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هو كمـا أثـىن علـى    ، احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركًا ال أحصي ثناءً عليه 
وعلـى آلـه ورضـي اهللا عـن     ، والصالة والسالم على رسـوله املصـطفى  ، نفسه

  . صحبه والتابعني هلم بإحسان
  :وبعد
ثـالث   علـى  )١(اشـتملت  فإـا ، كانت سورة العصر علـى اختصـارها  فلما 

القــرآن مــا يشــاها مــن الســور يف االختصــار إال ســورة  ومل يكــن يف، آيــات
وكانت مشـتملة علـى فوائـد جليلـة يسـتفيد ـا        ،)٣(وسورة النصر ،)٢(الكوثر

أفردــا ــذا التفســري ، وحيتــاج إليهــا املقصــر والكامــل، املبتــدئ واملنتــهي
ه ليستفيد املطَّلع عليه ما اشتمل عليه مما متس احلاجة إليـه ومسي ، املختصر تـ :

  .وحسن اإلثابة اهللا أستمد اإلعانةومن . )النشر لفوائد سورة العصر(

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . فإا ليست إال ثالث آيات) ب(يف  ) ١(
وثَر {:وهي قوله تعاىل ) ٢(  الـدر ، السـيوطي : انظر. ، وهي من السور املكية، وآياا ثالث آيات}إِنا أَعطَيناك الْكـَ

  ). ١٥/٦٩٥( املأثوربيف التفسري  املنثور
ابـن  : انظـر . ، وآياـا ثـالث آيـات   وهـي مـن السـور املدنيـة    ، }إِذَا جاء نصر اللَّه والْفَتح{�:وهي قوله تعاىل ) ٣(

 ، دار الفكـر، بــريوت هـــ ١٤٠٧، ١، طالتفسـري  لــمع يف املسـري  زاد، علــي بـن  الــرمحن عبـد ، اجلـوزي 
)٨/٣٢٤ .(  

  



  
  

 

  تفسري سورة العصر
وقد وقـع اخلـالف هـل هـي مكيـة أو مدنيـة؟ فـذهب        ، هي ثالث آيات

والقـول   ،)٣(هـي مدينـة  : فقـال  )٢(وخالفهم قتادة ،)١(اجلمهور إىل أا مكية
نزلت سورة > :أنه قال )٥(اسعن ابن عب )٤(أرجح ملا أخرجه ابن مردويه األول

ا املقـام مرجعـه الر    ،)٦(<العصر مبكة وايـة ال الـرأي  وأيضـ ،ـ فن األكثـرين   لُقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هــ، دار القلـم دمشـق    ١٤١٥، ١الواحدي، علـي بـن حممـد، الـوجيز يف تفسـري الكتـاب العزيـز، ط       : انظر ) ١(
ــوي، و)٢/١٢٣١( ــني، االبغ ــن حلس ــعود ب ــامل، مس ــل مع ـــ ١٤١٧، ٤، طالترتي ــة دار، ه ــاض طيب ، الري
 ألحكـام  اجلـامع ، القـرطيب ، و)١٦/٣٦١( العزيز الكتاب تفسري يف زالوجي احملرر، وابن عطية، )٨/٥٢٩(

، )١٥/٦٤١(، والسـيوطي، الـدر املنثـور   )٨/٣٨٥٢(، وابن كثري، تفسري القرآن العظيم )٢٠/١٧٨( القرآن
ابـن  : انظر. ابن عباس، وابن الزبري رضي اهللا عنهما :، وقال به من الصحابة)٥/٦٩٨(والشوكاين، فتح القدير 

  ). ٨/٣٠٣(زاد املسري اجلوزي، 
قتادة بن دعامة أبو اخلطاب السدوسي البصـري األعمـى املفسـر أحـد األئمـة يف حـروف القـرآن، روى        : هو ) ٢(

حممـد ي، الزهر: انظر، )١١٨( سنة ، ماتضرب حبفظه املثلالقراءة عن أيب العالية وأنس بن مالك، وكان ي 
الـذهيب، حممـد بـن    ، )٧/٢٢٩( بـريوت ، صـادر  ردا، م١٩٦٨، ١، طالكربى الطبقات، منيع بن سعد بن

الداودي، حممد ، )٥/٢٦٩( هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤١٠، ٧أمحد بن عثمان، سري أعالم النبالء، ط
  ). ٢/٤٣( هـ، مكتبة وهبة، القاهرة١٣٩٢، ١بن علي، طبقات املفسرين، ط

، القـرطيب، اجلـامع ألحكـام القـرآن     )٨/٣٠٣(ابـن اجلـوزي، زاد املسـري   : جماهـد، انظـر  : وقال بـه أيضـا   ) ٣(
)٢٠/١٧٨ .(  

صنف التفسري والتاريخ، وخـرج  ، أبو بكر األصبهاين احلافظ العالّمة بن فورك محد بن موسى بن مردويهأ: هو ) ٤(
الـذهيب، سـري أعـالم النـبالء     : ، انظـر )٤١٠(سـنة   ات، مـ حديث األئمة ومسـع الكـثري بأصـبهان والعـراق    

 إحيـاء  دار، هــ ١٤٢٠، )ط، د(، بالوفيـات  الـوايف ، أيبـك  بـن  خليل الدين صالح، الصفدي، )١٧/٣٠٨(
  ). ١٠١ص(طبقات املفسرين ، األدنه وي، )١٣١/ ٨( بريوت، التراث

، يكىن أبا العباس، ولد قبل اهلجـرة بـثالث سـنني   ، عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب القرشي اهلامشي: هو ) ٥(
ابن عبـد   :، انظر)٦٨(مات بالطائف سنة ، رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلموكان ابن ثالث عشرة سنة إذ تويف 

، )٣/٩٣٣( هـ، دار اجليل، بريوت١٤١٢، ١الرب، يوسف بن عبد اهللا، االستيعاب يف معرفة األصحاب، ط
هــ، دار الشـعب   ١٣٩٠، )ط، د(ابن األثري، علي بن حممد بن حممـد، أسـد الغابـة يف معرفـة الصـحابة،      

 هــ، دار الفكـر، بـريوت   ١٤٢١، ١ن حجر، أمحد بن علي، اإلصـابة يف متيـز الصـحابة، ط   اب، )٣/٢٩٠(
)٣/٢٢٩ .(  

  ، )٣٣ص(هـ، دار الفكر، بريوت ١٤٠٨، ١أخرجه ابن الضريس، حممد بن أيوب، يف فضائل القرآن، ط ) ٦(
بـريوت   هـ، مؤسسة الرسـالة، ١٤١٢، ١، والنحاس، أمحد بن حممد، يف الناسخ واملنسوخ، ط)١٧(رقم 

هــ، دار  ١٤٠٥، ١، والبيهقي، أبو بكر أمحـد بـن احلسـني، يف دالئـل النبـوة، ط     )٩٣٥(، رقم )٣/١٥٣(
كمـا عنـد السـيوطي، يف الـدر املنثـور       ، وابـن مردويـه  )٣٠٦٩(، رقـم  )٧/١٤٤(الكتب العلمية، بـريوت  

= 
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فكيـف وهـو   ، مرجح على انفراده على تقدير أن املخالف عدد دون عـددهم 
  . وهم الكل! فرد

املختصرة كالسـور الـيت هـي قبـل هـذه       )١(ورسوأيضا الغالب يف هذه ال
ح واحلمل على الغالـب مـرج  ، ا مكيةأ وحنومها ي بعدهاواليت ه، السورة

   .)٢(مستقل كما تقرر يف األصول
فـأخرج  ، وقد كان هلذه السورة شأن عظيم عند السـلف رضـي اهللا عنـهم   

عب عـن أيب م   )٤(والبيهقي، يف األوسط )٣(الطرباين الـدارمي  )٥(ينـة ديف الشـ 
د صلى اهللا عليـه وآلـه   كان الرجالن من أصحاب حمم> :وكانت له صحبة قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

، )ط، د(القـرآن،  ، يف اإلتقـان يف علـوم   الدين جالل الكمال بن الرمحن عبد، قال السيوطي، )١٥/٦٤١(
  . <إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات>): ١/٢٥. (، دار التراث، القاهرة)د، ت(

  . السورة )ب(يف  ) ١(
، العلميـة  الكتـب  دار، هــ ١٤١٩، ١، طوالتحـبري  التقريـر ، احلـاج  أمري ابن حممد بن حممد، احلنبلي: انظر ) ٢(

 ). ٥/٢٠٦( بريوت
رحل يف طلـب احلـديث، ولـه املصـنفات     ، القاسم الطرباين حافظ عصرهسليمان بن أمحد بن أيوب أبو : هو ) ٣(

ابـن   :نظـر ، ا)٣٦٠( سنة ماتواألوسط والصغري وهي أشهر كتبه،  املمتعة النافعة منها املعاجم الثالثة الكبري
، بــريوت الفكــر دارم، ١٩٩٥، )ط، د(، تــأريخ مدينــة دمشــق، اهللا هبــة بــن احلســن بــن علــيعســاكر، 

دار الثقافـة،  ، م١٩٩٤، ١وأنباء أبناء الزمـان، ط  وفيات األعيانخلكان، أمحد بن حممد، ، ابن )٢٢/١٦٣(
  ). ١٦/١١٩( سري أعالم النبالءالذهيب، ، )٢/٤٠٧( لبنان

ف، ومن تصانيفه السنن الكبري والسنن أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي اإلمام احلافظ رحل وصن: هو ) ٤(
 سـري أعـالم النـبالء   ، الـذهيب،  )١/٧٥(ابـن خلكـان، وفيـات األعيـان      :نظـر ، ا)٤٥٨( سنة ، ماتالصغري

هــ، دار عـامل   ١٤٠٧، ١ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممد، طبقـات الشـافعية، ط  ، )١٨/١٦٣(
  ). ١/٢٢٠( الكتب، بريوت

: يطلق عليـه أبومدينـة اثنـان   أبو مدينة الدارمي؛ ألن ممن : ، والصواب)أيب مزينة( يف النسختني من املخطوط ) ٥(
تفق االسم واسـم  اعبد اهللا بن حصن، ف: تابعي، وكالمها امسه: له صحبه، وهو الذي معنا، واآلخر: أحدمها

األب والكنية؛ لكن املراد هنا عبد اهللا بن حصن الدارمي، الذي له صحبة، ذكر ذلك الطرباين، سـليمان بـن   
، وقـال ابـن حجـر، يف    )٥/٢١٥(دار احلرمني، القاهرة  هـ،١٤١٥، )ط، د(أمحد، يف املعجم األوسط، 

كانـت لـه    ،..، مسـاه الطـرباين  هتـ عبد اهللا بن حصن الدارمي، أبو مدينـة معـروف بكني  >): ٣/١٨٢(اإلصابة 
: ، وقـال ابـن مـاكوال   <دوسي، يروي عن أيب موسـى األشـعري  ويف التابعني عبد اهللا بن حصن الس ،..صحبة

 ،<مسع ابن عباس وأبا موسى وابن الزبري، روى عنه قتادة حديثه يف البصـريني  عبد اهللا بن حصن السدوسي،>
 األمسـاء  يف واملختلـف  املؤتلـف  عـن  االرتياب رفع يف اإلكمال، نصر أيب بن اهللا هبة بن عليابن ما كوال، 

  ).٧/١٨٨( بريوت، العلمية الكتب دارهـ، ١٤١١، ١ واألنساب، طوالكىن



  
  

 

مث ، حىت يقرأ أحدمها علـى اآلخـر سـورة العصـر    ، وسلم إذا التقيا مل يتفرقا
   .)١(<يسلّم أحدمها على اآلخر

علـى ذلـك مـا اشـتملت عليـه مـن املوعظـة         )٢(ولعل احلامل هلم: قلت
بعد احلكم على هـذا النـوع    ]أ١[احلسنة من التواصي باحلق والتواصي بالصرب 

رٍ اإلنساين حك سـا بأنه يف خا مؤكدفـإن ذلـك ممـا ترجـف لـه القلـوب      ، م ،
واحد من املـتالقني  كل  )٣(وكأن، وتقف لديه الشعور، وتقشعر عنده اجللود

وأهل جلدتنا خاسر ال حمالـة إال  ، بناء جنسناأأنا وأنت وسائر : يقول لصاحبه
والعمـل  باإلميان  ؛و بنفسه عن هذه البليةجوين، يةزعن هذه الر )٤(أن يتخلص

فيحمله اخلوف املمزوج بالرجـاء علـى   ، والتواصي باحلق وبالصرب، الصاحل
  . وقرع أبواب االلتجاء، فتح أسباب النجاء

كيف وقع منهم ختصيص هذه السورة ذه املزيـة دون غريهـا   : فإن قلت
  من السور املختصرة؟

ا   وجه ذلك ما قدمنا مـن اشـتماهلا علـى مـا اشـتملت      : قلت عليـه ترهيبـ
فإنك ، خبالف غريها من السور، وإنذارا وإعذارا، وحتذيرا وتبشريا، غيباوتر

   .)٥(جتدها غري مشتملة على ما اشتملت عليه هذه
مـن  فإا خاصـة بالتهديـد والتشـديد علـى      )٦(انظر إىل السورة اليت قبلها

  .)٧(أهلاهم التكاثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٣ص(تقدم خترجيه  ) ١(

  . هلما )ب(يف  ) ٢(
  . وكان )ب(يف  ) ٣(
  . نتخلص )ب(يف  ) ٤(
  ). ٢١٦/ ١( ، تفسري القرآن العظيمابن كثري. هـ. أ<لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم> :قال الشافعي ) ٥(
  . سورة التكاثر ) ٦(

)٧ ( مسلم بن احلجاج، يف صـحيح مسـلم،   املال، أخرج ب التكاثر ‘النيب  رفس)دار الكتـب  )د، ت(، )ط، د ،
، من حديث عبـداهللا  )٢٩٥٨( ، رقم)٤/٢٢٧٣(، )بدون ترمجة(الزهد والرقائق، باب  يفالعلمية، بريوت، 

: يقـول بـن آدم مـايل مـايل، قـال     (: قال، }أَلْهاكُم التكَاثُر{    :وهو يقرأ، ‘أتيت النيب : قال، �بن الشخري
  . )أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيتوهل لك يا بن آدم من مالك إال ما أكلت، فأفنيت، 

= 
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رهيـب  والت، ظيمد العيفإا خمتصة بالوع )١(وانظر إىل السورة اليت بعدها
األليم للهاللُّم ةزاملختصـرة مـع قيـام كـل     وهكذا سائر هـذه السـور    ،)٢(مزة

 كغري أا مل تكن كهذه السورة يف ذل، واحدة يف باا مقاما يعجز عنه البشر
مـع أكمـل   ، بذلك األمر الشـديد املشـتمل علـى أبلـغ ديـد      ؛احلكم العام

وغايـة طلبـات   ، ألمر الذي هو لب اللبابمث تعليق النجاة منه بذلك ا، توكيد
  . أويل األلباب

وباجلملة فهو حكم باهلالك على كل فرد من أفـراد النـوع إال إذا الحظـه    
وسيأتيك ـ إن شـاء اهللا   . وسلم من آفات التعويق، التوفيق بسلوك تلك الطريق

  . ـ من البيان هلذا الشأن ما هو أعظم برهان
اللتقـاء االقتـداء بـذلك السـلف الصـاحل؟      هل حيسن منا عند ا: فإن قلت

لكـن قـد ورد يف    ،)٣(وإن مل يدل عليه دليل خيصه من املرفـوع ، نعم: قلت
فـرد مـن املسـلمني أن    عمومات الكتاب والسنة ما يدل على أنه ينبغـي لكـل   

مبـواعظ  ويعظه ، ويزجره عن ذرائع الغواية، أخاه إىل أسباب اهلداية )٤(يدعو
من النصيحة اليت يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فإن ذلك، سبحانهاهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

 هجـر، القـاهرة   مؤسسـة ، هــ  ١٤٢٢، ١، طالقرآن تأويل يف البيان جامع، يف جرير بن حممد، الطربيقال 
، ليس لك من مالك إال كـذا، وكـذا ينبـئ أن معـىن ذلـك      }}���{:بعقب قراءته ‘ وقوله> ):٢٤/٦٠٠(

   .هـ. أ<املال، }أَلْهاكُم التكَاثُر{: عنده
  . سورة اهلمزة ) ١(
هم املشاءون بالنميمة، املفرقـون  > :من هؤالء الذين بدأهم اهللا بالويل؟ قال: قلت البن عباس: قال أبواجلوزاء ) ٢(

  . <بني األحبة، الباغون أكرب العيب
  ). ٢٤/٦١٧(جامع البيان الطربي، . <الطَّعان: يأكل حلوم الناس، واللُّمزةُ: اهلُمزةُ>: وقال جماهد

التسليم عند االفتراق،  :إحدامها: يف هذا احلديث فائدتان > ):٣٠٨/  ٦(يف السلسلة الصحيحة ، قال األلباين ) ٣(
إذا انتـهى أحـدكم إىل الـس فليسـلم، و إذا أراد أن يقـوم      (: ‘ و قد جاء النص بذلك صرحياً مـن قولـه  
 :، و األخـرى )١٨٣" (السلسـلة "رج يف و هو حديث صـحيح خمـ  . )فليسلم، فليست األوىل بأحق من اآلخرة

ألننا نعتقد أم أبعد النـاس عـن أن حيـدثوا يف     ؛)العصر(و هي قراءة سورة . نستفيدها من التزام الصحابة هلا
  .قوالً أو فعالً أو تقريراً ‘الدين عبادة يتقربون ا إىل اهللا، إال أن يكون ذلك بتوقيف من رسول اهللا 

 .يدعوا) ب(يف )  ٤(



  
  

 

   .)١()الدين النصيحة(: فيها
وأيضا ذلك يندرج حتـت   ،)٢(وقد تواترت األدلة املرشدة إىل املناصحة

، وترجع إليهما أوائله وأواخره، قناطرهعمادي هذا الدين اللذين تبىن عليهما 
، لـذلك موضـعا   ]ب١[وجـدنا   إذا، ومها األمر باملعروف والنهي عن املنكـر 

  . ورأينا له قبوالً
بل أقول إا من ، تالوة هذه السورة وال أقول أنه يتعني على اآلمر الناهي

وأنت تعلـم أن اهللا  ، ويتأدى عنده هذا املطلب، أمت ما حيصل به هذا الغرض
ويقومـوا مبـا اشـتملت    ، سبحانه إمنا أنزل هذه السورة على عباده ليعملوا ا

، ويف تالوا عند تالقـيهم أعظـم موعظـة   ، التواصي باحلق والصربمن  عليه
  .وأمت موقظة

  
  }بِسمِ اللّه الرحمـَنِ الرحيم{

قد وقع االختالف بني أهل العلم يف البسملة هل هي آية مسـتقلة يف أول كـل   
سورة كتبت يف أوهلا؟ أو هي بعض آية من أول كـل سـورة؟ أو هـي آيـة يف     

وإمنـا  ، دون غريها من السور؟ أو أـا ليسـت بآيـة يف اجلميـع     الفاحتة فقط
راء     ،)٣(كتبت للفصـل والتـربك؟ فـذهب اجلمهـور إىل األول     راء قـُ ومـن القـُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، مـن حـديث   )٥٥( ، رقـم )١/٧٤(، باب بيان أن الدين النصـيحة  يف اإلميان، صحيح مسلم، أخرجه مسلم ) ١(
ئمـة  هللا ولكتابـه، ولرسـوله، وأل  (: ملـن؟ قـال  : ، قلنـا )الـدين النصـيحة  (: قـال  ‘أن النيب  �متيم الداري 

  . )املسلمني، وعامتهم
، رقـم  )٤/١٧٠٤(ن حـق املسـلم للمسـلم    من ذلك ما أخرجه مسلم، صحيح مسـلم، يف السـالم، بـاب مـ     ) ٢(

يـا رسـول    ما هـن  قيل، )حق املسلم على املسلم ست(: قال ‘أن رسول اهللا : �عن أيب هريرة ، )٢١٦٢(
، متهشـ وإذا عطس فحمـد اهللا ف ، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، إذا لقيته فسلم عليه(: قال ؟اهللا

 . )وإذا مات فاتبعه، وإذا مرض فعده
ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبري، وأبـو   :وذا قال، إال براءة أن البسملة آية مستقلة يف أول كل سورة: وهو ) ٣(

عبد اهللا بـن  : قالعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبري، ومكحول، والزهري، وبه : ومن التابعني، هريرة، وعلي
ن راهويه، وأبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم،      املبارك، والشافعي، وأمحد بن حنبل، يف رواية عنه، وإسحاق ب

، السيوطي، )١٤٢/  ١( ، تفسري القرآن العظيم، ابن كثري)١/٢(زاد املسري ابن اجلوزي،  :انظر. رمحهم اهللا
  ). ٣٠-١/٢٩( الدر املنثور
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ــة ــة )١(مك ــثري  ،)٢(والكوف ــن ك ــهم اب ــائي ،)٤(وعاصــم ،)٣(ومن  ،)٥(والكس
ألن إثباا يف الرسم بال خالف يدل على أن هلـا   ؛)٧(وهو احلق ،)٦(وقالون

  . ائر اآليات القرآنيةحكم س
وقد انضم إىل ذلك تالوا عند تالوة القرآن من السلف واخللف والقُراء 

وال يقـدح يف ذلـك تكرارهـا    ، وغريهم يف أول كل سورة إال يف سورة التوبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ذي غـري  بواد :الكرمي القرآن يف اهللا وصفه الوادي وهذا السراة، جبال ختوم أودية من واد يف املكرمة مكة تقع ) ١(
 الغـرب  جهـة  مـن  إليهـا  الوصول سبل وأهم. السعودية العربية اململكة من الغربية اجلهة يف تقع وهي ،؟زرع

 ).مكة( العاملية العربية املوسوعة .هكتار ٦,٥٠٠ املعمورة تهامساح تبلغو كم،٧٥ بعد على جدة مدينة
 مـن  اخلالفة خروج بعد إسالمية عاصمة أول ، وهياقاملصر املشهور بأرض بابل من سواد العر الكوفة بالضم ) ٢(

 و هــ، ١٧ عـام  عنه اهللا رضي وقاص أيب بن سعد وأسسها. طالب أيب بن علي املؤمنني أمري عهد يف ،املدينة
معجـم  احلمـوي،   :انظـر  .اهلجريني والثالث الثاين القرنني يف والعلم الثقافة مراكز من مركزا الكوفة ظلتقد 

  ).الكوفة(العاملية  العربية ، واملوسوعة)٤/٤٩٠( البلدان
إمام املكيني يف القـراءة  ، عبداهللا بن كثري بن املطلب اإلمام أبو معبد موىل عمرو بن علقمة الكناين املكي: هو ) ٣(

الزهـري،  : ، انظـر )١٢٠( سـنة  مات، عبداهللا بن السائب املخزومي وجماهد بن جرب ىقرأ عل، أصله فارسي
هــ،  ١٤٠٨، ٢الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمـان، معرفـة القـراء الكبـار، ط    ، )٥/٤٨٤(الطبقات الكربى 

، الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان، ميـزان االعتـدال يف نقـد الرجـال،     )١/٨٦( مؤسسة الرسالة، بريوت
  ). ٢/٤٧٣(هـ، دار املعرفة، بريوت ١٣٨٢، )ط، د(

قـرأ علـى أيب عبـدالرمحن    ، القارىء اإلمام أحد السـبعة ، عاصم بن أيب النجود األسدي موالهم الكويف: هو ) ٤(
ابـن  : ، انظـر )١٢٧( سـنة ات ، مـ وإليه انتـهت اإلمامـة يف القـراءة بالكوفـة    ، السلمي وزر بن حبيش األسدي

، الصــفدي، الــوايف بالوفيــات )١/٨٨(معرفــة القــراء الكبــار، الــذهيب، )٣/٩(خلكــان، وفيــات األعيــان 
)١٦/٣٢٦ .(  

كـان إمـام الكـوفيني يف    ، زة بن عبد اهللا الكسائي أبو احلسن األسدي موالهم الكويف املقريءعلي بن مح: هو ) ٥(
ابن خلكان،  :انظر، )١٨٩(سنة  ، ماتمن مصنفاته معاين القرآن العظيم، اللغة والنحو، وسابع القراء السبعة

طبقـات املفسـرين   ، ، األدنـه وي )١٢٨-١/١٢٠(معرفة القـراء الكبـار  ، الذهيب، )٣/٢٩٥(وفيات األعيان 
)١/٢١ .(  

قـارئ أهـل املدينـة يف زمانـه     ، مـوىل بـين زهـرة   ، قالون أبو موسى عيسى بـن مينـاء بـن وردان الزرقـي    : هو ) ٦(
حممـد  ابن حبـان،  : ، انظر)٢٢٠(سنة  مات، كان ربيب نافع، وهو الذي لقبه قالون جلودة قراءته، وحنويهم

معرفـة القـراء الكبـار    ، الذهيب، )٨/٤٩٣(، بريوت الفكر دارهـ، ١٣٩٥، ١طالثقات، ، بن حبان بن أمحد
  ). ٣/٣٢٧(الذهيب، ميزان االعتدال ، )١/١٥٥(

الزخمشري، جار اهللا حممود بن عمـر، الكشـاف عـن حقـائق الترتيـل      : انظروملعرفة أدلة اجلمهور وحججهم  ) ٧(
 الـدين  فخر، الرازي، )١/٢٥( ، دار املعرفة، بريوت)د، ت(، )ط، د(وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، 

، القـرطيب،  )١٦٤-١/١٦١( بـريوت  العلميـة  الكتـب  دار، هـ١٤٢١، ١، التفسري الكبري، طعمر بن حممد
  . )٩٣-١/٩٢(اجلامع ألحكام القرآن 



  
  

 

ومل ، فإن تكرار اآليات بلفظها قد وقع يف كثري من القرآن، يف أول كل سورة
وقد أبعد من مل يعدها آية ال ، ية واحدةيستدل مستدل على أن ذلك املكرر آ

 ،)٤(ومالـك ، مـن الصـحابة   )٣(وأنـسٍ  )٢(كأُبي )١(وال من غريها، من الفاحتة
ـــوأيب حنيف ـــوالث ،)٥(ةــ ـــواألوزاع ،)٦(وريــــ ــن الفقه )٧(يــ ـــم ، اءــ

)٩(والبصــــــــــــرة )٨(وكــــــــــــذلك قــــــــــــراء املدينــــــــــــة
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابـن عطيـة، احملـرر الـوجيز     ، )١/٢٥(الكشـاف  ، الزخمشـري،  )٥٢-١/٥١(البغوي، معامل الترتيل : انظر ) ١(
)٥٣-١/٥٢ .(  

أيب > :وكان عمر يقـول ، شهد العقبة وبدرا، أبو املنذر أيب بن كعب بن قيس بن عبيد األنصاري اخلزرجي: هو ) ٢(
ابـن األثـري،   ، )١/٦٥(االسـتيعاب  ابن عبد الرب،  :نظر، ايف خالفة عثمان) ٣٠( سنة ، مات<سيد املسلمني 

  ). ١/٣٥( اإلصابةابن حجر، ، )٦٣-٦١/  ١(أسد الغابة 
حد املكثرين أو، ‘خادم رسول اهللا ، بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو محزة األنصاري اخلزرجي أنس: هو ) ٣(

ابن عبد الرب،  :نظر، اوله مائة سنة، )٩٠( كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة مات سنة، املكثرين من الرواية عنه
  ). ١١٣-١١١/  ١(اإلصابة ابن حجر، ، )١/١٥١( أسد الغابةابن األثري، ، )١/١٠٩( االستيعاب

ده طلبـة العلـم مـن اآلفـاق، وازدمحـوا      صمالك بن أنس بن مالك األصبحي املدين، إمام دار اهلجرة، قَ: هو ) ٤(
 عبـد ابـن اجلـوزي،   : ، انظر)١٧٩(ه يف العلم، مات سنة هومل يكن باملدينة عامل من بعد التابعني يشب، عليه

، ابـن خلكـان، وفيـات    )٢/١٧٧. (بـريوت ، املعرفة دارهـ، ١٣٩٩، ٢، طالصفوة صفة، علي بن الرمحن
  . )٤٨/  ٨(سري أعالم النبالء ، الذهيب، )٤/١٣٥(األعيان 

مل يثبت له حـرف  ، ولد يف حياة صغار الصحابة، النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكويف، عامل العراق: هو ) ٥(
فإليه املنتهى والناس عليـه   وأما الفقه والتدقيق يف الرأي وغوامضه،، حرف عن أحد منهم، عين بطلب اآلثار

  سري أعالم النبالء ، الذهيب، )٥/٤٠٥(ابن خلكان، وفيات األعيان : ، انظر)١٥٠(سنة  ، ماتعيال يف ذلك
  ). ٢٧/٨٩(، الصفدي، الوايف بالوفيات )٣٩٠/  ٦(

طلـب  ، "ع اجلـام " سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكويف، إمام احلفـاظ مصـنف كتـاب    : هو ) ٦(
البغـدادي، تـأريخ    بكر أبو علي بن أمحداخلطيب، : ، انظر)١٦١(العلم وهو حدث باعتناء والده، مات سنة 

ــداد،  ــب دار، )د، ت(، )ط، د(بغ ــة الكت ــريوت، العلمي ــان   )٩/١٥١( ب ــات األعي ــان، وفي ــن خلك ، اب
  . )٢٢٩/ ٧(سري أعالم النبالء ، الذهيب، )٢/٣٨٦(

مـات  عامل أهل الشام، كان كثري العلم واحلـديث والفقـه،   ، وزاعيو بن حيمد أبو عمرو األعبدالرمحن بن عمر: هو)  ٧(
، )٧/١٠٧(سـري أعـالم النـبالء    ، الـذهيب،  )٣٥/١٥٠(ابـن عسـاكر، تـأريخ مدينـة دمشـق      : ، انظـر )١٥٧(سنة 

  ). ١٨/١٢٣(الصفدي، الوايف بالوفيات 
 حماطة وهي املكرمة، مكة من الشمال إىل السعودية العربية لكةاملم من الغربية املنطقة يف املنورة املدينة تقع ) ٨(

 الشـمال  ومـن  عـري،  جببـل  اجلنوب ومن سلع، جببل الغريب الشمال ومن احلجاج، جببل الغرب من حماطة
  ).املدينة(العاملية  العربية هاملوسوع :انظر.٢كم٥٠ مساحتها وتبلغ أُحد، جببل

 اهلـام  اجلغرايف مبوقعها تتميزو ،والفرات دجلة ري التقاء من بالقرب اقالعر جنوب تقع عراقية مدينة البصرة ) ٩(
 بلـغ وي بغـداد،  بعـد  العراقيـة  املـدن  أكرب ثانية ، وتعداجلنوب جهة من للعراق الرئيسية البوابة تعد حيث اهلام
 ).البصرة(العاملية  العربية املوسوعة: انظر. م١٩٧٧ عام إحصاء يف نسمة ١,٥٤٠,٠٠٠ سكاا عدد
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عليـه   لـك حتكـم يـرد   ألن ذ ؛)٢(وجه لعدها بعض آية الوهكذا  ،)١(والشام 
لفصـل بـني   لوكـررت  ، ها آيـة واحـدة  ك ال وجه لعـد وكذل، الرسم والتالوة

ألن  ؛)٥(وبعض احلنفيـة  ،)٤(وداود ،)٣(السور كما ذهب إليه أمحد بن حنبل
  . ألن هذه دعوى جمردة ال دليل عليها
أن > بإسـناد صـحيح عـن ابـن عبـاس      )٦(فإن استدلوا مبا أخرجه أبو داود

ورة ـالسـ  لـلم كـان ال يعـرف فصـ   ـــيه وآله وســـلى اهللا علــ صول اهللاــرس
ــرحيم      ــرمحن الــــ ــم اهللا الــــ ــه بســــ ــزل عليــــ ــىت نــــ   ، )٧(<حــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة اجلزيرة السـورية   إىل ومتتد شرقاً ،بالد الشام هي املنطقة املمتدة على الساحل الشرقي للبحر املتوسط ) ١(
وتشتمل ،  حدود جزيرة العرب ومصر جنوباً إىل حالياً) تركيا(من بالد الروم  ومتتد مشاالً ،شرق ر الفرات

املوسـوعة  . الشـوام  يسمى سكان هذه املنطقـة و، و لبنان يف الوقت احلاضر على سورية و األردن و فلسطني
  ).الشام(العاملية العربية 

، )١٤٢/  ١( ، نفسـري القـرآن العظـيم   ابـن كـثري  : الشـافعي يف روايـة عنـه، انظـر     حكي هذا القول عن اإلمام ) ٢(
 دار، )د، ت(، )ط، د(، املثـاين  والسـبع  العظـيم  القرآن تفسري يف املعاين روح، شكرى حممود، لوسياأل

 ). ١/٣٩( بريوت، العريب التراث إحياء
كان إمـام احملـدثني،   ، أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد اهللا، املروزي مث البغدادي، أحد االئمة األعالم: هو ) ٣(

