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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصالة كالسالـ على نبيو الكرمي كأشهد أال إلو إال 
ه كرسولو كصفيو من خلقو اهلل ا٤بلك ا٢بق ا٤ببْب، كأشهد أف ٧بمدا عبد

كخليلو صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم كالتابعْب ٥بم بإحساف إذل 
نىا ًإنَّا}: يـو الدين أما بعد: يقوؿ اهلل تعاذل يػٍ نىا كىمىا إًلىٍيكى  أىٍكحى يػٍ  نيوحو  ًإذلى  أىٍكحى

نىا بػىٍعًدهً  ًمنٍ  كىالنًَّبيّْْبى  يػٍ  كىيػىٍعقيوبى  كىًإٍسحىاؽى  ًعيلى كىًإ٠ٍبىا ًإبٍػرىاًىيمى  ًإذلى  كىأىٍكحى
نىا كىسيلىٍيمىافى  كىىىاريكفى  كىييونيسى  كىأىيُّوبى  كىًعيسىى كىاٍْلىٍسبىاطً   زىبيورنا دىاكيكدى  كىآتػىيػٍ

 عىلىٍيكى  نػىٍقصيٍصهيمٍ  دلىٍ  كىريسيالن  قػىٍبلي  ًمنٍ  عىلىٍيكى  قىصىٍصنىاىيمٍ  قىدٍ  كىريسيالن ( ُّٔ)
 [ُْٔ ،ُّٔ: النساء] {اتىٍكًليمن  ميوسىى اللَّوي  كىكىلَّمى 

[، ُٕ: اْلعراؼ] {يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً }كقاؿ تعاذل: 
نىا ٗبىا اٍلقىصىصً  أىٍحسىنى  عىلىٍيكى  نػىقيصُّ  ٫بىٍني }كقاؿ جل ذكره: ف يػٍ  ًإلىٍيكى  أىٍكحى

ا ، كقاؿ [ّ: يوسف] { اٍلغىاًفًلْبى  لىًمنى  قػىٍبًلوً  ًمنٍ  كيٍنتى  كىًإفٍ  اٍلقيٍرآفى  ىىذى
ًديثنا كىافى  مىا اٍْلىٍلبىابً  ًْليكرل  ًعبػٍرىةه  قىصىًصًهمٍ  ًف  كىافى  لىقىدٍ }تعاذل:   يػيٍفتػىرىل حى
ٍيوً  بػىٍْبى  الًَّذم تىٍصًديقى  كىلىًكنٍ   لًقىٍوـو  كىرىٍٞبىةن  كىىيدنل شىٍيءو  كيلّْ  كىتػىٍفًصيلى  يىدى

 أىنٍػبىاءً  ًمنٍ  عىلىٍيكى  صُّ نػىقي  كىكيالِّ  }، كقاؿ تعاذل: [ُُُ: يوسف] {يػيٍؤًمنيوفى 
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ًذهً  ًف  كىجىاءىؾى  فػيؤىادىؾى  بًوً  نػيثىبّْتي  مىا الرُّسيلً   لًٍلميٍؤًمًنْبى  كىذًٍكرىل كىمىٍوًعظىةه  ا٢بٍىقُّ  ىى
 . [َُِ: ىود] {

ففي ىذه اآليات داللة عظيمة على أٮبية معرفة قصص ا٤بتقدمْب من 
أمرنا اهلل عزكجل الصا٢بْب السيما قصص اْلنبياء كا٤برسلْب الذين 

 ىىدىل الًَّذينى  أيكلىًئكى } باالىتداء ّٔديهم بقولو لنبينا صلى اهلل عليو كسلم
كلن يكوف ذلك إال ٗبعرفة طريقهم  [َٗ: اْلنعاـ] {اقٍػتىًدهٍ  فىًبهيدىاىيمي  اللَّوي 

الذم سلكوه ف عبادة اهلل تعاذل كاْلمر لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
ت الدليل با٣بصوصية فمن ىذا الباب أحببت أف أفرد أمر ْلمتو مادل يأ

 قصة آدـ عليو السالـ كما فيها من العرب كالفوائد:
.  فهو أبو البشر، كاستشراؼ ا٤برء ٗبعرفة ما كاف عليو أبوه معلـو

 خلقو اهلل بيده.
 كنفخ فيو من ركحو.

 كأمر ا٤بالئكة أف يسجدكا لو.
 كعلمو أ٠باء كل شيء.

بإبليس فسعى ف إخراجو من ا١بنة حٌب أكل من الشجرة ابتاله اهلل تعاذل 
الٍب هناه اهلل عنها فاىبط إذل اْلرض، ككاف ما يأيت بيانو إف شاء اهلل مث 
ىو من اْلنبياء الذين أمرنا باالقتداء كاالىتداء ّٔم فقد سئل رسوؿ اهلل 
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صلى اهلل عليو كسلم نيب كاف آدـ قاؿ نعم مكلما كبإفراد ىذه القصة 
 ف اهلل تعاذل أف ينفعِب ّٔا كا٤بسلمْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب:  أملي

/ٝبادل ِّعبد ا٢بميد بن ٰبي الزعكرم ا٢بجورم مكة ا٤بكرمة الشرايع 
 قُّْٕاْلكذل/
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ًئكىةً  رىبُّكى  قىاؿى  قولو تعاذل ف سورة البقرة:  ))كىًإذٍ   ًف  جىاًعله  ًإّنّْ  لًٍلمىالى
ًليفىةن  ٍرضً اٍْلى   نيسىبّْحي  كى٫بىٍني  الدّْمىاءى  كىيىٍسًفكي  ًفيهىا يػيٍفًسدي  مىنٍ  ًفيهىا أى٘بىٍعىلي  قىاليوا خى

ـى  كىعىلَّمى ( َّ) تػىٍعلىميوفى  الى  مىا أىٍعلىمي  ًإّنّْ  قىاؿى  لىكى  كىنػيقىدّْسي  ًٕبىٍمًدؾى   اٍْلى٠ٍبىاءى  آدى
ًئكىةً  عىلىى عىرىضىهيمٍ  مثيَّ  كيلَّهىا ءً  بًأى٠ٍبىاءً  أىنًٍبئيوّن  فػىقىاؿى  اٍلمىالى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  ىىؤيالى

 اٍلعىلًيمي  أىٍنتى  ًإنَّكى  عىلٍَّمتػىنىا مىا ًإالَّ  لىنىا ًعٍلمى  الى  سيٍبحىانىكى  قىاليوا( ُّ) صىاًدًقْبى 
ـي  يىا قىاؿى ( ِّ) ا٢بٍىًكيمي   أىدلىٍ  قىاؿى  مٍ بًأى٠ٍبىاًئهً  أىنٍػبىأىىيمٍ  فػىلىمَّا بًأى٠ٍبىائًًهمٍ  أىنًٍبئػٍهيمٍ  آدى

 كيٍنتيمٍ  كىمىا تػيٍبديكفى  مىا كىأىٍعلىمي  كىاٍْلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  غىٍيبى  أىٍعلىمي  ًإّنّْ  لىكيمٍ  أىقيلٍ 
ًئكىةً  قػيٍلنىا كىًإذٍ ( ّّ) تىٍكتيميوفى  ـى  اٍسجيديكا لًٍلمىالى  أىبى  ًإٍبًليسى  ًإالَّ  فىسىجىديكا آًلدى
ـي  يىا كىقػيٍلنىا( ّْ) ينى اٍلكىاًفرً  ًمنى  كىكىافى  كىاٍستىٍكبػىرى   ا١بٍىنَّةى  كىزىٍكجيكى  أىٍنتى  اٍسكينٍ  آدى

ا ًمنػٍهىا كىكيالى  ًذهً  تػىٍقرىبىا كىالى  ًشٍئتيمىا حىٍيثي  رىغىدن  الظَّاًلًمْبى  ًمنى  فػىتىكيونىا الشَّجىرىةى  ىى
 بػىٍعضيكيمٍ  اٍىًبطيوا نىاكىقػيلٍ  ًفيوً  كىانىا ٩بَّا فىأىٍخرىجىهيمىا عىنػٍهىا الشٍَّيطىافي  فىأىزى٥بَّيمىا( ّٓ)

ـي  فػىتػىلىقَّى( ّٔ) ًحْبو  ًإذلى  كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرّّ  اٍْلىٍرضً  ًف  كىلىكيمٍ  عىديكّّ  لًبػىٍعضو   آدى
 ًمنػٍهىا اٍىًبطيوا قػيٍلنىا} الرًَّحيمي  التػَّوَّابي  ىيوى  ًإنَّوي  عىلىٍيوً  فػىتىابى  كىًلمىاتو  رىبّْوً  ًمنٍ 

يعنا  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  فىالى  ىيدىامى  تىًبعى  فىمىنٍ  ىيدنل ًمِبّْ  يىٍأتًيػىنَّكيمٍ  فىًإمَّا ٝبًى
 ًفيهىا ىيمٍ  النَّارً  أىٍصحىابي  أيكلىًئكى  بًآيىاتًنىا كىكىذَّبيوا كىفىريكا كىالًَّذينى ( ّٖ) ٰبىٍزىنيوفى 

 [ّٗ ،َّ: البقرة] { خىاًلديكفى 
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بعد أف ذكر  كىذا شركع منو تعاذل ف ذكر قصة آدـ عليو السالـ كذلك
اهلل تعاذل ما تقدـ بيانو من بياف حاؿ الناس ف آداء حق اهلل تعاذل فذكر 
منهم  ذكر  ا٤بؤمنْب ا٣بلص، كا٤بنافْب، كالكافرين مث دعا اهلل الناس إذل 
إفراده بأنواع العبادة على ما تقدـ بيانو مستدال على ذلك بربوبيتو كبْب 

شيء ٥بم كبْب خلقو للسموات  تعاذل ذكره منتو على الناس بتسخّب كل
كاْلرض  فذكر ىنا ما يتعلق ٖبلق آدـ عليو السالـ إذ ىو ابتداء خلق 
ا١بنس البشرم كقد ذكر اهلل تعاذل ىذه القصة ف مواطن من كتابو نذكر ما 

حيث ذكر اآليات   اْلنبياء: ذكره ابن كثّب رٞبو اهلل كما كتاب قصص
 اللَّوً  ًعٍندى  ًعيسىى إٌف مىثىلى : " تػىعىاذلى  قىاؿى السابقات من سورة البقرة  مث قاؿ: كى 

ـى  كىمىثىلً   "  فػىيىكيوفي  كينٍ  لىوي  قىاؿى  مثيَّ  تػيرىابو  ًمنٍ  خىلىقىوي  آدى

 نػىٍفسو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  الًَّذم رىبَّكيمي  اتػَّقيوا النَّاسي  أىيػُّهىا يىا: " تػىعىاذلى  كىقىاؿى  
 اللَّوى  كىاتػَّقيوا كىًنسىاءن، كىًثّبنا رًجىاالن  ًمنػٍهيمىا بىثَّ كى  زىٍكجىهىا ًمنػٍهىا كىخىلىقى  كىاًحدىةو،

ـى، بًوً  تىسىاءىليوفى  الًَّذم  ". رقيبا عىلىٍيكيم كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  كىاٍْلىٍرحىا

لىٍقنىاكيمٍ  ًإنَّا النَّاسي  أىيػُّهىا يىا: " قىاؿى  كىمىا  شيعيوبنا كىجىعىٍلنىاكيمٍ  كىأينٍػثىى، ذىكىرو  ًمنٍ  خى
 ". خىًبّب عليم اللَّوى  ًإفَّ  أىتٍػقىاكيمٍ  اللَّوً  ًعٍندى  أىٍكرىمىكيمٍ  ًإفَّ  لًتػىعىارىفيوا، بىاًئلى كىقػى 

ة نػىٍفسو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  الًَّذم ىيوى : " تػىعىاذلى  كىقىاؿى   زىكجهىا ًمنػٍهىا كىجعل كىاًحدى
 ٞبىٍالن  ٞبىىلىتٍ  تػىغىشَّاىىا فػىلىمَّا }أقوؿ كتتمة اآلية  ". اآٍليىةى ...  ًإلىيػٍهىا ليسكن
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ًفيفنا  ًمنى  لىنىكيونىنَّ  صىا٢بًنا آتػىٍيتػىنىا لىًئنٍ  رىبػَّهيمىا اللَّوى  دىعىوىا أىثٍػقىلىتٍ  فػىلىمَّا بًوً  فىمىرَّتٍ  خى
كف االستدالؿ ّٔذه اآلية نظر إذ ليس ا٤براد [ُٖٗ: اْلعراؼ] {الشَّاًكرًينى 

 آثىارنا ىىاىينىا سّْريكفى اٍلميفى  ذىكىرى ( ِٓٓ/ ّ) كثّب ابن ّٔا آدـ كحواء قاؿ
ي  سىأيكرًديىىا كىأىحىاًديثى  ، ًف  الصًَّحيحً  بػىيىافى  ذىًلكى  نػيٍتًبعي  مثيَّ  ًفيهىا، مىا كىأيبػىْبّْ  ذىًلكى

ـي  الثػّْقىةي قىاؿى  كىبًوً  اللَّوي  شىاءى  ًإفٍ  مىا ثػىنىا: ميٍسنىًدهً  ًف  أىٍٞبىدي  اٍْلً  الصَّمىًد، عىٍبدي  حىدَّ
ثػىنىا ثػىنىا ًإبٍػرىاًىيمى، ني بٍ  عيمىري  حىدَّ  النَّيًبّْ  عىنً  ٠بيٍرىةى، عىنٍ  ا٢بٍىسىًن، عىنً  قػىتىادىةي، حىدَّ
 الى  كىكىافى - ًإٍبًليسي  ًّٔىا طىاؼى  حىوَّاءي  كىلىدىتٍ  كىلىمَّا: "قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى
، وي فىًإنَّ  ا٢بٍىاًرًث؛ عىٍبدى  ٠بىّْيوً : فػىقىاؿى - كىلىده  ٥بىىا يىًعيشي   عىٍبدى  فىسىمٍَّتوي  يىًعيشي

 الشٍَّيطىاًف كىأىٍمرًًه".كحي  من ذلك كىكىافى  فػىعىاشى  ا٢بٍىاًرًث،
ا رىكىاهي ) ار، عىٍن عىٍبًد الصَّمىًد ُكىىىكىذى ( اٍبني جىرًيرو، عىٍن ٧بيىمًَّد ٍبًن بىشَّارو، بػيٍندى

 ٍبًن عىٍبًد اٍلوىاًرًث، بًًو.
، عىٍن عىٍبًد ٍِفًسّبًًه )كىرىكىاهي التػٍّْرًمًذمُّ ًف تػى  ًذًه اآٍليىةى عىٍن ٧بيىمًَّد ٍبًن اٍلمىثٍػُبى ( ىى

: ىىذىا حىًديثه حىسىنه غىرًيبه الى نػىٍعرًفيوي ًإالَّ ًمٍن حىًديًث عيمىرى  الصَّمىًد، بًًو كىقىاؿى
 يػىٍرفػىٍعوي.ٍبًن ًإبٍػرىاًىيمى، عىٍن قػىتىادىةى، كىرىكىاهي بػىٍعضيهيٍم عىٍن عىٍبًد الصَّمىًد، كىدلٍى 

: ىىذىا  كىرىكىاهي ا٢بٍىاًكمي ًف ميٍستىٍدرىًكًو، ًمٍن حىًديًث عىٍبًد الصَّمىًد مىٍرفيوعنا مثيَّ قىاؿى
ٍسنىاًد كىدلٍى ٱبيىرّْجىاهي.  حىًديثه صىًحيحي اٍْلً

ـي أىبيو ٧بيىمًَّد ٍبني أىِب حىاِتًو ًف تػىٍفًسّبًًه، عىٍن أىِب زيٍرعىة ا مىا لرَّازًمّْ، عىٍن كىرىكىاهي اٍْلً
، عىٍن عيمىرى ٍبًن ًإبٍػرىاًىيمى، بًًو مىٍرفيوعنا. ًؿ ٍبًن فػىيَّاضو  ًىالى
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ا رىكىاهي ا٢بٍىاًفظي أىبيو بىٍكًر ٍبني مىٍردكيو ًف تػىٍفًسّبًًه ًمٍن حىًديًث شىاذّْ ٍبًن  كىكىذى
، عىٍن عيمىرى ٍبًن ًإبٍػرىاًىيمى، بًًو مىٍرفيوعنا  فػىيَّاضو

: "كىشىاذّّ  ا ا٢بٍىًديثى قػيٍلتي ، كىشىاذّّ لىقىبيوي. كىاٍلغىرىضي أىفَّ ىىذى ؿه : ًىالى ا ىيوى " ىىذى
ثىًة أىٍكجيوو:  مىٍعليوؿه ًمٍن ثىالى

ا ىيوى اٍلبىٍصرًمُّ، كىقىٍد كىثػَّقىوي اٍبني مىًعْبو، كىلىًكٍن أىحىديىىا:  أىفَّ عيمىرى ٍبنى ًإبٍػرىاًىيمى ىىذى
 ٰبيٍتى ُُّّ بًًو. كىلىًكٍن رىكىاهي اٍبني مىٍردىكىٍيًو ًمٍن حىًديًث قىاؿى أىبيو حىاِتًو الرَّازًمُّ: الى 

 اٍلميٍعتىًمًر، عىٍن أىبًيًو، عىًن ا٢بٍىسىًن، عىٍن ٠بيٍرىةى مىٍرفيوعنا فىاللَّوي أىٍعلىمي.
يرو: أىنَّوي قىٍد ريًكمى ًمٍن قػىٍوًؿ ٠بيٍرىةى نػىٍفًسًو، لىٍيسى مىٍرفيوعنا، كىمىا قىاؿى اٍبني جىرً 

ثػىنىا اٍبني عيلىيَّةى عىٍن  ، عىٍن أىبًيًو. كىحىدَّ ثػىنىا اٍلميٍعتىًمري ثػىنىا اٍبني عىٍبًد اٍْلىٍعلىى، حىدَّ حىدَّ
 : ، قىاؿى ًء ٍبًن الشّْخًّّْب، عىٍن ٠بىٍرىةى ٍبًن جيٍنديبو ، عىٍن أىِب اٍلعىالى سيلىٍيمىافى التػٍَّيًميّْ

ـي ابٍػنىوي "عىٍبدى ا٢بٍىاًرثً   ".٠بىَّى آدى
ا، فػىلىٍو كىافى ىىذىا ًعٍندىهي عىٍن  أىفَّ ا٢بٍىسىنى نػىٍفسىوي فىسَّرى اآٍليىةى بًغىٍّبً ىىذى

ثػىنىا سىٍهلي ، ٠بيٍرىةى مىٍرفيوعنا، لىمىا عىدىؿى عىٍنوي  ثػىنىا اٍبني كىًكيع، حىدَّ قىاؿى اٍبني جىرًيرو: حىدَّ
، عىٍن عىٍمروك، عىًن ا٢بٍىسىًن:  :   {عىال لىوي شيرىكىاءى ًفيمىا آتىاٮبيىاجى }ٍبني ييوسيفى قىاؿى

ـى  ا ًف بػىٍعًض أىٍىًل اٍلًملىًل، كىدلٍى يىكيٍن بًآدى ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني عىٍبدي  ،كىافى ىىذى حىدَّ
: قىاؿى ا٢بٍىسىني: عىُبى ًّٔىا ذىرّْيَّةى  ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني ثػىٍورو، عىٍن مىٍعمىرو قىاؿى اٍْلىٍعلىى، حىدَّ

ـى،   {جىعىال لىوي شيرىكىاءى ًفيمىا آتىاٮبيىا}يػىٍعًِب: قػىٍولىوي -كىمىٍن أىٍشرىؾى ًمنػٍهيٍم بػىٍعدىهي آدى
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: كىافى ا٢بٍىسىني  ثػىنىا سىًعيده، عىٍن قػىتىادىةى قىاؿى ثػىنىا يىزًيدي، حىدَّ ثػىنىا ًبٍشره حىدَّ كىحىدَّ
: ىيمي اٍليػىهيودي كىالنَّصىارىل، رىزىقػىهيمي اللَّوي أىٍكالى   .دنا، فػىهىوَّديكا كنىصَّركايػىقيوؿي

، كىىيوى  كىىىًذًه أىسىانًيدي صىًحيحىةه عىًن ا٢بٍىسىًن، رىًٞبىوي اللَّوي، أىنَّوي فىسَّرى اآٍليىةى ًبذىًلكى
ا ا٢بٍىًديثي  لىٍت عىلىٍيًو اآٍليىةي، كىلىٍو كىافى ىىذى ًمٍن أىٍحسىًن التػَّفىاًسًّب كىأىٍكذلى مىا ٞبًي

ٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، لىمىا عىدىؿى عىٍنوي ىيوى كىالى ًعٍندىهي ٧بىٍفيوظنا عى 
ا يىديلُّكى عىلىى أىنَّوي مىٍوقيوؼه عىلىى  غىيػٍريهي، كىالى ًسيَّمىا مىعى تػىٍقوىاهي لًلًَّو كىكىرىعو، فػىهىذى

اٍلًكتىاًب، مىٍن آمىني ًمنػٍهيٍم، ًمٍثًل:   الصَّحىاِبّْ، كىٰبيٍتىمىلي أىنَّوي تػىلىقَّاهي ًمٍن بػىٍعًض أىٍىلً 
كىٍعبو أىٍك كىٍىًب ٍبًن مينىٌبو كىغىٍّبٮًًبىا، كىمىا سىيىٍأيت بػىيىانيوي ًإٍف شىاءى اللَّوي تػىعىاذلى ًإالَّ 

ًة اٍلمىٍرفيوًع، كىاللَّوي أىٍعلىمي   . انتهىأىنػَّنىا بىرًئٍػنىا ًمٍن عيٍهدى
أف آدـ  ذكر رٞبو اهلل أكجو ك٩با يدؿ على نكارة القصة سول ما 

عليو السالـ نيب كاْلنبياء معصوموف من الشرؾ كاعتقاد ما ف القصة شرؾ 
 ف الربوبية.

أف اهلل تعاذل ذكر حطيئة آدـ عليو السالـ بأكلو من الشر الوجو 
 كدل يذكر ىذه مع أهنا أشد.

الـ من اْلكل من أف اهلل تعاذل ذكر توبة آدـ عليو السالوجو 
 الشجرة كاْلخبار عن توبتو من الشرؾ أكذل.
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كيف يصدقانو كىو يقوؿ أنا صاحبكما الذم أخرجتكما الوجو 
 من ا١بنة. إذل غّب ذلك فهي قصة ضعيفة سندا كمتنا.

لىٍقنىاكيمٍ  كىلىقىدٍ : " تػىعىاذلى  كىقىاؿى  ًئكى  قػيٍلنىا مثيَّ  صىوٍَّرنىاكيمٍ  مثيَّ  خى  اٍسجيديكا ةً لًٍلمىالى
ـى   أىال مىنعك مىا قىاؿى *  السَّاًجًدينى  ًمنى  يىكينٍ  دلىٍ  ًإٍبًليسى  ًإالَّ  فىسىجىديكا آًلدى

يػٍره  أىنىا: قىاؿى  أمرنك؟ ًإذٍ  تٍسجد لىٍقتىًِب  ًمٍنوي  خى لىٍقتىوي  نىارو  ًمنٍ  خى  ًطْبو  ًمنٍ  كىخى
 ًمنى  ًإنَّكى  فىاٍخريجٍ  ًفيهىا تػىتىكىبػَّرى  أىفٍ  لىكى  يىكيوفي  فىمىا ًمنػٍهىا، فىاٍىًبطٍ  قىاؿى * 

*  اٍلميٍنظىرًينى  ًمنى  ًإنَّكى  قىاؿى *  يػيبػٍعىثيوفى  يػىٍوـً  ًإذلى  أىٍنًظٍرّن  قىاؿى *  الصَّاًغرًينى 
ىقٍػعيدىفَّ  أىٍغوىيٍػتىًِب  فىًبمىا قىاؿى  تًيػىنػَّهيمٍ  مثيَّ *  اٍلميٍستىًقيمى  ًصرىاطىكى  ٥بىيمٍ  ْلى  بػىٍْبً  ًمنٍ  آلى

ٍلًفًهمٍ  كىًمنٍ  أىٍيًديًهمٍ  دي  كىالى  َشىىائًًلًهٍم، كىعىنٍ  أىٲٍبىاهًنًمٍ  كىعىنٍ  خى  أىٍكثػىرىىيمٍ  ٘بًى
ىفَّ  ًمنػٍهيمٍ  تىًبعىكى  لىمىنٍ  مىٍدحيورنا مىٍذءيكمنا ًمنػٍهىا اٍخريجٍ  قىاؿى *  شىاًكرًينى  ىٍمَلى  ْلى
ـي  كىيىا*  أىٍٝبىًعْبى  ًمٍنكيمٍ  جىهىنَّمى   ًمنٍ  فىكيالى  ةى ا١بٍىنَّ  كىزىٍكجيكى  أىٍنتى  اٍسكينٍ  آدى
ًذهً  تػىٍقرىبىا كىالى  ًشٍئتيمىا حىٍيثي   فػىوىٍسوىسى *  الظَّاًلًمْبى  ًمنى  فػىتىكيونىا الشَّجىرىةى  ىى
 ماهنا كىقىاؿى  سوآهتما، من عىنػٍهيمىا ما ككرل ٥بىما ليبدم الشٍَّيطىاف ٥بىما
ًذهً  عىنٍ  رىبُّكيمىا كىمىا  ًمنى  تىكيونىا أىكٍ  مىلىكىٍْبً  تىكيونىا أىفٍ  ًإالَّ  الشَّجىرىةً  ىى

ٮبيىا*  النَّاًصًحْبى  لىًمنى  لىكيمىا ًإّنّْ  كىقىا٠بىىهيمىا*  ا٣بٍىاًلًدينى   فػىلىمَّا بًغيريكرو، فىدىالَّ
 كىرىؽً  ًمنٍ  عىلىٍيًهمىا ٱبىًٍصفىافً  كىطىًفقىا سىٍوآتػيهيمىا، ٥بىيمىا بىدىتٍ  الشَّجىرىةى  ذىاقىا

 ًإفَّ  لىكيمىا كىأىقيلٍ  الشَّجىرىًة؟ تًٍلكيمىا عىنٍ  أىنٍػهىكيمىا دلىٍ أى  رىبػُّهيمىا كىنىادىاٮبيىا ا١بٍىنًَّة،
 لىنىا تػىٍغًفرٍ  دلىٍ  كىًإفٍ  أىنٍػفيسىنىا، ظىلىٍمنىا رىبػَّنىا قىاالى *  ميًبْبه؟ عىديكّّ  لىكيمىا الشٍَّيطىافى 
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 لبىعض عىديكّّ، بػىٍعضكيم اىبطوا قىاؿى *  ا٣باسرين ًمنى  لىنىكيونىنَّ  كىتػىٍرٞبىٍنىا
ٛبىيوتيوفى  كىًفيهىا ٙبىٍيػىٍوفى  ًفيهىا قىاؿى *  ًحْبو  ًإذلى  كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرّّ  اٍْلىٍرضً  ًف  لىكيمٍ كى 

 ". ٚبرجيوفى  كمنها

لىٍقنىاكيمٍ  ًمنػٍهىا: " اٍْليٍخرىل اآٍليىةً  ًف  قىاؿى  كىمىا  كمنها نعيدكم كفيهىا خى
 ".  أيٍخرىل تىارىة ٬برجكم

ٍنسىافى  خىلىٍقنىا لىقىدٍ كى : " تػىعىاذلى  كىقىاؿى  *  مىٍسنيوفو  ٞبىىإو  ًمنٍ  صىٍلصىاؿو  ًمنٍ  اٍْلً
لىٍقنىاهي  كىا١بٍىافَّ  ًئكىةً  رىبُّكى  قىاؿى  كىًإذٍ *  السَّميوـً  نىارً  ًمنٍ  قػىٍبلي  ًمنٍ  خى  ًإّنّْ  لًٍلمىالى
 ًمنٍ  ًفيوً  كىنػىفىٍختي  سىوَّيٍػتيوي  فىًإذىا*  مىٍسنيوفو  ٞبأ من صلصاؿ من بشرا خىالق

ًئكىةي  فىسىجىدى *  سىاًجًدينى  لىوي  فػىقىعيوا كًحيري   ًإالَّ *  أىٍٝبىعيوفى  كيلُّهيمٍ  اٍلمىالى
 تىكيوفى  أىالَّ  مىالك إًبًٍليس يىا قىاؿى *  السَّاًجًدينى  مىعى  يىكيوفى  أىفٍ  أىبى  ًإٍبًليسى 

 من صلصاؿ ف خلقتو لبشر ْلسجد أىكينٍ  دلىٍ  قىاؿى *  السَّاًجًدينى؟ مىعى 
 يػىٍوـً  ًإذلى  اللٍَّعنىةى  عىلىٍيكى  كىًإفَّ *  رىًجيمه  فىًإنَّكى  ًمنػٍهىا فىاٍخريج قىاؿى  .مسنوف ٞبأ

*  اٍلميٍنظىرًينى  ًمنى  فىًإنَّكى  قىاؿى *  يػيبػٍعىثيوفى  يػىٍوـً  ًإذلى  فىأىٍنًظٍرّن  رىبّْ  قىاؿى *  الدّْينً 
ٍعليوـً  اٍلوىٍقتً  يػىٍوـً  ًإذلى  يزىيػّْنىنَّ  أىٍغوىيٍػتىًِب  ٗبىا رىبّْ  قىاؿى *  اٍلمى  اٍْلىٍرضً  ًف  ٥بىيمٍ  ْلى

يٍغوًيػىنػَّهيمٍ  ا قىاؿى *  اٍلميٍخلىًصْبى  ًمنػٍهيمي  ًعبىادىؾى  ًإالَّ *  أىٍٝبىًعْبى  كىْلى  ًصرىاطه  ىىذى
 ًمنى  اتػَّبػىعىكى  مىنً  ًإالَّ  سيٍلطىافه  عىلىٍيًهمٍ  لىكى  لىٍيسى  ًعبىاًدم ًإفَّ *  ميٍستىًقيمه  عىلىيَّ 

ٍوًعديىيمٍ  هىنَّمى جى  كىًإفَّ *  اٍلغىاًكينى  بػٍعىةي  ٥بىىا*  أىٍٝبىًعْبى  لىمى  بىابو  ًلكيلّْ  أىبٍػوىابو  سى
 .  مقسـو جيٍزءه  ًمنػٍهيمٍ 
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ًئكىةً  قػيٍلنىا كىًإذٍ : " تػىعىاذلى  كىقىاؿى  ـى  اٍسجيديكا لًٍلمىالى  ًإٍبلًيسى  ًإالَّ  فىسىجىديكا آًلدى
ا تىكى أىرىأىيػٍ  قىاؿى *  ًطيننا؟ خىلىٍقتى  ًلمىنٍ  أىأىٍسجيدي  قىاؿى   عىلىيَّ، كىرٍَّمتى  الًَّذم ىىذى
ىٍحتىًنكىنَّ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـً  ًإذلى  أىخٍَّرتىنً  لىًئنٍ   فىمىنٍ  اٍذىىبٍ  قىاؿى *  قىًليالن  ًإالَّ  ذيرّْيػَّتىوي  ْلى

 اٍستىطىٍعت مىنً  كىاٍستػىٍفزًزٍ *  مىٍوفيورنا جىزىاءن  جىزىاؤيكيمٍ  جىهىنَّمى  فىًإفَّ  ًمنػٍهيمٍ  تىًبعىكى 
، ًٖبىٍيًلكى  كأجلب عىلىٍيًهمٍ  بصوتك، مًمنػٍهي   اٍْلىٍموىاؿً  ًف  كىشىارًٍكهيمٍ  كىرىًجًلكى

ًد،  لىكى  لىٍيسى  ًعبىاًدم ًإفَّ *  غيريكرنا ًإالَّ  الشٍَّيطىافي  يىًعديىيمي  كىمىا كىًعٍدىيمٍ  كىاٍْلىٍكالى
 " كىكيال ًبرىبّْكى  كىكىفىى سيٍلطىافه  عىلىٍيًهمٍ 

ًئكىةً  قػيٍلنىا كىًإذٍ : " تػىعىاذلى  كىقىاؿى  ـى، اٍسجيديكا لًٍلمىالى  ًإٍبلًيسى  ًإالَّ  فىسىجىديكا آًلدى
 ديكّن  ًمنٍ  أىٍكلًيىاءى  كىذيرّْيػَّتىوي  أىفػىتىتًَّخذيكنىوي  رىبًّْو، أىٍمرً  عىنٍ  فػىفىسىقى  ا١بًٍنّْ  ًمنى  كىافى 
 ". بىدىالن  لًلظَّاًلًمْبى  بًٍئسى  عىديكّّ؟ لىكيمٍ  كىىيمٍ 

ـى  ًإذلى  عىًهٍدنىا كىلىقىدٍ ":  تػىعىاذلى  كىقىاؿى  دٍ  كىدلىٍ  فػىنىًسيى  قػىٍبلي  ًمنٍ  آدى *  عىٍزمنا لىوي  ٪بًى
ًئكىةً  قػيٍلنىا كىًإذٍ  ـى  اٍسجيديكا لًٍلمىالى ـي  يىا فػىقيٍلنىا*  أىبى  إًبًٍليسى  ًإالَّ  فىسىجىديكا آًلدى  آدى
ا ًإفَّ  ، لىكى  عىديكّّ  ىىذى  لىكى  ًإفَّ *  فػىتىٍشقىى نَّةً ا١بٍى  ًمنى  ٱبيٍرًجىنَّكيمىا فىالى  كىلًزىٍكًجكى
 فػىوىٍسوىسى *  تىٍضحىى كىالى  ًفيهىا تىٍظمىأي  الى  كىأىنَّكى *  تػىٍعرىل كىالى  ًفيهىا ٘بىيوعى  أىالَّ 
ـي  يىا قىاؿى  الشٍَّيطىافي  ًإلىٍيوً   يػىبػٍلىى؟ الى  كىميٍلكو  ا٣ٍبيٍلدً  شىجىرىةً  عىلىى أىديلُّكى  ىىلٍ  آدى
 كرؽ من عىلىٍيًهمىا ٱبىًٍصفىافً  كىطىًفقىا سىٍوآتػيهيمىا، مىا٥بىي  فػىبىدىتٍ  ًمنػٍهىا فىأىكىالى * 

 قىاؿى *  كىىىدىل عىلىٍيوً  فػىتىابى  رىبُّوي  اٍجتىبىاهي  مثيَّ *  فػىغىوىل رىبَّوي  آد كىعصى ا١ٍبنَّة،
يعنا ًمنػٍهىا اٍىًبطىا  فىمن ىدل مُب يىٍأتينكيمٍ  فإمَّا عىدك، لًبػىٍعضو  بػىٍعضيكيمٍ  ٝبًى
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 لىوي  فىًإفَّ  ذًٍكرًم عىنٍ  أىٍعرىضى  كىمىنٍ *  يىٍشقىى كىالى  يىًضلُّ  الى فى  ىيدىامى  ابتع
 أىٍعمىى حىشىٍرتىًِب  دًلى  رىبّْ  قىاؿى *  أىٍعمىى اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  كى٫بىٍشيريهي  ضىٍنكنا مىًعيشىةن 

 اٍليػىٍوـ كىكىذىًلكى  فنسيتهما آيىاتنىا أىتػىٍتكى  كىذىًلكى  قىاؿى *  بىًصّبنا كيٍنتي  كىقىدٍ 
 ". نسىت

 ًمنٍ  رلى  كىافى  مىا*  ميٍعًرضيوفى  عىٍنوي  أىنٍػتيمٍ *  عىًظيمه  نػىبىأه  ىيوى  قيلٍ : " تػىعىاذلى  كىقىاؿى 
 ميًبْبه  نىًذيره  أىنىا أى٭بَّىا ًإالَّ  ًإرلىَّ  ييوحىى ًإفٍ *  ٱبىٍتىًصميوفى  ًإذٍ  اٍْلىٍعلىى بًاٍلمىلىً  ًعٍلمو 
ًئكىةً  رىبُّكى  قىاؿى  ًإذٍ *   سىوَّيٍػتيوي  فىًإذىا*  ًطْبو  ًمنٍ  بىشىرنا خىاًلقه  ًإّنّْ  لًٍلمىالى

ًئكىةي  فىسىجىدى *  سىاًجًدينى  لىوي  فػىقىعيوا ريكًحي ًمنٍ  ًفيوً  كىنػىفىٍختي   كيلُّهيمٍ  اٍلمىالى
 مىا ًإٍبًليسي  يىا قىاؿى *  اٍلكىاًفرًينى  ًمنى  كىكىافى  اٍستىٍكبػىرى  ًإٍبًليسى  ًإالَّ *  أىٍٝبىعيوفى 
 اٍلعىاًلْبى؟ ًمنى  كيٍنتى  أىـٍ  أىٍستىٍكبػىٍرتى  بًيىدىمَّ؟ خىلىٍقتي  ًلمىا دى تىٍسجي  أىفٍ  مىنػىعىكى 

لىٍقتىوي  نىارو  ًمنٍ  خلقٍب ًمٍنوي  خّب أىنا قىاؿى *  ًمنػٍهىا  فىاٍخريجٍ  قىاؿى *  ًطْبو  ًمنٍ  كىخى
 ًإذلى  ٍرّن فىأىٍنظً  رىبّْ  قىاؿى *  الدّْينً  يػىٍوـً  ًإذلى  لىٍعنىًٍب  عىلىٍيكى  كىًإفَّ *  رىًجيمه  فىًإنَّكى 
ٍعليوـً  اٍلوىٍقتً  يػىٍوـً  ًإذلى *  اٍلميٍنظىرًينى  ًمنى  فىًإنَّكى  قىاؿى *  يػيبػٍعىثيوفى  يػىٍوـً   قىاؿى *  اٍلمى

يٍغوًيػىنػَّهيمٍ  فىًبًعزًَّتكى   فىا٢بٍىقُّ  قىاؿى *  اٍلميٍخلىًصْبى  ًمنػٍهيمي  ًعبىادىؾى  ًإالَّ  * أىٍٝبىًعْبى  ْلى
ىفَّ  أىقيوؿي  كىا٢بٍىقَّ  ىٍمَلى  مىا قيلٍ *  أىٍٝبىًعْبى  ًمنػٍهيمٍ  تىًبعىكى  كى٩بَّنٍ  ًمٍنكى  هىنَّمى جى  ْلى

 ذًٍكره  ًإالَّ  ىيوى  ًإفٍ *  اٍلميتىكىلًّْفْبى  ًمنى  أىنىا كىمىا أىٍجرو  ًمنٍ  عىلىٍيوً  أىٍسأىليكيمٍ 
ا .ًحْب بعد نبأه كلتعلمن*  لًٍلعىالىًمْبى  ًذهً  ذًٍكري  فػىهىذى  مىوىاًضعى  ًمنٍ  اٍلًقصَّةً  ىى

اٍلقيٍرآًف، اىػ فهذا ٝبع ٤با تفرؽ ف سور القرآف كبا١بمع بينها  ًمنى  قىةو ميتػىفىرّْ 
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يعرؼ العبد أطوار خلق آدـ عليو السالـ على ما يأيت بيانو إف شاء اهلل 
 تعاذل.

 الكتاب آيات عن االضطراب إيهاـ قاؿ الشنقيطي رٞبو اهلل ف دفع
لىٍقنىا كىلىقىدٍ : تػىعىاذلى  قػىٍوليوي  (ُُّ: ص) ٍنسىافى ا خى  ٞبىىإو  ًمنٍ  صىٍلصىاؿو  ًمنٍ  ٍْلً

ًذهً  ظىاًىري  .مىٍسنيوفو  ـى  أىفَّ  اآٍليىةً  ىى ، ًمنٍ  خيًلقى  آدى  .يىاًبسو  ًطْبو  أىمٍ  صىٍلصىاؿو
ؼً  عىلىى يىديؿُّ  مىا أيخىرى  آيىاتو  ًف  جىاءى  كىقىدٍ  ، ًخالى  )ًمنٍ : تػىعىاذلى  كىقىٍولًوً  ذىًلكى
( ًطْبو  ًزبو ـى  لً كىمىثى : كىكىقىٍولًوً  الى ( ًمنٍ  خىلىقىوي  آدى  .تػيرىابو

 ًمنٍ : بًقىٍولًوً  اٍْلىكَّؿى  طىٍورىهي  فىذىكىرى  التػُّرىاًب، ذىًلكى  أىٍطوىارى  ذىكىرى  أىنَّوي  كىا١بٍىوىابي 
، زًبنا، ًطيننا فىصىارى  بيلَّ  مثيَّ  تػيرىابو  يىًبسى  مثيَّ  مىٍسنيوننا، ٞبىىأن  فىصىارى  ٟبيّْرى  مثيَّ  الى
ا .اٍلفىخَّارً كى  صىٍلصىاالن  فىصىارى   .تػىعىاذلى  اللَّوً  ًعٍندى  كىاٍلًعٍلمي  كىاًضحه، كىىىذى

كنشرع بعوف اهلل تعاذل ف بياف كتفسّب آيات سورة البقرة إذ ىي 
 ا٤بقصودة ىنا قولو تعاذل: )كإذ(

 (ُِٔ/ ُ)قاؿ القرطيب رٞبو اهلل ف تفسّبه
، حىٍرفىا كىًإذىا ذٍ إً " لًٍلمىالًئكىةً  رىبُّكى  قاؿى  كىًإذٍ " تػىعىاذلى  قػىٍوليوي   لًٍلمىاًضي، فىًإذٍ  تػىٍوًقيتو
اٮبيىا تيوضىعي  كىقىدٍ  لًٍلميٍستػىٍقبىًل، كىًإذىا  ًإذىا: اٍلميبػىرّْدي  كىقىاؿى . اٍْليٍخرىل مىٍوًضعى  ًإٍحدى
" ًبكى  ٲبىٍكيري  كىًإذٍ :" قػىٍولًوً  ٫بىٍوى  مىاًضينا، مىٍعنىاهي  كىافى  ميٍستػىٍقبىلو  مىعى " ًإذٍ " جىاءى 



 من العقائد واآلداب واألحكام
15 

 معناه[ ّٕ: اْلحزاب" ]عىلىٍيوً  اللَّوي  أىنٍػعىمى  لًلًَّذم تػىقيوؿي  كىًإذٍ [ " َّ: ؿاْلنفا]
، مىٍعنىاهي  كىافى  اٍلمىاًضي مىعى " ًإذىا" جىاءى  كىًإذىا. قػيٍلتى  كىًإذٍ  مىكىريكا، إذ  ميٍستػىٍقبىالن

 جاءىتً  فىًإذا[ " ّْ: النازعات" ]الطَّامَّةي  جاءىتً  فىًإذا:" تػىعىاذلى  كىقىٍولًوً 
أم ٯبئ.  [ُ: النصر" ]اللَّوً  نىٍصري  جاءى  ًإذا" ك[ ّّ: عبس" ]الصَّاخَّةي 

 ، : كىقىاؿى رىبُّكي كىقىاؿى مىٍعمىري ٍبني اٍلميثػىُبَّ أىبيو عيبػىٍيدىةى:" ًإٍذ" زىاًئدىةه، كىالتػٍَّقًديري
:  كىاٍستىٍشهىدى بًقىٍوًؿ اٍْلىٍسوىًد ٍبًن يػىٍعفيرى

 كىالدٍَّىري يػيٍعًقبي صىا٢بًنا بًفىسىادً  ...ٍكرًًه فىًإٍذ  كىذىًلكى الى مىهىاةى ًلذً 
: كىىىذىا  يعي اٍلميفىسّْرًينى. قىاؿى النَّحَّاسي ا اٍلقىٍوؿى الزَّجَّاجي كىالنَّحَّاسي كىٝبًى كىأىٍنكىرى ىىذى

ذىا خىطىأه، ًْلىفَّ" ًإٍذ" اٍسمه كىًىيى ظىٍرؼي زىمىافو لىٍيسى ٩بَّا تػيزىادي. كىقىاؿى الزَّجَّاجي: ىى 
ـه ًمٍن أىِب عيبػىٍيدىةى، ذىكىرى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ خىٍلقى النَّاًس كىغىٍّبًًىٍم، فىالتػٍَّقًديري  اٍجَبىا
ـي،   ا ًمنى اٍلمىٍحذيكًؼ الًَّذم دىؿَّ عىلىٍيًو اٍلكىالى ، فىكىافى ىىذى ٍلقىكيٍم ًإٍذ قىاؿى كىابٍػتىدىأى خى

:  كىمىا قىاؿى
ًنيَّةى مىٍن ٱبىٍ   فىسىٍوؼى تيصىاًدفيوي أىيٍػنىمىا ...شىهىا فىًإفَّ اٍلمى

. كىٰبيٍتىمىلي أىٍف تىكيوفى ميتػىعىلّْقىةن بًًفٍعلو ميقىدَّرو تػىٍقًديريهي كىاذٍكيٍر  ييرًيدي أىيٍػنىمىا ذىىىبى
. كىًقيلى: ىيوى مىٍرديكده ًإذلى قولو تعاذل:" اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم"  ًإٍذ قىاؿى

ًئكىًة. [ُِ]البقرة:   انتهى فىاٍلمىٍعُبى الًَّذم خىلىقىكيٍم ًإٍذ قىاؿى رىبُّكي لًٍلمىالى
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قولو تعاذل: )قاؿ ربك( فيو اثبات كالـ اهلل كخطابو مع ا٤بالئكة كانو 
مفصال عند قولو تعاذل ذلك الكتاب ف  ٕبرؼ كصوت كقد تقدـ بيانو

قوال ٕبرؼ أكؿ سورة البقرة، ككالمو تعاذل صفة لو غّب ٨بلوؽ منو بدأ 
كصوت ٠بعو ا٤بالئكة ككلم موسى تكليما ككلم آدـ ككلم السموات 
كاْلرض ككلم ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم كأخرب تعاذل أنو قاؿ كيقوؿ 
كتكلم كيتكلم كأنو ينادم كيناجي ككل ذلك ٲبنع دعول آّاز الذم 
تقمص بو ا٤ببتدعة لنفي كالـ اهلل تعاذل بل كٝبيع صفاتو كقد دٌؿ على 
إثبات كالـ اهلل تعاذل صفة لربنا جل كعال الكتاب كالسنة كاْلٝباع 
على ما تقدـ بسطو زد على ذلك العقل فإف الكالـ كماؿ كمعطي 
الكماؿ أكذل بو كيلـز إف دل يتصف بالكماؿ االتصاؼ بنقيضو تعاذل 
اهلل عن ٙبريف ا٤ببطلْب كتأكيل الغالْب مث إف الكالـ معن يقـو بغّبه 

باب إضافة الصفات ال من إضافة ا٤بلك على ما ىو مقرر  كإضافتو من
 ف قواعد اْل٠باء كالصفات.

قولو: )ربك( الرب من أ٠باء اهلل تعاذل ا٢بسُب كالرب ىو السيد كا٤بالك 
كا٤بنعم كا٤برِب كا٤بصلح كاهلل تعاذل ىو الرب ّٔذه االعتبارات كٌلها. 

فا ف خلقو يعلم كربوبيتو سبحانو تتحقق بكونو فٌعاال مدبرا متصر 
كيقدر كيريد كيسمع فإذا انتفت أفعالو كصفاتو انتفت ربوبيتو كاذا 
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انتفت عنو صفة الكالـ انتفى اْلمر كالنهي كلوازمها كذلك ينفي 
 حقيقة اْل٥بية أفاده ابن القيم رٞبو اهلل تعاذل.

( الرب ىو الذم يريبُّ َُٖكقاؿ رٞبو اهلل تعاذل ف طريق ا٥بجرتْب)
طيو خلقو مث يهديو إذل ٝبع أحوالو كصا٢بو الٍب ّٔا كمالو عبده فييع

 كيهديو إذل اجتناب ا٤بفاسد الٍب ّٔا فساده كىالكو انتهى

كربوبية اهلل تعاذل للعادل على قسمْب الربوبية العامة ا٤بقتضية للخلق 
كا٤بلك كاْلحاطة مثل قولو: رب السموات كاْلرض كما بينهما(. 

ية للحفظ كالكالءة كالنصر كىذا ا٤بوطن كربوبية خاصة كىي ا٤بقتض
منها كىي من ا٤بواطن الدالة على شرؼ كمنزلة نبينا ٧بمد صلى اهلل 

 عليو كسلم.

. قىاؿى اٍبني قولو تعاذل: )للمالئكة( قاؿ القرطيب  ًئكىةي كىاًحديىىا مىلىكه اٍلمىالى
أىبيو عيبػىٍيدىةى، ىيوى مىٍفعىله  كىٍيسىافى كىغىيػٍريهي: كىٍزفي مىلىكو فػىعىله ًمنى اٍلميٍلًك. كىقىاؿى 

ٍأليكىةي: الرّْسىالىةي، قىاؿى لىًبيىده: ٍألىكىةي كىاٍلمى ىؾى ًإذىا أىٍرسىلى. كىاٍْلىليوكىةي كىاٍلمى  ًمٍن ْلى

ـو أىٍرسىلىٍتوي أيمُّوي  ٍلنىا مىا سىأىؿٍ  ...كىغيالى  بًأىليوؾو فػىبىذى
 «:ّ»كىقىاؿى آخىري 

 ًإنًَِّب قىٍد طىاؿى حىٍبًسي كانتظارم ...مىٍأليكنا أىٍبًلًغ النػٍُّعمىافى عىِبّْ 
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، ا٥ٍبىٍمزىةي فىاءي اٍلًفٍعًل فىًإنػَّهيٍم  ا مىٍألىكه : أىًلٍكًِب أىٍم أىٍرًسٍلًِب، فىأىٍصليوي عىلىى ىىذى كىيػيقىاؿي
. كىًقيلى أىصٍ  ، مثيَّ سىهَّليوهي فػىقىاليوا مىلىكى ليوي مىٍَلىؾه قػىلىبيوىىا ًإذلى عىٍيًنًو فػىقىاليوا: مىٍَلىؾه

ٍأىؿو ًمٍن َشىىلى، فىا٥ٍبىٍمزىةي زىاًئدىةه عىًن اٍبًن كىٍيسىافى أىٍيضنا،  ، ٫بىٍوى َشى ًٍلكي ًمٍن مىلىكى ٲبى
:  كىقىٍد تىٍأيت ًف الشٍّْعًر عىلىى اٍْلىٍصًل، قىاؿى الشَّاًعري

ٍنًسيّّ كىلىًكٍن لىمىٍَلىؾه   اًء يىصيوبي تػىنػىزَّؿى ًمٍن جىوّْ السَّمى  ...فػىلىٍستى ْلًى

. الى اٍشًتقىاؽى لًٍلمىلىًك ًعٍندى اٍلعىرىًب. كىا٥ٍبىاءي ًف  كىقىاؿى النٍَّضري ٍبني َشيىٍيلو
ـي: ا٣بٍىٍيلي  ًد ًدمىةي. كىالصَّالى ًة تىٍأًكيده لًتىٍأنًيًث ا١بٍىٍمًع، كىًمثٍػليوي الصَّالى ًئكى اٍلمىالى

ـه. كىًقيلى: ًىيى لًلٍ  ادي، كىاًحديىىا ًصٍلًد مىةو كىنىسَّابىةو.الشّْدى  انتهىميبىالىغىًة، كىعىالَّ

( عىٍن ِٔٗٗ)كا٤بالئكة خلق عظيم خلقهم اهلل من نور ففي مسلم 
ًئكىةي »عىاًئشىةى، قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  خيًلقىًت اٍلمىالى

ـي ٩بَّا كيًصفى لىكيمٍ ًمٍن نيورو، كىخيًلقى ا١بٍىافُّ ًمٍن مىارًجو ًمٍن نىارو   «، كىخيًلقى آدى
ككاف خلقو ٥بم بقولو كن كما قاؿ تعاذل: ) إ٭ٌبا أمره إذا أراد شيئا أف 

 يقوؿ لو كن فيكوف(
اٍلميوىكَّليوفى بًالسَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض، فىكيلُّ حىرىكىةو ًف اٍلعىادلًى فىًهيى نىاًشئىةه عىًن  ىمكى 

ًئكىًة، كىمىا قىاؿى  :  اٍلمىالى بػّْرىاًت أىٍمرنا}تػىعىاذلى . {فىاٍلميقىسّْمىاًت أىٍمرنا}، {فىاٍلميدى
ٲبىاًف كىأىتٍػبىاًع الرُّسيًل، كىأىمَّا اٍلميكىذّْبيوفى بًالرُّسيًل  ًئكىةي ًعٍندى أىٍىًل اٍْلً كىىيمي اٍلمىالى

بي كىالسُّنَّةي عىلىى اٍلميٍنًكريكفى لًلصَّاًنًع فػىيػىقيوليوفى: ًىيى النُّجيوـي. كىقىٍد دىؿَّ اٍلًكتىا
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ًئكىًة، كىأىنػَّهىا ميوىكَّلىةه بًأىٍصنىاًؼ اٍلمىٍخليوقىاًت، كىأىنَّوي سيٍبحىانىوي كىكَّلى  أىٍصنىاًؼ اٍلمىالى
ًئكىةن  ًئكىةن، كىكىكَّلى بًالرًَّحًم مىالى ًئكىةن، كىكىكَّلى بًالسَّحىاًب كىاٍلمىطىًر مىالى بًا١ٍبًبىاًؿ مىالى

بػّْري أىٍمرى ا ًئكىةن ٢ًبًٍفًظ مىا يػىٍعمىليوي تيدى ٍلقيهىا، مثيَّ كىكَّلى بًاٍلعىٍبًد مىالى لنٍُّطفىًة حىٌبَّ يىًتمَّ خى
ًئكىةن،  ًئكىةن، كىكىكَّلى بًالسُّؤىاًؿ ًف اٍلقىرٍبً مىالى كىًإٍحصىائًًو كىًكتىابىًتًو، كىكىكَّلى بًاٍلمىٍوًت مىالى

ًئكىةن ٰبيىرّْ  ًؾ مىالى ًئكىةن، كىكىكَّلى كىكىكَّلى بًاٍْلىٍفالى كيونػىهىا، كىكىكَّلى بًالشٍَّمًس كىاٍلقىمىًر مىالى
ًئكىةن، كىكىكَّلى با١بنة كعمارهتا  بًالنَّاًر كىًإيقىاًدىىا كىتػىٍعًذيًب أىٍىًلهىا كىًعمىارىهًتىا مىالى

ًئكىةي أىٍعظىمي جينيوًد اللًَّو، كىًمنػٍ  ًئكىةن، فىاٍلمىالى هًتىا مىالى هيمي: كغرسها كىعىمىًل آالى
تي عيٍرفنا كىالنَّاًشرىاًت نىٍشرنا كىاٍلفىارًقىاتي فػىٍرقنا كىاٍلميٍلًقيىاتي ذًٍكرنا. كىًمنػٍهيمي:  اٍلميٍرسىالى
بػٍقنا.  النَّازًعىاتي غىٍرقنا، كىالنَّاًشطىاًت نىٍشطنا، كىالسَّإًبىاًت سىٍبحنا، فىالسَّابًقىاًت سى

 رىاًت زىٍجرنا، فىالتَّالًيىاًت ذًٍكرنا.كىًمنػٍهيمي: الصَّافَّاتي صىفِّا، فىالزَّاجً 
، الًٍَّب  كىمىٍعُبى ٝبىًٍع التٍَّأنًيًث ًف ذىًلكى كيلًّْو: اٍلًفرىؽي كىالطَّوىاًئفي كىا١بٍىمىاعىاتي
ًئكىةي  ًئكىةي الرٍَّٞبىًة، كىمىالى مفردىا: "فرقة"ك"طائفة"ك"ٝباعة"، كىًمنػٍهيٍم مىالى

ًئكىةه قىٍد كي  اًب، كىمىالى ًئكىةه قىٍد كيكّْليوا بًًعمىارىًة اٍلعىذى كّْليوا ًٕبىٍمًل اٍلعىٍرًش، كىمىالى
ًة كىالتٍَّسًبيًح كىالتػٍَّقًديًس، ًإذلى غىٍّبً ذىًلكى ًمٍن أىٍصنىاًؼ  السَّمىاكىاًت بًالصَّالى

ًة الًٍَّب الى ٰبيًٍصيهىا ًإالَّ اهلل. كىلىٍفظي"اٍلمىلىًك"ييٍشًعري بًأىنَّوي رىسيو  ًئكى ؿه مينػىفّْذه اٍلمىالى
ًْلىٍمًر ميٍرًسًلًو، فػىلىٍيسى ٥بىيٍم ًمنى اٍْلىٍمًر شىٍيءه، بىًل اْلمر كلو هلل الواحد اٍلقىهَّاًر، 

يػىٍعلىمي مىا }، {الى يىٍسًبقيونىوي بًاٍلقىٍوًؿ كىىيٍم بًأىٍمرًًه يػىٍعمىليوفى }كىىيٍم يػينػىفّْذيكفى أىٍمرىهي: 
ٍلفىهيم ًإالَّ ًلمىًن اٍرتىضىى كىىيٍم ًمٍن خىٍشيىًتًو  الى يىٍشفىعيوفى كى  بػىٍْبى أىٍيًديًهٍم كىمىا خى
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فػىهيٍم ًعبىاده  {ٱبىىافيوفى رىبػَّهيٍم ًمٍن فػىٍوًقًهٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى }، {ميٍشًفقيوفى 
ـه ميٍكرىميوفى، ًمنػٍهيمي الصَّافُّوفى، كىًمنػٍهيمي اٍلميسىبّْحيوفى، لىٍيسى ًمنػٍهيٍم ًإالَّ لىوي مىقى  ا

مىٍعليوـه، كىالى يػىتىخىطَّاهي، كىىيوى عىلىى عىمىلو قىٍد أيًمرى بًًو. الى يػيقىصّْري عىٍنوي كىالى يػىتػىعىدَّاهي، 
ىيمي الًَّذينى ًعٍندىهي:   الى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىالى يىٍستىٍحًسريكفى }كىأىٍعالى

 ، كمنهم اْلمالؾ الثالثة:{كفى ييسىبّْحيوفى اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى الى يػىٍفتػيري 
جربائيل كىًميكىائًيلي كىًإٍسرىاًفيلي، اٍلميوىكَّليوفى بًا٢بٍىيىاًة، فىًجرٍبًيلي ميوىكَّله بًاٍلوىٍحًي 
يىاةي  يىاةي اٍلقيليوًب كىاٍْلىٍركىاًح، كيًميكىائًيلي ميوىكَّله بًاٍلقىٍطًر الًَّذم بًًو حى الًَّذم بًًو حى

يىاةي اٍْلىٍرًض كىالنَّبىا ًت كىا٢بٍىيػىوىاًف، كىًإٍسرىاًفيلي ميوىكَّله بًالنػٍَّفًخ ًف الصُّوىًر الًَّذم بًًو حى
 ا٣بٍىٍلًق بػىٍعدى ٩بىىاهًتًٍم.

نىوي كىبػىٍْبى ًعبىاًدًه، يػيٍنزًليوفى اٍْلىٍمرى ًمٍن  ٍلًقًو كىأىٍمرًًه، كىسيفىرىاؤيهي بػىيػٍ فػىهيٍم ريسيلي اللًَّو ًف خى
اًر اٍلعىادلًى، كىيىٍصعىديكفى إًلىٍيًو بًاٍْلىٍمًر، قىٍد أىطًَّت السَّمىاكىاتي ًًٍّٔم، ًعٍنًدًه ًف أىٍقطى 

كىحيقَّ ٥بىىا أىٍف تىًئطَّ، مىا ًفيهىا مىٍوًضعي أىٍربىًع أىصىاًبعى ًإالَّ كىمىلىكه قىاًئمه أىٍك رىاًكعه أىٍك 
بػٍعيوفى أىٍلفنا الى يػىعيوديكفى   سىاًجده لًلًَّو، كىيىٍدخيلي اٍلبػىٍيتى اٍلمىٍعميورى ًمنػٍهيمٍ  كيلَّ يػىٍوـو سى

 ًإلىٍيًو آًخرى مىا عىلىٍيًهٍم.

ًئكىًة كىأىٍصنىاًفًهٍم كىمىرىاتًًبًهٍم، ٍليوءه ًبذًٍكًر اٍلمىالى انتهى من شرح  كىاٍلقيٍرآفي ٩بى
 الطحاكية البن أِب العز
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: أىبيو ًإٍسحىاؽى الشٍَّيبىا قاؿ كىم ٨بلوقات عظيمة ففي الصحيحْب  ّنُّ، قىاؿى
. }سىأىٍلتي زًرَّ ٍبنى حيبػىٍيشو عىٍن قػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىاذلى  فىكىافى قىابى قػىٍوسىٍْبً أىٍك أىٍدَنى

ثػىنىا اٍبني مىٍسعيودو: أىنَّوي َُ]النجم:  {فىأىٍكحىى ًإذلى عىٍبًدًه مىا أىٍكحىى : حىدَّ [ قىاؿى
 «ًستًُّمائىًة جىنىاحو رىأىل ًجرٍبًيلى، لىوي »

: كيٍنتي ميتًَّكئنا ًعٍندى عىاًئشىةى، ُٕٕ)لم كف مس ، قىاؿى ( عىٍن مىٍسريكؽو
ثه مىٍن تىكىلَّمى ًبوىاًحدىةو ًمنػٍهينَّ فػىقىٍد أىٍعظىمى عىلىى  فػىقىالىٍت: يىا أىبىا عىاًئشىةى، ثىالى

: مىا ىينَّ؟ قىالىٍت: مىٍن زىعىمى أىفَّ ٧بيىمَّدنا صىلَّى اهللي  عىلىٍيًو اهلًل اٍلًفٍريىةى، قػيٍلتي
: كىكيٍنتي ميتًَّكئنا  كىسىلَّمى رىأىل رىبَّوي فػىقىٍد أىٍعظىمى عىلىى اهلًل اٍلًفٍريىةى، قىاؿى
: يىا أيَـّ اٍلميٍؤًمًنْبى، أىٍنًظرًيًِب، كىالى تػيٍعًجًليًِب، أىدلٍى يػىقيًل اهللي  ، فػىقيٍلتي فىجىلىٍستي

كىلىقىٍد رىآهي نػىٍزلىةن }[، ِّ]التكوير:  {كىلىقىٍد رىآهي بًاٍْليفيًق اٍلميًبْبً }عىزَّ كىجىلَّ: 
[؟ فػىقىالىٍت: أىنىا أىكَّؿي ىىًذًه اٍْليمًَّة سىأىؿى عىٍن ذىًلكى ُّ]النجم:  {أيٍخرىل

 : ًإ٭بَّىا ىيوى ًجرٍبًيلي، دلٍى أىرىهي عىلىى »رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىقىاؿى
اتػىٍْبً اٍلمىرَّتػىٍْبً، رىأىيٍػتيوي مينػٍهىًبطنا ًمنى السَّمىاًء صيورىتًًو الًٍَّب خيًلقى عىلىيػٍ  هىا غىيػٍرى ىى

ٍلًقًو مىا بػىٍْبى السَّمىاًء ًإذلى اٍْلىٍرضً  سىادِّا ، فػىقىالىٍت: أىكى دلٍى تىٍسمىٍع «ًعظىمي خى
 : اللًَّطيفي  الى تيٍدرًكيوي اٍْلىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي اٍْلىٍبصىارى كىىيوى }أىفَّ اهللى يػىقيوؿي

: َُّ]اْلنعاـ:  {ا٣بٍىًبّبي  ٍع أىفَّ اهللى يػىقيوؿي كىمىا كىافى لًبىشىرو }[، أىكى دلٍى تىٍسمى
أىٍف ييكىلّْمىوي اهللي ًإالَّ كىٍحينا أىٍك ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو أىٍك يػيٍرًسلى رىسيوالن فػىييوًحيى 

[؟، قىالىٍت: كىمىٍن زىعىمى ُٓ]الشورل:  {بًًإٍذنًًو مىا يىشىاءي ًإنَّوي عىًليّّ حىًكيمه 
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ٍيئنا ًمٍن ًكتىاًب اهلًل، فػىقىٍد أىٍعظىمى  أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىتىمى شى
 : يىا أىيػُّهىا الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى ًمٍن }عىلىى اهلًل اٍلًفٍريىةى، كىاهللي يػىقيوؿي

[، قىالىٍت: كىمىٍن ٕٔ]ا٤بائدة:  {ٍفعىٍل فىمىا بػىلٍَّغتى رًسىالىتىوي رىبّْكى كىًإٍف دلٍى تػى 
 : زىعىمى أىنَّوي ٱبيٍربي ٗبىا يىكيوفي ًف غىدو، فػىقىٍد أىٍعظىمى عىلىى اهلًل اٍلًفٍريىةى، كىاهللي يػىقيوؿي

ل: ]النم {قيٍل الى يػىٍعلىمي مىٍن ًف السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اهللي }
ٔٓ] . 

أيًذفى  »عىًن النَّيبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: جابر رضي اهلل عنو كىرىكىل أىبيو دىاكيدى 
ًة اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ ًمٍن ٞبىىلىًة اٍلعىٍرًش، ًإفَّ ما  ًئكى رل أىٍف أيحىدّْثى عىٍن مىلىكو ًمٍن مىالى

كىرىكىاهي اٍبني أِب حاِت «. ًعًمائىًة عىاـو بْب شحمة أذنو ًإذلى عىاتًًقًو مىًسّبىةي سىبٍ 
بػٍعيًمائىًة عىاـو »كلفظو:   «.ٚبفق الطٍَّّبً سى

جىاًعله( أم خالق كمصّب فيها خليفة كقد تقدـ  قولو تعاذل: )ًإّنّْ 
عن أِب ركؽ، قاؿ: كل شيء ف الكالـ ف معُب جعل كجاء 

نا فجعل ركاه الطربم لكنو ضعيف سندا كمت القرآف"جىعىل"، فهو خلق
إف نصبت مفعوال كاحدا فهي ٗبعن خلق كما ف قولو تعاذل: ) كجعل 
الظلمات كالنور( كإذا نصبت مفعولْب فهي ٗبعُب صّب كما ف قولو 

عن ا٢بسن، تعاذل: ) كجعلوا ا٤بالئكة الْب ىم عباد الرٞبن إناثا ( ك 
كقتادة، قالوا: قاؿ اهلل تعاذل ذكره ٤بالئكتو:"إّن جاعله ف اْلرض 

كىذا ا٤بعُب ىو ا٤بوافق ٤بعُب اآلية كقد  خليفة" قاؿ ٥بم: إّن فاعل
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 {استدؿ ا٤بعتزلة على خلق القرآف بقولو تعاذل: ) إنٌا جعلنو قرآنا عربيا
٥بييمٍ  كىأىمَّا (ُّْ: ص)قاؿ ابن أِب العز ف شرح الطحاكية:   اٍسًتٍدالى

ؿو  ًمنً  أىٍفسىدىهي  فىمىا ،{بًيِّاعىرى  قػيٍرآننا جىعىٍلنىاهي  ًإنَّا}: تػىعىاذلى  بًقىٍولًوً   فىًإفَّ ! اٍسًتٍدالى
: كىاًحدو   مىٍفعيوؿو  ًإذلى  يػىتػىعىدَّل خىلىقى  ٗبىٍعُبى  كىافى  ًإذىا( جىعىلى ) كىقىٍولًًو تػىعىاذلى
: {كىجىعىلى الظُّليمىاًت كىالنُّورى } كىجىعىٍلنىا ًمنى اٍلمىاًء كيلَّ شىٍيءو }، كىقػىٍولًًو تػىعىاذلى

ًيدى ًًٍّٔم كىجىعىٍلنىا ًفيهىا } { يػيٍؤًمنيوفى حىيٍّ أىفىالى  كىجىعىٍلنىا ًف اٍْلىٍرًض رىكىاًسيى أىٍف ٛبى
. كىًإذىا تػىعىدَّل ًإذلى مىٍفعيولىٍْبً دلٍى يىكيٍن ٗبىٍعُبى {ًفجىاجنا سيبيالن لىعىلَّهيٍم يػىٍهتىديكفى 

 : ، قىاؿى تػىعىاذلى وًٍكيًدىىا كىقىٍد جىعىٍلتيمي اللَّوى كىالى تػىنػٍقيضيوا اٍْلىٲٍبىافى بػىٍعدى تػى }خىلىقى
: {عىلىٍيكيٍم كىًفيالن  . كىقىاؿى {كىالى ٘بىٍعىليوا اللَّوى عيٍرضىةن ًْلىٲٍبىاًنكيمٍ }. كىقىاؿى تػىعىاذلى

 : :  {الًَّذينى جىعىليوا اٍلقيٍرآفى ًعًضْبى }تػىعىاذلى كىالى ٘بىٍعىٍل يىدىؾى }كىقىاؿى تػىعىاذلى
:  {مىٍغليولىةن ًإذلى عينيًقكى  . كىقىاؿى {كىالى ٘بىٍعىٍل مىعى اللًَّو ًإ٥بىنا آخىرى }كىقىاؿى تػىعىاذلى

 : ًئكىةى الًَّذينى ىيٍم ًعبىادي الرٍَّٞبىًن ًإنىاثنا}تػىعىاذلى . كىنىظىائًريهي كىًثّبىةه. {كىجىعىليوا اٍلمىالى
 انتهى

كقيل: راد ّٔا مكة فقط قاؿ الطربم اْلرض ٝبيعها خالفا ٤بن زعم أف ا٤ب
 إف اْلرض الٍب ذكرىا اهلل ف ىذه اآلية ىي"مكة".
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حدثنا ابن ٞبيد قاؿ: حدثنا جرير، عن عطاء، عن ابن سابط: أف 
النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: ديًحيت اْلرضي من مكة، ككانت 
" الٍب  ا٤بالئكة تطوؼي بالبيت، فهي أٌكؿ من طاؼ بو، كىي"اْلرضي
قاؿ اهلل:"إّن جاعله ف اْلرض خليفة"، ككاف النيٌب إذا ىلك قومو، 
ك٪با ىو كالصا٢بوف، أتاىا ىو كمن معو فعبدكا اهلل ّٔا حٌب ٲبوتوا. فإٌف 

ىقىاـ
قاؿ ابن كثّب: . قىرب نيوحو كىودو كصىاحلو كشعىٍيب، بْب زىمزىـ كالرُّكن كا٤ب

٤براد باْلرض "كىذا مرسل، كف سنده ضعف، كفيو مدرج، كىو أف ا
فإف الظاىر أف ا٤براد باْلرض أعم من ذلك". أما  -مكة، كاهلل أعلم 

 .إرسالو: فإف"عبد الرٞبن بن سابط": تابعي، كىو ثقة

 
كا٣بليفة الفعيلة من قولك: خلف فالف فالننا ف ىذا اْلمر، إذا قاـ مقامو 

اْلىٍرًض ًمٍن بػىٍعًدًىٍم  فيو بعده. كما قاؿ جل ثناؤه )مثيَّ جىعىٍلنىاكيٍم خىالًئفى ًف 
[ يعِب بذلك أنو أبدلكم ف ُْلًنػىٍنظيرى كىٍيفى تػىٍعمىليوفى( ]سورة يونس: 

اْلرض منهم، فجعلكم خلفاء بعدىم. كمن ذلك قيل للسلطاف اْلعظم: 
خليفة، ْلنو خلف الذم كاف قبلو، فقاـ باْلمر مقامو، فكاف منو خلىفنا. 

انتهى من تفسّب ابن  فة كًخلّْيفىىيقاؿ منو: خلف ا٣بليفة، ٱبليف ًخال
ًليفىةن( ميٍفرىده أيرًيدى بًًو جرير، كقاؿ اشنقيطي ف أضواء البياف: .   قػىٍولىوي: )خى

، كىىيوى اٍخًتيىاري اٍبني كىًثّبو. كىاٍلميٍفرىدي ًإٍف كىافى اٍسمى ًجٍنسو  ًئفي ا١بٍىٍمعي؛ أىٍم: خىالى
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قي  ـً اٍلعىرىًب ًإٍطالى : )ًإفَّ اٍلميتًَّقْبى ًف يىٍكثػيري ًف كىالى وي ميرىادنا بًًو ا١بٍىٍمعي كىقىٍولًًو تػىعىاذلى
لًيًل قػىٍولًًو: )ًفيهىا أىنٍػهىاره ًمٍن « كىأىنٍػهىارو »[ يػىٍعًِب ْٓ \ ْٓجىنَّاتو كىنػىهىرو( ] ًبدى

 ِٓا( ][ . كىقػىٍولًًو: )كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقْبى ًإمىامن ُٓ \ ْٕمىاءو غىٍّبً آًسنو( اآٍليىةى ]
[ كىنىًظّبيهي ْ \ ْ[ ، كىقػىٍولًًو: )فىًإٍف ًطٍْبى لىكيٍم عىٍن شىٍيءو ًمٍنوي نػىٍفسنا( ]ْٕ \

] ـً اٍلعىرىًب قػىٍوؿي عىًقيًل ٍبًن عيلَّفىةى اٍلميرّْمّْ: ]اٍلوىاًفري  ًمٍن كىالى
 اكىكيٍنتى ٥بىيٍم كىشىرٍّ بىًِب اٍْلىًخينى  ...كىكىافى بػىنيو فػىزىارىةى شىرَّ عىمٍّ 

] : ]اٍلوىاًفري  كىقػىٍوؿي اٍلعىبَّاًس ٍبًن ًمٍردىاسو السُّلىًميّْ
 كىقىٍد سىلىمىٍت ًمنى اٍْلًحىًن الصُّديكري  ...فػىقيٍلنىا أىٍسًلميوا إًنَّا أىخيوكيٍم 

ةى التًَّميًميّْ: ]الطَّوًيلي[  كىأىٍنشىدى لىوي ًسيبػىوىٍيًو قػىٍوؿى عىٍلقىمىةى ٍبًن عىبىدى
 فىًبيضه كىأىمىا ًجٍلديىىا فىصىًليبي  ...رىل فىأىمَّا ًعظىاميهىا ًّٔىا ًجيىفي ا٢بٍىسٍ 

]  كىقػىٍوؿى اآٍلخىًر: ]اٍلوىاًفري
يصي  ...كيليوا ًف بػىٍعًض بىٍطًنكيمي تػىعيفُّوا   فىًإفَّ زىمىانىكيٍم زىمىني ٟبًى

ًذًه اآٍليىةي اٍلكىرٲبىةي ٙبىٍتىًملي اٍلوىٍجهىٍْبً اٍلمىٍذكيورى  ٍيًن. فىاٍعلىٍم أىنَّوي قىٍد كىًإذىا كىانىٍت ىى
ًئفي اٍلوىٍجًو دىلٍَّت آيىاته أيخىري عىلىى  الثَّاّن، كىىيوى أىفَّ اٍلميرىادى بًا٣بٍىًليفىًة: ا٣بٍىالى

ـى كىبىًنيًو الى آدىـ : )قىاليوا أى٘بىٍعىلي ًفيهىا مىٍن  ًمٍن آدى نػىٍفسيوي كىٍحدىهي. كىقىٍولًًو تػىعىاذلى
 [ .َّ \ ًِفكي الدّْمىاءى( اآٍليىةى ]يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىسٍ 
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ـي لىٍيسى ٩بٍَّن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىالى  ةي كىالسَّالى ـى عىلىٍيًو كىعىلىى نىًبيػّْنىا الصَّالى كىمىٍعليوـه أىفَّ آدى
ًئفى ًف اٍْلىٍرًض( اآٍليىةى  ٩بٍَّن يىٍسًفكي الدّْمىاءى، كىكىقىٍولًًو: )ىيوى الًَّذم جىعىلىكيٍم خىالى

ًئفى اٍْلىٍرًض( اآٍليىةى ]ّٗ \ ّٓ]  \ ٔ[ ، كىقػىٍولًًو: )كىىيوى الًَّذم جىعىلىكيٍم خىالى
[ . كى٫بىٍوى ذىًلكى ًمنى ِٔ \ ِٕ[ ، كىقػىٍولًًو: )كىٯبىٍعىليكيٍم خيلىفىاءى( اآٍليىةى ]ُٓٔ

 اآٍليىاًت.

