِتَْعُلوا َّلل

 .سياق النهي تفيُد العموم

 وما معنى هنا تفيد العموم؟

 َأنَْداًدا  ﴿يعني: قول: 
ِ

َّ
ِ

 ألنَّ األنداد عىل قسمني: [؛ ٢٢] البقرة:  ﴾َفاَل َِتَْعُلوا َّلل

لَّة -
ِ
 وهو رِشٌك أكرب. ؛أْن يكوَن الند خُمِرج من امل

 .يكون رشًكا أصغر غري خُمِرج من امللةأو أْن  -

 َأنَْداًدا  ﴿ي عنهَم مجيًعا، هِ نْ مَ فَ 
ِ

َّ
ِ

فالتنديُد ال جيوز، أكربه وأصغره، إْن كان كفًرا  [، ٢٢] البقرة:  ﴾َفاَل َِتَْعُلوا َّلل

لصاحبه يف  دلِّ أكرب أو كفًرا أصغر، رشًكا أكرب أو رشًكا أصغر، خُمرًجا من امللة أو غري خمرج من امللة، خُم 

 كله ال جيوز.، د لصاحبه يف النارالنار، غري خملِّ 

 َأنَْداًدا  ﴿قال: 
ِ

َّ
ِ

نكرة يف سياق النهي، فهو يفيد العموم، أي: كلَّ ندٍّ صغرًيا كان أو  اهذ، ﴾َفاَل َِتَْعُلوا َّلل

 كبرًيا.

  املنت

 ،تعلمون أنه ال ربَّ لكم يرزقكم غريهأي: ال ترشكوا باهلل غريه من األنداد التي ال تنفع وال تُض، وأنتم 

من توحيده هو احلق الذي ال شك  -صىل اهلل عليه وسلم  -وقد علمتم أنَّ الذي يدعوكم إليه الرسول 

 فيه.

ا، " عن ابن مسعود، قال: ويف الصحيحني  قلت: يا رسول اهلل، أي الذنب أعظم؟ قال: )) أن ِتعل هلل ندًّ

  احلديث. " وهو خلقك ((

 حديث معاذ: )) أتدري ما حق اهلل عىل عباده؟ أن يعبدوه وال يرشكوا به شيًئا (( احلديث.وكذا 
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 الشرح

ك، كَم أنَّ أعظم احلسنات: التوحيد.احلديث يدلُّ عىل ما دلَّ   ت عليه اآلية من أنَّ أعظم الذنوب: الرشِّ

  املنت

َفيل بن َسْخرَبة، أخي عائشة أم املؤمنني ألمها.   وعن الطُّ

 الشرح

َفيل بن َسْخرَبة، أخي عائشة أم املؤمنني ألمها"هذا  ، أم عائشة َمن هي؟ أم رومان، كانت متزوجة "الطُّ

ُ َعنْهُ  -قبل أيب بكر  ، فجاءها الطفيل بن سخربة، ُثمَّ َلَّا مات زوجها، تزوجها أبو بكر، فأتت - َرِِضَ اَّللَّ

 م، من أم رومان.له بعبد الرمحن وعائشة، فهَم إخوة للطفيل من األ

، والصواب: أنَّه أخوها من األم، وليس " أخوها من الرضاعة "جاء يف إسناده عند ابن أيب َشيبة أنَّه قال: و

 من الرضاعة.

  املنت

: نحن اليهود، قلُت:  ،رأيُت فيَم يرى النائم، كأين أتيُت عىل نفٍر من اليهود، فقلُت: َمن أنتم؟ "قال:  قالوا

: وأنتم ألنتم القوم لوال أنك م تقولون: ما شاء إنكم ألنتم القوم لوال أنتم تقولون: ُعَزْيٌر ابن اهلل، قالوا

: نحن النصارىقال: ُثمَّ مررُت بنفٍر من النصارى، فقلُت  ،اهلل وشاء حممد قلت: إنكم  ،: َمن أنتم؟، قالوا

: وإنكم ألنتم القوم لوال أنك ،ن: املسيح ابن اهللال أنكم تقولوألنتم القوم لو م تقولون: ما شاء اهلل قالوا

فأخربته،  -صىل اهلل عليه وسلم  -ِبا َمن أخربت، ُثمَّ أتيُت النبي  فلَم أصبحُت أخربُت  ،وشاء حممد

ا بعد، فإن ثم قال: )) أمَّ  ،فقلت: نعم، فقام، فحمد اهلل وأثنى عليه ،ِبا أحًدا؟ (( فقال: )) هل أخربَت 

طفياًل رأى رؤيا أخرب ِبا َمن أخرب منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أِناكم عنها، فال 

: ما شاء اهلل وحده (( : ما شاء اهلل وشاء حممد، ولكن قولوا . رواه ابن مردويه، وأخرجه ابن " تقولوا

 ماجه بنحوه.
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  الشرح

)) هذا فيه بياٌن أنَّ الرشك يف باب األلفاظ ُينهى عنه كَم ُينهى عن الرشك األكرب، الرشك يف باب األلفاظ 

، وقال أهل الِعلم: ال بأس بأْن يقول اإلنسان: ما شاء اهلل ُثمَّ شاء فالٌن؛ ألنَّ هذه ما شاء اهلل وشئَت ((