إنه كان حيفظ ألـف ألـف حـديث، مـات     : صنف كتابه املسند، ومجع فيه من احلديث ما مل يتفق لغريه، قيل
  سري أعالم النبالءالذهيب، ، )١/٦٣(وفيات األعيان ن، ابن خلكا :انظر، )٢٤١(سنة 

  ). ٦/٢٢٦(، الصفدي، الوايف بالوفيات )١٧٧/  ١١(
داود بن علي بن خلف األصبهاين، أبو سليمان، امللقب بالظاهري، أحد األئمة اتهدين يف اإلسالم، : هو ) ٤(

، )٢/٢٥٥(وفيـات األعيـان    ابن خلكان، :انظر، )٢٧٠(اإلسالم، وإليه ينسب املذهب الظاهري، مات سنة 
  ). ١/٧٧( طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ، )١٣/٩٧( سري أعالم النبالءالذهيب، 

، الشـوكاين، فـتح   )١٤٢/  ١( ، تفسـري القـرآن العظـيم   ، ابن كثري)٢٥ -١/٢٤(الكشاف الزخمشري،  :انظر ) ٥(
  . )١/٢٧(القدير 

سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين أحد حفاظ احلديث وعلله، طوف الـبالد وكتـب عـن    : هو ) ٦(
ابـن خلكـان،    :، انظـر )٢٧٥(مات سنة ، العراقيني واخلراسانيني والشاميني واملصريني، ومجع كتاب السنن

  ). ١٥/٢١٨(فيات ، الصفدي، الوايف بالو)١٣/٢٠٣( سري أعالم النبالءالذهيب، ، )٢/٤٠٤( وفيات األعيان
 ، رقـم )١/٢٠٩( محن الـرحيم ريف الصـالة، بـاب مـن جهـر ببسـم اهللا الـ      ، سـنن أيب داود،  أخرجه أبوداود ) ٧(

 هــ، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت    ١٤٠٨، ١والطحاوي، أمحد بن حممد، شرح مشـكل اآلثـار، ط  ، )٧٨٨(
هــ،  ١٤١٤، )ط، د(، ربىالكـ  سنن، والبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي، يف ال)١٣٧٦(رقم ، )٣/٤٠٧(

احلاكم، حممد بن عبد اهللا، يف املسـتدرك  وصححه ، )٢٢٠٦(رقم ، )٢/٤٢( املكرمة مكة، الباز دار مكتبة
، )٨٤٥(رقـم  ، )١/٣٥٦( هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، ووافقـه الـذهيب  ١٤١١، ١على الصحيحني، ط

. هــ، مكتبـة املعـارف، الريـاض    ١٤١٩، ١واأللباين، حممد ناصر الـدين، يف صـحيح سـنن أيب داود، ط   
= 



  
  

 

  . املستدركيف  )١(وأخرجه احلاكم
، فإن داللتها على الفصل ال يستلزم أـا ليسـت بآيـة   ، فال دليل يف ذلك

  . وال عادة، وال شرعا، عقالًال
ألنـه إن   ؛)٢(الفاحتـة دون غريهـا   مـن ة ال وجه لعدها آيـة مسـتقل  وهكذا 

، استدل بالرسم فالرسم للبسملة يف الفاحتة كالرسم هلا يف غريها مـن السـور  
  . وإن استدل بغري ذلك فما هو؟

  .)٤(على أا بعض آية يف سورة النمل )٣(إذا عرفت هذا فقد وقع االتفاق
صـحيحا مـدون   وترجيحا وت ورداً األقوال استدالالً ]أ٢[والكالم على هذه 

   .)٥(يف مواضع بسطه
أو حنو ذلك مبـا يناسـب مـا    ، أو أتلُو، وهو أقرأ، ومتعلق الباء حمذوف

فمن قدره متقدما كان غرضه الداللة بتقدميه علـى  ، مبدأ له )٦(جعلت التسمية
 )٧(ره متأخرا كان غرضه الداللـة بتـأخريه منـع   ومن قد، االهتمام بشأن الفعل

 ،)٨(حيصـل يف ضـمن ذلـك مـن العنايـة بشـأن االسـم        االختصاص مـع مـا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

=  
 ). ٧٨٨(، رقم )١/٢٢٣(

أبو عبد اهللا النيسابوري، احلافظ إمام أهل احلديث يف عصـره، مـن   ، حممد بن عبد اهللا بن حممد احلاكم: هو ) ١(
ابـن خلكـان،    :، انظـر )٤٠٥(مات سـنة  ، مصنفاته املستدرك على الصحيحني، كان عاملاً عارفاً واسع العلم

 طبقـات الشـافعية  ابـن قاضـي شـهبة،    ، )١٧/١٦٢( سـريأعالم النـبالء  الـذهيب،  ، )٤/٢٨٠( انوفيات األعي
)١/١٩٣ .( 

، ابن كثري، )١/٩٣(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، : انظر. الشافعي يف رواية عنه حكي هذا القول عن اإلمام)  ٢(
 . )١٤٢/  ١(تفسري القرآن العظيم 

/ ١( القـرآن العظـيم   فسـري تابـن كـثري، يف   ، )١/٩٣(اجلامع ألحكـام القـرآن    ممن نقل االتفاق القرطيب، يف)  ٣(
 ). ١/٣٩(، واأللوسي، يف روح املعاين )١٤٢

  ]. ٣٠:النمل[�}إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم{    :يف قوله تعاىل ) ٤(

، القـرطيب،  )٢٥-١/٢٤(على الكشـاف للزخمشـري    يف حاشيته، علي بن حممد احلسييناجلرجاين، : انظر ) ٥(
  ). ١/١٤٢(، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )٩٥-١/٩٣(اجلامع ألحكام القرآن 

  . البسملة) ب(يف  ) ٦(
  . على) ب(يف  ) ٧(
هــ، مركـز   ١٤٠٨، ١، النحاس، أمحد بن حممد، معـاين القـرآن، ط  )١/١١٥(الطربي، جامع البيان : انظر ) ٨(

، القـرطيب،  )١/٨٩(، الـرازي، التفسـري الكـبري    )٥١-١/٥٠(حياء التراث جامعة أم القرى، مكة املكرمـة  إ
= 



  
  
 

- ٩٠ -  
 

ذا يظهـر تـرجيح   ـ و، حصل بـه  التربكواإلشارة إىل أن البداية به أهم لكون 
مِ  {: وال يعارضه قوله تعاىل، تقدير الفعل متأخرا يف مثل هذا املقام أْ بِاسـاقْر

األمـر   )١(انكـ و، ألن ذلك املقام مقام القـراءة  ؛]١: لعلقا[ }ربك الَّذي خلَق
  . ا أهم

من قـدر الفعـل   فهو اسم أو فعل؟  هل وقد اختلف أئمة النحو يف املقدر
ومن قدر االسم نظر إىل ما فيـه مـن الداللـة    ، األصل يف العمل هنظر إىل كون

   .)٢(على الدوام والثبات
ـ  )٣(و، واالسم أصله سمو حذفت المه ا كـان مـن األمسـاء الـيت بنـوا      ملَّ

إذا نطقـوا بـه لـئال يقـع االبتـداء       أوله اهلمـزة زادوا يف  ؛ا على السكونأوائله
   .)٤(به بالساكن على تقدير إمكان النطق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

 ). ١٤٦-١/١٤٥(، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )١/٩٩(اجلامع ألحكام القرآن 
 . فكان األمر) ب(يف  ) ١(
باسـم اهللا، هـل هـو    : علق بالباء يف قولكتقدير املت >): ١٤٦-١/١٤٥(قال ابن كثري، يف تفسري القرآن العظيم  ) ٢(

: باسم اهللا ابتـدائي، فلقولـه تعـاىل   : وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره باسم، تقديره، اسم أو فعل متقاربان
بالفعل أمرا وخـربا  ، ومن قدره ]٤١: هود[ }وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها إِنَّ ربي لَغفُور رحيم{

ق     {: أت ببسـم اهللا، فلقولـه  أبدأ ببسم اهللا أو ابتد: حنو ذي خلـَ ك الـَّ بـمِ ر أْ بِاسـر وكالمهـا  ، ]١: العلـق [} اقـْ
ـ     له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك حبسـب الفعـل الـذي س دصحيح، فإن الفعل ال بيت م

، فاملشروع ذكر اسـم اهللا يف الشـروع   أو وضوءًا أو صالةً أو شربا أو قراءةً الًقبله، إن كان قياما أو قعودا أو أك
  . هـ. أ<يف ذلك كله، تربكًا وتيمنا واستعانة على اإلمتام والتقبل، واهللا أعلم

  . ملا كان) ب(يف  ) ٣(

: ني، فقال البصريونتقاق االسم على وجهاشاختلفوا يف >): ١/١٠١(قال القرطيب، يف اجلامع ألحكام القرآن  ) ٤(
إنه مشتق : وقال الكوفيون. ألن صاحبه مبرتلة املرتفع به ؛اسم: وهو العلو والرفعة، فقيل سموهو مشتق من ال

من السألن االسم عالمة ملن وضع له ؛ة وهي العالمةم .  
ـ  :ألنه يقـال يف التصـغري   ؛واألول أصح سم ،ن األشـياء إىل  ويف اجلمـع أمسـاء، واجلمـع والتصـغري يـردا     ي

  : فائدة اخلالف وهي ويدل على صحته أيضاً. وال أوسام، وسيم: أصوهلا، فال يقال
قبل وجود اخللق وبعـد وجـودهم وعنـد     مل يزل اهللا سبحانه موصوفاً: فإن من قال االسم مشتق من العلو يقول

  . فنائهم، وال تأثري هلم يف أمسائه وال صفاته، وهذا قول أهل السنة
 لق اخللق جعلوا له أمسـاءً اسم وال صفة، فلما خال كان اهللا يف األزل ب: ة يقولماالسم مشتق من السومن قال 

 هـ. أ< وهو خالف ما أمجعت عليه األمة، اسم وال صفة، وهذا قول املعتزلة الوصفات، فإذا أفناهم بقى ب



  
  

 

 نومـن زعـم أ  ، واالسم هو اللفظ الدال على املسمى كما قاله اجلمهـور 
االسم هو املسمى كما قاله أبو ع٢(وسيبويه ،)١(يدةَب(،  

ــاقالين ــن ،)٣(والب ــ واب ــ ،)٤(كروفَ ــرازيوحك  )٦(ويةشــعــن احل )٥(اه ال

، دل عليـه نقـل   وال، فقد غلط وجاء مبا ال يعقـل  )٨(واألشعرية )٧(والكرامية
والعلـم الضـروري حاصـل    ، قرر يف مواطنـه تالعقل والنقل كما بوهو مدفوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

تصانيفه تقارب مـائيت  و. صاحب التصانيفمعمر بن املثىن التيمي أبو عبيدة، موالهم البصري، النحوي، : هو ) ١(
وفيـات  ابـن خلكـان،   : ، انظر)٢٠٩(مات سنة غريب احلديث وغريها،  منها كتاب غريب القرآن و، مصنف
  ). ٣٠ص(، األدنه وي، طبقات املفسرين )٤٤٥/  ٩(سري أعالم النبالء الذهيب، ، )٥/٢٣٥( األعيان

أخـذ النحـو عـن اخلليـل     ، رائحـة التفـاح   :معناهـا  ويه بالفارسـية وسـيب ، عمرو بن عثمان بن قنرب أبو بشر: هو ) ٢(
، )٣/٤٦٣( وفيـات األعيـان  ابـن خلكـان،   : ، انظـر )١٨٠(سـنة   ، ماتووضع كتابه املنسوب إليه، والزمه

، الفريوز آبادي، حممد بـن يعقـوب، البلغـة يف تـراجم أئمـة النحـو       )٣٥١/  ٨(سري أعالم النبالء الذهيب، 
  ). ٤٩ص ( مجعية إحياء التراث، الكويت، هـ١٤٠٧، ١واللغة، ط

كـان علـى   ، القاضي أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد املعروف بالباقالين البصري، املـتكلم املشـهور  : هو ) ٣(
ابـن   :انظـر ، )٤٠٣(مات سـنة  ، صنف التصانيف الكثرية يف علم الكالم وغريه، مذهب أيب احلسن األشعري

الصـفدي، الـوايف بالوفيـات    ، )١٧/١٩٠(سـريأعالم النـبالء   الـذهيب،   ،)٤/٢٦٩(وفيات األعيان خلكان، 
)٣/١٤٧ .(  

بلغت مصـنفاته يف  ، الواعظ األصبهاين، األديب النحوي، املتكلم األصويل، حممد بن احلسن بن فورك: هو ) ٤(
  يان وفيات األعابن خلكان،  :انظر، )٤٠٦(مات سنة ، أصول الفقه ومعاين القرآن قريباً من مائة مصنف

  ). ١/١٩٠( طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ، )١٧/٢١٤(سريأعالم النبالء الذهيب، ، )٢٧٢/  ٤(
 لـه ، فـاق أهـل زمانـه يف علـم الكـالم     . فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني القرشي البكـري الشـافعي  : هو ) ٥(

/  ٤(وفيـات األعيـان   ، ابـن خلكـان   :انظـر ، )٦٠٦(تصانيف عديدة منها تفسري القرآن الكـرمي، مـات سـنة    
  ). ٢/٦٥(طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة، ، )٢١/٥٠٠(سريأعالم النبالء الذهيب، ، )٢٤٨

من األلفاظ اليت أُطلقت على أهل السنة واجلماعة، والـذي أطلقهـا أعـدائهم، وذلـك حـني رأوا أن منـهجهم التمسـك        )  ٦(
 تأسـيس  يف اجلهميـة  تلبـيس  بيـان ، تيمية بنا احلليم عبد بن أمحد ،ايناحلر: انظر. بالكتاب والسنة يف مسائل اإلعتقاد

 . بتصرف) ٢٤٥- ١/٢٤٢( املكرمة مكة، احلكومة مطبعةم، ١٣٩٢، ١، ط الكالمية بدعهم

إن اإلميـان  : إحدى فرق املرجئة أصحاب حممد بن كرام، أحد شيوخهم ومصنف كتبهم، وهم الذين يقولـون  ) ٧(
لب، فمن نطق بلسانه ومل يعترف بقلبه، فهو مـؤمن، وزعمـوا أن املنـافقني كـانوا     قول باللسان دون معرفة الق

هــ، مكتبـة العلـوم    ١٤١٤، ١اليمين، أبو حممد، عقائد الثالث والسبعني فرقـة، ط  : انظر. مؤمنني باحلقيقة
  ). ٢/٢٧٥(واحلكم، املدينة 

ني والـدالئل العقليـة والكالميـة وسـيلة     فرقة كالمية إسالمية، تنسب أليب احلسـن األشـعري، اختـذت الـرباه     ) ٨(
مانع اجلهين، املوسـوعة امليسـرة يف   : اجلهين، د :انظر. حملاججة خصومها من املعتزلة والفالسفة وغريهم

 ). ١/٨٧(هـ، دار الندوة العاملية، الرياض ١٤٢٠، ٤األديان واملذاهب املعاصرة، ط
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هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفـة غـري املسـمى    لكل عاقل بأن االسم الذي 
   .)١(الذي هو مدلوله

ــا مــن إ(: حيحني وغريمهــاوقــد ثبــت يف الصــ ن هللا تســعة وتســعني امس
ادعوه  {: وقال اهللا عز وجل ،)٢()أحصاها دخل اجلنة وللّه األَسماء الْحسنى فـَ

ا   {:)٣(وقال تعاىل، ]١٨٠: األعراف[ }بِها أَيـ ـن مـحواْ الرعأَوِ اد واْ اللّهعقُلِ اد
  . ]١١٠: اإلسراء[ }حسنىما تدعواْ فَلَه األَسماء الْ

ه وأصـله إال  ،)٥(طلق على غريهـا يالوجود مل  )٤(الواجبعلم لذات  واهللا
وكـان قبـل احلـذف    ، ة التعريف فلزمته حذفت اهلمزةٌ وعوضت عنها أداإال

مث غلب على املعبـود  ، من أمساء األجناس يقع على كل معبود حبق أو باطل
ا   ، السـماء فإنه يف األصل لكل جنم يف ، حبق كالنجم مث غلـب علـى الثُريـ ،

مث غلب على رجـل  ، ك الصعق فإنه يف األصل لكل من أصابته الصاعقةلوكذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

االسـم نفـس املسـمى وغـري     : والكراميـة واألشـعرية   احلشوية قالت >): ١/٩٥(قال فخر الدين الرازي، يف التفسري الكبري )  ١(
أن االسم غري املسـمى وغـري التسـمية، مث    : االسم غري املسمى ونفس التسمية، واملختار عندنا: التسمية، وقالت املعتزلة

حاصـل أنـه غـري    إن كان املراد باالسم هذا اللفظ الذي هـو أصـوات مقطعـة وحـروف مؤلفـة، فـالعلم الضـروري        : نقول
املسمى، وإن كان املراد باالسم ذات املسمى، فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث، فثبـت أن اخلـوض يف   

 . هـ بتصرف. أ< هذا البحث على مجيع التقديرات جيري جمرى العبث

 ..اإلقـرار والشـروط   يـا يف نيف الشروط، باب ما جيوز من االشـتراط والثُّ  البخاري، اجلامع الصحيح،أخرجه  ) ٢(
، بــاب يف أمســاء اهللا تعــاىل الــذكر والــدعاءصــحيح مســلم، يف  يف، ، ومســلم)٢٧٣٦(، رقــم )٢/٢٨٥(
، )د، ت(، )ط، د(الترمذي، حممد بن عيسى بن سـورة، سـنن الترمـذي،     و، )٢٦٧٧( ، رقم)٤/٢٠٦٢(

، )٣٥٠٦(، رقـم  )٥/٤٩٦(حدثنا يوسـف بـن محـاد    : املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، يف الدعوات، باب
 . بنحوه �من حديث أيب هريرة  مجيعهم

  . وقال اهللا تعاىل )ب(يف  ) ٣(

  . واجب )ب(يف  ) ٤(
هـذا االسـم أكـرب أمسائـة سـبحانه       }اهللا{: قولـه >: )١٠٢/  ١( قال القـرطيب، يف اجلـامع ألحكـام القـرآن      ) ٥(

سم به غريه، لذلك مل يثن ومل جيمع، وهو أحد إنه اسم اهللا األعظم ومل يت: وأمجعها، حىت قال بعض العلماء
فاهللا اسم للموجـود احلـق   ، }اهللا  {من تسمى بامسه الذي هو :أي ،}هل تعلم له مسيا{ :تأويلي قوله تعاىل

: وقيـل  .اجلامع لصفات اإلهلية، املنعوت بنعوت الربوبية، املنفرد بالوجود احلقيقي، ال إله إال هـو سـبحانه  
 .هـ.أ< معناه واجب الوجود الذي مل يزل وال يزال، واملعىن واحد: وقيل .يعبد حق أنتمعناه الذي يس



  
  

 

وبعـد احلـذف والتعـويض مـن     ، معروف فهو قبل احلذف من األعالم الغالبة
   .]ب٢[ األعالم املختصة

، امسان مشتقان من الرمحة على طريقـة املبالغـة  ، }الرحمـَنِ الرحيم{و
ويف كالم ابن ، ورمحان أشد مبالغة من رحيم، تدل عليه هاتان الصيغتانما ك

رمحـان الـدنيا    :ولـذلك قـالوا   ،)٢(ما يدل على أن هـذا متفـق عليـه    )١(جرير
  . ورحيم الدنيا، واآلخرة

ويؤيد ذلك ما تقرر عند أهل الفن مـن أن زيـادة البنـاء تـدل علـى زيـادة       
  . اللغة ومها عربيان عند مجهور أهل، املعىن

 .)٥(عـريب  ن الرمحن عبراين والـرحيم إ :)٤(والزجاج )٣(ألنباريوقال ابن ا
الرمحن مل يسـتعمل يف غـري اهللا سـبحانه فهـو مـن الصـفات       واتفقوا على أن 

مـن إطـالق الـرمحن علـى      )٧(عتبار مبا وقع مـن بـين حنيفـة   ا وال ،)٦(الغالبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يف التفسري، إمامـا يف الفقـه واإلمجـاع، عالمـة يف      حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي، كان رأساً: هو ) ١(
الـذهيب،   :انظـر ، )٣١٠(مات سنة ، وغريها، التفسري املشهور، واختالف الفقهاء، جامع البيان: التاريخ، له

، ١، طبقـات املفسـرين، ط  الـدين  جالل الكمال بن الرمحن عبد، السيوطي، )١٤/٢٦٧(سري أعالم النبالء 
  ). ٤٨ص(طبقات املفسرين األدنه وي، ، )٨٢ص(هـ، دار الكتب العلمية، بريوت ١٤٠٣

 ). ١٢٩-١/١٢٦(الطربي، جامع البيان : انظر ) ٢(
، من أعلم النـاس بـالنحو واألدب وأكثـرهم حفظـاً لـه     ، أبو بكر بن األنباري، دحممد بن القاسم بن حمم: هو ) ٣(

، مـن  وكان صدوقاً فاضالً ديناً خرياً من أهـل السـنة  ، مسع من إمساعيل بن إسحاق القاضي وإبراهيم احلريب
 اخلطيب، تأريخ بغـداد : ، انظر)٣٢٨(، وغريها، مات سنة وكتاب األضداد، كتاب غريب احلديث :اتهصنفم
، دار )د، ت(، )ط، د(، أبو يعلى، حممـد بـن حممـد أبـو احلسـني، طبقـات احلنابلـة،        )١٨٢-٣/١٨١(

 . )٤/٢٤٥(الوايف بالوفيات ، الصفدي، )٢/٦٨(املعرفة، بريوت 

إبراهيم بن حممد بن السري أبو إسحاق الزجاج البغدادي، حنوي زمانه مصنف كتاب معاين القرآن، ولـه  : هو ) ٤(
 ١٤(سري أعالم النبالء الذهيب، ، )١/٤٩(وفيات األعيان ابن خلكان،  :انظر، )٣١١(سنة  مات، تآليف مجة

  ). ٥١ص(طبقات املفسرين األدنه وي، ، )٣٦٠/ 

، وأما القول بأن )١/١٤٩(، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )١/١٠٤(القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن : انظر ) ٥(
يف القرآن عريب، وقد ضعف هذا القول النحاس، يف  ول عليه؛ ألن مابأن الرمحن عرباين، قول ضعيف ال يع

 .هـ. أ<وهذا القول مرغوب عنه>: ، قال)١/٥٦(معاين القرآن 
خمتص باهللا عزوجـل، ال جيـوز أن    )الرمحن (أكثر العلماء على أن >: )١٠٦/  ١( يف اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب قال ) ٦(

وقد جتاسر مسـيلمة   .فعادل االسم الذي ال يشركه فيه غريه }قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن { :تراه قال يسمى به غريه، أال
فتسمى برمحان اليمامة، ومل يتسم به حىت قرع مسامعه نعت الكذاب فألزمه اهللا تعـاىل نعـت الكـذاب     -لعنه اهللا  -الكذاب 

 .هـ بتصرف.أ<يعرف به، ألزمه اهللا إياه ملسيلمة علماً لذلك، وإن كان كل كافر كاذبا، فقد صار هذا الوصف
، رضـي اهللا عنـه   مث أسلموا زمـن أيب بكـر  ، وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب املتنيب، قوم أكثرهم نزلوا اليمامة ) ٧(

= 
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   .)١(مسيلمة الكذاب
اسـم عـام يف مجيـع أنـواع الرمحـة       :محنالر :)٢(قال أبو علي الفارسي

  : قال اهللا سبحانه، والرحيم إمنا هو يف جهة املؤمنني، خيتص به اهللا تعاىل
  . انتهى)٣( ]٤٣: األحزاب[ }وكَانَ بِالْمؤمنِني رحيما{

 هكونـ  )٤(وال خيفاك أن هذا الدليل الذي أورده ال ينتـهض للحجيـة؛ ألن  
  . م أن ال يكون رحيما بغريهمرحيما باملؤمنني ال يستلز

فهـو الـذي   ، ولكـل خملوقاتـه  ، والظاهر أنه سـبحانه رحـيم بكـل عبـاده    
   .)٦(وهو الذي سبقت رمحته غضبه ،)٥(وسعت رمحته كل شيء

فحـق املبالغـة أن    ،وقد تقرر يف علم اإلعراب أن فعيالً من صيغ املبالغة
  . ولكل شيء، كون رحيما بكل شيءي

فمنـها مـا أخرجـه ابـن أيب     ، رد يف فضل البسملة أحاديثواعلم أنه قد و

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

ـ . بفتح احلاء املهملة والنون ويف آخرها الفـاء : احلنفي والنسبة إليهم عبـد الكـرمي بـن حممـد بـن      ، معاينالس
 . بتصرف )٢٨٠/  ٢( بريوتاجلنان،  دارهـ، ١٤٠٨، ١طاألنساب، ، يمنصور التميم

ولد ونشأ باليمامة، يف القرية املسماة اليوم الكذَّاب،  تنبئامل: مسيلمة بن مثامة بن كبري احلنفي، أبو مثامة: هو ) ١(
، قتله ن اليمامةوعرف برمحا، وتلقب يف اجلاهلية بالرمحن، بوادي حنيفة، يف جند) العيينة(باجلبيلة، بقرب 

، )٦٢/٤١٥(ابن عساكر، تـاريخ مدينـة دمشـق    : ، انظر)١٢(خالد بن الوليد يف زمن أيب بكر الصديق، سنة 
هــ، دار الكتـب العلميـة، بـريوت     ١٤١٥، ٢ابن األثري، علي بن حممد بن حممد، الكامـل يف التـأريخ، ط  

 . )٢٢٦/  ٧(األعالم ، الزركلي، )٢/١٦٨(

د بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، إمام وقته يف علم النحو صاحب التصـانيف، لـه كتـاب    احلسن بن أمح: هو ) ٢(
سـري  الـذهيب،  ، )٢/٨٠( وفيـات األعيـان  ابن خلكـان،   :نظر، ا)٣٧٧( مات سنة، احلجة يف علل القراءات

 ). ٢٠٥ص(طبقات املفسرين األدنه وي، ، )٣٧٩/  ١٦(أعالم النبالء 

، ابـن كـثري، تفسـري    )١/١٠٥(اجلامع ألحكـام القـرآن   القرطيب، ، )١/٥٩(الوجيز ابن عطية، احملرر : انظر)  ٣(
 ).١/١٤٩(القرآن العظيم 

  . ألنه )ب(يف  ) ٤(
  . ]١٥٦: األعراف[ }ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ{ :وتعاىل سبحانه قال ) ٥(
اء  { :، بابالذي أخرجه البخاري، اجلامع الصحيح، يف التوحيد احلديث لعله يقصد ) ٦( ى الْمـ  }وكَانَ عرشه علـَ

إن اهللا ملـا قضـى اخللـق كتـب     (: قـال ، ‘، عن النيب �أيب هريرة ، من حديث )٧٤٢٢(، رقم )٤/٣٨٨(
 . )عنده فوق عرشه إن رمحىت سبقت غضىب



  
  

 

عب   والبيهقـي ، يف املستدرك وصـححه  واحلاكم، يف تفسريه )١(حامت يف شـ
سأل النيب صلى اهللا عليـه وآلـه    )٢(أن عثمان بن عفان، اإلميان عن ابن عباس

ومـا   ،)٣(هو اسم مـن أمسـاء اهللا  (: فقال، وسلم عن بسم اهللا الرمحن الرحيم
   .)٤()اسم اهللا األكرب إال كما بني سواد العني وبياضها من القُرب بنيبينه و

، يف كتاب البسـملة  )٦(وابن خزمية، يف سننه )٥(وأخرج سعيد بن منصور
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ديث رحل يف طلـب احلـ  ، الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي أبو حممد ابن اإلمام احلافظ أبو حامت عبد: هو ) ١(
 :انظـر ، )٣٢٧( مات سـنة ، إىل البالد مع أبيه وبعده، وصنف التصانيف منها كتاب اجلرح والتعديل والتفسري

 ميـزان االعتـدال  الـذهيب،  ، )١٣/٢٦٣( سـري أعـالم النـبالء   الذهيب، ، )٢/٥٥( طبقات احلنابلةأبو يعلى، 
)٢/٥٨٧ .(  

. ىن أبا عبـد اهللا، ولـد يف السـنة السادسـة بعـد الفيـل      عثمان بن عفان بن أيب العاص القرشي األموي، يك: هو ) ٢(
ودفـن  ، )٣٥(قتل سـنة   ،رقية مث أم كلثوم، بويع له باخلالفة بعد عمر بن اخلطاب: ابنتيه ‘زوجه رسول اهللا 

ابـن عبـد    :نظـر ، افكان أول من دفن فيه، وكان قد اشتراه وزاده يف البقيع، حش كوكب :ليالً مبوضعٍ يقال له
  ). ٣/٤٢٥( اإلصابةابن حجر، ، )٣/٥٨٤( أسد الغابةابن األثري، ، )٣/١٠٣٧( يعاباالستالرب، 

 . اهللا تعاىل) ب(يف  ) ٣(
، املكتبـة العصـرية،   )د، ت(، )ط، د(الرازي، عبد الرمحن بن حممد، يف تفسـري ابـن أيب حـامت،    أخرجه  ) ٤(

، )٢٠٢٧(رقـم  ، )١/٧٣٨( ، يف املسـتدرك علـى الصـحيحني   واحلـاكم ، )١٥٣٠١(رقم ، )١/٢٥(. صيدا
، مجيعهم من طريق زيد بن )٢٣٢٧(رقم ، )٢/٤٣٧( اإلميان يف شعب، والبيهقيوصححه ووافقه الذهيب، 

 أن عثمـان بـن عفـان   ، سالم بن وهب اجلندي حدثين أيب عن طاوس عن ابن عبـاس حدثنا املبارك الصنعاين 
هــ، دار  ١٤٠٥، )ط، د(احلـديث،  وذكر احلديث، قال الـرازي، عبـد الـرمحن ابـن أيب حـامت، يف علـل       

أخرجهـا   :، ويف روايـة <هذا حديث منكر: سألت أيب عن هذا احلديث، فقال> ):٢/١٧٨. (املعرفة، بريوت
 بـريوت ، دار املكتبـة العلميـة  هــ،  ١٤٠٤، ١طالضـعفاء الكـبري،    ، يفحممد بن عمر بـن موسـى  ، العقيلي

زيــد بــن مبــارك ، عــن )٣٨٢٦(، رقــم )٧/٣١٣(، واخلطيــب، يف تــأريخ بغــداد )٦٧٠(رقــم ، )٢/١٦٢(
، قـال  الصنعاين حدثنا سالم بن وهب اجلندعى عن بن طاوس عن أبيـه عـن بـن عبـاس أن عثمـان بـن عفـان       

ال إوال يعرف ، سالم بن وهب اجلندعى عن بن طاوس ال يتابع عليه>): ٢/١٦٢(العقيلي، يف الضعفاء الكبري 
  . <عن ابن طاوس خرب منكر، بل كذب م بن وهب اجلنديسال >):٢/١٨٢(، وقال الذهيب، يف امليزان <به

سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين أبو عثمان املروزي املكي، مؤلـف كتـاب السـنن، مسـع خبراسـان      : هو ) ٥(
الزهـري،   :نظـر ، ا)٢٢٧( سـنة   جاور مبكـة إىل أن مـات ـا   مثواحلجاز والعراق ومصر واجلزيرة وغريها، 

املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي، ـذيب الكمـال يف أمسـاء    ، )٥/٥٠٢( الكربىطبقات ال
  ). ١٠/٥٨٦( سري أعالم النبالء، الذهيب، )١١/٧٧(هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت ١٤٢٢، ١الرجال، ط

حممد بن إسحاق بن خزمية احلافظ احلجة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب الصـحيح، عـين   : هو ) ٦(
= 
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استرق الشيطان من الناس أعظـم آيـة   >: قال عن ابن عباس والبيهقي، البسملة
  .)١( <بسم اهللا الرمحن الرحيم: من القرآن

أن النيب صلى اهللا عليه  )٣(ف عن ابن عمربسند ضعي )٢(وأخرج الدارقطين
إذا جاءين بالوحي أول ما يلقي علي بسـم اهللا   )٤(كان جربيل(: وآله وسلم قال
   .)٥()الرمحن الرحيم

منـها مـا هـو ضـعيف شـديد      و، ويف الباب أحاديث منها ما هو موضـوع 
  . الضعف

ه ويف نزوهلا من عند رب العامل إىل رسـوله املصـطفى علـى لسـان أمينـ     
وأي شـرف وفضـل   ، يف أول كل سورة ما يكفي يف شرفها وفضلها )٦(جربيل

  . !أجلُّ وأعظم من هذا
وعنـد   ،)٧(ومع هذا فقد ورد الشرع بالتعبد ا يف مواطن كعنـد الذبيحـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