ـي، كى  ا بًأىفَّ اٍلميرىادى بًا٣بٍىًليفىًة آدى أىفَّ اللَّوى أىٍعلىمى كىٲبيًٍكني ا١بٍىوىابي عىٍن ىىذى
ًئكىةى أىنَّوي يىكيوفي ًمٍن ذيرّْيًَّتًو مىٍن يػىٍفعىلي ذىًلكى اٍلفىسىادى، كىسىٍفكى الدّْمىاًء.  اٍلمىالى
فىًة ذيرّْيًَّتًو  فىةي الشٍَّرًعيَّةي، كىًٖبًالى ـى ا٣بًٍالى فىًة آدى فػىقىاليوا مىا قىاليوا، كىأىفَّ اٍلميرىادى ًٖبًالى

.أىعىمُّ ًمٍن  ، كىىيوى أىنػَّهيٍم يىٍذىىبي ًمنػٍهيٍم قػىٍرفه كىٱبىٍليفيوي قػىٍرفه آخىري  ذىًلكى

كقد اختلف العلماء ف معُب خليفة ك٣بص القوؿ فيها العثيمْب فقاؿ 
إّن جاعل ف اْلرض }قولو تعاذل: رٞبو اهلل ف تفسّب سورة البقرة: 

هم ؛ خليفة ٱبلف اهلل؛ أك ٱبلف من سبقو؛ أك ٱبلف بعض {خليفة
 بعضان يتناسلوف. على أقواؿ:.

فيحتمل أف اهلل أراد من ىذه ا٣بليقة. آدـ، كبنيو. أف ٯبعل  أما 
منهم ا٣بلفاء ٱبلفوف اهلل تعاذل ف عباده بإبالغ شريعتو، كالدعوة إليها، 
كا٢بكم بْب عباده؛ ال عن جهل باهلل سبحانو كتعاذل. كحاشاه من ذلك، 

يا }على من يشاء من عباده، كما قاؿ تعاذل: كال عن عجز؛ كلكنو ٲبٌن 
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 [ : ىؤِ]ص:  {داككد إنا جعلناؾ خليفة ف اْلرض فاحكم بْب الناس
 خليفة ٱبلف اهلل عٌز كجٌل ف ا٢بكم بْب عباده..

أهنم ٱبلفوف من سبقهم؛ ْلف اْلرض كانت معمورة قبل آدـ؛ ك
عل؛ كعلى اْلكؿ ٗبعُب ىنا ٗبعُب الفا {خليفة}كعلى ىذا االحتماؿ تكوف 

 ا٤بفعوؿ..
أنو ٱبلف بعضهم بعضان؛ ٗبعُب: أهنم يتناسلوف: ىذا ٲبوت، ك

صا٢بة السم الفاعل،  {خليفة}كىذا ٰبٓب؛ كعلى ىذا التفسّب تكوف 
 كاسم ا٤بفعوؿ..

أ٘بعل فيها من }كل ىذا ٧بتمل؛ ككل ىذا كاقع؛ لكن قوؿ ا٤بالئكة: 
جح أهنم خليفة ٤بن سبقهم، كأنو كاف على ير  {يفسد فيها كيسفك الدماء

اْلرض ٨بلوقات قبل ذلك تسفك الدماء، كتفسد فيها، فسألت ا٤بالئكة 
كما فعل من   {أ٘بعل فيها من يفسد فيها كيسفك الدماء}رّٔا عٌز كجٌل: 

قبلهم. كاستفهاـ ا٤بالئكة لالستطالع، كاالستعالـ، كليس لالعَباض؛ قاؿ 
يعِب: كستتغّب ا٢باؿ؛ كال تكوف كالٍب  {علموفإّن أعلم ما ال ت}تعاذل: 

 انتهى سبقت..
فكاف تأكيل اآلية على ىذه كاختار ابن جرير رٞبو اهلل القوؿ اْلكؿ فقاؿ: 

الركاية الٍب ذكرناىا عن ابن مسعود كابن عباس: إّن جاعل ف اْلرض 
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ـي كمن قاـ  خليفةن مٌِب ٱبلفِب ف ا٢بكم بْب خلقي. كذلك ا٣بليفة ىو آد
 قامو ف طاعة اهلل كا٢بكم بالعدؿ بْب خلقو.م

كأما اْلفساد كسفك الدماء بغّب حقها، فمن غّب خلفائو، كمن غّب آدـ 
 -ْلهنما أخربىا أف اهلل جل ثناؤه قاؿ ٤بالئكتو-كمن قاـ مقامو ف عباد اهلل 

إذ سألوه: ما ذاؾ ا٣بليفة؟ =: إنو خليفة يكوف لو ذيرٌية يفسدكف ف 
كف كيقتل بعضهم بعضنا. فأضاؼ اْلفساد كسفك الدماء اْلرض كيتحاسد

 انتهى بغّب حقها إذل ذيرٌية خليفتو دكنو، كأخرج منو خليفتو.
 (ِْ/ ّٓ) الفتاكل قاؿ شيخ اْلسالـ كما ف ٦بموع

فىةً "  ًف  :فىٍصله  ٍيًفيَّةً "  كىالسٍُّلطىافً  ا٣بًٍالى ٍونًوً  كىكى  وي اللَّ  قىاؿى  اٍْلىٍرضً  ًف  اللَّوً  ًظلَّ  كى
ًئكىةً  رىبُّكى  قىاؿى  كىًإذٍ }: تػىعىاذلى  ًليفىةن  اٍْلىٍرضً  ًف  جىاًعله  إّنّْ  لًٍلمىالى  اللَّوي  كىقىاؿى  {خى
ًليفىةن  جىعىٍلنىاؾى  إنَّا دىاكيدي  يىا}: تػىعىاذلى   بًا٢بٍىقّْ  النَّاسً  بػىٍْبى  فىاٍحكيمٍ  اٍْلىٍرضً  ًف  خى

 اٍْلىٍرضً  ًف  جىاًعله  إّنّْ }: كىقػىٍوليوي .  {اللَّوً  يلً سىبً  عىنٍ  فػىييًضلَّكى  ا٥ٍبىوىل تػىتًَّبعً  كىالى 
ًليفىةن  ـى  يػىعيمُّ  {خى ـى  ميتػىنىاًكؿه  ااًلٍسمى  لىًكنَّ  كىبىًنيًو؛ آدى ننا آًلدى  لىقىدٍ }: كىقىٍولًوً  عىيػٍ
لىٍقنىا ٍنسىافى  خى ٍنسىافى  خىلىقى }: كىقػىٍوليوي  {تػىٍقًوميو  أىٍحسىنً  ًف  اٍْلً  صىٍلصىاؿو  ًمنٍ  اٍْلً

أى }: كىقػىٍوليوي  {نىارو  ًمنٍ  مىارًجو  ًمنٍ  ا١بٍىافَّ  كىخىلىقى } {فىخَّارً كىالٍ  ٍنسىافً  خىٍلقى  كىبىدى  اٍْلً
لىةو  ًمنٍ  نىٍسلىوي  جىعىلى  مثيَّ } {ًطْبو  ًمنٍ   نيٍطفىةن  جىعىٍلنىاهي  مثيَّ } {مىًهْبو  مىاءو  ًمنٍ  سيالى
ا. ذىًلكى  أىٍمثىاؿً  إذلى  {مىًكْبو  قػىرىارو  ًف  ـى  دىاكيد"  بػىٍْبى  كىافى  كى٥ًبىذى  ًمنٍ "  كىآدى

 أىٍربػىعيوفى : فىًقيلى  عيٍمرًًه؟ عىنٍ  كىسىأىؿى  ذيرّْيػَّتىوي  أىرىاهي  ًحْبى  دىاكيد بًوً  أىحىبَّ  مىا اٍلمينىاسىبىةً 
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 صىًحيحه  كىا٢بٍىًديثي . سىنىةن  ًستّْْبى  سىنىةو  أىٍلفي  ىيوى  الًَّذم عيٍمرًهً  ًمنٍ  فػىوىىىبىوي . سىنىةن 
ٮبيىا كى٥ًبىذىا كىصىحَّحىوي؛ كىغىيػٍريهي  ًذمُّ التػٍّْرمً  رىكىاهي  هي  ٗبىا ايبٍػتيًليى  ًكالى  ا٣بٍىًطيئىةً  ًمنٍ  بًوً  ابٍػتىالى
مينىاسىبىةه ًلٍَليٍخرىل؛ إٍذ ًجٍنسي الشٍَّهوىتػىٍْبً كىاًحده كىرىٍفعي ًمنػٍهيمىا  كيالِّ  أىفَّ  كىمىا

ًتًو بًالتػٍَّوبىًة اٍلعىًظيمىًة الًٍَّب نىاؿى ًّٔى  ا ًمٍن ٧بىىبًَّة اللًَّو لىوي كىفػىرىًحًو بًًو مىا نىاؿى كىييٍذكىري دىرىجى
 عىٍن كيلٍّ ًمنػٍهيمىا ًمٍن اٍلبيكىاًء كىالنَّدىـً كىا٢بٍيٍزًف مىا يػينىاًسبي بػىٍعضيوي بػىٍعضنا.

النَّيًبُّ }" كىا٣بٍىًليفىةي " ىيوى مىٍن كىافى خىلىفنا عىٍن غىٍّبًًه. فىًعيلىةه ٗبىٍعُبى فىاًعلىةو. كىافى 
: اللَّهيمَّ أىٍنتى الصَّاًحبي ًف السَّفىًر  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى إذىا سىافػىرى يػىقيوؿي

مىٍن جىهَّزى غىازًينا فػىقىٍد غىزىا }كىقىاؿى صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  {كىا٣بٍىًليفىةي ًف اٍْلىٍىلً 
:  {فػىقىٍد غىزىا كىمىٍن خىلىفىوي ًف أىٍىًلًو ًٖبىٍّبً  أىكىكيلَّمىا خىرىٍجنىا ًف اٍلغىٍزًك خىٍلفى }كىقىاؿى

ٍنىحي إٍحدىاىينَّ اللًَّبنىةى ًمٍن اللًَّْبً لىًئٍن أىٍظفىرىّن  نىًبيًب التػٍَّيًس ٲبى ًدًىٍم كىلىوي نىًبيبه كى أىحى
ىٍجعىلىنَّوي نىكىاالن  قيوؿي لىكى اٍلميخىلَّفيوفى ًمنى سىيػى }كىًف اٍلقيٍرآًف:  {اللَّوي بًأىحىًد ًمنػٍهيٍم ْلى

ؼى رىسيوًؿ اللَّوً }كىقػىٍوليوي:  {اٍْلىٍعرىابً   . {فىرًحى اٍلميخىلَّفيوفى ٗبىٍقعىًدًىٍم ًخالى
كىاٍلميرىادي " بًا٣بٍىًليفىًة " أىنَّوي خىلىفى مىٍن كىافى قػىبػٍلىوي ًمٍن ا٣بٍىٍلًق. كىا٣بٍىٍلفي ًفيًو مينىاسىبىةه  

ًليفىةى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًْلىنَّوي كىمىا كىافى أىبيو  بىٍكرو الصّْدّْيقي خى
كىافى النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى إذىا }خىلىفىوي عىلىى أيمًَّتًو بػىٍعدى مىٍوتًًو كىكىمىا 

ًليفىةن لىوي سىافػىرى ٢بًى ُّّْ أىٍك عيٍمرىةو أىٍك غىٍزكىةو يىٍستىٍخًلفي عىلى  ى اٍلمىًدينىًة مىٍن يىكيوفي خى
كىاٍستىٍخلىفى عىًليَّ }. فػىيىٍستىٍخًلفي تىارىةن اٍبنى أيْـّ مىٍكتيوـو كىتىارىةن غىيػٍرىهي  {ميدَّةن ميعىيػَّنىةن 

. مىا {ٍبنى أىِب طىاًلبو ًف غىٍزكىًة تػىبيوؾى ـي كىتيسىمَّى اٍْلىٍمًكنىةي الًٍَّب يىٍستىٍخًلفي ًفيهىا اٍْلً
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 : " ٨بىىالًيفى " ًمٍثلى: ٨بىىالًيًف اٍليىمىًن كى٨بىىالًيًف أىٍرًض ا٢بًٍجىاًز كىًمٍنوي ا٢بٍىًديثي
ؼو } ؼو إذلى ٨ًبٍالى كىىيوى الًَّذم }كىًمٍنوي قػىٍولو تػىعىاذلى  {حىٍيثي خىرىجى ًمٍن ٨ًبٍالى

ًئفى اٍْلىٍرًض كىرىفىعى بػىٍعضىكيمٍ  اتو لًيىبػٍليوىكيٍم ًف مىا فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجى  جىعىلىكيٍم خىالى
إذلى  - {كىلىقىٍد أىٍىلىٍكنىا اٍلقيريكفى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىمَّا ظىلىميوا}كقػىٍولو تػىعىاذلى  {آتىاكيمٍ 

ًئفى ًف اٍْلىٍرضً } -قػىٍولو تػىعىاذلى  كىعىدى }كىًمٍنوي قػىٍولو تػىعىاذلى  {مثيَّ جىعىٍلنىاكيٍم خىالى
ٍم كىعىًمليوا الصَّا٢بًىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيٍم ًف اٍْلىٍرًض كىمىا اللَّوي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكي 

اآٍليىةي.  {اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكّْنىنَّ ٥بىيٍم ًدينػىهيمي الًَّذم اٍرتىضىى ٥بىيمٍ 
اٍبًن عىرىِبٍّ   -كىقىٍد ظىنَّ بػىٍعضي اٍلقىائًًلْبى الغالطْب  ًليفىةى " ىيوى أىفَّ " ا٣بٍى  -كى

ٍنسىافي  ا ٗبىٍعُبى أىٍف يىكيوفى اٍْلً ا٣بٍىًليفىةي عىٍن اللًَّو ًمٍثلى نىاًئًب اللًَّو؛ كىزىعىميوا أىفَّ ىىذى
ـى اٍْلى٠ٍبىاءى كيلَّهىا " الًٍَّب ٝبىىعى مىعىانًيهىا  ميٍستىٍخلىفنا كىريٗبَّىا فىسَّريكا " تػىٍعًليمى آدى

ٍنسىافي. كىيػيفىسّْريكفى  ا اٍلمىٍعُبى أىٍيضنا كىقىٍد  اٍْلً ـى عىلىى صيورىتًًو " ًّٔىذى " خىٍلقى آدى
 . ا قىرًيبه ٍنسىافي ىيوى اٍلعىادًلي الصًَّغّبي. كىىىذى ًسفىًة قػىٍو٥بىيٍم: اٍْلً أىخىذيكا ًمٍن اٍلفىالى

رم ًف ًكٍحدىًة كىضىمُّوا إلىٍيًو أىفَّ اللَّوى ىيوى اٍلعىادًلي اٍلكىًبّبي؛ بًنىاءن عىلىى أىٍصًلًهٍم الكف
ٍنسىافي ًمٍن بػىٍْبً اٍلمىظىاًىًر  اٍلويجيوًد كىأىفَّ اللَّوى ىيوى عىٍْبي كيجيوًد اٍلمىٍخليوقىاًت. فىاٍْلً
ىيوى ا٣بٍىًليفىةي ا١بٍىاًمعي ًلٍَلى٠ٍبىاًء كىالصّْفىاًت كىيػىتػىفىرَّعي عىلىى ىىذىا مىا يىًصّبيكفى إلىٍيًو ًمٍن 

اٍْليليوًىيًَّة اٍلميٍخرًجىًة ٥بىيٍم إذلى اٍلًفٍرعىٍونًيًَّة كالقرمطية كىاٍلبىاًطًنيًَّة دىٍعوىل الرُّبيوبًيًَّة كى 
كىريٗبَّىا جىعىليوا " الرّْسىالىةى " مىٍرتػىبىةن ًمٍن اٍلمىرىاًتًب كىأىنػَّهيٍم أىٍعظىمي ًمنػٍهىا فػىييًقرُّكفى 

ا بًالرُّبيوبًيًَّة كالوحدانية كىاٍْليليوًىيًَّة؛ كىبًالرّْسى  الىًة كىيىًصّبيكفى ًف اٍلًفٍرعىٍونًيًَّة. ىىذى
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؛  إٲبىانػيهيٍم. أىٍك ٱبىٍريجيوفى ًف أىٍعمىا٥بًًٍم أىٍف يىًصّبيكا )سيدنل الى أىٍمرى عىلىٍيًهٍم كىالى نػىٍهيى
ا لىمَّا قىاليوا ًْلىِب  ًليفىةه؛ كى٥ًبىذى  بىٍكرو: يىا كىالى إٯبىابى كىالى ٙبىًٍرميى. كىاىللَّوي الى ٯبىيوزي لىوي خى

ًليفىةي رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي  : لىٍست ًٖبىًليفىًة اللًَّو؛ كىلىًكِبّْ خى ًليفىةى اللًَّو قىاؿى خى
ًليفىةن لًغىٍّبًًه قىاؿى النَّيًبُّ  . بىٍل ىيوى سيٍبحىانىوي يىكيوفي خى عىلىٍيًو كىسىلَّمى حىٍسيب ذىًلكى

اللَّهيمَّ أىٍنتى الصَّاًحبي ًف السَّفىًر كىا٣بٍىًليفىةي ًف اٍْلىٍىًل }صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
نىا ًف سىفىرًنىا كىاٍخليٍفنىا ًف أىٍىًلنىا بػٍ كىذىًلكى ًْلىفَّ اللَّوى حىيّّ شىًهيده  {اللَّهيمَّ اٍصحى

ٍيًمنه قػىيُّوـه رىًقيبه حىًفيظه غىًِبّّ عىٍن اٍلعىالىًمْبى لىٍيسى لىوي شىرًيكه  كىالى ظىًهّبه كىالى  ميهى
يىٍشفىعي أىحىده ًعٍندىهي إالَّ بًًإٍذنًًو. كىا٣بٍىًليفىةي إ٭بَّىا يىكيوفي ًعٍندى عىدىـً اٍلميٍستىٍخلىًف 
ًليفىةن  ًؼ. كى٠بيّْيى " خى ًة اٍلميٍستىٍخلىًف إذلى ااًلٍسًتٍخالى ٗبىٍوًت أىٍك غىٍيبىةو كىيىكيوفي ٢بًىاجى

ٍلفىوي كىكيلُّ ىىًذًه اٍلمىعىاّن ميٍنتىًفيىةه ًف حىقّْ " ًْلىنَّوي خيلّْفى عىٍن الٍ  غىٍزًك كىىيوى قىاًئمه خى
اللًَّو تػىعىاذلى كىىيوى مينػىزَّهه عىنػٍهىا؛ فىًإنَّوي حىيّّ قػىيُّوـه شىًهيده الى ٲبىيوتي كىالى يىًغيبي كىىيوى 

كىيػىٍهًديًهٍم كىيػيعىاًفيًهٍم: ٗبىا خىلىقىوي  غىًِبّّ يػىٍرزيؽي كىالى يػىٍرزيؽي يػىٍرزيؽي ًعبىادىهي كىيػىٍنصيريىيمٍ 
اٍفًتقىاًر اٍلميسىبَّبىاًت  ٍلًقًو كىاىلًٍَّب ًىيى ميٍفتىًقرىةه إلىٍيًو كى ًمٍن اٍْلىٍسبىاًب الًٍَّب ًىيى ًمٍن خى

ًض كىمىا إذلى أىٍسبىأًّىا. فىاىللَّوي ىيوى اٍلغىًِبُّ ا٢بٍىًميدي لىوي مىا ًف السَّمىوىاًت كىمىا ًف اٍْلىرٍ 
نػىهيمىا  كىىيوى } {يىٍسأىليوي مىٍن ًف السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض كيلَّ يػىٍوـو ىيوى ًف شىٍأفو }بػىيػٍ

كىالى ٯبىيوزي أىٍف يىكيوفى أىحىده خىلىفنا ًمٍنوي  {الًَّذم ًف السَّمىاًء إلىوه كىًف اٍْلىٍرًض إلىوه 
يَّ لى  ًليفىةن فػىهيوى كىالى يػىقيوـي مىقىامىوي؛ ًْلىنَّوي الى ٠بًى وي كىالى كيٍفءى لىوي. فىمىٍن جىعىلى لىوي خى

السٍُّلطىافي ًظلُّ اللًَّو ًف اٍْلىٍرًض يىٍأًكم إلىٍيًو  }ميٍشرًؾه بًًو. كىأىمَّا ا٢بٍىًديثي النَّبىًومُّ 
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ا صىًحيحه فىًإفَّ الظّْلَّ ميٍفتىًقره إذلى آكو كىىيوى رىفً  {كيلُّ ضىًعيفو كىمىٍلهيوؼو   يقه لىوي كىىىذى
ميطىاًبقه لىوي نػىٍوعنا ًمٍن اٍلميطىابػىقىًة كىاآٍلًكم إذلى الظّْلّْ اٍلميٍكتىًنًف بًاٍلميًظلّْ صىاًحبي 
الظّْلّْ فىالسٍُّلطىافي عىٍبدي اللًَّو ٨بىٍليوؽه ميٍفتىًقره إلىٍيًو الى يىٍستػىٍغًِب عىٍنوي طىٍرفىةى عىٍْبو؛ كىًفيًو 

ًف كىا٢ٍبًٍفًظ كىالنٍُّصرىًة كىغىٍّبً ذىًلكى ًمٍن مىعىاّن السٍُّؤديًد ًمٍن اٍلقيٍدرىًة كىالسٍُّلطىا
ـي ا٣بٍىٍلًق مىا ييٍشًبوي أىٍف يىكيوفى ًظلَّ اللًَّو ًف اٍْلىٍرًض كىىيوى  ًديًَّة الًٍَّب ًّٔىا ًقوىا كىالصَّمى

ٍلًقًو كىًعبىاًدًه فى  ًإذىا صىلىحى ذيك السٍُّلطىاًف أىقٍػوىل اٍْلىٍسبىاًب الًٍَّب ًّٔىا ييٍصًلحي أيميورى خى
صىلىحىٍت أيميوري النَّاًس كىًإذىا فىسىدى فىسىدىٍت ًٕبىسىًب فىسىاًدًه؛ كىالى تػىٍفسيدي ًمٍن كيلّْ 
كىٍجوو؛ بىٍل الى بيدَّ ًمٍن مىصىاًلحى؛ إٍذ ىيوى ًظلُّ اللًَّو؛ لىًكنَّ الظّْلَّ تىارىةن يىكيوفي كىاًمالن 

يًع اٍْلى  ـى الظّْلُّ مىانًعنا ًمٍن ٝبًى ٍنىعي إالَّ بػىٍعضى اٍْلىذىل. كىأىمَّا إذىا عيًد ذىل. كىتىارىةن الى ٲبى
ٍنسىانًيًَّة. كىاىللَّوي تػىعىاذلى  ـي اٍْليمًَّة اٍْلً فىسىدى اٍْلىٍمري كىعىدىـً ًسرّْ الرُّبيوبًيًَّة الًٍَّب ًّٔىا ًقيىا

 انتهى أىٍعلىمي.
ًليفىةن  اٍْلىٍرضً  ًف  جىاًعله  إّنّْ }: قػىٍوليوي  (ّٕٔ/ ْ) الفتاكل ٦بموع  كىًفيهىا {خى
 عىلىى يػيفىضَّلي  ا٣بٍىًليفىةى  أىفَّ "  أىك٥َّبييمىا: " كىٍجهىٍْبً  ًمنٍ  ا٣بٍىًليفىةً  تػىٍفًضيلً  عىلىى دىلًيله 
ًليفىةه  ىيوى  مىنٍ  ًئكىةه  اٍْلىٍرضً  ًف  كىافى  كىقىدٍ  عىلىٍيوً  خى ا مىالى  يػيفىضَّلى  أىفٍ  غىايػىتيوي  كىىىذى
ًئكىةً  ًمنٍ  اٍْلىٍرضً  ًف  مىنٍ  ىعىلى  ًئكىةى  أىفَّ ":  كىثىانًيهيمىا. " اٍلمىالى  ًمنٍ  طىلىبىتٍ  اٍلمىالى
ؼي ًفيًهٍم كىا٣بٍىًليفىةي ًمنػٍهيٍم حىٍيثي قىاليوا: يىكيوفى  أىفٍ  تػىعىاذلى  اللَّوً  أى٘بىٍعىلي }ااًلٍسًتٍخالى

فىةى دىرىجىةه عىالًيىةه اآٍل  {ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي الدّْمىاءى  يىةى. فػىلىٍوالى أىفَّ ا٣بًٍالى
 انتهىأىٍعلىى ًمٍن دىرىجىاهًتًٍم لىمَّا طىلىبيوىىا كىغىبىطيوا صىاًحبػىهىا.
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كقد ذكر القرطيب ف ىذا ا٤بوطن ما يتعلق ٗبسألة ا٣بالفة كنصب اْلماـ 
 كغّب ذلك ك٣بصها كزاد عليها الشنقيطي ف أضواء البياف

قولو تعاذل: )قالوا ( أم ا٤بالئكة قولو: )أ٘بعل( أم أتصّب كىذا استفهاـ 
تعجب منهم قولو: )فيها( أم اْلرض قولو )من يفسد فيها( أم با٤بعاصي 

دكنو، كقولو:  فيقع الفساد عليها كفيها با٤بعاصي كأعظم ذلك الشرؾ فما
)كيسفك الدماء( السفك الصب كف حاشية مفردات القراف للراغب: 
السفك كالسبك كالسفح كالسر كالسكب كالصمت متقاربة كبينها فركؽ 
فالصب أعم ىذه اْللفاظ كالسفك يقاؿ ف الدـ كا٤بع كالسكب ف 
ا١بواىر ا٤بذابة، كالسفح ف الصب من أعلى كسفح ا١ببل كمن استعّب 

 اح، كالسر الصب من القربة ك٫بوىا. انتهىالسف
كالدماء ا٤براد ّٔا ا٤باء ا٤بعصومة كىي ف شريعتنا دـ ا٤بسلم بغّب حق 

 كالذمي كا٤بستأمن كسيأيت بعض ذلك إف شاء اهلل تعاذل.
: )قاليوا أى٘بىٍعىلي ًفيها مىٍن يػيٍفًسدي ًفيها( قىٍد قاؿ القرطيب رٞبو اهلل:  قػىٍوليوي تػىعىاذلى

ًئكىةى الى تػىٍعلىمي ًإالَّ مىا أيٍعًلمىٍت كىالى تىٍسًبقي بًاٍلقىٍوًؿ، كىذىًلكى عىًلمٍ  نىا قىٍطعنا أىفَّ اٍلمىالى
ًئكىًة، ًْلىفَّ قػىٍولىوي:" الى يىٍسًبقيونىوي بًاٍلقىٍوًؿ" خىرىجى عىلىى ًجهىًة  يًع اٍلمىالى ّّ ًف ٝبًى عىا

ًفيها مىٍن يػيٍفًسدي ًفيها"؟ فىًقيلى: اٍلمىٍعُبى  اٍلمىٍدًح ٥بىيٍم، فىكىٍيفى قىاليوا:" أى٘بىٍعىلي 
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ـى مىٍن يػيٍفًسدي، ًإًذ ا٣بٍىًليفىةي  ًليفىةو فىًهميوا أىفَّ ًف بىًِب آدى عيوا لىٍفظى خى أىنػَّهيٍم لىمَّا ٠بًى
حي كىتػىٍرؾي اٍلفىسىاًد، لىًكٍن عىمَّميوا ا٢بٍيٍكمى عىلىى ا١بٍىًميًع  اٍلمىٍقصيودي ًمٍنوي اٍْلًٍصالى

ى الرَّبُّ تػىعىاذلى أىفَّ ًفيًهٍم مىٍن يػيٍفًسدي كىمىٍن الى يػيٍفًسدي فػىقىاؿى بً  اٍلمىٍعًصيىًة، فػىبػىْبَّ
ـى اٍْلى٠ٍبىاءى، كىكىشىفى ٥بىيٍم  تىٍطًييبنا لًقيليؤًًٍّم:" ًإّنّْ أىٍعلىمي" كىحىقَّقى ذىًلكى بًأىٍف عىلَّمى آدى

ًئكىةى قىٍد رىأىٍت كىعىًلمىٍت مىا كىافى ًمٍن ًإٍفسىاًد عىٍن مىٍكنيوًف ًعٍلًمًو. كىًقيلى: ًإفَّ اٍلمى  الى
ـى  ٍلًق آدى ا١بًٍنّْ كىسىٍفًكًهمي الدّْمىاءى. كىذىًلكى ًْلىفَّ اٍْلىٍرضى كىافى ًفيهىا ا١بًٍنُّ قػىٍبلى خى

ًئكىًة فىأىٍفسىديكا كىسىفىكيوا الدّْمىاءى، فػىبػىعىثى اللَّوي ًإلىٍيًهٍم ًإٍبًليسى ًف جيٍندو ًمنى اٍلمى  الى
لىٍتوي اٍلًعزَّةي. فىجىاءى  فػىقىتػىلىهيٍم كىأى٢بٍىقىهيٍم بًاٍلًبحىاًر كىريءيكًس ا١ٍبًبىاًؿ، فىًمٍن ًحينىًئذو دىخى
ا ا٣بٍىًليفىةي عىلىى  اـً اٍلمىٍحًض: ىىٍل ىىذى قػىٍو٥بييٍم:" أى٘بىٍعىلي ًفيها" عىلىى ًجهىًة ااًلٍسًتٍفهى

ـى ًمنى ا١بًٍ  . كىقىاؿى اٍبني زىٍيدو طىرًيقىًة مىٍن تػىقىدَّ ؟ قىاؿى أىٍٞبىدي ٍبني ٰبىٍٓبى ثػىٍعلىبه نّْ أىـٍ الى
كىغىيػٍريهي. ًإفَّ اللَّوى تػىعىاذلى أىٍعلىمىهيٍم أىفَّ ا٣بٍىًليفىةى سىيىكيوفي ًمٍن ذيرّْيًَّتًو قػىٍوـه يػيٍفًسديكفى 

ٍلمىقىالىةى، ًإمَّا عىلىى طىرًيًق ًف اٍْلىٍرًض كىيىٍسًفكيوفى الدّْمىاءى، فػىقىاليوا ًلذىًلكى ىىًذًه ا
ًؼ اللًَّو مىٍن يػىٍعًصيًو أىٍك ًمٍن ًعٍصيىاًف اللًَّو مىٍن يىٍستىٍخًلفيوي  التػَّعىجًُّب ًمنى اٍسًتٍخالى
، كىًإمَّا عىلىى طىرًيًق ااًلٍسًتٍعظىاـً كىاٍْلًٍكبىاًر لًٍلفىٍصلىٍْبً  ًف أىٍرًضًو كىيػيٍنًعمي عىلىٍيًو ًبذىًلكى

يعنا ؼي كىاٍلًعٍصيىافي. كىقىاؿى قػىتىادىةي: كىافى اللَّوي أىٍعلىمىهيٍم أىنَّوي ًإذىا جىعىلى ٝبًى : ااًلٍسًتٍخالى
:" ًإّنّْ  ٍلقنا أىٍفسىديكا كىسىفىكيوا الدّْمىاءى، فىسىأىليوا ًحْبى قىاؿى تػىعىاذلى ًف اٍْلىٍرًض خى

ًليفىةن" أىىيوى الًَّذم أىٍعلىمىهيمٍ  ا قػىٍوؿه حىسىنه،  أىـٍ غىيػٍريهي. جاًعله ًف اٍْلىٍرًض خى كىىىذى
: أىٍخبػىرىنىا مىٍعمىره عىٍن قػىتىادىةى ًف قػىٍولًًو" أى٘بىٍعىلي ًفيها مىٍن  رىكىاهي عىٍبدي الرَّزَّاًؽ قىاؿى
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: كىافى اللَّوي أىٍعلىمىهيٍم أىنَّوي ًإذىا كىافى ًف اٍْلىٍرًض خىٍلقه أىٍفسىديكا  يػيٍفًسدي ًفيها" قىاؿى
سىفىكيوا الدّْمىاءى، فىًلذىًلكى قىاليوا:" أى٘بىٍعىلي ًفيها مىٍن يػيٍفًسدي ًفيها". كىًف ًفيهىا كى 

ًليفىةن يػىٍفعىلي   ًبًو، كىاٍلمىٍعُبى أىّنّْ جىاًعله ًف اٍْلىٍرًض خى ـً حىٍذؼه عىلىى مىٍذىى اٍلكىالى
ا، فػىقىاليوا: أى٘بىٍعىلي ًفيهىا الًَّذم أىٍعلىٍمتػى  ا كىيػىٍفعىلي كىذى نىاهي أىـٍ غىيػٍرىهي؟ كىاٍلقىٍوؿي اٍْلىكَّؿي كىذى

ا، ًْلىفَّ ًفيًو اٍسًتٍخرىاجى اٍلًعٍلًم كىاٍسًتٍنبىاطىوي ًمٍن ميٍقتىضىى اٍْلىٍلفىاًظ  أىٍيضنا حىسىنه ًجدِّ
 انتهى كىذىًلكى الى يىكيوفي ًإالَّ ًمنى اٍلعيلىمىاًء، كىمىا بػىٍْبى اٍلقىٍولىٍْبً حىسىنه، فػىتىأىمٍَّلوي.

ىذا ا٤بوطن ٘بدر اْلشارة إذل عظم ذنب قتل ا٤بعصـو من اْلنفس كف 
كيظهر ىذا من ذكر ا٤بالئكة ٥بذا الذنب دكف غّبه من الذنوب ك٩با يدؿ 
على علو منزلتهم ف العلم كالفهم أف أكؿ ذنب عصٌي اهلل بو ف اْلرض 

ـى  ِبىٍ ابػٍ  نػىبىأى  عىلىٍيًهمٍ  كىاٍتلي }ىو القتل قاؿ تعاذل ٨بربا عن ابِب آدـ:   بًا٢بٍىقّْ  آدى
ًدٮًبىا ًمنٍ  فػىتػيقيبّْلى  قػيٍربىاننا قػىرَّبىا ًإذٍ  ىقٍػتػيلىنَّكى  قىاؿى  اآٍلخىرً  ًمنى  يػيتػىقىبَّلٍ  كىدلىٍ  أىحى  ًإ٭بَّىا قىاؿى  ْلى

 بًبىاًسطو  أىنىا مىا لًتػىٍقتػيلىًِب  يىدىؾى  ًإرلىَّ  بىسىٍطتى  لىًئنٍ ( ِٕ) اٍلميتًَّقْبى  ًمنى  اللَّوي  يػىتػىقىبَّلي 
 تػىبيوءى  أىفٍ  أيرًيدي  ًإّنّْ ( ِٖ) اٍلعىالىًمْبى  رىبَّ  اللَّوى  أىخىاؼي  ًإّنّْ  ًْلىقٍػتػيلىكى  ًإلىٍيكى  ًدمى يى 

( ِٗ) الظَّاًلًمْبى  جىزىاءي  كىذىًلكى  النَّارً  أىٍصحىابً  ًمنٍ  فػىتىكيوفى  كىًإٜبًٍكى  بًًإٜبًٍي
 اللَّوي  فػىبػىعىثى ( َّ) ا٣بٍىاًسرًينى  ًمنى  فىأىٍصبىحى  فػىقىتػىلىوي  أىًخيوً  قػىٍتلى  نػىٍفسيوي  لىوي  فىطىوَّعىتٍ 

ًيىوي  اٍْلىٍرضً  ًف  يػىٍبحىثي  غيرىابنا  أىعىجىٍزتي  يىاكىيٍػلىتىا قىاؿى  أىًخيوً  سىٍوءىةى  يػيوىارًم كىٍيفى  ًلّبي
ا ًمٍثلى  أىكيوفى  أىفٍ   { النَّاًدًمْبى  ًمنى  فىأىٍصبىحى  أىًخي سىٍوءىةى  فىأيكىارًمى  اٍلغيرىابً  ىىذى
: كف حديث عبداهلل بن مسعود  [ُّ - ِٕ: ا٤بائدة] رضيى اهللي عنو قاؿى
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"ال تػيٍقتىلي نفسه ظيلمان إال كافى  :-صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿى رسوؿي اهلًل 
ـى اْلكًَّؿ ًكٍفله ًمن دىًمها؛ ْلنو أكَّؿي مىن سىنَّ القىٍتلى". أخرجو  على ابًن آدى

 البخارم

 نسبّْح ك٫بن" :قولو أما (ِْٕ/ ُ)البياف ف جامع الطربم قاؿ
 جل قاؿ كما كالشكر، لك با٢بمد نعظّْمك إنا: يعِب فإنو" ٕبمدؾ

 كىاٍلمىالًئكىةي : )قاؿ ككما ،[ ّ: النصر سورة( ]رىبّْكى  ًٕبىٍمدً  فىسىبّْحٍ : )ثناؤه
مٍ  ًٕبىٍمدً  ييسىبّْحيوفى   العرب عند هلل ذكر ككل ،[ ٓ: الشورل سورة( ]رىًّّْٔ
 الذكر من سيٍبحىٍب قضيتي : منهم الرجل يقوؿ. كصالة فتسبيحه 
 انتهى .ا٤بالئكة صالةي  التسبيحى  إف: قيل كقد. كالصالة

 نػينػىزّْىيكى  أىمٍ ( ًٕبىٍمًدؾى  نيسىبّْحي  كى٫بىٍني : )تػىعىاذلى  قػىٍوليوي  (ِٕٔ/ ُ) القرطيب قاؿ
ًمًهمي  ًف  كىالتٍَّسًبيحي . ًبًصفىاًتكى  يىًليقي  الى  عىمَّا  كىٍجوً  عىلىى السُّوءً  ًمنى  التػٍَّنزًيوي  كىالى

 :ثػىٍعلىبىةى  بىًِب  أىٍعشىى قػىٍوؿي  كىًمٍنوي  التػٍَّعًظيًم،

 اٍلفىاًخرً  عىٍلقىمىةى  ًمنٍ  سيٍبحىافى ...  فىٍخريهي  جىاءىّن  لىمَّا أىقيوؿي 

 رىسيوؿى  سىأىٍلتي : قىاؿى  اللَّوً  عيبػىٍيدً  ٍبني  ٍلحىةي طى  كىرىكىل. عىٍلقىمىةى  ًمنٍ  بػىرىاءىةه  أىمٍ 
 اللَّوً  تػىٍنزًيوي  ىيوى : )فػىقىاؿى  اللَّوً  سيٍبحىافى  تػىٍفًسّبً  عىنٍ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً 
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، ا١بٍىٍرمي  كىىيوى  السٍَّبحً  ًمنى  ميٍشتىقّّ  كىىيوى (. سيوءو  كيلّْ  عىنٍ  كىجىلَّ  عىزَّ   كىالذَّىىابي
[ ٕ: ا٤بزمل" ]طىوًيالن « ُ» سىٍبحان  النَّهارً  ًف  لىكى  ًإفَّ :" تػىعىاذلى  اللَّوي  قىاؿى 

ـى  كىقىدٍ . السُّوءً  ًمنى  كىتػىرٍبًئىًتوً  تػىعىاذلى  اللَّوً  تػىٍنزًيوً  ًف  جىارو  فىاٍلميسىبّْحي  ـي  تػىقىدَّ  اٍلكىالى
ـي  ٯبىيوزي  كىالى  ،"٫بىٍني " ًف  : مىٍسأىلىةه . سىاًكنىافً  يػىٍلتىًقيى  ئىالَّ لً  النُّوفً  ًف  النُّوفً  ًإٍدغىا

ًئكىًة، تىٍسًبيحً  ًف  التٍَّأًكيلً  أىٍىلي  كىاٍختػىلىفى   كىاٍبني  مىٍسعيودو  اٍبني  فػىقىاؿى  اٍلمىالى
 ًمنى  كافى  أىنَّوي  فػىلىٍوال:" تعاذل اهلل قوؿ كمنو صالهتم، تسبيحهم: عىبَّاسو 

 تىٍسًبيحيهيمٍ : كىًقيلى . ميصىلّْْبى الٍ  أىمً [ ُّْ: الصافات« " ]ّ» اٍلميسىبًّْحْبى 
 :جىرًيرو  بًقىٍوؿً  كىاٍستىٍشهىدى  اٍلميفىضَّلي، قىالىوي  بًالذٍّْكًر، الصٍَّوتً  رىٍفعي 

لىوي  قػىبَّحى  بػَّريكا ا٢بٍىًجي ُّي  سىبَّحى ...  كيلَّمىا تػىٍغًلبى  كيجيوهى  اٍْلً الى  كىكى  ًإٍىالى

 كىىيوى  اللُّغىًة، ًف  عيٍرًفوً  عىلىى لًَّو،ال سيٍبحىافى : تىٍسًبيحيهيمٍ : قػىتىادىةي  كىقىاؿى 
: سيًئلى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ  ذىرٍّ  أىبيو رىكىاهي  ًلمىا الصًَّحيحي 

ـً  أىمُّ  ًتوً  اللَّوي  اٍصطىفىى مىا: )قىاؿى  أىٍفضىلي؟ اٍلكىالى ًئكى [ لًًعبىاًدهً  أىكٍ ] ًلمىالى
 أىفَّ  قػيٍرطو  ٍبنً  الرٍَّٞبىنً  عىٍبدً  كىعىنٍ . ميٍسًلمه  أىٍخرىجىوي (. ًٕبىٍمًدهً كى  اللَّوً  سيٍبحىافى 
لىةى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  عى  بًوً  أيٍسرًمى  لىيػٍ  ًف  تىٍسًبيحنا ٠بًى

 .لبيهقيا ذىكىرىهي  كىتػىعىاذلى  سيٍبحىانىوي  اٍْلىٍعلىى اٍلعىًليّْ  سيٍبحىافى : اٍلعيالى  السموات
" أىٍم كىًٕبىٍمًدؾى ٬بىًٍلطي التٍَّسًبيحى بًا٢بٍىٍمًد كىنىًصليوي بًًو.  :" ًٕبىٍمًدؾى قػىٍوليوي تػىعىاذلى

ـى  " «. ُ»كىا٢بٍىٍمدي: الثػَّنىاءي، كىقىٍد تػىقىدَّ كىٰبيٍتىمىلي أىٍف يىكيوفى قػىٍو٥بييٍم:" ًٕبىٍمًدؾى
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أىنػَّهيٍم قى  مىٍْبً، كى ، مثيَّ اٍعتػىرىضيوا اٍعَبىاضنا بػىٍْبى اٍلكىالى اليوا: كى٫بىٍني نيسىبّْحي كىنػيقىدّْسي
. كىاللَّوي أىٍعلىمي.  ايىًة ًإذلى ذىًلكى ًة التٍَّسًليًم، أىٍم كىأىٍنتى اٍلمىٍحميودي ًف ا٥بًٍدى عىلىى ًجهى

( أىٍم نػيعىظّْميكى كى٭بيىجّْديؾى كىنيطىهّْري ذًٍكرىؾى عىمَّ  : )كىنػيقىدّْسي لىكى ا الى قػىٍوليوي تػىعىاذلى
يىًليقي ًبكى ٩بَّا نىسىبىكى ًإلىٍيًو اٍلميٍلًحديكفى، قىاؿى ٦بيىاًىده كىأىبيو صىاًلحو كىغىيػٍريٮبيىا. كىقىاؿى 
الضَّحَّاؾي كىغىيػٍريهي: اٍلمىٍعُبى نيطىهّْري أىنٍػفيسىنىا لىكى ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًتكى كىقىاؿى قػىٍوـه ًمنػٍهيٍم 

" مىعٍ  ةي. قىاؿى اٍبني عىًطيَّةى: قػىتىادىةي:" نػيقىدّْسي لىكى : الصَّالى نىاهي نيصىلّْي. كىالتػٍَّقًديسي
ةى تىٍشتىًملي عىلىى التػٍَّعًظيًم  : بىٍل مىٍعنىاهي صىًحيحه، فىًإفَّ الصَّالى . قػيٍلتي ا ضىًعيفه كىىىذى

قيوؿي ًف كىالتػٍَّقًديًس كىالتٍَّسًبيًح، كىكىافى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػى 
ًئكىًة كىالرُّكًح(. رىكىٍتوي عىاًئشىةي  ريكيوًعًو كىسيجيوًدًه: )سيبُّوحه قيدُّكسه رىبُّ اٍلمىالى
يػٍفىمىا تىصىرَّؼى فىًإفَّ مىٍعنىاهي التٍَّطًهّبي، كىًمٍنوي قولو  " كى أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه. كىبًنىاءي" قىدَّسى

[ أم ا٤بطهرة. كقاؿ:" ُِ" ]ا٤بائدة: تعاذل:" اٍدخيليوا اٍْلىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى 
[ يعِب الطاىر، كمثلو:" بًاٍلواًد ِّ]ا٢بشر: « " ّ»اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي 

[ كىبػىٍيتي اٍلمىٍقًدًس ٠بيّْيى بًًو ًْلىنَّوي اٍلمىكىافي ُِطيولن" ]طو: « ْ»اٍلميقىدًَّس 
، كى  ، ًْلىنَّوي الًَّذم يػيتػىقىدَّسي ًفيًو ًمنى الذُّنيوًب أىٍم يػيتىطىهَّري ًمٍنوي ًقيلى لًلسٍَّطًل: قىدىسه

. كىًف ا٢بٍىًديًث: )الى قيدّْسىٍت أيمَّةه الى  ، كىًمٍنوي اٍلقىاديكسي يػيتػىوىضَّأي ًفيًو كىيػيتىطىهَّري
يػيٍؤخىذي ًلضىًعيًفهىا ًمٍن قىوًيػّْهىا(. ييرًيدي الى طىهَّرىىىا اللَّوي، أىٍخرىجىوي اٍبني مىاجىٍو ًف 

: سينىًنًو. فى  ، كىقىاؿى الشَّاًعري ؼو : الطٍُّهري ًمٍن غىٍّبً ًخالى  «ٓ»اٍلقيٍدسي
بػٍرىؽى اٍلوًٍلدىافي ثػىٍوبى اٍلميقىدَّسً   ...فىأىٍدرىٍكنىوي يىٍأخيٍذفى بًالسَّاًؽ كىالنَّسىا   كىمىا شى
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ةي طيٍهرىةه لًٍلعىٍبًد ًمنى الذُّنيوًب، كىاٍلميصىلّْي يىٍدخيلي  هىا عىلىى أىًم اٍلميطىهًَّر. فىالصَّالى
 اْلعماؿ، كاهلل أعلم. لكوهنا أفضلأىٍكمىًل اٍْلىٍحوىاًؿ 

: قػىتىادىةى  عىنٍ  مىٍعمىر، عىنٍ  الرَّزَّاًؽ، عىٍبدي  قىاؿى (َِِ/ ُ) كثّب ابن قاؿ
ةي، كىقىاؿى : كىالتػٍَّقًديسي  التسبيحي،: التسبيحي   مىاًلكو  أىِب  عىنٍ  السُّدّْمُّ، الصَّالى

، أىِب  كىعىنٍ   كىعىنٍ -مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنً  ميرٌة، كىعىنٍ - عىبَّاسو  اٍبنً  عىنً  صىاًلحو
: يػىقيوليوفى : قىاؿى  {لىكى  كىنػيقىدّْسي  ًٕبىٍمًدؾى  نيسىبّْحي  كى٫بىٍني }: الصَّحىابىةً  ًمنى  نىاسو 

، كىقىاؿى  نيصىلّْي : قاؿ {لىكى  كىنػيقىدّْسي  ًٕبىٍمًدؾى  نيسىبّْحي  كى٫بىٍني }: ٦بيىاًىده  لىكى
: التٍَّطًهّبي كى كنكربؾ،  نعظمك : التػٍَّقًديسي كىقىاؿى ٧بيىمَّدي ٍبني ، قىاؿى الضَّحَّاؾي

 : : الى نػىٍعًصي كىالى نىٍأيت  {كى٫بىٍني نيسىبّْحي ًٕبىٍمًدؾى كىنػيقىدّْسي لىكى }ًإٍسحىاؽى قىاؿى
ٍيئنا تىٍكرىىيوي  : ىيوى التػٍَّعًظيمي كىالتٍَّطًهّبي، كى ، شى ًمٍنوي كىقىاؿى اٍبني جىرًيرو: التػٍَّقًديسي

 ، قػىٍو٥بييٍم: سيبُّوح قيدُّكس، يػىٍعًِب بًقىٍو٥بًًٍم: سيبوح، تػىٍنزًيوه لىوي، كىبًقىٍو٥بًًٍم: قيدُّكسه
طىهىارىةه كىتػىٍعًظيمه لىوي. كىًلذىًلكى ًقيلى ًلٍَلىٍرًض: أىٍرضه ميقىدَّسىةه، يػىٍعًِب ًبذىًلكى 

ًة ًإذنا: ًئكى نػينػىزّْىيكى  {كى٫بىٍني نيسىبّْحي ًٕبىٍمًدؾى } اٍلميطىهَّرىةى. فىمىٍعُبى قػىٍوًؿ اٍلمىالى
نػىٍنًسبيكى ًإذلى  {كىنػيقىدّْسي لىكى }كىنػيبػىرّْئيكى ٩بَّا ييًضيفيوي ًإلىٍيكى أىلي الشٍّْرًؾ ًبكى 

، ًمنى الطَّهىارىًة ًمنى اٍْلىٍدنىاًس كىمىا أىضىاؼى ًإلىٍيكى أىٍىلي  مىا ىيوى ًمٍن ًصفىاًتكى
ًحيًح ميٍسًلمو عىٍن أىِب ذىرو أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي كىًف صى ، اٍلكيٍفًر ًبكى 

ًتًو  ًئكى : "مىا اٍصطىفىى اللَّوي ًلمىالى ـً أىٍفضىلي؟ قىاؿى عىلىٍيًو كىسىلَّمى سيًئلى: أىمُّ اٍلكىالى
طو أىفَّ سيٍبحىافى اللًَّو كىًٕبىٍمًدًه"  كىرىكىل اٍلبػىيػٍهىًقيُّ عىٍن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ٍبًن قػيرٍ 
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عى تىٍسًبيحنا ًف  لىةى أيٍسرًمى بًًو ٠بًى رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لىيػٍ
"  السَّمىاكىاًت اٍلعيالى "سيٍبحىافى اٍلعىًليّْ اٍْلىٍعلىى سيٍبحىانىوي كىتػىعىاذلى

 ك٫بن}: تعاذل : قولو(ُُّ/ ُ) كالبقرة العثيمْب ف تفسّب الفاٙبة قاؿ
ك النقص؛: أكالن  شيئاف؛ عنو اهلل يػينػىزَّه كالذم نػينػىزّْه؛ أم {نسبح

 يػينػىزَّه ىذا كل ا٤بخلوقْب؛ ٩باثلة: شئت إف ثالثان  كزد كمالو؛ ف النقص
 يوصف أف ٲبكن ال نقص صفة كل أف يعِب مطلقان؛: النقص عنو؛ اهلل
 ٲبكن فال :كمالو ف كالنقص خربان؛ كال دائمان، كصفان  ال. أبدان  ّٔا اهلل
 ال: قوتو عجز؛ يعَبيها أف ٲبكن ال: قدرتو نقص؛ كمالو ف يكوف أف

 كىلم...  نسياف يعَبيو أف ٲبكن ال: علمو ضعف؛ يعَبيها أف ٲبكن
كما بينهما كاْلرض  السموات خلقنا كلقد}: كجلٌ  عزٌ  قاؿ ك٥بذا جران؛

[ أم تعب، كإعياء؛ فهو ّٖ]ؽ:  {ف ستة أياـ كما مسنا من لغوب
كجٌل كامل الصفات ال ٲبكن أف يعَبم كمالو نقص؛ ك٩باثلة  عزٌ 

ا٤بخلوقْب: ىذه إف شئنا أفردناىا بالذكر؛ ْلف اهلل تعاذل أفردىا بالذكر، 
كلو ا٤بثل }[ . كقاؿ تعاذل: ُُ]الشورل:  {ليس كمثلو شيء}فقاؿ: 
[ ؛ ْٕ]النحل:  {فال تضربوا هلل اْلمثاؿ}، كقاؿ تعاذل:  {اْلعلى

علناىا داخلة ف القسم اْلكؿ. النقص. ْلف ٛبثيل ا٣بالق كإف شئنا ج
با٤بخلوؽ يعِب النقص؛ بل ا٤بفاضلة بْب الكامل كالناقص ٘بعل الكامل 

)أدل تر أف السيف ينقص قدره إذا قيل إف  ناقصان، كما قاؿ القائل:.
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السيف أمضى من العصا( لو قلت: فالف عنده سيف أمضى من 
دمء، كليس بشيء؛ فرٗبا نفرد ىذا القسم العصا تبْب أف السيف ىذا ر 

الثالث، كرٗبا ندخلو ف القسم اْلكؿ؛ على كل حاؿ التسبيح ينبغي 
لنا. عندما نقوؿ: "سبحاف اهلل"، أك: "أسبح اهلل"، أك ما أشبو ذلك. 

 أف نستحضر ىذه ا٤بعاّن..

: قاؿ العلماء: الباء ىنا للمصاحبة. أم  {ٕبمدؾ}قولو تعاذل: ك 
حوبان با٢بمد مقركنان بو؛ فتكوف ا١بملة متضمنة لتنزيو اهلل تسبيحان مص

عن النقص، كإثبات الكماؿ هلل با٢بمد؛ ْلف ا٢بمد: كصف احملمود 
بالكماؿ ٧ببة، كتعظيمان؛ فإف كصفتى مرة أخرل بكماؿ فسىمّْو ثناءن؛ 
كالدليل على ىذا ما جاء ف ا٢بديث الصحيح أف اهلل تعاذل قاؿ: 

ا٢بمد هلل رب }بيِب كبْب عبدم نصفْب؛ فإذ قاؿ: "قىسىٍمتي الصالة 
قاؿ  {الرٞبن الرحيم}قاؿ تعاذل: ٞبدّن عبدم؛ كإذا قاؿ:  {العا٤بْب

تعاذل: أثُب علٌي عبدم" ؛ ْلف نفي النقص يكوف قبل إثبات الكماؿ 
 من أجل أف يىرًد الكماؿ على ٧بل خاؿو من النقص..

طهّب؛ كىو أمر زائد على : "التقديس" معناه الت{كنقدس}قولو تعاذل: 
"التٍنزيو"؛ ْلف "التنزيو" تربئة، كٚبلية؛ ك"التطهّب" أمر زائد؛ ك٥بذا نقوؿ 
ف دعاء االستفتاح: "اللهم باعد بيِب كبْب خطايام كما باعدت بْب 
ا٤بشرؽ كا٤بغرب؛ اللهم نقِب من خطايام كما ينقَّى الثوب اْلبيض من 
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د" : ؼالدنس؛ اللهم اغسلِب من خطايام با٤ب  اء، كالثل ُّ، كالربى
طلب التنقية. يعِب: التخلية بعد ا٤بباعدة؛ طلبي ا٤بباعدة؛ ك

طلب الغسل بعد التنقية حٌب يزكؿ اْلثر بالكلية؛ فيجمع ك
اْلنساف بْب تٍنزيو اهلل عٌز كجٌل عن كل عيب كنقص، كتطهّبه. أنو ال 

 . انتهى ن من نقصأثر إطالقان ٤با ٲبكن أف يعلق بالذى
كالتسبيح ىو التنزيو على ما تقدـ كيؤتى بو ف مواطن على ما يأيت ف 
الفوائد إف شاء اهلل تعاذل كف فضائلو كصيغو أحاديث كثّبة منها ما 

 :قاؿ-كسلمصلى اهلل عليو -عىٍن أِب ىيريرىةى أفَّ رىسيوؿى اهلل أخرجو الشيخاف 
: سيٍبحافى اهلًل كًٕبىمدً  ًه ف يػىٍوـ ًمائىةى مرَّةو؛ حيطٍَّت خىطاياهي، كإٍف  "مىٍن قاؿى

 كانىٍت ًمٍثل زىبىًد البىٍحًر".
: قاؿى النيبُّ كفيهما  صلى اهلل عليو كسلم  -عٍن أِب ىيريرةى رضيى اهللي عنو قاؿى

-: 
ًلمتاًف حبيبتاف إذل الٌرٞبًن، خفيفتاًف على اللَّساًف، ثقيلتاًف ف ا٤بيزاًف:  "كى

 ".كًٕبىٍمًدًه، سيبحافى اهلًل العظيمً  سيٍبحافى اهللً 
عن عبداهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما قاؿ قاؿ  (َُِٕ) أٞبد كف مسند

 اٍلوىفىاةي  حىضىرىٍتوي  لىمَّا السَّالىـي  عىلىٍيوً  نيوحان  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ًإفَّ 
 عىنً  كىأىنٍػهىاكيمىا بًاثٍػنىتػىٍْبً، آميريكيمىا ،اٍلوىًصيَّةى  عىلىٍيكيمىا قىاًصره  ًإّنّْ  فػىقىاؿى  ابٍػنػىٍيًو، دىعىا

 فىًإفَّ  ،"اهلل ًإالَّ  إًلىوى  الى "بًػ كىآميريكيمىا كىالًكرٍبً  الشٍّْرؾً  عىنً  أىنٍػهىاكيمىا اثٍػنىتػىٍْبً،
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 إًلىوى  الى " كىكيًضعىتٍ  اٍلًميزىاًف، ًكفَّةً  ف كيًضعىتٍ  لىوٍ  ًفيًهمىا كىمىا كىاْلىٍرضى  السَّمىوىاتً 
انػىتىا كىاْلىٍرضى  السَّمىوىاتً  أىفَّ  كىلىوٍ  أىٍرجىحى  كىانىتٍ  اْليٍخرىل، اٍلًكفَّةً  ف" اهلل ًإالَّ   كى

ٍلقىةن، تػٍهىا، عىلىٍيًهمىا ،"اهلل ًإالَّ  ًإلىوى  الى " فػىويًضعىتٍ  حى تػٍهىا، أىكٍ  لىفىصىمى  لىقىصىمى
 كيلُّ  يػيٍرزىؽي  كىًّٔىا شيء كيلّْ  صىالىةي  فىًإنػَّهىا" كىًٕبىٍمًدهً  اهلل سيٍبحىافى " بًػ كىآميريكيمىا

 .شيء

 صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  كىافى : قىالىتٍ  عىاًئشىةى  عىنٍ ( ْْٖ) مسلم كف صحيح
 اهللى  أىٍستػىٍغًفري  كىًٕبىٍمًدهً  اهللً  سيٍبحىافى : »قػىٍوؿً  ًمنٍ  ييٍكًثري  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي 

: قػىٍوؿً  ًمنٍ  تيٍكًثري  أىرىاؾى  هلًل،ا رىسيوؿى  يىا فػىقيٍلتي : قىالىتٍ  «إًلىٍيوً  كىأىتيوبي 
بػَّرىّن : " فػىقىاؿى  «ًإلىٍيًو؟ كىأىتيوبي  اهللى  أىٍستػىٍغًفري  كىًٕبىٍمًدهً  اهللً  سيٍبحىافى »  رىِبّْ  خى

مىةن  سىأىرىل أىّنّْ   اهللً  سيٍبحىافى : قػىٍوؿً  ًمنٍ  أىٍكثػىٍرتي  رىأىيٍػتػيهىا فىًإذىا أيمًٍَّب، ًف  عىالى
 اهللً  نىٍصري  جىاءى  ًإذىا} رىأىيٍػتػيهىا فػىقىدٍ  ًإلىٍيًو، كىأىتيوبي  اهللى  ري أىٍستػىٍغفً  كىًٕبىٍمًدهً 
 اهللً  ًدينً  ًف  يىٍدخيليوفى  النَّاسى  كىرىأىٍيتى } مىكَّةى، فػىٍتحي  ،[ُ: النصر] {كىاٍلفىٍتحي 

 "[ ّ: النصر] {تػىوَّابنا كىافى  ًإنَّوي  كىاٍستػىٍغًفٍرهي  رىبّْكى  ًٕبىٍمدً  فىسىبّْحٍ  أىفٍػوىاجنا،

 خىرىجى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبَّ  أىفَّ  جيوىٍيرًيىةى، عىنٍ ( ِِٕٔ) مسلم كف
 بػىٍعدى  رىجىعى  مثيَّ  مىٍسًجًدىىا، ًف  كىًىيى  الصٍُّبحى، صىلَّى ًحْبى  بيٍكرىةن  ًعٍنًدىىا ًمنٍ 
 فىارىقٍػتيكً  ًٍب الَّ  ا٢بٍىاؿً  عىلىى زًٍلتً  مىا: »فػىقىاؿى  جىاًلسىةه، كىًىيى  أىٍضحىى، أىفٍ 

 قػيٍلتي  لىقىدٍ : " كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبُّ  قىاؿى  نػىعىٍم،: قىالىتٍ  «عىلىيػٍهىا؟
، أىٍربىعى  بػىٍعدىؾً  ثى  كىًلمىاتو ، ثىالى  اٍليػىٍوـً  ميٍنذي  قػيٍلتً  ٗبىا كيزًنىتٍ  لىوٍ  مىرَّاتو
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ٍلًقوً  عىدىدى  كىًٕبىٍمًدًه، اهللً  سيٍبحىافى : لىوىزىنػىتػٍهينَّ   عىٍرًشوً  كىزًنىةى  نػىٍفًسوً  كىرًضىا خى
ادى  اتًوً  كىًمدى  ." كىًلمى

، أىِب  عىنٍ ( ُِّٕ)كفيو   سيًئلى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  أىفَّ  ذىرٍّ
ـً  أىمُّ  ًتوً  اهللي  اٍصطىفىى مىا: " قىاؿى  أىٍفضىلي؟ اٍلكىالى ًئكى : لًًعبىاًدهً  أىكٍ  ًلمىالى

 " كىًٕبىٍمًدهً  اهللً  سيٍبحىافى 

، أىِب  عىنٍ ( ُِّٕ)كفيو  : كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  ذىرٍّ
ـً  بًأىحىبّْ  أيٍخربيؾى  أىالى »  أىٍخرًبٍّن  اهللً  رىسيوؿى  يىا: قػيٍلتي  «اهلًل؟ ًإذلى  اٍلكىالى

ـً  بًأىحىبّْ  ـً  حىبَّ أى  ًإفَّ : " فػىقىاؿى  اهلًل، ًإذلى  اٍلكىالى  اهللً  سيٍبحىافى : اهللً  ًإذلى  اٍلكىالى
 " كىًٕبىٍمًدهً 

 صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  أىتػىٍوا اٍلميهىاًجرًينى  فػيقىرىاءى  أىفَّ  ىيرىيٍػرىةى  أىِب  عىنٍ ( ٓٗٓ)كفيو
 كىالنًَّعيمً  اٍلعيلىى، بًالدَّرىجىاتً  الدُّثيورً  أىٍىلي  ذىىىبى : فػىقىاليوا كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي 

؟ كىمىا: »فػىقىاؿى  ٍلميًقيًم،ا  كىمىا كىيىصيوميوفى  نيصىلّْي، كىمىا ييصىلُّوفى : قىاليوا «ذىاؾى
، كىالى  كىيػىتىصىدَّقيوفى  نىصيوـي،  اهللً  رىسيوؿى  فػىقىاؿى  نػيٍعًتقي، كىالى  كىيػيٍعًتقيوفى  نػىتىصىدَّؽي
ٍيئنا أيعىلّْميكيمٍ  أىفىالى : »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى  سىبػىقىكيمٍ  مىنٍ  بًوً  كيوفى تيٍدًر  شى

 ًمٍثلى  صىنىعى  مىنٍ  ًإالَّ  ًمٍنكيمٍ  أىٍفضىلى  أىحىده  يىكيوفي  كىالى  بػىٍعدىكيٍم؟ مىنٍ  بًوً  كىتىٍسًبقيوفى 
 كىتيكىبػّْريكفى، تيسىبّْحيوفى،: »قىاؿى  اهللً  رىسيوؿي  يىا بػىلىى،: قىاليوا «صىنػىٍعتيمٍ  مىا

ةو  كيلّْ  ديبػيرى  كىٙبىٍمىديكفى، ًثْبى  ثناثىالى  صىالى  فػىرىجىعى : صىاًلحو  أىبيو قىاؿى  «مىرَّةن  كىثىالى
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عى : فػىقىاليوا كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿً  ًإذلى  اٍلميهىاًجرًينى  فػيقىرىاءي   ٠بًى
 هللي ا صىلَّى اهللً  رىسيوؿً  فػىقىاؿى  ًمثٍػلىوي، فػىفىعىليوا فػىعىٍلنىا، ٗبىا اٍْلىٍموىاؿً  أىٍىلي  ًإٍخوىانػينىا

 ىىذىا ًف  قػيتػىٍيبىةى  غىيػٍري  كىزىادى  «يىشىاءي  مىنٍ  يػيٍؤتًيوً  اهللً  فىٍضلي  ذىًلكى : »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً 
فى، اٍبنً  عىنً  اللٍَّيًث، عىنً  ا٢بٍىًديثً   أىٍىًلي بػىٍعضى  فىحىدٍَّثتي : ٠بيىيّّ  قىاؿى  عىٍجالى

ا ، ىىذى ،: فػىقىاؿى  ا٢بٍىًديثى ثنا اهللى  حي تيسىبّْ » قىاؿى  ًإ٭بَّىا كىٮًبٍتى ًثْبى، ثىالى  كىٙبىٍمىدي  كىثىالى
ثنا اهللى  ًثْبى، ثىالى بػّْري  كىثىالى ثنا اهللى  كىتيكى ًثْبى  ثىالى  صىاًلحو  أىِب  ًإذلى  فػىرىجىٍعتي  «كىثىالى

، لىوي  فػىقيٍلتي  ، اهللي : فػىقىاؿى  بًيىًدم فىأىخىذى  ذىًلكى  كىا٢بٍىٍمدي  اهلًل، كىسيٍبحىافى  أىٍكبػىري
،أى  اهللي  لًلًَّو، ليغى  حىٌبَّ  لًلًَّو، كىا٢بٍىٍمدي  اهلًل، كىسيٍبحىافى  ٍكبػىري يًعًهنَّ  ًمنٍ  تػىبػٍ ثىةن  ٝبًى  ثىالى

ًثْبى   .كىثىالى

 عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿً  عىنٍ  عيٍجرىةى، ٍبنً  كىٍعبً  عىنٍ ( ٔٗٓ) مسلم كف
يبي  الى  ميعىقّْبىاته : »قىاؿى  كىسىلَّمى  ةو  كيلّْ  ديبػيرى  - ًعليهينَّ فىا أىكٍ  - قىائًليهينَّ  ٱبًى  صىالى

ثه  مىٍكتيوبىةو، ثيوفى  ثىالى ثه  تىٍسًبيحىةن، كىثىالى ثيوفى  كىثىالى  كىأىٍربىعه  ٙبىًٍميدىةن، كىثىالى
ثيوفى   . كأخرجو البخارم«تىٍكًبّبىةن  كىثىالى

 رىسيوؿً  ًعٍندى  كينَّا: قىاؿى  أىِب  حىدَّثىًِب  سىٍعدو، ٍبنً  ميٍصعىبً  عىنٍ ( ِٖٗٔ) كفيو
، أىفٍ  أىحىديكيمٍ  أىيػىٍعًجزي : »فػىقىاؿى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً   كيلَّ  يىٍكًسبى
 أىحىدينىا يىٍكًسبي  كىٍيفى : جيلىسىائًوً  ًمنٍ  سىاًئله  فىسىأىلىوي  «حىسىنىةو؟ أىٍلفى  يػىٍوـو 

 أىكٍ  حىسىنىةو، أىٍلفي  لىوي  فػىييٍكتىبي  تىٍسًبيحىةو، ًمائىةى  ييسىبّْحي : »قىاؿى  حىسىنىةو؟ أىٍلفى 
 .«خىًطيئىةو  أىٍلفي  عىٍنوي  ٰبيىطُّ 



 الم وما فيها قصة آدم عليه الس
46 

كاْلحاديث ف صيغ التسبيح كفضلو أكثر من أف ٙبصر كأشهر من أف 
تذكر فكم ف القرآف كالسنة من ا٢بث على التسبيح أك اْلخبار عن 

 {اٍْلىٍرضً  ًف  كىمىا السَّمىاكىاتً  ًف  مىا لًلَّوً  ييسىبّْحي }ا٤بسبحْب بقولو تعاذل: 
 ًف  كىمىا السَّمىاكىاتً  ًف  مىا لًلَّوً  سىبَّحى }كقولو تعاذل:  [ُ: تغابنال]

 [ُٕ: الرـك] {اللَّوً  فىسيٍبحىافى }ككقولو تعاذل:  [ُ: الصف] {اٍْلىٍرضً 
 إذل غّب ذلك كباهلل التوفيق. [ُ: اْلسراء] { سيٍبحىافى }ككقولو تعاذل: 

ر كغّب ذلك من كيؤتى بالتسبيح للتنزيو كالتعظيم كالتعجب كاْلنكا
ا٤بقاصد يعرؼ ذلك من تتبع كاستقرل مواطن التسبيح من الكتاب 
كالسنة الصحيحة كقد يكوف التسبيح كاجبا كذلك ف مواطن مثل 

، اٍبنً  عىنً ( ْٕٗ) مسلم الركوع كالسجود ففي صحيح : قىاؿى  عىبَّاسو
 خىٍلفى  صيفيوؼه  كىالنَّاسي  السّْتىارىةى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  كىشىفى 

، أىيػُّهىا: »فػىقىاؿى  بىٍكرو، أىِب   الرٍُّؤيىا ًإالَّ  النُّبػيوَّةً  ميبىشّْرىاتً  ًمنٍ  يػىٍبقى  دلىٍ  ًإنَّوي  النَّاسي
ًيتي  كىًإّنّْ  أىالى  لىوي، تػيرىل أىكٍ  اٍلميٍسًلمي، يػىرىاىىا الصَّا٢بًىةي،  اٍلقيٍرآفى  أىقٍػرىأى  أىفٍ  هني

 السُّجيودي  كىأىمَّا كىجىلَّ، عىزَّ  الرَّبَّ  ًفيوً  فػىعىظّْميوا الرُّكيوعي  فىأىمَّا ًجدنا،سىا أىكٍ  رىاًكعنا
 عىنٍ ( ِٕٕ) كفيو «لىكيمٍ  ييٍستىجىابى  أىفٍ  فػىقىًمنه  الدُّعىاًء، ًف  فىاٍجتىًهديكا
يٍػفىةى،  فىافٍػتىتىحى  لىةو،لىيػٍ  ذىاتى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبّْ  مىعى  صىلٍَّيتي : قىاؿى  حيذى
 رىٍكعىةو، ًف  ًّٔىا ييصىلّْي: فػىقيٍلتي  مىضىى، مثيَّ  اٍلًمائىًة، ًعٍندى  يػىرٍكىعي : فػىقيٍلتي  اٍلبػىقىرىةى،

 آؿى  افٍػتىتىحى  مثيَّ  فػىقىرىأىىىا، النّْسىاءى، افٍػتىتىحى  مثيَّ  ًّٔىا، يػىرٍكىعي : فػىقيٍلتي  فىمىضىى،
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،ميتػىرى  يػىٍقرىأي  فػىقىرىأىىىا، ًعٍمرىافى،  مىرَّ  كىًإذىا سىبَّحى، تىٍسًبيحه  ًفيهىا بًآيىةو  مىرَّ  ًإذىا سّْالن
، ًبسيؤىاؿو   رىِبّْى  سيٍبحىافى : »يػىقيوؿي  فىجىعىلى  رىكىعى، مثيَّ  تػىعىوَّذى، بًتػىعىوُّذو  مىرَّ  كىًإذىا سىأىؿى
عى : »قىاؿى  مثيَّ  ًقيىاًمًو، ًمنٍ  ٫بىٍونا ريكيوعيوي  فىكىافى  ،«اٍلعىًظيمً  دىهي  ًلمىنٍ  اهللي  ٠بًى  ،«ٞبًى

ـى  مثيَّ   ،«اٍْلىٍعلىى رىِبّْى  سيٍبحىافى : »فػىقىاؿى  سىجىدى، مثيَّ  رىكىعى، ٩بَّا قىرًيبنا طىوًيالن  قىا
 الزّْيىادىًة، ًمنى  جىرًيرو  حىًديثً  كىًف : قىاؿى . ًقيىاًموً  ًمنٍ  قىرًيبنا سيجيوديهي  فىكىافى 
عى : »فػىقىاؿى  دىهي  ًلمىنٍ  اهللي  ٠بًى  «ا٢بٍىٍمدي  لىكى  رىبػَّنىا ٞبًى

 كقلت (ِٗ: ص) الطيب الكلم من الصيب قاؿ ابن القيم ف الوابل
 العلم أىل بعض سئل: يومان  تعاذل اهلل رٞبو تيمية ابن اْلسالـ لشيخ
 نقيان  الثوب كاف إذا: فقاؿ االستغفار؟ أك التسبيح للعبد أنفع أيهما

 أنفع ا٢بار كا٤باء فالصابوف دنسان  كاف كإذا لو، أنفع الورد كماء فالبخور
 انتهى  دنسة؟ تزاؿ ال كالثياب فكيف: تعاذل اهلل رٞبو رل لو، فقاؿ

القائل ىو اهلل تعاذل ذكره ٤با ٠بع من ا٤بالئكة تلك ا٤براجعة قاؿ تأديبا 
ال تعلمونو،  ٥بم إّن أعلم ف خلق آدـ كذريتو من ا٤بصاحل كا٢بكم ما

كاختلف العلماء ف معُب ىذه اآلية اذل قولْب ذكرٮبا ابن جرير رٞبو 
 ٩با ،"تعلموف ال ما أعلم" :بقولو يعِب: بعضهم فقاؿ( ْٕٔ/ ُ)اهلل 
 اطلع ٩با الكرب، كإخفائو هلل ا٤بعصيةى  كإضماره إبليس، من عليو اطلع
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 أِب عن كركل بسنده .مالئكتو على كخفي منو كتعاذل تبارؾ عليو
ما ال تعلموف"، يقوؿ: أعلم  إّن" :عباس ابن عن الضحاؾ، عن ركؽ،

إّن قد اطلعت من قلب إبليس على ما دل تطلعوا عليو من كربه 
 . كركٌم ىذا القوؿ عن ٦باىد كابن مسعود رضي اهلل عنو.كاغَباره

إّن أعلم ما ال تعلموف من أنو يكوف من ذلك ا٣بليفة أىلي الطاعة 
عن قتادة قاؿ:"إّن أعلم ما ال عزكجل، ركل ىذا القوؿ  اليًة هللكالو 

تعلموف"، فكاف ف علم اهلل أنو سيكوف من ذلك ا٣بليفة أنبياء كريسله 
 .كقـو صا٢بوف كساكنو ا١بنة

كالذم يظهر كاهلل اعلم القوؿ بعمـو اآلية من أٌف اهلل عزكجل علم من 
يو السالـ كذريتو لتتحقق إبليس ا٤بعصية كالكرب كالعناد كخلق آدـ عل

 (ِٖٕ/ ُ)مصاحل عظيمة كّٔذا قاؿ القرطيب 
 كى٩بَّا يىكيوفي  كى٩بَّا كىافى  ٩بَّا تػىٍعلىميوفى  الى  مىا أىٍعلىمي  ًإّنّْ  اٍلمىٍعُبى  يىكيوفى  أىفٍ  كىٰبيٍتىمىلي 

 انتهى .عاـ فهو كائن، ىيوى 
 ىذا من {لىمي أىعٍ  ًإّنّْ }: للمالئكة تعاذل اهلل : قاؿ(ْٗ: ص)السعدم قاؿ

 عادل كأنا ظننتم، ما ٕبسب كالمكم ْلف ؛ {تػىٍعلىميوفى  ال مىا} ا٣بليفة
 أضعاؼ ا٣بليفة، ىذا ٖبلق ا٢باصل ا٣بّب أف كأعلم كالسرائر، بالظواىر
 اهلل أف إال ذلك، ف يكن دل فلو الشر من ذلك ضمن ف ما أضعاؼ

 كالصا٢بْب، اءكالشهد كالصديقْب، اْلنبياء منهم ٯبتيب أف أراد تعاذل
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 بدكف ٙبصل تكن دل الٍب العبوديات من كٰبصل للخلق، آياتو كلتظهر
 من آدـ بِب غرائز ف كمن ما كليظهر كغّبه، كا١بهاد ا٣بليفة، ىذا خلق
 كليظهر حربو، من كحزبو كليو، من عدكه كليتبْب باالمتحاف، كالشر ا٣بّب

 فهذه بو، صفكات عليو، انطول الذم الشر من إبليس نفس ف كمن ما
 انتهى .ذلك ف بعضها يكفي عظيمة، حكم

ككاف من فضل آدـ عليو السالـ أف خلقو اهلل بيده كأمر ا٤بالئكة أف 
يسجدكا لو ككلمو اهلل تعاذل كاجتباه كىداه على ما تقدـ كيأيت إف شاء اهلل 

 تعاذل.
، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلى ُُِٔ)كف مسلم   : ( عىٍن أىنىسو ٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى

ـى ًف ا١بٍىنًَّة تػىرىكىوي مىا شىاءى اهللي أىٍف يػىتػٍريكىوي، فىجىعىلى ًإٍبًليسي » لىمَّا صىوَّرى اهللي آدى
، فػىلىمَّا  ييًطيفي  ٍلقنا الى بًًو، يػىٍنظيري مىا ىيوى رىآهي أىٍجوىؼى عىرىؼى أىنَّوي خيًلقى خى

 النَّيًبّْ  عىنً  ميوسىى، أىِب  عىنٍ  (ّّٓ/ ِّ) الرسالة ط أٞبد كعند «يػىتىمىالىكي 
ـى  خىلىقى  كىجىلَّ  عىزَّ  اهللى  ًإفَّ : " قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى  قػىبىضىهىا قػىٍبضىةو  ًمنٍ  آدى

يعً  ًمنٍ  ـى  بػىنيو فىجىاءى  اٍْلىٍرًض، ٝبًى  اٍْلىبٍػيىضي  ًمنػٍهيمي  جىاءى . اٍْلىٍرضً  قىٍدرً  عىلىى آدى
، كىبػىٍْبى  ٍسوىدي كىاٍْلى  كىاٍْلىٍٞبىري  ، ذىًلكى  كىبػىٍْبى  كىا٢بٍىٍزفي  كىالسٍَّهلي، كىالطَّيّْبي  كىا٣بٍىًبيثي

 " ذىًلكى 
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، عىنٍ  (ُٓٔٔ) حباف ابن كف صحيح ، ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ  ثىاًبتو  أىفَّ  مىاًلكو
ـى، ًف  نػىفىخى  لىمَّا: »قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى   رىٍأسىوي  الرُّكحي  غى فػىبػىلى  آدى

،  .اٍلعىالىًمْبى  رىبّْ  لًلَّوً  ا٢بٍىٍمدي : فػىقىاؿى  عىطىسى
كأخرج ٫بوه البزار عن أِب ىريرة رضي  «اللَّوي  يػىٍرٞبىيكى : كىتػىعىاذلى  تػىبىارىؾى  لىوي  فػىقىاؿى 

 اهلل عنو كف سنده مبارؾ بن فضالة ضعيف.
 عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبّْ  عىنً  ىيرىيٍػرىةى، أىِب  عىنٍ  كمسلم (ِِٕٔ) البخارم كأخرج
ـى  اللَّوي  خىلىقى : " قىاؿى  كىسىلَّمى   خىلىقىوي  فػىلىمَّا ًذرىاعنا، ًستُّوفى  طيوليوي  صيورىتًًو، عىلىى آدى
، عىلىى فىسىلّْمٍ  اٍذىىبٍ : قىاؿى  ىالىًئكىًة، ًمنى  النػَّفىرً  أيكلىًئكى

، ا٤ب  مىا فىاٍستىًمعٍ  جيليوسه
، يَّتيكى  نػَّهىافىإً  ٰبيىيُّونىكى يَّةي  ٙبًى ، كىٙبًى  السَّالىـي : فػىقىاليوا عىلىٍيكيٍم، السَّالىـي : فػىقىاؿى  ذيرّْيًَّتكى

 صيورىةً  عىلىى ا١بىنَّةى  يىٍدخيلي  مىنٍ  فىكيلُّ  اللًَّو، كىرىٍٞبىةي : فػىزىاديكهي  اللًَّو، كىرىٍٞبىةي  عىلىٍيكى 
ـى،  " اآلفى  حىٌبَّ  بػىٍعدي  يػىنػٍقيصي  ا٣بىٍلقي  يػىزىؿً  فػىلىمٍ  آدى

 زىٍيدو بن جدعاف، ٍبن من طريق عىًلي (َُِ/ ُْ)كأخرجو أٞبد ف ا٤بسند
 كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبّْ  عىنً  ىيرىيٍػرىةى، أىِب  عىنٍ  اٍلميسىيًّْب، ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ 
ثو  أىبٍػنىاءى  حًَّلْبى،ميكى  ًجعىادنا بًيضنا ميٍردنا ا١بٍىنَّةى  ا١بٍىنَّةً  أىٍىلي  يىٍدخيلي : " قىاؿى   ثىالى

ًثْبى، ـى، خىٍلقً  عىلىى كىثىالى بػٍعىةً  ًف  ًذرىاعنا سىٍبًعْبى  آدى كقولو ف سبعة   " أىٍذريعو  سى
 أذرع منكرة.    

 صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى، أىِب  ( عىنٍ َّٕٔالَبمذم ) كف سنن
ـى  اللَّوي  لىقى خى  لىمَّا: " كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي   كيلُّ  ظىٍهرًهً  ًمنٍ  فىسىقىطى  ظىٍهرىهي، مىسىحى  آدى
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 ًإٍنسىافو  كيلّْ  عىيػٍِبىٍ  بػىٍْبى  كىجىعىلى  الًقيىامىًة، يػىٍوـً  ًإذلى  ذيرّْيًَّتوً  ًمنٍ  خىالًقيهىا ىيوى  نىسىمىةو 
ـى  عىلىى عىرىضىهيمٍ  مثيَّ  نيورو، ًمنٍ  كىبًيصنا ًمنػٍهيمٍ  ، أىمٍ : فػىقىاؿى  آدى ًء؟ مىنٍ  رىبّْ  ىىؤيالى
ءً : قىاؿى  ، ىىؤيالى نػىٍيًو، بػىٍْبى  مىا كىبًيصي  فىأىٍعجىبىوي  ًمنػٍهيمٍ  رىجيالن  فػىرىأىل ذيرّْيػَّتيكى  عىيػٍ

ا؟ مىنٍ  رىبّْ  أىمٍ : فػىقىاؿى  ا: فػىقىاؿى  ىىذى  يػيقىاؿي  ذيرّْيًَّتكى  ًمنٍ  اْليمىمً  آًخرً  ًمنٍ  رىجيله  ىىذى
، أىمٍ : قىاؿى  سىنىةن، ًستّْْبى : قىاؿى  عيٍمرىهي؟ جىعىٍلتى  كىمٍ  رىبّْ : فػىقىاؿى  دىاكيدي  لىوي   رىبّْ

ـى  عيٍمري  قيًضيى  فػىلىمَّا سىنىةن، أىٍربىًعْبى  عيٍمرًم ًمنٍ  زًٍدهي  ٍوًت، مىلىكي  جىاءىهي  آدى
ى
 ا٤ب

: قىاؿى  دىاكيدى  ابٍػنىكى  تػيٍعًطهىا أىكىدلىٍ : قىاؿى  سىنىةن؟ أىٍربػىعيوفى  عيٍمرًم ًمنٍ  يػىٍبقى  أىكىدلىٍ : فػىقىاؿى 
ـي  فىجىحىدى  ـي  كىنيسّْيى  ذيرّْيػَّتيوي، فىجىحىدىتٍ  آدى ـي  كىخىًطئى  ذيرّْيػَّتيوي، فػىنيسّْيىتٍ  آدى  آدى

ا": » ذيرّْيػَّتيوي  فىخىًطئىتٍ   كىٍجوو  غىٍّبً  ًمنٍ  ريًكمى  كىقىدٍ  صىًحيحه، حىسىنه  حىًديثه  ىىذى
 «مى كىسىلَّ  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبّْ  عىنً  ىيرىيٍػرىةى  أىِب  عىنٍ 

 كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبّْ  عىنً  الدٍَّردىاًء، أىِب  (: عىنٍ ِْٖٖٕ أٞبد) كعند
ـى  اهللي  خىلىقى : " قىاؿى  ًتفىوي  فىضىرىبى  خىلىقىوي، ًحْبى  آدى ، كى  ذيرّْيَّةن  فىأىٍخرىجى  اٍلييٍمُبى

أىنػَّهيمي  بػىٍيضىاءى، ، كى ًتفىوي  كىضىرىبى  الذَّرُّ أىنػَّهيمي  سىٍودىاءى  ذيرّْيَّةن  فىأىٍخرىجى  اٍلييٍسرىل، كى  كى
ًيًنوً  ًف  لًلًَّذم فػىقىاؿى  ا٢بٍيمىمي،  كىفّْوً  ًف  لًلًَّذم: كىقىاؿى  أيبىارل  كىالى  ا١بٍىنًَّة، ًإذلى : ٲبى
 " أيبىارل  كىالى  النَّارً  ًإذلى : اٍلييٍسرىل

 النَّيًبّْ  أىٍصحىابً  ًمنٍ  رىجيالن  أىفَّ : نىٍضرىةى  أىِب  ( عىنٍ ُّٕٗٓ) أٞبد كف مسند
 يػىعيوديكنىوي  أىٍصحىابيوي  عىلىٍيوً  دىخىلى  اهلًل، عىٍبدً  أىبيو: لىوي  يػيقىاؿي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى
؟ مىا: لىوي  فػىقىاليوا يػىٍبًكي، كىىيوى   عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  لىكى  يػىقيلٍ  أىدلىٍ  يػيٍبًكيكى



 الم وما فيها قصة آدم عليه الس
52 

،شىا ًمنٍ  خيذٍ : " كىسىلَّمى   كىلىًكِبّْ  بػىلىى،: قىاؿى  ؟" تػىٍلقىاّن  حىٌبَّ  أىًقرَّهي  مثيَّ  رًًبكى
ٍعتي   بًيىًميًنوً  قػىبىضى  اهللى  ًإفَّ : " يػىقيوؿي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  ٠بًى
ًذهً : كىقىاؿى  اٍْليٍخرىل، بًاٍليىدً  كىأيٍخرىل قػىٍبضىةن، ًذهً  ٥ًبىًذًه، ىى  ." أيبىارل  الى كى  ٥ًبىًذًه، كىىى

 أىنىا. اٍلقىٍبضىتػىٍْبً  أىمّْ  ًف  أىٍدرًم فىالى  
 : كىأخرج(ُّّ/ ُ) با٤بأثور التفسّب ف ا٤بنثور قاؿ السيوطي ف الدر

 حىاِتً  أِب كىاٍبن ماجة كىاٍبن كىالنَّسىاًئيٌ  كىالتػٍّْرًمًذمٌ  دىاكيد كىأىبيو كىميسلم البيخىارًمٌ 
 أىف ىيرىيٍػرىة أِب عىن كىالصّْفىات اٍْلى٠ٍبىاء ًف  يػٍهىًقيٌ كىاٍلبػى  الشَّرًيعىة ًف  كاآلجرم

 ميوسىى آدـ فح ُّ كميوسىى آدـ ٙباج: قىاؿى  كىسلم عىلىٍيوً  اهلل صلى اهلل رىسيوؿ
 لىوي  فػىقىاؿى  ا١ٍبنَّة من كأخرجتهم النَّاس أغويت الًَّذم آدـ أىٍنت: ميوسىى فػىقىاؿى 
 نعم: قىاؿى  برسالتو كاصطفاه شىٍيء لك اهلل أعطىاهي  الًَّذم ميوسىى أىٍنت: آدـ
 أخلق أىف قبل عليٌ  قدر أىمر على فتلومِب: قىاؿى 

 قىاؿى  ا٣ٍبيٍدرًمٌ  سعيد أِب عىن مٍردىكىٍيو كىاٍبن ميٍسنده ًف  ٞبيد بن عبد كىأخرج
 كميوسىى آدـ اٍحت ُّ: كىسلم عىلىٍيوً  اهلل صلى اهلل رىسيوؿ قىاؿى 

ئكىتو لىك كىأٍسندى  جنتو أسكنك يىًدهً بً  اهلل خلقك أىٍنت: ميوسىى فػىقىاؿى   مىالى
 الًَّذم ميوسىى أىٍنت: آدـ فػىقىاؿى  كأشقيتهم ا١ٍبنَّة من ذريتك فأخرجت
ًموً  اهلل اصطفاؾ  قبل عليٌ  قدر قد كجدتو شىٍيء ًف  تلومِب كرساالتو ًبكىالى

 ميوسىى آدـ فح ُّ أخلق أىف
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 عىن كىالصّْفىات اٍْلى٠ٍبىاء ًف  يػٍهىًقيٌ كىاٍلبػى  الشَّرًيعىة ًف  كاآلجرم دىاكيد أىبيو كىأخرج
 قىاؿى  ميوسىى ًإف: كىسلم عىلىٍيوً  اهلل صلى اهلل رىسيوؿ قىاؿى  قىاؿى  ا٣ٍبطاب بن عمر

 أىٍنت: فػىقىاؿى  آدـ اهلل فىأرىاهي  ا١ٍبنَّة من كىنىفسو أخرجنىا الًَّذم آدـ أرنا رب يىا
 نعم: آدـ لىوي  فػىقىاؿى  آدـ أىبونىا
 كأىمر كلهىا اٍْلى٠ٍبىاء كعلمك ركحو من ًفيك اهلل نفخ لًَّذما أىٍنت: قىاؿى 

ًئكىة  نعم: قىاؿى  لىك فسجدكا اٍلمىالى
: قىاؿى  أىٍنت كىمن: آدـ لىوي  فػىقىاؿى  ا١ٍبنَّة من أخرجتنا أىف على ٞبلك مىا: فػىقىاؿى 

 دل ا٢ٍبجاب كىرىاء من اهلل كلمك الًَّذم إسرائيل بِب نىيب  أىٍنت: قىاؿى  ميوسىى
 نعم: قىاؿى  خلقو من رىسيوال كىبىينو بػىٍينك عىلٯبىٍ 

 نعم: قىاؿى  أخلق أىف قبل اهلل كتاب ًف  كىافى  ذىًلك أىف كجدت فىمىا: قىاؿى 
 اهلل رىسيوؿ قىاؿى  قبل اٍلقىضىاء اهلل من ًفيوً  سبق شىٍيء ًف  تلومِب فىلم: قىاؿى 

 ميوسىى آدـ فح ُّ ذىًلك ًعٍند: كىسلم عىلىٍيوً  اهلل صلى
 ميوسىى دـآ فح ُّ

 قىاؿى  قىاؿى  البىجًليٌ  جيٍنديب عىن كاآلجرم كىالطَّبػىرىاّنٌ  يعلي كىأىبيو النَّسىاًئيٌ  كىأخرج
 آدـ يىا: ميوسىى فػىقىاؿى  كميوسىى آدـ اٍحت ُّ: كىسلم عىلىٍيوً  اهلل صلى اهلل رىسيوؿ
ئكىتو بًيىًدًه،  اهلل خلقك الًَّذم أىٍنت كىنفخ ًفيك من ركحو كأسجد لىك مىالى

أسكنك جنتو كىفعلت مىا فعلت فأخرجت كلدؾ من ا١ٍبنَّة فػىقىاؿى آدـ: ك 
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أىٍنت ميوسىى الًَّذم بىعثك اهلل رسىالىتو ككلمك كآتاؾ التػٍَّورىاة كقربك ٪بيا أىنا 
 أقدـ أـ الذٌكر فػىقىاؿى رىسيوؿ اهلل صلى اهلل عىلىٍيًو كىسلم: فح ُّ آدـ ميوسىى

يالنيات عىن أِب ميوسىى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿ اهلل كىأخرج أىبيو بكر الشَّاًفًعي ًف الغ
صلى اهلل عىلىٍيًو كىسلم: اٍحت ُّ آدـ كميوسىى فػىقىاؿى ميوسىى: أىٍنت آدـ الًَّذم 
ئكىتو كعملت ا٣بٍىًطيئىة الًٍَّب أخرجتك من  خلقك اهلل بًيىًدًه كأسجد لىك مىالى

سالتو كىأنزؿ عىلىٍيك ا١ٍبنَّة قىاؿى آدـ ؾ أىٍنت ميوسىى الًَّذم اصطفاؾ اهلل بر 
التػٍَّورىاة ككلمك تكليمان فبكم خطيئٍب سبقت خلقي قىاؿى رىسيوؿ اهلل صلى 

 اهلل عىلىٍيًو كىسلم: فح ُّ آدـ ميوسىى
كىأخرج اٍبن النجار عىن اٍبن عمر قىاؿى قىاؿى رىسيوؿ اهلل صلى اهلل عىلىٍيًو كىسلم: 

ـ فػىقىاؿى  لىوي ميوسىى: أىٍنت آدـ الًَّذم خلقك التقى آدـ كميوسىى عىلىٍيًهمىا السَّالى
ئكىتو كأدخلك جنتو مثَّ أخرجتنا ًمنػٍهىا فػىقىاؿى لىوي  اهلل بًيىًدًه كأسجد لىك مىالى
آدـ: أىٍنت ميوسىى الًَّذم اصطفاؾ اهلل برسالتو كقربك ٪بيا كىأنزؿ عىلىٍيك 

دهي كتب علٌي قبل أىف أخلق  التػٍَّورىاة فأسألك بًالًَّذم أىٍعطىاؾ ذىًلك بكم ٘بى
: أىًجدهي كتب عىلىٍيك بًالتػٍَّورىاًة بألفي عىاـ فح ُّ آدـ ميوسىى ، كالعمدة قىاؿى

 حديث أِب ىريرة رضي اهلل عنو كغّبه ف الباب.
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أم أف اهلل تعاذل ا٠بو بعد أف خلق ادـ عليو السالـ ككاف ما كاف ٩با قصو 
ا من شأف ا٤بالئكة الكراـ أراد أف يريهم فضلو عليهم فعلمو اْل٠باء  علين

 كلها.
سعيد بن جيبّب، عن ابن عباس، قاؿ: بعث  كآدـ مشتق من اْلدمة فعن

ربُّ العزة مىلكى ا٤بوت فأخذ من أدمي اْلرض، من عٍذّٔا كما٢بها، فخلق 
ي آدـ. ْلنو خيلق من أدمي اْلرض / ُ)لطربما قاؿ منو آدـ. كمن مثىَّ ٠بي

 أدمي من خيلق أنو ٗبعُب تأكلو، من" آدـ"تأكؿ الذم التأكيل : فعلى(ِْٖ
ي فعال" آدـ"أٍصل  يكوف أف ٯبب اْلرض، ٠بي  كما البشر، أبو بو ٠بي

 كيكوف. ٯبيىرَّ  دل فلذلك اْلسعاد، من" أسعد"ك اْلٞباد، من بالفعل" أٞبد"
ـى : حينئذ تأكيلو لكي  آد

ى
، ا٤ب  كجهها: كأدىمتها- دمتهاأ بلغ بو يعِب اْلرضى

 ذلك كمن. أدىمة لو جلدة ذم كل جلدة أفٌ  كما العْب، لرأم الظاىر
ي  الفعل من نقل مث -منو ىي ٩با العليا كا١بلدة صار ْلنو إدىامنا، اْلداـ ٠بي

 انتهى .بعينو للشخص ا٠بنا فجعل
 
 كقد اختلف العلماء ف ما علمو اهلل تعاذل ذكره إذل ثالثة أقواؿ: 
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علمو أ٠باء كل شيء كىذا مركل عن ابن عباس رضي اهلل عنو من  
أِب ركؽ، عن الضحاؾ، عن ابن عباس، قاؿ: علم اهلل آدـ اْل٠باء   طريق

كلها، كىي ىذه اْل٠باء الٍب يتعارؼ ّٔا الناس: إنسافه كدابة، كأرض 
كجاء ٫بوه عن كىسهل كٕبر كجبل كٞبار، كأشباه ذلك من اْلمم كغّبىا. 

يح، عن ٦باىد، ف قوؿ اهلل:"كعلم ف كقتادة ك٦باىدعكرمة  عن ابن أِب ٪بى
 آدـ اْل٠باء كلها"، قاؿ: علمو اسم كل شيء.

 علمو أ٠باء ا٤بالئكة كىذا القوؿ مركم عن الربيع بن أنس.
علمو أ٠باء ذريتو كىذا مركم عن ابن زيد كقد ركل ىذه اآلثار 

 ا٤بالئكة، كأ٠باءي  ذرّْيَّتو أ٠باءي  : إهنا(ْٖٓ /ُ)ابن جرير كقاؿ رٞبو اهلل 
 عرىضهم مثٌ :"قاؿ ثناؤه جلٌ  اهلل أف كذلك. ا٣بلق أجناس سائر أ٠باء دكف
 كال. آدـ علمها الٍب باْل٠باء ا٤بسمَّْب أعيافى  بذلك يعِب ،"ا٤بالئكة على
 اإذ كأٌما. كا٤بالئكة آدـ بِب أ٠باء عن إال كا٤بيم با٥باء تكِب العرب تكادي 

 عنها تكِب فإهنا كصفناىا، من سوىل ا٣بلق كسائر البهائم أ٠باء عن كانت
. كاختار "عرضها"أك " عرضهن" :فقالت كالنوف، با٥باء أك كاْللف با٥باء

 ىذا القوؿ العثيمْب رٞبو اهلل
 عليهم ا٤بالئكة قوؿ كاف ٤با : مث(ْٗ: ص)رٞبو اهلل  السعدم كقاؿ

 اْلرض، ف اهلل ٯبعلو الذم ا٣بليفة على فضلهم إذل إشارة فيو السالـ،
 ككماؿ فضلو، بو يعرفوف ما آدـ، فضل من ٥بم يبْب أف تعاذل، اهلل أراد
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ـى  عىلَّمى } فػ كعلمو اهلل حكمة  كما اْلشياء، أ٠باء: أم {كيلَّهىا اْل٠ٍبىاءى  آدى
 ا٤بكرب حٌب كا٤بعاّن، اْللفاظ: أم كا٤بسمى، االسم فعلمو ّٔا، مسمى ىو
 .كالقصيعة كا٤بصغر كالقصعة، اْل٠باء من

 أى٠ٍبىاءى  عىلَّمىوي  أىنَّوي  جىرًيرو  اٍبني  كىاٍختىارى  (ِِّ/ ُ)كقاؿ ابن كثّب رٞبو اهلل: 
ًئكىةً  . يػىٍعًقلي  عىمَّا ًعبىارىةه  كىىىذىا {عىرىضىهيمٍ  مثيَّ }: قىاؿى  ًْلىنَّوي  الذُّرّْيًَّة؛ كىأى٠ٍبىاءى  اٍلمىالى

ا ، لىٍيسى  بًوً  رىجَّحى  الًَّذم كىىىذى زًـو  غىيػٍريىيٍم، مىعىهيمٍ  يىٍدخيلى  أىفٍ  يػىٍنًفي الى  فىًإنَّوي  ًبالى
 كيلَّ  خىلىقى  كىاللَّوي }: قىاؿى  كىمىا. لًلتػٍَّغًليبً  يػىٍعًقلي  مىنٍ  ًبًصيغىةً  ا١بٍىًميعً  عىنً  كىيػيعىبػَّرى 
 رًٍجلىٍْبً  عىلىى ًشيٲبىٍ  مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ  بىٍطًنوً  عىلىى ٲبىًٍشي مىنٍ  فىًمنػٍهيمٍ  مىاءو  ًمنٍ  دىابَّةو 

 شىٍيءو  كيلّْ  عىلىى اللَّوى  ًإفَّ  يىشىاءي  مىا اللَّوي  ٱبىٍليقي  أىٍربىعو  عىلىى ٲبىًٍشي مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ 
 [ .ْٓ: النُّورً ] {قىًديره 

 مثيَّ : "كىٍعبو  ٍبني  أيِبىُّ  كىقػىرىأى " عىرىضىهينَّ  مثيَّ : "مىٍسعيودو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  قػىرىأى  كىقىدٍ ]
 [.السَّمىاكىاتي : أىمٍ " رىضىهىاعى 

 اٍبني  قىاؿى  كىمىا كىأىفٍػعىا٥بىىا؛ ذىكىاتػىهىا: كيلّْهىا اٍْلىٍشيىاءً  أى٠ٍبىاءى  عىلَّمىوي  أىنَّوي  كىالصًَّحيحي 
 اٍلميكىبػَّري  كىاٍْلىفٍػعىاؿً  الذَّكىاتً  أى٠ٍبىاءى  يػىٍعًِب  كالفيسىية، اٍلفىٍسوىةى  حىٌبَّ  عىبَّاسو 

؛ اكى٥ًبى  كىاٍلميصىغَّري ًذهً  تػىٍفًسّبً  ًف  اٍلبيخىارًمُّ  قىاؿى  ذى  ًمنٍ  التػٍَّفًسّبً  ًكتىابً  ًمنٍ  اآٍليىةً  ىى
ثػىنىا: صىًحيًحوً  ثػىنىا ًإبٍػرىاًىيمى، ٍبني  ميٍسًلمي  حىدَّ ثػىنىا ميٍسًلمه، حىدَّ ـه، حىدَّ ثػىنىا ًىشىا  حىدَّ

 رل  كىقىاؿى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبّْ  عىنً  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  أىنىسو  عىنٍ  قػىتىادىةي،
ًليفىةي  ثػىنىا: خى ثػىنىا زيرىيع، ٍبني  يىزًيدي  حىدَّ ، عىنٍ  قػىتىادىةى  عىنٍ  سىًعيده، حىدَّ  النَّيًبّْ  عىنً  أىنىسو
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 لىوً : فػىيػىقيوليوفى  اٍلًقيىامىًة، يػىٍوـى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ٯبىٍتىًمعي : "- قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى
ـى  فػىيىٍأتيوفى  رىبػّْنىا؟ ًإذلى  اٍستىٍشفىٍعنىا  اللَّوي  خىلىقىكى  النَّاًس، أىبيو أىٍنتى : فػىيػىقيوليوفى  آدى

ًئكىتىوي، لىكى  كىأىٍسجىدى  بًيىًدًه،  ًعٍندى  لىنىا فىاٍشفىعٍ  شىٍيءو، كيلّْ  أى٠ٍبىاءى  كىعىلَّمىكى  مىالى
انًنىا ًمنٍ  ييرٰبىنىا حىٌبَّ  رىبّْكى  ا، مىكى  ذنبو كيذكر ىينىاكيٍم، لىٍستي : يػىقيوؿي فػى  ىىذى

، كىىيوى فيستحي؛.... ا٢بديث   كىقىٍد رىكىاهي ميٍسًلمه كىالنَّسىاًئيُّ ًمٍن حىًديًث ًىشىاـو
اٍبني أىِب عىٍبًد اللًَّو الدٍَّستيوائي، عىٍن قػىتىادىةى، بًًو  . كىأىٍخرىجىوي ميٍسًلمه كىالنَّسىاًئيُّ 

ٍو ًمٍن حىدً  يًث سىًعيدو، كىىيوى اٍبني أىِب عىريكبىة، عىٍن قػىتىادىةى كىكىٍجوي ًإيرىاًدًه كىاٍبني مىاجى
ـى فػىيػىقيوليوفى:  ـي: "فػىيىٍأتيوفى آدى ةي كىالسَّالى ىىاىينىا كىاٍلمىٍقصيودي ًمٍنوي قػىٍوليوي عىلىٍيًو الصَّالى

ئً  كىتىوي، كىعىلَّمىكى أى٠ٍبىاءى كيلّْ أىٍنتى أىبيو النَّاًس خىلىقىكى اللَّوي بًيىًدًه، كىأىٍسجىدى لىكى مىالى
 : ا قىاؿى يًع اٍلمىٍخليوقىاًت؛ كى٥ًبىذى ا عىلىى أىنَّوي عىلَّمىوي أى٠ٍبىاءى ٝبًى مثيَّ }شىٍيءو"، فىدىؿَّ ىىذى

؛ كىمىا قىاؿى عىٍبدي الرَّزَّاًؽ، عىٍن  {عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىالًئكىةً  يػىٍعًِب: اٍلميسىمَّيىاتي
 . انتهىدىةى مىٍعمىر، عىٍن قػىتىا

كىذا اختيار شيخ اْلسالـ حيث قاؿ بعد أف ذكر حديث الشفاعة الذم 
: قػىٍوليوي  كىأىٍيضنا (ْٗ/ ٕ) الفتاكل أشار إليو ابن كثّب ٞبو اهلل كما ف ٦بموع

ّّ  لىٍفظه "  كيلَّهىا اٍْلى٠ٍبىاءى "  : كىقػىٍوليوي . بًالدٍَّعوىل ٚبىًٍصيصيوي  ٯبىيوزي  فىالى  ميؤىكَّده؛ عىا
ًئكىةً  عىلىى عىرىضىهيمٍ  مثيَّ }  فػىغىلىبى  يػىٍعًقلي  الى  كىمىنٍ  يػىٍعًقلي  مىنٍ  اٍجتىمىعى  ًْلىنَّوي  {اٍلمىالى

 عىلىى ٲبىًٍشي مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ  بىٍطًنوً  عىلىى ٲبىًٍشي مىنٍ  فىًمنػٍهيمٍ }: قىاؿى  كىمىا. يػىٍعًقلي  مىنٍ 
 انتهى . {أىٍربىعو  عىلىى ٲبىًٍشي مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ  رًٍجلىٍْبً 



 من العقائد واآلداب واألحكام
59 

؛: : يػىٍعًِب (ِِْ/ ُ)كثّب  قاؿ ابن  عىنٍ  الرَّزَّاًؽ، عىٍبدي  قىاؿى  كىمىا اٍلميسىمَّيىاتي
ًئكىةً  عىلىى اٍْلى٠ٍبىاءى  تًٍلكى  عىرىضى  مثيَّ : قىاؿى  قػىتىادىةى  عىنٍ  مىٍعمىر،  فػىقىاؿى } اٍلمىالى
 {صىاًدًقْبى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  ىىؤيالءً  بًأى٠ٍبىاءً  أىنًٍبئيوّن 
- عىبَّاسو  اٍبنً  عىنً  صىاًلحو  أىِب  كىعىنٍ  مىاًلكو  أىِب  عىنٍ  تػىٍفًسّبًهً  ًف  السُّدّْمُّ  كىقىاؿى 
ـى  كىعىلَّمى }: الصَّحىابىةً  ًمنى  نىاسو  كىعىنٍ  مىٍسعيودو، اٍبنً  عىنً  ميرَّةى، كىعىنٍ   اْل٠ٍبىاءى  آدى
ًئكىةً  عىلىى ٣بىٍلقا عىرىضى  مثيَّ  {كيلَّهىا  .اٍلمىالى
، اٍبني  كىقىاؿى   عىلىى اٍْلى٠ٍبىاءً  أىٍصحىابى  عىرىضى  {عىرىضىهيمٍ  مثيَّ }: ٦بيىاًىدو  عىنٍ  جيرىٍي ُّو

ًئكىةً   .اٍلمىالى
ثػىنىا: جىرًيرو  اٍبني  كىقىاؿى  ثػىنىا اٍلقىاًسمي، حىدَّ  عىنٍ  ا٢بٍىجَّاجي، حىدَّثىًِب  ا٢بٍيسىٍْبي، حىدَّ
 ا٢بٍىسىنً  عىنً  بىٍكرو، كىأىِب - ا٢بٍىسىنً  عىنً  فىضىالىةى، ٍبنً  كىميبىارىؾً  ـو حىازً  ٍبنً  جىرًيرً 

 بًا٠بًًٍو، شىٍيءو  كيلَّ  ييسىمّْي كىجىعىلى  شىٍيءو، كيلّْ  اٍسمى  عىلَّمىوي  قىاالى - كىقػىتىادىةى 
 .أيمَّةن  أيمَّةن  عىلىٍيوً  كىعيًرضىتٍ 

ا ٍسنىادً  كىًّٔىذى  دلىٍ  ًإّنّْ  {صىاًدًقْبى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ }: قػىٍولًوً  ًف  كىقػىتىادىةى  ا٢بٍىسىنً  عىنً  اٍْلً
ٍلقنا أىٍخليقٍ  ءً  بًأى٠ٍبىاءً  فىأىٍخربيكّن  ًمٍنوي، أىٍعلىمى  كيٍنتيمٍ  ًإالَّ  خى  .صىاًدًقْبى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  ىىؤيالى
 تعلموف كنتم إف {صىاًدًقْبى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ }: عىبَّاسو  اٍبنً  عىنً  الضَّحَّاؾي  كىقىاؿى 

ًليفىةن  اٍْلىٍرضً  ًف  أىٍجعىلٍ  دل( ٕ)  .خى
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، أىِب  كىعىنٍ  مىاًلكو  أىِب  عىنٍ  السُّدّْمُّ، كىقىاؿى   ميرَّةى  كىعىنٍ - عىبَّاسو  اٍبنً  عىنً  صىاًلحو
ـى  بىًِب  أىفَّ  صىاًدًقْبى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ : الصَّحىابىةً  ًمنى  نىاسو  كىعىنٍ  مىٍسعيودو، اٍبنً  عىنً   آدى

 انتهى .الدّْمىاءى  كىيىٍسًفكيوفى  اٍْلىٍرضً  ًف  يػيٍفًسديكفى 
 كىا١بٍىوىابي  شىٍرطه،( صاًدًقْبى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ : )تػىعىاذلى  قػىٍوليوي  (ِْٖ/ ُ) القرطيب كقاؿ

ـى  بىًِب  أىفَّ  صىاًدًقْبى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ : تػىٍقًديريهي  ٧بىٍذيكؼه   اٍْلىٍرضً  ًف  يػيٍفًسديكفى  آدى
ًئكىةً  يىسيغٍ  دلىٍ  كىًلذىًلكى  عىاًلًمْبى،" صاًدًقْبى " ُبى كىمىعٍ . اٍلميبػىرّْدي  قىالىوي  فىأىنًٍبئيوّن،  لًٍلمىالى
 عىلىٍيًهمٍ  يىٍشَبىًطٍ  دلىٍ  كىلىوٍ : قىاؿى  النػَّقَّاشي  حىكىاهي "! سيٍبحانىكى :" كىقىاليوا ااًلٍجًتهىادي 

نٍػبىاءً  ًف  الصٍّْدؽى  ًإالَّ   ًمائىةى  اللَّوي  اتىوي أىمى  لًلًَّذم جىازى  كىمىا ااًلٍجًتهىادي  ٥بىيمي  ١بىىازى  اٍْلً
 ييًصبٍ  كىدلىٍ  فػىقىاؿى  اٍْلًصىابىةى، عىلىٍيوً  يىٍشَبىًطٍ  فػىلىمٍ " لىًبٍثتى  كىمٍ :" لىوي  قىاؿى  ًحْبى  عىاـو 
ا يػيعىنٍَّف، كىدلىٍ   بػىٍعضى  أىفَّ : عيبػىٍيدو  كىأىبيو الطَّربىًمُّ  كىحىكىى. ًفيوً  خىفىاءى  الى  بػىْبّْه  كىىىذى

ا: كىقىاالى  كيٍنتيٍم، ًإذٍ ": كيٍنتيمٍ  ًإفٍ " مىٍعُبى  ًإفَّ  قىاؿى  اٍلميفىسّْرًينى   .خطأ ىىذى
 ابن تأكيلي  اآلية، بتأكيل اْلقواؿ ىذه : كأكذل(َْٗ/ ُ) الطربم قاؿ

 عليكم عرضتيو من بأ٠باء أنبئوّن فقاؿ: ذلك كمعُب. بقولو قاؿ كمن عباس
 من ءالدما كيسفك فيها يفسد من فيها أ٘بعل: القائلوف - ا٤بالئكة أيتها

كنقدس لك؟ إف كنتم صادقْب ف ٕبمدؾ  نسبح فنحن منا؟ أـ غّبنا،
قيلكم أّن إف جعلت خليفٍب ف اْلرض من غّبكم عىصىاّن ذريتو كأفسدكا 
فيها كسفكوا الدماء، كإف جعلتكم فيها أطعتموّن، كاتٌبعتم أمرم بالتعظيم 

تيهم رل كالتقديس. فإنكم إف كنتم ال تعلموف أ٠باء ىؤالء الذين عرض
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عليكم من خلقي، كىم ٨بلوقوف موجودكف تركهنم كتعاينوهنم، كعىًلمو 
غّبكم بتعليمي إيٌاه؛ فأنتم = ٗبا ىو غّب موجود من اْلمور الكائنة الٍب دل 

أعينكم  دىي موجودة عن الٍب-توجد بىعدي، كٗبا ىو مستَب من اْلمور 
لم، فإّن أعلم أحرل أف تكونوا غّب عا٤بْب، فال تسألوّن ما ليس لكم بو ع

 ٗبا يصلحكم كيصلح خلقي.
"أ٘بعل فيها من  كىذا الفعل من اهلل جل ثناؤه ٗبالئكتو الذين قالوا لو:

يفسد فيها"، من جهة عتابو جل ذكره إياىم نظّبي قولو جل جاللو لنبيو 
 نوح صلوات اهلل عليو إذ قاؿ: )رىبّْ ًإفَّ اٍبًِب ًمٍن أىٍىًلي كىًإفَّ كىٍعدىؾى ا٢بٍىقُّ 

[: ال تسألن ما ليس لك بو علم ْٓكىأىٍنتى أىٍحكىمي ا٢بٍىاًكًمْبى( ]سورة ىود: 
إّن أعظك أف تكوف من ا١باىلْب. فكذلك ا٤بالئكة سألت رّٔا أف تكوف 
خيلفاءه ف اْلرض ليسٌبحوه كيقدسوه فيها، إذ كاف ذرية من أخربىم أنو 

فقاؿ ٥بم جل  جاعليو ف اْلرض خليفةن، يفسدكف فيها كيسفكوف الدماء،
 انتهى "إّن أعلم ما ال تعلموف". ذكره:

قولو: )قالوا( أم ا٤بالئكة )سبحانك( أم نعظمك كننزىك يا اهلل عن كل 
ليق بك )ال علم لنا إال ما علمتنا( أم ليس لنا علم إال من قبلك ما ال ي



 الم وما فيها قصة آدم عليه الس
62 

كقالوا ىذا تواضعا لرّٔم تعاذل كرجوعا عما قالوه كتعظيما هلل تعاذل الذم 
ال يعزب عنو شيء ف السموات كال ف الرض كتنزيها هلل تعاذل أف يكوف 
ف ملكو شيء إال كىو على مقتضى علمو كحكمتو كما ترل من قو٥بم 

 نك أنت العليم ا٢بكيم.إ
 كف ا٤باء، ف الٌسريع ا٤برٌ : : السٍَّبحي (ِّٗ: ص)قاؿ الراغب ف ا٤بفردات 

: ٫بو الفلك ف النجـو ٤برٌ  كاستعّب كًسبىاحىةن، سىٍبحان  سىبىحى : يقاؿ ا٥بواء،
 كىالسَّإًباتً  :٫بو الفرس ك١برم ،[ ّّ/ اْلنبياء]يىٍسبىحيوفى  فػىلىكو  ًف  كىكيلّّ 

 النَّهارً  ًف  لىكى  ًإفَّ : ٫بو العمل ف الٌذىاب كلسرعة ،[ ّ/ النازعات]سىٍبحان 
 الٌسريع ا٤برٌ : كأصلو. تعاذل اهلل تنزيو: كالتٍَّسًبيحي  ،[ ٕ/ ا٤بزمل]طىوًيالن  سىٍبحان 

 الٌشٌر، ف اْلبعاد جعل كما ا٣بّب فعل ف ذلك كجعل تعاذل، اهلل عبادة ف
 أك فعال، أك كاف، قوال العبادات ف عاٌما حي التٍَّسًبي كجعل اهلل، أبعده: فقيل
 من: قيل ،[ ُّْ/ الصافات]اٍلميسىبًّْحْبى  ًمنى  كافى  أىنَّوي  فػىلىٍوال: قاؿ نٌية،

/ البقرة]ًٕبىٍمًدؾى  نيسىبّْحي  كى٫بىٍني : قاؿ ثالثتها، على ٰبمل أف كاْلكذل ا٤بصٌلْب،
السُّجيوًد  كىأىٍدبارى  فىسىبٍّْحوي  ،[ ٓٓ/ غافر]بًاٍلعىًشيً  رىبّْكى  ًٕبىٍمدً  ، كىسىبّْحٍ [ َّ

[ ، ِٖ[ ، قاؿى أىٍكسىطيهيٍم أىدلٍى أىقيٍل لىكيٍم لىٍوال تيسىبّْحيوفى ]القلم/ َْ]ؽ/ 
أم: ىاٌل تعبدكنو كتشكركنو، كٞبل ذلك على االستثناء، كىو أف يقوؿ: 

ًحْبى كىال إف شاء اهلل، كيدٌؿ على ذلك قولو: ًإٍذ أىٍقسىميوا لىيىٍصرًمينَّها ميٍصبً 
[ ، كقاؿ: تيسىبّْحي لىوي السَّماكاتي السٍَّبعي كىاٍْلىٍرضي كىمىٍن ُٕيىٍستىثٍػنيوفى ]القلم/ 
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ًفيًهنَّ كىًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبّْحي ًٕبىٍمًدًه كىلًكٍن ال تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم 
ماكاًت كىاٍْلىٍرًض [ ، فذلك ٫بو قولو: كىلًلًَّو يىٍسجيدي مىٍن ًف السَّ ْْ]اْلسراء/ 

[ ، كىلًلًَّو يىٍسجيدي ما ًف السَّماكاًت كىما ًف اٍْلىٍرًض ُٓطىٍوعان كىكىٍرىان ]الرعد/ 
[ ، فذلك يقتضي أف يكوف تسبيحا على ا٢بقيقة، كسجودا ْٗ]النحل/ 

لو على كجو ال نفقهو، بداللة قولو: كىلًكٍن ال تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم ]اْلسراء/ 
[، بعد ذكر الٌسموات ْْكىمىٍن ًفيًهنَّ ]اْلسراء/  كداللة قولو: [ ،ْْ

 كاْلرض، كال يصٌح أف يكوف تقديره:
يسٌبح لو من ف الٌسموات، كيسجد لو من ف اْلرض، ْلٌف ىذا ٩بٌا 

 نفقهو، كْلنو ٧باؿ أف يكوف ذلك تقديره، مث يعطف عليو بقولو:
سجد، بعضها بالٌتسخّب كبعضها كىمىٍن ًفيًهنَّ كاْلشياء كٌلها تسٌبح لو كت

باالختيار، كال خالؼ أٌف الٌسموات كاْلرض كالٌدكاٌب ميسىبّْحىاته 
بالٌتسخّب، من حيث إٌف أحوا٥با تدٌؿ على حكمة اهلل تعاذل، كإ٭ٌبا ا٣بالؼ 
ف السموات كاْلرض ىل تسٌبح باختيار؟ كاآلية تقتضي ذلك ٗبا ذكرت 

 صدر ٫بو:من الٌداللة، ك )سيٍبحىافى( أصلو م
 / [، كسيٍبحانىكى ال ًعٍلمى ُٕغفراف، قاؿ فىسيٍبحافى اللًَّو ًحْبى ٛبيٍسيوفى ]الرـك

 سبحاف من علقمة الفاخر [، كقوؿ الشاعر:ِّلىنا ]البقرة/ 
قيل: تقديره سبحاف علقمة على طريق الٌتهٌكم، فزاد فيو )من( رٌدا إذل 

 أصلو، كقيل:
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ا٤بضاؼ إليو. كالسُّبُّوحي القٌدكس  أراد سبحاف اهلل من أجل علقمة، فحذؼ
من أ٠باء اهلل تعاذل، كليس ف كالمهم فٌعوؿ سواٮبا، كقد يفتحاف، ٫بو:  

 . انتهىالٌتسبيح كٌلوب ك٠ٌبور، كالسٍُّبحىةي:
 العربة الثالث اآليات ىذه كف: (ْْٗ/ ُ)البياف  قاؿ الطربم ف جامع

 السمعى  ألقىى أك قلبه  لو فكا ٤بن كالبياف ادٌكر، ٤بن كالذكرل اعتربى، ٤بن
 ا٢بكم لطائف من القرآف ىذا آمى  ثناؤه جل اهلل أكدع عٌما شهيد، كىو
 .اْللسن أكصافها عن تعجز الٍب

 من على كسلم عليو اهلل صلى لنبيو فيها احت ٌُّ  ثناؤه جل اهلل أف كذلك
 ٍبال الغيب علـو من إياه باطالعو إسرائيل، بِب يىهود من ظىٍهرىانػىٍيو بْب كاف

 علمو ميدرىكنا يكن كدل خاصِّا، إال خلقو من عليها أطلعى  ثناؤه جل يكن دل
 بو أتاىم ما أف كيعلموا نبوتو، صحة عندىم لتتقرر كاْلخبار، باْلنباء إال

 ىو عما أك - كاف قد عما خربنا ٨برب كل أفٌ  على فيها كدؿٌ  عنده، فمن
 - برىاف، صٌحتو على لو ييوضىع كدل خرب، بو يأتو كدل يكٍن، دل ٩با كائن

 على ردٌ  ذكره جل اهلل أفٌ  ترل أال. العقوبة ربو من بو يستوجبي  ما فمتقٌوؿه 
ني  الدماءى  كيىسفكي  فيها ييفسدي  من فيها أ٘بعلي " :ًقيلىهم مالئكتو  نيسبح ك٫بى
 ًقيلى  أف كعرفهم ،"تعلموفى  ال ما أعلمي  إّن" :قاؿ" لك كنقدسي  ٕبمدؾ

 عرض ما عرضو عند علمهم قصور من عٌرفهم اٗب ٥بم، جائزنا يكن دل ذلك
". صادقْب كنتمٍ  إف ىؤالء بأ٠باء أنبئوّن" :فقاؿ اْل٠باء، أىل من عليهم
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 ما إال يعلموا أف إليو كالتربّْم بالعجز، اْلقراري  إال مىفزىعه  ٥بم يكن فلم
 ذلك ف فكاف". عٌلمتنا ما إال لنا ًعٍلمى  ال سبحانك" :بقو٥بم عٌلمهم،
 من شيئنا ادعى من كلٌ  مقالة كذب على ا٢بجة، كأبْبي  اللةالد أكضحي 

كىصىفنا الذين  ّٔا كذكَّر. كا٤بنجّْمة كالعيافىةً  كالكهنة ا٢بيزاة من الغيب علـو
سوالفى نعمو على آبائهم، كأياديىو عند  -أمرىىم من أىل الكتاب 

ذل أسالفهم، عند إنابتهم إليو، كإقبا٥بم إذل طاعتو، ميستعطفىهم بذلك إ
باْلصرار كالتمادم ف  -الرشاد، كميستعًتبىهم بو إذل النجاة. كحذَّرىم 

حلوؿى العقاب ّٔم، نظّبى ما أحٌل بعدكّْه إبليس، إذ  -البغي كالضالؿ 
 . انتهىٛبادىل ف الغٌي كا٣بىسىار

إذ العليم الذم يعلم قاؿ تعاذل:  علما بكل شيء،العليم الذم أحاط 
ككل اسم يتضمن صفة فالعليم الذم يعلم  [ُِٔ: البقرة] {يػىٍعلىمي  كىاللَّوي }

كذىبت ا٤بعتزلة إذل أنو يعلم بذاتو ال بصفة ْلهنم ينفوف الصفات على 
 مذىبهم ف التعطيل كنفاة علم اهلل تعاذل من القدرية كفرىم العلماء السنة

ٍعتي  (ّٖٓ/ ِ) أٞبد بن اهلل بدقاؿ ع  ٍبني  عىًليُّ  كىسىأىلىوي  اللَّوي، رىًٞبىوي  أىِب  ٠بًى
 ًإذىا اٍلًعٍلمى، جىحىدى  ًإذىا: " قىاؿى  كىاًفرنا؟ يىكيوفي  بًاٍلقىدىرً : قىاؿى  مىنٍ  عىنٍ  ا١بٍىٍهمً 

 ًعٍلمى  فىجىحىدى  فػىعىًلمى  ًعٍلمنا خىلىقى  حىٌبَّ  عىاًلمنا يىكينٍ  دلىٍ  كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوى  ًإفَّ : قىاؿى 
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ٍوثػىرىةى "  كىاًفره  فػىهيوى  كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوً  منا أىبىا أىٍشرىسى  ٍبنً  كقاؿ: حى ٍعتي سىالَّ : ٠بًى قىاؿى
: " سىليوىيٍم عىًن اٍلًعٍلًم، ىىٍل عىًلمى أىٍك دلٍى يػىٍعلىٍم،  اٍلميٍنًذًر، غىيػٍرى مىرَّةو كىىيوى يػىقيوؿي

مى، فػىلىٍيسى ًف أىٍيًديًهٍم شىٍيءه، كىًإٍف قىاليوا: دلٍى يػىٍعلىٍم، فػىقىٍد فىًإٍف قىاليوا: قىٍد عىلً 
 حىلٍَّت ًدمىاؤيىيٍم "

كال يعزب مثقاؿ ذرة ف السماكات كاْلرض، كال  تعاذل فال يغيب عنو
 .إال ىو يعلمو كقد كيتب ف اللوح احملفوظ أصغر من ذلك كال أكرب

ا٢بكمة التامة الٍب ال ٱبرج  لو كىو تعاذل أم ذك ا٢بكمة ا٢بكيم:كقولو 
بشيء إال عنها ٨بلوؽ، كال يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا كال أمر 

  .٢بكمة، كا٢بكمة: كضع الشيء ف موضعو الالئق بو
 غّب من العليمي  ربنا يىا أنت إنك: ذلك : كتأكيل(ْٓٗ/ ُ) الطربم قاؿ

 ٝبيع دكف للغيوب كالعادل كائن، كىو كما كاف قد ما ٔبميع تعليم
 ،"علَّمتنا ما إال لنا علمه  ال" :بقو٥بم أنفسهم عن نػىفىٍوا أهٌنم كذلك. خلقك

 من أنفسهم عن نػىفىٍوا ما كأثبتوا رّٔم، علمهم ما إال علم ٥بم يكوف أف
يعنوف بذلك العادل من غّب تعليم، ، "العليم أنتى  إنك" :بقو٥بم لرّٔم ذلك

تعليم غّبه إياه. كا٢بكيم: ىو ذك إذ كاف مىٍن سوىاؾ ال يعلم شيئنا إال ب
حدثِب بو ا٤بثُب، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن صاحل، قاؿ:  ا٢بكمة. كما:

"العليم" الذم قد كمل ف  حدثِب معاكية، عن علي، عن ابن عباس:
 علمو، ك"ا٢بكيم" الذم قد كمل ف حيكمو.
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ا٣ببّب كقد قيل، إف معُب ا٢بكيم: ا٢باكم، كما أٌف العليم ٗبعُب العادل، ك 
انتهى قلت: كال ٲبنع أف يدؿ االسم على معنيْب أك أكثر  ٗبعُب ا٣بابر.

 الفوائد فأ٠باء اهلل تعاذل بالغة ف ا٢بسن كمالو قاؿ ابن القيم ف بدائع
 صفات عدة على داال يكوف ما ا٢بسُب أ٠بائو من : أف(ُٖٔ/ ُ)

 فةالص على الداؿ االسم تناكؿ ١بميعها متناكال االسم ذلك كيكوف
 ابن قاؿ كما كالصمد كآّيد العظيم كا٠بو بيانو تقدـ كما ٥باالواحدة 

 قد الذم السيد: الصمد: "تفسّبه ف حاِت أِب ابن عنو ركاه فيما: عباس
 قد الذم: كالعظيم شرفو ف كمل قد الذم: كالشريف سؤدده ف كمل
 كمل قد الذم كالعليم حلمو ف كمل قد الذم كا٢بليم عظمتو ف كمل

 أنواع ف كمل قد الذم كىو حكمتو ف كمل قد الذم كا٢بكيم علمو ف
 إال تنبغي ال صفتو ىذه" ضعيف إسناده سبحانو اهلل كىو كسؤدده شرفو

 ىذا القهار الواحد اهلل سبحاف شيء كمثلو كليس أحد كفوا لو ليس لو
 اْل٠باء تفسّب ف الكالـ تعاطى ٩بن كثّب على خفي ٩با كىذا لفظو

 ٰبط دل فمن يعلم ال حيث من كنقصو معناه بدكف االسم ففسر ا٢بسُب
 فتدبره. انتهى معناه كىضمو حقو اْلعظم االسم ٖبس علما ّٔذا

 {ا٢بٍىًكيمي } ًٖبىٍلًقكى  {اٍلعىًليمي  أىٍنتى  ًإنَّكى }: (َٖ/ ُ) طيبة ط قاؿ البغوم
 كىالثَّاّن  اٍلعىٍدؿي  اٍلقىاًضي كىىيوى  ا٢بٍىاًكمي  أىحىديٮبيىا: مىٍعنػىيىافً  لىوي  كىا٢بٍىًكيمي  أىٍمرًؾى  ًف 

 اٍلمىٍنعي : اللُّغىةً  ًف  ا٢بًٍٍكمىةً  كىأىٍصلي  اٍلفىسىادي  إًلىٍيوً  يػىتىطىرَّؽى  الى  كىيٍ  ًلٍَلىٍمرً  اٍلميٍحًكمي 
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ٍنىعي  فىًهيى  ابَّةً  ًحٍكمىةي  كىًمٍنوي  اٍلبىاًطلً  ًمنى  صىاًحبػىهىا ٛبى ٍنػىعيهىا ًْلىنػَّهىا الدَّ  ًمنى  ٛبى
 وًجىاًج. انتهىااًلعٍ 
 العلم ذك: {العليم} : فػ(ُُِ/ ُ) كالبقرة العثيمْب ف الفاٙبة كقاؿ

 أفعالو، من يكوف كما كاف، ٤با كتفصيالن  ٝبلة شيء بكل احمليط الواسع
 ..خلقو كأفعاؿ

 العقالء عقوؿ إدراكها عن تعجز الٍب البالغة ا٢بكمة ذك:  {ا٢بكيم} ك
 موضعو ف الشيء كضع ىي" ا٢بكمة" ك منها؛ شيئان  تدرؾ قد كانت كإف

 فإف شرعو ف ا٢بكمة أما اهلل؛ قدر كف اهلل، شرع ف كتكوف بو؛ الالئق
 أمر فما أ٩بها؛ كأحواؿ كمكاهنا، زماهنا، للحكمة ف مطابقة الشرائع ٝبيع
 شيء، عن هنى كما ؛"بو يأمر دل ليتو: "الصريح العقل فقاؿ بشيء، اهلل

 إال اهلل يقدره شيء من فما قدره ف ا٢بكمة كأما ؛"عنو ينوى  دل ليتو: "فقاؿ
 ..خاصة كإما عامة؛ إما ا٢بكمة على مشتمل كىو

 حكم الذم الوجو على فوقوعو: الشيء نفس ف تكوف ا٢بكمة أف كاعلم
 اهلل فأحكاـ: منو ا٤بقصودة الغاية ف كتكوف ا٢بكمة؛ غاية ف بو تعاذل اهلل

 تكوف كقد لنا، معلومة تكوف قد مودة٧ب لغايات كلها كالشرعية الكونية،
 .كاضحة كثّبة ىذا على كاْلمثلة ٦بهولة؛

 معقب فال التاـ؛ كالسلطاف ا٢بكم، ذك كىو آخر؛ معُبن  {ا٢بكيم} كلػ
 الذم فوحيو الشرعي فأما كقدرم؛ شرعي،: نوعاف تعاذل كحكمو ٢بكمو؛
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 سنأح كمن يبغوف ا١باىلية أفحكم}: تعاذل قولو كمنو رسلو؛ بو جاءت
 سورة ف تعاذل كقولو ،[ َٓ: ا٤بائدة] {يوقنوف لقـو حكمان  اهلل من

: ا٤بمتحنة] {حكيم عليم كاهلل بينكم ٰبكم اهلل حكم ذلكم}: ا٤بمتحنة
 شدة، من عباده على قدران  بو قضى ما فهو القدرم حكمو كأما ؛[ َُ

 إخوة أحد عن تعاذل قولو كمنو ذلك؛ كغّب كسركر، كحزف، كرخاء،
 خّب كىو رل اهلل ٰبكم أك أِب رل يأذف حٌب اْلرض أبرح فلن}: يوسف

 (َٖ: يوسف) {ا٢باكمْب
 حيًكم ٩بن كقوعو يلـز ال الشرعي أف: كالكوّن الشرعي، ا٢بكم بْب كالفرؽ

 اهلل ٢بكم ا٤بخالفوف كغّبىم آدـ، بِب من العصاة يكوف ك٥بذا بو؛ عليو
 ىو بل عنو؛ أحد رجٱب كال لو، معارض فال القدرم ا٢بكم كأما الشرعي؛

 حاؿ. انتهى كل على عباده ف نافذ
كقد قرف اهلل عزكجل بْب ىذين اال٠بْب ف كتابو ف أربعة مواطن من القرآف 
كالقاعدة عند أىل السنة كا١بماعة ف ىذا الباب أف اْل٠باء ا٢بسُب يكوف 
 ٥با كماؿ حاؿ إفرادىا ككماؿ ف اقَباهنا.

مْ  َياآَدم   َقاَل }قوله تعاىل:   [33: البقرة] {بَِأْسََمئِِهمْ  َأْنبِْئه 

القائل ىو اهلل تعاذل ذكره حيث أراد أف يظهر للمالئكة فضل آدـ عليو 
السالـ قاؿ يا آدـ أخربىم بأ٠بائهم كقد تقدـ أف اهلل تعاذل ذكره علم آدـ 

 عليو السالـ أ٠باء كل شيء.
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أم أخربىم بأ٠باء ما  [ّّ: البقرة] { بًأى٠ٍبىاًئًهمٍ  أىنٍػبىأىىيمٍ  فػىلىمَّاقولو تعاذل: 
ًئكىًٍب  أم {لىكيمٍ  أىقيلٍ  أىدلىٍ  قىاؿى } علمو تعاذل قاؿ اهلل تعاذل للمالئكة:   يىا مىالى

 ًْلىنَّوي  يىكيوفي  كىمىا ًمنػٍهيمىا كىافى  أم مىا {كىاٍْلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  غىٍيبى  أىٍعلىمي  ًإّنّْ }
كالغيب ما غاب عن اْلنظار قاؿ  {تػىٍعلىميوفى  الى  مىا أىٍعلىمي  ًإّنّْ } ٥بىيمٍ  قىاؿى  قىدٍ 

 غىابىتً  : الغىٍيبي مصدر(ُٔٔ: ص) القرآف غريب ف الراغب ف ا٤بفردات
 قاؿ كذا، عٌِب  غىابى : يقاؿ العْب، عن استَبت إذا: كغّبىا الٌشمسي 

 عن غىاًئبو  كلٌ  ف كاستعمل ،[َِ/ النمل]اٍلغائًًبْبى  ًمنى  كافى  أىـٍ : تعاذل
 غائًبىةو  ًمنٍ  كىما: قاؿ الغىاًئًب، ٗبعُب اْلنساف علم عن يىًغيبي  كعٌما ا٢باٌسة،

: للشيء كيقاؿ ،[ٕٓ/ النمل]ميًبْبو  ًكتابو  ًف  ًإالَّ  كىاٍْلىٍرضً  السَّماءً  ًف 
 كما شيء، عنو يغيب ال فإنو تعاذل، باهلل ال بالناس باعتباره كغىاًئبه  غىٍيبه 

 اٍلغىٍيبً  عادًلي : كقولو. اْلرض ف كال الٌسموات ف ذرٌة مثقاؿ عنو يعزب ال
 تشهدكنو. انتهى كما عنكم يغيب ما: أم ،[ّٕ/ اْلنعاـ] كىالشَّهادىةً 

 كيٍنتيمٍ  كىمىا}أم أعلم ما تظهركف  {تػيٍبديكفى  مىا كىأىٍعلىمي }قولو تعاذل: 
 ف التأكيل أىل أعلم ٚبفوف كتغيبوف كتسَبكف، كقد اختلفك  {تىٍكتيميوفى 

  ثالثة أقواؿ:ذلك إذل تأكيل
 عن ركؽ، أِب ذلك من طريق ف عباس ابن عن ما ريكم القوؿ 

 كما"تظهركف،  ما: يقوؿ" تبدكف ما كأعلم" :عباس ابن عن الضحاؾ،
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 إبليس كتم ما: يعِب. العالنية أعلم كما السرٌ  أعلم: يقوؿ" تكتموف كنتم
 .كاْلغَبار الكرب من نفسو ف
 ابن عن صاحل، أِب كعن مالك، أِب عن ه،ذكر  خرب ف السٌُّدمٌ  عن ك

 اهلل صلى النيب أصحاب من ناس كعن مسعود، ابن عن ميرَّة، كعن عباس،
 أ٘بعل" :قو٥بم: قاؿ ،"تكتموف كنتم كما تبدكف ما كأعلمي " :كسلم عليو
 ما يعِب ،"تكتموف كنتم كما"أبدٍكا،  الذم فهذا ،"فيها ييفسد من فيها
 . كرٍب ال من نفسو ف إبليس أسرٌ 

: قاؿ ،"تكتموف كنتم كما تيبدكف ما كأعلم" :قولو جبّب، بن سعيد عن ك
 نفسو. ف إبليس أسرٌ  ما

"كأعلم ما تيبدكف كما كنتم  سفياف ف قولو:عن ما ركم كالقوؿ 
 تكتموف"، قاؿ: ما أسٌر إبليس ف نفسو من الكرٍب أال يسجد آلدـ.

قاؿ: ٠بعت ا٢بسن بن دينار، مهدم بن ميموف،  كعنكالقوؿ 
: يا أبا سىعيد، أرأيتى قوؿ اهلل -ك٫بن جيلوس عنده ف منزلو -قاؿ للحسن 

"كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف"، ما الذم كتمت  للمالئكة:
ا٤بالئكة؟ فقاؿ ا٢بسن: إف اهلل ٤بٌا خلق آدـ رأت ا٤بالئكة خلقنا عجيبنا، 

ضهم إذل بعض، كأسٌركا ذلك فكأهنم دىخلهم من ذلك شيء، فأقبل بع
بينهم، فقالوا: كما ييهمكم من ىذا ا٤بخلوؽ! إف اهلل لن ٱبلق خىلقا إال كنا 

 أكرـى عليو منو.
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"كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف"، قاؿ: أسٌركا : عن قتادة، ف قولوك 
بينهم فقالوا: ٱبلق اهلل ما يشاءي أف ٱبليق، فلن ٱبليق خلقنا إال ك٫بن أكـر 

 .منو عليو
"كأعلم ما تيبدكف كما كنتم تكتموف"، فكاف الذم  عن الربيع بن أنس:

ٍكا حْب قالوا: "أ٘بعل فيها من يفسد فيها"، ككاف الذم كتموا بينهم  أبدى
. فعرفوا أف اهلل فٌضل  قو٥بم: لن ٱبلق ربٌنا خلقنا إال كنا ٫بن أعلم منو كأكـر

  .عليهم آدـ ف العلم كالكـر
ـى، فىٍضلي  ظىهىرى  : فػىلىمَّا(ِِٓ /ُ) كثّب ابن قاؿ ـي، عىلىٍيوً  آدى  عىلىى السَّالى

ًئكىًة، ـي، عىلىٍيًهمي  اٍلمىالى  اٍْلىٍشيىاًء، أى٠ٍبىاءً  ًمنٍ  تػىعىاذلى  اللَّوي  عىلَّمىوي  مىا سىٍرًدهً  ًف  السَّالى
ًئكىةً  تػىعىاذلى  اللَّوي  قىاؿى   السَّمىاكىاتً  ٍيبى غى  أىٍعلىمي  ًإّنّْ  لىكيمٍ  أىقيلٍ  أىدلىٍ }: لًٍلمىالى

ـٍ  أىدلىٍ : أىمٍ  {تىٍكتيميوفى  كيٍنتيمٍ  كىمىا تػيٍبديكفى  مىا كىأىٍعلىمي  كىاْلٍرضً   أىّنّْ  ًإلىٍيكيمٍ  أىتػىقىدَّ
، الظَّاًىرى  اٍلغىٍيبى  أىٍعلىمي   فىًإنَّوي  بًاٍلقىٍوؿً  ٘بىٍهىرٍ  كىًإفٍ }: تػىعىاذلى  اللَّوي  قىاؿى  كىمىا كىا٣بٍىًفيَّ
ًلسيلىٍيمىافى: قاؿ  أنو ا٥ٍبيٍدىيدً  عىنً  ًإٍخبىارنا تػىعىاذلى  قىاؿى  كىكىمىا {كىأىٍخفىى السّْرَّ  يػىٍعلىمي 

أىال يىٍسجيديكا لًلًَّو الًَّذم ٱبيٍرًجي ا٣بٍىٍبءى ًف السَّمىاكىاًت كىاْلٍرًض كىيػىٍعلىمي مىا }
 . {ٍلعىًظيمً ٚبيٍفيوفى كىمىا تػيٍعًلنيوفى * اللَّوي الى ًإلىوى ًإال ىيوى رىبُّ اٍلعىٍرًش ا

:  كىًقيلى ًف مىٍعُبى  غّبي مىا  {كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا كيٍنتيٍم تىٍكتيميوفى }قػىٍولًًو تػىعىاذلى
 : ، عىًن اٍبًن عىبَّاسو ٍرنىاهي؛ فػىرىكىل الضَّحَّاؾي كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا كيٍنتيٍم }ذىكى
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: أىٍعلىمي السّْرَّ  {تىٍكتيميوفى  : يػىقيوؿي نًيىةى، يػىٍعًِب: مىا كىتىم ًإبٍلًيسي   قىاؿى كىمىا أىٍعلىمي اٍلعىالى
 ًف نػىٍفًسًو ًمنى الًكرٍب كىااًلٍغَبىاًر.

، عىًن اٍبًن عىبَّاسو  كىعىٍن ميرَّةى، -كىقىاؿى السُّدّْمُّ، عىٍن أىِب مىاًلكو كىعىٍن أىِب صىاًلحو
: قػىٍو٥بييٍم: عىًن اٍبًن مىٍسعيودو، كىعىٍن نىاسو ًمنى الصَّحىابىةً  أى٘بىٍعىلي ًفيهىا مىٍن }، قىاؿى

ٍكا  {يػيٍفًسدي ًفيهىا ا الًَّذم أىٍبدى يػىٍعًِب: مىا أىسىرَّ ًإٍبًليسي  {كىمىا كيٍنتيٍم تىٍكتيميوفى }فػىهىذى
 ًف نػىٍفًسًو ًمنى اٍلًكرٍبً.

، كىالثػٍَّورًمُّ. كىكىذىًلكى قىاؿى سىًعيدي ٍبني جيبػىٍّبو، كى٦بيىاًىده، كىالسُّدّْمُّ، كىالضَّحَّا ؾي
 كىاٍختىارى ذىًلكى اٍبني جىرًيرو.