 عىل من العبد.م وأقدَّ مُ  - جلَّ وَعاَل  -وأنَّ اهلل  ،تفيد الرتاخي

  املنت

ني : ما شاء اهلل وشئت، فقال: )) أجعلتَ -صىل اهلل عليه وسلم  -قال رجل للنبي " عباس، قال: وعن ابن 

 . رواه ابن مردويه، والنسائي، وابن ماجه." هلل نًدا، قل: ما شاء اهلل وحده ((

  ، واهلل أعلم.وهذا كله صيانة ومحاية جلَناب التوحيد

  الشرح

 احلَمية جلناب التوحيد، ما هي؟ هي سدُّ الذريعة عن كل ما ُينِقص أو َينُقض التوحيد.

ا إذهاًبا وإبطااًل، فال َشكَّ أننا مأمورون باجتنابه، وهذه قاعدة  رٍ فكل أمْ  ا نقًصا وإمَّ يؤثِّر عىل التوحيد إمَّ

: -عليه الصالة والسالم  - يف قوله ورَد يف سنته أنَّه قررها كَم -عليه الصالة والسالم  -عظيمة، والنبي 

 .)) َأَما إيِنِّ ُكنُْت َِنَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر، َأاَل َفُزوُروَها ((

اَلمُ  -الصحابة كانوا حديثو عهٍد بإسالم، فلْم يأمرهم النبي  اَلُة َوالسَّ بل ِناهم عن زيارة ، - َعَلْيِه الصَّ

 قد َينُقض أمر التوحيد ونحو ذلك. القبور؛ حتى ال يكون هناك أمرٌ 

  املنت

وروى ابن أيب حاتم عن ابن عباس، قال: األنداد هو الرشك، أخفى من دبيب النمل عىل صفاة سوداء يف 

 وحياتك يا فالن، وحيايت، ويقول: لوال كلبة هذا ألتانا اللصوص، 
ِ
ظلمة الليل، وهو أن يقول: واهلل

ئت، وقول الرجل: لوال اهلل وقول الرجل لصاحبه: ما شاء اهلل وش ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص،

 هذا كله به رشك. ؛ال ِتعل فيها فالن، وفالن
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  الشرح

كَم قلنا التنديد هنا الذي ورَد  ،" وروى ابن أيب حاتم عن ابن عباس، قال: األنداد هو الرشك "يف قوله: 

يف قول ابن عباس هو يف األلفاظ، وليس الرشك األكرب، وُِني عنه يف الرشك األكرب أو يف رشِك األلفاظ، 

 وحياتك يا فالن،  "فقال: 
ِ
أخفى من دبيب النمل عىل صفاة سوداء يف ظلمة الليل، وهو أن يقول: واهلل

 ، كَم يف احلديث، وهو رشٌك أصغر.غري اهلل فقد كفر أو أرشَك (()) َمن حلَف ب، هذا احللف، و" وحيايت

لوال كلبة هذا ألتانا اللصوص، ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء  "

 ، أي: يف لوال." ال ِتعل فيها فالن "يقوُل ابن عباس:  ،" اهلل وشئت، وقول الرجل: لوال اهلل وفالن

 :  :، قيل: ثالثة، وقيل: أربعة أقسامهذه عىل أقساٍم، ليست عىل قسٍم واحد " لوال" أهل الِعلم قالوا

: أكمل هذه األقسام أْن تقوَل: لوال اهلل فقط، هذا أكملها وأعالها. -  قالوا

 وجيوز أْن تقول مَلن كان له سبب، أْن تقول: لوال اهلل ُثمَّ فالن، هذا جائز. -

 أْن تقول: لوال اهلل وفالن، كَم جاء عن ابن عباس.، وهي غري جائزة: الثالثةالصورة  -

هل جيوز أْن تقول: لوال فالن فطيب، بقيت صورة، وهي: إذا ما كان هذا فالن هو سبٌب أكيد يف األمر،  -

: إذا كان هو سبٌب مبارش يف األمر وأكيد ليه صىل اهلل ع -جاَز ذلك، ولذلك النبي  ؛لكان كذا؟ قالوا

)) لوال أنا ، فلْم يقل: لوال اهلل ُثمَّ أنا، قال: )) لوال أنا لكان يف الدرِك األسفل من النار ((قال:  -وسلم 

اَلمُ  -؛ وذلك ألنه هو الذي شفَع له (( اَلُة َوالسَّ  .- َعَلْيِه الصَّ

، عىل "  ُثمَّ فالناهلل لوال" ، وجائز أْن تقول: " لوال اهلل" لكن أكمل الصيغ أْن تقول يف هذه األحوال: 

ا " لوال فالن" ، أو تقول: ) ُثمَّ (العطف بـ  وهو  " لوال فالن" ؛ إذا كان هو سبٌب جِل يف هذا األمر، أمَّ

 ، فهذا أيًضا ال جيوز." لوال اهلل وفالن" ليس بسبب، أو تقول: 

  املنت

احلارث بن احلارث  عن املسند لإلمام أمحد، من حديث ُثمَّ ذكر احلافظ ابن كثري هنا حديًثا طوياًل،