ابن حبـان، الثقـات   :نظر، ا)٣١١( مات سنة، حىت صار يضرب به املثل يف العلم واإلتقان، يث والفقهباحلد
  . )١/٩٩( طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ، )١٤/٣٦٥( سري أعالم النبالء، الذهيب، )٩/١٥٦(

كـثري أخـربين    حممد بن جعفر بـن أيب  ، من طريق)٢٢٤١(، رقم )٢/٥٠(الكربى  السنن يف، أخرجه البيهقي ) ١(
  . <منقطع> : ، فذكره، قال البيهقيعن أبيه عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما بن عبد اهللا عمر بن ذر

منـها كتـاب   ، علي بن عمر بن أمحد أبو احلسن البغدادي الدارقطين احلافظ الكبري، صـاحب املصـنفات  : هو ) ٢(
 سري أعالم النـبالء ، الذهيب، )٣/٢٩٧(ات األعيان وفيابن خلكان،  :انظر، )٣٨٥( السنن والعلل، مات سنة

هــ، دار  ١٤١٣، ٢السبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكايف، طبقات الشـافعية الكـربى، ط  ، )١٦/٤٤٩(
  . )٥/٢٥٩(. هجر

، عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرمحن، أسلم مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللـم : هو ) ٣(
ابـن عبـد الـرب،     :نظـر ، ا)٧٣(، مات مبكـة سـنة   ‘تباع آلثار رسول اهللا كان كثري اال، مشاهده اخلندق أول

  ). ٣/٢٥٣( اإلصابةابن حجر، ، )٣/٣٤٠( أسد الغابةابن األثري، ، )٣/٩٥٠( االستيعاب
 . جربائيل) ب(يف  ) ٤(
ط، (ي بن عمر، سـنن الـدارقطين،   ، والدارقطين، عل)٣٤٨٠(رقم ، )٤/١١(األوسط  يف، أخرجه الطرباين ) ٥(

، )١/٢١٩(، وضـعفه السـيوطي، يف اإلتقـان    )١٣(، رقـم  )١/٣٠٥(. هـ، دار املعرفة، بريوت١٣٨٦، )د
  . )١/٢٩(والشوكاين، يف فتح القدير 

 . جربائيل) ب(يف  ) ٦(
 ، رقـم )١/٣١١(كالم اإلمـام والنـاس يف خطبـة العيـد     ، باب العيدينيف ، اجلامع الصحيح، أخرج البخاري ) ٧(

= 



  
  

 

 بل ورد مشروعيتها عنـد كـل   .)٣(وعند اجلماع ،)٢(وعند األكل ،)١(الوضوء
   .)٤(أمر يشرع فيه اإلنسان ]أ٣[

  .]٢-١:العصر[}إِنَّ اإلِنسانَ لَفي خسر، عصروالْ{
هــو : فقيــل، بــه )٥(اختلــف املفســرون يف العصــر هــذا الــذي أقســم اهللا

مع ما فيها ، على تعاقب الليل والنهار فيه ملا فيه من العرب اليت تظهر )٦(الدهر
والعـرب تطلـق علـى    . وعلى توحيـده ، من الداللة البينة على الصانع سبحانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

 من حديثكالمها ، )١٩٦٨(، رقم )٣/١٥٥١(، باب وقتها يف األضاحي، صحيح مسلم، ، ومسلم)٩٨٥(
فلما قضى صالته بالناس نظر إىل غنم قـد  ، ‘شهدت األضحى مع رسول اهللا : قال � يانعن جندب بن سف

  .)على اسم اهللافليذبح ، ومن مل يكن ذبح، من ذبح قبل الصالة فليذبح شاة مكاا( :ذحبت فقال
، ، وابن ماجـه )١٠١( ، رقم)١/٢٥( يف الطهارة، باب التسمية على الوضوء، سنن أيب داود، أخرج أبو داود ) ١(

من كالمها ، )٣٩٨( ، رقم)١/١٤٠( يف الطهارة وسننها، باب ماجاء يف التسمية يف الوضوءسنن ابن ماجه، 
ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يـذكر اسـم اهللا    ال صالة( : ‘ قال رسول اهللا: قال �أيب هريرة  حديث

ــى الصــحيحنيواحلــديث صــححه احلــاكم، )تعــاىل عليــه ــم ، )١/٢٤٦( ، يف املســتدرك عل ، )٥١٩(رق
  ). ١٠١(، رقم )١/٣٧(يف صحيح سنن أيب داود ، واأللباين

 ، رقـم )٣/٤٣١( ليمنييف األطعمة، باب التسمية على الطعـام واألكـل بـا   ، اجلامع الصحيح، أخرج البخاري ) ٢(
 ، رقـم )٣/١٥٩٧(، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهمـا  يف األشربة، صحيح مسلم، ، ومسلم)٥٣٧٦(
، وكانـت يـدي    ‘ كنت غالماً يف حجر رسول اهللا: قال �عمر بن أيب سلمة  من حديثكالمها ، )٢٠٢٢(

فما زالت تلك ، )نك، وكل مما يليكيا غالم سم اهللا، وكل بيمي( :‘ تطيش يف الصحفة، فقال يل رسول اهللا
  . طعميت بعد

، )٥١٦٥( ، رقـم )٣/٣٧٨( يف النكاح، باب مايقول الرجل إذا أتـى أهلـه  ، اجلامع الصحيح، أخرج البخاري)  ٣(
، )١٤٣٤( ، رقـم )٣/١٠٥٨(، باب ما يسـتحب أن يقولـه عنـد اجلمـاع     يف النكاح، صحيح مسلم، ومسلم

: أما لو أن أحدهم يقول حـني يـأيت أهلـه   (: ‘ قال النيب: نهما قالع كالمها من حديث ابن عباس رضي اهللا
باسم اهللا اللهم جنبين الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، مث قـدر بينـهما يف ذلـك أو قضـي ولـد، مل يضـره       

 . )شيطان أبدا

، ابن )٩٨-١/٩٧( لقرآناجلامع ألحكام االقرطيب، : ملعرفة املزيد من املواطن اليت تشرع فيها البسملة، انظر ) ٤(
 ). ١/١٤٥(كثري، تفسري القرآن العظيم 

  . أقسم اهللا تعاىل به )ب(يف  ) ٥(
ابـن اجلـوزي، زاد املســري   ) ٨/٥٢٥(، البغـوي، معـامل الترتيـل    )٢٤/٦١٢(الطـربي، جـامع البيـان    : انظـر  ) ٦(

بن أسلم والفراء  وزيد همانوهو قول ابن عباس رضي اهللا ع، )١٥/٦٤٣(، السيوطي، الدر املنثور )٨/٣٠٣(
  . وابن قتيبة
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    ومنـه قـول   ، وعلـى كـل واحـد منـهما أنـه عصـر      ، ما عصرأوالنهار الليل 
  :)١(محيد بن ثور

ــران  ــه العص ــةٌ : ومل ينت ــوم وليل   ي
  
  

ــا     ــا متني ــدركا م ــا أن ي   )٢(إذا طلب
  

ومنـه قـول   ، وعلـى العشـيء أنـه عصـر    ، وأطلقوا على الغداة أا عصر
  :الشاعر

  وأُمطلّــه العصــرين حــىت يملَّــين   
  
  

)٣(واألنف راغـم  الدين ويرضى بنصف  
  

ا على العشيـا    ، وأطلقوا العصر أيضومـا بـني زوال الشـمس إىل غرو .
  :ومنه قول الشاعر

  العصـر ر يروح بنا عمرو وقد قَصـ  
  

  

ــر    )٤(ويف الروحــة األوىل الغنيمــة واألج
  

ب إىل ــه ملن ذهــوجالو، ذهــد من هــق على كل واحــر يطلــفالعص
ــ ــيص واحــ ــها دون ختصــ ــريهد منــ ــادة  ،)٥(غــ ــن قتــ ــا روي عــ   كمــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

محيد بن ثور بن عبد اهللا بن عامر بن أيب ربيعة أبو املثىن، أحد املخضرمني من الشعراء، أدرك اجلاهليـة  : هو ) ١(
، أدرك عمر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه، وقـال      وأنشده بعض قصائده ‘ النيب على أسلم وقدمواإلسالم، 

ابـن  ، )١/٣٧٧( االسـتيعاب ابـن عبـد الـرب،     :انظـر ، فة عثمان رضـي اهللا عنـه  مات يف خال، الشعر يف أيامه
 ).٢/١٢٦( اإلصابةابن حجر، ، )٢/٥٩( أسد الغابةاألثري، 

م، مصور عن دار الكتب ١٩٥١، )ط، د(امليمين، عبد العزيز، ديوان محيد بن ثور اهلاليل،  :انظر البيت يف ) ٢(
، دار )د، ت(، )ط، د(صور حممد بـن أمحـد، ـذيب اللغـة،     األزهري، أبو من، )٨ص(العلمية، بريوت 

، دار )د، ت(، )ط، د(ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريـا، معجـم مقـاييس اللغـة،     ، )٢/١٣( الصادق
 . )٤/٣٤١( الكتب العلمية، بريوت

ار ، د)د، ت(، ٤، يف إصـالح املنطـق، ط  إسـحاق  بـن  يعقـوب ابـن السـكيت،   : عنـد  بال عـزو  انظر البيت ) ٣(
هـ، الـدار  ١٤١٢، ١السريايف، يوسف بن احلسن، يف شرح أبيات إصالح املنطق، ط، )٣٩٥ص( املعارف
م، دار ١٩٦٠، )ط، د(، يف األضـداد،  حممـد  بـن  القاسـم  بـن  حممـد ابن األنباري، ، )٥٩٥ص( املتحدة

 ). ٢٠٢ص( املطبوعات والنشر الكويت

هــ، دار  ١٤٠٥، )ط، د(، يف العـني،  عمـرو  بـن  أمحـد  نبـ  اخلليـل ، الفراهيـدي : عندانظر البيت بال نسبة  ) ٤(
هــ، دار الكتـب   ١٤٢٨، ٢املاوردي، علي بن حممد، يف النكـت والعيـون، ط  ، )١/٢٩٣(اهلجرة، إيران 
م، دار ٢٠٠٥، ٤ي، يف لسـان العـرب، ط  علـ  بـن  مكرم بن حممدابن منظور، ، )٦/٣٣٣( العلمية، بريوت

 ).١٠/١٧٠( صادر

إن ربنـا  : أن يقـال : والصواب من القول يف ذلـك > :قال، )٢٤/٦١٢(جامع البيان  ، يفيرجحه الطرب وهذا ما ) ٥(
= 



  
  

 

   .)٢(أن املراد به يف هذه اآلية العشي )١(واحلسن 
   .)٣(أنه آخر ساعة من ساعات النهار وروي عن قتادة

عض بوالظاهر يف هذه اآلية أن املراد به الدهر لعدم التقييـد مبـا يشـعر بـ    
  . األوقات دون بعض

  . انه بالعصر مبعىن الدهروقد استبعد قوم وقوع اإلقسام منه سبح
فقـدر  ، وهي الصالة الوسطى ،)٥(املراد به صالة العصر :)٤(فقال مقاتل
هو قسم بعصر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لكونـه  : وقيل، مضافًا حمذوفًا
   .)٦(وأفضل أجزاء الدهر، أشرف العصور

   .)٧(معناه ورب العصر: قال بعضهم: وقال الزجاج
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

=  
اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ومل خيصص مما مشله هـذا االسـم معـىن    ، )والْعصرِ(أقسم بالعصر

  . <دون معىن، فكلّ ما لزِمه هذا االسم، فداخل فيما أقسم به جلّ ثناؤه
ن أيب احلسن يسار البصري، من سادات التابعني، مجع كل فن من علم وزهـد، ولـد يف خالفـة    احلسن ب: هو ) ١(

مـات  ، عمر وحنكه عمر بيده، روى أن ثدي أم سلمة در عليه ورضعها غري مرة، رأى عثمان وطلحة والكبـار 
هــ،  ١٣٥٨، ١، طواألمم امللوك تاريخ يف املنتظم، علي بن الرمحن عبدابن اجلوزي،  :انظر، )١١٠( سنة

ــريوت  ــان ابــن خلكــان، ، )٧/١٣٦(دار صــادر، ب ــات األعي ــذهيب، ، )٢/٦٩(وفي ــبالء ال ســري أعــالم الن
)٤/٥٦٣ .( 

، ابـن اجلـوزي، زاد املسـري    )٢٤/٦١٢(، الطـربي، جـامع البيـان    )٢/٣٩٤( القرآن تفسري ،الصنعاين: انظر ) ٢(
  . )١٥/٦٤٣(، الدر املنثور السيوطي، )٨/٣٠٣(

، القـرطيب، اجلـامع   )١٠/٣٤٦٢(، الرازي، تفسـري ابـن أيب حـامت    )٢/٣٩٤(اين، تفسري القرآن الصنع: انظر ) ٣(
  ). ١٥/٦٤٤(، السيوطي، الدراملنثور)٢٠/١٧٩(ألحكام القرآن 

 ا بتفسـري كتـاب اهللا  أبو احلسن، كـان مشـهور   البلخيمقاتل بن سليمان بن بشري األزدي بالوالء اخلراساين : هو ) ٤(
 سـنة  مـات بعـد   ،..كايروي على ضعفه البني عن جماهد والضح: فسري املشهور، قال الذهيبوله الت، العزيز

الـذهيب،  ، )٥/٢٥٥(وفيـات األعيـان   ابن خلكان، ، )٨/١٢٦( املنتظمابن اجلوزي،  :نظر، ابقليل )١٥٠(
  ). ٧/٢٠١(سري أعالم النبالء 

، العلميـة  الكتـب  دار، هــ  ١٤٢٤، ١، طليمانس بن مقاتل تفسري، بشري بن سليمان بن مقاتل، البلخي: انظر ) ٥(
، ابــن )١٦/٣٦١(ابــن عطيــة، احملــرر الــوجيز ، )٨/٥٢٢( ، معــامل الترتيــلالبغــوي، )٣/٥١٦( بــريوت

  . )٨/٣٠٣(زاد املسري اجلوزي، 

  . )٥/٦٩٩(، الشوكاين، فتح القدير )٢٠/١٧٩( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، : انظر ) ٦(
 هــ، دار احلـديث، القـاهرة،   ١٤٢٤، )ط،د(اهيم بـن حممـد، معـاين القـرآن وإعرابـه،      الزجاج، إبر :انظر ) ٧(

= 
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وهللا سـبحانه أن يقسـم   ، ال وجه لشيء من هذه التقـديرات  وال خيفاك أنه
إىل التعليـل يكـون للمقسـم بـه      وال حيتاج مثل ذلـك ، مبا شاء من خملوقاته

  . فالرب سبحانه ال يسأَلُ عما يفعل، )١(شرف وفضلٌ
   .)٣(العادية يف الغزو وهي اخليل )٢(وقد أقسم بالعاديات

  .)٥(ول مجهور املفسرينوهي الرياح يف ق )٤(وأقسم باملرسالت
واألول  ،)٧(وقيــل الســحاب، األنبيــاء )٦(وقيــل، هــي املالئكــة: وقيــل

   .)٨(أوىل
ا بالناشـرات    ، وأقسم أيضا بالعاصفات وهي الرياح الشديدة وأقسـم أيضـ

. املالئكة: وقيل. الرياح] ب٣[ وأقسم أيضا بالفارقات وهي، وهي الرياح أيضا
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

=  
  .)٢٠/١٧٩( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، )٨/٥٢٢( ، معامل الترتيلالبغوي ،)٥/٢٧٥(

ألن شرف اسم  والصواب ما أثبتناه؛) شرفاً وفضالً: (ويف السختني من املخطوط ،)شرف وفضلٌ: (الصواب)  ١(
 ،املصري قاسم بن حسن الدين بدر املرادي :انظر .فضل معطوف عليه، وهذا املوافق لقواعد النحوكون وي

 سليمان، علي الرمحن عبد: وحتقيق شرح، )١/٤٩٢( مالك ابن ألفية بشرح واملسالك املقاصد توضيح
 .العريب الفكر دارهـ، ١٤٢٨،  ١،طاألزهر جامعة يف اللغويات أستاذ

  ]. ١:العاديات[ }والْعاديات ضبحا{ :تعاىل اهللا قال ) ٢(

، الرازي، تفسـري ابـن أيب   )٥٧٢-٢٤/٥٧٠(، الطربي، جامع البيان )٢/٣٩٠(الصنعاين، تفسري القرآن : انظر ) ٣(
ابـن عبـاس، واحلسـن، وعطـاء،      :وهـو قـول  ). ٢٩٥/  ٨(زاد املسـري ، ابن اجلـوزي،  )١٠/٣٤٥٧(حامت 

  . والربيعوالضحاك، تادة، وعطية، وجماهد، وأبو العالية، وعكرمة، وق
 فَالْملْقيات ،فَرقًا فَالْفَارِقَات ،نشرا والناشرات ،عصفًا فَالْعاصفَات ،عرفًا والْمرسالت{: قال اهللا تعاىل)  ٤(

  .]٥-١:املرسالت[}ذكْرا

، الرازي، تفسـري ابـن أيب حـامت    )٢٤/١٢٢(ان ، الطربي، جامع البي)٢/٣٤٠(الصنعاين، تفسري القرآن : انظر ) ٥(
  . )١٩/١٥٤( اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، )١٠/٣٣٩٢(

  . هي األنبياء :وقيل )ب(يف نسخة  ) ٦(
الرازي، تفسـري ابـن أيب حـامت    ، )١٢٣-٢٤/١٢٢(جامع البيان الطربي،  :يف هذه األقوال والقائلني ا :انظر ) ٧(

�). ١٥٤-٨/١٥٣( زاد املسريابن اجلوزي، ، )١٦/١٩٦( رر الوجيزاحمل، ابن عطية، )١٠/٣٣٩٢(

إن اهللا تعـاىل  : والصواب من القول يف ذلك عنـدنا أن يقـال  >): ١٢٥-٢٤/١٢٤(قال الطربي، يف جامع البيان  ) ٨(
فا املالئكة، وترسل كذلك الرياح، وال داللة تدلّ على أن املعينرذكره أقسم باملرسالت عرفا، وقد ترسل ع 
بذلك أحد احلزبني دون اآلخر، وقد عم جلّ ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف، فكلّ من كان صفته 

 . هـ. أ<من بين آدم مرسال أو رسوالً أو رحياً كذلك، فداخل يف قسمه ذلك ملَكاً



  
  

 

   .)١(را وهي املالئكةوأقسم أيضا بامللْقيات ذك
، والسابِحات سبحا، والناشطَات نشطًا، والنازِعات غَرقًا{ ـوأقسم أيضا ب

�. وهي املالئكة، ]٥-١:النازعات[ }فَالْمدبرات أَمرا، فَالسابِقَات سبقًا �

كمـا   ذايتترتيل التغاير الوصفي مرتلة التغاير الل، والعطف مع احتاد الكل
  : يف قول الشاعر

   .)٢(مامِاهلُ وابنِ مِرقَإىل امللك ال
  .)٣(ومن بعدهم، هكذا قال اجلمهور من الصحابة والتابعني

وقال  ،)٥(النازعات هي النفوس حني تغرق يف الصدور :)٤(وقال السدي
ـ   : وقال قتادة ،)٧(هي املوت يرتع النفس :)٦(وقال جماهد رتع هـي النجـوم ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

احملـرر  عطيـة،   ابـن ، )١٢٨-٢٤/١٢٤(جـامع البيـان   ، الطـربي،  )٢/٣٤٠(الصنعاين، تفسري القرآن : انظر ) ١(
  . )٨/١٥٤(زاد املسري، ابن اجلوزي، )١٦/١٩٦(الوجيز

 ، دار السـرور )د، ت(، )ط، د(، القـرآن  معـاين ، يف زيـاد  بـن  حيـىي الفـراء،   :عنـد انظر البيـت بـال نسـبة     ) ٢(
 البصـريني  النحـويني  بـني  اخلـالف  مسـائل  يف اإلنصاف، يف حممد بن الرمحن عبد، ي، واألنبار)١/١٠٥(

، والبغدادي، عبد القادر بن عمـر، يف خزانـة   )٢/٤٦٩( دمشق، الفكر دار، )د، ت(، )ط، د(، والكوفيني
 ).١/٤٥١. (القاهرة، مكتبة اخلاجني، هـ١٤١٨، ٤األدب ولب لباب لسان العرب، ط

الـرازي، ابـن أيب حـامت    ، )٦٤-٢٤/٥٧(جـامع البيـان   ، الطـربي،  )٢/٣٤٠(الصنعاين، تفسري القرآن : انظر ) ٣(
  ). ٣٦٩٧/ ٨(، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )٣٢٥-٨/٣٢٣(، البغوي، معامل الترتيل )١٠/٣٣٩٧(

اإلمام املفسر أبو حممد احلجازي مث الكويف األعور أحد مـوايل  ، إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية: هو ) ٤(
موايل قريش، حدمـات سـنة   ، علـي د أنه رأى أبا هريـرة واحلسـن بـن    ث عن أنس بن مالك وابن عباس، ور

األدنـه وي،  ، )٥/٢٦٤(سري أعـالم النـبالء   الذهيب، ، )٦/٣٢٣( الكربى طبقاتالزهري، ال :انظر، )١٢٧(
 ). ١٥ص(طبقات املفسرين 

زاد املسـري  ، ابـن اجلـوزي،   )١٠/٣٣٩٨(، الـرازي، ابـن أيب حـامت    )٢٤/٥٩(الطربي، جامع البيـان  : انظر ) ٥(
  ). ١٩/١٩٠( قرآناجلامع ألحكام الالقرطيب، ، )٨/١٦٩(

جماهد بن جرب اإلمام شيخ القراء واملفسرين أبو احلجاج املكي األسـود، روى عـن ابـن عبـاس فـأكثر،      : هو ) ٦(
، )١٠٣( مات سـنة ، وعنه أخذ القرآن والتفسري والفقه، وعن أيب هريرة وعائشة وسعد بن أيب وقاص وغريهم

 معرفة القـراء الكبـار  الذهيب، ، )٤/٤٤٩(الم النبالء سري أعالذهيب، ، )٧/٩٤( املنتظمابن اجلوزي،  :انظر
)١/٦٦ .( 

زاد املســري ، ابـن اجلـوزي،   )٨/٣٢٣(البغـوي، معـامل الترتيـل    ، )٢٤/٥٨(جـامع البيـان   الطـربي،  : انظـر  ) ٧(
 ). ٣٦٩٧/ ٨(، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )٨/١٦٩(
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   .)٣(وابن كيسان، وأبو عبيدة ،)٢(وبه قال األخفش ،)١(فقمن أفق إىل أ
النازع  )٧(راقغوإ ،)٦(رتع بالسهامهي القسي ت :)٥(وعكرمة )٤(وقال عطاء

أراد : وقيـل . نتـهي إىل النصـل  يحـىت  ، النازع يف القوس أن ميده غايـة املـد  
   .)٨(بالنازعات الغزاة الرماة

وبـاليوم  ، ذات الربوج ءسماوأقسم سبحانه بال ،)٩(وأقسم سبحانه بالنجم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، تفسـري ابـن   )١٩/١٩١( اجلامع ألحكام القـرآن ، )١٦/٢١٨(احملرر الوجيز ، )٢٤/٥٩(جامع البيان : انظر ) ١(
  ). ٣٦٩٧/ ٨(كثري 

سعيد بن مسعدة ااشعي النحوي البجلي املعروف باألخفش األوسط أبو احلسن، أحد حناة البصـرة،  : هو ) ٢(
الذهيب،  :انظر، )٢١٥(مات سنة ، له من الكتب املصنفة كتاب األوسط يف النحو وكتاب تفسري معاين القرآن

، بغيـة الوعـاة يف طبقـة    الـدين  جـالل  الكمـال  بـن  الـرمحن  عبـد السيوطي، ، )١٠/٢٠٦( أعالم النبالء سري
طبقـات املفسـرين    األدنـه وي ، )١/٥٩٠( هـ، املكتبة العصرية، بريوت١٣٨٤، )ط، د(اللغويني والنحاة، 

  ). ٣١ص(
بـالعلم واملوصـوفني بـالفهم لـه      حممد بن أمحد بن كيسان أبو احلسن النحوي اللغوي، أحد املـذكورين : هو ) ٣(

املهذب يف النحو، غلـط أدب الكاتـب، مـات    : األقوال املشهورة يف التفاسري ومعاين اآليات، ومن مصنفاته
، ١كحالـة، عمـر رضـا، معجـم املـؤلفني، ط     ، )٢/٢٤(الـوايف بالوفيـات   الصـفدي،   :انظر، )٢٩٩(سنة 

  ). ٥/٣٠٨(ألعالم االزركلي، ، )٩٢/  ٣(هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت ١٤١٤
عطاء بن أيب رباح أبو حممد القرشي موالهم املكي، عمي يف آخر عمره، وكان فصيحاً عاملاً فقيهـاً إليـه   : هو ) ٤(

ابـن  : انظر، )١١٥(مات سنة ، انتهت فتوى مكة، مسع ابن عباس وعبد اهللا بن الزبري وخلقًا كثرياً من الصحابة
 ). ٥/٧٨(سري أعالم النبالء الذهيب، ، )٣/٢٦١(وفيات األعيان  ابن خلكان،، )٧/١٦٥( املنتظماجلوزي، 

ث عن ابن عباس وعائشة عكرمة موىل ابن عباس أبو عبد اهللا القرشي موالهم املدين الرببري األصل، حد: هو ) ٥(
 :انظـر ، )١٠٥(مـات سـنة   ، بـن عبـاس بالتفسـري   اوعائشة وأيب هريرة وابن عمر وغريهم، وكان أعلم تالميذ 

سـري أعـالم النـبالء    ، الـذهيب،  )٢٠/٢٦٤( ـذيب الكمـال  املزي، ، )٢/٣٨٥( الكربىطبقات لالزهري، ا
)٥/١٢( .  

، ابـن عطيـة، احملـرر الـوجيز     )٨/٣٢٤(البغـوي، معـامل الترتيـل    ، )٢٤/٥٩(جامع البيـان  الطربي، : انظر ) ٦(
  . )٨/١٧٠(زاد املسري ، ابن اجلوزي، )١٦/٢١٨(

، كمـا عنـد القـرطيب، يف اجلـامع     )وإغراق النـازع (: ، والصواب)إعراق النازعو( يف النسختني من املخطوط ) ٧(
 . ، حيث يوجد النص كامالً)٥/٥٢٤(، والشوكاين، يف فتح القدير )١٩/١٩١(األحكام القرآن 

، وهـذا القـول حمكـي عـن     )٨/١٧٠(زاد املسـري  ، ابـن اجلـوزي،   )٨/٣٢٤(البغوي، معامل الترتيـل  : انظر ) ٨(
  . الثعليب

  ]. ١:النجم[ }والنجمِ إِذَا هوى{: تعال اهللا قال  )٩(



  
  

 

وبالشــاهد  ،)٢(ســريناملفمجيــع وهــو يــوم القيامــة يف قــول  ،)١(املوعــود
ضـر  حي أيالئـق  واملراد بالشاهد من يشهد يف ذلك اليوم من اخل، واملشهود

   .)٣(واملراد باملشهود ما يشاهد يف ذلك اليوم من العجائب، فيه
   .)٤(وم عرفةواملشهود ي، بالشاهد يوم اجلمعةاملراد : وقيل

عـن ابـن    )٨(وحكى القشـريي  ،)٧(قول األكثر )٦(وهذا :)٥(قال الواحدي
   .)٩(يوم األضحى أن الشاهد وابن الزبري، ابن عمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ]٣-١:الربوج[�����}وشاهد ومشهود    ،والْيومِ الْموعود    ،والسماء ذَات الْبروج{    :تعاىل اهللا قال ) ١(

تفسـري ابـن أيب    الرازي،، )٢٦٣-٢٤/٢٦٢(جامع البيان ، الطربي، )٢/٣٦١(الصنعاين، تفسري القرآن : انظر ) ٢(
 ). ١٩/٢٨٣( اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، )٨/٢١٦(زاد املسري ، ابن اجلوزي، )١٠/٣٤١٣(حامت 

 ). ٥/٥٨٢(الشوكاين، فتح القدير  ) ٣(

 وهذا ما رجحه الشوكاين كما سـيأيت،  ، وهلذا فال ينبغي العدول عنه إىل غريه، ‘ ثبت تفسري ذلك عن النيب ) ٤(
 ، رقـم )٥/٤٠٦( تفسـري سـورة الـربوج    :بـاب يف التفسـري،  ، سـنن الترمـذي،   ذيأخرج الترمـ فقد  سيأيت،

رقـم  ، )٣/١٧٠(الكـربى   السنن يف، والبيهقي، )١٠٨٧(رقم ، )٢/١٨(يف األوسط ، ، والطرباين)٣٣٣٩(
يـوم القيامـة، واليـوم     :اليوم املوعـود ( :‘قال رسول اهللا  :قال �مجيعهم من حديث أيب هريرة ، )٥٣٥٣(

األلباين، حممد ناصر الدين، صحيح سنن الترمـذي،   حسنهو، )يوم اجلمعة :وم عرفة، والشاهدي :املشهود
 ). ٣٣٣٩(، رقم )٣/٣٦٦(هـ، مكتبة املعارف، الرياض ١٤٢٠، ١ط

علي بن أمحد بن حممد الواحـدي النيسـابوري الشـافعي أبـو احلسـن، صـنف التفاسـري الثالثـة البسـيط          : هو ) ٥(
 وفيـات األعيـان  ابـن خلكـان،    :انظـر ، )٤٦٨( مـات سـنة  ، سباب الرتول وغريهاوالوسيط والوجيز وكتاب أ

  ). ١/٢٥٦( طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ، )١٨/٣٣٩( سري أعالم النبالءالذهيب، ، )٣/٣٠٣(
  . وهو قول) ب(يف  ) ٦(
ــر ) ٧( ــ: انظ ــرآن نالص ــري الق ــربي، )٢/٣٦١(عاين، تفس ــان ، الط ــامع البي ــدي، ا، )٢٤/٢٦٤(ج ــوجيز الواح ل

 ). ٨/٢١٦(زاد املسري ابن اجلوزي، ، )٨/٣٨١( ، معامل الترتيلالبغوي، )٢/١١٨٩(

، قـرأ األصـول علـى والـده    ، من أئمة املسلمني، عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن أبو نصر القشريي: هو ) ٨(
: ، انظر)٥١٤(ات سنة ، جلس للوعظ والتدريس، موافراً والوعظ ورزق من ذلك حظاًوكان إماماً يف التفسري 

، السـيوطي، طبقـات   )٢٠٠/ ١٨(الـوايف بالوفيـات   ، الصـفدي،  )١٩/٤٢٤(الذهيب، سـري أعـالم النـبالء    
  ). ٥٥ص(املفسرين 

، ابـن كـثري، تفسـري    )١٩/٢٨٤( اجلامع ألحكـام القـرآن  ، القرطيب، )٢٤/٢٦٩(الطربي، جامع البيان : انظر ) ٩(
  ). ٨/٣٧٤٤(القرآن العظيم 



  
  
 

- ١٠٤ -  
 

 .)٢(واملشـهود يـوم عرفـة   ، الشاهد يوم التروية :)١(وقال سعيد بن جبري
الشاهد : وقيل ،)٤(واملشهود يوم النحر، عرفةالشاهد يوم  :)٣(وقال النخعي

ى  { :لقوله؛وسعيد بن جبري، وبه قال احلسن،)٥( سبحانهالشاهد هو اهللا وكَفـَ
ي  { :وقوله، ]٧٩: النساء[ }بِاللّه شهِيدا أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ اللّه شهِيد بِينـِ

كُمنيب١٩: األنعام[ }و[ .  
ـ  {: لقولـه  )٦(الشاهد حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقيل إِذَا جِئْن ف ن  فَكَيـ ا مـ

هِيدا  الء شـؤ لَى هـع ا بِكجِئْنو هِيدبِش ةا   {� :وقولـه  ،]٤١: النسـاء [ }كُلِّ أم هـا أَي يـ
ذيرا      نـا ور شـبما وداه شـ اكلْن سـا أَر إِنـ بِيونَ  {: وقولـه  ]٤٥: األحـزاب [ }الن ويكـُ

  . ]١٤٣: البقرة[ }الرسولُ علَيكُم شهِيدا
ة      {: لقولـه  )٧(الشـاهد مجيـع األنبيـاء   : وقيل لِّ أمـ ن كـُ ا مـ إِذَا جِئْنـ ف فَكَيـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحد أعالم التـابعني، أخـذ العلـم عـن عبـد اهللا بـن       ، يد بن جبري بن هشام األسدي بالوالء أبو عبد اهللاسع: هو ) ١(
وخيرج ، خيتم القرآن كل ليلتني، و كان هريرةوأيب عباس وعبد اهللا بن عمر وابن عمرو وأيب موسى األشعري 

ابـن اجلـوزي،   : ، انظـر )٩٥(ة ، قتل شهيداً على يدي احلجاج سـن يف كل سنة مرتني مرة للحج ومرة للعمرة
  ). ٤/٣٢١(، الذهيب، سري أعالم النبالء )٢/٣٧١( وفيات األعيان، ابن خلكان، )٧/٦( املنتظم

زاد املسـري  ، ابـن اجلـوزي،   )١٦/٢٦٨(، ابن عطية، احملرر الوجيز )٨/٣٨٢(البغوي، معامل الترتيل : انظر ) ٢(
، وقـد نقـل مجـيعهم هـذا القـول عـن سـعيد بـن         )١٩/٢٨٤( اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، )٨/٢١٦(

 . املسيب، فلعله سبق قلم من املصنف رمحه اهللا

كان إماما يف . مث الكويف اإلمام احلافظ فقيه العراق، إبراهيم بن يزيد بن األسود أبو عمران النخعي اليماين: هو ) ٣(
 :نظـر ، ا)٩٦( براهيم؟مـات سـنة  أتسـتفتوين وفـيكم إ  : يف الفقه يعظمه األكابر، وكان سـعيد بـن جـبري يقـول    

ســري أعــالم النــبالء الــذهيب، ، )٧/٢٠( املنــتظم، ابــن اجلــوزي، )٦/٢٧٠(الكــربى طبقــات الزهــري، ال
)٤/٥٢٠ .(  

اجلـامع  القـرطيب،  ، )٨/٢١٦(زاد املسـري  ، ابـن اجلـوزي،   )١٦/٢٦٨(ابن عطيـة، احملـرر الـوجيز    : انظر ) ٤(
 ). ١٩/٢٨٤(ألحكام القرآن 

اجلـامع ألحكـام القـرآن    القـرطيب،  ، )٨/٢١٦(زاد املسري ابن اجلوزي، ، )٨/٣٨٢( امل الترتيل، معالبغوي ) ٥(
 . هذا القول عن ابن عباس) ٢٤/٢٦٩(، ونقل الطربي، يف جامع البيان )١٩/٢٨٥(

زاد املسـري  ابـن اجلـوزي،   ، )٨/٣٨٢( ، معـامل الترتيـل  ، البغـوي )٢٤/٢٦٦( جـامع البيـان  الطربي، : نظر ) ٦(
ابن عباس واحلسن بن علـي والضـحاك   : به وقال، )١٩/٢٨٥(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب،  ،)٨/٢١٦(

 . وعبد العزيز بن حيىي

اجلـامع ألحكـام   القـرطيب،  ، )٨/٢١٧(زاد املسـري  ابن اجلـوزي،  ، )٨/٣٨٣( ، معامل الترتيلالبغوي: انظر ) ٧(
= 



  
  

 

هِيد{ :لقولـه  )١(هو عيسى بن مـرمي : وقيل، ]٤١: النساء[ }بِش   هِمي وكُنـت علـَ
يهِمف تما دا مهِيد١١٧: املائدة[ }ش[ .  