، كىا٢بٍىسىني، كىقػىتىادىةي: ىيوى قػىٍو٥بييٍم: دلٍى ٱبىٍليٍق  كىقىاؿى أىبيو اٍلعىالًيىًة، كىالرَّبًيعي ٍبني أىنىسو
ٍلقنا ًإالَّ كينَّا أىٍعلىمى ًمٍنوي كىأىٍكرىـى.  رىبػُّنىا خى

: كىقىاؿى أىبيو جىٍعفىرو الرَّازًمُّ  كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا كيٍنتيٍم }، عىًن الرَّبًيًع ٍبًن أىنىسو
ٍكا قػىٍو٥بىيٍم:  {تىٍكتيميوفى  كىكىافى  {أى٘بىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا}فىكىافى الًَّذم أىٍبدى

نػىهيٍم قػىٍو٥بىيٍم: لىٍن  ى  ٍلقنا ًإالَّ كينَّ ٱبٍ الًَّذم كىتىميوا بػىيػٍ ا أىٍعلىمى ًمٍنوي كىأىٍكرىـى. ليقى رىبػُّنىا خى
. ـً

ـى ًف اٍلًعٍلًم، كىاٍلكىرى  فػىعىرىفيوا أىفَّ اللَّوى فىضَّلى عىلىٍيًهٍم آدى
ثػىنىا اٍبًن كىٍىبو عىٍن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ٍبًن زىٍيًد  ، حىدَّ ثػىنىا ييونيسى كىقىاؿى اٍبني جىرًيرو: حىدَّ

ًئكىًة كى  ًئكىًة: كىمىا دلٍى تػىٍعلىميوا ٍبًن أىٍسلىمى، ًف ًقصًَّة اٍلمىالى ـى: فػىقىاؿى اللَّوي لًٍلمىالى آدى
ا  ًذًه اٍْلى٠ٍبىاءى فػىلىٍيسى لىكيٍم ًعٍلمه، ًإ٭بَّىا أىرىٍدتي أىٍف أىٍجعىلىهيٍم لًيػيٍفًسديكا ًفيهىا، ىىذى ىى
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ًصيًِب كىمىٍن ًعٍنًدم قىٍد عىًلٍمتيوي؛ كىًلذىًلكى أىٍخفىٍيتي عىٍنكيٍم أىّنّْ أىٍجعىلي ًفيهىا مىٍن يػىعٍ 
: كسىبىقى ًمنى اللًَّو   {ْلٍمَلفَّ جىهىنَّمى ًمنى ا١ٍبًنًَّة كىالنَّاًس أىٍٝبىًعْبى }ييًطيعيًِب، قىاؿى

ـى  : كىلىمَّا رىأىٍكا مىا أىٍعطىى اللَّوي آدى ًئكىةي ذىًلكى كىدلٍى يىٍدريكهي قىاؿى : كىدلٍى تػىٍعلىًم اٍلمىالى قىاؿى
 بًاٍلفىٍضل. ًمنى اٍلًعٍلًم أىقػىرُّكا لىوي 

، كىىيوى أىفَّ مىٍعُبى قػىٍولًًو  كىقىاؿى اٍبني جىرًيرو: كىأىٍكذلى اٍْلىقٍػوىاًؿ ًف ذىًلكى قوؿي اٍبًن عىبَّاسو
 : مىعى ًعٍلًمي غىٍيبى السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض -كىأىٍعلىمي  {كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى }تػىعىاذلى

ا كيٍنتيٍم ٚبيٍفيوفى ًف أىنٍػفيًسكيٍم، فىالى ٱبىٍفىى عىلىيَّ مىا تيٍظًهريكنىوي بًأىٍلًسنىًتكيٍم كىمى -
نًيىتيكيٍم.  شىٍيءه، سىوىاءه ًعٍنًدم سىرىائًريكيٍم، كىعىالى

كىالًَّذم أىٍظهىريكهي بًأىٍلًسنىًتًهٍم قػىٍو٥بييٍم: أى٘بىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا، كىالًَّذم كىانيوا 
ًؼ عىلىى اهلل ف أكامره، يىٍكتيميوفى مىا كىافى عىلىيٍ  ًو ميٍنطىوًينا ًإٍبًليسي ًمنى ا٣بًٍالى

 انتهى كالتكرب عن طاعتو.
كأكذل اْلقواؿ كاهلل أعلم عمـو اآلية كأف اهلل تعاذل عليم ٗبا أظهركه من 
القوؿ كعليم ٗبا ىو مكتـو غّب ظاىر سواء ف ذلك ما علمو ف قلب 

 م. ابليس أك ما ظنوه من فضيلتهم كاهلل أعل
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 كثّبان  يتكرر التعبّب ىذا كمثل قلنا؛ إذ اذكر يعِب {قلنا كإذ}: تعاذل قولو
 التقدير؛ ىذا إذل ٕباجة كىم ،"اذكر: "فظل يقدركف كالعلماء القرآف، ف

 كإما مذكوران؛ إما بو يتعلق شيء من لو بد ال كالظرؼ ظرفية؛" إذ" ْلف
 ا١بيمل: نظم كف ٧بذكفان؛

 مرتقي. ٫بو معناه أك بفعل التعلق= من للجار بد ال
. التعظيم باب من ا١بمع بضمّب {قلنا} ف الضمّب كجاء الظرؼ؛ كمثلو 
 .معلـو ىو كما. التعدد ال

 ا٤بالئكة. ذكر على الكالـ سبق: {للمالئكة}: تعاذل قولو
 بأف اْلرض على السجود ىو" السجود: "{آلدـ اسجدكا}: تعاذل قولو
 ىنا بو ا٤براد كليس كخشوعان؛ خضوعان، اْلرض على جبهتو الساجد يضع

: تعاذل قولو ف كما كالسجود، الركوع بْب فرَّؽ تعاذل اهلل ْلف الركوع؛
 آمنوا الذين أيها يا}: تعاذل كقولو ،[ِٗ: الفتح] {سجدان  ركعان  تراىم}

 انتهى من تفسّب العثيمْب [ٕٕ: ا٢ب ُّ] {كاسجدكا اركعوا
ك٩با يدؿ على أف السجود على اْلرض كيكوف على سبعة  (ُِٓ/ ُ)

 أعضاء حديث 
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 أىٍسجيدى  أىفٍ  أيًمٍرتي : »ؿى قىا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  أىفَّ  عىبَّاسو  اٍبنً 
بػٍعىةً  عىلىى ٍيًن، أىٍنًفوً  عىلىى بًيىًدهً  كىأىشىارى  ا١بٍىبػٍهىًة، أىٍعظيمو  سى  كىالرٍّْجلىٍْبً، كىاٍليىدى

، نىٍكًفتى  كىالى  اٍلقىدىمىٍْبً، كىأىٍطرىاؼً   مسلم أخرجو صحيح «الشٍَّعرى  كىالى  الثػّْيىابى
(َْٗ). 

 : أقواؿ السجود ىذا ف : للناس(ِٖٗ/ ُ) التأكيل ف ٧باسن قاؿ القا٠بي
 . آلدـ عبادة يكن كدل هلل، كطاعة آلدـ، تكرمي أنو أحدىا:

 آلدـ السجود أك ٙبية، آلدـ السجود أك قبلة، كآدـ هلل، السجود: كقيل
 من كٝباعة الفرٌاء عن اْلنبارمٌ  ابن ذكر. عليهم كفرضو اهلل، بأمر عبادة

 سجود ككاف. عبادة يكن كدل ٙبية، كاف آلدـ، ا٤بالئكة سجود أف اْلئمة،
 ابن اْلسالـ شيخ قاؿ. كعبادة صالة سجود ال كٙبية، كتسليم تعظيم
 ىذا كعلى. كفرضو اهلل بأمر آلدـ كاف السجود: العلم أىل قاؿ: تيمية
ـى  اٍسجيديكا قاؿ تعاذل اهلل فإف. قولو يسمع من كل إٝباع  إذل: يقل كدل آًلدى
 «إليو سجدت» كبْب «لو سجدت» بْب فرؽك . معُب لو حرؼ ككل. آدـ
 خىلىقىهينَّ  الًَّذم لًلَّوً  كىاٍسجيديكا لًٍلقىمىرً  كىال لًلشٍَّمسً  تىٍسجيديكا ال: تعاذل قاؿ

[ ُٓ: الرعد] كىاٍْلىٍرضً  السَّماكاتً  ًف  مىنٍ  يىٍسجيدي  كىلًلَّوً [ ّٕ: فصلت]
 كأما. رـ٧ٌب كالدكاب كاْلشجار لَلحجار السجود أف على ا٤بسلموف أٝبع

 ا٤بقدس، بيت إذل يصلي كسٌلم عليو اهلل صٌلى النيب كاف: فيقاؿ الكعبة،
 كالصواب. للكعبة كال ا٤بقدس، لبيت صلى يقاؿ كال الكعبة، إذل صلى مث
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 هلل إاٌل  اْلطالؽ على يصلى ال بالعبودية، كاالعَباؼ بالقلوب، ا٣بضوع أف
 سبحانو أمرنا فلو. ْلمرا يتبع الشرائع من فشريعة السجود كأما. سبحانو

 .ْلمره كاتباعا طاعة لسجدنا خلقو، من ْلحد نسجد أف
 آلدـ كىو. إليو ّٔا يتقربوف كقربة كطاعة هلل عبادة آلدـ ا٤بالئكة فسجود
كتعظيم كتكرمي. كسجود إخوة يوسف لو ٙبية كسالـ. كدل يأت أف تشريف 

٤بْب. كبا١بملة، آدـ سجد للمالئكة. بل دل يؤمر بالسجود إال هلل رب العا
أىل السنة قالوا: إنو سجود تعظيم كتكرمي كٙبية لو. كقالت ا٤بعتزلة: كاف 
آدـ كالقبلة يسجد إليو، كدل يسجدكا لو. قالوا ذلك ىربا من أف تكوف 
اآلية الكرٲبة حجة عليهم. فإف أىل السنة قالوا: إبليس من ا٤بالئكة، 

د ا٤بالئكة آلدـ. كصاحل البشر أفضل من ا٤بالئكة، كاحتجوا بسجو 
كخالفت ا٤بعتزلة ف ذلك كقالت: ا٤بالئكة أفضل من البشر، كسجود 
ا٤بالئكة آلدـ كاف كالقبلة، كيبطلو ما حكى اهلل سبحانو عن إبليس قاؿى 

ىٍحتىًنكىنَّ ذيرّْيػَّتى  ا الًَّذم كىرٍَّمتى عىلىيَّ لىًئٍن أىخٍَّرتىًن ًإذل يػىٍوـً اٍلًقيامىًة ْلى وي أىرىأىيٍػتىكى ىذى
 انتهى [ .ًِٔإالَّ قىًليالن ]اْلسراء: 

 تأخّب؛ غّب من أم {فسجدكا}: تعاذل قاؿ ابن عثيمْب رٞبو اهلل: قولو
 إبليسان  ك٠بي الشيطاف؛ ىو {إبليس إال} كالتعقيب؛ للَبتيب، ىنا فالفاء
 أم {أب}. بعده رجاء ال يأسان  منها أىًيسى  أم. اهلل رٞبة من أىبلىسى  ْلنو

  كرب؛ ذا صار أم {كربكاست} امتنع؛
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 الذين ا٤بالئكة ف : اختلفوا(َِٗ/ ُ) التأكيل ف ٧باسن القا٠بي قاؿ
 تقي قاؿ. اْلرض ف إبليس مع كانوا الذين ىم: فقيل بالسجود، أمركا
. النصارل كاليهود ا٤بسلمْب أقواؿ من ليس القوؿ ىذا: تيمية بن الدين
 أىل من العامة قوؿ كىذا. كميكائيل جربيل حٌب ا٤بالئكة، ٝبيع ىم: كقيل
 القرآف ردٌ  فقد خالفو قاؿ كمن: تيمية ابن قاؿ. كالسنة بالكتاب العلم

 أىٍٝبىعيوفى  كيلُّهيمٍ  اٍلمىالًئكىةي  فىسىجىدى  قاؿ سبحانو ْلنو كالبهتاف، بالكذب
 انتهى .للعمـو تأكيد كىذا ،[َّ: ا٢بجر]

 (ّّ/ ُ) رآفبالق القرآف إيضاح ف البياف قاؿ الشنقيطي ف أضواء
ًئكىةً  قػيٍلنىا كىًإذٍ : )تػىعىاذلى  قػىٍوليوي  ـى  اٍسجيديكا لًٍلمىالى ٍ  دلىٍ ( آًلدى  ٥بىيمٍ  قىاؿى  ىىلٍ  ىينىا يػيبػىْبّْ
ـى  خىٍلقً  قػىٍبلى  ذىًلكى  ٍلًقًو؟ بػىٍعدى  أىكٍ  آدى  «ص» كى  «ا٢بًٍٍجرً » سيورىةً  ًف  صىرَّحى  كىقىدٍ  خى
لٍ  قػىٍبلى  ذىًلكى  ٥بىيمٍ  قىاؿى  بًأىنَّوي  ـى  قً خى  رىبُّكى  قىاؿى  كىًإذٍ : ) «ا٢بًٍٍجرً » ًف  فػىقىاؿى . آدى

ًئكىةً   كىنػىفىٍختي  سىوَّيٍػتيوي  فىًإذىا مىٍسنيوفو  ٞبىىإو  ًمنٍ  صىٍلصىاؿو  ًمنٍ  بىشىرنا خىاًلقه  ًإّنّْ  لًٍلمىالى
 سيورىةً  ًف  كىقىاؿى  ،[ ِٗ ،ِٖ اآٍليىةى ( ]سىاًجًدينى  لىوي  فػىقىعيوا ريكًحي ًمنٍ  ًفيوً 
ًئكىةً  رىبُّكى  قىاؿى  ًإذٍ ):  «ص»  سىوَّيٍػتيوي  فىًإذىا ًطْبو  ًمنٍ  بىشىرنا خىاًلقه  ًإّنّْ  لًٍلمىالى

 [ .ِٕ ،ُٕ اآٍليىةى ( ]سىاًجًدينى  لىوي  فػىقىعيوا ريكًحي ًمنٍ  ًفيوً  كىنػىفىٍختي 
ٍ  دلىٍ ( كىاٍستىٍكبػىرى  أىبى  إًٍبًليسى  ًإالَّ : )تػىعىاذلى  قػىٍوليوي   ًف  ٍكبىارًهً اٍستً  ميوًجبى  ىينىا يػيبػىْبّْ

يػٍره  أىنىا قىاؿى : )كىقىٍولًوً  أيخىرى  مىوىاًضعى  ًف  بػىيػَّنىوي  كىلىًكنَّوي  زىٍعًمًو، لىٍقتىًِب  ًمٍنوي  خى  ًمنٍ  خى
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لىٍقتىوي  نىارو   لًبىشىرو  ًْلىٍسجيدى  أىكينٍ  دلىٍ  قىاؿى : )كىقػىٍولًوً  ،[ ُِ \ ٕ( ]ًطْبو  ًمنٍ  كىخى
لىٍقتىوي   [ .ّّ \ ُٓ( ]ٍسنيوفو مى  ٞبىىإو  ًمنٍ  صىٍلصىاؿو  ًمنٍ  خى
 تػىٍنًبيوه 
ـى  كىًقيىاًسوً  النَّاري  ىيوى  الًَّذم عيٍنصيرًًه، عىلىى نػىٍفسىوي  ًإٍبًليسى  ًقيىاسً  ًمٍثلي   عىلىى آدى

يػٍره  أىنَّوي  ذىًلكى  ًمنٍ  كىاٍسًتٍنتىاجيوي  الطّْْبي  ىيوى  الًَّذم عيٍنصيرًًه، ـى  ًمنٍ  خى  يػىٍنبىًغي كىالى . آدى
يػٍره  ىيوى  ًلمىنٍ  جيودً بًالسُّ  يػيٍؤمىرى  أىفٍ   ىيوى  الًَّذم الصَّرًيحً  النَّصّْ  كيجيودً  مىعى  ًمٍنوي، خى

ـى  اٍسجيديكا: )تػىعىاذلى  قػىٍوليوي  حً  ًف  ييسىمَّى( آًلدى  فىاًسدي  اٍْليصيولًيّْْبى  اٍصًطالى
 [زي الرَّجى : ] «السُّعيودً  مىرىاًقي» صىاًحبً  بًقىٍوؿً  اٍْلًشىارىةي  كىًإلىٍيوً . ااًلٍعًتبىارً 
 كىعىى مىنٍ  كيلُّ  ااًلٍعًتبىارً  فىسىادى ...  دىعىا ًإٍٝبىاعو  أىكٍ  لًلنَّصّْ  كىا٣ٍبيٍلفي 

، ذىًلكى  ًف  فىسىلىفيوي  بًاٍْلىٍقًيسىةً  اٍلوىٍحيً  نيصيوصى  رىدَّ  مىنٍ  فىكيلُّ   كىًقيىاسي  ًإٍبًليسي
ا ًإٍبًليسى  ثىةً  ًمنٍ  بىاًطله  اللَّوي  لىعىنىوي  ىىذى ؛  ااًلٍعًتبىارً  فىاًسدي  أىنَّوي  : أىٍكجيوو  ثىالى

ـى  كىمىا الصَّرًيحً  النَّصّْ  ًلميخىالىفىةً   .قىرًيبنا تػىقىدَّ
يػٍره  النَّارى  أىفَّ  نيسىلّْمي  الى  أىنَّا يػٍره  الطّْْبي  بىلً  الطًّْْب، ًمنى  خى ؛  النَّارً  ًمنى  خى

ٍفسىادي  كىالطٍَّيشي  ا٣ٍبًفَّةي  طىًبيعىتػىهىا ًْلىفَّ  حي  الرَّزىانىةي  كىطىًبيعىتىوي  كىالتػٍَّفرًيقي، كىاٍْلً  كىاٍْلًٍصالى
 فػىيػيٍعًطيكىهىا سيٍنبػيلىةن، كىالنػَّوىاةى فػىيػيٍعًطيكىهىا ٬بىٍلىةن.ا٢بٍىبَّةى  فػىتيوًدعيوي 
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كىًإذىا أىرىٍدتى أىٍف تػىٍعًرؼى قىٍدرى الطًّْْب فىاٍنظيٍر ًإذلى الرّْيىاًض النَّاًضرىًة، كىمىا ًفيهىا ًمنى 
يػٍره ًمنى الثّْ  ًة، كىاٍْلىٍزىىاًر ا١بٍىًميلىًة، كىالرَّكىاًئًح الطَّيّْبىًة تػىٍعلىمي أىفَّ الطّْْبى خى مىاًر اللًَّذيذى

 النَّاًر.
ـي  يػٍره ًمنى الطًّْْب، فىًإنَّوي الى يػىٍلزى لًيِّا أىفَّ النَّارى خى أىنَّا لىٍو سىلٍَّمنىا تىٍسًليمنا جىدى

ـى ؛ ًْلىفَّ شىرىؼى اٍْلىٍصًل الى يػىٍقتىًضي شىرىؼى ًمٍن ذىًلكى أىفَّ  يػٍره ًمٍن آدى ًإٍبًليسى خى
 : اٍلفىرًٍع، بىٍل قىٍد يىكيوفي اٍْلىٍصلي رىًفيعى اٍلفىرًٍع كىًضيعنا، كىمىا قىاؿى الشَّاًعري

 ]اٍلبىًسيطي[
 مىا كىلىديكا ًإذىا افٍػتىخىٍرتى بًآبىاءو ٥بىيٍم شىرىؼه ... قػيٍلنىا صىدىٍقتى كىلىًكٍن بًٍئسى 

] : ]اٍلميتػىقىاًربي  كىقىاؿى اآٍلخىري
 . انتهىكىمىا يػىنػٍفىعي اٍْلىٍصلي ًمٍن ىىاًشمو ... ًإذىا كىانىًت النػٍَّفسي ًمٍن بىاًىلىوٍ 

 :(َِٗ/ ُ) التأكيل ٧باسن ف القا٠بي قاؿ
 كاف أنو أحدٮبا: قوالف ال؟ أـ ا٤بالئكة من كاف ىل إبليس، ف للعلماء

 كاختاره ا٤بسٌيب، بن كسعيد مسعود كابن عباس ابن قالو. ا٤بالئكة من
 جرير كابن ا٤بالكية كأئمة اْلشعرمٌ  ا٢بسن أبو كالشيخ الدين موفق الشيخ
 ا٤بالئكة أمر سبحانو ْلنو ا٤بفسرين، أكثر قوؿ ىذا: البغومٌ  قاؿ. الطربمٌ 

ـى،آًل  اٍسجيديكا لًٍلمىالًئكىةً  قػيٍلنا كىًإذٍ : تعاذل قاؿ. آلدـ بالسجود  ًإالَّ  فىسىجىديكا دى
 يتوجو دل كلو بالسجود، إليو اْلمر توجو ٤با ا٤بالئكة، من أنو فلوال ًإٍبًليسى 
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 كالقوؿ. كالنكاؿ ا٣بزم استحق ك٤با عاصيا، يكن دل بالسجود إليو اْلمر
 ركاية، ف عباس، ابن قالو. ا٤بالئكة من يكن كدل ا١بن، من كاف أنو الثاّن

 ف كالكواشيٌ  العكربم البقاء كأبو الز٨بشرمٌ  هكاختار  كقتادة، كا٢بسن
 رىبّْوً  أىٍمرً  عىنٍ  فػىفىسىقى  ا١بًٍنّْ  ًمنى  كافى  ًإٍبًليسى  ًإالَّ : تعاذل لقولو. تفسّبه

 خلق كْلنو اْلنس، أصل آدـ أف كما ا١بن، أصل فهو ،[َٓ: الكهف]
 .للمالئكة ذرية كال ذرية، لو كْلف نور، من خلقوا كا٤بالئكة نار، من

 إبليس ْلف خاصة، للمالئكة كىو اْلمر، تناكلو إ٭با: الكشاؼ ف اؿق
 آلدـ بالسجود أمركا فلما عبادهتم، اهلل يعبد ككاف صحبتهم، ف كاف

كاف ا١بٌِب الذم معهم أجدر بأف يتواضع. كالقوؿ لو،   كرامة لو كالتواضع
كأجابوا  ،اْلكؿ ىو الصحيح الذم عليو ٝبهور العلماء كصححو البغوم

قولو تعاذل: ًإالَّ ًإٍبًليسى كافى ًمنى ا١بًٍنّْ أم من ا٤بالئكة الذين ىم خزنة  عن
 ا١بنة.

قاؿ ابن القيم: الصواب التفصيل ف ىذه ا٤بسألة، كأف القولْب ف ا٢بقيقة 
قوؿ كحد. فإف إبليس كاف مع ا٤بالئكة بصورتو كليس منهم ٗبادتو كأصلو.  

ر. فالناف كونو من ا٤بالئكة، كاف أصلو من نار، كأصل ا٤بالئكة من نو 
كا٤بثبت، دل يتواردا على ٧بل كاحد. ككذلك قاؿ شيخ اْلسالـ تقي الدين 
بن تيمية ف الفتاكم ا٤بصرية: كقيل إف فرقة من ا٤بالئكة خلقوا من النار. 

، الستتارىم عن اْلعْب، فإبليس كاف منهم. كالدليل على « جٌنا»٠بوا 
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نىوي كىبػىٍْبى ا١ٍبًنًَّة نىسىبان ]الصافات: ذلك قولو تعاذل: كىجىعىليوا  [ ، كىو ُٖٓبػىيػٍ
 قو٥بم: ا٤بالئكة بنات اهلل، ك٤با أخرجو اهلل من ا٤بالئكة جعل لو ذرية.

سئل الشعيٌب: ىل ْلبليس زكجة؟ قاؿ: ذلك عرس دل أشهده! قاؿ: مث 
قرأت ىذه اآلية، فعلمت أنو ال يكوف لو ذرية إال من زكجة. فقلت: نعم. 

: ليس لو ذرية كال أكالد، كذريتو أعوانو من الشياطْب. كقاؿ  انتهى قـو
الصحيح ما تقدـ بيانو كاختاره ابن القيم كابن كثّب كغّبىم من احملققْب أف 
الشيطاف الرجيم الذم ىو إبليس اللعْب كاف من ا١بن ال من ا٤بالئكة إال 

 ف ا٤بصاحبة كيدؿ على ذلك أمور:
كىو  [َٓ: الكهف] {ا١بًٍنّْ  ًمنى  كىافى  ًإٍبًليسى  ًإالَّ }قولو تعاذل:  

 ظاىر ف الداللة كتأكيلو من أنو من زمرة من ا٤بالئكة من خزاف ا١بنة بعيد.
 كىقىًبيليوي  ىيوى  يػىرىاكيمٍ  ًإنَّوي }إخبار اهلل تعاذل أنو من الشياطْب قاؿ تعاذل: 

 {يػيٍؤًمنيوفى  الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًيىاءى  شَّيىاًطْبى ال جىعىٍلنىا ًإنَّا تػىرىٍكنػىهيمٍ  الى  حىٍيثي  ًمنٍ 
 كىذه اآلية ف الشياطْب إٝباعا. [ِٕ: اْلعراؼ]

معصيتو هلل تعاذل ككربه كجرأتو ٖبالؼ ما عليو ا٤بالئكة من 
 ًف  مىا يىٍسجيدي  كىلًلَّوً }ا٣بضوع كالتواضع كالعبادة لرّٔم تعاذل قاؿ تعاذل: 

ًئكىةي  دىابَّةو  ًمنٍ  اٍْلىٍرضً  ًف  كىمىا السَّمىاكىاتً  ( ْٗ) يىٍستىٍكربيكفى  الى  كىىيمٍ  كىاٍلمىالى
كقاؿ  [َٓ ،ْٗ: النحل] {يػيٍؤمىريكفى  مىا كىيػىٍفعىليوفى  فػىٍوًقًهمٍ  ًمنٍ  رىبػَّهيمٍ  ٱبىىافيوفى 
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ًئكىةه  عىلىيػٍهىا}جل ذكره:  ظه  مىالى اده  ًغالى  ٍفعىليوفى كىيػى  أىمىرىىيمٍ  مىا اللَّوى  يػىٍعصيوفى  الى  ًشدى
 بًأىٍمرًهً  كىىيمٍ  بًاٍلقىٍوؿً  يىٍسًبقيونىوي  الى }كقاؿ تعاذل:  [ٔ: التحرمي] {يػيٍؤمىريكفى  مىا

 .[ِٕ: اْلنبياء] {يػىٍعمىليوفى 
 شدة كرب إبليس كعناده كىذا دليل على فساد ف قلبو.

 حسده آلدـ، كا٤بالئكة منزىوف عن ذلك.
اذل خلقو من نار كقد تقدـ ا٢بديث ف بياف السادس: تصرٰبو أف اهلل تع

 ذلك بينما ا٤بالئكة خلقوا من نور إذل غّب ذلك من اْلكجو.
أم صار من الكافرين  [ّْ: البقرة] {اٍلكىاًفرًينى  ًمنى  كىكىافى } قولو تعاذل:

 مالزما ٥بذا الطريق السيء 
 نى مً  كىكافى : تعاذل قولو : ف(ُِٗ/ ُ) التأكيل ٧باسن القا٠بي ف قاؿ

 كاف أنو كالثاّن منافقا، كاف العبادة كقت أنو أحدٮبا: قوالف اٍلكاًفرًينى 
 اٍلكاًفرًينى  ًمنى  كىكافى  اآلية معُب ف فقيل. اْلكثرين قوؿ كىذا كفر، مث مؤمنا

 أف اْلكثركف عليو كالذم. سيكفر أنو اْلزؿ ف عا٤با كاف أم اهلل، علم ف
 ف كافقوه الذين من صار أنو اآلية معُب: يقاؿ أك. باهلل كافر أكؿ إبليس
 فقالت. هلل لعنو إبليس، كفر سبب بأم الناس كاختلف. ذلك بعد الكفر

 :ا٣بوارج
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 كالسنة بالكتاب باطل قوؿ كىذا كفر، معصية ككل اهلل، ٗبعصية كفر إ٭با
. اهلل أمر ك٨بالفتو آلدـ السجود بَبؾ كفر: آخركف كقاؿ. اْلمة كإٝباع
 خاطب اهلل فإف اهلل، من الشفاىي اْلمر خالف نوْل كفر: آخركف كقاؿ

 ٝبهور كقاؿ. قبحا أشد الشفاىي اْلمر ك٨بالفة. بالسجود كأمرىم ا٤بالئكة
 أنو كاعتقد كطعن كعاند كاستكرب السجود أب ْلنو إبليس كفر: الناس
يػٍره  أىنىا ب كاستدؿ ٛبرده، ف ٧بق  فكأنو. يأيت كما[ ُِ: اْلعراؼ] ًمٍنوي  خى
 رسوؿ عنو عرب الكرب كىذا. كحكمتو اهلل ْلمر تسفيها. آلدـ جودالس ترؾ
 كسٌلم عليو اهلل صٌلى اهلل

ف   كذا  «كرب من ذرة مثقاؿ قلبو ف كاف من ا١بنة يدخل ال: »بقولو
 انتهى مفلح ا٢بنبلٌي رٞبو اهلل تعاذل.ابن للماـ  االستعاذةكتاب 

 عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى، أىِب  عىنٍ  :(ُٖ) كف مسلم
ـى  اٍبني  قػىرىأى  ًإذىا: " كىسىلَّمى  : يػىقيوؿي  يػىٍبًكي، الشٍَّيطىافي  اٍعتػىزىؿى  فىسىجىدى  السٍَّجدىةى  آدى

ـى  اٍبني  أيًمرى  - كىٍيًلي يىا رًكىايىةً  كىًف  - كىيٍػلىوي  يىا  ا١بٍىنَّةي، فػىلىوي  فىسىجىدى  بًالسُّجيودً  آدى
 " النَّاري  فىًليى  فىأىبػىٍيتي  بًالسُّجيودً  كىأيًمٍرتي 

كف ىذا رد على من زعم أف الكفر ال يكوف إال با١بحود كسطر ىذا ف 
 ًمنى  اٍلعىٍبدي  ٱبىٍريجي  عقيدتو أبو جعفر الطحاكم رٞبو اهلل حيث قاؿ: كىالى 

ٲبىافً  الؽ فيو. انتهى كقد رد العلماء على ىذا اْلط أدخلو ما ًٔبيحيودً  ًإالَّ  اٍْلً
فقاؿ ابن باز رٞبو اهلل: كف ىذا اْلطالؽ نظر قلت كذلك أف الكفر قد 
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يكوف باللساف كسب اهلل تعاذل أك سب رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كقد 
يكوف بالفعل كالسجود لغّب اهلل تعاذل أك الذبح كالنذر لغّبه، كقد يكوف 

كا أك معينا إذل باالعتقاد كاعتقاد أف اهلل تعاذل ف كل مكاف أك أف لو شري
غّب ذلك كدل يكن إبليس جاحدا كإ٭با كاف كفره كفر استكبار، كإباء، 

 كإعراض.
 (ْٓ: ص) ا٤بفيدة قاؿ الشيخ ٧بمد بن عبدالوىاب التميمي ف الرسالة

 كالكفر كفراف كفر ٨برج من ا٤بلة ككفر غّب ٨برج من ا٤بلة.
 :عأنوا  ٟبسة كىو ا٤بلة من ٱبرج الذم الكفر  النوع

 افٍػتػىرىل ٩بَّنً  أىٍظلىمي  كىمىنٍ }: تعاذل قولو كالدليل التكذيب، كفر" اْلكؿ النوع"
 مىٍثولن  جىهىنَّمى  ًف  أىلىٍيسى  جىاءىهي  لىمَّا بًا٢بٍىقّْ  كىذَّبى  أىكٍ  كىًذبان  اللَّوً  عىلىى

 .{لًٍلكىاًفرًينى 
: اذلتع قولو كالدليل التصديق مع كاالستكبار اْلباء كفر" الثاّن النوع"
ـى  اٍسجيديكا لًٍلمىالًئكىةً  قػيٍلنىا كىًإذٍ }  كىكىافى  كىاٍستىٍكبػىرى  أىبى  ًإٍبًليسى  ًإالَّ  فىسىجىديكا آًلدى

 .{اٍلكىاًفرًينى  ًمنى 
 كىدىخىلى }: تعاذل قولو كالدليل الظن، كفر كىو الشك كفر" الثالث النوع"

نَّتىوي   السَّاعىةى  أىظينُّ  كىمىا أىبىدان  ىىًذهً  تىًبيدى  أىفٍ  أىظينُّ  مىا قىاؿى  لًنػىٍفًسوً  ظىادًله  كىىيوى  جى
ىًجدىفَّ  رىِبّْ  ًإذلى  ريًدٍدتي  كىلىًئنٍ  قىاًئمىةن   كىىيوى  صىاًحبيوي  لىوي  قىاؿى  مينػٍقىلىبان  ًمنػٍهىا خىٍّبان  ْلى
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 لىًكنَّا رىجيالن  سىوَّاؾى  مثيَّ  نيٍطفىةو  ًمنٍ  مثيَّ  تػيرىابو  ًمنٍ  خىلىقىكى  بًالًَّذم أىكىفىٍرتى  ٰبيىاًكريهي 
 .{أىحىدان  ًبرىِبّْ  أيٍشرًؾي  كىال رىِبّْ  اللَّوي  ىيوى 
 عىمَّا كىفىريكا كىالًَّذينى }: تعاذل قولو كالدليل اْلعراض، كفر" الرابع النوع"

 .{ميٍعًرضيوفى  أيٍنًذريكا
ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم آمىنيوا مثيَّ  }"النوع ا٣بامس" كفر النفاؽ، كالدليل قولو تعاذل: 

 .{طيًبعى عىلىى قػيليؤًًٍّم فػىهيٍم ال يػىٍفقىهيوفى كىفىريكا فى 
 ككفر أصغر ال ٱبرج من ا٤بلة كىو كفر النعمة،النوع 

ًئنَّةن يىٍأتًيهىا }كالدليل قولو تعاذل:  كىضىرىبى اللَّوي مىثىالن قػىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن ميٍطمى
عيًم اللًَّو فىأىذىاقػىهىا اللَّوي لًبىاسى ا١بٍيوًع رًٍزقػيهىا رىغىدان ًمٍن كيلّْ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنػٍ 

 انتهى .{كىا٣بٍىٍوًؼ ٗبىا كىانيوا يىٍصنػىعيوفى 
 :(ُٕٓ: ص) قاؿ ابن القيم ف الفوائد

 ٲبنعوي االنقياد فالكرب كالشهوة كىاٍلغىضىب كا٢بسد اٍلكرب أىٍربػىعىة اٍلكٍفر أىرٍكىاف
نعوي  كالشهوة اٍلعٍدؿ ٲبنعوي  اٍلغىضىبكى  كبذ٥با النًَّصيحىة قبيوؿ ٲبنعوي  كا٢بسد  ٛبى
 ركن انٍػهىدـ كىًإذا االنقياد عىلىٍيوً  سهل اٍلكرب ركن انٍػهىدـ فىًإذا لًٍلًعبىادىةً  التفرٌغ
 عىلىٍيوً  سهل اٍلغىضىب ركن انٍػهىدـ كىًإذا كبذلو النصح قبيوؿ عىلىٍيوً  سهل ا٢بٍىسىد
 كالعفاؼ الصَّرٍب  عىلىٍيوً  سهل ةالشٍَّهوى  ركن انٍػهىدـ كىًإذا كالتواضع اٍلعٍدؿ

 أماكنها. انتهى عىن ا١ٍببىاؿ كىزىكىاؿ كىاٍلًعبىادىة
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 الكافرين من كاف: ا٤براد أف العلماء بعض زعم قاؿ ابن عثيمْب رٞبو اهلل:
؛ فعل {كاف}أف  على بناءن  اهلل علم ف  شيء على يدؿ كا٤بضي ماضو

تأيت أحيانان  "كاف" إف :نقوؿ أف: ىذا من أحسن ٚبرٯبان  ىناؾ لكن سابق؛
مسلوبة الزماف، كيراد ّٔا ٙبقق اتصاؼ ا٤بوصوؼ ّٔذه الصفة؛ كمن ذلك 

[ ، كقولو تعاذل: ٔٗ]النساء:  {ككاف اهلل غفوران رحيمان }قولو تعاذل: 
ككاف اهلل }[ ، كقولو تعاذل: ُٖٓ]النساء:  {ككاف اهلل عزيزان حكيمان }

بهها؛ ىذه ليس ا٤بعُب أنو كاف [ ، كما أشُّْ]النساء:  {٠بيعان بصّبان 
ىنا مسلوبة الزماف، كيراد ّٔا  {كاف}فيما مضى؛ بل ال يزاؿ؛ فتكوف 

ٙبقيق اتصاؼ ا٤بوصوؼ ٗبا دلت عليو ا١بملة؛ كىذا ىو اْلقرب، كليس 
رل الكالـ على ظاىره انتهى كما قرره ابن عثيمْب رٞبو اهلل  .فيو تأكيل؛ كٯبي

 اهلل عليهم.ىو ا٤بوافق لعقيدة السلف رضواف 
اٍلميٍعرًًبْبى: كىكافى ًمنى بعض  : قاؿ(ُّٗ/ ُ) رٞبو اهلل كثّب قاؿ ابن

اٍلكاًفرًينى أىٍم كىصىارى ًمنى اٍلكىاًفرًينى ًبسىبىًب اٍمًتنىاًعًو كىمىا قىاؿى فىكافى ًمنى 
: فػىتىكيونا ًمنى الظَّاًلًمْبى ]اٍلبػىقىرىًة: ّْاٍلميٍغرىًقْبى ]ىيودو:  قاؿ [ ك ّٓ[ كىقىاؿى

أىنػَّهىا. قىطىا ا٢بٍيٍزًف قىٍد كىانىٍت ًفرىاخنا  الشاعر: ]الطويل[ بًتػىيػٍهىاءى قػىٍفره كىاٍلمىًطيُّ كى
« صار»ىنا ٗبعُب « كاف»أىٍم قىٍد صىارىٍت. كىقىاؿى ابن فورؾ: « ِ»بػيييوضيهىا 

ًو ًمنى خطأ ترٌده اْلحوؿ. كقاؿ ٝبهور ا٤بتأٌكلْب تػىٍقًديريهي كىقىٍد كىافى ًف ًعٍلًم اللَّ 
 انتهى اٍلكىاًفرًينى، كىرىجَّحىوي اٍلقيٍرطييبُّ.
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قلت ىذا القوؿ منهم غّب موافق لعقيدة السلف بل إف إبليس صار من 
 الكافرين حْب أب االمتثاؿ ْلمر اهلل كحْب كقع منو الكرب ا٤بخرج من ا٤بلة،

: قىا-اٍلقيٍرطييًبُّ أم  –كىذىكىرى    ؿى عيلىمىاؤينىا مىٍن أىٍظهىرى اللَّوي ىىاىينىا مىٍسأىلىةن فػىقىاؿى
ٍيًو ٩بٍَّن لىٍيسى بًنىيًبٍّ كىرىامىاتو كىخىوىارًؽى لًٍلعىادىاًت فػىلىٍيسى ذىًلكى دىاالِّ عىلىى  عىلىى يىدى
ا لىٍفظيوي. مثيَّ اٍستىدىؿَّ عىلىى مىا قاؿ  فنا لًبػىٍعًض الصُّوًفيًَّة كىالرَّاًفضىًة، ىىذى يىًتًو ًخالى ًكالى

ا الًَّذم جىرىل ا٣بٍىارًؽي على يديو بقولو : ك٤با اتفقنا على أننا بًأىنَّا الى نػىٍقطىعي ًّٔىذى
ٲبىاًف كىىيوى الى يػىٍقطىعي لًنػىٍفًسًو، علم أف ذلك ليس يدٌؿ على  أف يػيوىاًف اللَّوى بًاٍْلً

: كىقىًد اٍستىدىؿَّ بػىٍعضيهيٍم عىلىى أىفَّ ا٣بٍىارًؽى قىدٍ « ْ»كاليتو هلل  يىكيوفي عىلىى  قػيٍلتي
اًفًر أىٍيضنا ٗبىا ثػىبىتى عىًن  يىدىٍم غىٍّبً اٍلوىرلّْ بىٍل قىٍد يىكيوفي عىلىى يىًد اٍلفىاًجًر كىاٍلكى
بَّأى لىوي رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  : ىيوى الدُّخُّ ًحْبى خى اٍبًن صىيَّادو أىنَّوي قىاؿى

ي فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى تىٍأيت   السَّماءي ًبديخافو ميًبْبو كىٗبىا كىافى يىٍصديري عىٍنوي أىنَّوي كىافى ٲبىٍَلى
الطَّرًيقى ًإذىا غىًضبى حىٌبَّ ضىرىبىوي عىٍبدي اللًَّو بن عمر، كٗبا ثبت بًًو اٍْلىحىاًديثي 

ٍيًو ًمنى ا٣بٍىوىارًًؽ اٍلكىًثّبىًة ًمٍن  أىنَّوي يىٍأميري السَّمىاءى عىًن الدَّجَّاًؿ ٗبىا يىكيوفي عىلىى يىدى
، كىتػىٍتبػىعيوي كينيوزي اٍْلىٍرًض ًمٍثلى  ، كىاٍْلىٍرضى أىٍف تػيٍنًبتى فػىتػيٍنًبتي أىٍف ٛبيًٍطرى فػىتيٍمًطري
اٍليػىعىاًسيًب، كىأىنَّوي يػىٍقتيلي ذىًلكى الشَّابَّ مثيَّ ٰبيًٍييًو ًإذلى غىٍّبً ذىًلكى ًمنى اٍْليميوًر 

: كىافى اٍلمىهيولىًة. كىقىٍد قى  اؿى ييونيسي ٍبني عىٍبًد اٍْلىٍعلىى الصَّدىًفُّ: قػيٍلتي لًلشَّاًفًعيّْ
: ًإذىا رىأىيٍػتيمي الرَّجيلى ٲبىًٍشي عىلىى اٍلمىاًء كىيىًطّبي ًف ا٥ٍبىوىاًء  اللٍَّيثي ٍبني سىٍعدو يػىقيوؿي

نًَّة، فػىقىاؿى الشَّاًفًعيُّ: قىصىرى فىالى تػىٍغتػىرُّكا بًًو حىٌبَّ تػىٍعرًضيوا أىٍمرىهي عىلىى اٍلًكتىاًب كىالسُّ 
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اللٍَّيثي رىًٞبىوي اللَّوي، بىٍل ًإذىا رىأىيٍػتيمي الرَّجيلى ٲبىًٍشي عىلىى اٍلمىاًء كىيىًطّبي ًف ا٥ٍبىوىاًء فىالى 
كىقىٍد حىكىى الرازم « . ٓ»تػىٍغتػىرُّكا بًًو حىٌبَّ تػىٍعًرضيوا أىٍمرىهي عىلىى اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة 

ـى خاص ٗبالئكة اْلرض كىغى  ٍأميوري بًالسُّجيوًد آًلدى يػٍريهي قػىٍولىٍْبً لًٍلعيلىمىاًء: ىىًل اٍلمى
أك عاـ ف مالئكة السموات كاْلرض، كىقىٍد رىجَّحى كيالِّ ًمنى اٍلقىٍولىٍْبً طىائًفىةه، 

عيوفى ًإالَّ ًإٍبلًيسى كىظىاًىري اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة اٍلعيميوـي فىسىجىدى اٍلمىالًئكىةي كيلُّهيٍم أىٍٝبى 
، كىاللَّوي أىٍعلىمي. ًذًه أىٍربػىعىةي أىٍكجيوو ميقىوّْيىةه لًٍلعيميوـً  انتهى فػىهى
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يقوؿ تعاذل ذكره إخبارا عما أكـر بو آدـ عليو السالـ من إباحة ا١بنة لو 
يا آدـ اسكن كامكث أنت كزكجك أم حواء عليها السالـ كىي ٨بلوقة 

 خىلىقىكيمٍ  الًَّذم رىبَّكيمي  اتػَّقيوا النَّاسي  يىاأىيػُّهىا}من ضلع آدـ كما قاؿ اهلل تعاذل: 
كف البخارم  [ُ: النساء] {زىٍكجىهىا ًمنػٍهىا كىخىلىقى  اًحدىةو كى  نػىٍفسو  ًمنٍ 
 اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  عىٍنوي، اللَّوي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىِب  (  كمسلم عىنٍ ُّّّ)

ىٍرأىةى  فىًإفَّ  بًالنّْسىاًء، اٍستػىٍوصيوا: »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى
، ًمنٍ  خيًلقىتٍ  ا٤ب  ًضلىعو

 دلىٍ  تػىرىٍكتىوي  كىًإفٍ  كىسىٍرتىوي، تيًقيميوي  ذىىىٍبتى  فىًإفٍ  أىٍعالىهي، الضّْلىعً  ًف  شىٍيءو  أىٍعوىجى  كىًإفَّ 
 «بًالنّْسىاءً  فىاٍستػىٍوصيوا أىٍعوىجى، يػىزىؿٍ 

كجاء بنحوه عند أٞبد ف مسنده عن ٠برة بن جندب كفيو رجل مبهم ، 
لحاف العطاردم، ٠باه غّب كاحد كما سيأيت أبا رجاء عمراف بن مكقد 

 . كىو ثقة
:  كىقىاؿى الشَّاًعري

 ًىيى الضّْلىعي اٍلعىٍوجىاءي لىٍيسىٍت تيًقيميهىا ... أىالى ًإفَّ تػىٍقًوميى الضُّليوًع اٍنًكسىاريىىا
اريىىا ارنا عىلىى اٍلفىٌبى ... أىلىٍيسى عىًجيبنا ضىٍعفيهىا كىاٍقًتدى  أى٘بىٍمىعي ضىٍعفنا كىاٍقًتدى
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الدر ا٤بنثور ٦بموعة من اآلثار ف سبب تسميتها ٕبواء كذكر السيوطي ف 
فمنها أنو ٱبرج منها ا٢بي كقيل ْلهنا خلقت من حي ككال ا٤بعنيْب 

 صحيح.
ـي  كىقػيٍلنىا}قولو تعاذل:  القائل ىو اهلل تعاذل آلدـ  [ّٓ: البقرة] {اٍسكينٍ  يىاآدى

اه اٚبذ عليو السالـ كا١بمع للتعظيم كما تقدـ قبل كاسكن فعل أمر كمعن
 غريب ف ا١بنة مسكنا كموطنا كىو ٧بل السكوف قاؿ الراغب ف ا٤بفردات

 (ُْٕ: ص) القرآف
 ًمنٍ  لىكيمٍ  جىعىلى  كىاللَّوي : تعاذل قاؿ إليو، ييٍسكىني  كما الٌسكوف: كالسَّكىني 
نان  بػيييوًتكيمٍ   [َٖ/ النحل] سىكى

 :(ِٖٗ/ ُ) القرطيب كقاؿ
ـي  يىا كىقػيٍلنا: )-تػىعىاذلى  قػىٍوليوي  ؼى  الى ( اٍسكينٍ  آدى  ًإٍبًليسى  أىٍخرىجى  تػىعىاذلى  اللَّوى  أىفَّ  ًخالى
ـى  قىاؿى  ًإٍخرىاًجوً  كىبػىٍعدى  ا١بٍىنًَّة، عىنً  كىأىبٍػعىدىهي  كيٍفرًهً  ًعٍندى  ًزـً  أىمٍ  اٍسكيٍن،: آًلدى  الى

قىامىةى  ٍذىىا اٍْلً ننا، كىاٚبًَّ . سيكيوننا يىٍسكيني  ًإلىٍيوً  كىسىكىنى . السُّكيوفً  ٧بىىلُّ  كىىيوى  مىٍسكى
،: كىالسَّكىني   :الشَّاًعري  قىاؿى  النَّاري

 كىأىٍدىىافً  ًبسىكىنو  قػيوّْمىتٍ  قىدٍ 
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 حىرىكىةى  ييسىكّْني  ًْلىنَّوي  بًوً  ٠بيّْيى  مىٍعريكؼه  كىالسّْكّْْبي . ًإلىٍيوً  سيًكنى  مىا كيلُّ : كىالسَّكىنً 
ًتوً  ًفوً تىصىرُّ  لًًقلَّةً  اٍلًمٍسًكْبي  كىًمٍنوي  اٍلمىٍذبيوًح،  ًْلىنَّوي  عىرىِبُّ، السًَّفينىةً  كىسيكَّافي . كىحىرىكى
نػيهىا  انتهى .االضطراب عىنى  ييسىكّْ

: ص) القرآف غريب ف قاؿ الراغب ف ا٤بفردات {كىزىٍكجيكى }: تػىعىاذلى  قػىٍوليوي 
ّْٖ) 
 اٍلميتػىزىاًكجىةي  ا٢بيوانات ف كاْلنثى الذٌكر من القرينْب من كاحد لكلٌ  يقاؿ

 يقَبف ما كلكلٌ  كالٌنعل، كا٣بفٌ  زكج، غّبىا كف فيها قرينْب كلكلٌ  جه،زىكٍ 
 الذَّكىرى  الزٍَّكجىٍْبً  ًمٍنوي  فىجىعىلى  :تعاذل قاؿ. زكج مضادٌ  أك لو ٩باثال بآخر

 لغة كزىٍكجىةه  ،[ ّٓ/ البقرة]ا١بٍىنَّةى  كىزىٍكجيكى : كقاؿ ،[ ّٗ/ القيامة]كىاٍْلينٍثى 
 فبكا بنايت شجوىٌن كزكجٍب :الشاعر قاؿ ،زىٍكجىاته  كٝبعها رديئة،

[ ، اٍحشيريكا الًَّذينى ٔٓكٝبع الٌزكج أىٍزكىاجه. كقولو: ىيٍم كىأىٍزكاجيهيٍم ]يس/ 
أقراهنم ا٤بقتدين ّٔم ف أفعا٥بم،  [ ، أم:ِِظىلىميوا كىأىٍزكاجىهيٍم ]الصافات/ 

نػىٍيكى ًإذل ما مىتػٍَّعنا بًًو أىٍزكاجان  [ ، أم: ٖٖ]ا٢بجر/  ًمنػٍهيمٍ  كىال ٛبىيدَّفَّ عىيػٍ
[ ، أم: أنواعا ّٓ]طو/  كقولو: أىٍزكاجان ًمٍن نىباتو شىٌبَّ ... أشباىا كأقرانا.

انًيىةى أىٍزكاجو َُمتشأّة، ككذلك قولو: ًمٍن كيلّْ زىٍكجو كىرميو ]لقماف/  [ ، ٜبى
[ ٕاقعة/ أصناؼ. كقولو: كىكيٍنتيٍم أىٍزكاجان ثىالثىةن ]الو  [ ، أم:ُّْ]اْلنعاـ/ 

 ، أم: قرناء ثالثا، كىم الذين فٌسرىم ٗبا بعد. كقولو: كىًإذىا النػُّفيوسي زيكّْجىتٍ 
[، فقد قيل: معناه: قرف كٌل شيعة ٗبن شايعهم ف ا١بٌنة ٕ]التكوير/ 
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[، كقيل: ِِاٍحشيريكا الًَّذينى ظىلىميوا كىأىٍزكاجىهيٍم ]الصافات/  كالنار، ٫بو:
بما نٌبو عليو قولو ف أحد الٌتفسّبين: يا أىيػَّتػيهىا قرنت اْلركاح بأجسادىا حس

ًئنَّةي اٍرًجًعي ًإذل رىبًّْك راًضيىةن مىٍرًضيَّةن ]الفجر/  [، ِٖ -ِٕالنػٍَّفسي اٍلميٍطمى
دي   أم: صاحبك. كقيل: قرنت الٌنفوس بأعما٥با حسبما نٌبو قولو: يػىٍوـى ٘بًى

كىما عىًملىٍت ًمٍن سيوءو ]آؿ عمراف/ كيلُّ نػىٍفسو ما عىًملىٍت ًمٍن خىٍّبو ٧بيٍضىران 
 [، كقولو: كىزىكٍَّجناىيٍم ًٕبيورو ًعْبو َّ

[، أم: قرنٌاىم ٌّٔن، كدل ٯبئ ف القرآف زٌكجناىم حورا، كما ْٓ]الدخاف/ 
يقاؿ زٌكجتو امرأة، تنبيها أف ذلك ال يكوف على حسب ا٤بتعارؼ فيما 

 انتهى بيننا من ا٤بناكحة.
 (َُّ/ ُ) القرطيب كقاؿ
 فيو القوؿ تقدـ كقد ىىاءو، بًغىٍّبً " زىٍكجه " اٍلقيٍرآفً  ليغىةي " كىزىٍكجيكى :" تػىعىاذلى  قػىٍوليوي 

 اللَّوي  صىلَّى النَّيبَّ  أىفَّ  أىنىسو  عىنٍ " زىٍكجىةه :" ميٍسًلمو  صىًحيحً  ًف  جىاءى  كىقىدٍ «. ُ»
 يىا: )فػىقىاؿى  فىجىاءى  فىدىعىاهي  رىجيله  بًوً  فىمىرَّ  ًنسىائًوً  ًإٍحدىل مىعى  كىافى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً 
في  نىةي  زىٍكجىًٍب  ىىًذهً  فيالى  أىكينٍ  فػىلىمٍ  بًوً  أىظينُّ  كيٍنتي  مىنٍ  اللًَّو، رىسيوؿى  يىا فػىقىاؿى (: فيالى
، أىظينُّ   ًمنى  ٯبىٍرًم الشٍَّيطىافى  ًإفَّ : )كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  ًبكى

ٍنسىافً  ـً  ٦بىٍرىل اٍْلً  انتهى (.الدَّ
 اللُّغىةي  ًىيى  : كىىىًذهً (َٖ/ ُ) للشوكاّن القدير قاؿ الشوكاّن ف فتح

، ّٔاء جاء كقد ىاء، بغّب زكج الفصيحة  ًمنٍ  ميٍسًلمو  صىًحيحً  ًف  كىمىا قىًليالن
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 فىمىرَّ  ًنسىائًًو، ًإٍحدىل مىعى  كىافى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبَّ  أىفَّ  أىنىسو  حىًديثً 
في  يىا: »كىقىاؿى  فىدىعىاهي  رىجيله  بًوً  ًذهً  فيالى نىةي  زىٍكجىًٍب  ىى ، «فيالى  قػىٍوؿي  كىًمٍنوي  ا٢بٍىًديثى

 :الشَّاًعرً 
يىٍستىًميليهىا.  الشَّرىل أيٍسدً  ًإذلى  كىسىاعو ...  زىٍكجىًٍب  لًيػيٍفًسدى  يىٍسعىى الًَّذم كىًإفَّ 

 انتهى
وطن كالما معناه أف خلق حواء عليها السالـ  كذكر ابن كثّب ف ىذا ا٤ب

 كاف قبل دخوؿ آدـ ا١بنة كىذا ىو الظاىر. 
قولو ا١بنة: ا١بنة البستاف كقد تقدـ بيانو كقد اختلف العلماء ىنا اختالفا  
كثّبا ىل كانت ا١بنة ىي جنة ا٣بلد أـ أهنا جنة ف اْلرض إذل قولْب 

احملاكم كالَبجيح ف ذلك ف   مشهورين كقد أطاؿ ابن القيم رٞبو اهلل ف
 كتابو حادم اْلركاح إذل بالد اْلفراح

 ًمنٍ  كىاٍلقىدىرًيَّةي  اٍلميٍعتىزًلىةي  ًإلىٍيوً  ذىىىبىتٍ  ًلمىا اٍلًتفىاتى  : كىالى (َِّ/ ُ) قاؿ القرطيب
نَّةً  ًف  يىكينٍ  دلىٍ  أىنَّوي   عىلىى ٍستىدىلُّواكىا. عىٍدفو  بًأىٍرضً  جىنَّةو  ًف  كىافى  كىًإ٭بَّىا ا٣ٍبيٍلدً  جى

، ًإلىٍيوً  كىصىلى  لىمىا ا٣ٍبيٍلدً  جىنَّةى  كىانىتٍ  لىوٍ  بًأىنػَّهىا ًبٍدعىًتًهمٍ  :" يػىقيوؿي  اللَّوى  فىًإفَّ  ًإٍبًليسي
 كىال لىٍغوان  ًفيها يىٍسمىعيوفى  الى " كىقىاؿى [ ِّ: الطُّوري " ]تىٍأثًيمه  كىال ًفيها لىٍغوه  الى 

ابان   ًقيالن  ًإالَّ . تىٍأثًيمان  كىال لىٍغوان  ًفيها يىٍسمىعيوفى  الى :" كىقىاؿى [ ّٓ: النبأ]ًكذَّ
 ىيمٍ  كىما:" لًقىٍولًوً  أىٍىليهىا ًمنػٍهىا ٱبىٍريجي  الى  كىأىنَّوي [. ِٓ - ِٔ: الواقعة] سىالمان 
 اٍلقيٍدًس، دىاري  ًىيى  ا٣ٍبيٍلدً  جىنَّةى  فىًإفَّ  كىأىٍيضنا[. ْٖ: ا٢بجر]ٗبيٍخرىًجْبى  ًمٍنها
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، ًإٍبًليسي  ًفيهىا لىغىا كىقىدٍ . ٥بىىا تىٍطًهّبنا كىاٍلمىعىاًصي ا٣بٍىطىايىا نً عى  قيدّْسىتٍ   كىكىذىبى
ـي  ًمنػٍهىا كىأيٍخرًجى  ـى  عىلىى ٯبىيوزي  كىكىٍيفى : قىاليوا. ٗبىٍعًصيىًتًهمىا كىحىوَّاءي  آدى انًوً  مىعى  آدى  مىكى

 كىاٍلميٍلكً  ا٣ٍبيٍلدً  دىارً  ًف  كىىيوى  ٍلدً ا٣ٍبي  شىجىرىةى  يىٍطليبى  أىفٍ  عىٍقًلوً  كىكىمىاؿً  اللَّوً  ًمنى 
، بًاٍْلىًلفً  ا١بٍىنَّةى  عىرَّؼى  تػىعىاذلى  اللَّوى  أىفَّ : فىا١بٍىوىابي  يػىبػٍلىى؟ الى  الًَّذم ـً  كىمىنٍ  كىالالَّ
نَّةً  طىلىبي  ًإالَّ  ا٣بٍىٍلقً  تػىعىاريؼً  ًف  ًمٍنوي  يػيٍفهىمٍ  دلىٍ  ا١بٍىنَّةى، اللَّوى  أىٍسأىؿي : قىاؿى  . ٣ٍبيٍلدً ا جى
ـى، لًتػىٍغرًيرً  ا١بٍىنَّةى  إًبًٍليسى  ديخيوؿي  اٍلعىٍقلً  ًف  يىٍستىًحيلي  كىالى  ـى  ميوسىى لىًقيى  كىقىدٍ  آدى  آدى

ـي  عىلىٍيًهمىا  ًمنى  كىأىٍخرىٍجتػىهيمٍ  ذيرّْيػَّتىكى  أىٍشقىٍيتى  أىٍنتى : ميوسىى لىوي  فػىقىاؿى  السَّالى
ـى  اٍْلىًلفى  فىأىٍدخىلى  ا١بٍىنًَّة، اٍلمىٍعريكفىةي، فػىلىٍم يػيٍنًكٍر ا٣بلد  جنة أهنا عىلىى لًيىديؿَّ  كىالالَّ

ـي عىلىى مىا  ـي، كىلىٍو كىانىٍت غىيػٍرىىىا لىرىدَّ عىلىى ميوسىى، فػىلىمَّا سىكىتى آدى ذىًلكى آدى
ؼً  اًر  قػىرَّرىهي ميوسىى صىحَّ أىفَّ الدَّارى الًٍَّب أىٍخرىجىهيمي اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ ًمنػٍهىا ًٖبًالى الدَّ

الًٍَّب أيٍخرًجيوا ًإلىيػٍهىا. كىأىمَّا مىا اٍحتىجُّوا بًًو ًمنى اآٍلًم فىذىًلكى ًإ٭بَّىا جىعىلىوي اللَّوي ًفيهىا 
ٍتىًنعي أىٍف تىكيوفى دىارى ا٣ٍبيٍلًد ًلمىٍن أىرىادى  بػىٍعدى ديخيوًؿ أىٍىًلهىا ًفيهىا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، كىالى ٲبى

ًفيهىا كىقىٍد ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا مىٍن قيًضيى عىلىٍيًو بًاٍلفىنىاًء. كىقىٍد أىٍٝبىعى أىٍىلي  اللَّوي ٚبىًٍليدىهي 
ًئكىةى يىٍدخيليوفى ا١بٍىنَّةى عىلىى أىٍىًل ا١بٍىنًَّة كىٱبىٍريجيوفى ًمنػٍهىا،  التٍَّأًكيًل عىلىى أىفَّ اٍلمىالى

قلت ال  – عىٍت ًمٍنوي بػىٍعدى اٍلمىٍعًصيىةً كىقىٍد كىافى مىفىاتًيحيهىا بًيىًد ًإٍبًليسى مثيَّ انٍػتيزً 
ٍسرىاًء مثيَّ -أعلم ٥بذا أصال ، كىقىٍد دىخىلىهىا النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لىيػٍلىةى اٍْلً

ا١بٍىنَّةى  خىرىجى ًمنػٍهىا كىأىٍخبػىرى ٗبىا ًفيهىا كىأىنػَّهىا ًىيى جىنَّةي ا٣ٍبيٍلًد حىقِّا. كىأىمَّا قػىٍو٥بييٍم: ًإفَّ 
دىاري اٍلقيٍدًس كىقىٍد طىهَّرىىىا اللَّوي تػىعىاذلى ًمنى ا٣بٍىطىايىا فىجىٍهله ًمنػٍهيٍم، كىذىًلكى أىفَّ اللَّوى 
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ـي، كىأىٍٝبىعى أىٍىلي  تػىعىاذلى أىمىرى بىًِب ًإٍسرىائًيلى أىٍف يىٍدخيليوا اٍْلىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى كىًىيى الشَّا
اللَّوى تػىعىاذلى قىدَّسىهىا كىقىٍد شيوًىدى ًفيهىا اٍلمىعىاًصي كىاٍلكيٍفري  الشَّرىاًئًع عىلىى أىفَّ 

، كىكىذىًلكى دىاري اٍلقيٍدًس.  ٍنىعي ًفيهىا اٍلمىعىاًصيى كىاٍلكىًذبي كىدلٍى يىكيٍن تػىٍقًديسيهىا ٩بَّا ٲبى
: كىقىٍد حىكىى بػىٍعضي اٍلمىشىاًيًخ أىفَّ  أىٍىلى السُّنًَّة  قىاؿى أىبيو ا٢بٍىسىًن ٍبني بىطَّاؿو

ـي، فىالى  ـي عىلىٍيًو السَّالى نَّةى ا٣ٍبيٍلًد ًىيى الًٍَّب أيٍىًبطى ًمنػٍهىا آدى ٦بيًٍمعيوفى عىلىى أىفَّ جى
ـى ًف كىمىاًؿ عىٍقًلًو أىٍف  مىٍعُبى لًقىٍوًؿ مىٍن خىالىفىهيٍم. كىقػىٍو٥بييٍم: كىٍيفى ٯبىيوزي عىلىى آدى

: كىٍيفى ٯبىيوزي يىٍطليبى شىجىرىةى ا٣ٍبيٍلًد كى  ىيوى ًف دىاًر ا٣ٍبيٍلًد، فػىيػيٍعكىسي عىلىٍيًهٍم كىيػيقىاؿي
ا  ـى كىىيوى ًف كىمىاًؿ عىٍقًلًو أىٍف يىٍطليبى شىجىرىةى ا٣ٍبيٍلًد ًف دىاًر اٍلفىنىاًء! ىىذى عىلىى آدى

ـى الَّ  ، فىكىٍيفى بًآدى ًذم ىيوى أىٍرجىحي مىا الى ٯبىيوزي عىلىى مىٍن لىوي أىٍدَنى ميٍسكىةو ًمٍن عىٍقلو
 . انتهىا٣بٍىٍلًق عىٍقالن 

( ُُٖ) تػىٍعرىل كىالى  ًفيهىا ٘بىيوعى  أىالَّ  لىكى  ًإفَّ }كزد على ما ذكره قولو تعاذل: 
، كىذا ال يكوف  [ُُٗ ،ُُٖ: طو] {تىٍضحىى كىالى  ًفيهىا تىٍظمىأي  الى  كىأىنَّكى 

 ف جنة الدنيا.
 ىيرىيٍػرىةى، أىِب  عىنٍ ( ُٓٗ) كمن ذلك ما جاء ف حديث الشفاعة عند مسلم

يٍػفىةى،  تػىبىارىؾى  اهللي  ٯبىٍمىعي "   كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاالى  كحيذى
، كىتػىعىاذلى  ـى، فػىيىٍأتيوفى  ا١بٍىنَّةي، ٥بىيمي  تػيٍزلىفى  حىٌبَّ  اٍلميٍؤًمنيوفى  فػىيػىقيوـي  النَّاسى  آدى

 ًإالَّ  ا١بٍىنَّةً  ًمنى  أىٍخرىجىكيمٍ  كىىىلٍ : فػىيػىقيوؿي  ا١بٍىنَّةى، لىنىا اٍستػىٍفًتحٍ  ا،أىبىانى  يىا: فػىيػىقيوليوفى 
ـى، أىبًيكيمٍ  خىًطيئىةي  ، ًبصىاًحبً  لىٍستي  آدى  خىًليلً  ًإبٍػرىاًىيمى  اٍبًِب  ًإذلى  اٍذىىبيوا ذىًلكى
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، ًبصىاًحبً  لىٍستي : ًإبٍػرىاًىيمي  فػىيػىقيوؿي : " قىاؿى  ،" اهللً  ًليالن  كيٍنتي  اًإ٭بَّى  ذىًلكى  ًمنٍ  خى
 اهللي  كىلَّمىوي  الًَّذم كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ميوسىى ًإذلى  اٍعًمديكا كىرىاءى، كىرىاءى 

 ًبصىاًحبً  لىٍستي : فػىيػىقيوؿي  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ميوسىى فػىيىٍأتيوفى  تىٍكًليمنا،
، ًلمىةً  ًعيسىى ًإذلى  اٍذىىبيوا ذىًلكى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ًعيسىى فػىيػىقيوؿي  كىريكًحًو، اهللً  كى
، ًبصىاًحبً  لىٍستي : كىسىلَّمى  ا فػىيىٍأتيوفى  ذىًلكى  فػىيػىقيوـي  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ٧بيىمَّدن
ًيننا الصّْرىاطً  جىنىبىٍبىً  فػىتػىقيومىافً  كىالرًَّحمي، اٍْلىمىانىةي  كىتػيٍرسىلي  لىوي، فػىيػيٍؤذىفي  ،كىًَشى  ٲبى  االن
اٍلبػىٍرؽً  أىكَّليكيمٍ  فػىيىميرُّ   اٍلبػىٍرًؽ؟ كىمىرّْ  شىٍيءو  أىمُّ  كىأيمّْي أىٍنتى  بًأىِب : قػيٍلتي : قىاؿى "  كى
 الرّْيًح، كىمىرّْ  مثيَّ  عىٍْبو؟ طىٍرفىةً  ًف  كىيػىٍرًجعي  ٲبىيرُّ  كىٍيفى  اٍلبػىٍرؽً  ًإذلى  تػىرىٍكا أىدلىٍ : " قىاؿى 
 الصّْرىاطً  عىلىى قىاًئمه  كىنىًبيُّكيمٍ  أىٍعمىا٥بييمٍ  ًًّٔمٍ  ٘بىٍرًم الرّْجىاًؿ، كىشىدّْ  الطٍَّّبً، كىمىرّْ  مثيَّ 

يءى  حىٌبَّ  اٍلًعبىاًد، أىٍعمىاؿي  تػىٍعًجزى  حىٌبَّ  سىلٍّْم، سىلّْمٍ  رىبّْ : يػىقيوؿي   فىالى  الرَّجيلي  ٯبًى
لًيبي  طً الصّْرىا حىافػىٍبىً  كىًف : »قىاؿى  ،" زىٍحفنا ًإالَّ  السَّيػٍرى  يىٍستىًطيعي   ميعىلَّقىةه  كىالى
، فىمىٍخديكشه  بًًو، ايًمرىتٍ  مىنً  بًأىٍخذً  مىٍأميورىةه   كىالًَّذم «النَّارً  ًف  كىمىٍكديكسه  نىاجو
بػٍعيوفى  جىهىنَّمى  قػىٍعرى  ًإفَّ  بًيىًدهً  ىيرىيٍػرىةى  أىِب  نػىٍفسي  خىرًيفنا. كالشاىد قولو عليو  لىسى

ـى كمن قاؿ بالدليل  أىبًيكيمٍ  خىًطيئىةي  ًإالَّ  ةً ا١بٍىنَّ  ًمنى  أىٍخرىجىكيمٍ  السالـ كىىىلٍ  آدى
 أفل ُّ.

كللشيخ اْلسالـ ف ىذه ا٤بسألة قوالف فقولو اْلكؿ أهنا جنة ا٣بلد كالقوؿ 
 (ّْٕ/ ْ) الفتاكل الثاّن أهنا جنة ف الدنيا قاؿ رٞبو اهلل كما ف ٦بموع
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ـى  أىٍسكىنػىهىا الًٍَّب "  ا١بٍىنَّةي "  كى   السُّنَّةً  كىأىٍىلً  اٍْليمَّةً  سىلىفً  ًعٍندى  كىزىٍكجىتىوي  آدى
 أىكٍ  ا٥ٍبًٍندً  بًأىٍرضً  اٍْلىٍرضً  ًف  جىنَّةه  إنػَّهىا: قىاؿى  كىمىنٍ  ا٣ٍبيٍلدً  جىنَّةي  ًىيى : كىا١بٍىمىاعىةً 

 مٍ إٍخوىاهنًً  ًمنٍ  أىكٍ  كىاٍلميٍلًحًدينى  اٍلميتػىفىٍلًسفىةً  ًمنٍ  فػىهيوى  ذىًلكى  غىٍّبً  أىكٍ  جيدَّةى  بًأىٍرضً 
ا فىًإفَّ  اٍلميٍبتىًدًعْبى  اٍلميتىكىلًّْمْبى  . كىاٍلميٍعتىزًلىةً  اٍلميتػىفىٍلًسفىةً  ًمنٍ  يػىقيوليوي  مىنٍ  يػىقيوليوي  ىىذى
ا يػىريدُّافً  كىالسُّنَّةي  كىاٍلًكتىابي   عىلىى ميتًَّفقيوفى  كىأىًئمَّتػيهىا اٍْليمَّةً  كىسىلىفي  اٍلقىٍوؿى  ىىذى

فً  ا بيٍطالى ًئكىةً  قػيٍلنىا كىًإذٍ }: تػىعىاذلى  ؿى قىا. اٍلقىٍوؿً  ىىذى ـى  اٍسجيديكا لًٍلمىالى  فىسىجىديكا آًلدى
ـي  يىا كىقػيٍلنىا} {اٍلكىاًفرًينى  ًمنى  كىكىافى  كىاٍستىٍكبػىرى  أىبى  إٍبًليسى  إالَّ   أىٍنتى  اٍسكينٍ  آدى

 ًف  كىلىكيمٍ  كّّ عىدي  لًبػىٍعضو  بػىٍعضيكيمٍ  اٍىًبطيوا كىقػيٍلنىا}: قػىٍولًوً  إذلى  {ا١بٍىنَّةى  كىزىٍكجيكى 
 كىأىفَّ  بًا٥ٍبيبيوطً  أىمىرىىيمٍ  سيٍبحىانىوي  أىنَّوي  أىٍخبػىرى  فػىقىدٍ  {ًحْبو  إذلى  كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرّّ  اٍْلىٍرضً 
 {ًحْبو  إذلى  كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرّّ  اٍْلىٍرضً  ًف  كىلىكيمٍ }: قىاؿى  مثيَّ  لًبػىٍعضو  عىديكّّ  بػىٍعضىهيمٍ 

ا.  ي  كىىىذى  لىوٍ  فىًإنػَّهيمٍ  اٍْلىٍرًض؛ إذلى  أىبطوا كىًإ٭بَّىا اٍْلىٍرضً  ًف  يىكيونيوا دلىٍ  أىنػَّهيمٍ  يػيبػىْبّْ
انًٍتقىاؿً  أيٍخرىل أىٍرضو  إذلى  كىانٍػتػىقىليوا اٍْلىٍرضً  ًف  كىانيوا  أىٍرضو  ًمنٍ  ميوسىى قػىٍوـً  كى

 ا٥ٍبيبيوطً  لى قػىبٍ  اٍْلىٍرضً  ًف  ًحْبو  إذلى  كىمىتىاعيهيمٍ  ميٍستػىقىرُّىيمٍ  لىكىافى  أىٍرضو  إذلى 
يػٍره  أىنىا} إبًٍليسي  قىاؿى  لىمَّا اٍْلىٍعرىاؼً  ًف  قىاؿى  كىكىذىًلكى  كىبػىٍعدىهي؛ لىٍقتىًِب  ًمٍنوي  خى  ًمنٍ  خى

لىٍقتىوي  نىارو  بػَّرى  أىفٍ  لىكى  يىكيوفي  فىمىا ًمنػٍهىا فىاٍىًبطٍ  قىاؿى } {ًطْبو  ًمنٍ  كىخى  {ًفيهىا تػىتىكى
ي  {ًفيهىا تػىتىكىبػَّرى  أىفٍ  لىكى  يىكيوفي  افىمى  ًمنػٍهىا فىاٍىًبطٍ }: فػىقىٍوليوي  .  اٍخًتصىاصى  يػيبػىْبّْ

ا بًا١بٍىنَّةً  السَّمىاءً   مىٍعليوـو  إذلى  عىاًئده  {ًمنػٍهىا}: قػىٍولًوً  ًف  الضًَّمّبى  فىًإفَّ  ا٢بٍيٍكًم؛ ًّٔىذى
ا اللٍَّفظً  ًف  مىٍذكيورو  غىٍّبً  ؼً  كىىىذى  مىا لىكيمٍ  فىًإفَّ  ًمٍصرنا اٍىًبطيوا}: قػىٍولًوً  ًٖبًالى
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 ًْلىفَّ  {اٍىًبطيوا}: ىينىا كىقىاؿى  ًفيوً  أىبطوا مىا ىينىاؾى  يىٍذكيرٍ  دلىٍ  فىًإنَّوي  {سىأىٍلتيمٍ 
 إٍسرىائًيلى  بػىنيو كىافى  حىٍيثي  السَّرىاةً  أىٍرضً  كىًعٍندى  سيٍفلو  إذلى  عيليوٍّ  ًمنٍ  يىكيوفي  ا٥ٍبيبيوطى 
 جىبىلو  ًمنٍ  ىىبىطى  كىمىنٍ  إلىٍيوً  يػىٍهًبطيوفى  الًَّذم رً اٍلًمصٍ  عىلىى اٍلميٍشرًفىةً  السَّرىاةً  ًحيىاؿى 

 كىيػىٍرحىليوفى  يىًسّبيكفى  كىانيوا إٍسرىائًيلى  بىًِب  فىًإفَّ  كىأىٍيضنا. )ىىبىطى : لىوي  ًقيلى  كىادو  إذلى 
 نَّوي أى  عىادىتًوً  ًف  ًْلىفَّ  ًفيهىا؛ نػىزىؿى : يػيقىاؿي  بػىٍلدىةن  جىاءى  إذىا كىيػىٍرحىلي  يىًسّبي  كىاىلًَّذم
 كىذىا بًأىٍرضً  اٍلعىٍسكىري  نػىزىؿى : يػيقىاؿي . دىكىابّْوً  عىنٍ  نػىزىؿى  كىصىلى  فىًإذىا سىٍّبًهً  ًف  يػىرٍكىبي 
ا؛ بًأىٍرضً  اٍلقيٍفلي  كىنػىزىؿى   ا٥ٍبيبيوطً  كىلىٍفظً  النػُّزيكؿً  كىلىٍفظي . الدَّكىابّْ  عىنٍ  لًنػيزيك٥بًًمٍ  كىذى
 ظىلىٍمنىا رىبػَّنىا}: كىقػىٍوليوي . سيٍفلو  إذلى  عيليوٍّ  ًمنٍ  افى كى  إذىا إالَّ  ىىبىطى  ييٍستػىٍعمىلي  فىالى 

 {اٍىًبطيوا قىاؿى } {ا٣بٍىاًسرًينى  ًمنى  لىنىكيونىنَّ  كىتػىٍرٞبىٍنىا لىنىا تػىٍغًفرٍ  دلىٍ  كىًإفٍ  أىنٍػفيسىنىا
 ًف  كيمٍ كىلى  عىديكّّ  لًبػىٍعضو  بػىٍعضيكيمٍ  اٍىًبطيوا}: قػىٍولًوً  بػىٍعدى  ىينىا فػىقىٍوليوي . اآٍليػىتػىٍْبً 
ي  {ًحْبو  إذلى  كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرّّ  اٍْلىٍرضً   غىٍّبًىىا ًمنٍ  اٍْلىٍرضً  إذلى  ىىبىطيوا أىنػَّهيمٍ  يػيبػىْبّْ

 دلىٍ  أىنػَّهيمٍ  عىلىى دىلًيله  {ٚبيٍرىجيوفى  كمنها ٛبىيوتيوفى  كىًفيهىا ٙبىٍيػىٍوفى  ًفيهىا}: كىقىاؿى 
 صىاريكا كىًإ٭بَّىا ٱبيٍرىجيوفى  كىًمٍنوي  ٲبىيوتيوفى  كىًفيوً  يػىٍوفى ٰبىٍ  ًفيوً  ٗبىكىافً  ذىًلكى  قػىٍبلى  يىكيونيوا

ـي  كىكىذىًلكى  كىًثّبىةه  ذىًلكى  ًف  ا١بٍىنًَّة. كىالنُّصيوصي  ًمنٍ  أىبطوا لىمَّا إلىٍيوً   السَّلىفً  كىالى
 اللَّوي  صىلَّى النَّيبَّ  أىفَّ  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىِب  عىنٍ  الصًَّحيحىٍْبً  كىًف . كىاٍْلىًئمَّةً 

ـى  اٍحتى َُّّ }: " قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  ـى  يىا: ميوسىى فػىقىاؿى  كىميوسىى آدى  أىبيو أىٍنتى  آدى
ًئكىتىوي  لىك كىأىٍسجىدى  ريكحو ًمنٍ  ًفيك كىنػىفىخى  بًيىًدهً  اللَّوي  خىلىقىك اٍلبىشىرً   فىًلمىاذىا مىالى

ـى  لىوي  فػىقىاؿى  ًة؟ا١بٍىنَّ  ًمنٍ  كىذيرّْيػَّتىك أىٍخرىٍجتنىا  اللَّوي  اٍصطىفىاؾ الًَّذم ميوسىى أىٍنتى : آدى
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ًموً  ًبرًسىالىًتوً  دي  فػىهىلٍ  كىكىالى ـى  كىعىصىى: التػٍَّورىاةً  ًف  ٘بًى : قىاؿى  نػىعىمٍ  قىاؿى  فػىغىوىل؟ رىبَّوي  آدى
ـى  فىحى َُّّ : فػىقىاؿى  ؟أيٍخلىقى  أىفٍ  قػىٍبلى  عىلىيَّ  اللَّوي  قىدَّرىهي  أىٍمرو  عىلىى تػىليوميًِب  فىًلمىاذىا  آدى
ـى  إ٭بَّىا كىميوسىى"  {ميوسىى ـى  الى  ًمنٍ  ا١بٍىنَّةً  ًمنٍ  بًا٣ٍبيريكجً  كىذيرّْيػَّتيوي  لىوي  حىصىلى  ًلمىا آدى

 بىسىاًتْبً  ًمنٍ  غىيػٍريهي  لىكىافى  اٍْلىٍرضً  ًف  بيٍستىاننا ذىًلكى  كىافى  فػىلىوٍ  كىالنَّكىدً  اٍلمىشىقَّةً 
ـي . )ٍنوي عى  يػيعىوّْضي  اٍْلىٍرضً  ـي  عىلىٍيوً  كىآدى ًر؛ اٍحتى َُّّ  السَّالى  مىٍأميوره  اٍلعىٍبدى  ًْلىفَّ  بًاٍلقىدى

 ًمنٍ  كىيىٍستػىٍغًفرىهي  إلىٍيوً  كىيػىتيوبى  اٍلمىصىاًئبً  ًمنٍ  اللَّوي  قىدَّرىهي  مىا عىلىى يىٍصربى  أىفٍ  عىلىى
 انتهى .أىٍعلىمي  كىاىللَّوي . كا٤بعائب الذُّنيوبً 

/ ُ) للشوكاّن القدير اْلكل معركؼ كقولو منها أم من ا١بنة كف فتح
َٖ) 

 اٍلعىٍيشي : كىالرَّغىدي  ًبسيكيوهًنىا، كىثَّابو  كىاٍبني  النَّخىًعيُّ  كىقػىرىأى  اٍلميٍعجىمىًة، بًفىٍتحً  كرىغىدان 
مىٍبًنيَّةه عىلىى الضَّمّْ، كىًفيهىا ليغىاته كىًثّبىةه  كحىٍيثي ًفيًو،  عىنىاءى  الى  الًَّذم ا٥ٍبىًِبءي 

 . انتهىمىٍذكيورىةه ًف كيتيًب اٍلعىرىبًيَّةً 
 الذم ا٥بِبء العيش، من الواسع فإنو الرَّغىد، : أما(ُٓٓ/ ُ) كقاؿ الطربم

 ا٥بِبء، العيش من كاسعنا أصاب إذا: فالف أٍرغد: يقاؿ. صاحبو ييعِبّْ  ال
 :حيٍجر بن قيسال امرؤ قاؿ كما
نىمىا  رىغىٍد انتهى عىٍيشو  ًف  اْلىٍحدىاثى  يىٍأمىني ...  نىاًعمىا تػىرىاهي  اٍلمىٍرءي  بػىيػٍ
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من ا٤بشيئة كىي اْلرادة كعناه أنكم ٨بّبكف ف اْلكل  {شئتما}قولو: 
 كالتنعم من أم ٜبارىا كنعيمها.