عليه  -أمر َييى بن زكريا  -عز وجل  -قال: )) إن اهلل  -عليه وسلم صىل اهلل  -أن نبي اهلل  :األشعري
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ئيل أن يعملوا ِبن.. -السالم  وذكر احلديث، وفيه: ، .  ((بخمس كلَمت أن يعمل ِبن، وأن يأمر بني إَسا

 ٍق ص ماله بَورِ عبدوا اهلل ال ترشكوا به شيًئا، فإن َمَثل ذلك َمَثل رجل اشرتى عبًدا من خالِ )) وأوهلن: أن ت

ه أن يكون عبده كذلك؟ وإن اهلل  ،أو ذهٍب، فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إىل غري سيده، فأيكم َيرُسُّ

 إىل آخر احلديث. ،يًئا ((خلقكم ورزقكم فاعبدوه وال ترشكوا به ش

افظ ابن كثري: هذا حديث حسن، والشاهد منه يف هذه اآلية قوله: )) وإن اهلل خلقكم ورزقكم ُثمَّ قال احل

 فاعبدوه وال ترشكوا به شيًئا ((.

  الشرح

نه األلباين   ، أو صححه يف صحيح اجلامع.- َرمِحَُه اهللُ  -احلديث حسَّ

  املنت

 -وقد استدل به كثري من املفرسين  وهذه اآلية دالة عىل توحيده تعاىل بالعبادة وحده ال رشيك له،

ىل، فإن َمن تأمل هذه ، وهي دالة عىل ذلك بطريق األوْ - تعاىل –عىل وجود الصانع  - كالرازي وغريه

فع ِبا املوجودات السفلية والعلوية واختالف أشكاهلا وألواِنا وطباعها ومنافعها ووضعها يف مواضع النَّ 

 ته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه.َعلَِم قدرة خالقها وحكم ؛حُمَْكَمة

  الشرح

نع صفة من صفات اهلل ، طبًعا الصانع ليس اسًَم من أسَمء اهلل احلسنى، والصُّ "عىل وجود الصانع"قال: 

 .ٍع وصنعته ((نَع كل صانِ )) إنَّ اهلل َص كَم جاء يف احلديث:  -جل وعال  -

  املنت

ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا َفْأتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن دُ  ﴿  إِْن ُكنُْتْم َوإِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِِمَّا َنزَّ
ِ

وِن اَّللَّ

ْت لِْلَكافِ ٢٣َصاِدِقنَي ) َجاَرُة ُأِعدَّ تِي َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ ُقوا النَّاَر الَّ ]  ﴾ِريَن ( َفِإْن َِلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَّ

 .[ ٢٤-٢٣البقرة: 

َوإِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِِمَّا  ﴿ر أنه ال إهل إال هو، فقال خماطًبا للكافرين: ُثمَّ رشع تعاىل يف تقرير النبوة بعد أن قرَّ 
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ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا  من  [ ٢٣] البقرة:  ﴾َفْأتُوا بُِسوَرٍة  ﴿ ،-صىل اهلل عليه وسلم  -يعني: حممًدا  [، ٢٣] البقرة:  ﴾َنزَّ

ضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا عىل ذلك بَمن شئتم مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غري اهلل، فعارِ 

  من دون اهلل، فإنكم ال تستطيعون ذلك.

اهم اهلل  ُقْل َفْأتُوا بِِكَتاٍب  ﴿ِبذا يف غري موضع من القرآن، فقال يف سورة القصص:  - تعاىل –وقد حتدَّ

 ُهَو َأْهَدى ِمنُْهََم َأتَّبِْعُه إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي 
ِ

 .[ ٤٩] القصص:  ﴾ِمْن ِعنِْد اَّللَّ

  الشرح

ر مسألة األلوهية، واستدل عليها بمسألة الربوبية، وأنه كَم أنَّه اخلالق بعد أن  -جل وعال  -هنا اهلل  قرَّ

 َماًء  ﴿الرازق 
ِ
ََمء ََمَء بِنَاًء َوَأنَْزَل ِمَن السَّ ًشا َوالسَّ  -فذكَر اهلل  [، ٢٢] البقرة:  ﴾الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفَرا

يف األلوهية، رشَع يف  -سبحانه وتعاىل  -هذه اآليات الكونية، والتي ُتلِزم العباد بتوحيده  -جل وعال 

ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا  ﴿، ويف الدفاع عنه؛ -صىل اهلل عليه وسلم  -وصِف نبيه  ] البقرة:  ﴾َوإِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِِمَّا َنزَّ

: هذه منا [، ٢٣ : إنَّ هذا القرآن الذي يأيت عىل حممٍد أو ينزل عليه ليس يُ قالوا شبه سبتها: أنَّ اليهود قالوا

 الوحي الذي نزَل عىل عيسى.

، وبنيَّ أنَّه من عند اهلل، -صىل اهلل عليه وسلم  -حاججهم يف ذلك، ودافع عن نبيه  -جل وعال  -فاهلُل 

 وحتداهم يف أْن يأتوا بسورة من مثله.