   .)٢(واملشهود ذريته، الشاهد آدم: وقيل
ى بِنفْسِـك   { :)٥(كقوله )٤(الشاهد اإلنسان :)٣(وقال حممد بن كعب كَفـَ

  . ]١٤: اإلسراء[} الْيوم علَيك حسِيبا
يهِم   {: لقوله )٦(أعضاؤه: وقال مقاتل هد علـَ شـت مو أ٤[ يـ[       يهِمد أَيـو مهتأَلْسِـن

ون   :)٧(وقـال احلسـني بـن الفضـل    ، ]٢٤: النـور [ }وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملـُ
وكَــذَلك {: لقولــه تعــاىل ؛)٨(واملشــهود ســائر األمــم، هــذه األمــةالشــاهد 

  . ]١٤٣: البقرة[ }جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ
ــل ــةُ : وقيــــ ــاهد احلفظــــ ــو آدم ، الشــــ ــهود بنــــ    ،)٩(واملشــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

 ). ١٩/٢٨٥(القرآن 

 ). ١٩/٢٨٥(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، ، )٨/٢١٧(زاد املسري ابن اجلوزي، : انظر ) ١(

فـتح القـدير   الشـوكاين،  ، )٨/٣٨٢( ، معـامل الترتيـل  البغـوي ، )١٦/٢٦٨(ابن عطية، احملرر الوجيز : انظر ) ٢(
)٥/٥٨٢ .( 

ث عن أيب هريـرة  حممد بن كعب بن سليم اإلمام العالمة أبو محزة القرظي املدين من حلفاء األوس، حد: هو ) ٣(
 طبقـات الزهـري، ال  :نظـر ، ا)١٠٨( مـات سـنة  ، معاوية وزيد بن أرقم وابن عباس، كان إمامـاً يف التفسـري  و

 ). ٩ص( طبقات املفسريناألدنه وي، ، )٥/٦٥( سري أعالم النبالءالذهيب، ، )٧/٤١٩( الكربى

اجلامع ألحكام ، ، القرطيب)٨/٢١٦(زاد املسري، ابن اجلوزي، )١٦/٢٦٨(ابن عطية، احملرر الوجيز : انظر ) ٤(
 ). ١٩/٢٨٥(القرآن 

  . لقوله )ب(يف  ) ٥(
، الشـوكاين، فـتح   )١٩/٢٨٥(اجلـامع ألحكـام القـرآن    القـرطيب،  ، )٨/٣٨٢( ، معامل الترتيلالبغوي: انظر ) ٦(

 . )٥/٥٨٢(القدير 
عصره يف معـاين   املفسر األديب إمام، احلسني بن الفضل بن عمري البجلي الكويف مث النيسابوري أبو علي: هو ) ٧(

طبقـات املفسـرين   السـيوطي،  ، )١٣/٤١٤( سـري أعـالم النـبالء   الذهيب،  :نظر، ا)٢٨٢( مات سنة، القرآن
 ). ٤٠ص(طبقات املفسرين األدنه وي، ، )٣٧ص(

، ابـن اجلـوزي، زاد املسـري    )١٦/٢٦٩( احملرر الوجيزابن عطية، ، )٨/٣٨٢( ، معامل الترتيلالبغوي: انظر ) ٨(
)٨/٢٧١ .( 

، الشـوكاين، فـتح   )١٩/٢٨٥(اجلامع ألحكام القـرآن  ، القرطيب، )٨/٢١٦( زاد املسريابن اجلوزي، : انظر ) ٩(
 . )٥/٥٨٣(القدير 
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   .)٢( عز وجلالشاهد اخللْق يشهدون هللا: وقيل ،)١(األيام والليايل: وقيل
أو يف الســنة ، وال خيفــاك أن إثبــات الشــهادة لشــيء يف الكتــاب العزيــز

ال فاألدلة الـيت ذكرهـا هـؤالء    ، املطهرة ال يدل على أنه املراد يف هذه اآلية
  . تصح ملا أرادوه

مـا أورده هـؤالء املختلفـون مـن األدلـة       )٣()فتح القدير(وقد ذكرت يف 
ه مث تعقبـت ذلـك مبـا    ، بعـدهم  نفمـ  مـن طريـق الصـحابة   . املروية تعقبتـ ،

فلـيس هـذا املقـام مقـام بسـط       ،)٤(فليرجع إليـه ، ورجحت ما انتهض دليله
  . الكالم على ذلك

ومـا أدراك مـا   : مث بـين الطـارق بقولـه   ، وأقسم سبحانه بالسماء والطارق
   .)٥(الطارق النجم الثاقب

إنه فجر أول : ل قتادةوقا ،)٦(سبحانه بالفجر وهو الوقت املعروفوأقسم 
  . وال وجه هلذا ،)٧(أول يوم من شهر حمرم؛ ألا تنفجر منه السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، الشوكاين، فتح )١٩/٢٨٥(اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب، )١٦/٢٦٨( احملرر الوجيزابن عطية، : انظر ) ١(
 . )٥/٥٨٣(فتح القدير 

  ). ٥/٥٨٣(، الشوكاين، فتح القدير )١٦/٢٦٨( الوجيزاحملرر ابن عطية، : انظر ) ٢(
 ). ٥٨٩-٥/٥٨٨(الشوكاين، فتح القدير  ) ٣(

الصـحابة   فحصل من جمموع هذا رجحان مـا ذهـب إليـه اجلمهـور مـن     > ):٥/٥٨٩(فتح القدير الشوكاين، يف قال )  ٤(
وم املوعود، فقد قدمنا أنه وقـع  والتابعني، ومن بعدهم أن الشاهد يوم اجلمعة، واملشهود يوم عرفة، وأما الي

 . <اإلمجاع على أنه يوم القيامة

 . ]٣-١:الطارق[ }النجم الثَّاقب، وما أَدراك ما الطَّارِق،  والسماء والطَّارِق{: قال اهللا تعاىل ) ٥(

البغوي، معامل الترتيـل  ، )١٠/٣٤٢٣(، الرازي، تفسري ابن أيب حامت )٢٤/٣٤٤(جامع البيان الطربي، : انظر ) ٦(
 ). ١٥/٣٩٣(، السيوطي، الدر املنثور )٨/٤١٥(الترتيل 

اجلـامع ألحكـام   ، القـرطيب،  )٨/٢٣٨(زاد املسـري  ابن اجلـوزي،  ، )٨/٤١٥( ، معامل الترتيلالبغوي: انظر ) ٧(
، )١٦/٢٩٢(ابـن عطيـة، احملـرر الـوجيز     : انظـر . ، وروي هذا القول أيضاً عن ابن عباس)٢٠/٣٨(القرآن 

 ). ١٥/٣٩٣(طي، الدر املنثور السيو



  
  

 

ــد  ــال جماهـــــــ ــر : وقـــــــ ــوم النحـــــــ ــه يـــــــ    .)١(إنـــــــ
 ،)٤(املعـىن وصـالة الفجـر   : وقيـل  ،)٣(فجر ذي احلجة :)٢(وقال الضحاك

واملـراد القـول   ، وال وجه لشـيء مـن ذلـك    ،)٥(ورب الفجر: املعىن: وقيل
   .)٦(األول

 ،)٧(وهي عشر ذي احلجة يف قـول اجلمهـور  ، حانه بالليايل العشروأقسم سب
   .)٨(إا العشر األواخر من رمضان: وقال الضحاك

وال وجه لشيء  ،)١٠(والراجح األول ،)٩(العشر األول من احملرم: وقيل
  . لشيء مما خالفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـامع  ، القـرطيب،  )١٦/٢٩٢(احملرر الوجيز ، ابن عطية، )١٠/٣٤٢٣(الرازي، تفسريابن أيب حامت : انظر ) ١(
 . )٢٠/٣٨(ألحكام القرآن 

ث عن ابن عمـر وأنـس   صاحب التفسري كان من أوعية العلم، حد، الضحاك بن مزاحم اهلاليل أبو حممد: هو ) ٢(
 سـري أعـالم النـبالء   الذهيب، ، )٧/١٠٠( املنتظمابن اجلوزي،  :نظر، ا)١٠٢( مات سنة، وغريهمبن مالك 

 ). ١٠ص(ين طبقات املفسراألدنه وي، ، )٤/٥٩٨(

 ، )٢/٩٥٩(هــ، دار السـالم، القـاهرة،    ١،١٤١٩اهلاليل، الضحاك بن مزاحم، تفسـري الضـحاك، ط   :انظر ) ٣(
، ابـن اجلـوزي، زاد املسـري    )١٦/٢٩٢(احملـرر الـوجيز   طيـة،  ابـن ع ، )٨/٤١٥( ، معامل الترتيـل البغوي

)٨/٢٣٨ .( 

احملـرر الـوجيز   ابـن عطيـة،   ، )٨/٤١٥( ، معـامل الترتيـل  البغـوي ، )٢٤/٣٤٤(جامع البيان الطربي،  :انظر ) ٤(
ابـن عبـاس يف روايـة عنـه، وعكرمـة،      : ، وقال به)٨/٣٧٦٨(، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )١٦/٢٩٢(

 . وزيد ابن أسلموقتادة، 

 ). ٥/٦١٣(الشوكاين، فتح القدير  ) ٥(

 ثنـاؤه  جـلّ  ربنـا  أقسـم  قسـم،  هـذا > :، قال رمحه اهللا)٢٤/٣٤٤(وهذا الذي رجحه الطربي، يف جامع البيان  ) ٦(
  .<الصبح فجر وهو بالفجر،

، تفسـري ابـن أيب   الرازي، )٣٤٨-٢٤/٣٤٥(جامع البيان ، الطربي، )٢/٣٦٩(تفسريالقرآن الصنعاين، : انظر ) ٧(
 . )٨/٤١٥( ، معامل الترتيلالبغوي، )١٠/٣٤٢٣(حامت 

احملـرر الـوجيز   ابـن عطيـة،   ، )٨/٤١٥( ، معامل الترتيـل البغوي ،)٢/٩٦٠( اهلاليل، تفسري الضحاك :انظر ) ٨(
 ). ٨/٢٣٨(، ابن اجلوزي، زاد املسري )١٦/٢٩٢(

احملـرر الـوجيز   ، ابـن عطيـة،   )٨/٤١٥( مل الترتيـل ، معـا البغـوي ، )٢٤/٣٤٨(جامع البيان الطربي، : انظر ) ٩(
 . ميان بن رئاب: ، وقال به)١٦/٢٩٢(

إمجاع املفسرين على أن املراد بالليـايل العشـر، هـي عشـر ذي     ): ٢٤/٣٤٨(نقل الطربي، يف جامع البيان  ) ١٠(
 . احلجة
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، مـن األشـياء املخلوقـة   ومها كـل شـفع   ، وأقسم سبحانه بالشفع والوتر
   .)١(وكل وتر منها

الشـفع يـوم   : وقيـل  ،)٢(الة ووترهـا صـ الشفع والوتر شفع ال: وقال قتادة
   .)٣(والوتر ليلة يوم النحر، ويوم النحر، عرفة

  .)٥(والوتر اهللا سبحانه، الشفع اخللق :)٤(وعطية العويف وقال جماهد
  . وقتادة ،)٨(وأبو صاحل ،)٧(ومسروق ،)٦(وبه قال حممد بن سريين

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . و قول جماهد، وه)٥/٦١٣(، الشوكاين، فتح القدير )٢٤/٣٥٥(جامع البيان الطربي، : انظر ) ١(

زاد املسـري  ، ابـن اجلـوزي،   )٨/٤١٦(، البغـوي، معـامل الترتيـل    )٢٤/٣٥٣(جـامع البيـان   الطربي، : انظر ) ٢(
 ). ١٥/٤٠٣(، السيوطي، الدر املنثور )٨/٢٣٩(

فـتح  ، الشـوكاين،  )٢٠/٤٠(اجلـامع ألحكـام القـرآن    ، القرطيب، )٨/٢٣٨(زاد املسري ابن اجلوزي، : انظر ) ٣(
 ). ٥/٦١٤(القدير 

ضعيف احلديث، روى عـن ابـن   ، عطية بن سعد بن جنادة العويف الكويف أبو احلسن من مشاهري التابعني: هو ) ٤(
٦/٣٠٤( الكـربى  طبقـات الزهري، ال :نظر، ا)١١١( مات سنة، اعباس وأيب سعيد وابن عمر، وكان شيعي( ،

  ). ١٣ص( نطبقات املفسري، األدنه وي، )٥/٣٢٥( سري أعالم النبالءالذهيب، 
، معـامل  البغـوي ، )١٠/٣٤٢٤(تفسريابن أيب حـامت  ، الرازي، )٣٥٢-٢٤/٣٥٠( جامع البيانالطربي، : انظر ) ٥(

 ). ٨/٢٣٩(، ابن اجلوزي، زاد املسري )٨/٤١٥( الترتيل
التـابعي اإلمـام يف التفسـري واحلـديث     ، حممد بن سريين أبو بكر األنصاري البصري موىل أنس بن مالـك : هو ) ٦(

ـ ، الفقه وتعبري الرؤياو ابـن   :نظـر ، ا)١١٠( مـات سـنة  ، ا سـواهم مسع أبا هريرة وابن عباس وابن عمر وخلقً
طبقـات املفسـرين   األدنـه وي،  ، )٤/٦٠٦( سري أعالم النبالءالذهيب، ، )٤/١٨١( وفيات األعيانخلكان، 

  ). ١٤ص(
عـداده يف كبـار   ، الوادعي اهلمـداين الكـويف  مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية اإلمام العلم أبو عائشة : هو ) ٧(

، ث عن عمر وعثمان وعلي وعائشـة وغريهـم  حد‘  التابعني، ويف املخضرمني الذين أسلموا يف حياة النيب
سـري  الذهيب، ، )٦/١٩( املنتظمابن اجلوزي، ، )٦/٧٦(الكربى  طبقاتالزهري، ال :نظر، ا)٦٣( مات سنة

 ). ٤/٦٣( أعالم النبالء

، كاتـب الليـث بـن سـعد    ، أبو صاحل املصـري اجلهـين مـوالهم   ، بد اهللا بن صاحل بن حممد بن مسلمع :هو ) ٨(
روى عنه  ، وث عن الليث بن سعد ومعاوية بن صاحلحد، وكانت فيه غفلة، يف كتابه تبصدوق كثري الغلط ثَ

كر، تأريخ مدينة دمشـق  ابن عسا:، انظر)٢٢٢(، مات سنة م وحممد بن حيىي الذهليأبو عبيد القاسم بن سالَّ
، ابن حجر، أمحد بن علـي بـن حجـر، تقريـب التهـذيب،      )١٥/٩٨(، املزي، ذيب الكمال )٢٩/١٨٢(

  ). ٥١٥ص(هـ، دار العاصمة، الرياض ١٤١٦، ١ط



  
  

 

فيهـا  ، هـي صـالة املغـرب    :)٢(وأبـو العاليـة   ،)١(وقال الربيع بن أنـس 
   .)٣(والوتر الركعة، ركعتان

وبـه   ،)٤(والوتر أيام مىن الثالثـة ، الشفع عشر ذي احلجة: وقال الضحاك
  . قال عطاء
الشـفع  : وقيل ،)٥(فشفع حبواءمها آدم وحواء؛ ألن آدم كان وترا : وقيل

وبـه قـال    ،)٦(هـي سـبع  و، والوتر دركات النـار ، وهي مثان، درجات اجلنة
  . بن الفضل )٧(احلسني

ــل ــروة  : وقيـــــــــ ــفا واملـــــــــ ــفع الصـــــــــ   ،)٨(الشـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

كان عامل مرو يف زمانه، مسع أنـس بـن مالـك وأبـا     ، الربيع بن أنس بن زياد البكري اخلراساين املروزي: هو ) ١(
سـري  الـذهيب،  ، )٧/٣٦٩(الكـربى   طبقـات الزهري، ال :نظر، ا)١٣٩( مات سنة، رياحي وأكثر عنهالعالية ال

  ). ١٦ص( طبقات املفسريناألدنه وي، ، )٦/١٦٩( أعالم النبالء
 ‘رفيع بن مهـران اإلمـام املقـرئ احلـافظ املفسـر أبـو العاليـة الريـاحي البصـري، أدرك زمـان الـنيب            : هو ) ٢(

مـات  ، فة أيب بكر الصديق، ومسع من عمر وعلي وابن مسـعود وعائشـة وغريهـم   وهوشاب، وأسلم يف خال
سـري  الـذهيب،  ، )٦/٢٩٧(املنـتظم  ابن اجلوزي، ، )٧/١١٢( الكربى طبقاتالزهري، ال :انظر، )٩٣(سنة 

  ). ٤/٢٠٧(أعالم النبالء 
اجلـامع  ، القـرطيب،  )٨/٢٣٩(، ابن اجلـوزي، زاد املسـري   )١٠/٣٤٢٤(ابن أيب حامت  الرازي، تفسري: انظر ) ٣(

 ). ٤٠٤-١٥/٤٠٣(، السيوطي، الدر املنثور)٢٠/٤٠(ألحكام القرآن 
اجلـامع ألحكـام   ، القرطيب، )٨/٢٣٩(ابن اجلوزي، زاد املسري  ،)٢/٩٦٠( اهلاليل، تفسري الضحاك :انظر ) ٤(

 . )٥/٦١٤(فتح القدير ، الشوكاين، )٢٠/٤٠(القرآن 
اجلـامع  ، القـرطيب،  )٨/٢٣٩(زاد املسـري  ، ابـن اجلـوزي،   )١٦/٢٩٣(ز ابن عطيـة، احملـرر الـوجي   : انظر ) ٥(

 . مقاتل بن سليمان: ، وقال به)٢٠/٤٠(ألحكام القرآن 
زاد املســري ،ابــن اجلــوزي،)١٦/٢٩٣(احملرر الــوجيزابــن عطيــة،،)٨/٤١٦(،معــامل الترتيــلالبغوي:انظــر ) ٦(

)٨/٢٤٠( . 
  . ؛ لنقل أئمة التفسري هذا القول عن احلسني بن الفضلثبتناهوهوخطأ، والصواب ماأ،احلسن بن الفضل )ب(يف ) ٧(

  . الفضل
أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أيب قبيس بينه وبني املسجد  ،الصفا واملروة جبالن بني بطحاء مكة واملسجد  )٨(

، وأما ومن وقف على الصفا كان حبذاء احلجر األسود ،املسجد احلرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق
. وعليها دور أهل مكة ومنازهلم ،أكمة لطيفة يف وسط مكة حتيط ا وهي ،ائل إىل احلمرةاملروة جبل م

 .بتصرف) ٥/١١٦(، )٣/٤١١(احلموي، معجم البلدان 
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والوتر اليوم الذي  ]ب٤[،الشفع األيام والليايل: وقال مقاتل ،)١(والوتر الكعبة 
   .)٣(وهو يوم القيامة، بعده )٢(ال ليلة

: وهو الشفع أيضا لقولـه ، الوتر هو اهللا سبحانه :)٤(وقال سفيان بن عيينة
}ممهابِعر وإِالَّ ه ى ثَالَثَةوجن نكُونُ مادلة[} ا ي٥(اآلية ]٧: ا(.   

   .)٦(املراد بالشفع والوتر العدد كله؛ ألن العدد ال خيلو عنهما: وقال احلسن
   .)٨()٧(والوتر مسجد بيت املقدس، الشفع مسجد مكة واملدينة: وقيل
الشفع احليوان؛ ألنه : وقيل ،)٩(ادوالوتر اإلفر، الشفع حج القران: وقيل

مي  : وقيل ،)١٠(والوتر اجلماد، ألنه ذكر وأنثى والـوتر مـا مل   ، الشفع مـا سـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـامع  ، القـرطيب،  )٨/٢٤٠(، ابـن اجلـوزي، زاد املسـري    )١٦/٢٩٣(احملـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ١(
 . )٢٠/٤١(ألحكام القرآن 

  . ليل بعدهال )ب(يف  ) ٢(
اجلـامع  ، القـرطيب،  )٨/٢٤٠(، ابـن اجلـوزي، زاد املسـري    )١٦/٢٩٣(احملـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ٣(

 . )٢٠/٤٠(ألحكام القرآن 
سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل أبو حممد الكويف مث املكـي، كـان إمامـاً يف التفسـري، ولـه      : هو ) ٤(

وفيـات األعيـان   ابـن خلكـان،   ، )١٠/٦٦١(املنـتظم  ابن اجلوزي،  :انظر، )١٩٨(مات سنة ، تفسري القرآن
  ). ٨/٤٥٤(سري أعالم النبالء الذهيب، ، )٢/٣٩١(

، الشـوكاين، فـتح   )٢٠/٤١(اجلـامع ألحكـام القـرآن    ، القرطيب، )٨/٢٣٩(ابن اجلوزي، زاد املسري : انظر ) ٥(
 . )٥/٦١٤(القدير 

 ). ١٦/٢٩٣(احملرر الوجيز ابن عطية، ، )٨/٤١٦( ، معامل الترتيلالبغوي، )٢٤/٣٥٥(جامع البيان الطربي، : انظر)  ٦(
 عند وهي، املقدس بيت: هو اإلسالمي الفتح بعد هلا الشائع واالسم. املسلمني عند مقدسة مدينة القُدس )٧(

 املسجد تضم أا كما واملعراج، اإلسراء ليلة يف السماء إىل‘  بالرسول منه عرِج الذي املكان املسلمني
 ).القدس(املوسوعة العاملية . نسمة ٥٦٧,١٠٠ حوايل سكاا وعدد ،٢كم١٠٧ تهامساح ،األقصى

اجلـامع  ، القـرطيب،  )٨/٢٤٠(، ابـن اجلـوزي، زاد املسـري    )١٦/٢٩٣(احملـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ٨(
 ). ٢٠/٤١(ألحكام القرآن 

اجلـامع  ، القـرطيب،  )٨/٢٤٠(، ابـن اجلـوزي، زاد املسـري    )١٦/٢٩٣(احملـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ٩(
 ). ٢٠/٤١(ألحكام القرآن 

 ). ٥/٦١٤(فتح القدير ، الشوكاين، )٢٠/٤١(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، : انظر ) ١٠(



  
  

 

١(يسم(.  
   .)٢(وقد تعقبت هذه األقوال يف فتح القدير

، وال خيفــاك مــا يف غالــب هــذه األقــوال مــن الســقوط الــبني > :فقلــت
واخلـاطر  ، لزائـف واالتكال يف التعيني على جمرد الـرأي ا ، والضعف الظاهر

يدل عليه معـىن   )٣(والذي ينبغي التعويل عليه ويتعني املصري إليه ما، اخلاطئ
 :فالشفع عند العرب، ومها معروفان واضحان، الشفع والوتر يف كالم العرب

والوتر، الزوج: العدد، الفرد ق عليـه مـن   يأو ما ، فاملراد باآلية إما نفسصد
أو وتر املعدودات بأنه شفع .  

، دليل يدل على تعيني شيء من املعدودات يف تفسري هذه اآليـة وإذا قام 
وإن كـان الـدليل   ، فإن كان الدليل يدل على أنه املراد نفسه دون غـريه فـذاك  

ا مـن تناوهلـا لغـريه        يدلُّ على أنه مما تناولته هذه اآليـة مل يكـن ذلـك مانعـ> 
   .)٤(انتهى

   .)٦(يسرإذا بالليل )٥(وأقسم سبحانه يف هذه السورة
فإن املعىن ، ]١: البلد[} الَ أُقْسِم بِهذَا الْبلَد{: وأقسم سبحانه بالبلد بقوله

ومِ   {: زائـدة كمـا يف قولـه سـبحانه     )ال(أقسم ـذا البلـد؛ ألن    بِيـ الَ أُقْسِـم
ةامي١: القيامة[ }الْق[ .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٥/٦١٤(فتح القدير ، الشوكاين، )٢٠/٤١(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، : انظر ) ١(
 ). ٥/٦١٤(تح القدير فالشوكاين،  ) ٢(
  . مما يدل) ب(يف  ) ٣(

والصـواب مـن   >: ، قـال رمحـه اهللا  )٢٤/٣٥٥(وهذا الذي ذهب إليه املصنف هو مارجحه الطربي، يف جامع البيـان  )  ٤(
 نـوعٍ  من الشفع وال من الوتر دون إن اهللا تعاىل ذكره أقسم بالشفع والوتر، ومل خيصص نوعاً: القول يف ذلك أن يقال

  . <لعموم قسمه بذلك ،وال عقل، وكلّ شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه داخل يف قسمه هذا خبربٍ
 . سورة الفجر ) ٥(
إذا : يسـرِي  سـرى فـالن لـيالً   : والليل إذا سار فذهب، يقال منـه > :،)٢٤/٣٥٦(قال الطربي، يف جامع البيان  ) ٦(

 . <سار
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وهـي   ،أمجع املفسرون على أن هذا قسـم بالبلـد احلـرام   : قال الواحدي
   .)١(مكة

ومـا ولـد أي ومـا    ، الوالـد آدم : فقيـل ، وأقسم سبحانه بالوالد وما ولـد 
ومـا ولـد   ، الوالد إبـراهيم  :)٣(وقال أبو عمران اجلوين .)٢(تناسل من ذريته

   .)٤(ذريته
عليــه  )٥(والولــد إمساعيــل وحممــد صــلى اهللا، الوالــد إبــراهيم: وقيــل

ومـا  ، لـه  لد يعين الـذي يولـد  ووا: وسعيد بن جبري، وقال عكرمة .)٦(وسلم
وال ، وهو بعيـد ، وكأما جعال ما نافية ،)٧(ولد يعين العاقر الذي ال يولَد له

وال جيـوز إضـمار   ، أي والـذي مـا ولـد   ، املوصـول  رماضيصح ذلك إال بإ
  . املوصول عند البصريني

 ،)٨(والد ومولود من مجيع احليواناتهو عام يف كل : وقال عطية العويف
وقـد اختـاره ابـن    ، أقـرب هـذه األقـوال إىل الصـواب    وهـذا   ،)٨(احليوانات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرازي، تفسـري ابـن أيب حـامت    ، )٢٤/٤٠١(جامع البيان ، الطربي، )٢/٣٧٣(القرآن الصنعاين، تفسري : انظر ) ١(
 ). ٢/١٢٠٣(الوجيز ، الواحدي، )١٠/٣٤٣٢(

، الرازي، تفسـري ابـن أيب   )٤٠٧-٢٤/٤٠٦(جامع البيان الطربي، ، )٢/٣٧٣(تفسري القرآن الصنعاين، : انظر ) ٢(
 . )١٠/٣٤٣٣(حامت 

رأى عمران بن حصني وروى عن جنـدب البجلـي وأنـس بـن     ، بصري اإلمام الثقةعبد امللك بن حبيب ال: هو ) ٣(
ابـن  ، )٧/٢٣٨(الكـربى  طبقـات  الزهـري، ال  :نظـر ، ا)١٢٣( مات سنة، مالك وعبد اهللا بن الصامت وطائفة

  ). ٥/٢٥٥(سري أعالم النبالءالذهيب، ، )٧/٢٢٣( املنتظماجلوزي، 
، ابـن عطيـة، احملـرر    )١٠/٣٤٣٣(الرازي، تفسري ابـن أيب حـامت   ، )٢٤/٤٠٨(جامع البيان الطربي، : انظر ) ٤(

 ). ١٦/٣٠٤(الوجيز 
 . ، صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم)ب(يف  ) ٥(
 ). ٥/٦٢٨(فتح القدير ، الشوكاين، )٨/٢٥١(ابن اجلوزي، زاد املسري : انظر ) ٦(
احملـرر  ابـن عطيـة،    )١٠/٣٤٣٣(امت ، الرازي، تفسـري ابـن أيب حـ   )٢٤/٤٠٦(جامع البيان الطربي، : انظر ) ٧(

 ). ٦٢-٢٠/٦١(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، ، )١٦/٣٠٤(الوجيز 
اجلـامع  ، القـرطيب،  )٨/٢٥١(، ابـن اجلـوزي، زاد املسـري    )١٦/٣٠٤(احملـرر الـوجيز   ابن عطيـة،  : انظر ) ٨(

 ). ٢٠/٦٢(ألحكام القرآن 



  
  

 

  .)١(جرير
 وبـالقمر والنـهار  ، شـمس وضـحاها  لوأقسم سبحانه يف سورة الشـمس با 

   .)٢(والنفس وما سواها، والليل والسماء واألرض، ]أ٥[
والـذَّكر واألنثـى علـى     ،)٣(وأقسم سبحانه يف سورة الليل بالليل والنـهار 

   .)٥(قرأ والذكر واألنثىفإنه  ،)٤(قراءة ابن مسعود
   .)٦(وأقسم سبحانه يف سورة الضحى بالضحى والليل

هو : قال أكثر املفسرين، بالتني والزيتون )٧(وأقسم سبحانه يف سورة التني
   .)٨(والزيتون الذي يعصرون منه الزيت، هو التني الذي يأكله الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن اهللا أقسم بكلّ والـد  : قالوا ينما قاله الذ: اب من القول يف ذلكوالصو>: )٢٤/٤٠٨(جامع البيان قال الطربي، يف )  ١(
وغري جائز أن خيص ذلك إال حبجة جيب التسليم هلـا مـن خـرب، أو عقـل،     ، وولده، ألن اهللا عم كلّ والد وما ولد

  . هـ. أ <وال خرب خبصوص ذلك، وال برهان جيب التسليم له خبصوصه، فهو على عمومه كما عمه
ا ، والْقَمرِ إِذَا تالَها، والشمسِ وضحاها{ :تعاىل اهللا قال ) ٢( الَّهـارِ إِذَا جهالنا  ، واه شـغلِ إِذَا ي اللَّيـا   ، و مـاء وم السـو

 ]. ٧-١:الشمس[ }ونفْسٍ وما سواها، واألَرضِ وما طَحاها، بناها

 ]. ٢-١:الليل[ }والنهارِ إِذَا تجلَّى، ذَا يغشىواللَّيلِ إِ{    :تعاىل اهللا قال ) ٣(

عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبـد الـرمحن اهلـذيل، أسـلم قـدمياً، وكـان يعـرف بصـاحب         : هو ) ٤(
ابـن   :انظـر ، ودفـن بـالبقيع  ، )٣٢(مات باملدينة سنة ، السواك، شهد بدراً واحلديبية وهاجر اهلجرتني مجيعاً