ًذًه الشَّجىرىةى }قولو:  نو قاؿ الشوكاّن ف ال ناىية كالقرب الد {كىالى تػىٍقرىبىا ىى
: قػيٍربنا يػىٍقريبي  بًالضَّمّْ  الشٍَّيءي  قػىريبى : الصّْحىاحً  ًف  : قىاؿى (َٖ/ ُ) القدير فتح
 قرابة أقرب كقربت منو، دىنػىٍوتي  أىمٍ : قػيٍربىاننا أىقٍػرىبيوي  بًاٍلكىٍسرً  كىقىرًبٍػتيوي  دىنىا، أىمٍ 
نىوي  بػىيػٍنىكى كى  اٍلمىاءً  ًإذلى  ًسٍرتى  ًإذىا: ًكتىابىةن  أىٍكتيبي  مثل لىةه، كىبػىيػٍ ، كىااًلٍسمي  لىيػٍ  اٍلقيٍربي
؟ مىا ًْلىٍعرىاِبٍّ  قػيٍلتي : اٍْلىٍصمىًعيُّ  قىاؿى  يػٍري : قىاؿى  اٍلقيٍربي . اٍلغىدً  ًلويريكدً  اللٍَّيلً  سى

ا لًٍلوىًسيلىًة، كىقىٍطعه  لًلذَّرًيعىةً  سىدّّ  ًفيوً  اٍلقيٍربً  عىنً  كىالنػٍَّهيي   عىنً  ضناًعوى  بًوً  جىاءى  كى٥ًبىذى
 ًْلىنَّوي  اٍْلىٍكًل، عىنً  النػٍَّهيى  يىٍستػىٍلًزـي  الى  اٍلقيٍربً  عىنً  النػٍَّهيى  أىفَّ  ٱبىٍفىى كىالى  اٍْلىٍكًل،

 أىفٍ  فىاٍْلىٍكذلى  ًإلىٍيًو، ٰبيٍمىلي  ًإذىا عىنػٍهىا بىًعيده  ىيوى  مىنٍ  الشَّجىرىةً  ٜبىىرً  ًمنٍ  يىٍأكيلي  قىدٍ 
ٍنعي  :يػيقىاؿى  انتهى قلت الصحيح اْلكؿ  .اٍلمىقىاـً  ًمنى  ميٍستػىفىاده  لً اٍْلىكٍ  ًمنى  اٍلمى

 فإف النهي عن القرب يلـز منو النهي عن اْلكل.
 على قاـ ما كلٌ : العرب كالـ ف : كالشجر(ُٔٓ/ ُ) قاؿ الطربم

افً  كىالشَّجىري  كىالنٍَّجمي }: ثناؤه جل اهلل قوؿ كمنو ساؽ،  سورة] {يىٍسجيدى
مى  ام بالنجم يعِب ،[ٔ: الرٞبن  ما كبالشجر نىبت، من اْلرض من ٪بى
 انتهى .ساؽ على استقلٌ 

: بعضهم مث ساؽ رٞبو اهلل اختالؼ أىل التفسّب ف نوع الشجرة فقاؿ
السُّنبلة، كقاؿ بعضهم ىي الكرمة كقاؿ بعضهم ىي التينة، كقاؿ  ىي
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بعضهم ىي النخلة، كقاؿ بعضهم ىي اللوز كقاؿ بعضهم ىي اْلترج 
لرب كالقوؿ ا٢بق أف اهلل تعاذل ذكرىا أهنا شجرة كدل يبْب كقاؿ بعضهم ىي ا

نوعها كالتكلف ف معرفة نوعها داخل ٙبت النهي عن التكلف ف قولو 
: ص] {اٍلميتىكىلًّْفْبى  ًمنى  أىنىا كىمىا أىٍجرو  ًمنٍ  عىلىٍيوً  أىٍسأىليكيمٍ  مىا قيلٍ }تعاذل: 

ٖٔ]  . 
ًذهً بعد أف ذكر ىذا اْلق (ِّٓ/ ُ) كثّب قاؿ ابن  ًف  ًستَّةه  أىقٍػوىاؿه  واؿ: فػىهى
ًذهً  تػىٍفًسّبً   .الشَّجىرىةً  ىى

ـي  قىاؿى  مىا مىةي  اٍْلً  أىفٍ  ذىًلكى  ًف  كىالصَّوىابي : اللَّوي  رىًٞبىوي  جىرًيرو، ٍبني  جىٍعفىرً  أىبيو اٍلعىالَّ
ـى  نػىهىى ثػىنىاؤيهي  جىلَّ  اللَّوى  ًإفَّ : يػيقىاؿى   ًمنٍ  بًعىٍيًنهىا شىجىرىةو  أىٍكلً  عىنٍ  كىزىٍكجىتىوي  آدى

 بًأىمّْ  ًعٍنًدنىا ًعٍلمى  كىالى  ًمنػٍهىا، فىأىكىالن  أىٍشجىارًىىا، سىائًرً  ديكفى  ا١بٍىنًَّة، أىٍشجىارً 
 ًف  ذىًلكى  عىلىى دىلًيالن  لًًعبىاًدهً  يىضىعٍ  دلىٍ  اللَّوى  ًْلىفَّ  التػٍَّعًيًْب؟ عىلىى كىانىتٍ  شىجىرىةو 
: كىًقيلى . اٍلبػيرّْ  شىجىرىةى  كىانىتٍ : ًقيلى  كىقىدٍ . لصًَّحيحىةً ا السُّنَّةً  ًمنى  كىالى  اٍلقيٍرآفً 
 كىاًحدىةن  تىكيوفى  أىفٍ  كىجىائًزه . التّْْبً  شىجىرىةى  كىانىتٍ : كىًقيلى  اٍلًعنىًب، شىجىرىةى  كىانىتٍ 
 دلىٍ  جاىله  جىًهلىوي  كىًإفٍ  علميو، بًوً  العادلى  يػىنػٍفىعي  عيًلمى  ًإذىا ًعٍلمه، كىذىًلكى  ًمنػٍهىا،

ٍهليوي  ضرَّهي ـي  رىجَّحى  كىكىذىًلكى . أىٍعلىمي  كىاللَّوي  بًًو، جى مىا  ًف  الرَّازًمُّ  الدّْينً  فىٍخري  اٍْلً
 الصواب. انتهى كىو كغّبه، تفسّبه

: أم فتصّبا من الظا٤بْب بسبب {فتكونا من الظا٤بْب}قولو تعاذل: 
شرؾ ا٤بعصية، كالظلم كضع الشيء ف غّب موضعو كمنو ما يكوف كفرا كال
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كأكثر  [ُّ: لقماف] {عىًظيمه  لىظيٍلمه  الشٍّْرؾى  ًإفَّ }باهلل تعاذل قاؿ تعاذل 
 ا٤بذكور ف القرآف من ىذا النوع كقد يكوف ظلم دكف ظلم

 :(ّٕٓ: ص) قاؿ الراغب ف ا٤بفردات
 فيما كيقاؿ الٌدائرة، نقطة ٦برل ٯبرم الذم ا٢بقٌ  ٦باكزة ف يقاؿ كالظٍُّلمي 
 الٌذنب كف الكبّب، الٌذنب ف يستعمل ك٥بذا الٌتجاكز، من يقلٌ  كفيما يكثر

 بْب كاف كإف ظادل، إبليس كف ظادل، تعٌديو ف آلدـ قيل كلذلك الٌصغّب،
 :ثالثةه  الظٍُّلمي : ا٢بكماء بعض قاؿ. بعيد بوف الظٍُّلمىٍْبً 
 كالٌشرؾ الكفر: كأعظمو تعاذل، اهلل كبْب اْلنساف بْب ظيٍلمه  
كإيٌاه  ،[ُّ/ لقماف] {عىًظيمه  لىظيٍلمه  الشٍّْرؾى  ًإفَّ } :قاؿ ذلككل كالٌنفاؽ،

 كىالظَّاًلًمْبى } ،[ُٖ/ ىود] {الظَّاًلًمْبى  عىلىى اللَّوً  لىٍعنىةي  أىال}: بقولو قصد
 أىٍظلىمي  فىمىنٍ }: كقاؿ كثّبة، آم ف ،[ُّ/ اْلنساف] {أىلًيمان  عىذابان  ٥بىيمٍ  أىعىدَّ 
ل ٩بَّنً  أىٍظلىمي  كىمىنٍ } ،[ِّ/ الزمر] {وً اللَّ  عىلىى كىذىبى  ٩بَّنٍ   اللَّوً  عىلىى افٍػَبى

ًذبان   [.ّٗ/ اْلنعاـ] {كى
 إذل {سىيّْئىةه  سىيّْئىةو  كىجىزاءي }: بقولو قصد كإيٌاه الناس، كبْب بينو ظيٍلمه ك

بُّ  ال ًإنَّوي }: قولو  يىٍظًلميوفى  ًذينى الَّ  عىلىى السًَّبيلي  ًإ٭بَّىا}: كبقولو ،{الظَّاًلًمْبى  ٰبًي
 [.ّّ/ اْلسراء] {مىٍظليومان  قيًتلى  كىمىنٍ } :، كبقولو[ِْ/ الشورل] {النَّاسى 
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 {لًنػىٍفًسوً  ظادًله  فىًمنػٍهيمٍ }: بقولو قصد كإيٌاه نفسو، كبْب بينو ظيٍلمه ك
 ظىلىميوا ًإذٍ } ،[ْْ/ النمل] {نػىٍفًسي ظىلىٍمتي }: كقولو ،[ِّ/ فاطر]

: أم ،[ّٓ/ البقرة] {الظَّاًلًمْبى  ًمنى  فػىتىكيونا} ،[ْٔ/ نساءال] {أىنٍػفيسىهيمٍ 
/ البقرة] {نػىٍفسىوي  ظىلىمى  ذًلكى فػىقىدٍ  يػىٍفعىلٍ  كىمىنٍ } أنفسهم، الظَّاًلًمْبى  من

ُِّ.] 
 يهمٌ  ما أٌكؿ ف اْلنساف فإفٌ  للٌنفس، ظيٍلمه  ا٢بقيقة ف الٌثالثة ىذه ككلٌ 

 انتهى .الظٍُّلمً  ف مبتدئ أبدا ادًلي الظَّ  فإذا نفسو، ظىلىمى  فقد بالظٍُّلمً 
: ظيٍلمه ديكفى ظيٍلمو كقد بوب البخارم رٞبو اهلل ف صحيحو   كذكر  بىابه

: لىمَّا نػىزىلىٍت:  (ِّحديث رقم ) الًَّذينى آمىنيوا كىدلىٍ }عىٍن عىٍبًد اللًَّو، قىاؿى
رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي [ ًإٲبىانػىهيٍم ًبظيٍلمو قىاؿى أىٍصحىابي ِٖ]اْلنعاـ:  {يػىٍلًبسيوا

 {لىظيٍلمه عىًظيمه  ًإفَّ الشٍّْرؾى }عىلىٍيًو كىسىلَّمى: أىيػُّنىا دلٍى يىٍظًلٍم؟ فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ: 
 (ٕٖ/ ُ) البارم . كأخرجو مسلم قاؿ ا٢بافظ ف فتح[ُّ]لقماف: 

 (ديكفى  ظيٍلمو  ديكفى  ظيٍلمو  بىابي  قػىٍوليوي )
 أىمٍ  اٍْلىٍدَنى  ٗبىٍعُبى  أىكٍ  ميتػىغىاًيرىةه  الظٍُّلمً  أىنٍػوىاعي  أىمٍ  غىيػٍرى  ٗبىٍعُبى  تىكيوفى  فٍ أى  ٰبيٍتىمىلي 
ًذهً  اٍلميصىنّْفً  مىٍقصيودً  ًف  أىٍظهىري  كىىيوى  بػىٍعضو  ًمنٍ  أىخىفُّ  بػىٍعضيهىا  ا١بٍيٍملىةي  كىىى

ٲبىافً  ًكتىابً  ًف  أىٍٞبىدي  رىكىاهي  حىًديثو  لىٍفظي   من أىٍيضنا كىرىكىاهي  عىطىاءو  يثً حىدً  ًمنٍ  اٍْلً
 ٰبىٍكيمٍ  دلىٍ  كىمىنٍ  تػىعىاذلى  قػىٍولًوً  مىٍعُبى  ًف  كىىيوى  ٗبىٍعنىاهي  عىبَّاسو  بن عىن طىاكس طىرًيق

 اٍلمىٍرفيوعً  بًا٢بٍىًديثً  لىوي  كىاٍستىدىؿَّ  تػىٍرٝبىىةن  اٍلميؤىلّْفي  فىاٍستػىٍعمىلىوي  اآٍليىةى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ٗبىا
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لىةً  كىكىٍجوي   اٍلمىعىاًصي أىنٍػوىاعً  عيميوـى  ًبظيٍلمو  قػىٍولًوً  ًمنٍ  فىًهميوا الصَّحىابىةى  أىفَّ  ًمٍنوي  الدَّالى
ى  كىًإ٭بَّىا ذىًلكى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبُّ  عىلىٍيًهمي  يػيٍنًكرٍ  كىدلىٍ   اٍلميرىادى  أىفَّ  ٥بىيمٍ  بػىْبَّ

 لًلظٍُّلمً  أىفَّ  عىلىى فىدىؿَّ  سىنػيوىضّْحيوي  مىا عىلىى الشٍّْرؾي  ىيوى كى  الظٍُّلمً  أىنٍػوىاعً  أىٍعظىمي 
ا ًإيرىادً  كىمينىاسىبىةي  ميتػىفىاًكتىةن  مىرىاًتبى  ـى  مىا عىًقبى  ىىذى  غّب اٍلمعاًصي أىفَّ  ًمنٍ  تػىقىدَّ
ا عىلىى اٍلًملَّةً  عىنً  اٍلميٍخرًجً  اٍلكيٍفرً  ًإذلى  صىاًحبػيهىا ال ينسب الٌشرؾ  ٍقرًيرً التػَّ  ىىذى

 ظىاًىرىةه. انتهى
كا٤براد بالظلم ىنا ا٤بعصية ْلف اْلنبياء معصوموف من الشرؾ كدؿ على أف 
اْلكل من الشجرة كانت معصية ْلنو كصف بالظلم ك٤با ترتب عليها من 

 العقوبة.
 تقي اْلسالـ شيخ : كقاؿ(ِْٗ/ ُ) التأكيل ٧باسن القا٠بي ف قاؿ

 ٤با السالـ، عليو آدـ أف الصواب: ينا٤بتأخر  من كٝباعة تيمية بن الدين
 :التأكيدات من بأنواع كالمو كأكد ناصح، أنو اهلل عدك قا٠بو

 . القسم أحدىا:
 . فعلية ال ا٠بية ٔبملة اْلتيافك
 . ا٣برب ف التأكيد بالـ اْلتياف الرابع. التأكيد بأداة تصديرىاك

 . ا٢بدث على الدا فعال ال فاعل اسم بو اْلتياف
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 باهلل ٰبلف أحدا أف آدـ يظن كدل. فيو القليل على ا٤بعموؿ تقدـ السادس:
 ا١بنة، من ٱبرج دل منها أكل إف كأنو صدقو، فظن غموس، ٲبْب كاذبا
 كلعلو أرجح، ا٣بلود فمصلحة مفسدة، فيو كاف كإف اْلكل، أف كرأل
 ٘بد كما توبة، أك باعتذار ذلك أثناء ف اليمْب مفسدة استدراؾ لو يتأتى
 .معصية على أقدـ مؤمن كل نفس ف التأكيل ىذا
 فالتأكيل بالتأكيل، إال ا١بنة من ٱبرج دل السالـ عليو فآدـ: مفلح ابن قاؿ

 ظا٤با يكوف كأف كا٤بخالفة، ا٤بعصية، يقصد دل فهو كإال أخرجو، اهلل لنص
 .انتهى. للشقاء مستحقا

أعظم ضررا ترؾ ا٤بأمور أك فعل كيذكر العلماء ىنا مسألة كىي أيهما  
احملظور كرجح ابن القيم كغّبه أف جنس ترؾ ا٤بأمور أعظم من جنس فعل 
احملظور مستدال بقصة آدـ مع إبليس اللعْب حيث ترؾ إبليس فعل ا٤بأمور 

 فطرد من رٞبة اهلل. 
 عيًصيى  ذىٍنبو  أىكَّؿى  :(ٖٖ/ َِ) الفتاكل قاؿ شيخ اْلسالـ كما ف ٦بموع

ٍنسً  كىأىِب  ا١بًٍنّْ  أىِب  ًمنٍ  كىافى  بًوً  اللَّوي  ٍأميورىٍينً  الثػَّقىلىٍْبً  أىبػىوىمٍ  اٍْلً  ذىٍنبي  كىكىافى  اٍلمى
 كىاٍسًتٍكبىارنا إبىاءن  السُّجيودي  كىىيوى  بًوً  اٍلمىٍأميورً  تػىٍرؾي  كىىيوى  كىأىٍسبىقى  أىٍكبػىرى  ا١بًٍنّْ  أىِب 

ٍنسً  أىِب  كىذىٍنبي  ـي  فػىتػىلىقَّى} اصىًغّبن  ذىنٍػبنا كىافى  اٍْلً  فػىتىابى  كىًلمىاتو  رىبّْوً  ًمنٍ  آدى
 الشَّجىرىًة؛ انتهى ًمنٍ  اٍْلىٍكلي  كىىيوى  عىٍنوي  اٍلمىٍنًهيَّ  فػىعىلى  إ٭بَّىا كىىيوى  {عىلىٍيوً 

 (ّٗ: ص) الشاكرين كذخّبة الصابرين قاؿ ابن القيم ف عدة
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 كلو ظوراحمل كفعل ا٤بأمور ترؾ اْلصلْب ىذين إذل ترجع كلها الذنوب اف
 بأدَن اْلٲباف مأمور من أتى حٌب آخره إذل أكلو من كلو احملظور العبد فعل
 كدل ٧بظور كل ترؾ كلو النار ف ا٣بلود من بذلك ٪با منو ذرة مثقاؿ أدَن
 ٚبرج منو الذر مثاقيل شيء فأم السعّب ف ٨بلدا لكاف اْلٲباف ٗبأمور يأت
 ف ا٣بلود تقتضي ال مضاعفة أضعافا منو ا١بباؿ كزف شيء إذل النار من

 .منو شيء أدَن أك ا٤بأمور ذلك كجود مع النار
 تسقط كال التوبة ٗبأمور تسقط آخرىا إذل أك٥با من احملظورات ٝبيع أف

 بْب خالؼ كال عليو الوفاة أك بالشرؾ اال ا٤بخالفة معصية كلها ا٤بأمورات
 لطاعةا تسقط ىل كاختلفوا منو بالتوبة يسقط ٧بظور كل اف اْلمة

 .موضعو ىذا ليس كتفاصيل نزاع ا٤بسألة كف با٤بعصية
 عليو فتاب ربو اجتباه أف عاقبتو فكاف احملظور يفعل كاف اْلب ذنب أف

 سبحانو اهلل ذكر ما عاقبتو فكاف ا٤بأمور بَبؾ كاف إبليس كذنب كىدل
 انتهى .القيامة يـو إذل للذرية عربة ىذا كجعل

نفسو كما ف حديث أِب ذر رضي اهلل عنو  كقد حـر اهلل تعاذل الظلم على
قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ اهلل تعاذل ))يا عبادم إّن 
حرمت الظلم على نفسي كجعلتو ٧برما بينكم فال تظا٤بوا(( كقد قاؿ 

 {كال يظلم ربك أحدا}كقاؿ تعاذل:  {كما ربك بظالـ للعبيد}تعلى: 
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ب أف تتضمن كماؿ الضد كىو إثبات فهي من الصفات ا٤بنفية الٍب ٯب
 عدؿ اهلل تعاذل.
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 :(ِْٓ/ ُ)الطربم  من الزلة أم ا٣بطيئة قاؿ {فىأىزى٥بَّيمىا}
 الالـ، بتشديد" فأز٥بَّما"عامتهم،  فقرأتو. ذلك قراءة ف القىرىأة اختلفت

 فأتى كأخطأ، فيو ىفا إذا: دينو ف الرجل زؿَّ  قولك من استز٥بَّما،: ٗبعُب
 أك دينو ف أجلو من يزؿٌ  ما لو سبب إذا: غّبه كأزلَّو. فيو إتيانو لو ليس ما

 من كزكجتو آدـ خيركجى  إبليسى  إذل ذكره تعاذل اهلل أضاؼ كلذلك دنياه،
 الذم كافى  ْلنو ،"فيو كانا ٩با"إبليس  يعِب" فأخرجهما" :فقاؿ ا١بنة،
 .ا١بنة من بإخراجهما عليها اهلل عاقبهما الٍب ا٣بطيئة ٥بما سىبَّب
 تنحيتو كذلك الشيء، عن الشيء لةإزىا ٗبعُب ،"فأزىا٥بما" :آخركف كقرأه
 حدثنا -"فأز٥بما"، ما: كقد ركم عن ابن عباس ف تأكيل قولو: .عنو

: قاؿ جيري ُّ، ابن عن حجاج، حدثِب: قاؿ ا٢بسْب، حدثنا: قاؿ القاسم،
 .أغواٮبا: قاؿ" الشيطاف فأز٥بما" :تعاذل قولو تأكيل ف عباس ابن قاؿ

 قد ثناؤه جل اهلل ْلف ،"فأز٥بَّما" :رأق من قراءة بالصواب القراءتْب كأكذل
 ىو كذلك. فيو كانا ٩با أخرجهما إبليس بأف. يتلوه الذم ا٢برؼ ف أخرب
 التنحية معُب اْلزالة معُب كاف إذٍ  - كجو فال ،"فأزا٥بما"قولو  معُب

" فيو كانا ٩با فأخرجهما عنها الشيطافي  فأزا٥بما" :يقاؿ أف - كاْلخراج
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 ا٤بفهـو كلكن. فيو كانا ٩با فأزا٥بما عنها الشيطاف مافأزا٥ب" :كقولو فيكوف
 فأز٥بما" :ثناؤه جل قاؿ كما - اهلل طاعة عن إبليسي  فاستز٥بما: يقاؿ أف

 انتهى .ا١بنة من إياٮبا باستزاللو فأخرجهما - القراء بو كقرأت ،"الشيطاف
 (ِّٓ/ ُ) كثّب كقاؿ ابن

: قػىٍولًوً  ًف  الضًَّمّبي  يىكيوفى  أىفٍ  يىًصحُّ  {عىنػٍهىا ٍيطىافي الشَّ  فىأىزى٥بَّيمىا}: تػىعىاذلى  كىقػىٍوليوي 
ـً  مىٍعُبى  فػىيىكيوفي  ًإذلى ا١بٍىنًَّة، عىاًئدنا {عىنػٍهىا}  ٍبني  عىاًصمي  كى  ٞبىٍزىةي  قىاؿى  كىمىا اٍلكىالى

 وفى يىكي  أىفٍ  كىيىًصحُّ . فنٌحاٮبا: أىمٍ  فىأىزىا٥بىيمىا، النَّجيود، أىِب  اٍبني  كىىيوى  بػىٍهدلىة،
ـً  مىٍعُبى  فػىيىكيوفي  الشَّجىرىةي، كىىيوى  اٍلمىٍذكيورًينى، أىقٍػرىبً  عىلىى عىاًئدنا  قىاؿى  كىمىا اٍلكىالى

ا فػىعىلىى الزَّلىًل، قىًبيلً  ًمنٍ : أىمٍ  {فىأىزى٥بَّيمىا} كقتادةي  ا٢بٍىسىني   تػىٍقًديري  يىكيوفي  ىىذى
ـً   يػيٍؤفىكي }: تػىعىاذلى  قىاؿى  كىمىا ًبسىبىًبهىا،: أىمٍ  {عىنػٍهىا الشٍَّيطىافي  فىأىزى٥بَّيمىا} اٍلكىالى

؛ ىيوى  مىنٍ  ًبسىبىًبوً  ييٍصرىؼي : أىمٍ [ ٗ: الذَّارًيىاتً ] {أيًفكى  مىنٍ  عىٍنوي   كى٥ًبىذىا مىٍأفيوؾه
ٍنزًؿً  اللّْبىاسً  ًمنى : أىمٍ  {ًفيوً  كىانىا ٩بَّا فىأىٍخرىجىهيمىا}: تػىعىاذلى  قىاؿى   الرٍَّحبً  كىاٍلمى

 انتهى .كىالرَّاحىةً  ا٥ٍبىًِبءً  كىالرٍّْزؽً 
قولو الشيطاف: ىو علم على إبليس عند إطالقو كقد تقدـ معُب الشيطاف 

 :(ْْٓ: ص) القرآف غريب ف قاؿ الراغب ا٤بفردات
 شىطيوفه، بئر: كمنو تباعد،: أم شىطىنى : من كىو أصلٌية، فيو النوف الشٍَّيطىافي 
 :من زائدة، فيو النوف لب: كقيل شىطيوفه، كغربة الٌدار، كشىطىنىتً 
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 قولو عليو دؿٌ  كما النار من ٨بلوؽ فىالشٍَّيطىافي  غضبا، احَبؽ: يىًشيطي  شىاطى 
 ذلك من كلكونو ،[ُٓ/ الرٞبن] {نارو  ًمنٍ  مارًجو  ًمنٍ  ا١بٍىافَّ  خىلىقى }ك: تعاذل

 آلدـ، الٌسجود من كامتنع الٌذميمة، كا٢بمٌية الغضبٌية القٌوة بفرط اختصٌ 
 .كا٢بيوانات كاْلنس ا١بنٌ  من عاـر لكلٌ  اسم الٌشيطاف: دةعبي أبو قاؿ

كقد ذكر العلماء ف ىذا ا٤بوطن أثارا كثّبة ف كيفية كسوسة إبليس آلدـ 
فػىوىٍسوىسى ٥بىيمىا الشٍَّيطىافي لًييٍبًدمى }عليو السالـ ا٤بذكور ف قوؿ اهلل تعاذل: 

قىاؿى مىا نػىهىاكيمىا رىبُّكيمىا عىٍن ىىًذًه ٥بىيمىا مىا كيكرًمى عىنػٍهيمىا ًمٍن سىٍوآهًتًمىا كى 
كىقىا٠بىىهيمىا ًإّنّْ لىكيمىا *الشَّجىرىًة ًإالَّ أىٍف تىكيونىا مىلىكىٍْبً أىٍك تىكيونىا ًمنى ا٣بٍىاًلًدينى  

ٮبيىا بًغيريكرو فػىلىمَّا ذىاقىا الشَّجىرىةى بىدىٍت ٥بىيمىا سىٍوآتػيهيمىا  *لىًمنى النَّاًصًحْبى  فىدىالَّ
كىطىًفقىا ٱبىًٍصفىاًف عىلىٍيًهمىا ًمٍن كىرىًؽ ا١بٍىنًَّة كىنىادىاٮبيىا رىبػُّهيمىا أىدلٍى أىنٍػهىكيمىا عىٍن 

، كدل أرل من {تًٍلكيمىا الشَّجىرىًة كىأىقيٍل لىكيمىا ًإفَّ الشٍَّيطىافى لىكيمىا عىديكّّ ميًبْبه 
  أعلم. اآلثار ما تقـو بو حجة إال كجوب اْلٲباف بظاىر القرآف كاهلل

 بعد آدـ كلم حٌب ا١بنة إذل كصولو سىبب : فأما(ِّٓ/ ُ) قاؿ الطربم
 ككىب عباس ابن عن ريكم فيما فليس عنها، كطرده منها اهلل أخرجو أف
 ال قوال ذلك كاف إذ ميدافعتو، فهم لذم ٯبوز معُب ذلك ف منبو بن

 اْلمور من كىو ٖبالفو، حجة من تصديقو يلـز خرب كال عقل يدفعو
 جل اهلل أخربنا ما على خطأّما إذل كصل أنو ذلك ف كالقوؿ. ا٤بمكنة
 ذلك بل ا٤بتأكلوف، قالو الذم بنحو ذلك إذل كصل يكوف أف ك٩بكن ثناؤه؛
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. ذلك تصحيح على التأكيل أىل أقواؿ لتتابع كذلك،  -اهلل شاء إف-
 ٞبيد، قلت: ابن ابن بو حدثنا :ما ذلك ف قاؿ قد إسحاؽ ابن كاف كإف

 كاهلل ذلك، ف إسحاؽ ابن قاؿ: قاؿ سلمة، حدثنا: قاؿ ٞبيد كذاب
 كزكجتو آدـ إذل خىلص إنو: التوراة كأىل عباس ابن قاؿ كما أعلم،

 ف آدـ ابن يأيت كأنو كذريتو، آدـ بو ليبتلي لو اهلل جعل الذم بسيلطانو
 و،من أراد ما إذل ٱبلص حٌب أحوالو، من حاؿ كل كف يىقظتو، كف نػىٍومتو
 اهلل قاؿ كقد. يراه ال كىو الشهوة نفسو ف كيوقع ا٤بعصية، إذل يدعوىه حٌب
 بىًِب  يىا: )كقاؿ ،"فيو كانا ٩با فأخرىجهما عنها، الشيطاف فأز٥بما" :كجلٌ  عز
ـى  هيمىا الشٍَّيطىافي كىمىا أىٍخرىجى أىبػىوىٍيكيٍم ًمنى ا١بٍىنًَّة يػىٍنزًعي عىنػٍهيمىا لًبىاسى يػىٍفًتنػىنَّكيمي  ال آدى

ًيػىهيمىا سىٍوآهًتًمىا ًإنَّوي يػىرىاكيٍم ىيوى كىقىًبيليوي ًمٍن حىٍيثي ال تػىرىٍكنػىهيٍم ًإنَّا جىعىٍلنىا  ًلّبي
[ كقد قاؿ اهلل ِٕالشَّيىاًطْبى أىٍكلًيىاءى لًلًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى( ]سورة اْلعراؼ: 

لنَّاًس( إذل آخر السورة. مث لنبيو عليو السالـ: )قيٍل أىعيوذي ًبرىبّْ النَّاًس مىًلًك ا
ذكر اْلخبار الٍب ريكيت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: إف 
رل الدـ. مث قاؿ ابن إسحاؽ: كإ٭با أمري ابن  الشيطاف ٯبرم من ابن آدـى ٦بى
آدـ فيما بينو كبْب عدكّْ اهلل، كأمره فيما بينو كبْب آدـ. فقاؿ اهلل: )فىاٍىًبٍط 

بػَّرى ًفيهىا فىاٍخريٍج إًنَّكى ًمنى الصَّاًغرًينى( ]سورة ًمنػٍهىا فىمىا يى  كيوفي لىكى أىٍف تػىتىكى
[. مث خلص إذل آدـ كزكجتو حٌب كلمهما، كما قصَّ اهلل ُّاْلعراؼ: 

ـي ىىٍل أىديلُّكى  علينا من خربٮبا، فقاؿ: )فػىوىٍسوىسى ًإلىٍيًو الشٍَّيطىافي قىاؿى يىا آدى
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[، فخلص إليهما ٗبا َُِميٍلكو ال يػىبػٍلىى( ]سورة طو: عىلىى شىجىرىًة ا٣ٍبيٍلًد كى 
 . انتهىفاهلل أعلمي أٌم ذلك كاف-خلص إذل ذريتو من حيث ال يريانو 

كذكر ا٤بفسركف أف إبليس اللعْب دخل على آدـ من جهة حواء فهي الٍب 
زينت لو اْلكل من الشجرة كىذا الظاىر لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 «زىٍكجىهىا أينٍػثىى ٚبىينَّ  دلىٍ  حىوَّاءي  كىلىٍوالى  اللٍَّحمي، ٱبىٍنىزً  دلىٍ  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو لىٍوالى »كسلم: 
 أخرجو البخارم كمسلم عن أِب ىريرة رضي اهلل عنو.

كقولو: "دل ٚبن أنثى زكجها" فيو إشارة إذل ما كقع من حواء ف تزيينها  
انتها: أهنا قبلت ما آلدـ اْلكل من الشجرة حٌب كقع ف ذلك، فمعُب خي

زيَّن ٥با إبليس حٌب زينتو آلدـ، ك٤با كانت ىي أـ بنات آدـ أشبهنها 
بالوالدة كنػىزٍع العرؽ، فال تكاد امرأة تسلم من خيانة زكجها بالفعل أك 
بالقوؿ، كليس ا٤برادي با٣بيانة ىنا ارتكاب الفواحش حاشا ككال، كلكن ٤با 

كحسَّنت ذلك آلدـ، عدَّ ذلك  مالت إذل شهوة النفس من أكل الشجرة،
خيانة لو، كأما من جاء بعدىا من النساء فخيانة كل كاحدة منهن 
ـي فجحدت ذريتيو"، كف  ٕبسبها، كقريب من ىذا حديث "جىحىدى آد
ا٢بديث إشارة إذل تسلية الرجاؿ فيما يقع ٥بم من نسائهم ٗبا كقع من 

ـو من كقع منها شيء أمهنَّ الكربل، كأف ذلك من طبعهن فال ييفًرط ف ل
من غّب قصد إليو، أك على سبيل النُّدكر، كينبغي ٥بن أف ال يتمكَّنَّ ّٔذا 
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ف االسَبساؿ ف ىذا النوع، بل يضبطن أنفسهن، كٯباىدف ىواىن، كاهلل 
 ا٤بستعاف. انتهى كالـ ا٢بافظ.

أم كاف سببا ف إخراجهما من ا١بنة  {فأخرجهما ٩با كانا فيو}قولو: 
  الفعل إذل سببو.فأضاؼ اهلل

 زىاؿى  ًمنٍ  أىزىاؿى  جىعىلى  ًإذىا" ًفيوً  كىانىا ٩بَّا : فىأىٍخرىجىهيما(ُِّ/ ُ) القرطيب قاؿ
 أىفٍ  ٲبيًٍكني  قىدٍ  ًإذٍ  لًلزَّكىاًؿ، كىبػىيىافه  تىٍأًكيده " فىأىٍخرىجىهيما:" فػىقىٍوليوي  اٍلمىكىافً  عىنً 

، كىلىٍيسى  ا١بٍىنًَّة، ًمنى  آخىرى  فو مىكىا ًإذلى  ًفيوً  كىانىا مىكىافو  عىنٍ  يػىزيكالى   كىًإ٭بَّىا كىذىًلكى
ـي  كىلًيىكيوفى  ًمنػٍهىا، خيًلقىا ًْلىنػَّهيمىا اٍْلىٍرًض، ًإذلى  ا١بٍىنَّةً  ًمنى  ًإٍخرىاجيهيمىا كىافى   آدى

ًليفىةن   قىصىدى  اكىًإ٭بَّى  ًمنػٍهىا ًإٍخرىاجىوي  -اللَّوي  لىعىنىوي -ًإٍبًليسي  يػىٍقًصدٍ  كىدلىٍ . اٍْلىٍرضً  ًف  خى
، أيٍبًعدى  كىمىا كىًإبٍػعىاًدهً  مىٍرتػىبىًتوً  ًمنٍ  ًإٍسقىاطىوي  ليغٍ  فػىلىمٍ  ىيوى هي  يػىبػٍ  أىٍدرىؾى  كىالى  مىٍقًصدى
ٍيبىةى  نػىٍفسو  كىغىٍيظى  عىٍْبو  سيٍخنىةى  اٍزدىادى  بىلً  ميرىادىهي، :" ثػىنىاؤيهي  جىلَّ  اللَّوي  قىاؿى . ظىنٍّ  كىخى

ـي  عىلىٍيوً  فىصىارى [ ُِِ: طو] كىىىدل لىٍيوً عى  فىتابى  رىبُّوي  اٍجتىباهي  مثيَّ  ًليفىةى  السَّالى  خى
 صىلَّى! كىا١بٍىارً  ا٣بٍىًليفىةً  بػىٍْبى  فىكىمٍ  دىارًًه، ًف  لىوي  جىارنا كىافى  أىفٍ  بػىٍعدى  أىٍرًضوً  ًف  اللَّوً 
، ًإذلى  ذىًلكى  كىنيًسبى . كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي   كىالى . كىًإٍغوىائًوً  وً ًبسىبىبً  كىافى  ًْلىنَّوي  ًإٍبًليسى

ؼى  ـى، ًإٍغوىاءً  ميتػىوىرلّْى  كىافى  ًإٍبًليسى  أىفَّ  كىغىٍّبًًىمٍ  التٍَّأًكيلً  أىٍىلً  بػىٍْبى  ًخالى  آدى
ٍيًفيًَّة، ًف  كىاٍختيًلفى   أىٍغوىاٮبيىا اٍلعيلىمىاءً  كىٝبيٍهيوري  عىبَّاسو  كىاٍبني  مىٍسعيودو  اٍبني  فػىقىاؿى  اٍلكى
" النَّاًصًحْبى  لىًمنى  لىكيما ًإّنّْ  كىقا٠بىىهيما:" تػىعىاذلى  قػىٍوليوي  ذىًلكى  كىدىلًيلي  ميشىافػىهىةن،
 كىٍىبً  عىنٍ  الرَّزَّاؽً  عىٍبدي  كىذىكىرىهي  بػىٍعضيهيٍم، كىقىاؿى . اٍلميشىافػىهىةي  ظىاًىريىىا كىاٍلميقىا٠بىىةي 
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اٍلبيٍخًتيَّةً  بىعو أىرٍ  ذىاتي  كىًىيى  ا٢بٍىيَّةً  فىمً  ًف  ا١بٍىنَّةى  دىخىلى : مينىبّْوو، ٍبنً   أىٍحسىنً  ًمنٍ  كى
 عرض أف بػىٍعدى  تػىعىاذلى  اللَّوي  خىلىقىهىا دىابَّةو 

_ كذكر كالما ال دليل  ،نػىٍفسىوي عىلىى كىًثّبو ًمنى ا٢بٍىيػىوىاًف فػىلىٍم ييٍدًخٍلوي ًإالَّ ا٢بٍىيَّةي 
ًل ا١بٍىنَّةى ًإذلى كىقىالىٍت طىائًفىةه: ًإفَّ إًٍبًليسى دلٍى يىٍدخي عليو تقـو بو حجة _ كقاؿ 

ـى بػىٍعدى مىا أيٍخرًجى ًمنػٍهىا كىًإ٭بَّىا أىٍغوىل ًبشىٍيطىانًًو كىسيٍلطىانًًو كىًكٍسوىاًسًو الًٍَّب أىٍعطىاهي  آدى
، كىمىا قىاؿى صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )ًإفَّ الشٍَّيطىافى ٯبىٍرًم ًمنى اٍبًن  اللَّوي تػىعىاذلى

ـى ٦بىٍرىل الدَّ  (. كىاللَّوي أىٍعلىمي.آدى  انتهى ـً
 :(ِّٖ/ ُ) كثّب ابن قاؿ

 فىأىمَّا ميكىرَّمنا، ا١بٍىنَّةً  ديخيوؿً  ًمنٍ  ميًنعى  أىنَّوي : أىحىديىىا بًأىٍجوًبىةو، ا١بٍيٍمهيوري  كىأىجىابى 
ىىانىًة، الرَّدٍعً  كىٍجوً  عىلىى ٍتىًنعي؛ فىالى  كىاٍْلً ا ٲبى  ًف  اءى جى  كىمىا: بػىٍعضيهيمٍ  قىاؿى  كى٥ًبىذى

 أىنَّوي  ٰبىٍتىًملي : بػىٍعضيهيمٍ  قىاؿى  كىقىدٍ  ا١بٍىنًَّة، ًإذلى  ا٢بٍىيَّةً  فىمً  ًف  دىخىلى  أىنَّوي  التػٍَّورىاةً 
 ٥بىيمىا كىٍسوىسى  أىنَّوي  ٰبىٍتىًملي : بػىٍعضيهيمٍ  كىقىاؿى  ا١بٍىنًَّة، بىابً  خىارًجي  كىىيوى  ٥بىيمىا كىٍسوىسى 

 انتهى .كىغىيػٍريهي  الز٨َّبىٍشىرًمُّ  ذىكىرىىىا السَّمىاًء، ًف  كىٮبيىا اٍْلىٍرًض، ًف  كىىيوى 
كمع ذلك يكفي اْلٲباف بظاىر القرآف دكف ٕبث كتنقيب عن الذم دل 

 ٬برب بو فنؤمن أنو كسوس ٥بما كقا٠بهما كغرٮبا كاهلل ا٤بستعاف.
 .[ّٔ: البقرة] {عىديكّّ  لًبػىٍعضو  بػىٍعضيكيمٍ  اٍىًبطيوا كىقػيٍلنىا}قولو تعاذل: 
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أم اخرجوا منها  {اٍىًبطيوا}أم اهلل قاؿ ٥بم كا١بمع للتعظيم،  {كىقػيٍلنىا}
 نزكال كفيو داللة على أف ا١بنة ف السماء على ما يأيت.

 (ِّٖ: ص) القرآف غريب ف قاؿ الراغب ف ا٤بفردات 
: بالفتح كا٥بىبيوط ا٢بجر، كهبوط القهر سبيل على اال٫بدار: ا٥بيبيوط

 :يقاؿ. ا٤بنحدر
 قاؿ. كاحد لفظ على كا٤بتعٌدم الالـز يكوف غّبم، كىىبىٍطتي  أنا، تي ىىبىطٍ 
 ىىبىٍطتي : يقاؿ[ ْٕ/ البقرة]اللًَّو  خىٍشيىةً  ًمنٍ  يػىٍهًبطي  لىما ًمٍنها كىًإفَّ : تعاذل

 االستخفاؼ سبيل فعلى ا٥بيبيوط اْلنساف ف استعمل كإذا ىىٍبطان، كىىبىٍطتيوي 
 شرفها، على نٌبو الٍب اْلشياء ف تعاذل ذكره اْلنزاؿ فإفٌ  اْلنزاؿ، ٖبالؼ
 على نٌبو حيث ذكر كا٥بىبيوطي . ذلك كغّب كا٤بطر كالقرآف ا٤بالئكة كإنزاؿ
 ًمٍنها فىاٍىًبطٍ  ،[ّٔ/ البقرة] عىديكّّ  لًبػىٍعضو  بػىٍعضيكيمٍ  اٍىًبطيوا كىقػيٍلنىا: ٫بو الغضٌ 

بػَّرى  أىفٍ  لىكى  يىكيوفي  فىما  لىكيمٍ  فىًإفَّ  ًمٍصران  ٍىًبطيواا ،[ ُّ/ اْلعراؼ] ًفيها تػىتىكى
[ ُٔ/ البقرة] سىأىٍلتيمٍ  ما لىكيمٍ  فىًإفَّ : قولو ف كليس[ ُٔ/ البقرة] سىأىٍلتيمٍ  ما

لَّةي  عىلىٍيًهمي  كىضيرًبىتٍ  :قاؿ تعاذل أنو ترل أال كتشريف، تعظيم نىةي  الذّْ  كىاٍلمىٍسكى
 . انتهى[ُٔ/ البقرة] اللَّوً  ًمنى  بًغىضىبو  كىباؤيا
ف أىل التأكيل ف معُب قولو ))اىبطوا منها ٝبيعا(( مع إٝباعهم كاختل

على أف آدـ كحواء داخالف ف ا٣برب كقد ساؽ اآلثار بأسانيدىا ابن جرير 
ـى  ًخطىابه  : اٍىًبطيوا(ُٖ/ ُ) القدير ف تفسّبه قاؿ الشوكاّن ف فتح  آًلدى
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 اٍلبػىٍعضً  ًعٍندى  ا١بٍىٍمعً  أىقىلُّ  ااًلثٍػنػىٍْبً  فَّ ًْلى  ا١بٍىٍمعي  بًوً  ٱبيىاطىبي  ٗبىا كىخيوًطبىا كىحىوَّاءى،
 أىٍصلى  كىانىا لىمَّا ًْلىنػَّهيمىا كىًلذيرّْيًَّتًهمىا، ٥بىيمىا ًخطىابه  إًنَّوي  كىًقيلى  اٍلعىرىبًيَّةً  أىًئمَّةً  ًمنٍ 
ا ٍنسىاّنّْ  النػٍَّوعً  ىىذى  لًبػىٍعضو  بػىٍعضيكيمٍ  قػىٍوليوي  ذىًلكى  عىلىى كىيىديؿُّ  ٗبىٍنزًلىًتًو، جيًعالى  اٍْلً
ٍيئىةً  ميبػىيػّْننا حىاالن  اٍلوىاًقعىةى  ا١بٍيٍملىةى  ىىًذهً  فىًإفَّ  عىديكّّ  ٍأميورًينى  الثَّابًتىةً  لًٍلهى  بًا٥ٍبيبيوطً  لًٍلمى
 انتهى .ذىًلكى  تيًفيدي 
العدك ضد الصديق كمعُب ذلك أف العداكة  {بعضكم لبعض عدك}قولو 

 تػىتًَّبعيوا كىالى }اؿ اهلل تعاذل موضحا ذلك بْب بِب اْلنساف كالشياطْب كقد ق
كقاؿ  [ُٖٔ: البقرة] {(ُٖٔ) ميًبْبه  عىديكّّ  لىكيمٍ  ًإنَّوي  الشٍَّيطىافً  خيطيوىاتً 
ذيكهي  عىديكّّ  لىكيمٍ  الشٍَّيطىافى  ًإفَّ }تعاذل:   ًمنٍ  لًيىكيونيوا ًحٍزبىوي  يىٍدعيو ًإ٭بَّىا عىديكِّا فىاٚبًَّ

إذل غّب ذلك من اآليات، كقد تكوف  [ٔ: فاطر] {(ٔ) السًَّعّبً  أىٍصحىابً 
كذلك بْب الصنف البشرم كما ىو ا٢باؿ ف عداكة الكفار للمسلمْب 

 كالعكس.
كقد ذكر العلماء ف ىذا ا٤بوطن من تفاسّبىم آثارا ف ٙبديد مكاف ىبوط 
آدـ كحواء كالشيطاف لكن دل يثبت منها شيء عن النيب صلى اهلل عليو 

 كسلم.
 اهللً  رىسيوؿي  قىاؿى :  ٙبديد يـو خركجو من ا١بنة حديث أِب ىيرىيٍػرىةى كالثابت ف

يػٍري : »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى  ًفيوً  ا١بٍيميعىًة، يػىٍوـي  الشٍَّمسي  عىلىٍيوً  طىلىعىتٍ  يػىٍوـو  خى
ـي، خيًلقى   (ْٖٓأخرجو مسلم) «ًمنػٍهىا أيٍخرًجى  كىًفيوً  ا١بٍىنَّةى، أيٍدًخلى  كىًفيوً  آدى
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: البقرة] {(ّٔ) ًحْبو  ًإذلى  كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرّّ  اٍْلىٍرضً  ًف  كىلىكيمٍ }قولو تعاذل: ك 
أم آلدـ كذريتو كإذا قلنا بأف ا٣بطاب ف اىبطوا  {كىلىكيمٍ }قولو:  [ّٔ

 داخل فيو إبليس فيكوف داخل ىو كذريتو ف قولو كلكم.
. اٍسًتٍقرىارو  ٍوًضعي مى  أىمٍ   (ُِّ/ ُ)أم مقر كقرار قاؿ القرطيب {ميٍستػىقىرّّ }

: قػيٍلتي . اٍلقيبيورى  يػىٍعًِب " ميٍستػىقىرّّ :" السُّدّْمُّ  كىقىاؿى . زىٍيدو  كىاٍبني  اٍلعىالًيىةً  أىبيو قىالىوي 
ٍعنػىيػىٍْبً  ٰبىٍتىًملي [ ْٔ: غافر" ]قىراران  اٍْلىٍرضى  لىكيمي  جىعىلى :" تػىعىاذلى  اللَّوً  كىقػىٍوؿي  . اٍلمى
/ ُ) القدير ختار ىذا القوؿ الشوكاّن فقاؿ ف فتحانتهى كأ .أىٍعلىمي  كىاللَّوي 
 يػىٍومىًئذو  ا١بٍىنَّةً  أىٍصحابي  كىًمٍنوي } ااًلٍسًتٍقرىاًر، مىٍوًضعي  :بًاٍلميٍستػىقىرّْ  : كىاٍلميرىادي (ُٖ
يػٍره   يػىٍومىًئذو  رىبّْكى  ًإذل}: كىًمٍنوي  ااًلٍسًتٍقرىاًر، ٗبىٍعُبى  يىكيوفي  كىقىدٍ  {ميٍستػىقىرِّا خى

ٍعنػىيػىٍْبً، ٧بيٍتىًملىةه  فىاآٍليىةي  {قىرُّ اٍلميٍستػى   اٍْلىٍرضى  لىكيمي  جىعىلى }: قػىٍوليوي  كىًمثٍػليهىا لًٍلمى
قلت كاهلل أعلم ا٤براد ٗبستقر أم ف ا٢بياة الدنيا حيث يعيشوف فيها  {قىراران 

كمتاع إذل }كيأكلوف كيتبعلوف كغّب ذلك بدليل ما بعدىا كىو قولو: 
 مث (َٓ: ص) الرٞبن الكرمي السعدم ف تيسّبأم إذل ا٤بوت. قاؿ  {حْب
: أم {ميٍستػىقىرّّ  اْلٍرضً  ًف  كىلىكيمٍ }: فقاؿ اْلرض، إذل اْلىباط منتهى ذكر

 للدار منها تنتقلوف مث آجالكم، انقضاء {ًحْبو  ًإذلى  كىمىتىاعه } كقرار، مسكن
 عارضة، مؤقتة ا٢بياة، ىذه مدة أف ففيها لكم، كخلقت ٥با، خلقتم الٍب
 تعمر كال الدار، لتلك منها يتزكد معرب ىي كإ٭با حقيقيا، مسكنا تليس

 انتهى .لالستقرار
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 كىليٍبسو  أىٍكلو  ًمنٍ  بًوً  ييٍستىٍمتىعي  مىا : اٍلمىتىاعي (ُِّ/ ُ) القرطيب {كمتاع}
يىاةو  ، كىغىٍّبً  كىأيٍنسو  كىحىًديثو  كىحى  تىمىتَّعي يػي  ًْلىنػَّهىا النّْكىاحً  ميتػٍعىةي  ٠بيّْيىتٍ  كىًمٍنوي  ذىًلكى

 ًإثٍػرى  أىيُّوبى  ابًٍنوً  قػىرٍبً  عىلىى كىقىفى  ًحْبى  اٍلمىًلكً  عىٍبدً  ٍبني  سيلىٍيمىافي  كىأىٍنشىدى . ًّٔىا
 :دىٍفًنوً 

 ميفىارًًؽ. انتهى حىًبيبو  ًمنٍ  قىًليله  مىتىاعه ...  بًقىٍفرىةو  غىرًيبو  قػىرٍبو  عىلىى كىقػىٍفتي 
بعيد كلو غّب ذلك من ا٢بْب ف اللغة يطلق على الوقت ال {إذل حْب}

 اْلطالقات
 ١بًىًميعً  يىٍصليحي  كىاٍلوىٍقتً  اٍسمه  ا٢بًٍْبي : اٍْلىٍزىىرًمُّ  : قىاؿى (ِِّ/ ُ) القرطيب قاؿ

 كىالى  كىٍقتو  كيلّْ  ًف  ًّٔىا يػيٍنتػىفىعي  أىنَّوي  كىاٍلمىٍعُبى . قىصيرىتٍ  أىكٍ  طىالىتٍ  كيلّْهىا اٍْلىٍزمىافً 
 انتهى .اٍلبىتَّةى  نػىٍفعيهىا يػىنػٍقىًطعي 

 :(ِٕٔ: ص)كقاؿ الراغب ف 
 با٤بضاؼ كيتخٌصص ا٤بعُب مبهم كىو كحصولو، الشيء بلوغ كقت: ا٢بْب
: أكجو على يأيت حْب قاؿ كمن ، مىناصو  ًحْبى  كىالتى : تعاذل قولو ٫بو إليو،

 :٫بو لَلجل،
تػٍَّعناىيمٍ   تػيٍؤيت : تعاذل قولو ٫بو كللٌسنة، ،[ ُْٖ/ الصافات] ًحْبو  ًإذل فىمى

ا ًحْبو  بًًإٍذفً  كيلَّ  أيكيلىها  ٛبيٍسيوفى  ًحْبى  :٫بو كللساعة، ،[ ِٓ/ إبراىيم] رىّّْٔ
 عىلىى أىتى ىىلٍ : ٫بو ا٤بطلق، كللٌزماف ،[ ُٕ/ الرـك] تيٍصًبحيوفى  كىًحْبى 
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ٍنسافً  / ص] ًحْبو  بػىٍعدى  نػىبىأىهي  كىلىتػىٍعلىمينَّ  ،[ ُ/ الدىر] الدٍَّىرً  ًمنى  ًحْبه  اٍْلً
 :كيقاؿ بو، علق قد كجده ما ٕبسب ذلك فٌسر فإ٭با[ . ٖٖ

 :با٤بكاف كأىٍحيػىٍنتي  كحينا، حينا: ٧بيىايػىنىة عاملتو
يػٍَّنتي  أكانو، قرب: أم كذا، ًحْبي  كحىافى  حينا، بو أقمت : الشيء كحى
 انتهى .ا٤بوت حْب عن بو عرٌب  كا٢ًبْبي  حينا، لو جعلت

ع ف ىذه اآلية كىذا من عجيب بالغة القرآف الكرمي كإعجازه حيث ٝب
ا٢بياة البشرة منذ إخراج آـ من ا١بنة كإذل قياـ ساعة كل إنساف بل كإذل 
قياـ الساعة العظمى كف اآلية ترىيب عظيم من حيث أف اْلنساف قادـ 
على ربو تعاذل طاؿ عمره أـ قصر كٯبازل على ما قدـ كقد قاؿ تعاذل: 

 رىبّْكيمٍ  ًعٍندى  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  ًإنَّكيمٍ  مثيَّ ( َّ) مىيّْتيوفى  كىًإنػَّهيمٍ  مىيّْته  ًإنَّكى }
 اللَّوي  رىًضيى  مىٍسعيودو، اٍبنً  كف ا٢بديث عىنً  [ُّ ،َّ: الزمر] {ٚبىٍتىًصميوفى 

 بػىٍْبى  عىٍبدو  قىدىمىا تػىزيكؿى  لىنٍ : »قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  عىنػٍهيمٍ 
 أىفٍػنىاهي، ًفيمىا عيٍمرًهً  عىنٍ  ًخصىاؿو  ٟبىٍسً  عىنٍ  ييٍسأىؿى  حىٌبَّ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  رىبّْوً  يىدىمٍ 
هي، ًفيمىا شىبىابًوً  كىعىنٍ   عىًملى  كىمىاذىا أىنٍػفىقىوي  كىًفيمىا أىصىابىوي  أىٍينى  ًمنٍ  مىالًوً  كىعىنٍ  أىٍبالى
 «عىًلمى  ًفيمىا

 :(ْٓٔ/ ّ) الغيب مفاتيح ف قاؿ الرازم
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ًذهً  ًف  أىفَّ  اٍعلىمٍ   : كيجيوهو  ًمنٍ  اٍلمىعىاًصي كيلّْ  عىنٍ  عىًظيمنا ٙبىًٍذيرنا اآٍليىاتً  ىى
ـى  عىلىى جىرىل مىا تىصىوَّرى  مىنٍ  أىفَّ : أىحىديىىا ـي  عىلىٍيوً  آدى اًموً  ًبسىبىبً  السَّالى  عىلىى ًإٍقدى

ًذهً   :الشَّاًعري  قىاؿى  اٍلمىعىاًصي، ًمنى  شىًديدو  كىجىلو  عىلىى كىافى  الصًَّغّبىًة، الزَّلَّةً  ىى
ا...  رىاًقدً  بًعىيػٍِبىٍ  يػىٍرنيو نىاًظرنا يىا  ميشىاًىدً  غىيػٍرى  ًلٍَلىٍمرً  كىميشىاًىدن

ي الذُّنيوبً  ًإذلى  الذُّنيوبى  تىًصلي   اٍلعىاًبدً  فػىٍوزً  كىنػىٍيلى  ا١ٍبًنىافً  دىٍرؾى ...  كىتػىٍر٘بًى
نٍػيىا ًإذلى  ًمنػٍهىا...  آدىمىا أىٍخرىجى  اللَّوى  أىفَّ  أىٍنًسيتى   كىاًحدً  ًبذىٍنبو  الدُّ

 ًإذلى  ًإٍبًليسي  فىسىبىانىا ا١بٍىنَّةً  أىٍىلً  ًمنٍ  قػىٍومنا كينَّا: قىاؿى  أىنَّوي  اٍلمىٍوًصًليّْ  فػىٍتحو  كىعىنٍ 
نٍػيىا،  ًمنػٍهىا، أيٍخرًٍجنىا الًٍَّب  الدَّارً  ًإذلى  نػيرىدَّ  حىٌبَّ  كىا٢بٍيٍزفي  ا٥ٍبىمُّ  ًإالَّ  لىنىا فػىلىٍيسى  الدُّ

 قػىٍولًوً  ًف  قػىتىادىةى  عىنٍ  كىا٢ٍبًٍرًص، كىا٢بٍىسىدً  ااًلٍسًتٍكبىارً  عىنً  التٍَّحًذيري : انًيهىاكىثى 
 :تػىعىاذلى 

ـى  ًإٍبًليسي  اللَّوً  عىديكُّ  حىسىدى  قىاؿى  ،[ ّْ: اٍلبػىقىرىةً ] كىاٍستىٍكبػىرى  أىب  مىا عىلىى آدى
 قػىٍلبً  ًف  ا٢ٍبًٍرصى  أىٍلقىى مثيَّ  ًطيًِبّّ  كىىىذىا مّّ نىارً  أىنىا: فػىقىاؿى  اٍلكىرىامىةً  ًمنى  اللَّوي  أىٍعطىاهي 

ـى   قىابًيلى  قػىٍلبً  ًف  ا٢بٍىسىدى  أىٍلقىى مثيَّ  عىٍنوي  اٍلمىٍنًهيّْ  اٍرًتكىابً  عىلىى ٞبىىلىوي  حىٌبَّ  آدى
ى  كىتػىعىاذلى  سيٍبحىانىوي  أىنَّوي : كىثىالًثػيهىا. ىىابًيلى  قػىتىلى  حىٌبَّ  اكىةى  بػىْبَّ ةى الشَّدً  اٍلعىدى  بػىٍْبى  يدى
ـى  ذيرّْيَّةً  ، آدى ا كىًإٍبًليسى  .ا٢بذر كيجيوبً  عىلىى عىًظيمه  تػىٍنًبيوه  كىىىذى
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لسالـ كحواء بعد أف كقعا ف ىذا إخبار من اهلل تعاذل عن آدـ عليو ا
اْلكل من الشجرة الٍب هناىم اهلل عنها فحصل منهم الندـ فكاف من رٞبة 
اهلل بو أف أكحى إليو بكلمات يدعو اهلل تعاذل كيتوسل ّٔن لقبوؿ توبتو 

 كىأىخىذى  قىًبلى : كىًقيلى . كىفىًطنى  فىًهمى : مىٍعنىاهي  ًقيلى  : تػىلىقَّى(ِّّ/ ُ) القرطيب قاؿ
ـي  عىلىٍيوً  كىكىافى  : تػىقيوؿي  كىيػىتػىلىقَّفيوي  كىيىٍأخيذيهي  يىٍستػىٍقًبليوي  أىمٍ  اٍلوىٍحيى  يػىتػىلىقَّى السَّالى

 ًف  كىذا. تػىلىقَّنى  تػىلىقَّى مىٍعُبى : كىًقيلى  نىٍستػىٍقًبليهيمٍ  أىمٍ  ا٢بٍىًجي ُّى  نػىتػىلىقَّى خىرىٍجنىا
 ًْلىفَّ  اٍْلىٍصلً  ًف  التػَّلىقُّنً  ًمنى  تػَّلىقّْيال يىكيوفى  أىفٍ  ٯبىيوزي  الى  كىلىًكنٍ  صىًحيحه  اٍلمىٍعُبى 
 ٘بىىانىسىا. انتهى ًإذىا يىاءن  يػيٍقلىبي  ًإ٭بَّىا ا٢بٍىٍرفػىٍْبً  أىحىدى 

 إضافة فيو {ربو من}: (ُّْ/ ُ) كالبقرة الفاٙبة كقاؿ العثيمْب ف تفسّب
ىي  ا٣باصة. انتهى أقوؿ بأف الربوبية ا٣باصة الربوبية كىي آدـ؛ إذل الربوبية

ا٤بقتضية للنصر كالتأييد كا٢بفظ كغّب ذلك من لوازمها، كمن ىذا الباب 
ةً  ىىًذهً  رىبَّ  أىٍعبيدى  أىفٍ  أيًمٍرتي  ًإ٭بَّىا}قوؿ اهلل تعاذل:   {حىرَّمىهىا الًَّذم اٍلبػىٍلدى

ا بًوً  أيٍشرًؾي  كىالى  رىِبّْ  أىٍدعيو ًإ٭بَّىا قيلٍ }، كقولو تعاؿ: [ُٗ: النمل]  {أىحىدن
دَّكيمٍ  أىفٍ  يىٍكًفيىكيمٍ  أىلىنٍ  لًٍلميٍؤًمًنْبى  تػىقيوؿي  ًإذٍ }، كقولو تعاذل: [َِ: ا١بن]  ٲبًي

ثىةً  رىبُّكيمٍ  ؼو  بًثىالى ًئكىةً  ًمنى  آالى كالربوبية  [ُِْ: عمراف آؿ] {مينػٍزىًلْبى  اٍلمىالى
العامة فهي شاملة ١بميع ا٤بخلوقات كىي ربوبية ا٣بلق كا٤بلك كالقهر 
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نػىهيمىا كىمىا كىاٍْلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  رىبُّ }قولو تعاذل:  اكمنهكشواىده كثّبة   {بػىيػٍ
ٍغرًبػىٍْبً  كىرىبُّ  اٍلمىٍشرًقػىٍْبً  رىبُّ }كقولو عزكجل: [ٓٔ: مرمي] : الرٞبن] {اٍلمى

، كقولو تعاذل: [ُ: الفلق] { اٍلفىلىقً  ًبرىبّْ  أىعيوذي  قيلٍ }كقولو تعاذل:  [ُٕ
 إذل غّب ذلك. [ُ: اسالن] {النَّاسً  ًبرىبّْ  أىعيوذي  قيلٍ }

كقد اختلف أىل التفسّب ف ىذه الكلمات إذل أقواؿ ذكرىا ابن جرير 
كالقرطيب كغّبٮبا ٗبا ملخصو أف أحسن ما يقاؿ ف ىذه الكلمات ىو ما 

رىبَّنا ظىلىٍمنا أىنٍػفيسىنا كىًإٍف دلٍى تػىٍغًفٍر لىنا كىتػىٍرٞبىٍنا ذكره تعاذل ف سورة اْلعراؼ: 
ابن  كىذا القوؿ مركم عن [.ِّنى ا٣ٍباًسرًينى " ]اْلعراؼ: لىنىكيونىنَّ مً 

 .عباس كا٢بسن كسعيد ابن جيبػىٍّبو كىالضَّحَّاؾي 
 الفاٙبة كتضمنت ىذه اآلية أنواع من التوسالت قاؿ العثيمْب ف تفسّب

 لنا تغفر دل كإف أنفسنا ظلمنا ربنا: "اْلنساف قوؿ : كف(ُّٓ/ ُ) كالبقرة
 التوسل  التوسل؛ من أنواع أربعة" ٣باسرينا من لنكونن كترٞبنا

 تفويض ؛ {أنفسنا ظلمنا}: العبد ٕباؿ التوسل بالربوبية؛
 حاؿ ذكر إخل؛ {...  لنا تغفر دل كإف}: لقولو اهلل؛ إذل اْلمر
 من لنكونن}: تعاذل لقولو كرٞبتو؛ اهلل مغفرة لو ٙبصل دل إذا العبد

 العبد؛ ٕباؿ توسل ىي بل العبد؛ ٕباؿ التوسل تشبو كىي ، {ا٣باسرين
 الدعاء بعد كٕبالو الدعاء، قبل ٕبالو توسالن  ٕبالو العبد توسل فيكوف كعليو

 انتهى..مقصوده ٰبصل دل إذا
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كالتوسل من ا٤بسائل ا٤بهمة كىو منقسم إذل قسمْب مشركع ك٩بنوع، 
 كا٤بشركع منقسم إذل ثالثة أقساـ.

 ا٢بٍيٍسُبى  اٍْلى٠ٍبىاءي  كىلًلَّوً }بأ٠باء اهلل تعاذل كصفاتو قاؿ تعاذل:  التوسل 
 .[َُٖ: اْلعراؼ] {ًّٔىا فىاٍدعيوهي 

ٍعنىا ًإنػَّنىا رىبػَّنىا}التوسل باْلعماؿ الصا٢بة قاؿ تعاذل:   يػينىاًدم مينىاًدينا ٠بًى
 كىتػىوىفػَّنىا سىيّْئىاتًنىا عىنَّا كىكىفّْرٍ  ذينيوبػىنىا لىنىا اٍغًفرٍ فى  رىبػَّنىا فىآمىنَّا ًبرىبّْكيمٍ  آًمنيوا أىفٍ  ًلٍلًٲبىافً 

كمنو حديث ابن عمر رضي اهلل عنهم  [ُّٗ: عمراف آؿ] {اٍْلىبٍػرىارً  مىعى 
ف الثالثة الذين آكاىم ا٤ببيت إذل غار فدعوا اهلل بصاحل أعما٥بم ففرج اهلل 

 عنهم ما ىم فيو كخرجوا ٲبشوف.
عاء الرجل الصاحل كأدلتو كثّبة فكم كاف الصحابة يأتوف التوسل بد

 إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيسألونو الدعاء.
 كا٤بمنوع منقسم إذل قسمْب:

توسل مبتدع كىو التوسل بذكات كحق كجاه الرجل الصاحل كقوؿ  
 بعضهم ٕبق ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم كجاىو ك٫بو ذلك.