  املنت

ِن اَل َيْأتُوَن بِِمْثلِِه  ﴿وقال يف سورة سبحان:  نُّ َعىَل َأْن َيْأتُوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآ ْنُس َواجْلِ ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ

ء:  ﴾َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهرًيا   .[ ٨٨] اإلَسا

َياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن  ﴿وقال يف سورة هود:  ُه ُقْل َفْأتُوا بَِعرْشِ ُسَوٍر ِمْثلِِه ُمْفرَتَ ا َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ

 إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي 
ِ

 .[ ١٣] هود:  ﴾اَّللَّ

 َولَ  ﴿وقال يف سورة يونس: 
ِ

ى ِمْن ُدوِن اَّللَّ ُن َأْن ُيْفرَتَ ِذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآ ِكْن َتْصِديَق الَّ

نَي )
ِ
ُه ُقْل َفْأتُوا بُِسوَرٍة ِمْثلِِه َواْدُعوا َمِن ٣٧َوَتْفِصيَل اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعامَل ا ( َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ
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 إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي 
ِ

 وكل هذه اآليات مكية. ،[ ٣٨، ٣٧] يونس:  ﴾اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ

اهم بذلك   ،أي: شك [ ٢٣] البقرة:  ﴾َوإِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب  ﴿يف املدينة، فقال يف هذه اآلية:  - أيًضا –ُثمَّ حتدَّ

ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا  ﴿ ]  ﴾َفْأتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه  ﴿ ،-صىل اهلل عليه وسلم  -يعني: حممًدا  [ ٢٣] البقرة:  ﴾ِِمَّا َنزَّ

َفْأتُوا بَِعرْشِ ُسَوٍر  ﴿قاله جماهد وقتادة، واختاره ابن جرير. بدليل قوله:  ،يعني: من مثل القرآن [ ٢٣البقرة: 

ء:  ﴾اَل َيْأتُوَن بِِمْثلِِه  ﴿وقوله:  [، ١٣] هود:  ﴾ِمْثلِِه   .[ ٨٨] اإلَسا

اهم ِبذا يف مكة   واملدينة مرات عديدة، مع شدة عداوهتم له وبغضهم لدينه.وقد حتدَّ

  الشرح

حتدى به فصحاء العرب؛ أهل  -جل وعال  -اهلُل  ، وأِنم عاجزون، مع أنهذا يدل عىل بالغة القرآن

 أو بسورٍة أو بعرش سور
ٍ
قبل ذلك  ،الشعر، واملُعلَّقات، ودواوين األدب، هم عاجزون عْن أن يأتوا بيشء

اهم، ثُ  ء:  ﴾اَل َيْأتُوَن بِِمْثلِِه  ﴿مَّ بسورٍة واحدٍة حتدَّ  .[ ٨٨] اإلَسا

لو قلنا: إنَّ اهلل أعجزهم  فإنناهم، زَ وقد ذكرنا سابًقا أنَّ هذا دليٌل عىل عجزهم عن ذلك، ال أنَّ اهلل أعجَ 

هم، وإالَّ فهم زَ وله املعتزلة، فيقولون: إنَّ اهلل أعجَ وهم قادرون، ِلْ يكن يف القرآن إعجاز، وهذا تقُ 

َفة : "قادرون، يسموِنا ْ  ، أي: رصفهم اهلُل عن أْن يأتوا بمثل هذا القرآن." عقيدة الرصِّ

ُقْل َلِئِن  ﴿الصواب: أِنم مع بالغتهم هم عاجزون، ال يستطيعون، وهذا دليٌل عىل بالغة القرآن 

نُّ َعىَل َأْن َيْأتُوا بِِمْثِل َهذَ  ْنُس َواجْلِ ِن اَل َيْأتُوَن بِِمْثلِِه اْجَتَمَعِت اإْلِ ء:  ﴾ا اْلُقْرآ  لعجزهم وضعفهم. [؛ ٨٨] اإلَسا

  املنت

ولن: لنفي ، [ ٢٤] البقرة:  ﴾َفِإْن َِلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا  ﴿وهلذا قال تعاىل: ، لكومع هذا عجزوا عن ذ

  التأبيد.

  الشرح

 : فيَم تستقبلون من أيامكم، لن تستطيعوا عىل هذا.﴾َوَلْن َتْفَعُلوا  ﴿: يف اَلاِض، ﴾َفِإْن َِلْ َتْفَعُلوا  ﴿

ت، ومع كل ما استحدثه اإلنسان من وسائل، ومن طرق للبحث، ونحو  اآلن نحن يف أربعة عرش قرًنا مرَّ
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 ، عىل أْن يأيت بمثله.-جل وعال  -كالم اهلل ام أمام بالغة القرآن وأم اضعيفً  ا ذلك، هو يبقى عاجزً 

 ِما يسميه آياٍت صار أضحوكة للناس، 
ٍ
صاروا يتندرون بذكِر خزعبالته، كَم صنعوا ووكل َمن أتى بيشء

 ، ويف األسود العنيَس، ويف غريهم.حيف مسيلمة، ويف ِسجا

  املنت

معجزة أخرى، وهو أنه أخرب خرًبا جازًما قاطًعا مقدًما غري  - أيًضا -أي: ولن تفعلوا ذلك أبًدا. وهذه 

ض من لدنه إىل زماننا وكذلك وقع األمر، ِل ُيعارَ  ،وال مشفق أنَّ هذا القرآن ال ُيعارض بمثله أبًداخائف 

وكيف ُيْشبِه كالم اخلالق  !وال يمكن، وأنَّى يتأتَّى ذلك ألحد، والقرآن كالم اهلل خالق كل يشء؟ ،هذا

 .كالم املخلوقني؟!