 ). ٣/٢٨٧(اإلصابة ابن حجر، ، )٣/٣٨٤(أسد الغابة ابن األثري، ، )٣/٩٨٨(االستيعاب ، عبد الرب

من أيهم ؟ : قال. من أهل العراق: ممن أنت ؟ قلت: لقيت أبا الدرداء فقال يل: عن علقمة بن قيس النخعي قال ) ٥(
لِ  { :فـاقرأ : قـال . نعم: تقل: هل تقرأ على قراءة عبداهللا بن مسعود ؟ قال: قال. من أهل الكوفة: ؟ قلت اللَّيـو

: فضحك، مث قـال : قال ،}والذكر واألنثى ،والنهار إذا جتلى ،والليل إذا يغشى{ :فقرأت: قال، }يغشىإِذَا 
يف التفسـري،  ، اجلـامع الصـحيح،   أخرجـه البخـاري  . هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرؤهـا 

  . واللفظ له) ٨٢٤( املسافرين يف صالة، صحيح مسلم، ، ومسلم)٤٩٤٤( }نثَىوما خلَق الذَّكَر واألُ{: باب
 ]. ٢ – ١: الضحى[ }واللَّيلِ إِذَا سجى، والضحى{تعاىل اهللا قال ) ٦(

 ]. ٢ – ١: التني[ }وطُورِ سينِني، والتنيِ والزيتون{ :تعاىل اهللا قال ) ٧(

جـامع  ، الطـربي،  )٢/٣٨٢(، الصـنعاين، تفسـري القـرآن    )٣/٤٩٨(ابن سليمان  البلخي، تفسري مقاتل: انظر ) ٨(
واحلسـن   وعكرمـة  ابـن عبـاس  : قـول  هـذا و. )٨/٤٧١( ، معـامل الترتيـل  ، البغـوي )٥٠٢-٢٤/٥٠١(البيان 

 . الطربيوجماهد وإبراهيم وعطاء ومقاتل والكليب، ورجحه ابن جرير
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والزيتون مسجد بيت ، )٢(التني مسجد دمشق :)١(وقال ابن زيد
  .)٣(قدسامل

   .)٤(والزيتون املسجد األقصى، التني املسجد احلرام: وقال الضحاك
والزيتـون اجلبـل الـذي عليـه     ، التني اجلبل الذي عليه دمشق: وقال قتادة
   .)٥(بيت املقدس

ــال  ــةوق ــار )٦(وكعــب عكرم ــتني دمشــق :)٧(األحب ــت ، ال ــون بي والزيت
   .)٨(املقدس

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

والهم املدين، روى عن أبيه، وابن املنكدر، صـنف التفسـري،   عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي، م: هو ) ١(
الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان، العرب يف خـرب مـن غـرب،    : ، انظر)١٨٢(والناسخ واملنسوخ، مات سنة 

، )٢/٥٦٤(، الذهيب، ميـزان االعتـدال   )١/٢٨٢(م، دائرة املطبوعات والنشر يف الكويت ١٩٨٤، )ط، د(
  ). ١/٢٦٥(ن الداودي، طبقات املفسري

 عدد بلغوي. ٢كم١٠٥ قدرها مساحة وتشغل ،سكّانا السورية املُدن أكثرو .مدا وأكرب سوريا عاصمة دمشق  )٢(
يوجد فيها اجلامع األموي  .مليون ٢,٤ من أكثر ضواحيها ومع م،١٩٩٥ عام نسمة ١,٤٨٩,٠٠٠ سكاا

 ).شقدم(املوسوعة العاملية  .عبد امللك بن مروان: الذي بناه
، ابـن عطيـة، احملـرر الـوجيز     )٨/٤٧١( ، معـامل الترتيـل  البغـوي ، )٢٤/٥٠٣(جامع البيان الطربي، : انظر ) ٣(

)١٦/٣٣٠ .(  
اجلـامع ألحكـام   ، القـرطيب،  )٨/٢٧٥(زاد املسريابن اجلوزي،  ،)٢/٩٧٨( اهلاليل، تفسري الضحاك :انظر ) ٤(

 . )٥/٦٥٩(، الشوكاين، فتح القدير )٢٠/١١٠(القرآن 
 ). ١٠/٣٤٤٧(، الرازي، تفسري ابن أيب حامت )٢٤/٥٠٣(جامع البيان ، الطربي، )٢/٣٨٢(الصنعاين، تفسري القرآن : انظر)  ٥(

)١٠/٣٤٤٧ .( 

، وقـدم املدينـة يف   ‘فأسلم بعد وفاة الـنيب  ، كعب بن ماتع احلمريي اليماين العالمة احلرب، كان يهودياً: هو ) ٦(
كان حيدثهم عن الكتب اإلسرائيلية، ويأخذ السنن عنـهم، وكـان   أيام عمر رضي اهللا عنه، فجالس الصحابة، ف

 املنـتظم ابـن اجلـوزي،   ، )٧/٤٤٥(الكـربى   طبقـات الزهـري، ال  :نظـر ، ا)٣٢( مات سـنة ، حسن اإلسالم
  ). ٣/٤٨٩( سري أعالم النبالءالذهيب، ، )٧/٣٨(

  . أثبتناه وهوخطأ، والصواب ما، كعب األخبار )ب(ويف  ) ٧(
اجلـامع ألحكـام   القرطيب، ، )١٦/٣٣٠( احملرر الوجيز، ابن عطية، )٢٤/٥٠٣(ي، جامع البيان الطرب: انظر ) ٨(

 ). ٢٠/١١١(القرآن 



  
  

 

 القرآن بغـريه هـو تفسـري    ريفستوال  ،واملتعين الذي ال ينبغي العدول عنه
ومها معروفان يف لغة ، وكذلك الزيتون، التني باملعىن العريب الواضح اجللي

  . ال خيتلف يف معناها، العرب
املعىن الظاهر الواضـح بغـري برهـان لـيس مـن دأب       )١(فالعدول عن هذا

   .)٢(شتغلني بتفسري كالم اهللا سبحانهامل
والزيتـون مسـجد   ، مسجد أصحاب الكهـف التني : وقال حممد بن كعب

  .)٤( )٣(إيليا
   .)٥(التني والزيتون تباأي ومن: إنه على حذف مضاف: وقيل

وهـو اجلبـل الـذي كلـم     ، سينني )٦(وأقسم سبحانه يف هذه السورة بطور
   .)٨(عليه موسى )٧(اهللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . هذه )ب(يف  ) ١(
 :، قـال رمحـه اهللا  )٢٤/٥٠٣(وهذا الذي رجحه الطربي، يف جامع البيان ، )٥/٦٥٩(فتح القدير الشوكاين،  ) ٢(

 الـذي  الزيتـون  هـو : والزيتون يؤكل، الذي التني هو: التني: الق من قول: عندنا ذلك يف القول من والصواب>
 ،زيتـون  لـه  يقال جبل وال ،تيناً يسمى جبل يعرف وال العرب، عند املعروف هو ذلك ألن ؛الزيت منه يعصر

 ومنابـت  الـتني،  مبنابـت  القسـم : الكـالم  مـن  واملراد. والزيتون بالتني ثناؤه جلّ ربنا أقسم: قائل يقول أن إال
 مـن  قول من وال الترتيل، ظاهر يف داللة كذلك أنه ذلك صحة على يكن مل وإن مذهبا، ذلك فيكون لزيتون،ا

 .<الزيتون منابت املقدس وبيت التني، منابت ا دمشق ألن؛ خالفه جيوز ال

 معجم ماالبكري، . أوهلا إلياءوقصر  ،مد آخره وقصره إيلياء وإيليا ،إيلياء مدينة بيت املقدس فيها ثالث لغات  )٣(
 ).١/٢١٧(استعجم  ما

احملـرر  ابـن عطيـة،   ، )٨/٤٧١( ، معـامل الترتيـل  البغوي، )١٠/٣٤٤٧(الرازي، تفسري ابن أيب حامت : انظر)  ٤(
 ). ١٦/٣٣٠( الوجيز

  ). ٥/٦٦٠(فتح القدير الشوكاين، ، )٢٠/١١١(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، : انظر ) ٥(
 ).٤/٤٨(احلموي، معجم البلدان . يف إىل سيناء وهو شجروهو طور أض ،جبل بالشام)  ٦(
  . كلم اهللا تعاىل )ب(يف  ) ٧(
، ابن كثري، تفسري القـرآن العظـيم   )٨/٤٧١( ، معامل الترتيلالبغوي، )٢٤/٥٠٥(جامع البيان الطربي، : انظر ) ٨(

 . احلسن وكعب األحبار: ، وهو قول)٨/٣٨١٠(
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   .)٢(سينني كل جبل فيه شجر مثمر :)١(والكليب وقال جماهد
  .)٣(وسينني شجر واحدته سينة، ور جبلٌط: األخفشوقال 

إذا تقرر لك أنه سبحانه أقسم يف كتابه العزيز ذه املخلوقـات املتنوعـة   
وال وجـه لتقـدير مضـاف    ، تقرر لك أن املراد بالعصر هو الدهر كمـا قررنـاه  

سائر ما أقسم اهللا سـبحانه بـه مـن خملوقاتـه؛ فـإن اهللا      وال يف ، حمذوف فيه
ومل يأتنا دليـلٌ وال شـبهة دليـل أنـه ال يقسـم إال      ، مبا شاء منهاسبحانه يقسم 

مباله شرف ومبا فيه فضيلة ممن حرف املعاين القرآنية الواردة على منـط لغـة   
م به يصري به ذا شرففقد أخطأ خطأً ، العرب؛ ألجل حتصيل شيء يف املقس

ب بكتـاب اهللا سـبحان    ، وغلط غلطًا واضحا، بينا خليـال خمتـل  ه فإنـه تالعـ ،
ولـيكن منـك علـى    ، فاعرف هـذا . وفهم كاسد، وتوهمٍ فاسد، وتعليل معتل

، مث يبىن عليه ما هو أبطل منـه ، فكثريا ما يقع ألهل العلم الوهم الباطل، ذكر
فيحرر يف كتـب التفسـري وحنوهـا مـن     ، ]ب٥[ وينقله عنه من يهاب الرد عليه

  . ويبكي منه أخرى، منه تارة وباطل اآلراء ما يضحك، زائف األقوال
واملنشـأ لكـل   ، الظن باألموات هو السـبب لكـل غلـط   والتقليد وإحسان 

  . واحلامل على ترويج كل باطل، جهلٍ
أنـه قـال يف تفسـري العصـر      عن ابن عبـاس  ابن جريرقد أخرج : فإن قلت

   .)٤(أنه ساعةٌ من ساعات النهار :املذكور يف هذه السورة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليب أبو النضرالكويف، صاحب التفسري وعلـم النسـب كـان إمامـاً يف هـذين      حممد بن السائب بن بشر الك: هو ) ١(
، )٤/٣٠٩( وفيـات األعيـان  ابـن خلكـان،    :نظر، ا)١٤٦( مات سنة، احلديث متروك العلْمني، وكان شيعياً

  ). ١٧ص( طبقات املفسريناألدنه وي، ، )٦/٢٤٨( سريأعالم النبالءالذهيب، 
، املنشـورات  )د، ت(، )ط، د(، تفسـري جماهـد،   املكـي  احلجـاج  أبـو جـرب،   بـن  جماهـد جماهد، : انظر ) ٢(

ــريوت  ــة، ب ــان  )٢/٧٦٩(العلمي ــرطيب، )٢٤/٥٠٧(، الطــربي، جــامع البي ــرآن  ، الق ــام الق اجلــامع ألحك
)٢٠/١١٢( . 

 ). ٥/٦٦٠(فتح القدير الشوكاين، ، )٢٠/١١٣(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، : انظر ) ٣(
 ). ١٥/٦٤٣(، السيوطي، الدر املنثور )٢٤/٦١٢(ع البيان الطربي، جام: انظر ) ٤(



  
  

 

ما قبل مغيـب الشـمس مـن     )٢(إنه: عنه أيضا أنه قال )١(املنذروأخرج ابن 
   .)٣(العشي

فمع اخـتالف   ،)٤(الدهرإنه  :عنه أيضا أنه قال قد أخرج ابن املنذر: قلت
  . وحيمل ما خالفه على اازِ، الرواية عنه يرجح ما وافق املعىن اللغوي

، ر األولالعصـ : وقد كانت العرب تتجوز يف لفظ العصـر فيقولـون مـثالً   
  . مشاحة يف ذلك )٥(وال، وعصر فالن، اآلخروالعصر 

ر بسـكون   : وقد اختلف القراء يف قراءة هذه الكلمة فقرأ اجلمهور والعصـ
   .)٦(الصاد

   .)٨(بكسر الصاد )٧(موقرأ حيىي بن سالَّ
ــني    ــكون الس ــاء وس ــم اخل ــر بض ســا خ ــور أيض ــرأ اجلمه ــرأ  ،)٩(وق وق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

حممد بن إبراهيم بن املنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، اإلمام احلـافظ، لـه اختيـار فـال يتقيـد      : هو ) ١(
، وتفسـري  "املبسـوط "و، "اإلمجـاع "كتـاب  : له تصانيف عدة منـها ، مبذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل

سري أعالم ، الذهيب، )٤/٢٠٧( وفيات األعيانابن خلكان،  :انظر، )٣١٨(مات مبكة سنة ، هان، وغريالقرآ
  ). ١/٢٥٠(الصفدي، الوايف بالوفيات ، )١٤/٤٩٠(النبالء 

  . إن ماقبل )ب(يف  ) ٢(
 ). ١٥/٦٤٣(السيوطي، الدر املنثور : انظر ) ٣(
 ). ١٥/٦٤٣(السيوطي، الدر املنثور : انظر ) ٤(
  . فال مشاحة )ب(يف  ) ٥(
هــ، دار الكتـب العلميـة، بـريوت     ١٤٢١، ١الرعيين، حممد بـن شـريح، الكـايف يف القـراءات السـبع، ط       ) ٦(

 ). ٢٣٤ص(
م ابن أيب ثعلبة أبو زكريـا البصـري نزيـل املغـرب، أخـذ القـراءات عـن أصـحاب احلسـن          حيىي بن سالَّ: هو ) ٧(

ة دهراً ومسعوا منه تفسريه الذي ليس ألحد من املتقـدمني مثلـه،   سكن إفريقي: البصري، قال أبو عمرو الداين
، ١الـرازي، عبـد الـرمحن بـن أيب حـامت، اجلـرح والتعـديل، ط        :انظـر ، )٢٠٠(مات سنة ، وكتابه اجلامع

، الـذهيب،  )٩/٢٦١(، ابن حبان، الثقـات  )٩/١٥٥(هـ، جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد ١٣٧٢
  . )٩/٣٩٦(سري أعالم النبالء 

 ، مكتبـة املتـنيب، القـاهرة   )د، ت(، )ط، د(، القـرآن  شـواذ  يف خمتصـر ، أمحـد  بـن  احلسني، خالويه بنا ) ٨(
 ). ١٧٩ص(

 ). ٢٣٤ص(الرعيين، الكايف يف القراءات السبع  ) ٩(



  
  
 

- ١١٨ -  
 

ورويت هذه القراءة عن ، بضم اخلاء والسني وعيسى ،)٢(وطلحة ،)١(األعرج
   .)٣(عن عاصم

ريايبوابـن   ،)٦(وعبد بن محيد، فضائلهيف  )٥(وأبو عبيد ،)٤(وأخرج الف
كـان يقـرأ    )٧(يف املصـاحف أنـه   وابـن األنبـاري  ، وابن املنـذر ، وابن جرير

   .)٨(< وإنه فيه إىل آخر الدهر، والعصر ونوائب الدهر إن اإلنسان لفي خسرٍ>
)٨(.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

رة وابـن  عبد الرمحن بن هرمز املدين األعرج أبو داود اإلمام املقرىء، أخذ القراءة عرضـاً عـن أيب هريـ   : هو ) ١(
 الكـربى طبقـات  الزهـري، ال  :انظر، )١١٧(مات سنة ، عباس، وجود القرآن وأقرأه، وكان يكتب املصاحف

  ). ١/٧٧(معرفة القراء الذهيب، ، )٥/٦٩(سري أعالم النبالء الذهيب، ، )٥/٢٨٣(
، مداين الكويفطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، اإلمام احلافظ املقرئ، اود أبو حممد اليامي اهل: هو ) ٢(

، ، وماترك بعده مثلـه )١١٢(مات سنة ، له اختيار يف القراءة ينسب إليه، وكانوا يسمونه سيد القراءة، الكويف
الـوايف  الصـفدي،  ، )٥/١٩١(سـري أعـالم النـبالء    ، الـذهيب،  )٣/٩٦(ابن اجلوزي، صـفة الصـفوة    :انظر

  ). ١٦/٢٧٧(بالوفيات 
 ). ١٧٩ص( القرآن شواذ يف خمتصر، خالويه بنا ) ٣(
صـنف التفسـري   ، حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريايب، اإلمام احلافظ أبو عبداهللا الضـيب مـوالهم  : هو ) ٤(

سـري  الـذهيب،  ، )١٠/٢٦٠(املنـتظم  ابـن اجلـوزي،    :انظر، )٢١٢(مات سنة ، اشتهر امسه بتفسري الفريايب
  ). ٣٠ص(طبقات املفسرين األدنه وي، ، )١٠/١١٤( أعالم النبالء

مـات سـنة   ، له كتاب الغريب وفضائل القرآن وغريها، م بن عبد اهللا اإلمام احلافظ اتهدالقاسم بن سالَّ: هو ) ٥(
سري أعالم الذهيب، ، )١١/٩٥(املنتظم ابن اجلوزي، ، )٧/٣٥٥( الكربىطبقات الزهري، ال :انظر، )٢٢٤(

  ). ١٠/٤٩١(النبالء 
يف  ومـاهراً ، كـان عاملًـا يف احلـديث والتفسـري    ، ام احلافظ احلجـة عبد بن محيد بن نصر أبو حممد اإلم: هو ) ٦(

سـري  الذهيب، ، )١٨/٥٢٥(ذيب الكمال املزي،  :انظر، )٢٤٩(مات سنة ، العلوم صنف املسند والتفسري
  ). ٣٤ص(طبقات املفسرين األدنه وي، ، )١٢/٢٣٥( أعالم النبالء

  . عن علي بن أيب طالب أنه كان يقرأ )ب(يف  ) ٧(
، )٣١٨ص(هــ، دار ابـن كـثري، دمشـق     ١٤١٥، ١أخرجه اهلروي، القاسم بن سالم، يف فضائل القـرآن، ط  ) ٨(

، والفريايب وعبد بن محيد وابن املنذر وابن األنباري كمـا  )٢٤/٦١٣(والطربي، يف جامع البيان، واللفظ له 
، رقـم  )٢/٥٨٢(حني ، واحلـاكم، يف املسـتدرك علـى الصـحي    )١٥/٦٤١(عند السيوطي، يف الدر املنثور 

: ، وصححه ووافقه الذهيب، مجيعهم من طريق إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن عمرو ذي مرة، قـال )٣٩٧١(
، فذكره، وإسناده ضعيف؛ ألن فيه عمرو ذي مرة، قال ابن عدي، عبد اهللا بـن  � علي بن أيب طالبمسعت 

وهو غري >: )١٤٢/  ٥( كر، بريوتهـ، دار الف١٤٠٩، ٣يف ضعفاء الرجال، ط الكاملعدي اجلرجاين، يف 
 . <وهو يف مجلة مشايخ أيب إسحاق اهولني الذين ال حيدث عنهم غري أيب إسحاق، معروف



  
  

 

كان يقـرأ والعصـر إن اإلنسـان    >أنه  عن ابن مسعود عبد بن محيدوأخرج 
   .)١(< لفي خسر وإنه لفيه إىل آخر الدهر

  . هذا جواب القسم، ]٢:العصر[}إِنَّ اإلِنسانَ لَفي خسر{
املفيـدة  لتحليتـه بـالالم   ، من أفراد هـذا النـوع   )٢(مرادواإلنسان يعم كل 

ن املـراد  إوذا يندفع ما قيـل  ، والبيانكما هو مقرر يف علم املعاين ، لذلك
وهـم الوليـد بـن    ، ـم مجاعـةٌ مـن الكفـار    إومـا قيـل   ، باإلنسان هنا الكافر

وإن كـان   ،)٣(واألسود بن عبد املطلب بن أسـد ، والعاص بن وائل، املغرية
يف عمـوم   )٥(ونوسـائر الكفـار داخلـ    )٤(بل، من رؤساء الكفرهؤالء وغريهم 

وكمـا يـدل عمـوم اإلنسـان علـى اإلحاطـة واسـتغراق        ، ااإلنسان دخوالً أولي
  . منه اءستثنكذلك يدل على ذلك اال، النوع

ــا املعــىن اللغــوي  ــال ، واملــراد باخلســر هن يف خســر يف : األخفــشق
   .)٩(يف شر: وقال ابن زيد ،)٨(يف عقوبة :)٧(وقال الفراء ،)٦(هلكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٥/٦٤٢(السيوطي، الدر املنثور : انظر ) ١(
  . كل فرد )ب(يف  ) ٢(
تهزِئني   إِ{: ، وقد كفـاه اهللا إيـاهم، قـال اهللا تعـاىل    ‘هؤالء ممن كان يستهزىء برسول اهللا  ) ٣( سـالْم اك نـا كَفَي نـ{ 

 هشام بن امللك عبدابن هشام، : انظر. إىل املدينة  ‘ ، فهلكوا مجيعا يف مكة قبل هجرة النيب]٩٥:احلجر[
املعجـم  الطـرباين،  ، )٤٣٥-٢/٤٣٣( ، دار الفكـر، القـاهرة  )د، ت(، )ط، د(، السرية النبويـة،  أيوب بن

  ). ١٧٤-٥/١٧٣( األوسط
  ). بل(حبذف ) ب(يف  ) ٤(
ويف النسختني من اخلطوط . بالرفع؛ ألنه خرب وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل) داخلون: (الصواب) ٥(

 ).١/٤٧٠( مالك ابن ألفية بشرح واملسالك املقاصد توضيح ،الدين بدراملرادي : انظر ).داخلني(
 ). ٥/٦٩٩(فتح القدير كاين، الشو، )٢٠/١٨٠(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، : انظر ) ٦(
حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور األسلمي، الديلمي الكويف موىل بن أسد، وقيل موىل بين منقر، كـان  : هو ) ٧(

ومعاين القرآن، مات وهـو يف   كان أبرع الكوفيني وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب، صنف كتاب احلدود
/ ٦( وفيـات األعيـان  ، ابـن خلكـان،   )١٤/١٤٩(، تـأريخ بغـداد   اخلطيب: ، انظر)٢٠٧(طريقه للحج سنة 

  ). ١٠/١١٨(، الذهيب، سري أعالم النبالء )١٧٦
 ).٣/٢٩٨(م، اهليئة املصرية العامة للكتب، ١٩٧٢، )ط،د(الفراء، حيىي بن زياد، معاين القرآن،  :انظر ) ٨(
 ). ٥/٦٩٩(فتح القدير الشوكاين، ، )٢٠/١٨٠(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب،  :انظر ) ٩(



  
  
 

- ١٢٠ -  
 

  . النقصان وذهاب رأس املال :]أ٦[ أيضاً واخلسر
األعمـار   )١(وصـرف ،  املتاجر واملسـاعي يفاملعىن أن كل إنسان و: قيل

   .)٢(يف أعمال الدنيا لفي نقص وضالل عن احلق حىت ميوت
وهــو مثــل الفــرق ، يف البيــع خســرا وخســرانا رِســخ: وقــال يف الصــحاح

ئُكُم   {: وقوله تعـاىل . وأخسرته نقصته، بالفتح ئوخسرت الشي، والفرقان بـنلْ ن هـ
ــاالً بِاألَ مأَع ــرِين ســف[ }خ ــر ، ]١٠٣: الكه ــدهم األخس ــ  واح ــل األك  ،)٣(ربمث

   .)٥(اسر اهلالك ال واحد لهنواخل، اإلهالك )٤(والتخسري
  :)٦(قال كعب بن زهري
ــا ــا أربع   عــام كفــأة )٧(إذا مــا نتجن

  
  

  )٨(بغاهــا خناســريا فأهلــك أربعــا  
  

 إنه: يقول، هو الفاعلوويف بغاها ضمري من اجلَد   شقي باجلد إذا نتجـت
فيكون ما هلك ، أوالد هلكت من إبله الكبار أربع غري هذهإبله أربعة من  أربع
   .)٩(الضالل واهلالك انتهى :ىرواخليس، واخلسار واخلسارة، مما أصاب أكثر

   .)٩(انتهى
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . وصروف) ب(يف )  ١(
 ). ٥/٦٩٩(الشوكاين، فتح القدير  ) ٢(
ـ  بـن  إمساعيـل ، اجلوهري: انظر ) ٣( العلـم  دار،  ه ١٤٠٧، ٤، طالعربيـة  وصـحاح  اللغـة  تـاج  الصـحاح ، ادمح 

 . )خِسر( بريوت للماليني
  . والتخسر) ب(يف  ) ٤(
 . )خسر(، هـ، دار الفكر، بريوت١٤١٤، )ط، د(، الصحاح تارخم، بكر أيب بن حممد، الرازي: انظر ) ٥(
املدينـة بعـد انصـرافه مـن الطـائف،       ‘كعب بن زهري بن أيب سلمى الشاعر املعروف، قدم على الـنيب  : هو ) ٦(

ابن عبدالرب،  :نظر، ا)٢٦(مات سنة  ،....بانت سعاد فقليب اليوم متبول :فبايعه على اإلسالم، وأنشد قصيدته
  ). ٤/٤٧٤(اإلصابة ابن حجر، ، )٤/٤٧٥(أسد الغابة ابن األثري، ، )٣/١٣١٣(يعاب اإلست

 .أربع) ب(يف  ) ٧(
مفيـد قميحـة،   : ، يف ديوان كعب بن زهـري، شـرحه ودرسـه   احلسني بن احلسنالبيت عند، السكري، : انظر ) ٨(

  ). ٥/٦٦(، ابن منظور، لسان العرب )٨٦ص(هـ، دار الشواف ١٤١٠، ١ط
 دار، )د، ت(، )ط، د(، القـاموس  جـواهر  مـن  العـروس  تـاج ، احلسـيين  حممـد  بن حممد، الزبيدي :انظر ) ٩(

 ). خسر( اهلداية



  
  

 

را وخسـرانا   كفَرِح وضخسِر >: وقال يف القاموس سـا وخرسا وخرسرب خ
وخاسارةً وخوخِسـ    ضلَّ ،سار فهـو خاسـروخ ريـ ي ىرس ، ضـع يف  والتـاجر و

رة  {    و، سـران واخلُر ساالنقص كاإلخ رواخلس، أو غُبِن، جتارته اسـةٌ خر  }كـَ
والغـدر واللـؤم   ، الضـالل واهلـالك   :ىواخليسـر ، غري نافعـة  ]١٢:النازعـات [

، ثيـاب النوع مـن   :)١(سرواينواخلناسري واخلُواخلناسر ، سارةسار واخلَكاخلَ
اسروخر ،)٣(بلدة بواسط )٢(هوياوخسالضـعاف   :واخلناسرة، أهلكه :ه ختسري

 :سـري نواخلَ سرنواخلَ، اللئيم :ريسنواخل، وأهل اخليانة، الضعاف من الناس
، أبوال الوعول على الكـأل والشـجر   :واخلناسري .من هو يف موضع اخلسران

لْمرو )٤(وسمبن ع أو ، بثمنـه ديـوان شـعرٍ   فًا واشترى ألنه باع مصح ؛اخلاسر
   .)٥(انتهى. <رهاألنه حصلت له أموالٌ فبذَّ

واملناسب للمقام أن يكون اخلسر اهلالك لإلنسـان املـذكور لعـدم    : أقول
بـل  ، اهلـالك الـدنيوي بالقتـل أو حنـوه     :وليس املـراد ، استقامته على الدين

يفيد ذلك استثناء الـذين   كما، املراد اهلالك الديين املوجب ملصريه إىل النار
  . آمنوا وعملوا الصاحلات
 ا املقام مقاموالترغيب ألهل اإلميان والطاعات، صاةالترهيب للعوأيض ،
، بذهاب الدين املوجب للشقاوة األبدية :فسر اخلُسرِيوجمموع ذلك يفيد أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . اخلسروان )ب(يف  ) ١(
الفـريوز  : ، انظـر <خسراوِيه > ، والصواب من املعاجم باملد )وخسرويه( يف النسختني من املخطوط بدون مد ) ٢(

، احلمـوي،  )خِسر(هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت ١٤١٦، ٥قاموس احمليط، طآبادي، حممد بن يعقوب، ال
 ). ٢/٢٧٠(معجم البلدان 

 ). ٢/٢٧٠(احلموي، معجم البلدان  ) ٣(
بـاع  ، وكان علي طريقة غري مرضـية مـن اـون   ، قدم بغدادالبصري،  م بن عمرو بن محاد بن عطاءلْس: هو ) ٤(

ألنـه ملـك    :وقيـل ، ما اخلاسـر لْفشاع خربه يف الناس ومسوه س، فيه شعرا ا كان له واشترى بثمنه دفترمصحفً
اخلطيـب،  : ، انظـر )١٨٦(، كان من فحول الشعراء، مات سـنة  فاتلفه يف معاشرة األدباء والفتيان، اكثري ماالً

 ). ١٥/١٨٨(، الصفدي، الوايف بالوفيات )٨/١٩٣(، الذهيب، سري أعالم النبالء )٩/١٣٦(تأريخ بغداد 
 ). خِسر(الفريوز آبادي، القاموس احمليط : انظر ) ٥(
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 ]ب٦[ وهذا أوىل من تفسـري اخلسـر بـالنقص؛ ألن مقـام الترهيـب والتشـديد      
، وهـو ذهـاب الـدين بـاملرة    ، لغة يف الوعيـد يقتضـي اخلسـران التـام    واملبا

  . وبقاء بعضٍ، ال نقصه وذهاب بعضه، املستلزم هلالك صاحبه
  :أن هذه اجلملة القسمية قد اشتملت على مؤكداتوال خيفى 
ولـه مدخليـة يف   ، ومنها تسوية جواب القسم حبرف التشبيه، منها القسم

فإا تدل علـى  ، مث ايء باجلملة اإلمسية، الكالم تأكيد ما دخل عليه من
مث الالم ، مث حتلية اإلنسان بالالم االستغراقية املفيدة للعموم، الدوام والثبات

صـار  قـد   )١(مث ايء بفي الدالة علـى أن اخلسـر  ، }لَفي خسر{: يف قوله
، ظروفوهو مشتمل عليه اشتمال الظرف على امل، ظرفًا له فكأنه منغمس فيه

وكـل  ، فقد اشتمل هذا الكالم على مجيع املؤكدات اليت ذكرها أهـل البيـان  
وأنـه ال ينفـك عنـه    ، لإلنسان ثابت ال حمالة )٢(ذلك يفيد أن لزوم هذا اخلسر

وال يفارقه بوجه من الوجوه إال إذا ختلَّص عنه مما تضمنه ، حبال من األحوال
عة ، النور فإنه خيرج به من الظلمة إىل، االستثناء ومـن  ، ومن الضيق إىل السـ

  . ومن النار إىل اجلنة، ومن العذاب إىل النعيم ،)٣(اهلالك إىل السالمة
املوصـول مـن صـيغ    ، ]٣:العصر[}منوا وعملُوا الصالحاتإِالَّ الَّذين آ{
فيشتمل كل من حصل له وصف ، تقرر يف علم البيان واألصولكما  ؛العموم
  . اإلميان
، وأطـالوا يف ذلـك   اًريكـث إختالفـاً  قد اختلف الناس يف تفسري اإلميـان  و

  . واختلفت رسومهم، وتنوعت كلمام
واملصـري إليـه هـو مـا ثبـت عـن الصـادق        ، والذي ينبغي االعتماد عليـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . اخلسران) ب(يف  ) ١(

  . اخلسران) ب(يف  ) ٢(
  . السالم) ب(يف  ) ٣(



  
  

 

وبيان معناه كما يف الصحيحني ، عليه وسلم يف تفسريه )١(صلى اهللا املصدوق
أن تـؤمن بـاهللا ومالئكتـه    (: عـن اإلميـان قـال   فإنه ملا سأله السائل ، وغريمها

   .)٢()وكتبه ورسله والقدر خريه وشره
والتفسري املصطفوي يستغىن عن تلـك احلـدود   ، وعند هذا البيان النبوي

وإذا جـاء ـر اهللا بطـل ـر     ، والرسوم اليت اصطلحوا عليها، اليت حدوه ا
   .)٣(معقلٍ

ألن احلقائق الشرعية مقدمة على غريهـا   ؛هنا هو اإلميان الشرعيواملراد 
، التصـديق عـن كمـال اعتقـاد     :وهـو يف الشـرع  ، كما تقرر يف علم األصول