 كىو دعاء غّب اهلل تعاذل من اْلصناـ كالقبور كاْلكلياء. تسل شركي
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 رىبُّوي  اٍجتىبىاهي  مثيَّ }مثل قولو تعاذل:  [ّٕ: البقرة] {عىلىٍيوً  فػىتىابى } قولو تعاذل
 كالتوبة الرجوع قاؿ الراغب ف ا٤بفردات [ُِِ: طو] {كىىىدىل عىلىٍيوً  فػىتىابى 

 (ُٗٔ: ص) القرآف غريب ف
 فإفٌ  االعتذار، كجوه أبلغ كىو الوجوه، أٝبل على ذنبال ترؾ: التػٍَّوبي 

 :يقوؿ أك أفعل، دل: ا٤بعتذر يقوؿ أف إٌما: أكجو ثالثة على االعتذار
 كىذا لذلك، رابع كال أقلعت، كقد كأسأت فعلت أك كذا، ْلجل فعلت
 فرط ما على كالندـ لقبحو الذنب ترؾ: الشرع ف كالتػٍَّوبىةي  التوبة، ىو اْلخّب

 اْلعماؿ من يتدارؾ أف أمكنو ما كتدارؾ ا٤بعاكدة، ترؾ على العزٲبةك  منو،
. التوبة شرائط كملت فقد اْلربع ىذه اجتمعت فمٌب باْلعادة، باْلعماؿ

بارًًئكيٍم  ًإذل فػىتيوبيوا: ٫بو اْلنابة، يقتضي «اهلل إذل» فذكر اهلل، إذل كتاب
يعان  اللَّوً  ًإذلى  كىتيوبيوا ،[ْٓ/ البقرة] اللًَّو  ًإذلى  يػىتيوبيوفى  أىفىال ،[ُّ/ ورالن] ٝبًى
 عىلىى اللَّوي  تابى  لىقىدٍ : منو توبتو، قبل: أم عليو، اهلل كتىابى  ،[ْٕ/ ا٤بائدة]

 ،[ُُٖ/ التوبة] لًيىتيوبيوا عىلىٍيًهمٍ  تابى  مثيَّ  ،[ُُٕ/ التوبة]كىاٍلميهاًجرًينى  النَّيبّْ 
 [.ُٕٖ/ البقرة] عىٍنكيمٍ  كىعىفا عىلىٍيكيمٍ  فىتابى 

 تائب كاهلل اهلل، إذل تائب فالعبد التوبة، كلقابل التوبة لباذؿ يقاؿ كالتائب
 .عبده على

 على الذنوب بعض كقت كلٌ  بَبكو كذلك التوبة، الكثّب العبد: كالتػَّوَّاب
 توبة قبولو لكثرة تعاذل هلل ذلك يقاؿ كقد ١بميعو، تاركا يصّب حٌب الَبتيب
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 اللَّوً  ًإذلى  يػىتيوبي  فىًإنَّوي  صا٢ًبان  كىعىًملى  تابى  كىمىنٍ : كقولو. حاؿ بعد العباد حاال
 كٙبرم القبيح ترؾ بْب ا١بمع كىو التامة، التوبة: أم ،[ُٕ/ الفرقاف] مىتابان 

 الرًَّحيمي  التػَّوَّابي  ىيوى  ًإنَّوي  ،[َّ/ الرعد]مىتاًب  كىإًلىٍيوً  تػىوىكٍَّلتي  عىلىٍيوً . ا١بميل
 انتهى [.ْٓ/ البقرة]

 :(َِْ/ ُ) كثّب بنا كقاؿ
 ًإلىٍيوً  تىابى  مىنٍ  عىلىى يػىتيوبي  ًإنَّوي : أىمٍ  {الرًَّحيمي  التػَّوَّابي  ىيوى  ًإنَّوي }: تػىعىاذلى  كىقػىٍوليوي 

، : التػٍَّوبىةً ] {ًعبىاًدهً  عىنٍ  التػٍَّوبىةى  يػىٍقبىلي  ىيوى  اللَّوى  أىفَّ  يػىٍعلىميوا أىدلىٍ }: كىقىٍولًوً  كىأىنىابى
دً  اللَّوى  يىٍستػىٍغًفرً  مثيَّ  نػىٍفسىوي  يىٍظًلمٍ  أىكٍ  سيوءنا يػىٍعمىلٍ  مىنٍ كى }: كىقػىٍوليوي [ َُْ  اللَّوى  ٯبًى
 فىًإنَّوي  صىا٢بًنا كىعىًملى  تىابى  كىمىنٍ }: كىقػىٍوليوي  ،[ ُُ: النّْسىاءً ] {رىًحيمنا غىفيورنا
الَّةً  اتً اآٍليى  ًمنى  ذىًلكى  كىغىيػٍري [ ُٕ: اٍلفيٍرقىافً ] {مىتىابنا اللَّوً  ًإذلى  يػىتيوبي   عىلىى الدَّ

ا يػىتيوبي  مىنٍ  عىلىى كىيػىتيوبي  الذُّنيوبى  يػىٍغًفري  تػىعىاذلى  أىنَّوي   ًٖبىٍلًقوً  ليٍطًفوً  ًمنٍ  كىىىذى
ك٥با شركط كآداب ضمنتها   .الرًَّحيمي  التػَّوَّابي  ىيوى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  بًعىًبيًدًه، كىرىٍٞبىًتوً 

 نا ٝبال إف شاء اهلل.كتاِب شركط التوبة إذل اهلل كنذكر منو ى
يعان  اللَّوً  ًإذلى  كالتوبة كاجبة على الفور قاؿ تعاذل: كىتيوبيوا ، [ُّ/ النور] ٝبًى

كا٤بسوؼ ٥با مرتكب لكبّبة ٯبب عليو أف يتوب منها، كىي جائزة ف 
ٝبيع الذنوب من الشرؾ فما دكنو ك٥با شركط عامة كخاصة على اختالؼ 

 ة:ما يتاب منو فأما العامة فهي ٟبس
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 كىمىا}اْلخالص فهي عبادة ككل عبادة البد ٥با من نية قاؿ تعاذل:  
كف حديث عمر  [ٓ: البينة] {الدّْينى  لىوي  ٨بيًٍلًصْبى  اللَّوى  لًيػىٍعبيديكا ًإالَّ  أيًمريكا

 ا٤بتفق عليو إ٭با اْلعماؿ بالنية.
، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  أف تكوف ف زمن يقبل فيو التوبة عىنٍ   النَّيًبّْ  عىنً  عيمىرى

 دلىٍ  مىا اٍلعىٍبًد، تػىٍوبىةى  لىيػىٍقبىلي  كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوى  ًإفَّ : »قىاؿى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى
 (( أخرجو ابن ماجة كغّبه.يػيغىٍرًغرٍ 

 الندـ على فعل الذنب كف اْلثر التوبة ندـ.
 لذنب ليس بتائب. اْلقالع عن الذنب فا٤بتعاطي ل

 العـز على عدـ العود، كال يلـز عدـ العود بالكلية.
كىذه الشركط ا٣بمسة ف الذنوب الٍب بْب العبد كبْب اهلل تعاذل غذ حقوقو 

 كىيػىٍغًفري  بًوً  ييٍشرىؾى  أىفٍ  يػىٍغًفري  الى  اللَّوى  ًإفَّ }تعاذل مبنية على ا٤بسا٧بة قاؿ تعاذل: 
، كأما إذا كاف ا٢بقوؽ فيما بْب [ْٖ: النساء] {يىشىاءي  مىنٍ لً  ذىًلكى  ديكفى  مىا

 العباد فال بد من شرط آخر.
عن أِب ىريرة رضيى اهلل عنو قاؿ: قاؿى السادس: كىو رد ا٢بق إذل أىلو  

 :-صلى اهلل عليو كسلم -رسوؿي اهلل 
ليوـى، قبلى "مىن كانت لو مظلمةه ْلحدو ًمن ًعٍرًضًو، أك شيءه؛ فٍليىتىحىلٍَّلوي منوي ا

أٍف ال يكوفى ديناره كال ًدٍرىىمه، إٍف كافى لوي عىمله صاًلحه أيًخذى منوي بقىٍدًر 
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ًتًو، كإٍف دل يىكيٍن لوي  حسناته أيًخذى ًمن سيئاًت صاًحًبًو، فحيًملى  مىظلمى
 عليًو".

كإف كاف الذنب بدعة يضاؼ إذل ما تقدـ شرطاف كٮبا البياف كاْلصالح 
 مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  كىا٥ٍبيدىل اٍلبػىيػّْنىاتً  ًمنى  أىنٍػزىٍلنىا مىا يىٍكتيميوفى  لًَّذينى ا ًإفَّ }قاؿ تعاذل: 

ًعنيوفى  كىيػىٍلعىنػيهيمي  اللَّوي  يػىٍلعىنػيهيمي  أيكلىًئكى  اٍلًكتىابً  ًف  لًلنَّاسً  بػىيػَّنَّاهي   ًإالَّ ( ُٗٓ) الالَّ
 {الرًَّحيمي  التػَّوَّابي  كىأىنىا عىلىٍيًهمٍ  أىتيوبي  فىأيكلىًئكى  كىبػىيػَّنيوا كىأىٍصلىحيوا تىابيوا الًَّذينى 

 .[َُٔ ،ُٗٓ: البقرة]
كإف كاف الذنب نفاؽ فيضاؼ إذل ا٣بمسة الشركط العامة اْلخالص 

 الدٍَّرؾً  ًف  اٍلمينىاًفًقْبى  ًإفَّ }كاْلصالح كاالعتصاـ بدين اْلسالـ قاؿ تعاذل: 
دى  كىلىنٍ  النَّارً  ًمنى  اٍْلىٍسفىلً   كىأىٍصلىحيوا تىابيوا الًَّذينى  ًإالَّ ( ُْٓ) نىًصّبنا ٥بىيمٍ  ٘بًى

: النساء] {اٍلميٍؤًمًنْبى  مىعى  فىأيكلىًئكى  لًلَّوً  ًدينػىهيمٍ  كىأىٍخلىصيوا بًاللَّوً  كىاٍعتىصىميوا
ُْٓ، ُْٔ]. 

كأما الكفر فشرطو كاحد كىو االنتهاء عنو مع إحساف اْلسالـ قاؿ تعاذل: 
 فػىقىدٍ  يػىعيوديكا كىًإفٍ  سىلىفى  قىدٍ  مىا ٥بىيمٍ  يػيٍغفىرٍ  هيوايػىٍنتػى  ًإفٍ  كىفىريكا لًلًَّذينى  قيلٍ }

كىذه الشركط مع بياهنا كأقواؿ  [ّٖ: اْلنفاؿ] {اٍْلىكًَّلْبى  سينَّتي  مىضىتٍ 
 العلماء فيها ضمنتو كتاِب ا٤بذكور كهلل ا٢بمد كا٤بنة.

 عىلىى بىةً التػَّوٍ  ذًٍكرً  عىلىى كىاقٍػتىصىرى  (ِٖ/ ُ)تنبيو: قاؿ الشوكاّن ف تفسّبه 
ـى  ـى  ًْلىفَّ  الذٍَّنًب، ًف  اٍشَبىاًكًهمىا مىعى  حىوَّاءى  ديكفى  آدى  مىعىوي  اٍلًقصَّةً  أىكَّؿً  ًمنٍ  اٍلكىالى
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، عىلىى استمر ٍوهًنىا عىلىيػٍهىا التػٍَّوبىةً  ذًٍكرً  عىنٍ  عىلىٍيوً  بًالتػٍَّوبىةً  كىاٍستػىٍغُبى  ذىًلكى  تىابًعىةن  ًلكى
ـي  كىعىصى}: قولو ًف  إًلىيػٍهىا ًنٍسبىًتوً  عىنٍ  إًلىٍيوً  الذٍَّنبً  ًنٍسبىةً بً  اٍستػىٍغُبى  كىمىا لىوي،  آدى
  {فػىغىول رىبَّوي 
 (ُّٔ/ ُ) كالبقرة الفاٙبة العثيمْب ف تفسّب قاؿ

 كىي العبد؛ توبة قبل اْلكذل التوبة منتْب؛ عبده على تعاذل هلل أف كاعلم
 ف ككالٮبا التوبة؛ قبوؿ كىي د؛العب توبة بعدالثانية  كالتوبة للتوبة؛ التوفيق
 إذا حٌب خيلّْفوا الذين الثالثة كعلى}: كتعاذل تبارؾ. اهلل قاؿ القرآف؛
 ال أف كظنوا أنفسهم عليهم كضاقت رحبت ٗبا اْلرض عليهم ضاقت
 فقولو[: ُُٖ: التوبة] {ليتوبوا عليهم تاب مث إليو إال اهلل من ملجأ
 أم {ليتوبوا}: تعاذل كقولو وبة،للت كفقهم أم {عليهم تاب مث}: تعاذل
 يقبل الذم كىو}: تعاذل قولو ففي القبوؿ توبة كأما اهلل؛ إذل بالتوبة يقوموا
 انتهى (ِٓ: الشورل) {السيئات عن كيعفو عباده عن التوبة

كف اآلية إثبات اسم التواب هلل تعاذل كىو من اْل٠باء ا٢بسُب ككل اسم 
رٞبة العظيمة الٍب كسعت كل شيء يتضمن صفة كاسم الرحيم ا٤بتضمن لل

 كىيػيٍؤتيوفى  يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  فىسىأىٍكتيبػيهىا شىٍيءو  كيلَّ  كىًسعىتٍ  كىرىٍٞبىًٍب }قاؿ تعاذل: 
كالرحيم ىو ذك  [ُٔٓ: اْلعراؼ] {يػيٍؤًمنيوفى  بًآيىاتًنىا ىيمٍ  كىالًَّذينى  الزَّكىاةى 

كقاؿ تعاذل:  [ُّّ: اْلنعاـ]{ٍٞبىةً الرَّ  ذيك اٍلغىًِبُّ  كىرىبُّكى }الرٞبة قاؿ تعاذل: 
 [ٖٓ: الكهف] {الرٍَّٞبىةً  ذيك اٍلغىفيوري  كىرىبُّكى }
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كقد زعم ا٤ببتدعة من ا٤بعتزلة كاْلشاعرة أف الرٞبة ف حق اهلل ٦باز كأف اهلل 
تعاذل غّب متصف بصفة الرٞبة تعاذل اهلل عن قو٥بم قاؿ ابن القيم رٞبو اهلل  

 (ّٗٓ: ص) كا٤بعطلة ا١بهمية على سلةا٤بر  الصواعق كما ف ٨بتصر
، بًالرٍَّٞبىةً  كىٍصفيوي  كىقىاليوا( الرٍَّٞبىني ) سيٍبحىانىوي  ا٠ٍبيوي  ٦بىىازه  أىنَّوي  ادَّعىٍوا ٩بَّا : قىاليوا ٦بىىازه

، تػىٍعَبىًم رًقَّةه  ًىيى  كىالرٍَّٞبىةى  الرٍَّأفىةى  ًْلىفَّ  ٍيًفيَّاتً  ًمنى  كىًىيى  اٍلقىٍلبى  يًَّة،النػٍَّفسً  اٍلكى
ا عىنػٍهىا، مينػىزَّهه  كىاللَّوي   :كيجيوهو  ًمنٍ  بىاًطله  كىىىذى

، تػىعىاذلى  اللَّوً  ًإذلى  ًنٍسبىتػىهىا ًإفَّ  فػىقىاليوا الرٍَّٞبىةً  حىًقيقىةى  جىحىديكا أىنػَّهيمٍ : أىحىديىىا  ٧بيىاؿه
ا ًإذلى  سىبػىقىهيمٍ  كىقىدٍ  ا٢بٍىًقيقىًة، عىلىى بًًعبىاًدهً  ًبرىًحيمو  لىٍيسى  كىأىنَّوي   ميٍشرًكيو النػٍَّفيً  ىىذى

 كىمىا قىاليوا لًلرٍَّٞبىنً  اٍسجيديكا ٥بىيمي  ًقيلى  كىًإذىا} ًفيًهمٍ  اللَّوي  قىاؿى  الًَّذينى  اٍلعىرىبً 
، ييسىمَّى أىفٍ  الرٍَّٞبىنً  اٍسمً  حىًقيقىةى  فىأىٍنكىريكا[ َٔ: الفرقاف] {الرٍَّٞبىني   كىدلىٍ  ًبذىًلكى
 ًمنى  الرٍَّٞبىنً  اٍسمً  مىٍعُبى  اٍلميعىطّْلىةي  ٯبىٍعىليوي  مىا كىالى  اتىوي كىريبيوبًيَّتىوي،ذى  يػيٍنًكريكفى  يىكيونيوا

ٍحسىاًف، ا فىًإفَّ  اٍْلً ٍلًقوً  ًإذلى  اللَّوً  ًإٍحسىافى  يػيٍنًكريكا دلىٍ  أىحىدن  .خى
ىٍنكىريكا ذىكىٍرِتيٍ  كىمىا ىىذىا كىافى  فػىلىوٍ : ًقيلى  فىًإفٍ   .كىاًحده  اٍلمىٍعُبى  ًْلىفَّ  الرًَّحيمً  اٍسمى  ْلى
 كيريكدً  ًمنٍ  أىٍكثػىري  أى٠ٍبىائًوً  ًف  الرٍَّٞبىنً  كيريكدى  ًْلىفَّ  الرًَّحيمى  يػيٍنًكريكا دلىٍ  ًإ٭بَّىا: ًقيلى 

 .الرًَّحيمً 
ا  عىلىى اٍستػىوىل مثيَّ } ،[ ٓ: طو] {اٍستػىوىل اٍلعىٍرشً  عىلىى الرٍَّٞبىني }: قىاؿى  كى٥ًبىذى

 ًمنى  عىذىابه  ٲبىىسَّكى  أىفٍ  أىخىاؼي  ًإّنّْ } ،[ ٗٓ: الفرقاف] {الرٍَّٞبىني  اٍلعىٍرشً 
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نػىهيمىا كىمىا كىاٍْلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  رىبّْ } ،[ ْٓ: مرمي] {الرٍَّٞبىنً   {الرٍَّٞبىنً  بػىيػٍ
 الرًَّحيمي  جىاءى  كىًإ٭بَّىا[ ِ - ُ: الرٞبن] {اٍلقيٍرآفى  عىلَّمى  - الرٍَّٞبىني }[ ّٕ: النبأ]

ا  ًإنَّوي }: كىقػىٍولًوً [ ّْ: اْلحزاب] {رىًحيمنا بًاٍلميٍؤًمًنْبى  كىكىافى }: لًوً كىقىوٍ  ميقىيَّدن
 ًف  كىمىا الرٍَّٞبىنً  بًاٍسمً  كىمىٍقريكننا ،[ ُُٕ: التوبة] {رىًحيمه  رىءيكؼه  ًًّٔمٍ 

 ٍٞبىني فىالرَّ  كىأىٍيضنا[ ٗ: الشعراء] {الرًَّحيمي  اٍلعىزًيزي }: ٫بىٍوً  آخىرى  بًاٍسمو  أىكٍ  اٍلفىاًٙبىًة،
فى  بًنىاءً  عىلىى جىاءى  زًمىةً  الثَّابًتىةً  الصّْفىةً  عىلىى الدَّاؿّْ  فػىٍعالى  ييٍشًعري  كىمىا اٍلكىاًملىةً  الالَّ

ا بًوً  يػٍرىافى، كىنىٍدمىافى  غىٍضبىافى  ٫بىٍوى  اٍلًبنىاءي  ىىذى  الرٍَّٞبىةي، ًصفىًتوً  ًمنٍ  فىالرٍَّٞبىني  كىحى
 .ٍعلً بًاٍلفً  يػىٍرحىمي  مىنٍ  كىالرًَّحيمي 
ا ًإٍنكىاريىيمٍ  ٱبىٍليو فىالى  كىأىٍيضنا لىتيوي  تىكيوفى  أىفٍ  ًإمَّا ااًلٍسمً  ٥ًبىذى  حىًقيقىةً  عىلىى دىالى
، أىكٍ  الرٍَّٞبىةً   كىافػىقىهيٍم، فػىقىدٍ  حىًقيقىةن  يىكيوفى  أىفٍ  أىٍنكىرى  فىمىنٍ  اٍْلىكَّؿى  كىافى  فىًإفٍ  الى
ًقيقىتىوي  ااًلٍسمً  مىٍوضيوعى  أىفَّ  ليوـً اٍلمىعٍ  فىًمنى  كىذىًلكى  يىكينٍ  دلىٍ  كىًإفٍ   الرٍَّٞبىةً  ًصفىةي  كىحى

 لىكىافى  اٍْلىٍمرً  نػىٍفسً  ًف  ميٍنتىًفيىةن  ااًلٍسمً  حىًقيقىةي  كىانىتٍ  فػىلىوٍ  ٗبىٍوصيوًفهىا، اٍلقىاًئمىةً 
 كىا١بٍىٍورً  ٍوـً كىالنػَّ  كىالشٍُّربً  بًاٍْلىٍكلً  كىٍصًفوً  ٗبىٍنزًلىةً  ذىًلكى  كىكىافى  أىقٍػوىل، طىٍعنػيهيمٍ 
 ا٢بٍىًقيقىةً  عىلىى رىٍٞبىاننا اللَّوي  يىكيوفى  أىفٍ  أىٍنكىرى  فىالًَّذم كىبًا١بٍيٍملىةً  بًوً  يىًليقي  ٩بَّا كى٫بىًٍوىىا

 ا٢بٍيٍسُبى  اٍْلى٠ٍبىاءي  كىلًلَّوً }: تػىعىاذلى  اللَّوي  قىاؿى  كىًشيعىتيوي،( صىٍفوىافى  ٍبني  جىٍهمي ) ىيوى 
 [ .َُٖ: اْلعراؼ] {أى٠ٍبىائًوً  ًف  يػيٍلًحديكفى  الًَّذينى  ذىريكاكى  ًّٔىا فىاٍدعيوهي 

 بًأىنػَّهىا كىالتٍَّصرًيحي  كىمىعىانًيهىا حىقىائًًقهىا ًإٍنكىاري  أى٠ٍبىائًوً  ًف  اٍْل٢ًبٍىادً  أىٍعظىمً  كىًمنٍ 
ا أىنٍػوىاعه  كىىيوى  ٦بىىازىاته   لّْيًَّة،بًاٍلكي  كىًإٍنكىاريىىا جىٍحديىىا أىحىديىىا، ىىذى
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 ٩بيىاًثله  ًمنػٍهىا لىوي  الثَّاًبتى  كىأىفَّ  أى٠ٍبىائًًو، كىمىعىاّن  اٍلمىٍخليوًقْبى  ًبًصفىاتً  ًفيهىا تىٍشًبيهيوي 
ا ٣ًبىٍلًقًو، لًلثَّاًبتً   لًبػىٍعضً  مىقىالىةن  كىٯبىٍعىليونػىهىا كيتيًبًهمٍ  ًف  اٍلميتىكىلّْميوفى  يىٍذكيريهي  كىىىذى
تً  كيتيبي  هً كىىىذً  النَّاًس،  ًمنى  ًلطىائًفىةو  مىقىالىةن  ذىًلكى  نػىٍعلىمي  الى  أىٍظهيرًنىا بػىٍْبى  اٍلمىقىاالى

 أىـٍ  اٍلمىٍخليوًؽ، رىٍٞبىةى  تيرًيديكفى ( اٍلقىٍلبً  رًقَّةي  الرٍَّٞبىةي : )قػىٍو٥بييمٍ  ... اٍلبىتَّةى، الطَّوىاًئفً 
ا رىٍٞبىةن، ٠بيّْيى  مىا كيلُّ  أىـٍ  ا٣بٍىاًلًق، رىٍٞبىةى   بًاٍْلىكَّؿً  قػيٍلتيمٍ  فىًإفٍ  غىائًبنا، أىكٍ  شىاًىدن

قٍػتيمٍ  ٍيئنا، ذىًلكى  يػىنػٍفىٍعكيمٍ  كىدلىٍ  صىدى  غىيػٍرى  قىائًًلْبى  كيٍنتيمٍ  كىالثَّاًلثً  بًالثَّاّن  قػيٍلتيمٍ  كىًإفٍ  شى
،  كىافى  فىًإفٍ  ًٕبىسىبىًو، مىٍوصيوؼو  كيلّْ  ًف  كىًىيى  الرًَّحيمً  ًصفىةي  الرٍَّٞبىةى  فىًإفَّ  ا٢بٍىقّْ

يػىوىاننا اٍلمىٍوصيوؼي   كىافى  كىًإفٍ  بًقىٍلًبًو، قىاًئمىةه  رًقَّةه  ًجٍنًسوً  ًمنٍ  فػىرىٍٞبىتيوي  قػىٍلبه  لىوي  حى
 دلىٍ  حىًقيقىةن، بًالرٍَّٞبىةً  الرَّاًٞبًْبى  أىٍرحىمي  اتَّصىفى  فىًإذىا ذىاتىوي، تػينىاًسبي  فػىرىٞبىىتيوي  مىلىكنا
، اٍلمىٍخليوؽً  ًجٍنسً  ًمنٍ  تيوي رىٍٞبى  تىكيوفى  أىفٍ  يػىٍلزىـٍ  ا ًلمىٍخليوؽو  سىائًرً  ًف  يىطَّرًدي  كىىىذى

اٍلًعٍلمً  الصّْفىاتً  رىادىةً  كىا٢بٍىيىاةً  كىاٍلبىصىرً  كىالسٍَّمعً  كىاٍلقيٍدرىةً  كى  كىجىوىابنا، ًإٍلزىامنا كىاٍْلً
كتكلم رٞبو  . اٍلعىًليًم؟ يعً السَّمً  ديكفى  ٦بىىازنا الرَّاًٞبًْبى  أىٍرحىمً  رىٍٞبىةي  يىكيوفي  فىكىٍيفى 

 اهلل من أكجو كثّبة يبْب ثبوت اتصاؼ اهلل تعاذل بالرٞبة. انتهى
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 عن بو كعرب ٝبع، ضمّب قولو قلنا القائل ىو اهلل تعاذل كقولو اىبطوا: الواك
 ا١بمع بصيغة إليهما ا٣بطاب فوجو آدـ؛ بِب أبػىوىا ٮبا كحواء آدـ، ْلف اثنْب

 اثنْب، ا١بمع أقل أف على ٞبلو كأما الظاىر؛ ىو ىذا الذرية؛ مع باعتبارٮبا
 اثنْب ا١بمع أقل كوف ْلف فبعيد؛ نيةالتث ضمّب ٗبعُب ىنا ا١بمع ضمّب كأف
 صغت فقد اهلل إذل تتوبا إف}: تعاذل قولو كأما العربية؛ اللغة ف شاذ

 أف متعدد إذل أضيف إذا ا٤بتعدد ف اْلفصح فإف[ ْ: التحرمي] {قلوبكما
: العثيمْب اثنْب؛ انتهى من تفسّب بو ا٤براد كاف كإف. ا١بمع بلفظ يكوف
 (ُّٕ/ ُ) كالبقرة الفاٙبة
 عىلىى اٍْلىٍمرى  كىرَّرى ( اٍىًبطيوا قػيٍلنىا: )تػىعىاذلى  : قػىٍوليوي (ِّٕ/ ُ) القرطيب كقاؿ
 لىمَّا اٍْلىٍمرى  كىرَّرى : كىًقيلى . قيمٍ  قيمٍ : لًرىجيلو  تػىقيوؿي  كىمىا كىتىٍأًكيًدًه، التػٍَّغًليظً  ًجهىةً 
اكىةى  بًاٍْلىكَّؿً  فػىعىلَّقى  اآٍلخىرً  حيٍكمً  غىيػٍرى  حيٍكمنا ًمنػٍهيمىا أىٍمرً  ًبكيلً  عىلَّقى   اٍلعىدى

 ًمنى  كىالثَّاّن  السَّمىاءً  ًإذلى  ا١بٍىنَّةً  ًمنى  اٍْلىكَّؿي  ا٥ٍبيبيوطي : كىًقيلى . ا٥ٍبيدىل ًإتٍػيىافى  كىبًالثَّاّن 
ا كىعىلىى. اٍْلىٍرضً  ًإذلى  السَّمىاءً   السَّمىاءً  ًف  ا١بٍىنَّةى  أىفَّ  عىلىى دىلًيله  ًفيوً  يىكيوفي  ىىذى
ٍسرىاءً  حىًديثي  عىلىٍيوً  دىؿَّ  كىمىاالسابعة   يعان . )يىٍأيت  مىا عىلىى اٍْلً  عىلىى نيًصبى ( ٝبًى

 انتهى .ا٢بٍىاؿً 
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 بًوً  تػىعىلَّقى  لىمَّا ًإنَّوي : كىًقيلى . كىالتػٍَّغًليظً  لًلتػَّوًٍكيدً  : فىكىرَّرىهي (ِٖ/ ُ)كقاؿ الشوكاّن 
 يىكيوفي  فػىقىدٍ . اٍلميٍقتىضىيىاتً  بػىٍْبى  تػىزىاحيمى  كىالى  هي كىرَّرى  اٍْلىكَّؿً  ا٢بٍيٍكمً  غىيػٍري  حيٍكمه 

 انتهى .مىعنا ًلٍَلىٍمرىٍينً  التٍَّكرًيري 
كقد تقدـ القوؿ ف معُب قولو تعاذل اىبطوا منها ٝبيعا كأهنا شاملة آلدـ 

 كحواء كإبليس عليو لعائن اهلل تَبل.
 (ُّٖ/ ُ) كالبقرة الفاٙبة العثيمْب ف تفسّب قاؿ
" إف" ك ؛"ما" ف النوف أدغمت": ما فإفٍ : "أصلها {فإما}: تعاذل وقول

 للتوكيد؛ زائدة" ما" ك شرطية،
 بل ٦بزكمان؛ يكن دل كلذلك التوكيد؛ بنوف مؤكد مضارع فعل {يأتينكم} ك

 انتهى .كتقديران  لفظان، التوكيد بنوف التصالو الفتح؛ على مبنيان  كاف
البياف  {ىدل}أم من اهلل تعاذل، كقولو:  {يىٍأتًيػىنَّكيٍم ًمِبّْ }قولو تعاذل: 

كالوحي كقد فسره أيضا العلماء بالعلم النافع كىو شامل لذلك كلو على 
 ما تقدـ بيانو ف أكؿ سورة البقرة كف سورة الفاٙبة.

 :(ُٖٓ/ ُ) الكتاب علـو ف قاؿ ف اللباب
 لا٥بد: قـو كقاؿ اهلل، كتاب: «الٌسدم» فقاؿ «ا٥بيدىل» ف اختلف
 كىذا  الٌرسل،
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يخىاطب كاف لو يتم إ٭با
 من آدـ إذل فالرُّسل كبنيو، آدـ الكالـ ّٔذا ا٤ب

 .البشر من بنيو كإذل ا٤بالئكة،
 .كبياف داللة كل ا٥بيدىل من ا٤براد: كقيل
 انتهى  .للهداية التوفيق: كقيل

كالذم يظهر أف ا٤براد با٥بدل ىنا ىو البياف كالداللة كاْلرشاد إذ لو كاف 
 ٤براد بو التوفيق دل يكن لقولو فمن تبع ىدام.ا
على أف أفعاؿ العباد خلق هلل تعاذل  {مِب ىدل}كدلت اآلية بقولو  

خالفا ٤با تقولو ا٤بعتزلة كقد تقدـ الكالـ على ىذه ا٤بسألة ف تفسّب سورة 
 الدليل كمن: : فصل(ْٓ: ص) العليل الفاٙبة كقاؿ ابن القيم ف شفاء

 ًظالالن  خىلىقى  ٩بَّا لىكيمٍ  جىعىلى  كىاللَّوي }: تعاذل قولو عبادال أعماؿ خلق على
 كىسىرىابًيلى  ا٢بٍىرَّ  تىًقيكيمي  سىرىابًيلى  لىكيمٍ  كىجىعىلى  أىٍكنىانان  ا١ٍبًبىاؿً  ًمنى  لىكيمٍ  كىجىعىلى 
 كالثياب الدركع كىي السرابيل جعل الذم ىو أنو فأخرب {بىٍأسىكيمٍ  تىًقيكيمٍ 

 اآلدميْب ٙبيلها صنعة بعد أف إال سرابيل تسمى ال كمادهتا ا٤بصنوعة
 كمادهتا صورهتا ٔبملتها لو ٨بلوقة فهي هلل ٦بعولة كانت فإذا كعملهم
نان  بػيييوًتكيمٍ  ًمنٍ  لىكيمٍ  جىعىلى  كىاللَّوي }: قولو ىذا كنظّب كىيآهتا  لىكيمٍ  كىجىعىلى  سىكى

 فأخرب {ًإقىامىًتكيمٍ  كىيػىٍوـى  ظىٍعًنكيمٍ  ـى يػىوٍ  تىٍستىًخفُّونػىهىا بػيييوتان  اْلىنٍػعىاـً  جيليودً  ًمنٍ 
 صارت إ٭با كىي لو ٦بعولة كا٤بتنقلة ا٤بستقرة ا٤بصنوعة البيوت أف سبحانو

 ًف  ذيرّْيػَّتػىهيمٍ  ٞبىىٍلنىا أىنَّا ٥بىيمٍ  كىآيىةه }: تعاذل قولو كنظّبه اآلدمية بالصنعة بيوتا
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لىٍقنىا اٍلمىٍشحيوًف، اٍلفيٍلكً   كتعاذل سبحانو فأخرب {يػىرٍكىبيوفى  مىا ٍثًلوً مً  ًمنٍ  ٥بىيمٍ  كىخى
 فإنو اْلبل ىو ٗبثلو ا٤براد أف قاؿ من كأبعد للعباد ا٤بصنوع الفلك خالق أنو

 قولو ذلك كنظّب ا٤بماثلة عن بعيد ىو ٤با كاعتبار حقيقة ا٤بماثل إخراج
 خلقكم كاهلل تنحتوف ما أتعبدكف لقومو قاؿ أنو خليلو عن حكاية تعاذل
 ظاىر فاالستدالؿ بعضهم قدره كما مصدرية ما كانت فإف ملوفتع كما

 بأيديهم ينحتونو ما عبادة عليهم إنكاره بْب تناسب ال إذ بقوم كليس
 كغّب ك٫بتها اآل٥بة تلك عبادة من أعما٥بم خالق اهلل بأف إخبارىم كبْب
 الٍب آ٥بتكم كخلق خلقكم كاهلل أم موصولة ما تكوف أف فاْلكذل ذلك

 خلق أنو فأخرب معو شركاء آ٥بة ال لو ٨بلوقة فهي بأيديكم عملتموىا
 غّب مادتو فإف مادتو ا٤براد يقاؿ كال كصنعهم عملهم حلو كقد معمو٥بم
 .عملهم بعد معموال يصّب كإ٭با ٥بم معمولة
 ا٥بدل إذل يدعوف ا٣بّب أئمة جعل الذم ىو أنو سبحانو أخرب كقد: فصل
 لو ٦بعولة فهي ٔبعلو كالدعوة اْلمامة فتلك النار إذل يدعوف الشر كأئمة
 {النَّارً  ًإذلى  يىٍدعيوفى  أىًئمَّةن  كىجىعىٍلنىاىيمٍ }: فرعوف آؿ عن تعاذل قاؿ ٥بم كفعل
 ىذا أف فأخرب {بًأىٍمرًنىا يػىٍهديكفى  أىًئمَّةن  كىجىعىٍلنىاىيمٍ }: ا٥بدل أئمة عن كقاؿ
 رىبػَّنىا}: ٣بليلا قوؿ ذلك كنظّب لَلئمة كفعال كسبا كونو مع ٔبعلو كىذا

 ا٤بسلم ٯبعل الذم ىو سبحانو أنو ا٣بليل فأخرب {لىكى  ميٍسًلمىٍْبً  كىاٍجعىٍلنىا
 مسلما جعلو اهلل أف ال مسلما نفسو جعل الذم ىو القدرية كعند مسلما
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 على النار إذل يدعوا إماما اآلخر جعل كال بأمره يهدم إماما جعلو كال
 إذل ا١بعل ىذا كنسبة حقيقة لككذ ْلنفسهم ا١باعلوف ىم بل ا٢بقيقة

 أم أئمة جعلناىم ككذلك لك مسلمْب ٠بنا أم التسمية ٗبعُب ٦باز اهلل
 ا٢بقيقة فمنهم كضالؿ رشد أئمة أنفسهم جعلوا كىم كذلك ٠بيناىم

 .كالتعبّب آّاز كمنو
 كتقواه فجوره العبد يلهم الذم ىو بأنو سبحانو إخباره ذلك كمن: فصل

 من طائفة قالو كما كالتعليم البياف ٦برد ال القلب ف اْللقاء كاْل٥باـ
 ىذا ذلك أ٥بمو قد أنو إياه كعلمو شيئا لغّبه بْب ٤بن يقاؿ ال إذ ا٤بفسرين

 فجورىا فيها جعل قاؿ زيد ابن قالو ما الصواب بل البتة اللغة ف يعرؼ ال
 جهينة أك مزينة من رجال أف: "حصْب بن عمراف حديث كعليو كتقواىا

 الناس يعمل ما أرأيت اهلل رسوؿ يا: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى لنيبا أتى
 فيما أك سابق قدر من عليهم كمضى عليهم قضى أشيء كيكدحوف فيو

: قاؿ كمضى عليهم قضى شيء بل: قاؿ نبيهم بو أتاىم ٩با يستقبلوف
 أىلها بعمل استعملو ا٤بنزلتْب ْلحدل اهلل خلقو من: قاؿ العمل ففيم

 فيجيورىىىا فىأى٥ٍبىمىهىا سىوَّاىىا، كىمىا كىنػىٍفسو }: اهلل كتاب ف ذلك كتصديق
 السابق كالقدر القضاء بتقدمي إخباره عقيب اآلية ىذه فقراءتو"  {كىتػىٍقوىاىىا

 فإف تعريفها ٦برد ال ٥با سبق فيما استعما٥با باْل٥باـ ا٤براد أف على يدؿ
 اآلية فسر كمن كالقدر ءالقضا بو سبق ما كقوع يستلـز ال كالبياف التعريف
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 ال ذلك ٢بصوؿ مستلـز تعريف فمراده كالتعريف بالتعليم السلف من
 .التوفيق كباهلل إ٥باما يسمى ال فإنو ا٢بصوؿ عن ٦برد تعريف

 ًبذىاتً  عىًليمه  ًإنَّوي  بًوً  اٍجهىريكا أىكً  قػىٍولىكيمٍ  كىأىًسرُّكا}: تعاذل قولو ذلك كمن
 ٤با كلمة الصدكر كذات {ا٣بٍىًبّبي  اللًَّطيفي  كىىيوى  خىلىقى  مىنٍ  مي يػىٍعلى  أىال الصُّديكًر،
كاْلرادات. انتهى كقد توسع ابن  االعتقادات من الصدر عليو يشتمل

 القيم رٞبو اهلل تعاذل ف بياف ذلك مبينا فساد قوؿ أىل البدع.
ؿ كللماـ أِب عبداهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم كتابا نافعا ٠باه خلق أفعا

 أىبيو : قىاؿى (ْٔ: ص)العباد أتى على مذىب ا٤بعتزلة من جذكره كمنو قولو 
ثػىنىا فػىقىدٍ  اٍلًعبىادً  أىفٍػعىاؿي  فىأىمَّا: اللَّوً  عىٍبدً  ثػىنىا اللًَّو، عىٍبدً  ٍبني  عىًليُّ  حىدَّ  مىٍركىافي  حىدَّ
ثػىنىا ميعىاًكيىةى، ٍبني  ، ٍبنً  رًٍبًعي عىنٍ  مىاًلكو  أىبيو حىدَّ يٍػفىةى  نٍ عى  ًحرىاشو  اللَّوي  رىًضيى  حيذى

 «كىصىنػٍعىتىوي  صىاًنعو  كيلَّ  يىٍصنىعي  اللَّوى  ًإفَّ : »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيًبُّ  قىاؿى  عىٍنوي،
[ ٔٗ: الصافات] {تػىٍعمىليوفى  كىمىا خىلىقىكيمٍ  كىاللَّوي }: ذىًلكى  ًعٍندى  بػىٍعضيهيمٍ  كىتىالى 

ثػىنىا كىأىٍىلىهىا عىاتً الصّْنىا أىفَّ  فىأىٍخبػىرى  ، ثػىنىا ٧بيىمَّده، ٨بىٍليوقىةه، كقاؿ حىدَّ  أىبيو حىدَّ
، عىنٍ  اٍْلىٍعمىًش، عىنً  ميعىاًكيىةى، يٍػفىةى  عىنٍ  شىًقيقو  اللَّوى  ًإفَّ : »عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  حيذى

 كىًكيعه  رىكىاهي  «تىوي كىصىنػٍعى  ا٣بٍىزىـً  صىاًنعى  خىلىقى  اللَّوى  ًإفَّ  كىصىنػٍعىتىوي، صىاًنعو  كيلَّ  خىلىقى 
 اٍْلىٍعمىًش انتهى عىنً 
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أم أخذ بو تصديقان  [ّٖ: البقرة] {ىيدىامى  تىًبعى  فىمىنٍ }كقولو تعاذل: 
بأخباره، كامتثاالن ْلحكامو؛ كأضافو اهلل لنفسو ْلنو الذم شرعو لعباده، 

كف ىذا رد على ا١بربية فإف للعباد أفعاال كقدرة كْلنو موصل إليو..
 لى ما تقدـ.كاستطاعة ع
 قاؿ [ّٖ: البقرة] {ٰبىٍزىنيوفى  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  فىالى }قولو تعاذل 

 ، كف{ٰبىٍزىنيوفى  ىيمٍ  كىال عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  فىال}: : قولو(َٓ: ص) السعدم
 .{يىٍشقىى كىال يىًضلُّ  فىال ىيدىامى  اتػَّبىعى  فىمىنً }: اْلخرل اآلية
 :أشياء أربعة ىداه اتباع على فرتب
 أحدث مضى، قد كاف إف ا٤بكركه أف بينهما، كالفرؽ كا٢بزف ا٣بوؼ نفي

 كإذا ىداه اتبع عمن فنفاٮبا ا٣بوؼ، أحدث منتظرا، كاف كإف ا٢بزف،
 كالشقاء الضالؿ نفي ككذلك التاـ، اْلمن كىو ضدٮبا، حصل انتفيا،
 بعات فمن كالسعادة، ا٥بدل كىو ضدٮبا، ثبت انتفيا كإذا ىداه اتبع عمن
 عنو كانتفى كا٥بدل، كاْلخركية الدنيوية كالسعادة اْلمن لو حصل ىداه،

 ا٤برغوب، لو فحصل كالشقاء، كالضالؿ، كا٢بزف، ا٣بوؼ، من مكركه، كل
 ككذب بو، فكفر ىداه، يتبع دل من عكس كىذا ا٤برىوب، عنو كاندفع
 .بآياتو
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 لصاحبو، الصاحب مالزمة ٥با، ا٤بالزموف: أم {النار أصحاب أكلئك} فػ
 عنهم يفَب كال منها، ٱبرجوف ال {خىاًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ } لغرٲبو، كالغرمي

 .ينصركف ىم كال العذاب
 أىل إذل كاْلنس، ا١بن من ا٣بلق انقساـ أشبهها، كما اآليات ىذه كف

 لذلك، ا٤بوجبة كاْلعماؿ الفريقْب صفات كفيها الشقاكة، كأىل السعادة،
 .كالنهي اْلمر ف مثلهم، أهنم كما كالعقاب، الثواب ف كاْلنس ا١بن كأف
ـى  بًوً  أىٍنذىرى  عىمَّا ٨بيٍربنا تػىعىاذلى  : يػىقيوؿي (َِْ/ ُ) كثّب ابن قاؿ  كىزىٍكجىتىوي  آدى

يػيٍنزًؿي  أىنَّوي : الذُّرّْيَّةي  كىاٍلميرىادي  ا١بٍىنًَّة، ًمنى  أىٍىبىطىهيمٍ  حىٌبَّ  كىًإٍبًليسى  ، سى  كىيػىبػٍعىثي  اٍلكيتيبى
 كىقىاؿى  كىاٍلبػىيىافي، كىالرُّسيلي  اٍْلىنًٍبيىاءي  ا٥بيدىل: اٍلعىالًيىةً  أىبيو قىاؿى  كىمىا كىالرُّسيلى؛ نًٍبيىاءى اٍْلى 

 ا٥ٍبيدىل: ا٢بٍىسىني  كىقىاؿى . كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى ٧بيىمَّده  ا٥ٍبيدىل: حىيَّاف ٍبني  ميقىاًتلي 
فً  كىىىذىافى . اٍلقيٍرآفي   .أعىمٌ  اٍلعىالًيىةً  أىِب  كىقػىٍوؿي  يحىاًف،صىحً  اٍلقىٍوالى

 بًوً  كىأىٍرسىٍلتي  اٍلكيتيبى  بًوً  أىنٍػزىٍلتي  مىا عىلىى أىقٍػبىلى  مىنٍ : أىمٍ  {ىيدىامى  تىًبعى  فىمىنٍ }
 ىيمٍ  كىال} اآٍلًخرىةً  أىٍمرً  ًمنٍ  يىٍستػىٍقًبليونىوي  ًفيمىا: أىمٍ  {عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  فىال} الرُّسيلى 
نٍػيىا، أيميورً  ًمنٍ  فىاتػىهيمٍ  مىا لىىعى  {ٰبىٍزىنيوفى   قىاؿى }: طو سيورىةً  ًف  قىاؿى  كىمىا الدُّ
يعنا ًمنػٍهىا اٍىًبطىا  اتػَّبىعى  فىمىنً  ىيدنل ًمِبّْ  يىٍأتًيػىنَّكيمٍ  فىًإمَّا عىديكّّ  لًبػىٍعضو  بػىٍعضيكيمٍ  ٝبًى
 ًف  يىًضلُّ  الى فى : عىبَّاسو  اٍبني  قىاؿى [ ُِّ: طو] {يىٍشقىى كىال يىًضلُّ  فىال ىيدىامى 
نٍػيىا  مىًعيشىةن  لىوي  فىًإفَّ  ذًٍكرًم عىنٍ  أىٍعرىضى  كىمىنٍ }. اآٍلًخرىةً  ًف  يىٍشقىى كىالى  الدُّ
 كىالًَّذينى }: ىىاىينىا قىاؿى  كىمىا[ ُِْ: طو] {أىٍعمىى اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  كى٫بىٍشيريهي  ضىٍنكنا
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 ٨بيىلَّديكفى : أىمٍ  {خىاًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ  النَّارً  أىٍصحىابي  أيكلىًئكى  بًآيىاتًنىا كىكىذَّبيوا كىفىريكا
يدى  الى  ًفيهىا، يصى  كىالى  عىنػٍهىا، ٥بىيمٍ  ٧بًى  .٧بًى
 أىِب  عىنٍ  طىرًيقىٍْبً، ًمنٍ  سىاقىوي  حىًديثنا ىىاىينىا اللَّوي، رىًٞبىوي  جىرًيرو، اٍبني  أىٍكرىدى  كىقىدٍ 

 أىِب  عىنٍ  قٍطعىة ٍبنً  مىاًلكً  ٍبنً  اٍلميٍنًذرً  ةى نىٍضرى  أىِب  يىزًيدى، عىنٍ  ٍبنً  سىًعيدً  مىٍسلىمة
 اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى -ا٣بيٍدرم ًسنىاف ٍبنً  مىاًلكً  ٍبني  سىٍعدي  كىا٠ٍبيوي - سىًعيدو 
 ٲبىيوتيوفى  الى  فىًإنػَّهيمٍ  أىٍىليهىا ىيمٍ  الًَّذينى  النَّارً  أىٍىلي  أىمَّا: "كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى

 ًبذينيؤًًّمٍ  أىكٍ  ًٖبىطىايىاىيٍم، النَّاري  أىصىابػىتػٍهيمي  أىقٍػوىامنا لىًكنَّ  ٰبىٍيػىٍوفى، كىالى  اًفيهى 
 ميٍسًلمه  رىكىاهي  كىقىدٍ ". الشَّفىاعىةً  ًف  أذفى  فىٍحمنا صىاريكا ًإذىا حىٌبَّ  ًإمىاتىةن، فىأىمىاتػىتػٍهيمٍ 

 .  بًوً  سىلىمىةى  أىِب  عىنٍ  شيٍعبىةى  حىًديثً  ًمنٍ 
ا ٍكري كىذً  ٍىبىاطى  ىىذى  ًلٍَلىكًَّؿ، اٍلميغىاًيرً  اٍلمىٍعُبى  ًمنى  بػىٍعدىهي  مىا بًوً  تػىعىلَّقى  ًلمىا الثَّاّن  اٍْلً

، تىٍأًكيده  أىنَّوي  بػىٍعضيهيمٍ  كىزىعىمى   بىلً : آخىريكفى  كىقىاؿى  قيٍم، قيمٍ : تػىقيوؿي  كىمىا كىتىٍكرًيره
ٍىبىاطي  نٍػيىا، السَّمىاءً  ًإذلى  ا١بٍىنَّةً  ًمنى  اٍْلىكَّؿي  اٍْلً نٍػيىا ٠بىىاءً  ًمنٍ  كىالثَّاّن  الدُّ  ًإذلى  الدُّ
، كىالصًَّحيحي  اٍْلىٍرًض،  كتابو انتهى بأسرار أعلم تعاذل كىاللَّوي  اٍْلىكَّؿي
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 {كفركا}، كقولو {فمن تبع ىدام}معطوؼ على قولو  {كالذين}قولو: 
تقدـ معُب الكفر ف أكؿ سورة البقرة كا٤براد بو ىنا من أعرض عن دين اهلل 

الكذب ضد الصدؽ فمعناه دل  {ككذبوا}تعاذل علما كعمال كقولو: 
من عظيم يصدقوا ٗبا جاء من عند اهلل تعاذل من الوحي كا٥بدل، كالكذب 

الذنوب سواء كاف من قو٥بم بكذّٔم على اهلل تعاذل كرسلو، أك كاف من 
فعلهم بردىم للصدؽ الذم جاء بو الرسل صلوات اهلل عليهم قاؿ تعاذل: 

 ًف  أىلىٍيسى  جىاءىهي  ًإذٍ  بًالصٍّْدؽً  كىكىذَّبى  اللَّوً  عىلىى كىذىبى  ٩بَّنٍ  أىٍظلىمي  فىمىنٍ }
 ىيمي  أيكلىًئكى  بًوً  كىصىدَّؽى  بًالصٍّْدؽً  جىاءى  كىالًَّذم( ِّ) رًينى لًٍلكىافً  مىثٍػونل جىهىنَّمى 

 [ّّ ،ِّ: الزمر] { اٍلميتػَّقيوفى 
: كٝبلة مبتدأ؛ {كفركا الذين}: تعاذل قولو :(َُْ/ ُ) العثيمْب قاؿ
 ف {خالدكف فيها ىم}: كٝبلة ا٤ببتدأ؛ خرب {النار أصحاب أكلئك}

 تكوف أف كٯبوز. خالدين هنمكو  حاؿ يعِب. ا٢باؿ على نصب موضع
 .مآ٥بم لبياف استئنافية

 فعندىم با٣برب؛ أم {ككذبوا} باْلمر؛ أم {كفركا الذين}: تعاذل قولو
 على يدكر الكفر ْلف للكفر؛ اْلساساف ٮبا كىذاف كاستكبار؛ جحود،
 مقر ْلنو استكبار؛ كفر: إبليس فكفر جحود؛ كإما استكبار؛ إما: شيئْب
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: تعاذل لقولو جحود؛ كفر: كقومو فرعوف، ككفر رب؛استك لكنو باهلل،
 نفوسهم ف لكنهم مكذبوف، ألسنتهم ف فهم:  {ّٔا كجحدكا}

 [ ..ُْ: النمل] {أنفسهم كاستيقنتها}: تعاذل لقولو مصدقوف؛
أم كفركا باهلل، فاستكربكا عن طاعتو، كدل  {كالذين كفركا}فقولو تعاذل: 
م باآليات الشرعية؛ كإف انضاؼ إذل ذلك أ {ككذبوا بآياتنا}ينقادكا ٥با؛ 

اآليات الكونية زاد اْلمر شدة؛ لكن ا٤بهم اآليات الشرعية؛ ْلف من 
ا٤بكذبْب الكافرين من آمنوا باآليات الكونية دكف الشرعية؛ فمثالن كفار 

لسموات، كاْلرض، ا قريش مؤمنوف باآليات الكونية مقركف بأف اهلل خالق
ت، كأنو ا٤بدبر ١بميع اْلمور؛ لكنهم كافركف باآليات كأنو احمليي، كأنو ا٤بمي

 الشرعية.
أم ا٤بذكوركف؛ كأشار إليهم بإشارة البعيد ال٫بطاط  {أكلئك}قولو تعاذل: 

أم ا٤بالزموف ٥با؛  {أصحاب النار}رتبتهم ال ترفيعان ٥بم، كتعلية ٥بم؛ 
أبدان؛ ْلف  ك٥بذا ال تأيت "أصحاب النار" إال ف الكفار؛ ال تأيت ف ا٤بؤمنْب

ا٤براد الذين ىم مصاحبوف ٥با؛ كا٤بصاحب البد أف يالـز من صاحبو؛ 
أم ماكثوف؛ كا٤براد بذلك ا٤بكث، الدائم اْلبدم؛  {ىم فيها خالدكف}

كدليل ذلك ثالث آيات ف كتاب اهلل؛ آية ف النساء، كآية ف اْلحزاب، 
فركا كظلموا دل إف الذين ك}كآية ف ا١بن؛ أما آية النساء فقولو تعاذل: 

يكن اهلل ليغفر ٥بم كال ليهديهم طريقان * إال طريق جهنم خالدين فيها 
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إف اهلل }[ ؛ كأما آية اْلحزاب فقولو تعاذل: ُٗٔ، ُٖٔ]النساء:  {أبدان 
، ْٔ]اْلحزاب:  {لعن الكافرين كأعد ٥بم سعّبان * خالدين فيها أبدان 

 كرسولو فإف لو نار كمن يعص اهلل}[ ؛ كأما آية ا١بن فقولو تعاذل: ٓٔ
 انتهى [ .ِّ]ا١بن:  {جهنم خالدين فيها أبدان 

كقد تقدـ الكالـ على كجود ا١بنة كالنار اآلف كاهنما ٨بلوقتاف كزد على 
ذلك أهنما ال يفنياف أبدا كال يبيداف ْلف اهلل تعاذل خلقهما للبقاء ال 

و كسلم: للفناء، كا١بنة ف السماء ٤با صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
َـّ  أفَّ : أنىسو  فعىنٍ   رىسيوؿى  سيراقة أىتىتٍ  بن حىارًثىةى  أيُـّ  كىي الرباء، بنتى  الربيع أ
 أىصىابىوي  غالـه، كىو بىٍدرو  يػىٍوـى  حىارًثىةي  ىىلىكى  كىقىدٍ  -كسلم عليو اهلل صلى- اهلل

، غىٍربي  ، سهمه : ركايةو  كف سىٍهمو  عىًلٍمتى  قدٍ ! اهلل رىسوؿى  يىا: فقالىتٍ  غربه
 صربتي : ركايةو  كف عىلٍيًو، أٍبكً  دلىٍ  ا١بنَّةً  ف كىافى  فإفٍ  قىليب، ًمنٍ  حىارًثةى  مىٍوقعى 

 ف عليو اجتهٍدتي : ركايةو  كف أٍصنىعي، مىا ترل سىٍوؼى  كىإال كاحتسبت،
ًبٍلًت؟ حارثة أكى  أـ يا :٥بىىا فقاؿى  البكاء،  ًجناف إنػَّهىا ىي؟ كىاًحدىةه  أجٌنةه  ىى

  ".اْلعلىى الفردٍكسً  ف كىإنَّوي  نة،ا١ب ف كىثّبةه 
كالنار ف اْلرض السفلى ففي حديث الرباء رضي اهلل عنو عند أٞبد 

(: ف قصة احملتضر كلعلو يأيت بطولو إف شاء اهلل كالشاىد منو ُّْٖٓ)
، فىالى ٲبىيرُّكفى ًّٔىا عىلىى مىَلىو ًمنى -أم ركح الكافر– فػىيىٍصعىديكفى ًّٔىاىنا: 
ئً  فو بًأىقٍػبىًح اٍلمىالى في ٍبني فيالى ؟ فػىيػىقيوليوفى: فيالى ا الرُّكحي ا٣بٍىًبيثي كىًة، ًإالَّ قىاليوا: مىا ىىذى
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نٍػيىا،  نٍػيىا، حىٌبَّ يػيٍنتػىهىى بًًو ًإذلى السَّمىاًء الدُّ أى٠ٍبىائًًو الًٍَّب كىافى ييسىمَّى ًّٔىا ًف الدُّ
الى }قػىرىأى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  فػىييٍستػىٍفتىحي لىوي، فىالى يػيٍفتىحي لىوي "، مثيَّ 

تػيفىتَّحي ٥بىيٍم أىبٍػوىابي السَّمىاًء كىالى يىٍدخيليوفى ا١بٍىنَّةى حىٌبَّ يىًل ُّى ا١بٍىمىلي ًف سىمّْ 
[ فػىيػىقيوؿي اهللي عىزَّ كىجىلَّ: " اٍكتيبيوا ًكتىابىوي ًف ًسجّْْبو َْ]اْلعراؼ:  {ا٣ٍبًيىاطً 

 . اٍْلىٍرًض السٍُّفلىى، فػىتيٍطرىحي ريكحيوي طىٍرحنا ًف 
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 {ميبىارىؾه  أىنٍػزىٍلنىاهي  ًكتىابه  كىىىذىا}جعل اهلل تعاذل القرآف مباركا قاؿ تعاذل: 
: اْلنبياء] {ميٍنًكريكفى  لىوي  أىفىأىنٍػتيمٍ  أىنٍػزىٍلنىاهي  ميبىارىؾه  ذًٍكره  كىىىذىا} [ِٗ: اْلنعاـ]

 {اٍْلىٍلبىابً  أيكليو كىلًيىتىذىكَّرى  آيىاتًوً  لًيىدَّبػَّريكا ميبىارىؾه  إًلىٍيكى  أىنٍػزىٍلنىاهي  تىابه كً } [َٓ
 {تػيٍرٞبىيوفى  لىعىلَّكيمٍ  كىاتػَّقيوا فىاتًَّبعيوهي  ميبىارىؾه  أىنٍػزىٍلنىاهي  ًكتىابه  كىىىذىا} [ِٗ: ص]
 الدكاء عن سأؿ ٤بن الكاف قاؿ ابن القيم ف ا١بواب [ُٓٓ: اْلنعاـ]

 :(ٖٓ: ص) الشاف
 إًلىٍيوً  نيًسبى  مىا كىكيلُّ  ًمٍنوي، كيلُّهىا كىاٍلبػىرىكىةي  كىٍحدىهي، يػيبىارًؾي  الًَّذم ىيوى  الرَّبَّ  فىًإفَّ 

، ميوي  ميبىارىؾه ، فىكىالى ، كىرىسيوليوي  ميبىارىؾه ، ٣ًبىٍلًقوً  النَّاًفعي  اٍلميٍؤًمني  كىعىٍبديهي  ميبىارىؾه  ميبىارىؾه
ـي  كىبػىٍيتيوي  ، ا٢بٍىرىا ـي  كىًىيى  أىٍرًضًو، ًمنٍ  كىًكنىانػىتيوي  ميبىارىؾه  كىصىفىهىا اٍلبػىرىكىًة، أىٍرضي  الشَّا

 ًإالَّ  ميبىارىؾى  كىالى  كىٍحدىهي، ىيوى  ًإالَّ  ميبىارًؾى  فىالى  ًكتىابًًو، ًمنٍ  آيىاتو  ًستّْ  ًف  بًاٍلبػىرىكىةً 
 مىٍنسيوبه  كيلُّوي  فىاٍلكىٍوفي  كىًإالَّ  كىًرضىاهي، ٧بىىبًَّتوً كى  أيليوًىيًَّتوً  ًإذلى  أىٍعًِب  ًإلىٍيًو، نيًسبى  مىا
ٍلًقًو، ريبيوبًيًَّتوً  ًإذلى   كىاٍْلىٍعمىاؿً  كىاٍْلىقٍػوىاؿً  اٍْلىٍعيىافً  ًمنى  نػىٍفًسوً  ًمنٍ  بىاعىدىهي  مىا كىكيلُّ  كىخى
يػٍرى  كىالى  ًفيًو، بػىرىكىةى  فىالى   اٍلبػىرىكىةً  ًمنى  فىًفيوً  ذىًلكى  ًمنٍ  قىرًيبنا ًمٍنوي  كىافى  مىا كىكيلُّ  ًفيًو، خى

 انتهى .ًمٍنوي  قػيٍربًوً  حىسىبً  عىلىى
فمهما تكلم ا٤بفسركف ٘بد عند التأمل كالتحقيق أف اآليات ا٤بباركات  

دالة على معاّن جليلة من أمور ديننا غّب ما ذكر كقد تكوف ىذه ا٤بعاّن 
ـ كنعلم ذلك بتدبر مذكورة با٤بنطوؽ أك ا٤بفهـو مأخوذة بالتضمن أك اْللزا
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 بْب السالكْب القرآف كتعقلو كتفهمو قاؿ ابن القيم رٞبو اهلل ف مدارج
 (ُٓٓ-ْْٗ/ ُ) نستعْب كإياؾ نعبد إياؾ منازؿ
 اٍلًفٍكرً  كىٝبىٍعي  مىعىانًيًو، ًإذلى  اٍلقىٍلبً  نىاًظرً  ٙبىًٍديقي  فػىهيوى  اٍلقيٍرآفً  ًف  التَّأىمُّلي  كىأىمَّا
بُّرًهً  عىلىى كىتًوً  ٦بيىرَّدي  الى  بًًإنٍػزىالًًو، اٍلمىٍقصيودي  كىىيوى  تػىعىقًُّلًو،كى  تىدى  كىالى  فػىٍهمو  ًبالى  ًتالى

بُّرو، بػَّريكا ميبىارىؾه  ًإلىٍيكى  أىنٍػزىٍلنىاهي  ًكتىابه } تػىعىاذلى  اللَّوي  قىاؿى  تىدى  كىلًيىتىذىكَّرى  آيىاتًوً  لًيىدَّ
بػَّريكفى  أىفىالى } تػىعىاذلى  كىقىاؿى [ ِٗ: ص] {اٍْلىٍلبىابً  أيكليو  عىلىى أىـٍ  اٍلقيٍرآفى  يػىتىدى

بػَّريكا أىفػىلىمٍ } تػىعىاذلى  كىقىاؿى [ ِْ: ٧بمد] {أىقٍػفىا٥بيىا قػيليوبو  : ا٤بؤمنوف] {اٍلقىٍوؿى  يىدَّ
[ ّ: الزخرؼ] {تػىٍعًقليوفى  لىعىلَّكيمٍ  عىرىبًيِّا قػيٍرآننا جىعىٍلنىاهي  ًإنَّا} تػىعىاذلى  كىقىاؿى [ ٖٔ
بػَّرى  نػىزىؿى اٍلقيٍرآفي  :ا٢بٍىسىني  كىقىاؿى  ذيكا. بًوً  كىيػيٍعمىلى  لًييتىدى كىتىوي  فىاٚبًَّ  .عىمىالن  ًتالى

 تىدىبُّرً  ًمنٍ  ٪بىىاتًوً  ًإذلى  كىأىقٍػرىبى  كىمىعىاًدًه، مىعىاًشوً  ًف  لًٍلعىٍبدً  أىنٍػفىعى  شىٍيءه  فػىلىٍيسى 
 اٍلعىٍبدى  تيٍطًلعي  فىًإنػَّهىا آيىاتًًو، مىعىاّن  ىعىلى  اٍلًفٍكرً  كىٝبىٍعً  ًفيًو، التَّأىمُّلً  كىًإطىالىةً  اٍلقيٍرآًف،

اًفّبٮًًبىا، كىالشَّرّْ  ا٣بٍىٍّبً  مىعىادلًً  عىلىى  كىغىايىاهًتًمىا كىأىٍسبىأًًّمىا طيريقىاهًتًمىا كىعىلىى ًٕبىذى
 اٍلعيليوـً كى  السَّعىادىةً  كينيوزً  مىفىاتًيحى  يىًدهً  ًف  كىتػىتيلُّ  أىٍىًلًهمىا، كىمىآؿً  كىٜبىىرىاهًتًمىا،
ٲبىافً  قػىوىاًعدى  كىتػيثىبّْتي  النَّاًفعىًة، يىانىوي  كىتيشىيّْدي  قػىٍلًبًو، ًف  اٍْلً  كىتيرًيوً  أىرٍكىانىوي، كىتػيوىطّْدي  بػينػٍ
نٍػيىا صيورىةى  ـى  كىتيرًيوً  اٍْليمىًم، بػىٍْبى  كىٙبيًٍضريهي  قػىٍلًبًو، ًف  كىالنَّارً  كىا١بٍىنَّةً  كىاآٍلًخرىةً  الدُّ  أىيَّا

 ذىاتىوي، كىتػيعىرّْفيوي  كىفىٍضلىوي، اللَّوً  عىٍدؿى  كىتيٍشًهديهي  اٍلًعربىً، مىوىاًقعى  كىتػيبىصّْريهي  ًفيًهٍم، وً اللَّ 
بُّوي  كىمىا كىأىفٍػعىالىوي، كىًصفىاتًوً  كىأى٠ٍبىاءىهي   كىمىا إًلىٍيًو، اٍلميوًصلى  كىًصرىاطىوي  يػيٍبًغضيوي، كىمىا ٰبًي

 النػٍَّفسى  كىتػيعىرّْفيوي  كىآفىاهًتىا، الطَّرًيقً  كىقػىوىاًطعى  عىلىٍيًو، كىاٍلقيديكـً  اٍلويصيوؿً  بػىٍعدى  ًلسىاًلًكيوً 
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 كىأىٍىلً  ا١بٍىنَّةً  أىٍىلً  طىرًيقى  كىتػيعىرّْفيوي  كىميصىحّْحىاهًتىا اٍْلىٍعمىاؿً  كىميٍفًسدىاتً  كىًصفىاهًتىا،
 الشَّقىاكىًة، كىأىٍىلً  السَّعىادىةً  أىٍىلً  بى كىمىرىاتً  كىًسيمىاىيٍم، كىأىٍحوىا٥بىيمٍ  كىأىٍعمىا٥بىيٍم، النَّارً 

ـى  ًقيوفى  ًفيمىا كىاٍفَبىاقػىهيمٍ  ًفيًو، ٯبىٍتىًمعيوفى  ًفيمىا كىاٍجًتمىاعىهيمٍ  ا٣بٍىٍلقً  كىأىٍقسىا  .ًفيوً  يػىٍفَبى
 اٍلكىرىامىةً  ًمنى  لىوي  كىمىا ًإلىٍيًو، اٍلويصيوؿً  كىطىرًيقى  ًإلىٍيًو، اٍلمىٍدعيوَّ  الرَّبَّ  تػيعىرّْفيوي  كىبًا١بٍيٍملىةً 

ـى  ًإذىا  .عىلىٍيوً  قىًد
ثىةن  ذىًلكى  ميقىاًبلً  ًف  كىتػيعىرّْفيوي   كىالطَّرًيقى  الشٍَّيطىافي، ًإلىٍيوً  يىٍدعيو مىا: أيٍخرىل ثىالى

ٍعوىتًوً  لًٍلميٍستىًجيبً  كىمىا ًإلىٍيًو، اٍلميوًصلىةى  ىىانىةً  ًمنى  ًلدى  اٍلويصيوؿً  بػىٍعدى  كىاٍلعىذىابً  اٍْلً
 .لىٍيوً إً 

ًذهً  تػيهىا مىٍعرًفػىتػيهىا، لًٍلعىٍبدً  ضىريكرًمّّ  أيميورو  ًستَّةي  فػىهى  فػىتيٍشًهديهي  كىميطىالىعىتػيهىا، كىميشىاىىدى
أىنَّوي  حىٌبَّ  اآٍلًخرىةى  نٍػيىا عىنً  كىتػىغىيّْبيوي  ًفيهىا، كى أىنَّوي  حىٌبَّ  الدُّ  لىوي  كىٛبيىيػّْزي  ًفيهىا، لىٍيسى  كى

ًيوً . اٍلعىادلىي  ًفيوً  اٍختػىلىفى  مىا كيلّْ  ًف  اًطلً كىاٍلبى  ا٢بٍىقّْ  بػىٍْبى   كىاٍلبىاًطلى  حىقِّا، ا٢بٍىقَّ  فػىَبي
، ًؿ، ا٥ٍبيدىل بػىٍْبى  بًوً  يػيفىرّْؽي  كىنيورنا فػيٍرقىاننا كىتػيٍعًطيوً  بىاًطالن  كىالرَّشىاًد، كىاٍلغىيّْ  كىالضَّالى
يىاةن، قػىٍلًبًو، ًف  قػيوَّةن  كىتػيٍعًطيوً   ًف  فػىيىًصّبي  كىسيريكرنا، كىبػىٍهجىةن  اٍنًشرىاحناكى  كىسىعىةن  كىحى

 .آخىرى  شىٍأفو  ًف  كىالنَّاسي  شىٍأفو 
 ًمنٍ  لىوي  كىمىا بًاللَّوً  كىاٍلًعٍلمً  كىبػىرىاًىيًنًو، التػٍَّوًحيدً  عىلىى دىائًرىةه  اٍلقيٍرآفً  مىعىاّنى  فىًإفَّ 

ٲبىافً  كىعىلىى النػٍَّقًص، ٠ًبىاتً  ًمنٍ  عىٍنوي  يػينػىزَّهي  كىمىا اٍلكىمىاًؿ، أىٍكصىاؼً   بًالرُّسيًل، اٍْلً
 كىحيقيوؽً  ًٕبيقيوًقًهٍم، كىالتػٍَّعرًيفً  نػيبػيوَّهًتًٍم، ًصحَّةً  كىأىًدلَّةً  ًصٍدًقًهٍم، بػىرىاًىْبً  كىذًٍكرً 

ٲبىافً  كىعىلىى ميٍرًسًلًهٍم، ًتًو، اٍْلً ًئكى ٍلًقوً  ًف  ريسيليوي  كىىيمٍ  ٗبىالى  مي كىتىٍدًبّبًىً  كىأىٍمرًًه، خى
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، كىمىا اٍلعىادلًى  أىٍمرً  ًمنٍ  عىلىٍيوً  جيًعليوا كىمىا كىمىًشيئىًتًو، بًًإٍذنًوً  اٍْليميورى  اٍلعيٍلًومّْ كىالسٍُّفًليّْ
ٍنسىاّنّْ ًمنػٍهيٍم، ًمٍن ًحًْب يىٍستىًقرُّ ًف رىًحًم أيمًّْو ًإذلى يػىٍوـً يػيوىاًف  ٱبىٍتىصُّ بًالنػٍَّوًع اٍْلً

ـي عىلى  ٲبىاًف بًاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىمىا أىعىدَّ اللَّوي ًفيًو ًْلىٍكلًيىائًًو ًمٍن رىبَّوي كىيػىٍقدى ٍيًو، كىعىلىى اٍْلً
، كىمىا أىعىدَّ  دىاًر النًَّعيًم اٍلميٍطلىًق الًٍَّب الى يىٍشعيريكفى ًفيهىا بًأىدلىو كىالى نىكىدو كىتػىٍنًغيصو

ائًًو ًمٍن دىاًر اٍلًعقىاًب اٍلوىبًيًل الَّ  ًٍب الى ٱبيىاًلطيهىا سيريكره كىالى رىخىاءه كىالى رىاحىةه ًْلىٍعدى
كىالى فػىرىحه. كىتػىفىاًصيًل ذىًلكى أىِتىَّ تػىٍفًصيلو كىأىبٍػيػىنىوي، كىعىلىى تػىفىاًصيًل اٍْلىٍمًر كىالنػٍَّهًي، 

، كىاٍلمىوىاًعًظ كىاٍلًعربىً، كىاٍلقىصىصً  ًؿ كىا٢بٍىرىاـً ًر، كىا٢بٍىالى كىاٍْلىٍمثىاًؿ،  كىالشَّرًٍع كىاٍلقىدى
ٍلًقًو كىأىٍمرًًه.  كىاٍْلىٍسبىاًب كىا٢بًٍكىًم، كىاٍلمىبىاًدًئ كىاٍلغىايىاًت ًف خى

فىالى تػىزىاؿي مىعىانًيًو تػيٍنًهضي اٍلعىٍبدى ًإذلى رىبًّْو بًاٍلوىٍعًد ا١بٍىًميًل، كىٙبيىذّْريهي كىٚبيىوّْفيوي ًبوىًعيًدًه 
اًب اٍلوىبًيًل، كىٙبىي  ثُّوي عىلىى التَّضىمًُّر كىالتَّخىفًُّف لًًلقىاًء اٍليػىٍوـً الثًَّقيًل، ًمنى اٍلعىذى

اـً  اًىًب ًإذلى سىوىاًء السًَّبيًل، كىتىصيدُّهي عىًن اٍقًتحى كىتػىٍهًديًو ًف ظيلىًم اآٍلرىاًء كىاٍلمىذى
شيٍكًر رىبًّْو ا١بٍىًليًل، طيريًؽ اٍلًبدىًع كىاٍْلىضىالًيًل كىتػىبػٍعىثيوي عىلىى ااًلٍزًديىاًد ًمنى النػّْعىًم بً 

، كىتيوًقفيوي عىلىيػٍهىا لًئىالَّ يػىتػىعىدَّاىىا فػىيػىقىعى ًف اٍلعىنىاًء  ًؿ كىا٢بٍىرىاـً كىتػيبىصّْريهي ًٕبيديكًد ا٢بٍىالى
ٍيًل عىًن ا٢بٍىقّْ كىالتٍَّحوًيًل، كىتيسىهّْلي عىلىٍيوً   الطَّوًيًل، كىتػيثىبّْتي قػىٍلبىوي عىًن الزٍَّيًغ كىاٍلمى

اٍْليميورى الصّْعىابى كىاٍلعىقىبىاًت الشَّاقَّةى غىايىةى التٍَّسًهيًل، كىتػينىاًديًو كيلَّمىا فػىتػىرىٍت 
 ، لًيلي، فىاللّْحىاؽى اللّْحىاؽى ـى الرٍَّكبي كىفىاتىكى الدَّ عىزىمىاتيوي كىكىَنى ًف سىٍّبًًه تػىقىدَّ

لًيًل، كىكيلَّمىا خىرىجى عىلىٍيًو  كىالرًَّحيلى الرًَّحيلى، كىٙبىٍديك بًًو كىتىًسّبي أىمى  يػٍرى الدَّ امىوي سى
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 ! ، أىٍك قىاًطعه ًمٍن قيطَّاًع الطَّرًيًق نىادىٍتوي: ا٢بٍىذىرى ا٢بٍىذىرى اًئًن اٍلعىديكّْ كىًمْبه ًمٍن كىمى
 فىاٍعتىًصٍم بًاللًَّو، كىاٍستىًعٍن بًًو، كىقيٍل: حىٍسيبى اللَّوي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي.

ٍرنىا ًمنى ا٢بًٍكىًم كىًف تىأىمُّ  بُّرًًه، كىتػىفىهًُّمًو، أىٍضعىاؼي أىٍضعىاًؼ مىا ذىكى ًل اٍلقيٍرآًف كىتىدى
 كىاٍلفىوىاًئًد.

 كىبًا١بٍيٍملىًة فػىهيوى أىٍعظىمي اٍلكينيوًز، طىٍلسىميوي اٍلغىٍوصي بًاٍلًفٍكًر ًإذلى قػىرىاًر مىعىانًيًو.
 .. فىرًيىاضيوي ًحلّّ ًلكيلّْ مينػىزَّهً نػىزٍّْه فػيؤىادىؾى عىٍن ًسوىل رىٍكضىاتًًو .