وَمن تدبَّر القرآن وجد فيه من وجوه اإلعجاز فنوًنا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة املعنى، قال 

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخبرٍِي  ﴿اهلل تعاىل:  حكمت ألفاظه فأُ  [، ١] هود:  ﴾الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

فقد أخرب ، ى وال ُيدانىمن َلْفظِه ومعناه فصيٌح ال جُيارَ وفصلت معانيه أو بالعكس عىل اخلالف، فكلٌّ 

ًء بسواء.عن ُمَغيََّباٍت ماضية وآتية كانت ووقعت طِ   بق ما أخرب سوا

  الشرح

فقد أخرب عن ُمَغيََّباٍت ماضية وآتية كانت  "أنَّ قوله: بهنا يف احلاشية إشكااًل، الشيخ يف احلقيقة ذكَر 

واضح اإلشكال؟ يعني: آتية،  ؟طِبق ما أخرب كيف وقعتفطيب، هي آتية،  ،" بق ما أخربووقعت طِ 

د الكالم أنَّه أخرب عن مغيباٍت ماضية  "فقال الشيُخ: لعل فيه سقًطا، قال: ، ِلْ ينتِه الزمانُ  ،وقعت يكون مرا

ة كانت علٌم ِبا قبل هذا الوحي، وأخرب عن أشياء مستقبل -صىل اهلل عليه وسلم  -ِل يكن لرسول اهلل 

ًء بسواء  فيَم يأيت.هذا ، يعني: " ووقعت طبق ما أخرب سوا

ًء يف أمٍر ماضٍ - يف مجلة الكالم -واملقصود ِبذا  ئيل  - : أنَّ القرآن أخرب عن أشياء سوا كقصِص بني إَسا

 ﴿أو ما يتعلق فيَم َيصل يف الدنيا، أو ما سيكون يف اآلخرة، وهو بال شكٍّ أنَّه خرٌب صادق،  - أو غريه

 ِقياًل 
ِ

 َحِديًثا  ﴿ [ ١٢٢] النساء:  ﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَّللَّ
ِ

 .[ ٨٧] النساء:  ﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَّللَّ
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  املنت

َّْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل  ﴿وأمَر بكل خري، وِنى عن كل رش كَم قال:  أي:  [، ١١٥] األنعام:  ﴾َومَت

ليس فيه جمازفة وال كذب وال  ،صدًقا يف األخبار وعداًل يف األحكام، فكله حقٌّ وصدق وعدل وهدى

ن شعرهم إال ِبا، كَم ُس افرتاء، كَم يوجد يف أشعار العرب وغريهم من األكاذيب واملجازفات التي ال ََيْ 

 قيل يف الشعر: إن أعذبه أكذبه.

  الشرح

غات، ويتوسع فيه الشعراء حتى يأتون أنَّ أعذب الشعر ما كان فيه مبالَ  ؛ لذلك ِتد" إن أعذبه أكذبه "

اَلُم  -بالغرائب والعجائب التي ُتبِهر العقول،  اَلُة َوالسَّ )) إنَّ من البياِن لسحر يقول:  -والنبي َعَلْيِه الصَّ

)). 

.. قال العرب:  ومبالغات كلَم استهوى  ، كلَم كان فيه كذٌب " إنَّ أعذَب اليشء أكذبه "فاملقصود: أنَّ

واحد، من أول القصيدة إىل آخرها وهو يدندن حول موضوٍع  كْن ِتد أنَّ معناه متكرر يف أمرٍ النفوس، ل

 عىل أِنا ضعيفة. - حتى مع هذه البالغة -واحد، وهذا دليل عىل 

: " البالغُة: ِقسَمن، فأعالها بالغة القرآن "ولذلك قال بعض أهل الِعلم:  أو  -دنى البالغة وأ "، قالوا

ء والبلغاء-أقلها ب من بالغة ، وهي ال َشكَّ ال ترتقي وال تساوي وال ِتاور وال تقرُ " : بالغة الشعرا

 القرآن.