ه شكولو مل يكن على هذه الصفة مل يكن . شبهةٌ )٤(وال حىت، حبيث ال يشوب
  . تصديقًا صحيحا

لق وأنـه اإللـه اخلـا   ، واملراد من التصديق باهللا سبحانه أن تصدق بوجوده
الـذي مل يشـاركه   ، األحد الصمد، الدائماحلي ، املميت )٥(احمليي، الرازق
ه     ، فرد بالربوبيـة نبل هو امل، مشاركوحتـت  ، والكـل مـن هـذا العـامل عبـاد
ومـا مل يشـأ   ، ما شاء كان، وحيكم ما يريد، ما يشاء ]أ٧[يصنع فيهم ، حكمه

  . ال يسأل عما يفعل وهم يسألون، مل يكن
، د مالئكته علـى الصـفة الـيت وردت يف الكتـاب والسـنة     صدق بوجويو

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم) ب(يف  ) ١(
 عن اإلميان واإلسالم واإلحسـان  ‘يف اإلميان، باب سؤال جربيل النيب ، اجلامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٢(

، بـاب بيـان اإلميـان    يف اإلميـان ، صحيح مسـلم،  ، ومسلم�من حديث أيب هريرة ، )٥٠( ، رقم)١/٣٣(
من حديث عمر بن اخلطـاب و أيب هريـرة   ، واللفظ له، )٩(، )٨( ، رقم)٣٩-١/٣٦( ..واإلسالم واإلحسان

، مـن  )٤٦٩٥(م ، رق)٢٢٤-٤/٢٢٣(، وأبو داود، سنن أيب داود، يف السنة، باب يف القدر رضي اهللا عنهما
  . �حديث عمر بن اخلطاب 

 ). ١/٨٧( بريوت، املعرفة دار، )د، ت(، )ط، د(، األمثال جممع، حممد بن أمحد، امليداين ) ٣(
  . والتعتريه شبهة )ب(يف  ) ٤(
  . حبذف احمليي )ب(يف  ) ٥(
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، هلم ما شرعه هلم من الشرائعأنزل كتبه على رسله ليبينوا  )١(صدق بأن اهللايو
هي من عند ، وأن هذه الكتب اليت جاء ا الرسل صلوات اهللا عليهم وسالمه

فـإن  ، وإن خالف بعضها بعضا، وأا كلها حق وصدق وشرع، اهللا عز وجل
خـتالف األوقـات واألحـوال    ك إمنا هـو لرعايـة مصـاحل العبـاد حبسـب ا     ذل

  . واألشخاص
ا   )٢(ق أيضا بأن الرسل الذين أرسلهم اهللاصديو ، إىل عباده هم رسـلُه حقـً

وبينه هلم من املصاحل ، أمرهم بإرشاد العباد إىل ماشرعه هلم من الشرائع وأنه
يقولوا ما  لئال، وإقامةً للحجة عليهم، وتوفيقاً هلم، الدينية والدنيوية لطفاً م

  . وهللا احلجة البالغة، جاءنا من رسول
، من كبري وصـغري أي بأن ما كان أو سيكون ، بالقدر خريه وشره قصديو

وقضائه ما شاء  ونفع وضر هو بتقدير اهللا سبحانه، وخري وشر، وجليل وحقري
تصـرف يف   وال لـه ، عمـل  لـيس للعبـد يف ذلـك   . مل يكـن  وما مل يشأ، كان

، يف صغريهاوال ، وال يف حقريها، وال يف جليل أموره، وال يف غريه، نفسه
  . بل قدر اهللا وما شاء فعل، وال يف كبريها

فإنـه إذا  ، الصعب )٣(واملرقأ، واعلم أن اإلميان بالقدر هو العقبة الكؤود
نـه  أل مـا كـان؛   كائنـاً  فائت )٤(على صح للعبد اإلميان به كما ينبغي مل يأسف

ـ وأح، ومن هو أرأف به مـن أبويـه  ، ورازقه يعلم أن ذلك هومن جهة خالقه ا ن
  . عليه من نفسه

والنفـور عـن   ، علـى السـرور بـاخلري    ولكن هذه النفوس البشرية جمبولـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . بأن اهللا تعاىل) ب(يف  ) ١(
  . اهللا تعاىلأرسلهم  )ب(يف  ) ٢(
 . فأواملر) ب(يف  ) ٣(
  . على ما فات )ب(يف  ) ٤(



  
  

 

وضـاق ذرعهـا   ، ونفرت عنـه ، له تكره اضطربتفإذا دمهها شيء مما ، الشر
فيكـون  ، طبيعـة بشـرية  و، لقيـة وذلك جبلة خ، وكثر غمها، وطال مهها، به

ولكنـه إذا راجـع نفسـه    ، وتشوش احلال، وضيق العطن، بذلك تكدر العيش
هـان  وأن ذلـك مـن عنـد اهللا عزوجـل     ، به من اإلميـان بالقـدر   مرل ما أُوتعقَّ

  . فع اهلموارت، وذهب الغم، وقل الكرب، اخلطب
مـن مل ميـش مـع    > :)٢(رمحـه اهللا  )١(وما أحسن ما قاله إبراهيم احلـريب 

   .)٣(<لقدر مل يتهن بعيشها
ـ ه خومس، وهاهنا باب يدخل منه من كربه أمر ب يلـج منـه إىل حصـن    طْ

ـ رالت فإنه، وهو الدعاء، وحيذره )٤(خيافهحصني ينجو به من كل شيء  ٥(اقي( 

  .واملرهم الشايف، النافع
   .]ب٧[)٧(يعتلجان وأما ،)٦(يرد القضاءأنه  وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة

   .]ب٧[)٧(يعتلجان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشري البغدادي احلريب أبو إسحاق، كان إماماً ىف العلم و الزهد، حافظـاً  : هو ) ١(
اخلطيب،  :انظر، )٢٨٥(مات سنة ، اعاً للغة، صنف غريب احلديث وكتباً كثريةللحديث، قيماً باألدب، مج

  ). ٥/٢١١(، الصفدي، الوايف بالوفيات )١٣/٣٥٦( سري أعالم النبالءذهيب، ، ال)٦/٢٦(تأريخ بغداد 
  . رمحه اهللا تعاىل )ب(يف  ) ٢(
 ). ٢/٤٠٥(ابن اجلوزي، صفة الصفوة : انظر ) ٣(
  . خيالفه )ب(يف  ) ٤(
 . )ترق(الرازي، خمتار الصحاح : انظر. فارسي معرب، الترياق بكسر التاء دواء السموم ) ٥(
، )٢١٣٩( ، رقـم )٤/٣٩٠( يف القدر، باب ماجاء اليـرد القـدر إال الـدعاء   ، سنن الترمذي، أخرجه الترمذي ) ٦(

، والطرباين، سليمان بـن  )٣٠٦٨(رقم ، )٨/٧٨( مشكل اآلثار شرح يف، ، والطحاوي<حسن غريب> :وقال
مجـيعهم مـن    ،)٦١٢٨(رقم ، )٦/٢٥١(هـ، مكتبة الزهراء، املوصل ١٤٠٤، ٢أمحد، املعجم الكبري، ط

، وحسـنه  )ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد يف العمر إال الـرب ( : ‘ قال رسول اهللا: قال، �حديث سلمان 
  ). ٢١٣٩(، رقم )٢/٤٤٣(يف صحيح سنن الترمذي ، األلباين

، )١٨١٣(، رقـم  )١/٦٦٩(يف املستدرك ، واحلاكم، )٢٤٩٨(رقم ، )٣/٦٦(يف األوسط ، أخرجه الطرباين ) ٧(
ال يغـين حـذر مـن قـدر،     (: ‘ قـال رسـول اهللا  : مها من حديث عائشة رضي اهللا عنـها قالـت  كال، )١٨١٣(

: ، قـال احلـاكم  )والدعاء ينفع مما نزل ومما مل يرتل، وإن البالء ليرتل فيتلقاه الدعاء، فيعتلجان إىل يوم القيامة
= 
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بت يف األحاديث الصحيحة االستعاذة من شر القضاء كمـا يف صـحيح   وث
   .)٢(وغريه )١(مسلم

يف القنـوت الـذي    عنـه  )٤(رضـي اهللا  )٣(وثبت يف حديث احلسن بن علي
   .)٦()وقين شر ما قضيت(: عليه وسلم )٥(ل اهللا صلى اهللاعلمه رسو

استشـكال  و، واعلم أنه قد اشتغل كثري من الناس بالسؤال عن سـر القـدر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

يف ، وقال اهليثمـي . عفهوتعقبه الذهيب بأن يف سنده زكريا جممع على ض. حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
يف األوسط والبزار بنحوه، وفيه زكريـا بـن منظـور، وثقـه أمحـد بـن       ، رواه الطرباين> ):١٠/١٤٦( امع

ابـن حجـر، أمحـد بـن علـي بـن حجـر، يف        وقال ، <صاحل املصري، وضعفه اجلمهور، وبقية رجاله ثقات
. <زكريا بن منظور وهو متروك يف إسناده > ):٤/١٢١(هـ، املدينة املنورة ١٣٨٤، )ط، د(التلخيص احلبري، 

  . فاحلديث إسناده ضعيف
مسلم بن احلجاج بن مسلم القشـريي النيسـابوري أبـو احلسـني، صـاحب الصـحيح، رحـل إىل العـراق         : هو ) ١(

/ ١٣(ريخ بغـداد  أتـ اخلطيـب،   :انظر، )٢٦١(مات سنة ، كان إماماً حافظاً جموداً، وواحلجاز والشام ومصر
  . )١٢/٥٥٧(سري أعالم النبالء الذهيب، ، )٥/١٩٤(وفيات األعيان لكان، ، ابن خ)١٠٠

، )٦٣٤٧(، رقـم  )٤/١٦٢(البخاري، يف اجلامع الصحيح، يف الدعوات، باب التعوذ من جهد الـبالء   أخرج ) ٢(
، )٢٧٠٧( ، رقـم )٤/٢٠٨٠(، باب يف التعوذ مـن سـوء القضـاء    يف الذكر والدعاء، صحيح مسلم، مسلمو

كان يتعوذ من سـوء القضـاء، ومـن درك الشـقاء،     ( :‘ أن النيب�من حديث أيب هريرة  ، كالمهاواللفظ له
 . )ومن مشاتة األعداء، ومن جهد البالء

، ولد سنة ثـالث مـن اهلجـرة، كـان     ‘احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي القرشي حفيد رسول اهللا : هو ) ٣(
: ، وقيـل )٥٠: (، وقيـل )٤٩(سـنة  : ختلف يف وقت وفاته قيلوا، مات باملدينة،  ‘ أشبه الناس برسول اهللا

ابـن  ، )٢/١٠(أسـد الغابـة   ابـن األثـري،   ، )١/٣٨٣(االسـتيعاب  ابن عبد الرب،  :انظر، ، ودفن بالبقيع)٥١(
  ). ١/٤٩٢(اإلصابة حجر، 

  . رضي اهللا تعاىل عنهما )ب(يف  ) ٤(
  . صلى اهللا تعاىل عليه وآله )ب(يف  ) ٥(
، سنن ، والترمذي)١٤٢٥(، رقم )٢/٣٦(يف الوتر القنوتيف الصالة، باب ، سنن أيب داود، داودأخرجه أبو ) ٦(

، <حديث حسن>:، وقال)٤٦٤(، رقم )٣/٣٢٨( يف أبواب الوتر، باب ماجاء يف القنوت يف الوترالترمذي، 
، وابـن  )١٧٤٤(قم ، ر)٣/٢٧٥( يف قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء يف الوتر، سنن النسائي، والنسائي

، وصححه )١١٧٨( رقم) ١/٣٧٢( يف إقامة الصالة، باب ماجاء يف القنوت يف الوتر، سنن ابن ماجه، ماجه
، الرسـالة  مؤسسةهـ، ١٤١٤، ٢، طبلبان ابن بترتيب حبان ابن يح، صحأمحد بن حبان بن حممدابن حبان، 

  ). ١٤٢٥(، رقم )١/٣٩٢( يف صحيح سنن أيب داود، واأللباين، )٩٤٥(رقم ، )٣/٢٢٥( بريوت



  
  

 

وهـؤالء مـع كـوم قـد خـالفوا مـا       ، ولوازم من لوازمه، مباحثهمباحث من 
واالشـتغال مبـا   ، وردت به السنة املطهرة من النهي عن البحث عن سر القدر

تعليـه وسـلم   )١(برسول اهللا صلى اهللا تدواوتزينه األوهام مل يق، له األذهانخي 
عليـه   )٢(فإنـه صـلى اهللا  ، نزل إلـيهم الذي أمره اهللا سبحانه بأن يبني للناس ما 

واإلطنــاب ، والتطويــلوســلم ملــا ســئل عــن ذلــك طــوى بســاط التفصــيل 
   .)٣()كل امرءٍ ميسر ملا خلق لهف ؛اعملوا(: واكتفى بقوله، والتعليل

ل املستثىن محواعلم أن هذا االستثناء الواقع يف اآلية متصلٌ عند كل من 
   .)٤(وهو احلق، منه على العموم

فهـو جيعلـه    )٥(معينـون أو كفـار  ، ن املراد به جنس الكفـار إا من قال وأم
  . ولكن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات: والتقدير، منقطعا

ظاهر ما يف هذه اآلية من العموم مشوهلا ألهل الفترة الذين مل : فإن قلت
شـيء مـن شـرائع اهللا سـبحانه؛ ألـم مـاتوا ومل يؤمنـوا وال عملـوا         يبلغهم 
  . اتالصاحل

هؤالء وإن دخلـوا يف عمـوم اإلنسـان فقـد خرجـوا بـالعفو عنـهم        : قلت
: وهلـذا يقـول اهللا سـبحانه    ،)٦(وعدم متكنهم مـن طلبـها  ، جلهلهم بالشرائع

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . صلى اهللا تعاىل عليه وآله )ب(يف  ) ١(
  . صلى اهللا تعاىل عليه وآله )ب(يف  ) ٢(

رى  { :يف التفسـري، بـاب  ، اجلامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٣( سـلْعل هر سـين٤٩٤٩( ، رقـم )٣/٣٢٦( }فَس( ،
، )٢٦٤٧( ، رقـم )٤/٢٠٣٩( بطـن أمـه   ، بـاب كيفيـة اخللـق اآلدمـي يف    يف القدر، صحيح مسلم، ومسلم

  . بنحوه رضي اهللا عنه بن أيب طالب كالمها من حديث علي
 ). ٥/٦٩٩(الشوكاين، فتح القدير  ) ٤(
 ابن ألفية بشرح واملسالك املقاصد توضيح ،الدين بدراملرادي : انظر .ما أثبتناهمعينني، والصواب ) ب(ويف )  ٥(

 ).١/٨٧٣( مالك ابن
ة يف أصحاب الفترة، أم ميتحنون بنار ٍيف عرصات القيامـة، ودليلـهم يف ذلـك مـا أخرجـه      مذهب أهل السن)  ٦(

رقــم ) ٢٦/٢٢٨( الرســالة مؤسســةهـــ، ١٤٢٠، ٢، طأمحــد اإلمــام مســند، حنبــل بــن أمحــدالشــيباين، 
= 
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  . ]١٥: اإلسراء[}وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسوال{
ن ينـاهلم  عليهم وسـالمه مرتَّهـون عـن أ    )١(األنبياء صلوات اهللا: فإن قلت

  . خسر ملا ثبت هلم من العصمة قبل النبوة وبعده
وقـدوةُ أهـل   ، بـين آدم وأكـرم جـنس   ، هم أعلـى طبقـات العـامل   : قلت

فكمـا أن أهـل اإلميـان خـارجون مـن اخلُسـر       ، وأُسـوة الصـاحلني  ، اإلميان
مـع كـون إميـام    ، باصـطفاء اهللا هلـم   )٣(خارجون عنه )٢(بإميام فأنبياء اهللا

  . وإيقام أشرف إيقان، انأكمل إمي
وإمنا يرِد هذا السؤال لو كان املسـتثىن داخـالً فيمـا أسـند إىل املسـتثىن      

فإنه إمنا شاركه يف كونه ، وليس األمر كذلك، مشاركًا له فيما نسب إليه، منه
، ومن مجلة ما يصدق عليه باعتبار العموم ال باعتبار ما نسب إليـه ، من أفراده

ثناء أئمة النحو واألصول والبيان بأن معـىن جـاءين القـوم إال    وهلذا قدر االست
  . القوم املخرج منهم زيد جاءين: زيدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

، والبيهقي، أمحد بن احلسـني بـن علـي،    )٨٤١(رقم ) ١/٢٨٧(، والطرباين، يف املعجم الكبري )١٦٣٠١(
، والبيهقـي، أمحـد بـن    )٦٤٤(رقـم  ) ٣٦٢ص(هـ، مكتبة العبيكان، الريـاض  ١٤٢١، ١والقدر، ط القضاء

، وصححه ابن حبان،، )١٦٩ص(هـ، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت ١٤٠١، ١احلسني بن علي، االعتقاد، ط
، واأللبــاين، يف السلســلة الصــحيحة )٧٣٥٧(رقــم ) ١٦/٣٥٦( بلبــان ابــن بترتيــب حبــان ابــن يحيف صــح

أربعة حيتجـون  (: قال‘  عن رسول اهللا، � بن سريع داألسو، مجيعهم من حديث )١٤٣٤(رقم ) ٣/٤٨١(
يا رب لقـد جـاء   : فأما األصم فيقول، رجل أصم ورجل أمحق ورجل هرم ورجل مات يف الفترة: يوم القيامة

وأمـا اهلـرم   ، لبعررب قد جاء اإلسالم والصـبيان حيـذقوين بـا   : وأما األمحق فيقول، اإلسالم وما أمسع شيئاً
رب مـا أتـاين لـك رسـول فيأخـذ      : وأما الذي مات يف الفترة فيقول، رب لقد جاء اإلسالم وما أعقل: فيقول

فوالذي نفسي بيده لـو دخلوهـا كانـت علـيهم     (: قال، )أن ادخلوا النار فريسل إليهم رسوالً، مواثيقهم ليطيعنه
 دارهــ،  ١٤١٤، ٢، طريـق اهلجـرتني، ط  الزرعي بكر أيب بن حممد، اجلوزية قيم ابن: وانظر. )وسالماً برداً
 ). ٥٨٧ص(م الدما، القيم ابن

  . صلوات اهللا تعاىل عليهم) ب(يف  ) ١(
  . فأنبياء اهللا تعاىل) ب(يف  ) ٢(
  ). عنه(حبذف ) ب(يف  ) ٣(



  
  

 

اإلنسـان  : فالتقدير فيمـا حنـن بصـدده   ، وهكذا سائر التراكيب االستثنائية
  . الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف خسر ]أ٨[ املخرج منه

فهـل  ، مبا شاء مـن خملوقاتـه   قد ذكرنا أن هللا سبحانه أن يقسم: فإن قلت
نكتةٌ يف ختصيص اإلقسام بالعصر يف هذه السورة؟ )١(ثَم .  

ا كـان كـثري مـن    العصر الذي هو الدهر ملَّميكن أن تكون النكتة أن : قلت
بـه بلـزوم    )٢(أقسـم اهللا ، م من السعادة والشقاوة إليـه هلالغافلني ينسبون ما ينا

، صون عنـه إال مبـا تضـمنه االسـتثناء    يف خسر ال يتخل )٣(مإو، سر هلماخل
 ،)٤()ال تسبوا الدهر؛ فـإن اهللا هـو الـدهر   (: ومع ذلك فقد ثبت يف الصحيح

ويف هذا خمصص لإلقسام به ظـاهر يف فاحتـة هـذه السـورة املشـتملة علـى       
  . التهديد ومزيد الوعيد

ى مع إمكان أن يؤت، هل من نكتة يف ذكر اإلنسان يف هذه اآلية: فإن قلت
  . مكانه بالناس أو ما يفيد مفَاده؟

 )٥(ذاخـاص هلـ  ، اإلنسـان  :أعـين  ؛إن هذا اللفـظ : ميكن أن يقال: قلت

فإنه كما يف ، خبالف لفظ الناس، وال يشاركه فيه سواه، النوع ال يتناول غريه
وعلـى نـاس اإلبـل وهـو     ، كتب اللغة يطلق على اجلن كما يطلق على اإلنس

  . ساقُها
أو ، أو الشـقاء ، دون اهلـالك  مـن نكتـة يف ذكـر اخلسـر     هـل : إن قلتف

  أو ما يؤدي هذا املعىن؟، العذاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . مثة) ب(يف  ) ١(
 . أقسم اهللا تعاىل) ب(يف  ) ٢(
  . فإم )ب(يف  ) ٣(
، ، ومسـلم )٦١٨٢( ، رقـم )٤/١٢٥( ال تسبوا الـدهر  :يف األدب، باب، اجلامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٤(

واللفظ  )٢٢٤٦( ، رقم)٤/١٧٦٣(، باب النهي عن سب الدهر يف األلفاظ من األدب وغريهاصحيح مسلم، 
  . له، كالمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

 . خاص هذا النوع) ب(يف  ) ٥(
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أن النكتــة يف ذكــره داللتــه علــى تلــك املعــاين  :ميكــن أن يقــال: قلــت
فإن ذلـك قـد يكـون    ، وسائر ما ذكرناه هنالك، املتنوعة من اهلالك والنقص

رِها وهم الكفـار أنسب بأحوال األشخاص املختلفني يف إمهال الشريعة بأس ،
وهذا ال ينايف مـا رجحنـاه فيمـا    ، ويف النقص منها وهم العصاة من هذه األمة

لتقدم من حعلى اهلالك هم .  
وا  {: مـا وجـه اـيء باملوصـول يف قولـه     : فإن قلت نـآم ينذ  }إِالَّ الـَّ

  . إال املؤمنني؟: اكتفى مبا هو أخصر فقال وهالَّ ]٣: العصر[
مل يكن منـها   ولو، فوائد ذكرها أهل املعاين له وصولايء بامل: قلت

  . ! )١(وما أحق املؤمنني بذاك، إال الداللة على التعظيم لشأنه
على أنه البد مـن اجلمـع    ،}وعملُوا الصالحات{ :هالعطف بقولوقد دل 

  . وأنه ال يكفي جمرد اإلميان، بني اإلميان وبني العمل
ا وأقـدمها مـا جيـب علـى     هوأمه، مال الصاحلةواملراد بالصاحلات األع

، شهادة أن ال إله إال اهللا: ومن ذلك أركان اإلسالم اخلمسة، اإلنسان القيام به
  . واحلج، والصيام، والزكاة، والصالة

دح       ، عليه )٢(مث ترك ما حرمه اهللا مـعـن ذلـك عمـلٌ صـاحل ي فإن الكـف
مث يفعل من أعمال اخلري مـا  ، له على فعلهالفاعل ويذَم ، التارك له على تركه

  . ومن زاد زاد اهللا يف حسناته، بلغت إليه قدرته على حسب احلال
بالواجبات واجتنـاب احملرمـات متحـتم علـى كـل       تيانواحلاصل أن اإل

، مبجمـوع اإلميـان   )٣(فهو ال خيرج من اخلسر املذكور يف اآلية إال، مكلف
   .]ب٨[ والقيام بذلك على التمام

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . بذالك )ب(يف  ) ١(
 . حرمه اهللا تعاىل عليه) ب(يف  ) ٢(
  ). إال(حبذف  )ب(يف  ) ٣(



  
  

 

قال ملـن  وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، وتؤيت الزكـاة ، وتقيم الصالة، أن تشهد أن ال إله إال اهللا(: سأله عن اإلسالم

   .)١()وحتج البيت، وتصوم رمضان
كــل واحــد مــن هــذه األركــان علــى بوثبــت يف الكتــاب والســنة األمــر 

، والنهي عن حمرمات، األمر بواجبات الكتاب والسنة وثبت يف، اخلصوص
فال ينجو من اخلسر املذكور يف اآلية إال من قام بذلك على احلد الـذي أمـره   

  . واه عنه ،)٣(به )٢(اهللا
جعــل جممــوع و، فهــذه هــي الصــاحلات الــيت أمــر اهللا ســبحانه بعملــها

 والعمل ذه األمور هو الذي خيرج به اإلنسان عن اخلسر الذي هـو ، اإلميان
يف رقاب العباد بالقسم الرباين واحلكم اإلهلي )٤( ختم .  

واملراد أن كل ، إن كان هذا التعريف يف الصاحلات لالستغراق: فإن قلت
فـإن  ، ال يـدخل حتـت قـدرة البشـر    فهـذا ممـا   ، فرد عمـل كـل الصـاحلات   

  . منها الصاحلات ال ميكن اإلحاطة ا فضالً عن أن ميكن فعل كل واحدة
فتكـون الصـاحلات هـي    ، تعريف ميكـن أن يـراد بـه العهـد    هذا ال: قلت

يف  )٥(وقـد قـال احملقـق الرضـي    ، املعهود اليت يتحتم القيام ا كما قـدمنا 
إن التعريف العهدي هو األصل يف أقسام التعريف املذكورة يف : شرح الكافية

  . واحلكم بأصالته يقتضي تقدمي احلمل عليه، علم النحو واملعاين

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ١١١ص(تقدم خترجيه  ) ١(
 . أمره اهللا تعاىل) ب(يف  ) ٢(
  ). به(حبذف  )ب(يف  ) ٣(
  . حتم )ب(يف  ) ٤(

 اشـتهر  -مـن أعمـال طربسـتان    -حممد بن احلسن الرضي االستراباذي، عامل بالعربية، من أهل أسـتراباذ  : هو ) ٥(
، الوافية يف شرح الكافية البن احلاجب يف علم النحو، وشرح مقدمـة ابـن احلاجـب، وهـي املسـماة      هبكتابي

خزانـة  البغـدادي،  ، )١/٥٦٧(بغيـة الوعـاة   السيوطي،  :انظر، )٦٨٦(مات سنة ، بالشافية، يف علم الصرف
 ). ٨٦/  ٦(األعالم الزركلي، ، )١/٤٨(األدب 
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ــن أن  ــنسيوميك ــون للج ــراد   ، ك ــل أف ــة بك ــتلزم اإلحاط ــك ال يس وذل
مث يكون مـا عـدا   ، بل يدخل فيها ما يتحتم القيام به دخوالً أوليا، الصاحلات

، ذلك على حكمه الذي يتصف به من كونه مسـنونا أو منـدوبا أو حنـو ذلـك    
  . ويكثر به ثوابه وتتعاظم به حسناته، فيفعل العبد منها ما يشاء أن يؤجر عليه

واعلم أن هذا النظم القرآين قد دل أكمل داللةً على أن اإلميان الذي هـو  
، وفيـه أوضـح رد  ، التصديق البد أن ينضم إليه العمل كما هو املذهب احلق

أنه ال يلزم ضم العمل إىل اإلميان كما يذهب إليه  :عٍ لقول من يقولوأكمل دفْ
   .)١(بعض املرجئة

فقد يكون إميان الرجـل  ، ني يف التصديقواعلم أا تتفاوت أقدام املؤمن
، وال يتقهقر لشك وال تشكيك، الرواسي حبيث ال يتزلزل لشبهة ثابتا كاجلبال

  . وقد يكون دون ذلك
وذلـك ممـا   ، وهـو احلـق  ، إن اإلميان يزيد وينقص: وهلذا قال اجلمهور

والسيما اإلميان بالقدر؛ فإن بعض أفراد العبـاد قـد مينحـه    ، يعلمه كل عاقل
ويطمـئن  ، وتقر به عينـه ، ثلج به قلبهنما ي )٢(من اإلميان بقدره ]أ٩[اهللا سبحانه 
عن مضيق اهلموم والغموم واحلسرات والكُربـات إىل   )٣(فيخرج، إليه خاطره

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

العمل يف مسمى اإلميان، وهو املذهب احلق؛ لداللة اآليات واألحاديث وأقـوال   ذهب أهل السنة إىل اشتراط ) ١(
 شـرح  ، يفمسـعود  بن احلسنيقال البغوي، السلف، وقد نقل اإلمجاع على ذلك غري واحد من أهل العلم، 

والتابعون، فمن بعدهم  اتفقت الصحابة>: )٣٩-٣٨/  ١( دمشق، اإلسالمي املكتبهـ، ١٤٠٣، ٢، طالسنة
إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَت { :سبحانه وتعاىل لماء السنة على أن األعمال من اإلميان، لقولهمن ع

مهون {: إىل قوله ،}قُلُوب إن  :، وقـالوا إميانـاً  فجعـل األعمـال كلـها   ، ]٣ -٢:األنفـال [ }ومما رزقْناهم ينفقـُ
هـ بتصـرف، وملزيـد   . أ< باملعصية على ما نطق به القرآن يدة، يزيد بالطاعة، وينقصاإلميان قول وعمل وعق

، ١الال لكـائي، هبـة اهللا بـن احلسـن بـن منصـور، شـرح اعتقـاد أهـل السـنة واجلماعـة، ط           : البحث، انظر
، ٣، وابــن تيميــة، أمحــد بــن عبــد احللــيم، اإلميــان، ط)١٨٦-١/١٥١(هـــ، دار طيبــة، الريــاض ١٤٠٩
 ). ١٩٢ص(ملكتب اإلسالمي، بريوت هـ، ا١٤٠٨

  . حبذف اهلاء) ب(يف  ) ٢(
  . ليخرج )ب(يف  ) ٣(



  
  

 

  . متسع التسليم والرضا مبا جيري به القضاء
اللهم ارزقنا اإلميان بقدرك على الوجه الذي تريده منا مع حلول ألطافـك  

  . دقه وجله،كلهيده اخلرييا من ب،ووصول توفيقاتك املباركة إلينا،ة علينااخلفي
وكمـا ختتلـف أحـوال اإلميـان بـاختالف األحـوال واألشـخاص كــذلك        

فالعمــل مــع ، خيتلــف عمــل الصــاحلات بــاختالف األحــوال واألشــخاص 
الغفلة يتضـاعف ويكثـر   والبعد من آفات ، اخللوص والترته عن شوائب الرياء

  . عظم أجره خبالف ما مل يكن على هذه الصفةوي، ثوابه
ففـي  ، واألحاديث النبوية منادية بـذلك بـأعلى صـوت   ، واآليات القرآنية

ويف ، )١(بعضها التصريح بأن فاعـل ذلـك العمـل يـوفَّى أجـره بغـري حسـاب       
  ويف  ،)٣(ويف بعضـها إىل أكثـر مـن ذلـك     ،)٢(بعضها إىل سبع مائـة ضـعف
  .وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ،)٤(ابعضها أن احلسنة بعشرة أمثاهل

كفي عمل الصاحلات مـرة  تيدل على أنه  )٥( }وعملُوا{: قوله: فإن قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . ]١٠:الزمر[ }إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حساب{: تعاىل اهللا قال)  ١(
ة       مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللّه{: تعاىل اهللا قال)  ٢( بـةُ ح نبلَة مئـَ لِّ سـ ي كـُ ابِلَ فـنس عبس تتأَنب ةبثَلِ حكَم

  ]. ٢٦١:البقرة[ }واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم
، )٦٤٩١(، رقـم  )٤/١٨٩(وأخرج البخاري، اجلامع الصحيح، يف الرقاق، باب مـن هـم حبسـنة أو بسـيئة     

كالمها من حـديث  ) ١٣١(، رقم )١/١١٨( ..، يف اإلميان، باب إذا هم العبد حبسنةومسلم، صحيح مسلم
مـن هـم حبسـنة فلـم     (: فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قـال ، ‘عن رسول اهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما، 

 سـبعمائة  وإن هم ا فعملها كتبها اهللا عز و جـل عنـده عشـر حسـنات إىل    ، يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة
 . )...ضعف إىل أضعاف كثرية

واللفظ لـه،  ) ٥٩٢٧(، رقم )٤/٧٨(أخرج البخاري، اجلامع الصحيح، يف اللباس، باب ما يذكر يف املسك  ) ٣(
، كالمهـا مـن حـديث أيب    )١١٥١(، رقم )٢/٨٠٧(ومسلم، صحيح مسلم، يف الصيام، باب فضل الصيام 

 . )، وأنا أجزى بهله، إال الصوم فإنه يل آدم كل عمل ابن(: قال ‘ عن النيب �هريرة 
�]. ١٦٠:األنعام[ }من جاء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها{: تعاىل اهللا قال ) ٤( �

، مـن حـديث   )٤١(، رقم )١/٣٠(وأخرج البخاري، اجلامع الصحيح، يف اإلميان، باب حسن إسالم املرء 
 . )إىل سبعمائة ضعف، احلسنة بعشرة أمثاهلا(..  :‘ قال رسول اهللا :قال � أيب سعيد اخلدري

 ). عملوا الصاحلات(، )ب(يف  ) ٥(
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ولـيس  ، فيصدق معناه بـاملرة الواحـدة  ، واحدة؛ ألن الفعل من باب املطلق
م علـى  وأكثـر األعمـال الصـاحلة الـيت حتـت     ، ة ما يدل على التكراريغيف الص