ٍنزًهً  ٍنًز عيليوًمًو ... فىاٍقًصٍد ًإذلى الطٍَّلسىًم ٙبىٍظى ًبكى  كىاٍلفىٍهمي طىٍلسىمه ًلكى
 الى ٚبىٍشى ًمٍن ًبدىعو ٥بىيٍم كىحىوىاًدًث ... مىا ديٍمتى ًف كىنىًف اٍلًكتىاًب كىًحٍرزًهً 

 عىوي ... دلٍى ٱبىٍشى ًمٍن طىٍعًن اٍلعىديكّْ كىكىٍخزًهً مىٍن كىافى حىارًسىوي اٍلًكتىابي كىًدرٍ 
ٍل ًإذىا ... مىا قىابػىلىٍتكى بًنىٍصرًًه كىبًًعزّْهً   الى ٚبىٍشى ًمٍن شيبػيهىاهًتًٍم كىاٞبًٍ

 كىاللًَّو مىا ىىابى اٍمريؤه شيبػيهىاهًتًٍم ... ًإالَّ ًلضىٍعًف اٍلقىٍلًب ًمٍنوي كىعىٍجزًهً 
 ًلعو يػىٍبًغي ميسىا ... بػىقىةى ا٥ٍبًزىٍبًر بًعىٍدكًًه كىًٔبىٍمزًهً يىا كىٍيحى تػىٍيسو ظىا

نػىهىا لىمَّا سىرىل ًف أىزّْهً   كىديخىاًف زًٍبلو يػىٍرتىًقي لًلشٍَّمًس يىٍس ... تػيري عىيػٍ
ًح ًّٔىزّْهً  ـى يىٍأًس ... ري فىارًسنا شىاًكي السّْالى بىاًف قػىٍلبو أىٍعزىؿو قىٍد رىا  . انتهىكىجى

نا ما يسره اهلل تعاذل كفتح بو علي ال على سبيل ا٢بصر كلكن كسأذكر ى
 من باب بياف بعض ما ٰبتاجو ا٤بكلف كباهلل التوفيق.
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فيها بياف كتضمن ْلركاف اْلٲباف الستة الٍب ٝبعها رسوؿ اهلل  أألولى:
نىمىا: صلى اهلل عليو كسلم ف حديث عمر رضي اهلل عنو قىاؿى   ًعٍندى  ٫بىٍني  بػىيػٍ

، ذىاتى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى هللً ا رىسيوؿً  نىا طىلىعى  ًإذٍ  يػىٍوـو  شىًديدي  رىجيله  عىلىيػٍ
 ًمنَّا يػىٍعرًفيوي  كىالى  السَّفىًر، أىثػىري  عىلىٍيوً  يػيرىل الى  الشَّعىًر، سىوىادً  شىًديدي  الثػّْيىاًب، بػىيىاضً 
 ريٍكبىتػىٍيًو، ًإذلى  ريٍكبىتػىٍيوً  فىأىٍسنىدى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبّْ  ًإذلى  جىلىسى  حىٌبَّ  أىحىده،
ٍيًو، عىلىى كىفٍَّيوً  كىكىضىعى  ، عىنً  أىٍخربٍّن  ٧بيىمَّدي  يىا: كىقىاؿى  فىًخذى ـً  فػىقىاؿى  اٍْلًٍسالى
ـي : »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي   كىأىفَّ  اهللي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  تىٍشهىدى  أىفٍ  اٍْلًٍسالى
ا ةى، كىتيًقيمى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  ٧بيىمَّدن  الزَّكىاةى، كىتػيٍؤيتى  الصَّالى

،: قىاؿى  ،«سىًبيالن  ًإلىٍيوً  اٍستىطىٍعتى  ًإفً  اٍلبػىٍيتى  كىٙبىي َُّّ  رىمىضىافى، كىتىصيوـى   صىدىٍقتى
نىا: قىاؿى  قي  يىٍسأىليوي، لىوي  فػىعىًجبػٍ ٲبىاًف، عىنً  فىأىٍخربٍّن : قىاؿى  وي،كىييصىدّْ  أىفٍ : »قىاؿى  اٍْلً

ًتًو، بًاهلًل، تػيٍؤًمنى  ًئكى  خىٍّبًهً  بًاٍلقىدىرً  كىتػيٍؤًمنى  اآٍلًخًر، كىاٍليػىٍوـً  كىريسيًلًو، كىكيتيًبًو، كىمىالى
،: قىاؿى  ،«كىشىرّْهً  ٍحسىاًف، عىنً  فىأىٍخربٍّن : قىاؿى  صىدىٍقتى  اهللى  دى تػىٍعبي  أىفٍ : »قىاؿى  اٍْلً

، كاتفق عليو البخارم كمسلم عن «يػىرىاؾى  فىًإنَّوي  تػىرىاهي  تىكينٍ  دلىٍ  فىًإفٍ  تػىرىاهي، كىأىنَّكى 
 لًلنَّاًس، يػىٍومنا بىارًزنا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبُّ  أِب ىريرة رضي اهلل عنو كىافى 

ًتًو، بًاللَّوً  تػيٍؤًمنى  أىفٍ  اًْلٲبىافي »: قىاؿى  اًْلٲبىافي؟ مىا: فػىقىاؿى  ًجرٍبًيلي  فىأىتىاهي   كىمىالىًئكى
: " قىاؿى  اًْلٍسالىـي؟ مىا: قىاؿى . «بًاٍلبػىٍعثً  كىتػيٍؤًمنى  كىريسيًلوً  كىبًًلقىائًًو، كىكيتيًبًو،

ٍيئنا، بًوً  تيٍشرًؾى  كىالى  اللَّوى، تػىٍعبيدى  أىفٍ : اًْلٍسالىـي   ةى الزَّكىا كىتػيؤىدّْمى  الصَّالىةى، كىتيًقيمى  شى
ىٍفريكضىةى،

 اللَّوى  تػىٍعبيدى  أىفٍ : »قىاؿى  اًْلٍحسىافي؟ مىا: قىاؿى ".  رىمىضىافى  كىتىصيوـى  ا٤ب
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، كمن أكؿ ما تضمنتو ىذه «يػىرىاؾى  فىًإنَّوي  تػىرىاهي  تىكينٍ  دلىٍ  فىًإفٍ  تػىرىاهي، كىأىنَّكى 
اآليات اْلٲباف باهلل تعاذل حيث كفيها ما يتعلق بأقساـ التوحيد الثالثة 

د الربوبية كاْل٥بية كاْل٠باء كالصفات الٍب ىي حق اهلل تعاذل على توحي
 النَّيًبّْ  رًٍدؼى  كيٍنتي : قىاؿى  عىٍنوي، اللَّوي  رىًضيى  العباد ففي الصحيحْب عن ميعىاذو 

، لىوي  يػيقىاؿي  ًٞبىارو  عىلىى كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى  ىىلٍ  ميعىاذي، يىا: »فػىقىاؿى  عيفىيػٍره
 اللَّوي : قػيٍلتي  ،«اللًَّو؟ عىلىى الًعبىادً  حىقُّ  كىمىا ًعبىاًدًه، عىلىى اللَّوً  قَّ حى  تىٍدرًم

 بًوً  ييٍشرًكيوا كىالى  يػىٍعبيديكهي  أىفٍ  الًعبىادً  عىلىى اللَّوً  حىقَّ  فىًإفَّ : »قىاؿى  أىٍعلىمي، كىرىسيوليوي 
ٍيئنا، ٍيئنا بًوً  ييٍشرًؾي  الى  مىنٍ  يػيعىذّْبى  الى  أىفٍ  اللَّوً  عىلىى الًعبىادً  كىحىقَّ  شى : فػىقيٍلتي  ،«شى

؟ بًوً  أيبىشّْري  أىفىالى  اللَّوً  رىسيوؿى  يىا كيؤخذ  «فػىيىتًَّكليوا تػيبىشٍّْرىيٍم، الى : »قىاؿى  النَّاسى
كإذ قاؿ ربك }ىذا من مواطن من ىذه القصة فمنها قولو تعاذل: 

ق فيو بياف للتوحيد الذم ىو ح {للمالئكة إّن جاعل ف اْلرض خليفة
 اهلل على العبيد كىذا ظاىر ف مواطن.

دليل على توحيد الربوبية كىو إفراد اهلل با٣بلق كا٤بلك  {ربك}فقولو: 
كالتدبّب كإف شئت أف تقوؿ إفراد اهلل بأفعالو، كىذا النوع من التوحيد 
مستلـز للنوع الثاّن من التوحيد كىو توحيد اْل٥بية كىو إفراد اهلل بأفعاؿ 

ئت أف تقوؿ إفراد اهلل بالعبادة كىذا التوحيد من أجلو ا٤بكلفْب، عن ش
أنزلت الكتب كأرسلت الرسل ككجدت ا٣بليقة كما ىو معلـو كاْلقرار 
بتوحيد الربوبية كحده ال ييدخل ف اْلسالـ، كالنوع الثالث من التوحيد ىو 
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توحيد اْل٠باء كالصفات كقد تضمنت ىذه اآليات ٦بموعة من اْل٠باء 
ا إثبات اسم الرب كالتواب كالرحيم كإثبات صفة الكالـ كالصفات فمنه

 كغّب ذلك.
كاْلٲباف با٤بالئكة مأخوذ من التصريح بذكرىم كا٣بطاب الذم جرل بينهم 
كبْب رّٔم كبياف ما ىم عليو من ٝبيل فعا٥بم كعظيم خصا٥بم كاْلٲباف ّٔم 

يو من يزيد اْلٲباف إذا أف العبد ليس بشيء إذل ما سخرىم اهلل تعاذل عل
الطاعة كا٤بداكمة عليها فهم سالـ اهلل تعاذل عليهم ا٤بسبحوف كالصافوف 
كالذين ال يعصوف اهلل ما أمرىم كيفعلوف ما يؤمركف خلهم اهلل تعاذل 
كسخرىم فيما سخرىم من أمر العادل العلوم كالسفلي فهم ا٤بوكلوف 

ىم إال ا٤بالئكة خلق كثّب ال يعلم عددبالقطر كبكتابة أعماؿ بِب آدـ ك 
 [ .ُّالذم خلقهم: )كما يعلم جنود ربك إالَّ ىو( ]ا٤بدثر: 

كإذا أردت أف تعلم كثرهتم، فا٠بع ما قالو جربيل عن البيت ا٤بعمور، 
عندما سألو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عنو: )ىذا البيت ا٤بعمور يصلي 

 .(فيو ف كل يـو سبعوف ألف ملك ال يعودكف إليو آخر ما عليهم
حيح مسلم عن عبد اهلل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: كف ص

)يؤتى ٔبهنم يومئذ ٥با سبعوف ألف زماـ، مع كل زماـ سبعوف ألف ملك 
كقد رجح بعض أىل العلم ف ىذا ا٢بديث الوقف كمع ذلك ٯبركهنا( 

 . سيكوف من ا٤بوقوؼ الذم لو حكم الرفع إذ ال ٦باؿ للعقل ف مثل ىذا
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النصوص الواردة ف ا٤بالئكة الٍب تقـو على اْلنساف علمت كإذا تأملت 
كتابة ب ئكة موكلةبالنطفة، كمال وفموكل ئكةمدل كثرهتم، فهناؾ مال

 فظو، كقرين ملكي ٥بدايتو كإرشاده.ح، كمالئكة ا٤بكلفْبأعماؿ 
فما بالك با٤بالئكة ا٤بوكلة بالقطر حٌب ركم ف بعض اآلثار أف مع كل 

ة ا١بنة كالنار كليس آّاؿ ٦باؿ بسط كإ٭با إشارة إذل قطرة ملكا كىم خزن
 ما دلت عليو اآليات.

ككما دلت عليو من أركاف اْلٲباف اْلٲباف بالكتب ا٤بنزلة من اهلل تعاذل كىذا 
كمنو ما أنزلو اهلل تعاذل  {فإما يأتينكم مِب ىدل}مأخوذ من قولو تعاذل: 

كثّبة بكثرة اْلنبياء   من الوحي على رسلو كالكتب الٍب أنز٥با تعاذل
ٍلنىا لىقىدٍ }كا٤برسلْب فقد قاؿ تعاذل:   مىعىهيمي  كىأىنٍػزىٍلنىا بًاٍلبػىيػّْنىاتً  ريسيلىنىا أىٍرسى

 شىًديده  بىٍأسه  ًفيوً  ا٢بٍىًديدى  كىأىنٍػزىٍلنىا بًاٍلًقٍسطً  النَّاسي  لًيػىقيوـى  كىاٍلًميزىافى  اٍلًكتىابى 
 {عىزًيزه  قىًومّّ  اللَّوى  ًإفَّ  بًاٍلغىٍيبً  كىريسيلىوي  يػىٍنصيريهي  مىنٍ  وي اللَّ  كىلًيػىٍعلىمى  لًلنَّاسً  كىمىنىاًفعي 

 ففي ىذه اآلية دليل على أف مع كل رسوؿ كتاب. [ِٓ: ا٢بديد]
كفيو اْلشارة إذل اْلٲباف بالرسل إذ ىم الذين يوحي إليهم اهلل تعاذل با٥بدل  

 كىاٍجتىًنبيوا اللَّوى  اٍعبيديكا أىفً  رىسيوالن  أيمَّةو  كيلّْ  ًف  بػىعىثٍػنىا كىلىقىدٍ }كما قاؿ تعاذل : 
 مث إف آدـ عليو السالـ كاف نبيا ففي صحيح [ّٔ: النحل] {الطَّاغيوتى 

، أىفَّ  أيمىامىةى، عن أِب (َُٗٔ) حباف ابن  أىنىيًبّّ  اللَّوً  رىسيوؿى  يىا: قىاؿى  رىجيالن
ـي؟ كىافى  نىوي  افى كى  فىكىمٍ : قىاؿى  ، «ميكىلَّمه  نػىعىٍم،: »قىاؿى  آدى ؟ كىبػىٍْبى  بػىيػٍ : قىاؿى  نيوحو
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 ًمنٍ  ريسيالن  أىٍرسىٍلنىا كىلىقىدٍ }كرسل اهلل كأنبيائو كثّب قاؿ تعاذل:  «قػيريكفو  عىشىرىةي »
 كىافى  كىمىا عىلىٍيكى  نػىٍقصيصٍ  دلىٍ  مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ  عىلىٍيكى  قىصىٍصنىا مىنٍ  ًمنػٍهيمٍ  قػىٍبًلكى 
 احملرر ف عطية ابن قاؿ [ٖٕ: غافر] {اللَّوً  بًًإٍذفً  ًإالَّ  بًآيىةو  يىٍأيتى  أىفٍ  لًرىسيوؿو 
 (ُّٕ/ ِ) العزيز الكتاب تفسّب ف الوجيز
 ٙبديد دكف اْلنبياء كثرة يقتضي عىلىٍيكى  نػىٍقصيٍصهيمٍ  دلىٍ  كىريسيالن : تعاذل كقولو
 كقاؿ[ ِْ: فاطر] نىًذيره  ًفيها خىال ًإالَّ  أيمَّةو  ًمنٍ  كىًإفٍ  تعاذل قاؿ كقد بعدد،

 اْلنبياء عدد من يذكر كما[ ّٖ: الفرقاف] كىًثّبان  ذًلكى  بػىٍْبى  كىقػيريكنان : عاذلت
 عليهم. انتهى اهلل صلى بعدهتم، أعلم اهلل صحيح، فغّب

 ًف  كىلىكيمٍ }كفيها بياف اْلٲباف باليـو اآلخر كىذا مأخوذ من قولو تعاذل: 
 تىًبعى  فىمىنٍ }كمن قولو:  [ّٔ: البقرة] {ًحْبو  ًإذلى  كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرّّ  اٍْلىٍرضً 
 بًآيىاتًنىا كىكىذَّبيوا كىفىريكا كىالًَّذينى ( ّٖ) ٰبىٍزىنيوفى  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  فىالى  ىيدىامى 
كاليـو اآلخر  [ّٗ ،ّٖ: البقرة] {خىاًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ  النَّارً  أىٍصحىابي  أيكلىًئكى 

 :قىاؿى  عيٍثمىافى، ٍوذلى مى  ىىاًنئو  داخل فيو القرب كما يليو فعىنٍ 
 ا١بٍىنَّةى  تىٍذكيري : لىوي  فىًقيلى  ٢ًبٍيىتىوي، يػىبيلَّ  حىٌبَّ  بىكىى، قػىرٍبو  عىلىى كىقىفى  ًإذىا عيٍثمىافي  كىافى 
ا؟ ًمنٍ  كىتػىٍبًكي تػىٍبًكي، فىال كىالنَّارى   عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  ًإفَّ : فػىقىاؿى  ىىذى

 ًمٍنوي، أىٍيسىري  بػىٍعدىهي  فىمىا ًمٍنوي  يػىٍن ُّي  فىًإفٍ  اآٍلًخرىًة، مىنىازًؿً  أىكَّؿي  بػٍري اٍلقى : " قىاؿى  كىسىلَّمى،
 اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  كىقىاؿى : قىاؿى ".  ًمٍنوي  أىشىدُّ  بػىٍعدىهي  فىمىا ًمٍنوي، يػىٍن ُّي  دلىٍ  كىًإفٍ 
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 أخرجو أٞبد ط " ًمٍنوي  أىٍفظىعي  بػٍري كىاٍلقى  ًإالَّ  قىطُّ  مىٍنظىرنا رىأىٍيتي  مىا: " كىسىلَّمى  عىلىٍيوً 
 كقد تقدـ الكالـ عليو ف أكؿ السورة كا٢بمد هلل. (َّٓ/ ُ) الرسالة
اْلٲباف بالقدر كىذا مأخوذ من ٙبقق ما قصو اهلل تعاذل من شأف  كمنها

آدـ عليو السالـ كبياف أف اهلل بكل شيء عليم كالقدر علم اهلل كسره 
 الى  مىا أىٍعلىمي  ًإّنّْ  قىاؿى  }كدليلها ف ىذا ا٤بوطن: كمراتبو أربع اْلكذل العلم: 

 غىٍيبى  أىٍعلىمي  ًإّنّْ  لىكيمٍ  أىقيلٍ  أىدلىٍ }كقولو تعاذل:  [َّ: البقرة] {تػىٍعلىميوفى 
 [ّّ: البقرة] {تىٍكتيميوفى  كيٍنتيمٍ  كىمىا تػيٍبديكفى  مىا كىأىٍعلىمي  كىاٍْلىٍرضً  السَّمىاكىاتً 

ذل ٔبميع ا٤بوجودات كأنو ال ٱبرج عن علمو كىذا داؿ على علم اهلل تعا
 شيء من صغّبىا أك كبّبىا.

الكتابة: كأدلتها كثّبة كٲبكن استنباطها من ىذا ا٤بوطن من قولو الثانية 
ـي  يىا كىقػيٍلنىا}تعاذل  ا ًمنػٍهىا كىكيالى  ا١بٍىنَّةى  كىزىٍكجيكى  أىٍنتى  اٍسكينٍ  آدى  حىٍيثي  رىغىدن
ما ىو معلـو من أٌف اهلل تعاذل كتب مقادير مع  [ّٓ: البقرة] {ًشٍئتيمىا

ا٣بالئق قبل أف ٱبلق السموات كاْلرض ٖبمسْب ألف عاـ كعرشو على 
 ا٤باء كما تقدـ من حديث ابن عمرك رضي اهلل عنو أخرجو مسلم.

ا٤بشيئة كأنو ال يقع ف ىذا العادل إال ما شاءه اهلل تعاذل كقدره الثالثة ا٤برتبة 
س ككل ما ذكره اهلل من شأهنما كاف ٗبشيئتو تعاذل فوجود آدـ كخلق إبلي

 كىلىوٍ }كقاؿ تعاذل:  [ُّٕ: اْلنعاـ] {فػىعىليوهي  مىا اللَّوي  شىاءى  كىلىوٍ }قاؿ تعاذل:  
 .[ْٖ: ا٤بائدة] {آتىاكيمٍ  مىا ًف  لًيىبػٍليوىكيمٍ  كىلىًكنٍ  كىاًحدىةن  أيمَّةن  ١بىىعىلىكيمٍ  اللَّوي  شىاءى 
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ذل خالق كل شيء كما أخرب بذلك عن نفسو كمن ا٣بلق فاهلل تعاالرابعة 
ٝبلة ذلك خلق إبليس كعملو كخلق آـ كعملو على ما تقدـ بيانو كقد 
تقد حديث أِب ىريرة رضي اهلل عنو ف قصة موسى مع آدـ عليهما 
السالـ كفيو أتلومِب على شيء قدره اهلل علٌي قبل أف ٱبلق السموات 

 كاْلرض فح ُّ آدـ موسى.
ا بياف فضل ا٤بالئكة عليهم السالـ كما ىم عليو من العلم الثانية: فيه

كا٤ببادرة إذل طاعة اهلل على ما ىو ظاىر ف اآلية من أكجو اْلكؿ كوهنم 
استنبطوا كجود الفساد ف اْلرض من ذرية ىذا ا٣بليفة الثاّن رجوعهم عن 

ادرة اعَباضهم حْب أقاـ اهلل عليهم ا٢بجة بعلم آدـ عليو السالـ الثالث ا٤بب
 إذل السجود آلدـ عليو السالـ ٖبالؼ إبليس اللعْب.

الثالثة: فيها ربط اْلمور بأسبأّا فاهلل تعاذل ذكره ال يعجزه شيء لكاؿ 
 السَّمىاكىاتً  ًف  شىٍيءو  ًمنٍ  لًيػيٍعًجزىهي  اللَّوي  كىافى  كىمىا}علمو كقدرتو قاؿ تعاذل: 

كقد تقدـ بياف خلق  [ْْ: فاطر] {يرناقىدً  عىًليمنا كىافى  ًإنَّوي  اٍْلىٍرضً  ًف  كىالى 
 السَّمىاكىاتً  بىًديعي }آدـ كلو أراد أف ٱبلقو بقولو كن لكاف قاؿ تعاذل: 

كقاؿ  [ُُٕ: البقرة] { فػىيىكيوفي  كينٍ  لىوي  يػىقيوؿي  فىًإ٭بَّىا أىٍمرنا قىضىى كىًإذىا كىاٍْلىٍرضً 
: النحل] {فػىيىكيوفي  كينٍ  لىوي  نػىقيوؿى  فٍ أى  أىرىٍدنىاهي  ًإذىا ًلشىٍيءو  قػىٍولينىا ًإ٭بَّىا }تعاذل: 

َْ]. 
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الرابعة: فيها بياف أف الطاعات سبب لصالح البالد كالعباد كما أف 
 أى٘بىٍعىلي }ا٤بعاصي سبب لفساد البالد كالعباد كىذا مأخوذ من قولو تعاذل 

كقد قاؿ تعاذل:  [َّ: البقرة] {الدّْمىاءى  كىيىٍسًفكي  ًفيهىا يػيٍفًسدي  مىنٍ  ًفيهىا
 بػىٍعضى  لًييًذيقىهيمٍ  النَّاسً  أىٍيًدم كىسىبىتٍ  ٗبىا كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرّْ  ًف  اٍلفىسىادي  ظىهىرى }

 .[ُْ: الرـك] {يػىٍرًجعيوفى  لىعىلَّهيمٍ  عىًمليوا الًَّذم
 (ْٔ: ص) الكاف قاؿ ابن القيم ف ا١بواب

 ًف  اٍلفىسىادً  ًمنى  أىنٍػوىاعنا اٍْلىٍرضً  ًف  ٙبيًٍدثي  أىنػَّهىا: كىاٍلمىعىاًصي الذُّنيوبً  آثىارً  كىًمنٍ 
 ًف  اٍلفىسىادي  ظىهىرى }: تػىعىاذلى  قىاؿى  كىاٍلمىسىاًكًن، كىالثّْمىاًر، كىالزَّرًٍع، كىا٥ٍبىوىاًء، اٍلًميىاهً 
 لىعىلَّهيمٍ  عىًمليوا الًَّذم بػىٍعضى  يقىهيمٍ لًييذً  النَّاسً  أىٍيًدم كىسىبىتٍ  ٗبىا كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرّْ 

 [ .ُْ: الرُّكـً  سيورىةي ] {يػىٍرًجعيوفى 
 ًبذىًلكى  اللَّوي  فػىيىٍحًبسي  كىاٍلفىسىادً  بًالظٍُّلمً  سىعىى الظَّادًلي  كىرلى  ًإذىا: ٦بيىاًىده  قىاؿى 

، بُّ  الى  كىاللَّوي  كىالنٍَّسلي، ا٢بٍىٍرثي  فػىيػىٍهًلكي  اٍلقىٍطرى  ظىهىرى }: قػىرىأى  مثيَّ  ادى،اٍلفىسى  ٰبًي
 عىًمليوا الًَّذم بػىٍعضى  لًييًذيقىهيمٍ  النَّاسً  أىٍيًدم كىسىبىتٍ  ٗبىا كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرّْ  ًف  اٍلفىسىادي 
 [ .ُْ: الرُّكـً  سيورىةي ] {يػىٍرًجعيوفى  لىعىلَّهيمٍ 
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ا، ٕبىٍريكيمٍ  ىيوى  مىا كىاللَّوً  أىمىا: قىاؿى  مثيَّ   فػىهيوى  جىارو  مىاءو  عىلىى ٍريىةو قػى  كيلُّ  كىلىًكنٍ  ىىذى
،  ٕبىٍره
 ٕبىٍريكيمٍ : لىكيمٍ  أىقيوؿي  الى  ًإّنّْ  أىمىا كىاٍلبىٍحًر، اٍلبػىرّْ  ًف  اٍلفىسىادي  ظىهىرى : ًعٍكرًمىةي  كىقىاؿى 
ا،  .مىاءو  عىلىى قػىٍريىةو  كيلُّ  كىلىًكنٍ  ىىذى
: قػيٍلتي  كىالرّْيًف، اٍلقيرىل فىأىٍىلي  اٍلبىٍحري  كىأىمَّا اٍلعىميوًد، فىأىٍىلي  اٍلبػىرُّ  أىمَّا: قػىتىادىةي  كىقىاؿى 
ا اٍلبىٍحرىافً  يىٍستىًوم كىمىا}: فػىقىاؿى  ٕبىٍرنا، اٍلعىٍذبى  اٍلمىاءى  تػىعىاذلى  اللَّوي  ٠بىَّى كىقىدٍ   ىىذى

كىلىٍيسى  [ .ُِ: فىاًطرو  سيورىةي ] {أيجىاجه  ًمٍلحه  كىىىذىا شىرىابيوي  سىاًئغه  فػيرىاته  عىٍذبه 
، كىًإ٭بَّىا ًىيى اٍْلىنٍػهىاري ا١بٍىارًيىةي، كىاٍلبىٍحري اٍلمىاًلحي ىيوى  ًف اٍلعىادلىً  ٕبىٍره حيٍلوه كىاًقفه

 السَّاًكني، فىسىمَّى اٍلقيرىل الًٍَّب عىلىيػٍهىا اٍلًميىاهي ا١بٍىارًيىةي بًاٍسًم تًٍلكى اٍلًميىاًه.
. {رً ظىهىرى اٍلفىسىادي ًف اٍلبػىرّْ كىاٍلبىحٍ }كىقىاؿى اٍبني زىٍيدو  : الذُّنيوبي  قىاؿى

، كىًإٍف أىرىادى أىفَّ اٍلفىسىادى  : أىرىادى أىفَّ الذُّنيوبى سىبىبي اٍلفىسىاًد الًَّذم ظىهىرى قػيٍلتي
ـي ًف قػىٍولًًو:  لًييًذيقىهيٍم بػىٍعضى }الًَّذم ظىهىرى ىيوى الذُّنيوبي نػىٍفسيهىا فػىتىكيوفي الالَّ

ـى اٍلعىاًقبىًة  {الًَّذم عىًمليوا كىالتػٍَّعًليًل، كىعىلىى اٍْلىكًَّؿ فىاٍلميرىادي بًاٍلفىسىاًد: النػٍَّقصي الى
ـي الًٍَّب ٰبيًٍدثػيهىا اللَّوي ًف اٍْلىٍرًض ًعٍندى مىعىاًصي اٍلًعبىاًد، فىكيلَّمىا  كىالشَّرُّ كىاآٍلالى

ثيوا ذىنٍػبنا أىٍحدىثى اللَّوي ٥بىيٍم عيقيوبىةن، كىمىا قىاؿى بػىٍعضي السَّلى  ثٍػتيٍم أىٍحدى ًف: كيلَّمىا أىٍحدى
 ذىنٍػبنا أىٍحدىثى اللَّوي لىكيٍم ًمٍن سيٍلطىانًًو عيقيوبىةن.
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أىفَّ اٍلفىسىادى اٍلميرىادى بًًو الذُّنيوبي كىميوًجبىاتػيهىا، كىيىديؿُّ  -كىاللَّوي أىٍعلىمي  -كىالظَّاًىري 
 : فػىهىذىا حىالينىا، كىًإ٭بَّىا أىذىاقػىنىا  {والًييًذيقىهيٍم بػىٍعضى الًَّذم عىًملي }عىلىٍيًو قػىٍوليوي تػىعىاذلى

الًنىا لىمىا تػىرىؾى عىلىى ظىٍهرًىىا ًمٍن  الًنىا، كىلىٍو أىذىاقػىنىا كيلَّ أىٍعمى الشٍَّيءى اٍليىًسّبى ًمٍن أىٍعمى
 دىابَّةو.

زًًؿ، كىٲبىٍحىقي  كىًمٍن تىٍأًثًّب مىعىاًصي اللًَّو ًف اٍْلىٍرضً  لُّ ًّٔىا ًمنى ا٣بٍىٍسًف كىالزَّالى مىا ٰبًى
تػىهىا، كىقىٍد  عىلىى ًديىاًر ٜبىيودى،  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -مىرَّ رىسيوؿي اللًَّو »بػىرىكى

نػىعىهيٍم ًمٍن ديخيوًؿ ًديىارًًىٍم ًإالَّ كىىيٍم بىاكيوفى، كىًمٍن شيٍرًب ًميىاًىًهٍم، كى  ًمنى فىمى
ااًلٍسًتٍسقىاًء ًمٍن آبىارًًىٍم، حىٌبَّ أىمىرى أىٍف الى يػيٍعلىفى اٍلعىًجْبي الًَّذم عيًجنى ٗبًيىاًىًهٍم 

كىكىذىًلكى شيٍؤـً تىٍأًثًّب الذُّنيوًب ًف « لًلنػَّوىاًضًح، لًتىٍأًثًّب شيٍؤـً اٍلمىٍعًصيىًة ًف اٍلمىاًء،
 اآٍلفىاًت. نػىٍقًص الثّْمىاًر كىمىا تػىرىل بًًو ًمنى 

: كيًجدىٍت ًف خىزىاًئنى  ـي أىٍٞبىدي ًف ميٍسنىًدًه ًف ًضٍمًن حىًديثو قىاؿى مىا كىقىٍد ذىكىرى اٍْلً
بػىٍعًض بىًِب أيمىيَّةى، ًحٍنطىةه، ا٢بٍىبَّةي بًقىٍدًر نػىوىاًة التٍَّمرىًة، كىًىيى ًف صيرَّةو مىٍكتيوبه 

ا يػىٍنبيتي ًف زىمىنو  ثػىهىا  عىلىيػٍهىا: كىافى ىىذى ًذًه اآٍلفىاًت أىٍحدى ًمنى اٍلعىٍدًؿ، كىكىًثّبه ًمٍن ىى
 اللَّوي سيٍبحىانىوي كىتػىعىاذلى ٗبىا أىٍحدىثى اٍلًعبىادي ًمنى الذُّنيوًب.
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كىأىٍخبػىرىّن ٝبىىاعىةه ًمٍن شيييوًخ الصٍَّحرىاًء أىنػَّهيٍم كىانيوا يػىٍعهىديكفى الثّْمىارى أىٍكبػىرى ٩بَّا 
كىًثّبه ًمٍن ىىًذًه اآٍلفىاًت الًٍَّب تيًصيبػيهىا دلٍى يىكيونيوا يػىٍعرًفيونػىهىا، كىًإ٭بَّىا ًىيى اآٍلفى، كى 

. ثىٍت ًمٍن قػيٍربو  حىدى

اًمًعًو عىٍنوي   -كىأىمَّا تىٍأًثّبي الذُّنيوًب ًف الصُّوىًر كىا٣بٍىٍلًق، فػىقىٍد رىكىل التػٍّْرًمًذمُّ ًف جى
:  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ـى كىطيوليوي ًف السَّمىاًء ًستُّوفى »أىنَّوي قىاؿى خىلىقى اللَّوي آدى

 « .ًذرىاعنا، كىدلٍى يػىزىًؿ ا٣بٍىٍلقي يػىنػٍقيصي حىٌبَّ اآٍلفى 
ا ًمٍن فىًإذىا أىرىادى اللَّوي أىٍف ييطىهّْرى اٍْلىٍرضى ًمنى الظَّلىمىًة كىا٣بٍىوىنىًة كىاٍلفىجى  رىًة، ٱبيٍرًجي عىٍبدن

ي اٍْلىٍرضى ًقٍسطنا   -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -ًعبىاًدًه ًمٍن أىٍىًل بػىٍيًت نىًبيًّْو  فػىيىٍمَلى
كىييًقيمي الدّْينى الًَّذم  كىمىا ميًلئىٍت جىٍورنا، كىيػىٍقتيلي اٍلمىًسيحي اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل،

سيولىوي، كىٚبيٍرًجى اٍْلىٍرضي بػىرىكىاهًتىا، كىتػىعيودي كىمىا كىانىٍت، حىٌبَّ ًإفَّ بػىعىثى اللَّوي بًًو رى 
اٍلًعصىابىةى ًمنى النَّاًس لىيىٍأكيليوًف الرُّمَّانىةى كىيىٍستىًظلُّوفى بًًقٍحًفهىا، كىيىكيوفي اٍلعينػٍقيودي ًمنى 

ًة  ي اللٍّْقحى ـى ًمنى النَّاًس، كىىىًذًه ًْلىفَّ لى حدة الوااٍلًعنىًب كىقٍػرى بىًعّبو، كىلىْبى تىٍكًفي اٍلًفئىا
اٍْلىٍرضى لىمَّا طىهيرىٍت ًمنى اٍلمىعىاًصي ظىهىرىٍت ًفيهىا آثىاري اٍلبػىرىكىًة ًمنى اللًَّو تػىعىاذلى 

، كىالى رىٍيبى أىفَّ اٍلعيقيوبىاًت الًٍَّب أىنٍػزى٥بىىا اللَّوي  ًف  الًٍَّب ٧بىىقىتػٍهىا الذُّنيوبي كىاٍلكيٍفري
اٍْلىٍرًض بىًقيىٍت آثىاريىىا سىارًيىةن ًف اٍْلىٍرًض تىٍطليبي مىا ييشىاًكليهىا ًمنى الذُّنيوًب الًٍَّب 
ًذًه اآٍلثىاري ًف اٍْلىٍرًض ًمٍن  بىٍت ًّٔىا اٍْليمىمي، فػىهى ًىيى آثىاري تًٍلكى ا١بٍىرىاًئًم الًٍَّب عيذّْ
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ًذًه اٍلمىعىاًصي ًمٍن آثىاًر تًٍلكى ا١بٍىرىاًئًم، آثىاًر تًٍلكى اٍلعيقيوبىاًت، كىمىا أىفَّ ىى 
ًلمىةي اللًَّو كىحيٍكمىوي اٍلكىٍوّنُّ أىكَّالن كىآًخرنا، كىكىافى اٍلعىًظيمي ًمنى اٍلعيقيوبىًة  فػىتػىنىاسىبىٍت كى

، كىىىكىذىا ٰبىٍكيمي سيٍبحىانىوي بػىٍْبى  ٍلًقًو ًف لًٍلعىًظيًم ًمنى ا١ٍبًنىايىًة، كىاٍْلىخىفُّ ًلٍَلىخىفّْ خى
 دىاًر اٍلبػىٍرزىًخ كىدىاًر ا١بٍىزىاًء.

لَّوي كىدىارىهي، فىًإنَّوي لىمَّا قىارىفى اٍلعىٍبدى كىاٍستػىٍوذلى عىلىٍيًو  كىتىأىمٍَّل ميقىارىنىةى الشٍَّيطىاًف كى٧بًى
ًلًو، كىقػىٍولًًو، كىرًٍزًقًو، كىلىمَّا أىثػَّرى  ٍت طىاعىتيوي ًف نيزًعىًت اٍلبػىرىكىةي ًمٍن عيميرًًه، كىعىمى

لٍّ ظىهىرىٍت ًفيًو طىاعىتيوي، كىكىذىًلكى  اٍْلىٍرًض مىا أىثػَّرىٍت، كىنيزًعىًت اٍلبػىرىكىةي ًمٍن كيلّْ ٧بًى
 مىسىٍكنيوي لىمَّا كىافى ا١بٍىًحيمى دلٍى يىكيٍن ىينىاؾى شىٍيءه ًمنى الرُّكًح كىالرٍَّٞبىًة كىاٍلبػىرىكىًة.

 انتهى
ة االستخالؼ ككظيفة ا٣بلفاء حيث جعل اهلل ف ا٣بامسة: فيها بياف ْلٮبي

اْلرض خليفة يقـو بأمره، كقد تكلم عن ىذه ا٤بسالة القرطيب رٞبو اهلل ف 
ًليفىةو  ًإمىاـو  نىٍصبً  ًف  أىٍصله  اآٍليىةي  ىىًذهً  :(ِْٔ/ ُ) تفسّبه  لىوي  ييٍسمىعي  كىخى
ـي أى  بًوً  كىتػىنػٍفيذي  اٍلكىًلمىةي، بًوً  لًتىٍجتىًمعى  كىييطىاعي، ا ؼى  كىالى . ا٣بٍىًليفىةً  ٍحكى  ًف  ًخالى
_ كاف من  اٍْلىصىمّْ  عىنً  ريًكمى  مىا ًإالَّ  اٍْلىًئمَّةً  بػىٍْبى  كىالى  اٍْليمَّةً  بػىٍْبى  ذىًلكى  كيجيوبً 

 بًقىٍولًوً  قىاؿى  مىنٍ  كيلُّ  كىكىذىًلكى  أىصىمَّ، الشَّرًيعىةً  عىنً  كىافى  حىٍيثي  رؤؤس ا٤بعتزلة_
ًبًو، رىأٍيًوً  عىلىى كىاتػَّبػىعىوي  ، يىسيوغي  بىلٍ  الدّْينً  ًف  كىاًجبىةو  غىيػٍري  ًإنػَّهىا: قىاؿى  كىمىٍذىى  ذىًلكى

نػىهيٍم، ًفيمىا كىتػىنىاصىفيوا كىًجهىادىىيٍم، حجهم أقاموا مٌب اٍْليمَّةى  كىأىفَّ  ليوا بػىيػٍ  ا٢بٍىقَّ  كىبىذى
 كىأىقىاميوا أىٍىًلهىا، عىلىى قىاتً كىالصَّدى  كىاٍلفىٍيءى  اٍلغىنىاًئمى  كىقىسىميوا أىنٍػفيًسًهٍم، ًمنٍ 
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، أىٍجزىأىىيمٍ  عىلىٍيًو، كىجىبىتٍ  مىنٍ  عىلىى ا٢بٍيديكدى  بي  كىالى  ذىًلكى  يػينىصّْبيوا أىفٍ  عىلىٍيًهمٍ  ٯبًى
ًليفىةن  اٍْلىٍرضً  ًف  جاًعله  ًإّنّْ :" تػىعىاذلى  اللَّوً  قػىٍوؿي  كىدىلًيلينىا. ذىًلكى  يػىتػىوىذلَّ  ًإمىامنا " خى

ًليفىةن  جىعىٍلناؾى  ًإنَّا داكيدي  يىا:" تػىعىاذلى  كىقػىٍوليوي  ،[َّ: البقرة]  ،"اٍْلىٍرضً  ًف  خى
 ًف  لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيمٍ  الصَّا٢ًباتً  كىعىًمليوا ًمٍنكيمٍ  آمىنيوا الًَّذينى  اللَّوي  كىعىدى :" كىقىاؿى 

. اآٍلمً  ًمنى  كى ذىلً  غىٍّبً  ًإذلى  خيلىفىاءى، ًمنػٍهيمٍ  ٯبىٍعىلي  أىمٍ [ ٓٓ: النور" ]اٍْلىٍرضً 
ؼو  بػىٍعدى  الصّْدّْيقً  تػىٍقًدميً  عىلىى الصَّحىابىةي  كىأىٍٝبىعىتً   اٍلميهىاًجرًينى  بػىٍْبى  كىقىعى  اٍخًتالى
 أىًمّبه  ًمنَّا: اٍْلىٍنصىاري  قىالىتً  حىٌبَّ  التػٍَّعًيًْب، ًف  سىاًعدىةى  بىًِب  سىًقيفىةً  ًف  كىاٍْلىٍنصىارً 

فػىعىهيمٍ  أىًمّبه، كىًمٍنكيمٍ  ، عىنٍ  كىاٍلميهىاًجريكفى  كىعيمىري  بىٍكرو  أىبيو فىدى : ٥بىيمٍ  كىقىاليوا ذىًلكى
ا ًإالَّ  تىًديني  الى  اٍلعىرىبى  ًإفَّ  ، ًمنٍ  ا٢بٍىيّْ  ٥ًبىذى ، ًف  ا٣بٍىبػىرى  ٥بىيمي  كىرىكىٍكا قػيرىٍيشو  ذىًلكى

مىامىةً  فػىٍرضي  كىافى  فػىلىوٍ . لًقيرىٍيشو  كىأىطىاعيوا فػىرىجىعيوا  قػيرىٍيشو  ًف  الى  اًجبو كى  غىيػٍرى  اٍْلً
ًذهً  سىاغىتٍ  لىمىا غىٍّبًًىمٍ  ًف  كىالى  : قىاًئله  كىلىقىاؿى  عىلىيػٍهىا، كىاٍلميحىاكىرىةي  اٍلمينىاظىرىةي  ىى

 كىالى  كىٍجوه  لًتػىنىازيًعكيمٍ  فىمىا غىٍّبًًىٍم، ًف  كىالى  قػيرىٍيشو  ًف  الى  ًبوىاًجبىةو  لىٍيسىتٍ  ًإنػَّهىا
 اٍلوىفىاةي  حىضىرىٍتوي  لىمَّا عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  الصّْدّْيقى  ًإفَّ  مثيَّ  ًبوىاًجبو  سى لىيٍ  أىٍمرو  ًف  فىاًئدىةه 
مىامىًة، ًف  عيمىرى  ًإذلى  عىًهدى  نىا كىالى غّب  أمر ىذا أحد لو يقل كىدلىٍ  اٍْلً كىاًجبو عىلىيػٍ

، فىدىؿَّ عىلىى كيجيؤًّىا كىأىنػَّهىا ريٍكنه ًمٍن أىرٍكىاًف الدّْينً  ـي  عىلىٍيكى الًَّذم بًًو ًقوىا
 انتهى  اٍلميٍسًلًمْبى، كىا٢بٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمْبى.

السادسة: فيها بياف جواز ا٤براجعة لرفع اْلشكاؿ كدفعو كىذه ٰبتاجها 
الطالب مع شيخو كالسائل مع العادل كف القرآف من ا٢بوارات الشيء 
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كيؤخذ ىذا من مراجعة  الكثّب ككذا ف سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم
 ا٤بالئكة مع رّٔا تعاذل ذكره.

السابعة: فيها كجوب الرجوع إذل ا٢بق كىذا ىو الواجب على ٝبيع 
 سيٍبحىانىكى  قىاليوا}ا٤بكلفْب كيؤخذ ىذا من اعتذار ا٤بالئكة إذل رّٔا بقو٥بم 

. كلو [ِّ: البقرة] {ًكيمي ا٢بٍى  اٍلعىًليمي  أىٍنتى  ًإنَّكى  عىلٍَّمتػىنىا مىا ًإالَّ  لىنىا ًعٍلمى  الى 
 تأملت سبب ا٫براؼ أكثر ا٣بلق لوجدتو من ٨بالفة ىذا الباب. 

الثامنة: فيها بياف تفاضل العبادات كىذا مأخوذ من قولو تعاذل ٨بربا عن 
فذكركا  [َّ: البقرة] {لىكى  كىنػيقىدّْسي  ًٕبىٍمًدؾى  نيسىبّْحي  كى٫بىٍني }ا٤بالئكة: 

 كثّبة.أفضلها مع أف للعبادة أنواع  
التاسعة: فيها فضل صا٢بي البشر على ا٤بالئكة كقد تقدـ اْلشارة إليها 

 (ّٔٓ/ ْ) الفتاكل قاؿ شيخ اْلسالـ كما ف ٦بموع
 أىٍفضىلي  اٍلبىشىرً  كىصىاًلحى  اٍْلىنًٍبيىاءى  أىفَّ : السُّنَّةً  إذلى  اٍلميٍنتىًسًبْبى  ًمنٍ  ٝبىىاعىةه  ذىكىرى  كىقىدٍ 
ًئكىةً  ًمنٍ  ًئكىةً  تػىٍفًضيلً  إذلى  اٍلميٍعتىزًلىةي  ىىبىتٍ كىذى . اٍلمىالى  كىأىتٍػبىاعي  اٍلبىشىرً  عىلىى اٍلمىالى

 يىًقفي  مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ  كىاٍْلىٍكلًيىاءى  اٍْلىنًٍبيىاءى  يػيفىضّْلي  مىنٍ  ًمنػٍهيمٍ : قػىٍولىٍْبً  عىلىى اٍْلىٍشعىرًمّْ 
 قػىٍوؿً  إذلى  مىاؿى  أىنَّوي  رًيًهمٍ ميتىأىخّْ  بػىٍعضً  عىنٍ  كىحيًكيى . ًبشىٍيءً  ًفيًهمىا يػىٍقطىعي  كىالى 

 رل  كىذىكىرى . كىيػيوىالًيهىا السُّنَّةى  يىدًَّعي مىنٍ  بػىٍعضً  عىنٍ  ذىًلكى  حيًكيى  كىريٗبَّىا اٍلميٍعتىزًلىةً 
ًئكىةي  أىمَّا: قىاؿى  أىنَّوي  اٍلقيليوبً  أىٍعمىاؿً  ًف  تىكىلَّمى  مىنٍ  بػىٍعضً  عىنٍ  بػّْريكفى  اٍلمىالى  اٍلميدى

نػىهيمىا كىمىا كىاٍْلىٍرضً  اتً لًلسَّمىوى  ـى؛ بًبىًِب  كىاٍلميوىكَّليوفى  بػىيػٍ ءً  آدى  أىٍفضىلي  فػىهىؤيالى
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ًئكىًة. كىأىمَّا الكركبيوف الًَّذينى يػىٍرتىًفعيوفى عىٍن ذىًلكى فىالى أىحىدى  ًء اٍلمىالى ًمٍن ىىؤيالى
وي عىلىٍيًو كىسىلَّمى. كىاٍسًتثٍػنىاؤيهي ًمٍن أىٍفضىلي ًمنػٍهيٍم كىريٗبَّىا خىصَّ بػىٍعضيهيٍم نىًبيػَّنىا صىلَّى اللَّ 

بّْرًينى  ًة أىٍك عىلىى اٍلميدى ًئكى يًع أىٍعيىاًف اٍلمىالى عيميوـً اٍلبىشىًر إمَّا تػىٍفًضيالن عىلىى ٝبًى
ا مىا بػىلىغىًِب ًمٍن كىًلمىاًت اآٍلخىرًينى ًف ىىًذًه اٍلمىٍسأىلىًة.  ًمنػٍهيٍم أىٍمرى اٍلعىادلًى. ىىذى

ابًيَّةن كىكيٍنت  أىٍحسىبي أىفَّ اٍلقىٍوؿى ًفيهىا ٧بيٍدىثه حىٌبَّ رىأىيٍتهىا أىثىرًيَّةن سىلىًفيَّةن صىحى
فىانٍػبػىعىثىٍت ا٥بًٍمَّةي إذلى ٙبىًٍقيًق اٍلقىٍوًؿ ًفيهىا فػىقيٍلنىا ًحينىًئذو ٗبىا قىالىوي السَّلىف فػىرىكىل 

ٍلمىٍشهيوًر لىوي عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أىبيو يػىٍعلىى ا٤بوصلي ًف " ًكتىاًب التػٍَّفًسًّب " ا
ـو  إٍذ كىافى ًكتىابًيِّا كىقىٍد  -كىكىافى عىاًلمنا بًاٍلًكتىاًب اٍْلىكًَّؿ كىاٍلًكتىاًب الثَّاّن  -سىالى

تًًو شىًهدى لىوي النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًٕبيٍسًن ا٣بٍىاٛبىًة كىكىًصيَّةي ميعىاذو ًعٍندى مىوٍ 
: مىا خىلىقى اللَّوي  كىأىنَّوي أىحىدي اٍلعيلىمىاًء اٍْلىٍربػىعىًة الًَّذينى يػيٍبتػىغىى اٍلًعٍلمي ًعٍندىىيٍم. قىاؿى
ٍلقنا أىٍكرىـى عىلىٍيًو ًمٍن ٧بيىمَّدو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ا٢بٍىًديثي عىٍنوي. قػيٍلت: كىالى  خى

: يى  ا اٍبنى أىًخي أىكىتىٍدرًم مىا جربائيل كميكائيل؟ إ٭بَّىا جربائيل كىالى ميكائيل قىاؿى
جربائيل كميكائيل خىٍلقه ميسىخَّره ًمٍثلي: الشٍَّمًس كىاٍلقىمىًر؛ كىمىا خىلىقى اللَّوي تػىعىاذلى 
ٍلقنا أىٍكرىـى عىلىٍيًو ًمٍن ٧بيىمَّدو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى. كىرىكىل عىٍبدي اللًَّو ًف "  خى

 : ًئكىةي: }التػٍَّفًسًّب " كىغىٍّبًًه عىٍن مىٍعمىرو عىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍسلىمى أىنَّوي قىاؿى قىالىٍت اٍلمىالى
نٍػيىا يىٍأكيليوفى ًفيهىا كىيىٍشرىبيوفى فىاٍجعىٍل لىنىا اآٍلًخرىةى.  ـى الدُّ يىا رىبػَّنىا جىعىٍلت لًبىًِب آدى

: كىًعزَّيت الى أىٍجعىلي صىاًلحى ذى  رّْيًَّة مىٍن خىلىٍقت بًيىدىمَّ كىمىٍن قػيٍلت لىوي كيٍن فػىقىاؿى
 .{فىكىافى 
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ـى كىلىٍعني اٍلميٍمتىًنًع عىٍن  ًئكىًة كيلًّْهٍم أىٍٝبىًعْبى آًلدى كىكىذىًلكى ًقصَّةي سيجيوًد اٍلمىالى
ا تىٍشرًيفه كىتىٍكًرميه لىوي  لًيلي .... . السُّجيوًد لىوي كىىىذى ا عىٍن قػىٍوليوي قىصىصن الدَّ

 : ا الًَّذم كىرٍَّمتى عىلىيَّ }إٍبًليسى ـى  {أىرىأىيٍػتىكى ىىذى ا نىصّّ ًف تىٍكًرمًي آدى ؟ . فىًإفَّ ىىذى
لًيلي  ـى عىلىى إٍبًليسى إٍذ أيًمرى بًالسُّجيوًد لىوي. الدَّ إفَّ اللَّوى تػىعىاذلى خىلىقى آدى

ًئكىةي دلٍى ٱبىٍليٍقهيٍم بًيىًدًه بىٍل بًيىًدًه كىمىا ذىكىرى ذىًلكى ًف اٍلًكتىاًب كىالسُّ  نًَّة كىاٍلمىالى
ـى سينػّْيػُّهيٍم كىميٍبتىًدعيهيٍم  يعي مىٍن يىدًَّعي اٍْلًٍسالى ا يػىقيوليوي ٝبًى ًتًو كىىىذى ًلمى بىٍل  -ًبكى

 .كىعىلىٍيًو أىٍىلي اٍلًكتىابً 
لًيلي  ًليفىةن  اٍْلىٍرضً  ًف  جىاًعله  إّنّْ }: قػىٍوليوي  الدَّ  عىلىى دىلًيله  كىًفيهىا {خى

 ىيوى  مىنٍ  عىلىى يػيفىضَّلي  ا٣بٍىًليفىةى  أىفَّ "  أىك٥َّبييمىا: " كىٍجهىٍْبً  ًمنٍ  ا٣بٍىًليفىةً  تػىٍفًضيلً 
ًليفىةه  ًئكىةه  اٍْلىٍرضً  ًف  كىافى  كىقىدٍ  عىلىٍيوً  خى ا مىالى  مىنٍ  عىلىى يػيفىضَّلى  أىفٍ  غىايػىتيوي  كىىىذى

ًئكىةى  أىفَّ ":  كىثىانًيهيمىا. " ًئكىةً اٍلمىالى  ًمنٍ  اٍْلىٍرضً  ًف   تػىعىاذلى  اللَّوً  ًمنٍ  طىلىبىتٍ  اٍلمىالى
 يىكيوفى. أىفٍ 

ؼي ًفيًهٍم كىا٣بٍىلًيفىةي ًمنػٍهيٍم حىٍيثي قىاليوا:  أى٘بىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا }ااًلٍسًتٍخالى
فى  {كىيىٍسًفكي الدّْمىاءى  ةى دىرىجىةه عىالًيىةه أىٍعلىى ًمٍن دىرىجىاهًتًٍم اآٍليىةى. فػىلىٍوالى أىفَّ ا٣بًٍالى

 لىمَّا طىلىبيوىىا كىغىبىطيوا صىاًحبػىهىا.
ـى عىلىٍيًهٍم بًاٍلًعٍلًم ًحْبى سىأى٥بىيٍم اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ  لًيلي السَّاًبعي  : تػىٍفًضيلي بىًِب آدى الدَّ

يبيوهي؛ كىاٍعتػىرىفيو  ـى عىٍن ًعٍلًم اٍْلى٠ٍبىاًء فػىلىٍم ٯبًي ا أىنػَّهيٍم الى ٰبيًٍسنيونػىهىا فىأىنٍػبىأىىيٍم آدى
 : ؛ كىقىٍد قىاؿى تػىعىاذلى  .{ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى }ًبذىًلكى
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لًيلي الثَّاًمني  : كىىيوى أىكَّؿي اٍْلىحىاًديًث مىا رىكىاهي ٞبىَّادي ٍبني سىلىمىةى عىٍن أىِب  كىالدَّ
 " : لىزىكىاؿي }اٍلميهىزّْـً عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى عىٍن النَّيًبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىنَّوي قىاؿى

ـي عىلىى اللًَّو ًمٍن  نٍػيىا عىلىى اللًَّو أىٍىوىفي ًمٍن قػىٍتًل رىجيلو ميٍؤًمنو كىاٍلميٍؤًمني أىٍكرى الدُّ
هي  ًة الًَّذينى ًعٍندى ًئكى ـي عىلىى اللًَّو ًمٍن ". كى  {اٍلمىالى ا نىصّّ ًف أىفَّ اٍلميٍؤًمًنْبى أىٍكرى ىىذى
ًة اٍلميقىرًَّبْبى. ًئكى  ٰبيىدّْثيوفى  السَّلىف كىافى  ... إذل أف قاؿ رٞبو اهلل قىدٍ اٍلمىالى

ًئكىةً  عىلىى اٍلبىشىرً  صىا٢ًبًي فىٍضلى  اٍلميتىضىمّْنىةى  اٍْلىحىاًديثى   عىلىى كىتػيٍركىل اٍلمىالى
ا كىافى  كىلىوٍ  النَّاسً  ريءيكسً  ىٍنكىريكهي  ميٍنكىرنا ىىذى ا. ذىًلكى  اٍعًتقىاًدًىمٍ  عىلىى فىدىؿَّ  ْلى  كىىىذى

 كىريٗبَّىا اٍلقىًومّْ اٍلغىاًلبً  عىنٍ  يػىٍقصيرٍ  دلىٍ  الظَّنّْ  بػىٍعضى  فىًإفَّ  اٍلقىاًطعى  اٍليىًقْبى  ييًفدٍ  دلىٍ  إفٍ 
ؼً  ذىًلكى  اٍختػىلىفى  ؼً كىاخٍ  النَّاسً  بًاٍخًتالى  .أىٍحوىا٥بًًمٍ  ًتالى

 التػٍَّفًضيلي : نػىقيوؿى  أىفٍ  كىىيوى  - اٍلمىٍسأىلىةً  حىًقيقىةً  عىنٍ  اٍلكىاًشفي  كقاؿ: كاٍلبىٍحثي 
ٍيئػىٍْبً  بػىٍْبى  كىقىعى  إذىا ؟ مىا اٍلفىًضيلىةً  مىٍعرًفىةً  ًمنٍ  بيدَّ  فىالى  شى  أىٍكذلى  أىيػُّهيمىا يػيٍنظىري  مثيَّ  ًىيى

لٍَّمنىا إ٭بَّىا افىًإنَّ  كىأىٍيضنا.  ًّٔىا؟  كىكىصىليوا كىميليوا إذىا اٍلبىشىرً  صىا٢ًبًي تػىٍفًضيلً  ًف  تىكى
 الزٍُّلفىى كىنىاليوا ا١بٍىنَّةى  دىخىليوا إذىا يىكيوفي  إ٭بَّىا كىذىًلكى  هًنىايىًتًهمٍ  كىأىٍقصىى غىايىًتًهمٍ  إذلى 

 ٥بىيٍم؛ كى٘بىىلَّى قػيٍربًوً  ٗبىزًيدً  صَّهيمٍ كىخى  الرٍَّٞبىني  كىحىيَّاىيمٍ  اٍلعيلىى الدَّرىجىاتً  كىسىكىنيوا
ًئكىةي  كىقىامىتٍ  اٍلكىًرميً  كىٍجًهوً  إذلى  بًالنَّظىرً  يىٍستىٍمًتعيوفى   بًًإٍذفً  ًخٍدمىًتًهمٍ  ًف  اٍلمىالى

مٍ  ا ًف  اٍلبىاًحثي  فػىٍليػىٍنظيرٍ . رىًّّْٔ  ًف  نىظىريكا لىمَّا الغالطْب أىٍكثػىرى  فىًإفَّ  اٍْلىٍمرً  ىىذى
ًئكىةى  رىأىٍكا نػٍفىٍْبً الصّْ  اـً  بًعىٍْبً  اٍلمىالى  ىىًذهً  ًف  كىىيوى  اآٍلدىًميَّ  كىنىظىريكا كىاٍلكىمىاؿً  التَّمى

 ىىذىا كىلىٍيسى  بػىعيوضىةو  جىنىاحى  اللَّوً  ًعٍندى  تىزًفي  الى  الًٍَّب  اٍلكىًدرىةً  ا٣بٍىًسيسىةً  ا٢بٍىيىاةً 
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ٍنصىاؼً   اللَّوً  ًمنٍ  بًقيٍرًّٔىا ىيوى  إ٭بَّىا اٍْليٍخرىل عىلىى تػىٍْبً الذَّا أىحىدً  فىٍضلي : فىأىقيوؿي . بًاٍْلً
 حىًقيقىةى  نيٍدرًؾي  الى  ٫بىٍني  كينَّا كىًإفٍ  لىنىا اٍجًتبىائًوً  كىفىٍضلً  اٍصًطفىائًوً  مىزًيدً  كىًمنٍ  تػىعىاذلى 
ٍٝبىاؿً  سىًبيلً  عىلىى ىىذىا. ذىًلكى   ٍفًسهىانػى  ًف  ًىيى  الًٍَّب  اٍْليميورً  حىسىبً  كىعىلىى اٍْلً
بػىره   كىالطَّهىارىةً  كىالزَّكىاةً  كىاٍلقيٍدرىةً  كىاٍلًعٍلمً  ا٢بٍىيىاةً  ًمٍثلي  ًصٍرؼه  كىكىمىاؿه  ٧بىٍضه  خى

  أىمَّا: )اٍلفىٍضلىٍْبً  عىلىى فػىنىتىكىلَّمي  كىاٍلعيييوبً  النػَّقىاًئصً  ًمنٍ  كىاٍلبػىرىاءىةً  كىالطّْيبً 
مىا ًفيهىا مىلىكنا عىلىى  ييٍطًلعٍ  كىدلىٍ  بًيىًدهً  كىغىرىسىهىا تػىعىاذلى  وي اللَّ  خىلىقىهىا عىٍدفو  جىنَّةى  فىًإفَّ 

ميقىرَّبنا كىالى نىًبيِّا ميٍرسىالن كىقىاؿى ٥بىىا: تىكىلًَّمي فػىقىالىٍت: قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى. جىاءى 
حىرو كىًىيى دىاريهي فػىهىًذًه  ذىًلكى ًف أىحىاًديثى عىًديدىةو كىأىنَّوي يػىٍنظيري إلىيػٍهىا ًف كيلّْ سى 

ًئكىًة  كىرىامىةي اللًَّو تػىعىاذلى لًًعبىاًدًه اٍلميٍؤًمًنْبى الًٍَّب دلٍى يىطًَّلٍع عىلىيػٍهىا أىحىده ًمٍن اٍلمىالى
: ىىذىا  كىمىٍعليوـه أىفَّ اٍْلىٍعلىٍْبى ميطًَّلعيوفى عىلىى اٍْلىٍسفىًلْبى ًمٍن غىٍّبً عىٍكسو كىالى يػيقىاؿي

ليغيوا بػىٍعدي إبَّافى سيٍكنىاىىا  ًف حىقّْ  اٍلميٍرسىًلْبى فىًإنػَّهىا إ٭بَّىا بيًنيىٍت ٥بىيٍم لىًكٍن دلٍى يػىبػٍ
كىًإ٭بَّىا ًىيى ميعىدَّةه ٥بىيٍم؛ فىًإنػَّهيٍم ذىاًىبيوفى إذلى كىمىاؿو كىميٍنتىًقليوفى إذلى عيليوٍّ كىاٍرتًفىاعو 

المو فيو مطوال كذكرت ىذا ٨بتصران كباهلل انتهى كك كىىيوى جىزىاؤيىيٍم كىثػىوىابػيهيٍم.
التوفيق كالتفضيل يظهر ف العقىب كىي اآلخرة كما تبْب من آخر كالـ 

 شيخ اْلسالـ. 
: ف كالمو على تفصيالت (ُّٔ/ ّ) الفوائد قاؿ ابن القيم ف بدائع
 شيخ اْلسالـ رٞبو اهلل:
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 بأف: فأجاب أفضل؟ أيهما كا٤بالئكة آدـ بِب صا٢بي عن سئل أنو كمنها
 البداية باعتبار أفضل كا٤بالئكة النهاية كماؿ باعتبار أفضل البشر صا٢بي

 مستغرقوف آدـ بنو يالبسو عما منزىْب اْلعلى الرفيق ف اآلف ا٤بالئكة فإف
 البشر أحواؿ من أكمل اآلف اْلحواؿ ىذه أف ريب كال الرب عبادة ف

 من أكمل البشر ٢بيصا حاؿ فيصّب ا١بنة دخوؿ بعد القيامة يـو كأما
 ".ا٤بالئكة حاؿ
 منهم كل كيصاحل الفريقْب أدلة كتتفق التفضيل سر يتبْب التفصيل كّٔذا
 حقو. انتهى على

العاشرة: فيها إظهار الفضل ْلىلو كذكر ٧باسن من يستحق داللة عليو 
كذبا عنو كىذا من ديننا الكرمي كيستدؿ ٥بذا بكوف اهلل تعاذل علم آدـ 

ككم أثُب اهلل تعاذل على أنبيائو كعلى صحابة رسولو صلى اهلل اْل٠باء كلها 
عليو كسلم كمن سار على سّبىم كىكذا كم ف سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو كسلم من ذلك كيكوف ذلك ْلمور:
 بياف منزلتهم. -ُ
 الدفاع عنهم. -ِ
 بياف الصفات ا٢بميدة الٍب أىلتهم ٥بذه ا٤بنزلة الرفيعة. -ّ

ٮبية التواضع ف حياة الفرد حيث أمر اهلل تعاذل فيها أ عشرة:ا٢بادية 
ا٤بالئكة بالسجود آلدـ فتواضعوا هلل تعاذل كاستجابوا ْلمره فكاف ذلك من 
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ٞبيد خصا٥بم، بينما إبليس أخذه الكرب فوقع ف الضالؿ البعيد كا٣بسراف 
 {ٍلكىاًفرًينى ا ًمنى  كىكىافى  كىاٍستىٍكبػىرى  أىبى  ًإٍبًليسى  ًإالَّ }ا٤ببْب كما قاؿ تعاذل: 

 {اٍلكىاًفرًينى  ًمنى  كىكىافى  اٍستىٍكبػىرى  ًإٍبًليسى  ًإالَّ }ككما قاؿ تعاذل:  [ّْ: البقرة]
كقد تقدـ كالـ ابن القيم رٞبو اهلل ف أف من أركاف الكفر  [ْٕ: ص]

الكرب كا١بهل، كالتواضع ىو كحي اهلل تعاذل إذل نبيو صلى اهلل عليو كسلم 
، بىًِب  أىًخي ًٞبىارو  ٍبنً  ًعيىاضً  نٍ عى ( ِٖٓٔ) مسلم ففي صحيح : قىاؿى  ٦بيىاًشعو

ـى   اهللى  كىًإفَّ : »فػىقىاؿى  خىًطيبنا، يػىٍوـو  ذىاتى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  ًفينىا قىا
 لىىعى  أىحىده  يػىٍبًغي كىالى  أىحىدو، عىلىى أىحىده  يػىٍفخىرى  الى  حىٌبَّ  تػىوىاضىعيوا أىفٍ  ًإرلىَّ  أىٍكحىى
 صىلَّى اهللً  رىسيوؿً  عىنٍ  ىيرىيٍػرىةى، أىِب  عىنٍ ( ِٖٖٓ) مسلم . كف صحيح«أىحىدو 
قىةه  نػىقىصىتٍ  مىا: »قىاؿى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  ، ًمنٍ  صىدى ا اهللي  زىادى  كىمىا مىاؿو  عىٍبدن

 أحد تواضع كما) قولو: «اهللي  رىفػىعىوي  ًإالَّ  لًلَّوً  أىحىده  تػىوىاضىعى  كىمىا ًعزِّا، ًإالَّ  بًعىٍفوو،
 لو كيثبت الدنيا ف يرفعو أحدٮبا كجهاف أيضا فيو( اهلل رفعو إال هلل

 أف كالثاّن مكانو كٯبل الناس عند اهلل كيرفعو منزلة القلوب ف بتواضعو
 كىذه العلماء قاؿ الدنيا ف بتواضعو فيها كرفعو اآلخرة ف ثوابو ا٤براد

 ا٤براد يكوف كقد معركفة العادة ف ةموجود الثالثة اْللفاظ ف اْلكجو
 كاآلخرة. انتهى من شرح النوكم. الدنيا ف ٝبيعها ف معا الوجهْب
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فيها بياف أف اْلٲباف كالكفر بأسبأّما فإبليس كفر بالكرب  عشرة:الثانية 
كاْلباء كاْلعراض، كف ىذا رد على ا٤برجئة الذين يزعموف أف الكفر ال 

 يكوف إال با١بحود.
فيها رد على من زعم أف الكفر يكوف با١بحود فقط كقد  عشرة:الثالثة 

 تقد بيانو.
فيها أف التفاضل حاصل بالعلم كالعمل داللة ذلك من  عشرة:الرابعة 

 كالية كمنشور السعادة دار تفضيل آدـ بالعلم قاؿ ابن القيم ف مفتاح
 (ِٓ/ ُ) كاْلرادة العلم
 على رد سيٍبحىانىوي  انو احدىا كيجيوه من ةاٍلًقصَّ  ىىًذه من اٍلعلم فضل كىبػىيىاف

ًئكىة  اّن فػىقىاؿى  ًمٍنوي  لىوي  أطوع ىم من اْلرض ًف  ٯبىٍعىل كىيفى  سىأىليوهي  ٤با اٍلمىالى
 كحقائقها اْلمور بواطن من يعلم بًأىنَّوي  سيؤىا٥بمٍ  فىأجىاب تعلميوفى  مىاال اٍعلىم
ا نم فىظهر ا٢بٍىًكيم اٍلعىًليم كىىيوى  يعلمونو مىاال  خلقو ًخيىار من ا٣بٍىًليفىة ىىذى

اء عباده كصا٢بي كأنبيائو كىريسيلو  أىل كطبقات كىاٍلعيلىمىاء كىالصديقْب كىالشُّهىدى
ًئكىة من خّب ىيوى  من كاْلٲباف اٍلعلم  شىرٌ  ىيوى  من إبليس من كىظهر اٍلمىالى

ا سيٍبحىانىوي  فىأٍخرج اٍلعىا٤بْب ا ىىذى ًئكىة كىىىذى ا الى  علم ٥بىىا يكن دل كىاٍلمىالى  كىالى  ًّٔىذى
ا  انو الثَّاّن  الباىرة ا٢بكم من اْلرض كإسكانو آدـ خلق ًف  ٗبىا كىالى  ًّٔىذى

 فىعلمو بًاٍلعلمً  عىلىٍيًهم ميزه كفضلو كٛبييزه آدـ تػىٍفًضيل إظهار أراد ٤با سيٍبحىانىوي 
ًئكىة على عرضهمٍ  مثَّ  كلهىا اْل٠باء ءً  اءبأ٠ب أنبئوّن فػىقىاؿى  اٍلمىالى  ًإف ىىؤيالى
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 عىلىٍيوً  أكـر ىيوى  خلقا رىبنىا ٱبلق لن قىاليوا أهنم التػٍَّفًسّب ًف  جىاءى  صىاًدقْب كيٍنتيم
علو الًَّذم ا٣بٍىًليفىة من كأفضل خّب أهنم فظنوا منا  فػىلىمَّا اْلرض ًف  اهلل ٯبى

ا علمو مىا بًعلم امتحنهم  فػىقىاليوا يعلموه دل مىا كىجىهل بًاٍلعىجزً  اقركا ا٣بٍىًليفىة ٥بىذى
 اظهر فىًحينىًئذو  ا٢بٍىًكيم اٍلعىًليم أنت انك علمتنا مىا ًإالَّ  لنا ال علم سيٍبحىانىكى 

 فػىلىمَّا بأ٠بائهم أنبئهم آدـ يىا فػىقىاؿى  اٍلعلم من بًوً  خٌصو ٗبىا آدـ فضل ٥بىيم
 فضل عرفهم أف ٤با انىوي سيٍبحى  انو الثَّاًلث بًاٍلفىٍضلً  لىوي  أقرُّكا بًأى٠ٍبىائًًهمٍ  أنبأىم

 اٍعلىم إّن لكم اقل ادل ٥بىيم قىاؿى  علمو مىا معرفىة عىن كعجزىم بًاٍلعلمً  آدـ
 فعرفهم تكتموف كيٍنتيم كىمىا تبدكف مىا كىاٍعلىم كاْلرض السَّمىوىات غيب

 السَّمىوىات كبغيب كىبىاًطنهمٍ  بظاىرىم علما أحاط كانو بًاٍلعلمً  نىفسو سيٍبحىانىوي 
 بًاٍلعلمً  ككليمو نبيو فضل كعرفهم اٍلعلم ًبصفة إليهم فتعرؼ كاْلرض
ا كىكفى اٍلعلم من آدـ آتىاهي  عىمَّا كعجزىم  سيٍبحىانىوي  انو الرَّاًبع لٍلعلم شرفا ًّٔىذى

من غىّبه من  أفضلمن ًصفىات اٍلكىمىاؿ مىا كىافى بًًو آدـ  ًف  جعل
٤بالئكتو فىضلو كشرفو فأظهر ٥بىيم اٍلمىٍخليوقىات كىأىرىادى سيٍبحىانىوي اف يٍظهر 

كاف  اْلنسافمىا ًفيًو كىىيوى علمو فىدؿَّ على اف اٍلعلم اشرؼ مىا ًف  أحسن
 . انتهى فىضلو كشرفو ًإ٭بَّىا ىيوى بًاٍلعلمً 

فيها أف العبادة ىي طاعة اهلل فما أمر اهلل بو ففعلو عبادة  عشرة:ا٣بامسة 
ليس كما زعم بعضهم أنو إ٭با كذلك أف السجود آلدـ كاف عبادة هلل ك 

 (ّٖٓ/ ْ) الفتاكل جعلو اهلل قبلة قاؿ شيخ اْلسالـ كما ف ٦بموع
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ـى  كىجىٍعلً  لًلَّوً  كىافى  إ٭بَّىا السُّجيودى  إفَّ : اٍْلىٍغًبيىاءً  بػىٍعضي  قىاؿى  كىقىدٍ  لىةن  آدى  ٥بىيمٍ  ًقبػٍ
ٍعبىًة؛ إذلى  يىٍسجيدي  كىمىا إلىٍيوً  يىٍسجيديكفى  ا ًف  كىلىٍيسى  اٍلكى  عىلىٍيًهٍم؛ لىوي  تػىٍفًضيله  ىىذى

ٍعبىةً  إذلى  السُّجيودى  أىفَّ  كىمىا ٍعبىةً  تػىٍفًضيله  ًفيوً  لىٍيسى  اٍلكى  ًعٍندى  اٍلميٍؤًمنً  عىلىى لًٍلكى
 اللَّوً  لًغىٍّبً  السُّجيودي : كىقىاليوا حيٍرمىًتهىا ًمنٍ  أىٍفضىلي  اللَّوً  ًعٍندى  اٍلميٍؤًمنً  حيٍرمىةي  بىلٍ  اللَّوً 
ـى  كىافى  السُّجيودى  أىفَّ : كىا١بٍىوىابي . كيٍفره  بىلٍ  ـه ٧بيىرَّ   بًًإٍٝبىاعً  كىفػىٍرًضوً  اللَّوً  بًأىٍمرً  آًلدى
ـى  قػىٍوليوي : أىحىديىىا -: كيجيوهه  ذىًلكى  عىلىى كىيىديؿُّ  قػىٍوليوي  ييٍسمىعي  مىنٍ  : يػىقيلٍ  كىدلىٍ : آًلدى
ـى  إذلى   لىوي  سىجىٍدت: يػيقىاؿى  أىفٍ  اللّْسىافً  ًف  ٍمًييزً التَّ  كىًمنٍ  مىٍعُبى  لىوي  حىٍرؼو  كىكيلُّ . آدى

 لًٍلقىمىرً  كىالى  لًلشٍَّمسً  تىٍسجيديكا الى }: تػىعىاذلى  قىاؿى  كىمىا. إلىٍيوً  كىسىجىٍدت
 يىٍسجيدي  كىلًلَّوً } كىقىاؿى  {تػىٍعبيديكفى  إيَّاهي  كيٍنتيمٍ  إفٍ  خىلىقىهينَّ  الًَّذم لًلَّوً  كىاٍسجيديكا

 . {كىاٍْلىٍرضً  اتً السَّمىاكى  ًف  مىنٍ 
ٍعبىةي  كىأىمَّا ٧بيىرَّـه  اللَّوً  لًغىٍّبً  السُّجيودى  أىفَّ : عىلىى اٍلميٍسًلميوفى  كىأىٍٝبىعى   كىافى  فػىقىدٍ  اٍلكى
ٍعبىةً  إذلى  صىلَّى مثيَّ  اٍلمىٍقًدسً  بػىٍيتً  إذلى  ييصىلّْي كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيًبُّ   اٍلكى
 كىالى  لًعىميودً  يػيقىاؿي  كىالى  شىجىرىةو  عىميودً  كىًإذلى  لًعىنػىزىةً  يػيقىاؿي  كىالى  عىنػىزىةو  ذلى إ ييصىلّْي كىكىافى 

 السَّاًجدي  كىأىمَّا بًفيؤىاًدًه؛ لىوي  كىٱبىٍشىعي  بًقىٍلًبوً  لىوي  ٱبىٍضىعي  لًلشٍَّيءً  كىالسَّاًجدي  ًلشىجىرىًة؛
 بػىٍعًض النػَّوىاًحي إذلى  كىٍجهىوي  يػيوىرلّْ  كىمىا ظىاًىرنا وً إلىيٍ  كىبىدىنىوي  كىٍجهىوي  يػيوىرلّْ  فىًإ٭بَّىا إلىٍيوً 
ـً  اٍلمىٍسًجدً  شىٍطرى  كىٍجهىكى  فػىوىؿّْ }: قىاؿى  كىمىا أىمَّوي  إذىا ٍيثيمىا ا٢بٍىرىا  فػىوىلُّوا كيٍنتيمٍ  كىحى

ـى  أىفَّ كى .  {شىٍطرىهي  كيجيوىىكيمٍ  لىةن  كىافى  لىوٍ  آدى ٍتىًنعٍ  دلىٍ  ًقبػٍ  ًمنٍ  إٍبًليسي  ٲبى
يػٍره  أىنَّوي  يػىٍزعيمٍ  أىكٍ  السُّجيودً  لىةى  فىًإفَّ . ًمٍنوي  خى  ًف  كىلىٍيسى  أىٍحجىارنا تىكيوفي  قىدٍ  اٍلًقبػٍ
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 كىبىًعّبو  عىنػىزىةى  إذلى  الرَّجيلي  ييصىلّْي كىقىدٍ  إلىيػٍهىا اٍلميصىلّْْبى  عىلىى ٥بىىا تػىٍفًضيله  ذىًلكى 
ا الشٍَّيطىافي؟ فػىرَّ  شىٍيءو  أىمّْ  فىًمنٍ  ًبذىًلكى  ضَّله ميفى  أىنَّوي  يػىتػىوىىَّمي  كىالى  رىجيلو  كىًإذلى   ىىذى
ـى  جىعىلى  لىوٍ  أىنَّوي كى  اٍلعىًجيبي  اٍلعىجىبي  ىيوى  لىةن  آدى  كىاًحدىةو  سىٍجدىةو  ًف  ًقبػٍ

لىةي  لىكىانىتٍ  ؼً  ًمٍنوي  أىٍفضىلى  اٍلمىٍقًدسً  كىبػىٍيتي  اٍلًقبػٍ  ًقبػٍلىةن  جيًعلىتٍ  إذٍ  كىًثّبىةو  بًآالى
يعً  ًف  دىاًئمىةن  ًذهً  الصَّلىوىاًت؛ أىنٍػوىاعً  ٝبًى  عىلىمنا جيًعلىتٍ  قىدٍ  الًٍَّب  الطَّوًيلىةي  اٍلًقصَّةي  فػىهى

َّ  ًّٔىا رىفػىعىوي  اللَّوى  بًأىفَّ  اٍلعىادلًً  إذلى  كىجىاءىتٍ  عىلىٍيوً  النػّْعىمً  أىٍفضىلً  كىًمنٍ  لىوي   عىلىٍيوً  كىاٍمًبى
ٍعبىةً  جىعىلىوي  نَّوي أى  ًمنٍ  أىٍكثػىري  ًفيهىا لىٍيسى   مىا بػىٍعضى  أىفَّ  مىعى  اٍْلىٍكقىاتً  بػىٍعضً  ًف  كىاٍلكى
ٲبىافً  ًمنٍ  أيكتًيىوي  ٍعبىًة؛ ًمنٍ  ًبكىًثّبً  أىٍفضىلي  الرٍَّٞبىنً  ًمنٍ  كىاٍلقيٍربً  كىاٍلًعٍلمً  اٍْلً  اٍلكى

ٍعبىةي   بًوً  ييشىبَّوي  أىكٍ  عىلىٍيوً  النػّْعىمً  يمً جىسً  ًمنٍ  أىفػىييٍجعىلي  كىًلذيرّْيًَّتًو؛ لىوي  كيًضعىتٍ  إ٭بَّىا كىاٍلكى
ا قىًليالن  نػىٍزرنا شىٍيءو  ًف  ا ًجدِّ  ٯبىيوزي  الى : قػىٍو٥بييمٍ  كىأىمَّا. عىاًقله  يػىقيوليوي  الى  مىا ىىذى

ًلمىةي  ىىًذهً  ًقيلىتٍ  إفٍ : ٥بىيمٍ  فػىيػيقىاؿي . اللَّوً  لًغىٍّبً  السُّجيودي   فىًهيى  ا١بٍيٍملىةً  عىلىى اٍلكى
ـى  السُّجيودً  جىوىازى  بًعيميوًمهىا تػىٍنًفي عىامَّةه  كىًلمىةه   عىلىى خىاصّّ  دىلًيله  دىؿَّ  كىقىدٍ  آًلدى
ُـّ  لىوي  سىجىديكا أىنػَّهيمٍ   أىفَّ : كىثىانًيهىا. ا٣بٍىاصّْ  ًمنٍ  قىابػىلىوي  مىا يػيعىاًرضي  الى  كىاٍلعىا

ـه  اللَّوً  لًغىٍّبً  السُّجيودى  نىا حىرىا ًئكى  كىعىلىى عىلىيػٍ  كىأىمَّا دىلًيلى  فىالى  اٍْلىكَّؿي  أىمَّا. ةً اٍلمىالى
 ًفيًو؟ ا٢بٍيجَّةي  فىمىا الثَّاّن 

ـه دلٍى يىٍأميٍر بًًو كىالثَّاّن حىقّّ كىالى ًشفىاءى ًفيًو  ـه أىمىرى اللَّوي بًًو أىٍك حىرىا كىثىالًثػيهىا أىنَّوي حىرىا
أىٍف أىمىرى اللَّوي تػىعىاذلى بًًو؟ كىرىابًعيهىا: أىبيو  كىأىمَّا اٍْلىكَّؿي فىكىٍيفى ٲبيًٍكني أىٍف ٰبيىرَّـى بػىٍعدى 

: إفَّ  يَّتػىهيٍم؛ فىكىٍيفى يػيقىاؿي : كىانىٍت ٙبًى ا كىيػيقىاؿي ييوسيفى كىًإٍخوىتيوي خىرُّكا لىوي سيجَّدن
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ـه ميٍطلىقنا؟ كىقىٍد كىانىٍت اٍلبػىهىاًئمي تىٍسجيدي لًلنَّيبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍ  ًو السُّجيودى حىرىا
ـي ًمٍن السُّجيوًد ًلشىٍيًء ًعبىادىتيوي؟  كىسىلَّمى كىاٍلبػىهىاًئمي الى تػىٍعبيدي اللَّوى. فىكىٍيفى يػيقىاؿي يػىٍلزى

ا أىٍف يىٍسجيدى }كىقىٍد قىاؿى النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى.  كىلىٍو كيٍنت آًمرنا أىحىدن
ٍرأىةى أىٍف تىسٍ  ىمىٍرت اٍلمى لًًعظىًم حىقًّْو عىلىيػٍهىا كىمىٍعليوـه أىنَّوي دلىٍ  {جيدى لًزىٍكًجهىاًْلىحىًد ْلى

 انتهى يػىقيٍل: لىٍو كيٍنت آًمرنا أىحىدنا أىٍف يػىٍعبيدى.
فيها فضيلة ا٤بسارعة كا٤ببادرة إذل العمل الصاحل كذلك  عشرة:السادسة 

ًئكىةً  قػيٍلنىا كىًإذٍ }مأخوذ من قولو تعاذل:  ـى آًل  اٍسجيديكا لًٍلمىالى  {فىسىجىديكا دى
كالفاء تفيد التعقيب، كسيأيت أف اْلمر للوجوب ف موطنو  [ّْ: البقرة]

 إف شاء اهلل تعاذل.
فيها خطر اْلعراض عن العلم كالعمل كىذا مأخوذ من  عشرة:السابعة 

 صنيع إبليس.
شدة عداكة الشيطاف للنساف كقد تقدمت اْلدلة ف ذلك  عشرة:الثامنة 

 شدة عداكتو حيث باع الشيطاف سعادة الدارين كمن أعظم ما يبْب
 كخالف أمر رب العا٤بْب لذلك كيعرؼ سبب العداكة ٗبا بعدىا. 