  املنت

عمل غالبها يف وصِف النساء أو اخليل أو اخلمر، أو يف مدح شخص وِتد القصيدة الطويلة املديدة قد استُ 

ة أو سبع، أو يشء من املشاهدات املتعينة التي ال تفيد شيًئا كائنة أو خمافَ معني أو فرس أو ناقة أو حرب أو 

زه إىل اليشء الواضح، ثم ِتد هلم  ،درة املتكلم املُعنيَّ عىل التعبري عىل اليشء اخلفي أو الدقيقإال قُ  أو إبرا

 فيها بيًتا أو بيتني أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها َهَذًرا ال طائل حتته.
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  الشرح

ءيعني  ال أتذكر هل هو النابغة الذبياين أو غريه، قالوا له: ما تكتب أنَت  ،حتى قيل لبعض الشعرا

، فأنَت "ن فقط ايبقى منها إالَّ البيت والبيت القد علمُت أنَّ القصيدة كلها  "قال:  ،املطوالت من الشعر؟

 واحد:ِتد مثاًل بعض قصائد املعلقات، ِتد الذي يشتهر منها بيٌت 

عيُد ُعرقوٍب هَلا َمَثالً   َوَهْل َمواعيُدها إاِّل األَباطيُل؟  َأْضَحْت َموا

قصيدة كاملة، لكن ال جيرى منها عىل ألسن الناس إالَّ البيت  ،" دوِّ زَ ويأتيك باألخبار من ِل تُ  "أو مثاًل: 

الذي  ،-سبحانه وتعاىل  -منزلة كالم اهلل دليٌل عىل أِنا ِلْ تكن بالبالغة يف ، ن، هذا دليٌل عىل ماذا؟اوالبيتأ

 .ال ُيمل عىل كثرة التكرار

مللَت منها ومن صاحبها، لكن تقرأ يف القرآن، فهو عىل  ؛لو أنَّ قصيدة واحدة قرأهتا أربع مرات يف اليوم

ءة ال َيْبىَل، وال ُيمل، بل كلَم رددَت اآليات، النبي  د  -صىل اهلل عليه وسلم  -كثرة القرا آيًة، قام ِبا ردَّ

ُْم ِعَباُدَك  ﴿الليل كله،  ِْبُْم َفِإِنَّ ِل ِتده يف  وكلَم تأملَت فيها وجدَت فيها أمًرا  [، ١١٨] اَلائدة:  ﴾إِْن ُتَعذِّ

ل،  ل األَوَّ  .ة القرآنمن َسِّ بالغهذا التأمُّ

  املنت

 وأما القرآن فجميعه فصيح يف غاية ِنايات البالغة..

  الشرح

تِي ليس بعدها غاية يف أمِر البالغة؛ ألنَّه  ،" البالغة غاية ِنايات " انظر هذا التعبري مجيل، فهو يف الغاية الَّ

 .-جل وعال  -كالم اهلل 

 معاين القرآن) ولذلك اعتنى العلَمء يف إظهار بالغة القرآن، وألَُّفوا يف ذلك الكتب، من ذلك: ِتد مثاًل 

ء، اعتنى بذلك، ِتد كتاب  ( ا ، ( جماز القرآن)  يدة َمْعَمر بن املُثنَّى، واسمهأليب عب ( جماز القرآن) للَفرَّ

ِذي يقابل احلقيقة، وإنَم هو يف جماز، أي: ما ِتيزه اللغة، يعني: ليس هو يف باب  وليس هو يف املجاز الَّ

 املجاز.
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ا بأبواب البالغة مثاًل، (  فتِح القدير )الشوكاين يف ك ِتد أيًضا بعض العلَمء من أهل التفسري يعتنون جدًّ

 فإنَّه يعتني بأوجه البالغة.

:  ،وبعُض أهل الِعلم ذكروا : " البالغة عرشة أوجه "قالوا اإلجياز،  :هو "، يعني: ما تتضمنه البالغة، فقالوا

والتشبيه، والتضمني، واالستعارة، والتالؤم، والفواصل، والتجانس، والترصيف، واملبالغة، وُحْسن 

: ما تتضمنه بالغة القرآن يف هذه العرشة " البيان  وجه.األ، هذه قالوا

اين أو غريهيف  - وَأْذُكر أنَّ صاحب معاين احلروف مَّ رشَح هذه العرشة  - احلقيقة ما أتذكر َمن هو، الرُّ

 وجه، وذكر أِنا هي ما يتضمنه القرآن من بالغة.األ

وسمعنا من بعض  -لقرآن، ولذلك قال أهل الِعلم والشاهد يف هذا كلِّه: أنَّ أعظم البالغة ِتدها يف ا

ءة القرآن، وكذلك من أ: - أشياخنا ن لغته؛ مفرداته، وحسن منطقه، أْن ُيكثِر من قرا نَّ َمن أراد أْن َُيسِّ

ءة احلديث النبوي؛ ألِنَم مصدُر اللغة ولذلك ال ُيْمِكُن أبًدا أْن يأيت بليغ بأعظم من بالغة القرآن،  ،قرا

 بياًنا منه. وال بأحسن

ُ  -فتعبري ابن كثري   ." فصيح يف غاية ِنايات البالغة "مجيل يف قوله:  -َرمِحَُه اَّللَّ

  املنت

عند َمن َيْعِرف ذلك تفصياًل وإمجااًل ِمن فهم كالم  عه فصيح يف غاية ِنايات البالغةوأما القرآن فجمي

ء كانت مبسوطة أو العرب وتصاريف التعبري، فإنه إن تأملت أخباره وجدهتا يف  غاية احلالوة، سوا

  وجيزة، وسواء تكررت أم ال.