إنه إذا أخل بشيء منها مل خيرج مـن  حبيث ، التكرار اإلنسان واجبة على جهة
  . اخلسران
ولكن األدلة من الكتاب والسنة قـد دلـت علـى    ، األمر كما ذكرت: قلت

  .واإلمجاع قائم على ذلك ،)١(وجوب تكرار ما هو متكرر
وهو ، على جمرد وقوع اإلميان يدل فإنه إمنا }الَّذين آمنوا{: وهكذا قوله

واالسـتمرار علـى   ، فيه ما يدل على وجـوب الثبـوت عليـه   وليس ، التصديق
  . معناه

فـال  ، ولكن األدلة الصحيحة قد دلت على ذلـك داللـة واضـحة ظـاهرة    
ــا إال إذا دام علــى التصــديق بتلــك األمــور حــىت يتوفــاه اهللا عــز  يكــون مؤمن

   .)٢(وجل
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لِ إِنَّ        {: تعـاىل  اهللا قـال  من الكتـاب، : لك، أوالًمن األدلة على ذ ) ١( اللَّيـ ن ا مـ ارِ وزلَفـً هـيِ الن الَةَ طَرفـَ مِ الصـ أَقـو
ذَل ئَاتي السـ نبذْهي اتنسرِينالْحلذَّاكى لكْرذ ك{H�]تعاىلاهللا ، وقال ] ١١:هود :}    م ه ثـُ ا اللـَّ نـبقَالُوا ر ينإِنَّ الَّذ

مي كُنتالَّت ةنوا بِالْجرشأَبوا ونزحالَ تافُوا وخكَةُ أَالَّ تالَئالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتوناسدوعلَت����[ } ت٣٠:فُص.[ � �

أخرج البخاري، اجلامع الصحيح، يف كتاب مواقيت الصالة، باب الصلوات اخلمـس كفـارة    :من السنة: ثانيا
، )١/٤٦٢(، ومسلم، صحيح مسلم، يف كتاب املساجد، باب املشي إىل الصـالة  )٥٢٨(، رقم )١/١٨٤(

أرأيـتم لـو أن   ( :يقـول  ‘ مسعت رسـول اهللا : قال �واللفظ له، كالمها من حديث أيب هريرة ) ٦٦٧(رقم 
ال يبقـى مـن درنـه شـيء،     : قالوا )راً بباب أحدكم يغتسل منه كل يومٍ مخس مرات هل يبقى من درنه شيء؟

   .)فذلك مثلُ الصلوات اخلمس ميحو اهللا ن اخلطايا(: قال
، رقـم  )١/٥٤١(وأخرج مسلم، صحيح مسلم، يف صالة املسافرين وقصـرها، بـاب فضـلة العمـل الـدائم      

. )أحب األعمال إىل اهللا تعـاىل أدومهـا وإن قـل   (:  ‘ قال رسول اهللا :قالت رضي اهللا عنها عائشة عن )٧٨٣(
 . إذا عملت العمل لزمته رضي اهللا عنها وكانت عائشة

  ].٩٩:احلجر[ }واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقني{: تعاىل اهللا قال ) ٢(
 التحريـر قال ابن عاشور، يف ]. ٧٢:الزخرف[ }الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُون وتلْك الْجنةُ{ :وقال اهللا تعاىل

على أن عملهم الذي استحقّوا به اجلنة أمـر كـائن متقـرر،    ، )كنتم تعملون: (دل قوله>: )٢٥٦/  ٢٥( والتنوير
 .<وأن عملهم ذلك متكرر متجدد، أي غري منقطع إىل وفام



  
  

 

هل بني هذا التركيب املذكور يف هذه اآلية وبني قولـه سـبحانه   : فإن قلت
ــتني ــافلني {    :يف ســورة ال ــفَلَ س أَس ــاه نددر ــم ــوا ،  ثُ ــوا وعملُ نآم ينــذ إِالَّ الَّ

اتحالولو من بعض الوجوه؟ )١(تقارب، ]٦-٥: التني[ }الص .  
: وهـو أن املــراد بقولــه  ،)٢(ولكـن علــى أحـد التفســريين  ، نعــم: قلـت 

إِالَّ الَّذين {.)٣(إىل أسفل دركات النارأنه رد اإلنسان  }رددناه أَسفَلَ سافلني{
اتحاللُوا الصمعوا ونم ناجون من ذلك ،]ب٩[ }آمر غـري  فـائزون بـأج  ، فإ

  . ممنون
وال ينايف كون جنس العصاة من الكفار وغريهم أسفل سافلني مـا ورد يف  

ار فـال مـانع مـن كـون الكفـ      ،)٤(املنافقني بأم يف الدرك األسفل من النـار 
فَلَ  {: ويكون قوله، واملنافقني والعصاة جمتمعني يف ذلك الدرك األسفل أَسـ

أو صفة ، لنيأي رددناه حال كونه أسفل ساف، إما حالٌ من املفعول }سافلني
 يف سـورة الـتني زيـادة   ويكـون   ،)٥(أسفل سـافلني  اًملقدر حمذوف أي مكان
ويف سـورة العصـر   ، وهي أن هلم أجرا غري ممنـون ، ليست يف سورة العصر

  . وهي التواصي باحلق والتواصي بالصرب، ليست يف سورة التني )٦(زيادة
ــ  ــد روي م ــذا ـوق ـــالتفثل ه ــن جمــ ـــسري ع ـــوأيب الع،  اهدـ ،  اليةـ

ـــواحل ــا يف،  سنــــ ــل روى مـــ ـــبـــ ــك اخلــــ ـــيد ذلـــ    ،)٧(طيبــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . تفاوت )ب(يف  ) ١(
 . سيذكر املصنف كال التفسريين الحقًا ) ٢(
، الرازي، تفسـري ابـن أيب حـامت    )٢٤/٥١٥(جامع البيان الطربي، ، )٢/٣٨٢(تفسريالقرآن الصنعاين، : انظر ) ٣(

 . جماهد وأبو العالية واحلسن وابن زيد: هذا القول األول يف تفسري اآلية، وهو قول، و)١٠/٣٤٤٨(
 ]. ١٤٥:النساء[ }إِنَّ الْمنافقني في الدرك األَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصريا{    :ىلتعااهللا قال  ) ٤(

، ١احلليب، أمحد بن يوسـف املعـروف بالسـمني احللـيب، الـدر املصـون يف علـوم الكتـاب املكنـون، ط          ) ٥(
 ). ١١/٥٢(هـ، دار القلم دمشق ١٤١٥

 . مادة) ب(يف  ) ٦(
احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد البغدادي املعروف باخلطيـب، صـاحب تـاريخ بغـداد،     : هو  )٧(

مـات  ، وغريه من املصنفات، كان من احلفاظ املتقنني، والعلماء املتبحرين، وصنف قريباً من مائـة مصـنف  
= 
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عن الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه      عن أنس ،)٢(عن الزهري، )١(ساكرــوابن ع
األوثان من الالت  )٣(عبدة }ثُم رددناه أَسفَلَ سافلني{ :ن املراد بقولهوسلم أ
، وعثمـان  ،)٥(وعمر ،)٤(أبو بكر }الَّ الَّذين آمنوا{ِ :واملراد بقوله، والعزى

   .)٧()٦(وعلي
  . فال تقوم به حجة، ولكن يف إسناد هذا احلديث جمهول

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  

ابـن  ، )١٨/٢٧٠(نـبالء  سـري أعـالم ال  الـذهيب،  ، )١/٩٢(وفيات األعيـان  ابن خلكان،  :انظر، )٤٦٣(سنة 
 ). ١/٢٤٠(طبقات الشافعية قاضي شهبة، 

احلافظ الكبري أبو القاسم ابن عساكر، فخر الشافعية، وإمام أهل احلـديث يف  ، علي بن احلسن بن هبة اهللا: هو ) ١(
الـذهيب،   :انظـر ، )٥٧١(مـات سـنة   ، من املصنفات املفيدة املشهورة هوغري، زمانه، صاحب تاريخ دمشق

طبقـات  ابـن قاضـي شـهبة،    ، )٧/٢١٥(طبقـات الشـافعية الكـربى    السبكي، ، )٢٠/٥٥٤(م النبالء سريأعال
 ). ٢/١٣(الشافعية 

اإلمـام العلـم، رأى   ، حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب، أبو بكر القرشي الزهري املدين نزيل الشام: هو ) ٢(
، وسـفيان الثـوري  ، وسفيان بن عيينـة ، أنس عشرة من الصحابة، وروى عنه مجاعة من األئمة منهم مالك بن

هــ، مكتبـة   ١٤١٠، ١الفسوي، يعقوب بن سفيان، املعرفة والتـأريخ، ط : ، انظر)١٢٤(وغريهم، مات سنة 
وفيــات األعيــان ، ابــن خلكــان، )٨/٧١(، الــرازي، اجلــرح والتعــديل )١/٤٢٤(الــدار، املدينــة املنــورة 

)٤/١٧٧ .( 
  . عبد األوثان )ب(يف  ) ٣(
، ولد بعد حادث الفيل بسنتني، ^عبد اهللا بن عثمان بن عامر القرشي، أبو بكر الصديق، خليفة رسول اهللا : هو ) ٤(

 ل من آمن من الرجال، رافق النيب١٣(يف هجرته إىل املدينة، مات سنة ، ‘أو(  ودفن جبـوار الـنيب ، ‘  ،
اإلصــابة ابــن حجــر، ، )٣/٣٠٩(بــة أســد الغاابــن األثــري، ، )٣/٩٦٣(االســتيعاب ابــن عبــدالرب،  :نظــرا
)٣/٢٤٦ .(  

عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص، ولد بعد عام الفيل بثالث عشـرة سـنة، أسـلم بعـد     : هو ) ٥(
ابن عبـد   :نظر، ابكر وأبو، ‘ودفن جبوار النيب ، )٢٣(قتل سنة ، رجالٍ سبقوه، وويل اخلالفة بعد أيب بكر

  ). ٤/٣(اإلصابة ابن حجر، ، )٤/١٤٥(أسد الغابة ابن األثري، ، )٣/١١٥٦(االستيعاب الرب، 
ابنتـه  ، ‘علي بن أيب طالب بن عبد املطلب القرشـي اهلـامشي يكـىن أبـا احلسـن، زوجـه رسـول اهللا        : هو ) ٦(

ابـن عبـد الـرب،     :نظـر ، اواختلـف يف حمـل دفنـه   ، )٤٠(عثمـان، قتـل سـنة     بعـد بويع له باخلالفة ، فاطمة
 ). ٣/٤٩٣(اإلصابة ابن حجر، ، )٤/٩١(أسد الغابة ابن األثري، ، )٣/١٠٨٩(االستيعاب 

، )٢١٤/ ١( ريخ مدينة دمشقأت، وابن عساكر، يف )٤٩٣(، رقم )٩٧/ ٢( ريخ بغدادأتأخرجه اخلطيب، يف  ) ٧(
هـ، ١٤١٨، ١كتاب املوضوعات من األحاديث املرفوعات، ط يف، علي بن الرمحن عبدقال ابن اجلوزي، 

، بعيد عن الصـواب ، بارد الوضع، حديث موضوع>): ٤٨٧(، رقم )١/٤٠٧(ضواء السلف، الرياض مكتبة أ
  . <جمهول فيه راوٍ>): ١٥/٥٠٧(وقال السيوطي، يف الدر املنثور ، <فاحلمل فيه على ابن بيان الثقفى



  
  

 

د  {: قولـه الظاهر الذي يدل عليـه  وهو ، وأما على تفسري اجلمهور فال لَقـَ
ــوِمي    ــنِ تقْ ســي أَح ــانَ ف ــا اإلِنس لَقْنــتني[ }خ ــكل   :أي. ]٤: ال ــن ش يف أحس

افلني    {)١(وتعديل فَلَ سـ أَسـ اه نـددر م ر  :أي }ثـُ مـإىل أرذل الع ،   وهـو اهلـرم
والبد على هذا التفسري من محل االسـتثناء   .)٢(والضعف بعد الشباب والقوة

  . أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون، على االنقطاع
إىل أرذل العمر يصاب به املؤمن كمـا يصـاب   ووجه ذلك أن اهلرم والرد 

وهو محل ، ففي التفسري األول مرجح، فال يكون االستثناء متصالً، به الكافر
ين الـذي هـو تفسـري    وللتفسـري الثـا  ، االستثناء على االتصال الذي هـو أصـله  

  .]٤: التني[ }لَقَد خلَقْنا اإلِنسانَ في أَحسنِ تقْوِمي{: اجلمهور مرجح وهو قوله
هل ميكن محل االستثناء على االتصال على مـا يطـابق تفسـري    : فإن قلت

  . اجلمهور؟
ميكن أن يقال أن الرد إىل أسفل سافلني هو الـرد إىل حـال ذهـاب    : قلت

، وذهاب احلواس على وجـه شـديد بـالغٍ إىل الغايـة    ، قوىالعقل وسقوط ال
واللطـف ـم عـن البلـوغ إىل     ، والغالب صيانة صاحلي العباد عن مثل ذلك

باعتبـار   ]أ١٠[ويكـون   ،)٣( فيكـون االسـتثناء علـى هـذا متصـالً     ، هذه الغايـة 
، بأهل الصـالح التـام  وذلك مشاهد حمسوس عناية من اهللا عز وجل ، الغالب
  . لقوميا ىواهلد

يدل على أن املراد يف هذه اآلية هو التفسـري الـذي ذهـب     )٤(وقد ورد ما
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

حـامت   بـن أيب ، الـرازي، تفسـري ا  )٢٤/٥١١(، الطربي، جامع البيان )٢/٧٦٩(جماهد، تفسري جماهد : انظر ) ١(
 . ابن عباس وإبراهيم وأبو العالية وجماهد وقتادة والكليب: ، وقال به)١٠/٣٤٤٨(

، الرازي، تفسـري ابـن أيب حـامت    )٢٤/٥١٣(جامع البيان الطربي، ، )٢/٣٨٢(تفسري القرآن الصنعاين، : انظر ) ٢(
وإبـراهيم وقتـادة والكلـيب    ابن عباس وعكرمـة  : ، وهذا القول الثاين يف تفسري اآلية، هو قول)١٠/٣٤٤٨(

حه ابن جريرورج . 
  ).٢٤/٥٢١(وهذا ما رجحه الطربي، يف جامع البيان  ) ٣(
  . ما ورد على )ب(يف  ) ٤(
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 عن ابن عباس وابن مردويه، وابن أيب حامت، فأخرج ابن جرير، إليه اجلمهور
حىت  )١(كَبر، أرذل العمر إىل يرد: يقول }ثُم رددناه أَسفَلَ سافلني{: يف قوله

نوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حني هم نفَر كا، ذهب عقله
عذرهم أن هلـم أجـرهم الـذي عملـوا قبـل أن       )٢(فأنزل اهللا، سفهت عقوهلم
   .)٣(تذهب عقوهلم

، وابـن املنـذر  ، وابن جريـر ، وعبد بن محيد، وأخرج سعيد بن منصور
 }نَ في أَحسنِ تقْوِميلَقَد خلَقْنا اإلِنسا{عنه أيضاً  وابن مردويه، وابن أيب حامت

افلني  {، يف أعدل خلقٍ: قال فَلَ سـ أَسـ اهنددر إىل أرذل العمـر : يقـول  }ثُم ،
ون      { نـمم ر غَيـ ر أَجـ م فَلَهـ اتحال وا الصـ غـري   :يعـين  }إِالَّ الَّذين آمنوا وعملـُ

ابه عمـالً  وكـان يعمـل يف شـب   ، إذا بلغ املؤمن أرذل العمـر ف: يقول. منقوص
ومل يضـره مـا   ، صاحلًا كُتب له من األجر مثل ما كان يعمل يف صحته وشبابه

   .)٤(عليه اخلطايا اليت تعمل بعدما يبلغ أرذل العمرومل تكتب ، عمل يف كربه
قـال  : قـال  )١(وغريمهـا عـن أيب موسـى    ،)٥(والبخـاري ، وأخرج أمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . )كرب(حبذف  )ب(يف  ) ١(

 . فأنزل اهللا تعاىل) ب(يف  ) ٢(
، رقــم )١٠/٣٤٤٧(، و الــرازي، يف تفســري ابــن أيب حــامت )٢٤/٥١٣(أخرجــه الطــربي، يف جــامع البيــان  ) ٣(

  ). ١٥/٥٠٨(، وابن مردويه، يف التفسري كما عند السيوطي، يف الدر املنثور )١٩٤٠٢(
، والرازي، )٢٤/٥٠٧(، والطربي، يف جامع البيان )٩٥(، رقم )٢/٧٧٠(أخرجه جماهد، يف تفسري جماهد  ) ٤(

علـي، يف الزهـد   والبيهقي، أمحد بـن احلسـني بـن    ، )١٩٤٠٩(رقم ، )١٠/٣٤٤٨(يف تفسري ابن أيب حامت 
، وسعيد بـن منصـور وعبـد    )٦٣٨(، رقم )٢٤٢ص(م، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت ١٩٩٦، ٣الكبري، ط

، وقـال  )١٥/٥١٢(يف تفاسـريهم كمـا عنـد السـيوطي، يف الـدر املنثـور        بن محيد وابن املنذر وبن مردويه
، املعرفـة  دارهـ، ١٣٧٩، )ط، د(، البخاري صحيح شرح الباري فتح، يف حجر بن علي بن أمحداحلافظ، 

 . <إسناده حسن>): ٨/٧١٣( بريوت
صاحب ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية أبو عبد اهللا اجلعفي البخاري، اإلمام يف علم احلديث: هو ) ٥(

اجلامع الصحيح والتاريخ، رحل يف طلب احلديث إىل أكثر حمدثي األمصار، وكتب خبراسان ومـدن العـراق   
وفيـات  ابن خلكـان،  ، )١٢/١١٣( املنتظمابن اجلوزي،  :انظر، )٢٥٦(مات سنة ، والشام ومصرواحلجاز 

 ). ١٢/٣٩١(سريأعالم النبالء الذهيب، ، )٤/١٩٠(األعيان 



  
  

 

د أو سافر كتب اهللا له من إذا مرض العب(: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
   .)٢()األجر مثلما كان يعمل صحيحا مقيما

 ويدل على التفسري الذي ذكرناه وجعلناه ثالثًا للتفسريين ما أخرجه احلاكم
من قرأ القرآن مل يرد إىل >: قال يف الشعب عن ابن عباس والبيهقي، وصححه

إِالَّ الَّذين آمنوا وعملُوا ،  فَلَ سافلنيثُم رددناه أَس{: وذلك قوله، أرذل العمر
اتحال٣(<ال يكون حىت ال يعلم من بعد علمٍ شيئًا: قال}الص(.   

 :أعـين قولـه سـبحانه    ـ  قـد تكلمـت علـى مفـردات هـذه اآليـة      : فإن قلت
ر ، والْعصر{ سـي خانَ لَفومل تـتكلم علـى جمموعهـا مـن حيـث      ، }إِنَّ اإلِنس

  . قت له؟سي رض الذيغالو، حملها
  . قسميةٌ إنشائيةٌ ال حمل هلا من اإلعراب )٤(هي مبتدأةٌ: قلت

، رض الذي سيقت له فهو ترهيب عباد اهللا سـبحانه عـن معاصـيه   غوأما ال
إلميـان  يف ا )٥(وترغيبـهم ، وإمهال ما أوجبه على عباده من اإلميـان والعمـل  

م من ظلمات اخلُسـر  ن ذلك هو الذي يكون به خروجهأو، وعمل الصاحلات
إىل هذا الوعد  ]ب١٠[فمن ألقى السمع وهو شهيد ، إىل أنوار اإلميان والطاعة

م يونِعـ ، إىل خـري البدايـة والنهايـة   والترغيب والتهديد جذَبه ذلـك  ، والوعيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

=  
يف فـتح خيـرب، وكـان مـن      ‘ عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى األشعري، قدم على الـنيب : هو ) ١(

ابن عبد  :نظر، ا)٥٢: (وقيل). ٥٠: (، وقيل)٤٤(مبكة سنة : ات بالكوفة، وقيلأحسن الناس صوتاً بالقرآن م
 ). ٣/٢٧٣( اإلصابةابن حجر، ، )٣/٣٦٧( أسد الغابةابن األثري، ، )٣/٩٧٩( االستيعابالرب، 

 يكتب للمسافر مثـل مـا كـان يعمـل يف اإلقامـة      :يف اجلهاد والسري، باب، اجلامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٢(
يف الســنن  ،، والبيهقــي)١٩٦٧٩(، رقــم )٣٢/٤٥٧(، والشــيباين، يف املســند )٢٩٩٦( ، رقــم)٢/٣٥٧(

 ). ٦٣٣٩(، رقم )٣/٣٧٤(الكربى 

صـحيح ووافقـه الـذهيب،    : ، وقـال )٣٩٥٢(، رقم )٢/٥٧٦(أخرجه احلاكم، يف املستدرك على الصحيحني  ) ٣(
لبـاين، حممـد ناصـر الـدين، صـحيح      ، وصححه األ)٢٧٠٦(، رقم )٢/٥٥٦(والبيهقي، يف شعب اإلميان 

  ). ١٤٣٥(، رقم )٢/٨١(هـ، مكتبة املعارف، الرياض ١٤٢١، ١الترغيب والترهيب، ط
  . مبتدأ )ب(يف  ) ٤(
 . يرغبهم) ب(يف  ) ٥(
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  . ووصل إىل درجات اجلنان، وجنا من دركات اخلسران، الدنيا واآلخرة
 )١(نساين يطلبون الوصـول إىل النعـيم  ومعلوم أن العقالء من هذا النوع اإل

ألن نعيم الدنيا وإن بلـغ يف  ، فىنوالعيش اهلين الذي ال ينقطع وال ي، األبدي
املنـازل فهـو مكـدر بأنـه زائـلٌ       وأعـال ، إىل أرفع الرتـب  )٢(ةاحلسن والرفاه

وكـل  ، ظنه من طاوع كواذب اآلمال بعيدا )٣(قريب وإنواالنتقال عنه ، ذاهب
يكـون حزـا أكثـر مـن     ، وكـل نعمـة تـذهب   ، يعلم أن كل نعيم يزول عاقل

  . اوغمها أعظم من الفرح ، سرورها
  :حيث يقول )٤(وقد أحسن املتنيب

  أشـــد الغـــم عنـــدي يف ســـرورٍ

  

ــاحبه انتقـــاال   صـ عنـــه ــيقَّن ٥(تـ(  
  

وبعـدت مراميهـا فآخرهـا التقضـي     ، واآلمال بأسرها وإن طالـت ذيوهلـا  
  :وهلذا أقول، والذهاب

لَ      ك طولُ عمـرٍ فـإن احلَبـنال يغر  

  

  يطـــوى مـــن ســـاعة املـــيالد     
  

اه   : يقـال ، )٦( ]٣:العصر[ }وتواصوا بِالْحق{ :قوله يةوصـ تأوصـاه ووصـ 
   .)٧(عهد إليه

هـذا  . وذاك هذا، وهذا ذاك، ومعىن التواصي أنه أوصى به أوهلم آخرهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . نعيم األبدي) ب(يف  ) ١(
  . الرفاهية إىل أبلغ الرتب )ب(يف  ) ٢(
  . ومن ظنه )ب(يف  ) ٣(
بالشام وأكثر املقام بالبادية، وطلـب   أالشاعر املشهور، نش احلسن أبو الطيب املتنيبأمحد بن احلسني بن : هو ) ٤(

األدب وعلم العربية، ونظر يف أيام الناس، وتعاطى قول الشعر من حداثته، حىت بلغ فيه الغاية اليت فاق أهـل  
وفيـات  خلكان، ابن ، )٤/١٠٢(ريخ بغداد أتاخلطيب، : انظر، )٣٥٤(مات سنة ، عصره، وعال شعراء وقته

  ). ٢/٣٤٧(خزانة األدب البغدادي، ، )١/١٢٠(األعيان 
 هــ، دار بـريوت، بـريوت   ١٤٠٣، )ط، د(، أمحـد بـن احلسـني، يف ديـوان املتـنيب،      املتـنيب  :انظر البيت ) ٥(

  ). ١٤٠ص(

 }وتواصوا{ :قوله) ب(يف  ) ٦(
 ). وصي(ان العرب ، ابن منظور، لس)وصي(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة : انظر ) ٧(



  
  

 

  . هو املعىن اللغوي
ل على االشتراك يف أصل الفعل كما هو مقرر يف علوم اللغـة  والصيغة تد

  . العربية
وأصله الثبوت من حـق الشـيء إذا   ، واحلق يف الشرع واللغة ضد الباطل

  . ضد املبطل )١(واحملق، ثبت
فيـدخل التواصـي   ، واملراد هنا أنه وصى بعضهم بعضا مبا حيق القيام بـه 

  . دخوالً أوليااإلسالم باإلميان وبالقيام بأركان 
والنهي عن ، ومن أهم أنواع التواصي باحلق أن يتواصوا باألمر باملعروف

ومن أمهها أيضا أن يتواصوا ببيان ما يعـرف بعضـهم مـن بعـض أنـه      ، املنكر
ومـا خيـالف مـا يرضـاه اهللا     ، مرتكب له واقع فيه من املعاصي واملكروهات

املرضـية فيمـا بينـهم وبـني      سبحانه وحيبه من األخـالق الصـاحلة والشـمائل   
  . أنفسهموفيما بينهم ، رم

التواصـي بـه حفـظ اللسـان مـن الغيبـة والنميمـة         ]أ١١[ومن أعظم مـا ينبغـي   
ب  {فإن هذه أمور ى عنها الكتـاب العزيـز   ، والسخرية والتنابز باأللقاب تـغالَ يو

مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح بحا أَيضعكُم بضعب يه١٢: احلجـرات [ إىل آخر اآلية }أَخ[ ،
كُم  {، ]١١: القلم[ }همازٍ مشاء بِنميم{ وا أَنفُسـز لْمـالَ ت١١: احلجـرات [ إخل }و[ ،
اآليــة  )٢( }الَ يســخر قَــوم مــن قَــومٍ{، ]١: اهلمــزة[ }ويــلٌ لِّكُــلِّ همــزة لُّمــزة{
ــرات[ ــابزوا{، ]١١: احلج نالَ تو   ــان اإلِمي ــد عب ــوق الْفُس ــم ساال ــئْس ــابِ بِ  }بِاألَلْقَ
  .]١١: احلجرات[

والذم ، والنعي على فاعلها، عن هذه األمورويف السنة املطهرة من النهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . واحلق ضد البطل )ب(يف  ) ١(
  .}الَ يسخر قَوم من قَومٍ{، }ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّمزة{ :حبذف هاتني اآليتني )ب(يف ) ٢(



  
  
 

- ١٤٢ -  
 

  . بعضه فضالً عن كله )١(إميان من له ما يزجر من له شيءُ
كُوإمنا يب ما ثبت ذلك جهنم حصائد ألسنتهم ك على مناخرهم يف الناس

   .)٢(صلى اهللا عليه وسلم عنه
. وأشنع من كـل معصـية  ، هو أقبح من كل ذنبٍ )٣(ومثل ذلك الكذب بل

ا  {: ونفى عـن فاعلـه اإلميـان فقـال    ، وقد ذم اهللا مرتكبه مبا هو معروف مـإِن
اللّه اتونَ بِآينمؤالَ ي ينالَّذ برِي الْكَذفْت٤(اآلية ]١٠٥: النحل[ }ي(.   

ــذب   )٥(وورد ــن ذم الك ــرة م ــنة املطه ــو   ، يف الس ــا ه ــه م ــنفري عن والت
   .)٦(معروف

ومواعظ الفُصحاء ما يتعظ به كل ، ورد يف ذمه من كالم احلكماءوكذلك 
كل من له فهم ملا ينشأ عن هذه اخلصلة السيئة القبيحة  )٧(جر بهزوي، ذي عقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . اإلميان )ب(يف  ) ١(
 :، وقـال )٢٦١٦( ، رقـم )٥/١٣( يف اإلميان، باب ما جاء يف حرمة الصالة، سنن الترمذي، أخرجه الترمذي ) ٢(

، رقـم  )٢/١٣١٤( يف الفـنت، بـاب كـف اللسـان يف الفتنـة     ، سنن ابن ماجـه،  ، وابن ماجه<حسن صحيح>
 -٢/٤٤٧(يف املسـتدرك  ، من حديث معاذ بن جبـل رضـي اهللا عنـه، وصـححه احلـاكم      كالمها، )٣٩٧٣(

 ). ٢٦١٦(، رقم )٣/٤٢(يف صحيح سنن الترمذي ، واأللباين، )٣٥٤٨(رقم ، )٤٤٨

  ). بل(حبذف  )ب( يف ) ٣(
. )<طبع املؤمن على كل خلق ليس اخليانة والكـذب ي> :ومن الوارد يف ذمه من السنة املطهرة(، )ب(يف ادة زي ) ٤(

، و ضـعفه  )٤٨١١(، رقم )٤/٢٠٧(، والبيهقي، يف شعب اإلميان )٤/٣٢٣(ابن عدي، يف الكامل  أخرجه
هـ، مكتبة املعـارف،  ١٤١٢، ١، طواملوضوعة يفةالضع األحاديث سلسلة، يف الدين ناصر حممد، األلباين
  . خترجيه بتوسع يف السلسلة: وانظر). ٢٣١٥(، رقم )٧/١٩٦( الرياض

 . ورد: حبذف إحدى النونني) ب(يف  ) ٥(
، )٣٤(، رقـم  )١/٢٧(من ذلك ما خرجه البخـاري، اجلـامع الصـحيح، يف اإلميـان، بـاب عالمـة املنـافق         ) ٦(

واللفظ له، كالمهـا مـن   ) ٥٨(، رقم )١/٧٨(ميان، باب بيان خصال املنافق ومسلم، صحيح مسلم، يف اإل
ومـن  ، خالصاً اًأربع من كن فيه كان منافق(: ‘ قال رسول اهللا :قالرضي اهللا عنهما،  عبداهللا بن عمروحديث 

لةٌكانت فيه خ من نفـاق حـىت يـدعها    لةٌمنهن كانت فيه خ:  د وإذا وعـ ، غـدر  عاهـد  وإذا، ث كـذب إذا حـد
 . )وإذا خاصم فجر، أخلف

 .ويرتجر به) ب(يف )  ٧(



  
  

 

  . من مفاسد الدين والدنيا
وتطابقت على ذمه كتـب اهللا  ، ا اتفقت عليه الشرائعواحلاصل أن قُبحه مم

  . كلمة رسل اهللا سبحانه على قبحه وقبح فاعلهواحتدت ، املرتَّلة على أنبيائه
 لإلنسـان عنـد مالقـاة مـن لـه اشـتغال      فينبغي ، واعلم أن لكل مقام مقاالً

مـن كـان   فبعمل من األعمال أن يأخذ يف توصيته مبا ينتفع به فيما هو بصدده 
  . فينبغي أن يوصيه حبسن النية أوالً، مشتغالً مثالً بالعلم

ومـا يتوصـل بـه    ، مث باالشتغال مبا يعود نفعه عليـه مـن الكتـاب والسـنة    
  . وكيفية العمل ما ثانيا، همهاويعني على ف، إليهما

  . ملذهب من املذاهب ثالثًامث اإلنصاف وعدم التعصب 
 )١(وسنة رسوله صلى اهللا عليه، سبحانهمث اإلرشاد إىل الرد إىل كتاب اهللا 

  . وسلم عند االختالف رابعا
، مث هكذا يأخذ مع أهل كل صناعة بتوصيتهم مبا ينتفعون به يف صناعتهم

رف   . وحيفظون به دينهم يف مباشرام فال نطيل الكالم يف تعـداد أهـل احلـ ،
اس نـ للفإنـه ال خيفـى علـى الـذكي املمـارس      ، ]ب١١[ وأنواع أهل األعمـال 

العارف بقواعـد الشـرع مـا يتعلـق بـه النفـع أو الضـر لكـل طائفـة مـن هـذه            
فيه  )٢(وجوير، فيأخذ مع كل طائفة فيما يهمها ويخشى منه ضررها، الطوائف

  . نفعها
فقد دل علـى ذلـك اآليـات    ، وباجلملة فهذه اآلية كما تدل على ما ذكرنا

ودل علـى ذلـك   ، نكرواألحاديث الواردة يف األمر باملعروف والنهي عن امل
وتعــاونواْ علَــى الْــرب والتقْــوى والَ تعــاونواْ علَــى اإلِثْــمِ {: أيضــا قولــه تعــاىل

انودالْعوما ورد يف هذا املعـىن مـن اآليـات واألحاديـث    ، ]٢: املائدة[} و ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . صلى اهللا عليه وآله وسلم) ب(يف  ) ١(
  . ويرجى) ب(يف  ) ٢(
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  . وهو الكثري الطيب
ال يـؤمن  ( :أنـه قـال   )١(وسـلم عليـه   وقد ثبت يف الصحيح عنه صـلى اهللا 
   .)٢()أحدكم حىت يحب ألخيه ما يحب لنفسه