  الشرح

ع، وُتذكر أحياًنا القصة بشكل خمترص، ومع  عة، كأْن ُتذكر القصة أحياًنا بشكل ُمتوسِّ مبسوطة: يعني ُمتوسِّ

، موضوٍع بسيطٍ س يقول: أبغاَك يف ذلك يف هذه بالغة ويف هذه بالغة، يعني: وهذا فيه تنبيه أنَّ بعض النا

د به هها يل كتابه يف الفقهامل؟ بسيط، يعني: واسع، وليس املرا ى الغزا ، هذا ( البسيط ) خترص، ولذلك سمَّ

 .( الوسيط) كان الواسع ُثمَّ 
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  املنت

كرر حال وعال، ال خيلق عن كثرة الرد، وال يمل منه العلَمء، وإن أخذ يف الوعيد والتهديد جاء منه وكلَم ت

وإن وعد أتى بَم يفتح القلوب  ؟،منه اجلبال الصم الراسيات، فَم ظنك بالقلوب الفامهات ما تقشعر

َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي  ﴿ق إىل دار السالم وجماورة عرش الرمحن، كَم قال يف الرتغيب: واآلذان، ويشوِّ 

ًء بََِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن  ِة َأْعنُيٍ َجَزا َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اأْلَنُْفُس َوَتَلذُّ اأْلَْعنُيُ  ﴿وقال:  [، ١٧] السجدة:  ﴾هَلُْم ِمْن ُقرَّ

ء:  ﴾َأَفَأِمنُْتْم َأْن خَيِْسَف بُِكْم َجانَِب اْلرَبِّ  ﴿وقال يف الرتهيب:  [، ٧١] الزخرف:  ﴾َوَأنُْتْم ِفيَها َخالُِدوَن  ] اإلَسا

 َأْن خَيِْسَف بُِكُم اأْلَْرَض َفِإَذا ِهَي مَتُوُر ) ﴿ [، ٦٨
ِ
ََمء  َأْن ُيْرِسَل ١٦َأَأِمنُْتْم َمْن يِف السَّ

ِ
ََمء ( َأْم َأِمنُْتْم َمْن يِف السَّ

ْجِر:  ،[ ١٧، ١٦] امللك:  ﴾( ١٧َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَسَتْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر ) ]  ﴾َفُكالًّ َأَخْذَنا بَِذْنبِِه  ﴿وقال يف الزَّ

يَْت إِْن َمتَّْعنَاُهْم ِسننَِي ) ﴿وقال يف الوعظ:  [، ٤٠العنكبوت:  ( ٢٠٦( ُثمَّ َجاَءُهْم َما َكاُنوا ُيوَعُدوَن )٢٠٥َأَفَرأَ

إىل غري ذلك من أنواع الفصاحة والبالغة ، [ ٢٠٧ -٢٠٥] الشعراء:  ﴾َما َأْغنَى َعنُْهْم َما َكاُنوا ُيَمتَُّعوَن 

واحلالوة، وإن جاءت اآليات يف األحكام واألوامر والنواهي، اشتملت عىل األمر بكل معروف حسن 

نافع طيب حمبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دينء؛ كَم قال ابن مسعود وغريه من السلف: إذا سمعت 

َا  ﴿يقول يف القرآن:  -تعاىل–اهلل  ِذيَن آَمنُوا َياَأهيُّ  فأرعها سمعك فإنه خري ما يأمر به أو رش ينهى عنه. ﴾الَّ

ُم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث  ﴿وهلذا قال تعاىل:  رِّ يَِّباِت َوَُيَ َوَيَضُع  َيْأُمُرُهْم بِامْلَْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن امْلُنَْكِر َوَُيِلُّ هَلُُم الطَّ

ُهْم َواأْلَْغاَلَل  تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم  َعنُْهْم إرِْصَ وإن جاءت اآليات يف وصف املعاد  [، ١٥٧] األعراف: اآلية  ﴾الَّ

وما فيه من األهوال يف وصف اجلنة والنار، وما أعد اهلل فيهَم ألوليائه وأعدائه من النعيم واجلحيم واملالذ 

رت وأنذرت؛ ودعت إىل فعِل اخلريات واجتنا ت به وحذَّ دت والعذاب األليم، برشَّ ب املنكرات، وزهَّ

ط اهلل املستقيم ورشعه القويم،  بت يف األخرى، وثبَّتت عىل الطريقة املثىل، وهدت إىل رصا يف الدنيا ورغَّ

 ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم.

، -صىل اهلل عليه وسلم  -: أن رسول اهلل - رِض اهلل عنه -وهلذا ثبَت يف الصحيحني عن أيب هريرة 

قال: )) ما من نبي من األنبياء إال قد ُأعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البرش، وإنَم كان الذي أوتيته 
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وقوله: )) وإنَم كان الذي أوتيت  ،أوحاه اهلل إيّل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابًعا يوم القيامة (( لفُظ مسلم

صصت به من بينهم هذا القرآن املعجز للبرش أن يعارضوه، بخالف غريه من الكتب (( أي: الذي اخت

 اإلهلية، فإِنا ليست معجزة، واهلل أعلم.

 -ما ال يدخل حتت حرص-من اآليات الدالة عىل نبوته وصدقه فيَم جاء  -عليه وسلم صىل اهلل  -وله 

 وهلل احلمد واملنة.

  الشرح

ُ  -كلُّ ما ذكره ابن كثري  ء ما َيتعلَّق باألمر والنهي، أو ما َيتعلَّق  ؛فيَم َيتعلَّق ببالغة القرآن -َرمِحَُه اَّللَّ سوا

 أو نحو ذلك. ،بأهوال يوم القيامة، أو ما َيتعلَّق بقصص القرآن

  املنت

ْت لِْلَكاِفِريَن  ﴿وقوله تعاىل:  َجاَرُة ُأِعدَّ تِي َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ ُقوا النَّاَر الَّ أما الوقود  [، ٢٤] البقرة:  ﴾َفاتَّ

مها كاحلطب ونحوه، كَم قال:  ا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا جِلََهنََّم  ﴿بفتح الواو، فهو ما ُيلقى يف النار إلرضا َوَأمَّ

 َحَصُب َجَهنََّم َأنُْتْم هَلَا َواِرُدوَن  ﴿قال تعاىل: و [، ١٥] اجلن:  ﴾َحَطًبا 
ِ

ُكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ ]  ﴾إِنَّ

  .[ ٩٨األنبياء: 

  الشرح

 َحَصُب َجَهنََّم  ﴿هذه اآليُة قال: 
ِ

ُكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ هو ما فرسَّ به أهل الِعلم  [ ٩٨] األنبياء:  ﴾إِنَّ

َجاَرُة  ﴿: -جل وعال  -قول اهلل  تِي َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ ُقوا النَّاَر الَّ : احلجارة هي:  [، ٢٤] البقرة:  ﴾َفاتَّ قالوا

تِي كانوا يعبدوِنا؛ ألنَّ اهلل  ُكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن  ﴿قال يف اآلية األخرى:  -جل وعال  -األصناُم الَّ إِنَّ

 َحَصُب َجَهنََّم 
ِ

 أي: أنتم وهم يف النار؛ األصنام، العابد وامَلعبود يف ذلك. [، ٩٨] األنبياء:  ﴾اَّللَّ

تِي  ء، وهي أشدُّ ما يكون من أنواع احلجارة الَّ وبعضهم قال: األحجار هي: أحجار الكربيت احلمرا

 تشتعل، واهلُل أعلم.
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  املنت

ْت لِْلَكاِفِريَن  ﴿وقوله تعاىل:  ْت  ﴿األظهر أن الضمري يف  [، ٢٤] البقرة:  ﴾ُأِعدَّ عائد إىل النار التي  ﴾ُأِعدَّ

 ،ني يف املعنى؛ ألِنَم متالزمانوقودها الناس واحلجارة، وَُيتمل عوده عىل احلجارة، وال منافاة بني القول

ْت  ﴿و  لت للكافرين باهلل ورسوله. [ ٢٤] البقرة:  ﴾ُأِعدَّ  أي: ُأرصدت وُحصِّ

ْت  ﴿وقد استدل كثري من أئمة السنة ِبذه اآلية عىل أن النار موجودة اآلن؛ لقوله تعاىل:  أي:  ﴾ُأِعدَّ

منها: )) حتاجت اجلنة والنار ((، ومنها: )) ُأرصدت وُهيِّئت، وقد وردت أحاديث كثرية يف ذلك، 

، أكَل بعيض بعًضا" استأذنت النار رِبا فقالت:  ، فأذَن هلا بنفسني: نفٍس يف الشتاء، ونفٍس يف الصيف " ربِّ

ترة يف هذا املعنى.  ((، وغري ذلك من األحاديث املتوا

 الَبلُّوِطّي قاِض األندلس.وقد خالفت املعتزلة بجهلهم يف هذا، ووافقهم القاِض منذر بن سعيد 

  رحالش

مونه عىل  :وهو ؛ألِنم عندهم أصل َيتكمون إليه؛ " خالفت املعتزلة بجهلهم يف هذا " العقل، ويقدِّ

: لو قلنا: إنَّ اجلنة والنار اآل ، فقالوا  ؛وال يكون أهلهَم إالَّ يف اآلخرة، ن موجودتان، فَم الفائدة منهَم؟النصِّ

فقهم يف ذلك فأعملوا العقوَل يف ذلك، ونفوا وجود النار اآلن، ُثمَّ ِل يقترصوا عىل ذلك، وا، يوم القيامة

اخلوارج واملعتزلة يقولون: بأنَّ النار غري موجودة اآلن، أو أنَّ اجلنة غري موجودة اآلن، فاخلوارج طبًعا، 

: بعدمهَم، بعد أْن يدخل أهل اجلنة إىل اجلنة،  ُثمَّ املعتزلة مع أِنم نفوا وجود اجلنة والنار اآلن أيًضا قالوا

: ُثمَّ  صل هذا النعيم بعد ذلك ينتهي أمر اجلنة فتنتفي، وكذلك أمُر النار، فيحوأهل النار إىل النار، قالوا

فالنار باقية، واجلنة باقية، ومها اآلن  ،وهذا ال شكَّ أنَّه من اجلهل الشديد!، وَيصل هذا العذاب

 موجودتان.

 نقُف هنا، وصىلَّ اهلُل عىل نبينا حممٍد.
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