وتدبره كُلية التدبر عرف ما جيب على ، فمن فهم هذا احلديث حق الفهم
لكل عاقل أن اإلنسان حيب لنفسه فمعلوم ، أهل األخوة الدينية لبعضهم بعضا

ها وأرفع منازل الدنيا اليت مل تشب مبا يكـدر ، منازل الدين أن يكون يف أعال
نفسه أنـه حيـب لكـل     )٣(من فإن وجد، وخطر العاقبة، من اإلمث وسوء التبعة

، روعـه  فليفرح، أن يكون هكذافرد من أفراد من مجعته وإياه األخوة الدينية 
وإن مل جيد من نفسه حمبـة ذلـك   ، وينثلج صدره، ويطمئن قلبه، ولتقر عينه

ط يف إميانـه الـذي ال يـتم إال    مفر، ألخيه فليعلم أنه مفرط يف األخوة الدينية
كما تدل عليه تلك العبـارة الـيت تكلـم    ، بل ال يثبت من األصل إال به، بذلك

   .)٤(صلى اهللا عليه وسلما الصادق املصدوق 
  ؟ )٥(هلذه اآلية بأن املراد باحلق القرآن قتادةما تقول يف تفسري : فإن قلت

وأكملـه وأجلـه    أقـول إنـه قـد اقتصـر علـى رأس احلـق وأساسـه       : قلت
ومـن   ،)٦(ولكن من احلق أيضا سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وامجله

، احلق ما كان عليه السلف الصاحل من الصحابة والتابعني مـن اهلـدي القـومي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم) ب(يف ) ١(
، )١/٢١( من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيـب لنفسـه  : يف اإلميان، باب، اجلامع الصحيح، أخرجه البخاري ) ٢(

، باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب يف اإلميان، صحيح مسلم، واللفظ له، ومسلم، )١٣( رقم
  .�كالمها من حديث أنس بن مالك ، )٤٥( ، رقم)١/٦٧(ألخيه املسلم ما حيب لنفسه 

  . يف نفسه )ب(يف  ) ٣(
 . صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم) ب(يف  ) ٤(
الترتيـل   ، البغوي، معامل)١٠/٣٤٦٢(، الرازي، تفسري ابن أيب حامت )٢٤/٦١٤(الطربي، جامع البيان : انظر ) ٥(

  ). ١٥/٦٤٤(، السيوطي، الدر املنثور )٨/٥٢٢(

  . صلى اهللا عليه وآله وسلم) ب(يف  ) ٦(



  
  

 

وإن كـان  ، وتعاملـهم ، واخلُلُق املبارك فيما يتعلـق بـأمر معاشـهم ومعـادهم    
  . متقيدون مبا فيها ،امخلقون فإم مت، يف الكتاب والسنةغالب ذلك هو 

يف وصـفها لرسـول اهللا صـلى اهللا     )٢(رضي اهللا عنها )١(وهلذا قالت عائشة
ك لَعلـى   {: مع قوله عـز وجـل   ،)٤(أنه كان خلقه القرآن :)٣(عليه وسلم إِنـو
  . ]٤: القلم[ }خلُقٍ عظيم

ق فما تقول فيما ذهـب إليـه بعـض املفسـرين أن املـراد بـاحل      : فإن قلت
   ؟ )٥(املذكور يف هذه اآلية هو التوحيد

دخل إىل نـور اإلسـالم     ]أ١٢[ أقول إن التوحيد هو الباب الذي: قلت ال يـ
وهو الفرقـان  ، وال يخرج من ظلمات الكفر والضالل إال به، واإلميان إال منه
ولكنـه ال  ، وهو املقدم من أركان اإلسـالم ، وأهل الكفران، بني أهل اإلميان

يف األحاديـث   )٦(وهلذا يقـول صـلى اهللا عليـه وسـلم    ، الم به وحدهيتم اإلس
هـو أن  ( :الصحيحة الثابتة من طرق كثرية يف جواب مـن سـأله عـن اإلسـالم    

وحتُج ، وتصوم رمضان، وتؤيت الزكاة، وتقيم الصالة، تشهد أن ال إله إال اهللا
بـه اإلميـان    فكيف يتم، ال يتم به على انفراده المكان اإلس )١(فإذا ،)٧()البيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ا باملدينة وهي ابنـة   تزوجها مبكة قبل اهلجرة بسنتني، وابتىن ‘عائشة بنت أيب بكرالصديق زوج النيب : هي ) ١(
ابـن عبـد الـرب،     :انظـر . ، ودفنـت بـالبقيع  )٥٨:(، وقيـل )٥٧(سـنة   تبكراً غريهـا، ماتـ   ‘مل ينكح  تسع،

 ). ٧/١٨٧(اإلصابة ابن حجر، ، )٧/١٨٨(أسدالغابة ابن األثري، ، )٤/١٨٨١(االستيعاب 

 . رضي اهللا تعاىل عنها) ب(يف  ) ٢(
 . صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم )ب(يف  ) ٣(
، )٧٤٦(، )١/٥١٣( ..، باب جامع صـالة الليـل  يف صالة املسافرين وقصرها، صحيح مسلم، أخرجه مسلم ) ٤(

ألسـت  : ، قالـت ‘يا أم املؤمنني أنبئيين عن خلـق رسـول اهللا   > :من حديث سعد بن هشام رضي اهللا عنه قال
  . <كان القرآن ‘فإن خلق نيب اهللا : بلى، قالت: قلت ؟ تقرأ القرآن

البغـوي،  ، )٢٠/١٨١(، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )٣/٥١٦( مقاتل ابن سليمان البلخي، تفسري: انظر ) ٥(
ابـن عبـاس رضـي اهللا    : ، وهـذا قـول  )٥/٧٠٠(فـتح القـدير   ، الشوكاين، )٨/٥٢٢(البغوي، معامل الترتيل 

 . بن سليماناهما، ومقاتل نع
 . صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم )ب(يف  ) ٦(
  ). ١١٠ص(تقدم خترجيه  ) ٧(
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  !؟اإلميان وعمل الصاحلات
وهو أن يقـال أن اإلميـان ملـا    ، هاهنا شيءٌ يقوي تفسري هذا القائل: فإن قلت

وكـذلك ملـا كـان عمـل     ، مذكورا يف هذه السورة قبل التواصـي بـاحلق  كان 
  الصاحلات مذكورا قبله كان محله على التوحيد سائغا مقبوالً؟

يه أركان اإلسالم دخوالً أوليا فقـد  إذا كان عمل الصاحلات مما تدخل ف: قلت
ا مقـدم علـى دخـول سـائر     هبل دخوله في، دخل التوحيد فيها من هذه احليثية

يتيسـر  ومفتاحهـا الـذي ال   ، ألنه باا الذي يدخلُ منـه إليهـا  ، أركان اإلسالم
فالتفسري للحق به مل يأت بفائدة مل يتقدم يف هـذه  ، الوصول إليها بدونه ألحد

  . يفيدهاالسورة ما 
فإن عملَ الصاحلات ، هذا اإللزام مشترك بينك وبني هذا القائل: فإن قلت

ألنـه مـن   ، قد اشتمل على التواصي باحلق على الصورة اليت فُسرت اآلية ا
  . عمل الصاحلات

، وكـذلك التواصـي بالصـرب   ، هو من مجلة عمل الصاحلات، نعم: قلت
عاظم األثر احلاصل عنهما كان ذلـك  ويت، ولكنهما ملا كان يكثر االنتفاع ما

وذلك نكتة مسوغة ملثل هذا كمـا صـرح بـه أربـاب     ، وجها إلفرادمها بالذكر
  . املعاين والبيان

ويقـول أن  ، هلذا القائل أن يسلُك هذا املسـلك الـذي سـلكته   : فإن قلت
التواصي بالتوحيد ملا كان باملرتلة اليت هو ـا حسـبما قـدمت ذكـره صـلح      

  من عموم الصاحلات؟إلخراجه 
فإن قَصر ، مت له هذا فقد ارتكب خالف ما يدل عليه اللفظ )٢(هو وإن: قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
=  
  . وإذا كان )ب(يف  ) ١(

  . هو إن مت) ب(يف  ) ٢(



  
  

 

بوجـه مـن الوجـوه     ]ب١٢[ احلق على التوحيد مل يدل عليه هـذا اللفـظ القـرآين   
فاألوىل ما قدمنا ذكره من دخـول التوحيـد حتـت األعمـال الصـاحلة      ، املعتربة

فإن ذلك هـو الـذي يفيـده    ، على ما ذكرنا ومحل التواصي باحلق، دخوالً أوليا
  . املعىن العريب الذي جيب علينا تفسري كتاب اهللا سبحانه به

وهو أنـه إن حمـل التواصـي بـاحلق علـى      ، هاهنا إشكالٌ آخر: فإن قلت
وإن محـل علـى اإلطـالق    ، العموم مل يكن يف قدرة أحـد مـن العبـاد ذلـك    

  الصادق على البعض فما هو؟
لى البعض الذي حيق التواصي به كما قدمنا بيانه فـال  هو حممول ع: قلت

  . إشكال
  .]٣:العصر[}وتواصوا بِالصبر{: قوله

اليت تعـرض للعبـد   واملراد به هنا الصرب على املكاره ، الصرب ضد اجلزع
ومـا  ، فإن من صرب على ذلـك لكونـه مـن قـدر اهللا    ، يف بدنه أو أهله أو ماله

، ومنه الصرب عن معاصي اهللا عز وجل، ا حممودان ذلك صرباقضى به عليه ك
والصرب على ما يقوم به من فرائضه من املداومة عليها وإيقاعهـا علـى الوجـه    

، واحلـج ، بـه إىل مشـقة كاجلهـاد    قائموالسيما ما كان حيتاج ال، املأمور به
  . وبعض أنواع األمر باملعروف والنهي عن املنكر

بالصـرب بالـذكر مـع دخولـه حتـت       ما وجه ختصيص التواصي: فإن قلت
  . التواصي باحلق بعد دخوله حتت عمل الصاحلات؟

ورتبة فخيمة كما يفيـد  ، وجه ذلك أنه ملا كان الصرب مبرتلة عظيمة: قلت
ابِرِين   { :ذلك قولـه سـبحانه   الصـ ع مـ ه وفَّى   {، ]٤٦: األنفـال [ }إِنَّ اللـّ ا يـ مـإِن

رِ حيم بِغهرونَ أَجابِرابالصولـه  دخكان إفراده بالـذكر بعـد   ، ]١٠: الزمر[ }س
النكتـة لـذكر   كمـا هـو   ، ومزيد شرفه، حتت ما قبله دليالً على ارتفاع درجته

  . أو متأخرٍ عنه، اخلاص بعد اندراجه حتت عمومٍ متقدم عليه



  
  
 

- ١٤٨ -  
 

ا  {: قد ثبت يف الكتاب العزيز قوله عز وجل: فإن قلت مـ نأَي كُمعم وهو
ممجيع عباده )١(وهذا يفيد أنه مع. ]٤: احلديد[ }كُنت! .  

واليت مع الصابرين معية خاصة دالة على أناقة هذه ، هذه معية عامة: قلت
   .)٢(اخلصلة على كل اخلصال

وأي مزية توازي مزية مـن هـو مـن    ! وأي فضيلة تداين فضيلة من كان اهللا معه
هـذه املعيـة اخلاصـة قولـه عـز      ومثل ! الساميةواملرتلة ، أهل هذه الطبقة الشريفة

فمـن مجـع   ، ]١٢٨: النحل[ }إِنَّ اللّه مع الَّذين اتقَواْ والَّذين هم محسِنون{: وجل
  . ]أ١٣[ واملنقبة العالية، بني التقوى واإلحسان استحق هذه املعية الفاضلة

واألحاديـث  ، وقد ورد يف شرف الصرب ومزيد فضله من اآليات القرآنيـة 
  . لنبوية ما لو جمع لكان مؤلفًا مستقالًا

  . مىت حيق التواصي بالصرب؟: فإن قلت
أو مـن  ، مـن أمـر قـد أصـابه    حيق إذا رأى اإلنسان من أخيه جزعا : قلت

أو من عدو قد جاهره ، فراقه أو من قريب قد فارقه أو دنا، ت بهحاجة قد نزل
وال يـدفع  ، فيـد شـيئًا  فيذكر لـه أن هـذا اجلـزع ال ي   ، أو حنو ذلك، بالعداوة
وليس له فائدة إال جمرد فَوت ثواب املصيبة مع ضم ، وال يرد فائتا، مكروها

ويبني لـه أن تعـذيب اإلنسـان    ، مصيبة اجلزع إىل مصيبة ما وقع اجلزع ألجله
وال يقدر العبد على استداركه شعبةٌ من ، فيما ال ميكن دفعهنفسه باهلم والغم 

  . اجلنون

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . من مجيع عباده) ب(يف  ) ١(
ابن تيمية، أمحد بن عبـد احللـيم، جممـوع فتـاوى شـيخ اإلسـالم، مجـع        : أقسام املعية والكالم عليها: انظر ) ٢(

لشئون احلرمني الرئاسة العامة : فهد بن عبد العزيز، إشراف: عبد الرمحن بن قاسم، طبع بأمر امللك: وترتيب
ــدة الواســطية، ط : ، الفــوزان، د)٢٥٠-١١/٢٤٩( ــن فــوزان، شــرح العقي ــة ١٤١٣، ٦صــاحل ب هـــ، مكتب

 ). ٨٦-٨٣ص(املعارف، الرياض 



  
  

 

  :)١(الشاعر وما أحسن قول
  اهبأرى الصرب حممـودا وعنـه مـذ   

    واجـب والصـرب الصـرب هناك حيـق  
  

  ؟يكـن عنـه مـذهب    كيف إذا ما ملف  
   )٣(أوجـب  )٢(ةرووما كان منه للضـر 

  

وقد اتفق العقالء مجيعا مسلمهم وكافرهم على أن اجلزع ألجل أمـرٍ قـد   
يب للـنفس فيمـا ال   فات وتعذر استدراكه قبيح عند مجيع العقالء؛ ألنـه تعـذ  

ع بوجه من فيرجى إدراكُه فهو مفسدةٌ خالصة خالية عن النوال ، ميكن رجوعه
ال لسـبب يقتضـي   ، نفسه بشيء يؤمله ضربفال فرق بينه وبني من ي، الوجوه

فإن أهل الطـب  ، ضرر اجلزع أشدبل ، بل عبثًا ولعبا، وال لعلة توجبه، ذلك
بسـببه العلـل الصـعبة     )٤(تولـد يو، شـديدا اتفقوا على أنه يضر باألبدان ضررا 

  . الشديدة اليت يصعب اخللوص عنها باألدوية
  :)٥(وما أحسن قول القائل

   .)٦(وال يرد عليك الفائت احلزنُ
قد دل ذلك النظم القرآين على أنه ال خمرج من اخلسر الـالزم  : فإن قلت

ومـا عطـف عليـه    ، ذكر بعد حرف االستثناء من اإلميان )٧(مبالكل إنسان إال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشاعر املشهور صاحب الـنظم العجيـب،   ، أبو احلسن، املعروف بابن الرومي علي بن العباس بن جريج: هو ) ١(
ببغـداد   ، ماتادرة فيستخرجها من مكامنها ويربزها يف أحسن صورةوالتوليد الغريب، يغوص على املعاين الن

سـري أعـالم النـبالء    ، الـذهيب،  )٣٥٨/ ٣(وفيات األعيـان  ابن خلكان، : انظر. ، وقيل غري ذلك)٢٨٣( سنة
 ). ٢١/١١٣(الصفدي، الوايف بالوفيات ، )١٣/٤٩٥(

: بـاس، ديـوان ابـن الرومـي، شـرح األسـتاذ      كذا يف النسختني من املخطوط، وعند ابن الرومي، علي بن الع ) ٢(
 . )كالضرورة(): ١/١٤٧(هـ، دار الكتب العلمية، بريوت ١٤١٥، ١أمحد حسن بسج، ط

 ). ١/١٤٧(البيتني عند ابن الرومي، يف ديوانه : انظر ) ٣(
  . وتتولد) ب(ويف  ) ٤(
 . املتنيب :القائل ) ٥(
  : ، وأما صدره فيقول فيه)٤٧١ص(عجز البيت عند املتنيب، يف ديوانه : انظر ) ٦(

فما يدمي سرور ما سررت به  وال يرد عليك احلَ الفائتنُز.  
  . إال ما ذكر) ب(يف  ) ٧(
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مـع أن مثـل   ، من عمل الصاحلات ومن التواصـي بـاحلق والتواصـي بالصـرب    
وغايته أنـه مـن آكـد    ، ليس بواجبالتواصي بالصرب على الصفة اليت ذكرناها 

ولكنـه ال  ، ومن أفضل ما يـؤجر عليـه اإلنسـان مـن الصـاحلات     ، املندوبات
ا  ، يوجب تركُه البقاء يف اخلسر ا  ولو أوجب ذلك لكـان واجبـومل ، ال منـدوب

بل من املوعظـة  ، بأنه واجب على تلك الصفة ]ب١٣[ يقل أحد من أهل العلم
  . احلسنة والدعاء إىل اخلري اخلالص

وذلـك حيـث يكـون    ، ال شك أن بعض التواصـي بالصـرب واجـب   : قلت
وذلـك كالصـرب عـن    ، واجلزع حرام عليـه ، الصرب واجبا متحتما على صاحبه

فإنه جيب على كل مسـلم  ، والصرب على طاعاته الواجبة ،معاصي اهللا سبحانه
علـى   وعدم الوقوع فيما يؤدي إليه ترك الصرب مـن اإلقـدام  ، الصرب على ذلك

وما يؤدي إليه ترك الصرب على فـرائض  ، والوقوع يف احملرمات، معاصي اهللا
  . واإلمهال ملا حتتم عليه القيام به منها، اهللا من الوقوع يف اإلخالل ا

له بالصـرب مـن     األمر ،فإنه إذا كان األمر هكذا وجب على من علم ذلك
ومها واجبـان عنـد وجـود    ، باب وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  . وال إشكال يف مثل هذا. وفعل ما حيرم، سببهما املفضي إىل ترك ما جيب
ن وذلـك إذا كـا  . وهكذا التواصي باحلق يحمل على النوع الذي جيب منه

قد وقع اإلخالل مبا جيب التمسك به من احلق الذي حيـق علـى كـل مسـلم     
ا علـى كـل        فإنه حينئذ يكون ، القيام به التواصـي بلزومـه والتمسـك بـه واجبـ

ومها واجبـان عنـد   ، مسلم؛ ألنه من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
   .وفعل ما حيرم كما قدمنا، عروض سببهما املفضي إىل ترك ما جيب

أو يسـتلزم  ، وهكذا عمل الصاحلات؛ فإنه حيمل على ما جيب فعله منها
  . تركه الوقوع يف حمرم من احملرمات



  
  

 

وإن كـان التواصـي بـاحلق والتواصـي     ، هكذا جياب عن ذلك اإلشـكال 
حبق العموم  وفاءً، وعلى كل وجه، بالصرب مشروعني لكل مسلم يف كل حال

  . اءت به السنة املطهرةوج، الذي أرشد إليه الكتاب العزيز
فاحلاصل أنه خيرج العبد عن اخلسر بالقيـام مبـا جيـب عليـه مـن عمـل       

 )١(وحيسن منه وينـدب لـه  . والتواصي بالصرب، والتواصي باحلق، الصاحلات

طن اليت يكـون  يف كل موطن من املواأن يقوم بإرشاد أخيه إىل احلق والصرب 
من بـاب النصـيحة الـيت يقـول فيهـا       فإن ذلك، )٢(مجيالًاإلرشاد إليها حسناً 

   .)٤()الدين النصيحة( :)٣(الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم
وأنت خبري مبا يفيده هذا التركيب املصـطفوي مـن احلصـر الـدال علـى      

بـل قـد   ، ا هي الفرد الكامـل مـن أفـراد الـدين    أو، ]أ١٤[ يف شأااملبالغة 
كمـا ثبـت يف الصـحيحني     ،جعلها الشـارع مـن حـق املسـلم علـى املسـلم      

وإذا عطـس  ، إذا لقيه أن يسلّم عليه )٥(أن حق املسلم على املسلم(: وغريمها
ه  ، يعـوده وإذا مـرض أن  ، وإذا دعاه أن يجيبه، أن يشمته وإذا مـات أن يتبعـ ،

   .)٦()وإذا استنصحه أن ينصحه
ونـوع مـن   ، والتواصي بالصرب شعبةٌ من شعب النصـيحة فالتواصي باحلق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ). له(حبذف  )ب(يف  ) ١(
  .، والصواب ما أثبتناه)حسن مجيلٌ) (أ(، ويف )ب(كذا يف  ) ٢(
 . صلى اهللا عليه وآله وسلم) ب(يف  ) ٣(
  ). ٧٣ص(تقدم خترجيه  ) ٤(

  ). أن حق املسلم على املسلم: كما ثبت يف الصحيحني وغريمها(حبذف  )ب(يف  ) ٥(
، ومسلم، )١٢٤٠(، رقم )١/٣٨٤(أخرجه البخاري، اجلامع الصحيح، يف اجلنائز، باب األمر باتباع اجلنائز  ) ٦(

لـه،  ، واللفـظ  )٢١٦٢(، رقم )٤/١٧٠٤(ومسلم، صحيح مسلم، يف السالم، باب من حق املسلم للمسلم 
، مجـيعهم  )١٤٣٥(، رقـم  )١/٤٦١(وابن ماجه، سنن ابن ماجه، يف اجلنائز، باب ماجاء يف عيادة املريض 

  . �أيب هريرة  حديث نم
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ما هو واجب كذلك يكون يف أفراد النصيحة ما  )١(وكما يكون فيهما، اعهاأنو
  . هو واجب

على طرائقـه أن هـذا مـن بـاب     وميشي ، فإن قال من يتقيد بعلم األصول
  . وهو ال جيوز، اجلمع بني احلقيقة وااز

بل هو من العمل مبـا يفيـده   ، حنن مننع أن يكون هذا من اجلمع: قلنا له
ولـو  ، واالقتصار على البعض لـدليلٍ اقتضـى ذلـك   . ضيه الصيغةوتقت، اللفظ

فإنـه ميكـن أن   ، فيما حنن بصددهأيضا عدم اجلواز  )٢(معه سلمنا فنحن مننع
فيكون ما ذكرناه من عموم ااز ال من ، ر به عنهماا ويعبميراد معىن يشمله

اجلمع بـني   إن ذلك من: على أنه ميكن أن يقال، اجلمع بني احلقيقة وااز
وهو سائغ مقبـول علـى مـا هـو املـذهب احلـق مـن تلـك         ، معنيي املشترك

  . يف اجلمع بني معنيي املشتركاملذاهب املدونة 
  . وهكذا يقال يف النصيحة }وعملُوا الصالحات{: كذا يقال يف قولهو

والتواصي بالصرب إذا كان مـع مـن يقبـلُ    ، هذا التواصي باحلق: فإن قلت
وديـدنهم  ، شـأن املـؤمنني مـع بعضـهم الـبعض      )٣(مـل لـه فهـو   نعوي، ذلك

وال ينقـاد ملـن   ، مل لهنعوال ي، ورمبا كان بعضهم ال يقبل ذلك، وهجيراهم
  . ووصاه بالصرب، وصاه باحلق

وهلذا عطف على الذين آمنوا وعملـوا  ، الكالم هنا مع أهل اإلميان: قلت
وشـأن  ، ملعطوف واملعطوف عليـه املقتضي للجمع بني االصاحلات باحلرف 

، وشكره على ذلـك ، واالنقياد لقائله، نعمال لهواإل، أهل اإلميان قبول ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . فيها) ب(يف )  ١(

 ).معه(حبذف ) ب(يف )  ٢(
 .من شأن) ب(يف )  ٣(



  
  

 

وجفـاة املنتسـبني إىل   ، وأما ما ذكرت فهو من أخـالق اجلبـابرة  ، والدعاء له
  . لسنا بصدد الكالم معهمواإلسالم 

ة الـيت  لكن إذا كان التواصي باحلق والتواصي بالصرب واجبا علـى الصـف  و
، ]ب١٤[ باملعروف والنـهي عـن املنكـر   قدمنا فقد عرفناك أا من باب األمر 

ا فعليـه أن    ، وهو واجب على كل مسلم لكل من ارتكب حمرما أو تـرك واجبـ
 )١(فإن قـدر علـى  ، ويرغم به أنفه، ويصك به وجه من استحقه، رضهغيقوم ب

ن وجد من نفسه قوة على على ذلك شاء أم أىب فهو الواجب على مأن حيمله 
وإن بلغ يف الضـعف  ، وإن عجز عن ذلك فال أقل من أن ينكره بلسانه، ذلك

أو خيشى على نفسه مـا ال يسـتطيع دفعـه    ، إىل حد يعجز عن اإلنكار باللسان
 )٢(ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم، عن نفسه ففي اإلنكار بالقلب رخصةٌ له

فـإن مل  ، فإن مل يسـتطع فبلسـانه  ، ليغريه بيدهمنكرا فمن رأى منكم (: أنه قال
   .)٣()يستطع فبقلبه

وقد كان السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وتابعيهم ينكرون ما علموه 
  . ويكافحون بذلك امللوك واألمراء، منكرا بأفعاهلم وأقواهلم

ذه عبادك يف القيام ـ اللهم غُفرا للمقصرين من ، اللهم غُفرا، اللهم غفرا
وأعظم ما حيفظ به هـذه  ، ورأس قواعده، دين اإلسالم ساخلصلة اليت هي أُ

  . وتالعب املتمردين، الشريعة املطهرة عن انتهاك العصاة
وهاهنا مفسدة عظيمة ترك ـا كـثري مـن األمـر بـاملعروف والنـهي عـن        

وهي مـا وقـع يف    ،)٤(وصارت ذريعة شيطانية للمداهنني يف دين اهللا، املنكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . )على(حبذف  )ب(يف  ) ١(
 . صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم )ب(يف  ) ٢(
مـن  ، )٤٩(، )١/٦٩(، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان يف اإلميان، صحيح مسلم، رجه مسلمأخ ) ٣(

  . �حديث أيب سعيد اخلدري 
 . دين اهللا تعاىل) ب(يف  ) ٤(



  
  
 

- ١٥٤ -  
 

التأثري شرطًا لألمـر بـاملعروف والنـهي عـن     تب الفروع من جعل ظن بعض ك
  . املنكر

فهـو متسـك    ،)٢(وال سنة رسـوله  ،)١(وهذا شرط مل يدل عليه كتاب اهللا
ومع هـذا فـإم جيعلـون ذلـك      ،وتعلل مبا هو على شفا جرف هارٍ، باهلباء

تالَّعوأرشـد  ، به )٣(اهللا ومبا أمر، وهم يعلمون أن التكلم باحلق، ة هلم وعذر
، وإن بلغ يف التمـرد عـن احلـق   ، ال يستطيع أحد رده كائنا من كانعباده إليه 

فإنه إذا مسـع ذلـك فغايتـه أن    ، رب يف الدين إىل حد يقصر عنه الوصفجوالت
واسـتحى مـن   ، وقد وقع يف قلبه ما وقع. يذكر لنفسه املعاذير والعلل املعتلة

فما ذكره مـن  ، وهذا أقل ما حيصل معه، هر بهر بذلك أو يتجاهظالناس أن يت
كاذب علـى  ، حيق عليه القيام بذلك أنه ظن عدم التأثري فهو كاذب على نفسه

  . كاذب على عباد اهللا الصاحلني، ربه
أنت فيه مـن   )٤(ولالستدالل ملا، ال كثر اهللا يف عباده من أمثالك ،فمالك

، املنتهكني حلرماته، اهللا معاصيين على ءاملتجر )٥(والسكوت على، الدهان
   :نيمن وجه! املتعدين حلدوده ذا الدليل الباطل

  . باطل من أصله، أنه غلط من قائله :]أ١٥[ األول
أن ما تزعمه من الظـن احلاصـل لـك هـو مـن بنـاء الباطـل علـى          :الثاين

  . وترتيب املختل على املختل، الباطل
فإن تقصريك يف علم الشرع ، فإن كنت ال تعلم بالوجه األول فاعلمه اآلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب اهللا تعاىل) ب(يف  ) ١(
  . وسلم وآله عليه تعاىل وال سنة رسول اهللا صلى اهللا )ب(يف  ) ٢(

 . تعاىل أمر اهللا) ب(يف  ) ٣(
  . مبا أنت) ب(يف  ) ٤(
  . عن) ب(يف  ) ٥(



  
  

 

  . أوقعك يف تقليد من قال بالباطل
عل ما أمرك ففإن شككت يف ذلك فا، فأنت تعلمه من نفسك :وأما الثاين

حـىت  ، الشـيطاين لـك  به من األمر باملعروف عند عروض ذلك الظـن   )١(اهللا
  . رشادكويطلع بدر ، ويسفر صبح هدايتك، وتتيقن بطالنه، تعلم فساده

، وهو أن حتسن النيـة ، وترياق شاف، ك قبل ذلك مبرهمٍ نافعولكن علي
وأخذه ، وتوطن نفسك على أنك مل تفعل ذلك إال للوفاء مبا أوجبه اهللا عليك

تكلـم  ، واغسل عـن قلبـك حمبـة أن يقـال قـال فـالن بـاحلق       ، على أمثالك
، فـإن هـذه الوسـاوس الشـيطانية    ، قام مبا أمره اهللا بهأنكر املنكر ، بالصواب

خلواطر اخلذالنية تكون سببا لعدم تأثري ما جئت بـه مـن األمـر بـاملعروف     وا
فتقـول  ، ما جئت بـه ال هلـذا السـبب   فقد تظن عدم تأثري ، والنهي عن املنكر

  . ال أظن التأثري: بعد ذلك
وعلى كـل  ، عرفت العلة علمت أن للتكلم باحلق تأثريا يف كل العباد لوو

  . معاند ومتمرد كائنا من كان
، واقعة صحيحة اشـتملت عليهـا كتـب التـاريخ املعتـربة     سأقص عليك و

علـيهم مـن هـذا     )٢(وهي أن بعض صـلحاء العبـاد القـائمني مبـا أوجـب اهللا     
يريد أن يوصل ، التكليف رأى عشرة آنية مملوءة مخرا مع بعض خدم امللوك

مث مـا زال  ، فأخـذ عصـاه  ، وقد سافر بـه مـن أرض بعيـدة   ، ذلك إىل امللك
مث وقـف علـى العاشـر فأمسـك     ، ك اآلنية ا حىت كسر تسعة منهايضرب تل

فعـل  : وقـالوا ، العصا ومل يكسره فبمجرد ما فعل ذلك ذهبـوا بـه إىل امللـك   
فأوصلوه إىل امللـك  ، وقد ظنوا وظن من هو مشاهد لذلك أنه سيقتل، وفعل

ايـة  وغ، در قدرهاوعراه من اهليبة ما ال يق، واضطرب حاله، فارجتف لعصاته

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . أمرك اهللا تعاىل من األمر باملعروف) ب(يف  ) ١(
 . أوجب اهللا تعاىل عليهم) ب(يف  ) ٢(



  
  
 

- ١٥٦ -  
 

، حـرم ذلـك   )١(ألن اهللا سـبحانه : مل فعلت هكذا؟ قال: ما وقع منه أنه قال له
سـبب تركـت    )٢(فـألي  ]ب١٥[: فقـال لـه  ، وتغيريهوأوجب على عباده إنكاره 

ا كسـرت التسـعة أدركـت يف نفسـي شـيئًا مـن العجـب        ملَّ: واحدا منها؟ قال
فلم يقل ، اطر القبيحفتركت ذلك لئال أكسره وقد انضم إىل تلك النية هذا اخل

   .)٤(اهللا سبحانه به )٣(وقام مبا أمره، له شيئًا وخرج ساملًا
والنصـر اإلهلـي لكـثري مـن القـائمني ـذا       ، وكم وقع من التأييد الرباين

فمن كان له نظر فيهـا فهـو   . ريخأاشتملت عليه كتب التوقد ، الواجب العظيم
. ذا املقدار كفاية ملن له هدايـة ويف ه، عامل بذلك غري حمتاج إىل التنبيه عليه

  . وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
هلمـا يف ـار    )٦(فرغ منه مؤلفه حممـد بـن علـي الشـوكاين غفـر اهللا      )٥(

  .)٧(هـ١٢٣٧السبت لعله سادس عشر شهر شوال سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . ألن اهللا حرم ذلك) ب(يف  ) ١(
  . ألي سبب تركت) ب(يف  ) ٢(
 . مبا أمر اهللا سبحانه) ب(يف  ) ٣(
 ). ١٤/٧٠(الء الذهيب، سريأعالم النب: انظر ) ٤(
  . فرغ: قال مؤلفه) ب(يف  ) ٥(
 . غفر اهللا تعاىل هلما) ب(يف  ) ٦(
  . من هجرة النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم وصحبه أمجعني )ب(يف  ةدازي ) ٧(