كفيها بياف خطر ا٢بسد فإف الدافع ْلبليس مع كربه كعناده  عشرة:التاسعة 
 حسده آلدـ عليو السالـ.
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كفيها طريقة علمية كىي اْلٝباؿ بعد التفصيل كالعكس كما  العشركف:
 اهلل عن إبليس أنو أب أم أعرض كىذا من كفره كاستكرب كىذا أيضا أخرب

 من كفره مث قاؿ ككاف من الكافرين أم صار كافرا لزكما.
فيها تفضيل جنس الَباب على النار كذلك ْلف اْلرض  العشركف:ا٢بادية ك 

موضع ا٢بياة ٖبالؼ النار كداللة ىذا من معارضة إبليس ْلمر اهلل تعاذل 
يػٍره  أىنىا}نار قاؿ تعاذل ٨برب عنو: بكونو من  لىٍقتىًِب  ًمٍنوي  خى لىٍقتىوي  نىارو  ًمنٍ  خى  كىخى

 مصايد من اللهفاف قاؿ ابن القيم ف إغاثة [ُِ: اْلعراؼ] {ًطْبو  ًمنٍ 
 (ِّْ/ ِ) الشيطاف

 كقد إبليس، رأل كيصوبوف كيعظموهنا، الَباب، على يفضلوهنا النار كعباد
 :قصيدتو ىف لقولو ىب،ا٤بذ ّٔذا برد بن بشار رمى

 النَّاري  كانىتً  ميذٍ  مىٍعبيودىةه  كىالنَّاري ...  ميٍظًلمىةه  سىٍودىاءي  سىاًفلىة اْلىٍرضي 
 مكانا، كأكسعها جرما، كأعظمها خّبا، العناصر أكسع إهنا: كيقولوف
 كال ٭بو كال ّٔا، إال العادل ىف كوف كال جسمان، كألطفها جوىران، كأشرفها
 انتهى .زجتهاٗبما إال انعقاد،

 (ََُْ/ ّ) كا٤بعطلة ا١بهمية على الرد ف ا٤برسلة كقاؿ ف الصواعق
 كما كا٣بفة اْلضاءة من فيها ما مستنده باطل الَباب من خّب النار أف ظنو
 كا٣بفة الطيش من النار ف ما الشيخ كنسي كالظلمة الثقل من الَباب ف
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 ف ا٢ببة بقدر اظشو  منها كقع لو حٌب بالطبع كاْلفساد العلو كطلب
 كأفضل النار من خّب الَباب بل فيها كمن كلها ْلفسدىا عظيمة مدينة

 .متعددة كجوه من
 ٖبالفو كالنار كالرزانة السكوف طبعو أف منها

 ٖبالفو كالنار كاْلقوات كالنبات ا٢بيواف مادة أنو كمنها
 أف كٲبكنو البتة منو خلق ما كدكف بدكنو العيش أحدا ٲبكن ال أنو كمنها
 بيوتنا ف نوقد ما كالشهراف الشهر بنا ٲبر عائشة قالت نار بال برىة يعيش

 التمر اْلسوداف قالت قوتكم كاف فما عركة ٥با قاؿ نارا نرل ما أك نارا
 .كا٤باء
أضعاؼ أضعاؼ ما الربكة  من فيها ٗبا إليك تؤدم اْلرض أف كمنها

نار تفسده عليك تودعو من ا٢بب كالنول كتربيو لك كتغذيو كتنميو كال
 كٛبحق بركتو

أف اْلرض مهبط كحي اهلل كمسكن رسلو كأنبيائو كأكليائو ككفاهتم  هاكمن
 أحياء كأمواتا كالنار مسكن أعدائو كمأكاىم

أف ف اْلرض بيتو الذم جعلو إماما للناس كقياما ٥بم كجعل حجو  كمنها
 ادىم.٧بطا ْلكزارىم كمكفرا لسيئاهتم كجالبا ٥بم مصاحل معاشهم كمع
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أف النار طبعها العلو كالفساد كأف اهلل ال ٰبب ا٤بستكربين كال ٰبب  كمنها
ا٤بفسدين كاْلرض طبعها ا٣بشوع كاْلخبات كاهلل ٰبب ا٤بخبتْب ا٣باشعْب 
كقد ظهر ىذا ٖبلق إبراىيم ك٧بمد كموسى كعيسى كالرسل من ا٤بادة 

ن ا٤بادة اْلرضية كخلق إبليس كجنوده من ا٤بادة النارية نعم كخلق م
اْلرضية الكفار كا٤بشركْب كمن ا٤بادة النارية صا٢بي ا١بن كلكن ليس ف 

ف أكلئك مثل الرسل كاْلنبياء فمعلم ا٣بّب من  ىؤالء مثل إبليس كليس
 ا٤بادة اْلرضية كمعلم الشر من ا٤بادة النارية.

أف النار ال تقـو بنفسها بل ال بد ٥با من ٧بل تقـو بو ال تستغِب  كمنها
و كىي ٧بتاجة إذل ا٤بادة الَبابية ف قوامها كتأثّبىا كاْلرض قائمة بنفسها عن

 ال ٙبتاج إذل ٧بل تقـو بو كال يفتقر قوامها كنفعها إذل النار.
 أف الَباب يفسد صورة النار كيبطلها كيقهرىا كإف علت عليو كمنها
قواهتا أف الرٞبة تنزؿ على اْلرض فتقبلها كٙبي ّٔا كٚبرج زينتها كأ كمنها

كتشكر رّٔا كتنزؿ على النار فتأباىا كتطفيها كٛبحوىا كتذىب ّٔا فبينها 
إذل آخر ما  .كبْب الرٞبة معاداة كبْب اْلرض كبْب الرٞبة مواالة كإخاء

 ذكره.
فيها بياف أف فساد ا١بوارح تابع لفساد القلب كىذا يعلم  العشركف:ك الثانية 

عاذل علم ما ف قلب إبليس كف ٩با تقدـ ف تفسّب اآليات من أف اهلل ت
ا٢بديث الذم أخرجو البخارم كمسلم عن النعماف بن بشّب رضي اهلل عنو 
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 ًإذىا: ميٍضغىةن  ا١بىسىدً  ًف  كىًإفَّ  أىالى  قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم )
 كىًىيى  أىالى  كيلُّوي، ا١بىسىدي  فىسىدى  فىسىدىتٍ  كىًإذىا كيلُّوي، ا١بىسىدي  صىلىحى  صىلىحىتٍ 

 "( القىٍلبي 
فيها فضح اهلل تعاذل للمنافقْب كالكافرين فها ىو إبليس   العشركف:ك الرابعة 

 حىًسبى  أىـٍ }كاف مظهرا للخّب كفجأة ٱبرج اهلل ما ف قلبو قاؿ تعاذل: 
ىرىيػٍ  نىشىاءي  كىلىوٍ }أىٍضغىانػىهيٍم  اللَّوي  ٱبيٍرًجى  لىنٍ  أىفٍ  مىرىضه  قػيليؤًًّمٍ  ًف  الًَّذينى   نىاكىهيمٍ ْلى

نً  ًف  كىلىتػىٍعرًفػىنػَّهيمٍ  ًبًسيمىاىيمٍ  فػىلىعىرىفٍػتػىهيمٍ   {أىٍعمىالىكيمٍ  يػىٍعلىمي  كىاللَّوي  اٍلقىٍوؿً  ٢بٍى
 .[َّ: ٧بمد]

فيها إنزاؿ الناس مناز٥بم كىذا مأخوذ من قولو تعاذل:  العشركف:ك ا٣بامسة 
 [ّٓ: البقرة] {ًشٍئتيمىا حىٍيثي  ارىغىدن  ًمنػٍهىا كىكيالى  ا١بٍىنَّةى  كىزىٍكجيكى  أىٍنتى  اٍسكينٍ }

فيها فضل صحبة الصا٢بْب كما صار ٢بواء من  العشركف:ك السادسة 
 الفضل كوهنا مع آدـ عليو السالـ.

فيها بياف لسعة كـر اهلل تعاذل حيث جعل ا٤بباح للعبد  العشركف:ك السابعة 
 أضعاؼ احملظور كمع ذلك ٘بد ا٤بخالفة.

لضعف النفس كميلها إذل ا٤بمنوع كلذلك فيها بياف  العشركف:ك الثامنة 
 مسلم جعل اهلل أجرا ٤بن ترؾ ا٤بعصية من أجل اهلل تعاذل ففي صحيح

 قىاؿى : " كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى، عن أِب( ُِٗ)
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 حىسىنىةن  لىوي  أىٍكتيبػيهىا فىأىنىا نىةن،حىسى  يػىٍعمىلى  بًأىفٍ  عىٍبًدم ٙبىىدَّثى  ًإذىا: كىجىلَّ  عىزَّ  اهللي 
 يػىٍعمىلى  بًأىفٍ  ٙبىىدَّثى  كىًإذىا أىٍمثىا٥ًبىا، بًعىٍشرً  أىٍكتيبػيهىا فىأىنىا عىًملىهىا، فىًإذىا يػىٍعمىٍل، دلىٍ  مىا

"  ٗبًٍثًلهىا لىوي  أىٍكتيبػيهىا فىأىنىا عىًملىهىا، فىًإذىا يػىٍعمىٍلهىا، دلىٍ  مىا لىوي  أىٍغًفريىىا فىأىنىا سىيّْئىةن،
ًئكىةي  قىالىتً : " كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  كىقىاؿى  ،: اٍلمالى  عىٍبديؾى  ذىاؾى  رىبّْ
 لىوي  فىاٍكتيبيوىىا عىًملىهىا فىًإفٍ  اٍرقػيبيوهي : فػىقىاؿى  بًًو، أىٍبصىري  كىىيوى  سىيّْئىةن، يػىٍعمىلى  أىفٍ  ييرًيدي 

 رسوؿي  كىقىاؿى "  جىرَّامى  ًمنٍ  تػىرىكىهىا ًإ٭بَّىا حىسىنىةن، لىوي  فىاٍكتيبيوىىا اتػىرىكىهى  كىًإفٍ  ٗبًٍثًلهىا،
مىوي، أىحىديكيمٍ  أىٍحسىنى  ًإذىا: »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً   حىسىنىةو  فىكيلُّ  ًإٍسالى

، ًمائىةً  سىٍبعً  ًإذلى  أىٍمثىا٥ًبىا بًعىٍشرً  تيٍكتىبي  يػىٍعمىليهىا  يػىٍعمىليهىا سىيّْئىةو  كىكيلُّ  ًضٍعفو
 .«اهللى  يػىٍلقىى حىٌبَّ  ٗبًٍثًلهىا تيٍكتىبي 

 ىىًذهً  تػىٍقرىبىا كىالى }بياف أف ا٤بعصية ظلم لقولو تعاذل  العشركف:ك التاسعة 
 أىٍكرىثٍػنىا مثيَّ }كقد قاؿ تعاذل:  [ّٓ: البقرة] {الظَّاًلًمْبى  ًمنى  فػىتىكيونىا الشَّجىرىةى 
نىااٍصطى  الًَّذينى  اٍلًكتىابى   ميٍقتىًصده  كىًمنػٍهيمٍ  لًنػىٍفًسوً  ظىادًله  فىًمنػٍهيمٍ  ًعبىاًدنىا ًمنٍ  فىيػٍ
 [ِّ: فاطر] {اٍلكىًبّبي  اٍلفىٍضلي  ىيوى  ذىًلكى  اللَّوً  بًًإٍذفً  بًا٣بٍىيػٍرىاتً  سىاًبقه  كىًمنػٍهيمٍ 

 (ََِ: ص) السعادتْب كباب ا٥بجرتْب قاؿ ابن القيم رٞبو اهلل ف طريق
 كالصديقية كالوالية اْلٲباف من شيء معو يبقى ال وعن: نوعاف النفس كظلم

 اْلٲباف من حظو معو يبقى كنوع كالكفر، بالشرؾ ظلمها كىو كاالصطفاء
 القدر ف متفاكتة درجات كىو با٤بعاصي، ظلمها كىو كالوالية كاالصطفاء

 انتهى .كالوصف
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كأخرج فيها بياف ْلثر ا٤بعاصي فانظر كيف طرد إبليس من الرٞبة  الثالثوف:
 الكاف آدـ من ا١بنة كيلحق ذلك أمور كثّبة كقاؿ ابن القيم ف ا١بواب

 (ِٓ: ص)
نٍػيىا ًف  كىاٍلبىدىفً  بًاٍلقىٍلبً  اٍلميًضرَّةً  اٍلمىٍذميومىًة، اٍلقىًبيحىةً  اآٍلثىارً  ًمنى  كىلًٍلمىعىاًصي  الدُّ

 .اللَّوي  ًإالَّ  يػىٍعلىميوي  الى  مىا كىاآٍلًخرىةً 
 كىاٍلمىٍعًصيىةي  اٍلقىٍلًب، ًف  اللَّوي  يػىٍقًذفيوي  نيوره  اٍلًعٍلمى  فىًإفَّ  اٍلًعٍلًم، افي ًحٍرمى  فمنها:
 .النُّورى  ذىًلكى  تيٍطًفئي 
ـي  جىلىسى  كىلىمَّا مىا  ًمنٍ  رىأىل مىا أىٍعجىبىوي  عىلىٍيوً  كىقػىرىأى  مىاًلكو  يىدىمٍ  بػىٍْبى  الشَّاًفًعيُّ  اٍْلً
 أىٍلقىى قىدٍ  اللَّوى  أىرىل ًإّنّْ : فػىقىاؿى  فػىٍهًمًو، كىكىمىاؿً  كىائًًو،ذى  كىتػىوىقُّدً  ًفٍطنىًتًو، كيفيورً 
 .اٍلمىٍعًصيىةً  ًبظيٍلمىةً  تيٍطًفٍئوي  فىالى  نيورنا، قػىٍلًبكى  عىلىى
 :اللَّوي  رىًٞبىوي  الشَّاًفًعيُّ  كىقىاؿى 

 ياٍلمىعىاصً  تػىٍرؾً  ًإذلى  فىأىٍرشىدىّن ...  ًحٍفًظي سيوءى  كىًكيعو  ًإذلى  شىكىٍوتي 
 عىاًصي يػيٍؤتىاهي  الى  اللَّوً  كىفىٍضلي ...  فىٍضله  اٍلًعٍلمى  بًأىفَّ  اٍعلىمٍ  كىقىاؿى 
ـي  اٍلعىٍبدى  ًإفَّ : »اٍلميٍسنىدً  كىًف  الرٍّْزًؽ، ًحٍرمىافي  :كمنها  بًالذٍَّنبً  الرٍّْزؽى  لىييٍحرى
ـى، كىقىدٍ  «ييًصيبيوي   ٦بىٍلىبىةه  التػٍَّقوىل فػىتػىٍرؾي  لًلرٍّْزؽً  ٦بىٍلىبىةه  اللَّوً  تػىٍقوىل أىفَّ  كىكىمىا تػىقىدَّ
 .اٍلمىعىاًصي تػىٍرؾً  ٗبًٍثلً  اللَّوً  رًٍزؽي  اٍستيٍجًلبى  فىمىا لًٍلفىٍقًر،
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ديىىا كىٍحشىةه  :كمنها نىوي  قػىٍلًبوً  ًف  اٍلعىاًصي ٯبًى  تػيقىارًنػيهىا كىالى  تػيوىازًنػيهىا الى  اللَّوً  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ
، لىذَّةه  نٍػيىا لىذَّاتي  لىوي  ٍجتىمىعىتٍ ا كىلىوً  أىٍصالن  اٍلوىٍحشىًة، بًًتٍلكى  تىفً  دلىٍ  بًأىٍسرًىىا الدُّ

ا سُّ  الى  أىٍمره  كىىىذى يىاةه، قػىٍلًبوً  ًف  مىنٍ  ًإالَّ  بًوً  ٰبًى ـه، ٗبىيّْتو  ١ًبيرٍحو  كىمىا حى  دلىٍ  فػىلىوٍ  ًإيالى
 .بًتػىرًٍكهىا حىرًيِّا اٍلعىاًقلي  لىكىافى  ًة،اٍلوىٍحشى  تًٍلكى  كيقيوعً  ًمنٍ  حىذىرنا ًإالَّ  الذُّنيوبي  تػيتػٍرىؾً 

ديىىا كىٍحشىةن  اٍلعىارًًفْبى  بػىٍعضً  ًإذلى  رىجيله  كىشىكىا  :لىوي  فػىقىاؿى  نػىٍفًسوً  ًف  ٯبًى
ٍعهىا...  الذُّنيوبي  أىٍكحىشىٍتكى  قىدٍ  كيٍنتى  ًإذىا  كىاٍستىٍأًنسً  ًشٍئتى  ًإذىا فىدى

 .اٍلميٍستػىعىافي  فىاللَّوي  الذٍَّنًب، عىلىى الذٍَّنبً  ٍحشىةً كى  ًمنٍ  أىمىرُّ  اٍلقىٍلبً  عىلىى كىلىٍيسى 
ًسيَّمىا النَّاًس، كىبػىٍْبى  بػىيػٍنىوي  لىوي  ٙبىٍصيلي  الًٍَّب  اٍلوىٍحشىةي  :كمنها  ًمنػٍهيٍم، ا٣بٍىٍّبً  أىٍىلي  كىالى
دي  فىًإنَّوي  نىوي  كىٍحشىةن  ٯبًى نػىهيٍم، بػىيػٍ  كىًمنٍ  ًمنػٍهيمٍ  بػىعيدى  ٍحشىةي اٍلوى  تًٍلكى  قىوًيىتٍ  كىكيلَّمىا كىبػىيػٍ

ًتًهٍم،  مىا بًقىٍدرً  الشٍَّيطىاًف، ًحٍزبً  ًمنٍ  كىقػىريبى  ًًٍّٔم، ااًلنًٍتفىاعً  بػىرىكىةى  كىحيًرـى  ٦بيىالىسى
نىوي  فػىتػىقىعى  تىٍستىٍحًكمى، حىٌبَّ  اٍلوىٍحشىةي  ىىًذهً  كىتػىٍقوىل الرٍَّٞبىًن، ًحٍزبً  ًمنٍ  بػىعيدى   بػىيػٍ
نىوي  كىأىقىارًبًًو، كىكىلىًدهً  اٍمرىأىتًوً  كىبػىٍْبى   .نػىٍفًسوً  ًمنٍ  ميٍستػىٍوًحشنا فػىتػىرىاهي  نػىٍفًسًو، كىبػىٍْبى  كىبػىيػٍ
ثػىنىا كىًكيعو  عىنٍ  أىٍيضنا كىذىكىرى   ًإذلى  عىاًئشىةي  كىتىبىتٍ : قىاؿى  عىاًمرو  عىنٍ  زىكىرًيَّا حىدَّ

 النَّاسً  ًمنى  حىاًمدىهي  عىدَّ  اللَّوً  ًصيىةً ٗبىعٍ  عىًملى  ًإذىا اٍلعىٍبدى  فىًإفَّ : بػىٍعدي  أىمَّا: ميعىاًكيىةى 
 .ذىامِّا
 أىفٍ  اٍمريؤه  لًيىٍحذىرً : قىاؿى  الدٍَّردىاءً  أىِب  عىنٍ  ا١بٍىٍعدً  أىِب  ٍبنً  سىادلًً  عىنٍ  نػيعىٍيمو  أىبيو ذىكىرى 
، الى  حىٍيثي  ًمنٍ  اٍلميٍؤًمًنْبى  قػيليوبي  تػىٍلعىنىوي  ا؟ىى  ًممَّ  أىتىٍدرًم: قىاؿى  مثيَّ  يىٍشعيري : قػيٍلتي  ذى
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،  اٍلميٍؤًمًنْبى  قػيليوبً  ًف  بػيٍغضىوي  اللَّوي  فػىيػيٍلًقي اللَّوً  ٗبىعىاًصي ٱبىٍليو اٍلعىٍبدى  ًإفَّ : قىاؿى  الى
 .يىٍشعيري  الى  حىٍيثي  ًمنٍ 

 أىنَّوي : ًسّبًينى  ٍبنً  ٧بيىمَّدً  عىنٍ  ًْلىبًيوً  الزٍُّىدً  ًكتىابً  ًف  أىٍٞبىدى  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  كىذىكىرى 
، اٍغتىمَّ  الدٍَّيني  رىًكبىوي  لىمَّا ىٍعًرؼي  ًإّنّْ : فػىقىاؿى  ًلذىًلكى  ميٍنذي  أىصىٍبتيوي  ًبذىٍنبو  اٍلغىمَّ  ىىذىا ْلى

 .سىنىةن  أىٍربىًعْبى 
 ا٢بٍىاؿً  ًف  الذٍَّنبي  يػيؤىثػّْري  الى  قىدٍ 

ٍنًب، أىٍمرً  ًف  النَّاسي  ًفيهىا يػىٍغلىطي  دىًقيقىةه  نيٍكتىةه  كىىىاىينىا  يػىرىٍكفى  الى  أىنػَّهيمٍ  ًىيى كى  الذَّ
 بػىٍعدى  يػيغىبػّْري  الى  أىنَّوي  اٍلعىٍبدي  كىيىظينُّ  فػىيػيٍنسىى، تىٍأًثّبيهي  يػىتىأىخَّري  كىقىدٍ  ا٢بٍىاًؿ، ًف  تىٍأًثّبىهي 
،  :اٍلقىاًئلي  قىاؿى  كىمىا اٍْلىٍمرى  كىأىفَّ  ذىًلكى

 غيبىاري  اٍلويقيوعً  بػىٍعدى  لىوي  فػىلىٍيسى ...  كيقيوًعوً  ًف  حىاًئطه  يػيغىبػّْرٍ  دلىٍ  ًإذىا
ًذهً  أىٍىلىكىتٍ  مىاذىا! اللَّوً  كىسيٍبحىافى   نًٍعمىةو؟ غيبىارى  أىزىالىتٍ  كىكىمٍ  ا٣بٍىٍلًق؟ ًمنى  النٍُّكتىةي  ىى

ًء، اٍلعيلىمىاءً  ًّٔىا اٍلميٍغتػىرّْينى  أىٍكثػىرى  كىمىا نًٍقمىةو؟ ًمنٍ  جىلىبىتٍ  كىكىمٍ   فىٍضالن  كىاٍلفيضىالى
 كىمىا ًحْبو، بػىٍعدى  كىلىوٍ  يػىنػٍقىضُّ  الذٍَّنبى  أىفَّ  اٍلميٍغتػىرُّ  يػىٍعلىمً  كىدلىٍ  ،ا١بٍيهَّاؿً  عىنً 

 .كىالدَّغىلً  اٍلًغشّْ  عىلىى اٍلميٍندىًملي  ا١بٍيرٍحي  يػىنػٍقىضُّ  كىكىمىا السُّمُّ، يػىنػٍقىضُّ 
ـي  ذىكىرى  كىقىدٍ  مىا أىنَّ  اللَّوى  اٍعبيديكا: الدٍَّردىاءً  أىِب  عىنٍ  أىٍٞبىدي  اٍْلً  كىعيدُّكا تػىرىٍكنىوي، كيمٍ كى

ٍوتىى، ًمنى  أىنٍػفيسىكيمٍ  يػٍره  يػيٍغًنيكيٍم، قىًليالن  أىفَّ  كىاٍعلىميوا اٍلمى  يػيٍلًهيكيٍم، كىًثّبو  ًمنٍ  خى
مٍثى  كىأىفَّ  يػىبػٍلىى، الى  اٍلربَّ  أىفَّ  كىاٍعلىميوا  .يػيٍنسىى الى  اٍْلً
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: لىوي  كىًقيلى  مىنىاًموً  ًف  فىأييتى  ٧بىىاًسنىوي، فػىتىأىمَّلى  صىيبٍّ، ًإذلى  اٍلعيبَّادً  بػىٍعضي  كىنىظىرى 
 .سىنىةن  أىٍربىًعْبى  بػىٍعدى  ًغبػَّهىا لىتىًجدىفَّ 

ا  ًإفَّ : التػٍَّيًميُّ  سيلىٍيمىافي  قىاؿى  عىٍنوي، يػىتىأىخَّري  الى  ميعىجَّالن  نػىٍقدنا لًلذٍَّنبً  أىفَّ  مىعى  ىىذى
لَّتيوي  كىعىلىٍيوً  ٍصًبحي فػىيي  السّْرّْ  ًف  الذٍَّنبى  لىييًصيبي  الرَّجيلى   .مىذى
 الى  اللَّهيمَّ : ديعىائًوً  ًف  يػىقيوؿي  عىٍقلو  ًذم ًمنٍ  عىًجٍبتي  الرَّازًمُّ  ميعىاذو  ٍبني  ٰبىٍٓبى  كىقىاؿى 

اءى، ِبى  تيٍشًمتٍ   كىكىٍيفى : ًقيلى  لىوي، عىديكٍّ  كيلَّ  بًنػىٍفًسوً  ييٍشًمتي  ىيوى  مثيَّ  اٍْلىٍعدى
؟  .عىديكٍّ  كيلُّ  اٍلًقيىامىةً  ًف  بًوً  كىيىٍشمىتي  وى اللَّ  يػىٍعًصي قىاؿى  ذىًلكى
نًيىةً  ًف  ًستػٍرىهي  اللَّوي  ىىتىكى  السّْرّْ  ًف  اللَّوى  خىافى  مىنٍ : النُّوفً  ذيك كىقىاؿى    .اٍلعىالى
ىٍعًصي ًإّنّْ : السَّلىفً  بػىٍعضي  كىقىاؿى   .كىاٍمرىأىيت  دىابًٍَّب، خيليقً  ًف  ذىًلكى  فىأىرىل اللَّوى  ْلى
ديهي  ًإالَّ  ًْلىٍمرو  يػىتػىوىجَّوي  فىالى  عىلىٍيًو، أيميورًهً  تػىٍعًسّبي  :كمنها  ميتػىعىسّْرنا أىكٍ  ديكنىوي  ميٍغلىقنا ٯبًى
ا عىلىٍيًو،  عىطَّلى  فىمىنٍ  ييٍسرنا، أىٍمرًهً  ًمنٍ  لىوي  جىعىلى  اللَّوى  تػىلىقَّى مىنٍ  أىفَّ  كىمىا كىىىذى

دي  كىٍيفى ! اٍلعىجىبي  لىلَّوً  كىيىا عيٍسرنا، أىٍمرًهً  ًمنٍ  لىوي  جىعىلى  التػٍَّقوىل  أىبٍػوىابى  اٍلعىٍبدي  ٯبًى
 أىٍينى  ًمنٍ  يػىٍعلىمي  الى  كىىيوى  عىلىٍيًو، ميعىسَّرىةن  كىطيريقػىهىا عىٍنوي  مىٍسديكدىةن  كىاٍلمىصىاًلحً  ا٣بٍىٍّبً 
 أييتى؟

ديىىا ظيٍلمىةه  :كمنها سُّ  حىًقيقىةن  قػىٍلًبوً  ًف  ٯبًى سُّ  اكىمى  ًّٔىا ٰبًى  اٍلبىًهيمً  اللٍَّيلً  ًبظيٍلمىةً  ٰبًى
 فىًإفَّ  لًبىصىرًًه، ا٢بًٍسّْيَّةً  كىالظٍُّلمىةً  لًقىٍلًبوً  اٍلمىٍعًصيىةً  ظيٍلمىةي  فػىتىًصّبي  اٍد٥بىىمَّ، ًإذىا

، الطَّاعىةى  يػٍرىتيوي، اٍزدىادىتٍ  الظٍُّلمىةي  قىوًيىتً  كىكيلَّمىا ظيٍلمىةه، كىاٍلمىٍعًصيىةى  نيوره  حىٌبَّ  حى
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تً  اٍلًبدىعً  ًف  يػىقىعى  الى ، الى  كىىيوى  اٍلميٍهًلكىةً  كىاٍْليميورً  كىالضَّالى  أيٍخرًجى  كىأىٍعمىى يىٍشعيري
 مثيَّ  اٍلعىٍْبً، ًف  تىٍظهىرى  حىٌبَّ  الظٍُّلمىةي  ىىًذهً  كىتػىٍقوىل كىٍحدىهي، ٲبىًٍشي اللٍَّيلً  ظيٍلمىةً  ًف 

 .أىحىدو  كيلُّ  يػىرىاهي  حىٌبَّ  اٍلوىٍجوً  ًف  سىوىادنا كىتىًصّبي  اٍلوىٍجوى، تػىٍعليوى  حىٌبَّ  تػىٍقوىل
 اٍلقىٍلًب، ًف  كىنيورنا اٍلوىٍجًو، ًف  ًضيىاءن  لًٍلحىسىنىةً  ًإفَّ : عىبَّاسو  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  قىاؿى 

ًف، ًف  كىقػيوَّةن  الرٍّْزًؽ، ًف  كىسىعىةن   سىوىادنا ئىةً لًلسَّيّْ  كىًإفَّ  ا٣بٍىٍلًق، قػيليوبً  ًف  كى٧بىىبَّةن  اٍلبىدى
ًف، ًف  كىكىٍىننا كىاٍلقىٍلًب، اٍلقىرٍبً  ًف  كىظيٍلمىةن  اٍلوىٍجًو، ًف   الرٍّْزًؽ، ًف  كىنػىٍقصنا اٍلبىدى

 .ا٣بٍىٍلقً  قػيليوبً  ًف  كىبػيٍغضىةن 
 بىلٍ  ،ظىاًىره  فىأىٍمره  لًٍلقىٍلبً  كىٍىنػيهىا أىمَّا كىاٍلبىدىفى، اٍلقىٍلبى  تيوًىني  اٍلمىعىاًصيى  أىفَّ  كمنها

يىاتىوي  تيزًيلى  حىٌبَّ  تيوًىنيوي  تػىزىاؿي  الى   .بًاٍلكيلّْيَّةً  حى
 بىدىنيوي، قىًومى  قػىٍلبيوي  قىًومى  كىكيلَّمىا قػىٍلًبًو، ًمنٍ  قػيوَّتيوي  اٍلميٍؤًمنى  فىًإفَّ  لًٍلبىدىفً  كىٍىنػيهىا كىأىمَّا
 ًعٍندى  شىٍيءو  أىٍضعىفي  فػىهيوى  - اٍلبىدىفً  قىًومَّ  كىافى  كىًإفٍ  - فىًإنَّوي  اٍلفىاًجري  كىأىمَّا

 أىٍبدىافً  قػيوَّةى  فػىتىأىمَّلٍ  نػىٍفًسوً  ًإذلى  يىكيوفي  مىا أىٍحوىجً  ًعٍندى  قػيوَّتيوي  فػىتىخيونيوي  ا٢بٍىاجىًة،
، فىاًرسى  انػىتػٍهيٍم، كىٍيفى  كىالرُّكـً ٲبىافً  أىٍىلي  كىقػىهىرىىيمٍ  إًلىيػٍهىا، كىانيوا مىا أىٍحوىجى  خى  اٍْلً
 كىقػيليؤًًٍّم؟ اهًنًمٍ أىٍبدى  بًقيوَّةً 

 طىاعىةو  عىنٍ  يىصيدَّ  أىفٍ  ًإالَّ  عيقيوبىةه  لًلذٍَّنبً  يىكينٍ  دلىٍ  فػىلىوٍ  الطَّاعىًة، ًحٍرمىافي  :كمنها
لىوي، تىكيوفي   ثىالًثىةه، طىرًيقه  بًالذٍَّنبً  عىلىٍيوً  فػىيػىنػٍقىًطعى  أيٍخرىل، طىاعىةو  طىرًيقى  كىيػىٍقطىعى  بىدى

 كىاًحدىةو  كيلُّ  كىًثّبىةه، طىاعىاته  بًالذٍَّنبً  عىلىٍيوً  فػىيػىنػٍقىًطعي  جىرِّا، ىىليمَّ كى  رىابًعىةه، مثيَّ 
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يػٍره  ًمنػٍهىا نٍػيىا ًمنى  لىوي  خى ا عىلىيػٍهىا، كىمىا الدُّ  لىوي  أىٍكجىبىتٍ  أىٍكلىةن  أىكىلى  كىرىجيلو  كىىىذى
تً  ًعدَّةً  ًمنٍ  مىنػىعىٍتوي  طىوًيلىةن  ًمٍرضىةن   انتهى .اٍلميٍستػىعىافي  كىاللَّوي  ا،ًمنػٍهى  أىٍطيىبى  أىكىالى

فيها رد على ا١بربية من القدرية الذين يزعموف أف العبد  الثالثوف:ك الواحدة 
٦ببور على فعلو كبياف ذلك من إضافة اهلل تعاذل الفعل إذل آدـ كإذل 

كقاؿ عن  [ّٔ: البقرة] {عىنػٍهىا الشٍَّيطىافي  فىأىزى٥بَّيمىا}الشيطاف قاؿ تعاذل: 
 .[ُُِ: طو] {سىٍوآتػيهيمىا ٥بىيمىا فػىبىدىتٍ  ًمنػٍهىا فىأىكىالى }جو: آدـ كزك 
فيها ذـ ا٢برص كأنو قد يكوف سببا ف ا٢برماف من خّب  الثالثوف:ك الثانية 

 عظيم فتأمل كيف حرص آدـ على تلك الشجرة ففاتتو ا١بنة ف حينو.
و عوقب فيها بياف للقاعدة أف من تعجل الشيء قبل أكان الثالثوف:ك الثانية 

ٕبرمانو فآدـ أراد ا٣بلد ف ا١بنة من اْلكل من الشجرة فخرج منها كاهلل 
 ا٤بستعاف 

ا٢بذر من تلبيس اْلعداء كخداعهم كأف زينوا ظواىرىم  الثالثوف:ك الثالثة 
ك٭بقوا أقو٥بم كىذا كاف حاؿ إبليس حْب أغرل آدـ عليو السالـ على 

 الشجرة.
٢بياة الدنيا متاع إذل اآلخرة كىذا مأخوذ فيها بياف أف ا الثالثوف:ك الرابعة 

 [ّٔ: البقرة] {ًحْبو  ًإذلى  كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرّّ  اٍْلىٍرضً  ًف  كىلىكيمٍ }من قولو تعاذل: 
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فمن كاف على صاحل العمل كاف لو من اهلل ا١بزاء اْلكىف كمن كاف من 
 ا٤بشركْب كاف من أصحاب ا١بحيم.

لعبد فمن كفقو اهلل تعاذل فهو ا٤بوفق فيها توفيق اهلل ل الثالثوف:ك ا٣بامسة 
ـي  فػىتػىلىقَّى}كىذا مأخوذ من قولو تعاذل   [ّٕ: البقرة] {كىًلمىاتو  رىبّْوً  ًمنٍ  آدى

 (ُّٓ/ ُٔ) الفتاكل قاؿ شيخ اْلسالـ كما ف ٦بموع
انتهى  .ٍذرى عي  كىالى  لىوي  حيجَّةى  الى  كىاٍلميًسيءي  لىوي  اللَّوً  بًتػىٍوًفيقً  أىٍحسىنى  إ٭بَّىا كىاٍلميٍحًسني 

 (ٕٗ: ص) القيم البن كقاؿ ابن القيم ف الفوائد
 شىرٌ  ككل لٍلعىبد اهلل بًتػىٍوًفيق فأصلو خّب كل أىف على العارفوف أٝبع كىقد 

 نفسك كاف اهلل يكلك الى  أىف التػٍَّوًفيق أىف كىأىٍٝبعيوا لعىٍبًدهً  خذالنو فأصلو
 نىفسك انتهى. كىبىْب بػىٍينك ٱبلي أىف ا٣بذالف

فيها فضل التوبة كاالستغفار كحب اهلل تعاذل ٥با قاؿ  الثالثوف:ك السادسة 
كمعلـو أف  [ّٕ: البقرة] {الرًَّحيمي  التػَّوَّابي  ىيوى  ًإنَّوي  عىلىٍيوً  فػىتىابى }تعاذل: 

أ٠باء اهلل تعاذل أعالـ كأكصاؼ فهو تواب يتوب علي عباده كيقبل التوبة 
 الى  كىالًَّذينى }قاؿ تعاذل:  منهم فيتجاكز عن سيئاهتم كيبد٥با حسنات

 كىالى  بًا٢بٍىقّْ  ًإالَّ  اللَّوي  حىرَّـى  الًٍَّب  النػٍَّفسى  يػىٍقتػيليوفى  كىالى  آخىرى  ًإ٥بىنا اللَّوً  مىعى  يىٍدعيوفى 
 اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اٍلعىذىابي  لىوي  ييضىاعىفٍ ( ٖٔ) أىثىامنا يػىٍلقى  ذىًلكى  يػىٍفعىلٍ  كىمىنٍ  يػىٍزنيوفى 
 فىأيكلىًئكى  صىا٢بًنا عىمىالن  كىعىًملى  كىآمىنى  تىابى  مىنٍ  ًإالَّ ( ٗٔ) ميهىاننا وً ًفي كىٱبىٍليدٍ 
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 - ٖٔ: الفرقاف] { رىًحيمنا غىفيورنا اللَّوي  كىكىافى  حىسىنىاتو  سىيّْئىاهًتًمٍ  اللَّوي  يػيبىدّْؿي 
َٕ]. 

فيها بياف ٤با ذىب إليو بعض العلم من كجوب التلفظ  الثالثوف:ك السابعة 
 كىالتػٍَّوبىةي  (ْٖ/ ُ) ا٤برعية كا٤بنح الشرعية اؿ ابن مفلح ف اآلداببالتوبة ق

ـي : ًىيى   دىاًئمنا تػىرًٍكهىا عىلىى كىاٍلعىٍزـي  كىالذُّنيوًب، اٍلمىعىاًصي ًمنٍ  مىضىى مىا عىلىى النَّدى
نٍػيىا نػىٍفعً  ًْلىٍجلً  الى  كىجىلَّ  عىزَّ  لًلَّوً   أىكٍ  إٍكرىاهو  عىنٍ  تىكيوفى  الى  كىأىفٍ  أىذنل، أىكٍ  الدُّ

 تىاًئبه  إّنّْ  اللَّهيمَّ : ذىًلكى  مىعى  ييٍشتػىرىطي : كىًقيلى  التٍَّكًليًف، حىاؿى  اٍخًتيىارنا بىلٍ  إ١بٍىاءو،
ا، ًمنٍ  إلىٍيكى  ا، كىذى  فىظىاًىري  اٍلميٍستػىٍوًعًب، ًف  مىا ظىاًىري  كىىيوى  اللَّوى، كىأىٍستػىٍغًفري  كىكىذى
ا  أىًجدٍ  كىدلىٍ  أىحىًدٮًبىا اٍعًتبىاري  اٍلميرىادى  كىلىعىلَّ  كىااًلٍسًتٍغفىاًر، لىفُّظً بًالتػَّ  التػٍَّوبىةً  اٍعًتبىاري  ىىذى
 .كىٍجهنا لىوي  أىٍعلىمي  كىالى  بًاٍعًتبىارٮًًبىا صىرَّحى  مىنٍ 
 كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوي  قىاؿى » مىٍرفيوعنا أىنىسو  عىنٍ  غىرًيبه  حىسىنه  كىقىاؿى  التػٍّْرًمًذمُّ  رىكىل كىقىدٍ 

ـى  نى ابٍ  يىا  كىالى  ًمٍنكى  كىافى  مىا عىلىى لىكى  غىفىٍرتي  كىرىجىٍوتىًِب  دىعىٍوتىًِب  مىا إنَّكى  آدى
ـى  اٍبنى  يىا أيبىارل   لىكى  غىفىٍرتي  اٍستػىٍغفىٍرتًِب  مثيَّ  السَّمىاءً  عىنىافى  ذينيوبيكى  بػىلىغىتٍ  لىوٍ  آدى
ـى  اٍبنى  يىا أيبىارل  كىالى   ِب  تيٍشرًؾي  الى  لىًقيتىًِب  مثيَّ  خىطىايىا ٍرضً اٍْلى  بًقيرىابً  أىتػىٍيتىًِب  لىوٍ  آدى

ٍيئنا ىتػىٍيتيكى  شى  اٍلغيٍفرىافى  عىلَّقى  لىكى  غىفىٍرتي  اٍستػىٍغفىٍرتىًِب  مثيَّ : فػىقىٍوليوي  «مىٍغًفرىةن  بًقيرىأًّىا ْلى
 كىًإالَّ  تػىٍوبىةن  بًوً ذينيو  ًمنٍ  اٍستػىٍغفىرى  أىنَّوي  كىاٍلميرىادي  اٍعًتبىارًًه، عىلىى دىؿَّ  ااًلٍسًتٍغفىارً  عىلىى

 تػىٍوبىةي  كىىيوى : اٍلًمٍصرًمُّ  النُّوفً  ذيك قىاؿى  اٍلغيٍفرىافى  ييوًجبي  الى  تػىٍوبىةو  ًبالى  فىااًلٍسًتٍغفىاري 
ا اٍلكىذَّاًبْبى،  بًااًلٍسًتٍغفىارً  الذُّنيوبً  سيقيوطً  بىابي : )ميٍسًلمو  شىرٍحً  ًف  قىاؿى  كى٥ًبىذى
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 رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  - عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  - ىيرىيٍػرىةى  أىِب  عىنٍ  ًلمو ميسٍ  ًف  مىا ييرًيدي ( تػىٍوبىةن 
 لىذىىىبى  تيٍذنًبيوا دلىٍ  لىوٍ  بًيىًدهً  نػىٍفًسي كىاىلًَّذم» - كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى - اللَّوً 
 لىًكنَّ  «٥بىيمٍ  فػىيػىٍغًفري  كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوى  فػىيىٍستػىٍغًفريكفى  ييٍذنًبيوفى  بًقىٍوـو  كى١بىىاءى  ًبكيمٍ  اللَّوي 

 كىقىدٍ  أىٍعلىمي  كىاىللَّوي  كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوً  ذًٍكرً  ًمنٍ  كىغىٍّبًهً  أىٍجره  ًفيوً  تػىٍوبىةو  ًبالى  ااًلٍسًتٍغفىارى 
دً  اللَّوى  يىٍستػىٍغًفرً  مثيَّ  نػىٍفسىوي  يىٍظًلمٍ  أىكٍ  سيوءنا يػىٍعمىلٍ  كىمىنٍ }: تػىعىاذلى  اللَّوي  قىاؿى   اللَّوى  ٯبًى

 [ .َُُ: النساء] {رىًحيمنا غىفيورنا
 كىقىدَّمىوي انتهى الشَّرٍحً  ًف  ذىكىرىهي  الًَّذم ىيوى  ذىًلكى  ييٍشتػىرىطي  الى  أىنَّوي  كىىيوى  كىاٍْلىٍكذلى 
فيها التوسل باْل٠باء ا٢بسُب بْب يدم ا٤بطلوب كٱبتار  الثالثوف:ك الثامنة 

 { ًّٔىا فىاٍدعيوهي  ا٢بٍيٍسُبى  اٍْلى٠ٍبىاءي  كىلًلَّوً }االسم ا٤بناسب للمقاـ كقد قاؿ تعاذل: 
 ًإنَّوي }ك٤با كاف ا٤بقاـ مقاـ توبة كطلب رٞبو قاؿ ىنا:  [َُٖ: اْلعراؼ]

 [ّٕ: البقرة] {الرًَّحيمي  التػَّوَّابي  ىيوى 
فيها أف العقاب الدنيوم قد يعم كىذا مأخوذ من قولو  الثالثوف:ك التاسعة 

نىةن  كىاتػَّقيوا}نو قوؿ اهلل تعاذل: اىبطوا كأدلة ذلك كثّبة م َّ  الى  ًفتػٍ  الًَّذينى  تيًصيْبى
 عىنٍ  (ّّْٔ) البخارم كف صحيح [ِٓ: اْلنفاؿ] {خىاصَّةن  ًمٍنكيمٍ  ظىلىميوا
، بًٍنتً  زىيٍػنىبى   دىخىلى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبَّ  أىفَّ  عىنػٍهينَّ  اللَّوي  رىًضيى  جىٍحشو
، قىدً  شىرٍّ  ًمنٍ  لًٍلعىرىبً  كىٍيله  اللَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى : »يػىقيوؿي  عنافىزً  عىلىيػٍهىا  فيًتحى  اقٍػتػىرىبى
ـً  ًمنٍ  اليػىٍوـى  ًذهً  ًمٍثلي  كىمىٍأجيوجى  يىٍأجيوجى  رىٍد اـً  بًًإٍصبىًعوً  كىحىلَّقى  «ىى  كىالًٍَّب  اًْلبٍػهى
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 كىًفينىا أىنػىٍهًلكي : اللَّوً  رىسيوؿى  يىا فػىقيٍلتي  جىٍحشو  بًٍنتي  زىيٍػنىبي  قىالىتٍ  تىًليهىا،
ثػيرى  ًإذىا نػىعىمٍ : »قىاؿى  الصَّا٢ًبيوفى؟  .«ا٣بىبىثي  كى
فيها بياف رٞبة اهلل تعاذل بعباده كذلك بإرساؿ الرسل كإنزاؿ  اْلربعوف:

 فىًإمَّا}الكتب الذم يعرؼ ّٔما ا٥بدل من الضالؿ كبيانو ف قولو تعاذل: 
كقد بْب اهلل تعاذل ف مواطن أخر ىذا  [ّٖ: قرةالب] {ىيدنل ًمِبّْ  يىٍأتًيػىنَّكيمٍ 

نىا مثيَّ }اْلمر كمنو قولو تعاذل:   أىٍحسىنى  الًَّذم عىلىى ٛبىىامنا اٍلًكتىابى  ميوسىى آتػىيػٍ
مٍ  بًًلقىاءً  لىعىلَّهيمٍ  كىرىٍٞبىةن  كىىيدنل شىٍيءو  ًلكيلّْ  كىتػىٍفًصيالن  : اْلنعاـ] {يػيٍؤًمنيوفى  رىًّّْٔ

 قيلٍ } [ُٕٓ: اْلنعاـ] {كىرىٍٞبىةه  كىىيدنل رىبّْكيمٍ  ًمنٍ  بػىيػّْنىةه  جىاءىكيمٍ  قىدٍ } [ُْٓ
ا رىِبّْ  ًمنٍ  ًإرلىَّ  ييوحىى مىا أىتًَّبعي  ًإ٭بَّىا  لًقىٍوـو  كىرىٍٞبىةه  كىىيدنل رىبّْكيمٍ  ًمنٍ  بىصىائًري  ىىذى

 نٍ مً  مىٍوًعظىةه  جىاءىٍتكيمٍ  قىدٍ  النَّاسي  أىيػُّهىا يىا} [َِّ: اْلعراؼ] {يػيٍؤًمنيوفى 
 اللَّوً  بًفىٍضلً  قيلٍ ( ٕٓ) لًٍلميٍؤًمًنْبى  كىرىٍٞبىةه  كىىيدنل الصُّديكرً  ًف  ًلمىا كىًشفىاءه  رىبّْكيمٍ 

يػٍره  ىيوى  فػىٍليػىٍفرىحيوا فىًبذىًلكى  كىًبرىٍٞبىًتوً   كىمىا} [ٖٓ ،ٕٓ: يونس] { ٯبىٍمىعيوفى  ٩بَّا خى
ى  ًإالَّ  اٍلًكتىابى  عىلىٍيكى  أىنٍػزىٍلنىا  لًقىٍوـو  كىرىٍٞبىةن  كىىيدنل ًفيوً  اٍختػىلىفيوا الًَّذم مي ٥بىي  لًتيبػىْبّْ

إذل غّب ذلك من اآليات الدالة على رٞبة اهلل  [ْٔ: النحل] {يػيٍؤًمنيوفى 
لعباده بإنزاؿ الكتب كإرساؿ الرسل ْلخراج الناس من الظلمات إذل النور 

ٍلنىاؾى  كىمىا}قاؿ تعاذل:   .[َُٕ: اْلنبياء] { لًٍلعىالىًمْبى  رىٍٞبىةن  ًإالَّ  أىٍرسى
فيها بياف فضل اْلتباع ٤باء جاء عن اهلل لقولو تعاذل:  اْلربعوف:ك الواحدة 

 [ّٖ: البقرة] {ٰبىٍزىنيوفى  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  فىالى  ىيدىامى  تىًبعى  فىمىنٍ }
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كاْلتباع منزلتو رفيعة كمكانو من الدين عظيم ك٥بذا جاءت  اْلدلة البينة ف 
 ديكنًوً  ًمنٍ  تػىتًَّبعيوا كىالى  رىبّْكيمٍ  ًمنٍ  ًإلىٍيكيمٍ  أيٍنزًؿى  مىا اتًَّبعيوا }قاؿ تعاذل: اْلمر بو 

 ٥بىيمي  ًقيلى  كىًإذىا }كقاؿ جل ذكره:  [ّ: اْلعراؼ] {تىذىكَّريكفى  مىا قىًليالن  أىٍكلًيىاءى 
 الشٍَّيطىافي  كىافى  أىكىلىوٍ  آبىاءىنىا ٍيوً عىلى  كىجىٍدنىا مىا نػىتًَّبعي  بىلٍ  قىاليوا اللَّوي  أىنٍػزىؿى  مىا اتًَّبعيوا

 كىفىريكا الًَّذينى  بًأىفَّ  ذىًلكى } [ُِ: لقماف] {السًَّعّبً  عىذىابً  ًإذلى  يىٍدعيوىيمٍ 
مٍ  ًمنٍ  ا٢بٍىقَّ  اتػَّبػىعيوا آمىنيوا الًَّذينى  كىأىفَّ  اٍلبىاًطلى  اتػَّبػىعيوا  اللَّوي  يىٍضًربي  كىذىًلكى  رىًّّْٔ
بُّوفى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  قيلٍ } [ّ: ٧بمد] {مٍ أىٍمثىا٥بىي  لًلنَّاسً   اللَّوي  ٰبيًٍبٍبكيمي  فىاتًَّبعيوّن  اللَّوى  ٙبًي
 للخطيب كا٤بتفقو كف الفقيو  [ُّ: عمراف آؿ] { ذينيوبىكيمٍ  لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ 

ؾي : »سيٍفيىافي  قىاؿى  (ّٖٖ/ ُ) البغدادم  ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  ك  «ااًلتػّْبىاعي  اٍْلىٍمرً  ًمالى
 عىلىى اٍلويضيوءً  ًف  يىزًيديكا دلىٍ  اٍلقىٍوـى  أىفَّ  بػىلىغىنىا لىوٍ  كىاللَّوً : »يػىقيوؿي ،  ا٣ٍبيرىٍييًبَّ  دىاكيدى 

 الدّْينى  أىفَّ  ييرًيدي : خيزىٲٍبىةى  ٍبني  بىٍكرً  أىبيو قىاؿى  «عىلىٍيوً  زًٍدنىا لىمىا،  أىٍظفىارًًىمٍ  غىٍسلً 
ٍنبىلو  نى بٍ  أىٍٞبىدى  ااًلتػّْبىاعي. كقاؿ اْلماـ  مىا،  الرَّجيلي  يػىتًَّبعى  أىفٍ  ااًلتػّْبىاعي : »يػىقيوؿي  حى

 ًف  بػىٍعدي  ىيوى  مثيَّ ،  أىٍصحىابًوً  كىعىنٍ ،  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبّْ  عىنً  جىاءى 
 .«٨بيىيػَّره  التَّابًًعْبى 
 لسعدمفيها بياف انقساـ الناس ف الدنيا كاآلخرة قاؿ ا اْلربعوف:ك الثانية 

 انقساـ أشبهها، كما اآليات ىذه كف (َٓ: ص) الرٞبن الكرمي تيسّب ف
 صفات كفيها الشقاكة، كأىل السعادة، أىل إذل كاْلنس، ا١بن من ا٣بلق
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 كالعقاب، الثواب ف كاْلنس ا١بن كأف لذلك، ا٤بوجبة كاْلعماؿ الفريقْب
 انتهى .كالنهي اْلمر ف مثلهم، أهنم كما

فيها بياف ٤با تقدـ بسطو ف أكؿ سورة البقرة من اْلعماؿ  اْلربعوف:ك الثالثة 
 داخلة ف مسمى اْلٲباف كا٥بدل ىو أسم عاـ للعلم كالعمل ففي صحيح

ةً  عىنً  يػىتىخىلَّفي  كىمىا رىأىيٍػتػينىا لىقىدٍ : »اهللً  عىٍبدي  قىاؿى  (ْٓٔ) مسلم  ًإالَّ  الصَّالى
 حىٌبَّ  رىجيلىٍْبً  بػىٍْبى  لىيىٍمًشي اٍلمىرًيضي  كىافى  ًإفٍ  ،مىرًيضه  أىكٍ  نًفىاقيوي، عيًلمى  قىدٍ  مينىاًفقه 
ةً  يىٍأيتى  نىا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  ًإفٍ : »كىقىاؿى  ،«الصَّالى  سينىنى  عىلَّمى

ةى  ا٥ٍبيدىل سينىنى  ًمنٍ  كىًإفَّ  ا٥ٍبيدىل،  ك ف «ًفيوً  يػيؤىذَّفي  الًَّذم اٍلمىٍسًجدً  ًف  الصَّالى
 كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيًبّْ  عىنً  ميوسىى، أىِب  عىنٍ ( ِِِٖ) مسلم صحيح

 غىٍيثو  كىمىثىلً  كىاٍلًعٍلمً  ا٥ٍبيدىل، ًمنى  كىجىلَّ  عىزَّ  بًوً  اهللي  بػىعىثىًِبى  مىا مىثىلى  ًإفَّ : »قىاؿى 
ى  فىأىنٍػبىتىتً  مىاءى الٍ  قىًبلىتً  طىيّْبىةه، طىائًفىةه  ًمنػٍهىا فىكىانىتٍ  أىٍرضنا، أىصىابى   اٍلكىَلى

، ًّٔىا اهللي  فػىنػىفىعى  اٍلمىاءى، أىٍمسىكىتً  أىجىاًدبي  ًمنػٍهىا كىكىافى  اٍلكىًثّبى، كىاٍلعيٍشبى   النَّاسى
 الى  ًقيعىافه  ًىيى  ًإ٭بَّىا أيٍخرىل، ًمنػٍهىا طىائًفىةن  كىأىصىابى  كىرىعىٍوا، كىسىقىٍوا ًمنػٍهىا فىشىرًبيوا
ن، تػيٍنًبتي  كىالى  مىاءن، ٛبيًٍسكي   ٗبىا كىنػىفىعىوي  اهلًل، ًدينً  ًف  فػىقيوى  مىنٍ  مىثىلي  فىذىًلكى  كىَلى
 ىيدىل يػىٍقبىلٍ  كىدلىٍ  رىٍأسنا، ًبذىًلكى  يػىٍرفىعٍ  دلىٍ  مىنٍ  كىمىثىلي  كىعىلَّمى، فػىعىًلمى  بًًو، اهللي  بػىعىثىًِبى 

 .«بًوً  أيٍرًسٍلتي  الًَّذم اهللً 
ى ا٣بوارج الذين يكفركف ٗبطلق ا٤بعصية كفيها الرد عل اْلربعوف:ك الرابعة 

كبياف ذلك أف آدـ كحواء دل يكفرا با٤بعصية كمذىب ىؤالء ف الضالؿ 
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الواسطية:  سحيق حيث يستبيحوف دماء ا٤بسلمْب بأدَن الشبو كف العقيدة
 قػىٍوؿه  ،كىعىمىله  قػىٍوؿه  كىاًْلٲبىافى  الدّْينى  أىفَّ  كىا١بٍىمىاعىةً  السُّنَّةً  أىٍىلً  أيصيوؿً  كىًمنٍ 

 يىزًيدي  اْلٲبىافى  كىأىفَّ . كىا١بٍىوىارًحً  كىاللّْسىافً  اٍلقىٍلبً  كىعىمىلي  كىاللّْسىاًف، اٍلقىٍلبً 
 .بًاٍلمىٍعًصيىةً  كىيػىنػٍقيصي  بًالطَّاعىًة،

لىةً  أىٍىلى  ييكىفّْريكفى  ال ذىًلكى  مىعى  كىىيمٍ  بىائًًر؛ اٍلمىعىاًصي ٗبيٍطلىقً  اٍلًقبػٍ  كىمىا كىاٍلكى
: سيٍبحىانىوي  قىاؿى  كىمىا اٍلمىعىاًصي؛ مىعى  ثىابًتىةه  اًْلٲبىانًيَّةي  اْليخيوَّةي  بىلً  ا٣بٍىوىارىجي؛ وي يػىٍفعىلي 

 طىائًفىتىافً  كىًإف}: كىقىاؿى  ، {بًاٍلمىٍعريكؼً  فىاتػّْبىاعه  شىٍيءه  أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ }
نػىهي  فىأىٍصًلحيوا اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنْبى  ًمنى   اْليٍخرىل عىلىى ًإٍحدىاٮبيىا بػىغىتٍ  فىًإف مىابػىيػٍ

نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا فىاءتٍ  فىًإف اللَّوً  أىٍمرً  ًإذلى  تىًفيءى  حىٌبَّ  تػىٍبًغي الًٍَّب  فػىقىاتًليوا  بػىيػٍ
بُّ  اللَّوى  ًإفَّ  كىأىٍقًسطيوا بًاٍلعىٍدؿً   افىأىٍصًلحيو  ًإٍخوىةه  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإ٭بَّىا - اٍلميٍقًسًطْبى  ٰبًي

 انتهى . {أىخىوىٍيكيمٍ  بػىٍْبى 
 فىالى }أف اْلمن ف الدنيا كاآلخرة بالتوحيد لقولو تعاذل:  اْلربعوف:ك ا٣بامسة 

 آمىنيوا الًَّذينى }كقد قاؿ تعاذل:  [ّٖ: البقرة] {ٰبىٍزىنيوفى  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه 
 [ِٖ: اْلنعاـ] {ميٍهتىديكفى  كىىيمٍ  ٍمني اٍْلى  ٥بىيمي  أيكلىًئكى  ًبظيٍلمو  ًإٲبىانػىهيمٍ  يػىٍلًبسيوا كىدلىٍ 

/ ِ) كاْلرادة العلم كالية كمنشور السعادة دار قاؿ ابن القيم ف مفتاح
ِّٕ) 

 عىن ًحكىايىة تػىعىاذلى  قىاؿى  التػٍَّوًحيد مىعى  دىاًئما من كىًإالَّ  الٌشرؾ مىعى  دىاًئما كىا٣بٍىٍوؼ
ًليلو  كىالى  بًوً  أشركتم مىا أىخىاؼ كىكىيف ًموً لًقىوٍ  ٧باجتو ًف  قىاؿى  أىنو ًإبٍػرىاًىيم خى
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 أىحىق اٍلفىرًيقىٍْبً  فىأىم سيٍلطىانا عىلىٍيكيم بًوً  ينزؿ دل مىا بًاللَّو أشركتم أىنكيمٍ  ٚبافوف
 فػىقىاؿى  ًٕبكم اٍلفىرًيقىٍْبً  بىْب كىجل عز اهلل فىحكم تعلميوفى  كيٍنتيم ًإف باْلمن
 كىقد مهتدكف كىم اٍْلىٍمن ٥بىيم أيكلىًئكى  ٍلمبظي  ًإٲبىاهنم يلبسوا كىدل آمنيوا الَّذين
 كىقىاؿى  بالشرؾ ًفيهىا الظُّلم تػىٍفًسّب كىسلم علية اهلل صلى اهلل رىسيوؿ عىن صىحَّ 
 أقول من فالتوحيد عىًظيم لظلم الٌشرؾ ًإف الصَّاحل العىٍبد قىوؿ تسمعوا أدل

 ا٤بخاكؼ ؿحيصيو  أىسبىاب أعظم من كالشرؾ ا٤بخاكؼ من اٍْلىٍمن أىسبىاب
 سىبىب ىيوى  ًمٍنوي  خىوفو كىكىافى  عىلىٍيوً  سلط اهلل غّب شىٍيئا خىاؼى  من كىلذىًلك
 كتوكلو ًمٍنوي  خىوفو عدـ لىكىافى  ٱبفو كىدل دكنو اهلل خىاؼى  كىلىو عىلىٍيوً  تسليطو

ٍيئا رجا من كىكىذىًلكى  ًمٍنوي  ٪باتو أىسبىاب أعظم من اهلل على  مىا حـر اهلل غّب شى
 كىحده اهلل رجا فىًإذا حرمانو أىسبىاب أقوم من اهلل غّب رجاؤه كىكىافى  ٍنوي مً  رجاه
 أىنٍػفىع ىيوى  ٗبىا أىك بنظّبه أىك رجاه ٗبىا اٍلفىٍوز أىسبىاب أقول رجائو تػىٍوًحيد كىافى 

 للصَّوىاب انتهى اٍلميوفق كىاهلل ًمٍنوي  لىوي 
كالتكذيب  فيها بياف فضل التوحيد كخطر الكفر اْلربعوف:ك السادسة 

كذلك من التوحيد من أسباب ا٣بلود ف ا١بنة كالكفر من أسباب ا٣بلود 
ف النار كقد تكلمت عن فضائل التوحيد كخطر الشرؾ بتوسع ف كتاِب 

 ىداية القرآف إذل التوحيد.
فيها عظم ذنب القتل كسفك الدـ احملـر لقولو تعاذل:  اْلربعوف:ك السابعة 

فذكركا الدـ  [َّ: البقرة] {الدّْمىاءى  كىيىٍسًفكي  ًفيهىا ٍفًسدي يػي  مىنٍ  ًفيهىا أى٘بىٍعىلي }
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دكف غّبه لعظم خطره كقد أفردت ىذه ا٤بسألة ٗبؤلف مستقل كا٢بمد هلل 
 كىمىنٍ }كىو أحكاـ قتل النفس ا٤بعصومة ككما يدؿ على خطره قولو تعاذل: 

ا ميٍؤًمننا يػىٍقتيلٍ   كىأىعىدَّ  كىلىعىنىوي  عىلىٍيوً  اللَّوي  كىغىًضبى  ًفيهىا خىاًلدنا جىهىنَّمي  فىجىزىاؤيهي  ميتػىعىمّْدن
ابنا لىوي   [ّٗ: النساء] {عىًظيمنا عىذى

فيها بياف ا٢بكمة من ا٣بلق كىو عمارة الدنيا بتوحيد  اْلربعوف:ك الثامنة 
ٍنسى  ا١بًٍنَّ  خىلىٍقتي  كىمىا}اهلل كطاعتو على ما تقدـ كقاؿ تعاذل:   ًإالَّ  كىاٍْلً

 اللَّوى  ًإفَّ ( ٕٓ) ييٍطًعميوفً  أىفٍ  أيرًيدي  كىمىا رًٍزؽو  ًمنٍ  ًمنػٍهيمٍ  أيرًيدي  مىا( ٔٓ) لًيػىٍعبيديكفً 
 [ٖٓ - ٔٓ: الذاريات] {اٍلمىًتْبي  اٍلقيوَّةً  ذيك الرَّزَّاؽي  ىيوى 

فيها جواز التحدث بالنعمة للحاجة ال لقصد الفخر  اْلربعوف:ك التاسعة 
: البقرة] {لىكى  كىنػيقىدّْسي  ًٕبىٍمًدؾى  حي نيسىبّْ  كى٫بىٍني }كىذا مأخوذ من قولو تعاذل: 

، كقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم )) أنا سيد الناس(( متفق [َّ
 عليو عن أِب ىريرة رضي اهلل عنو.

فيها بياف خطر التعارل كالكرب كٮبا سبب كفر فرعوف كإبليس  ا٣بمسوف:
 كىانيوا إًنػَّهيمٍ }قبل ذلك بل كأغلب ا٤بشركْب من ىذا الصنف قاؿ تعاذل: 

 ًإفَّ }كقاؿ تعاذل:  [ّٓ: الصافات] {يىٍستىٍكربيكفى  اللَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  ٥بىيمٍ  ًقيلى  ًإذىا
 [َٔ: غافر] {دىاًخرًينى  جىهىنَّمى  سىيىٍدخيليوفى  ًعبىادىيت  عىنٍ  يىٍستىٍكربيكفى  الًَّذينى 

 الى  ًعٍندىهي  كىمىنٍ  ٍرضً كىاٍْلى  السَّمىاكىاتً  ًف  مىنٍ  كىلىوي  }كقاؿ عن ا٤بالئكة: 
كقاؿ عن فرعوف:  [ُٗ: اْلنبياء] {يىٍستىٍحًسريكفى  كىالى  ًعبىادىتًوً  عىنٍ  يىٍستىٍكربيكفى 
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 عىاًقبىةي  كىافى  كىٍيفى  فىاٍنظيرٍ  كىعيليوِّا ظيٍلمنا أىنٍػفيسيهيمٍ  كىاٍستػىيػٍقىنىتػٍهىا ًّٔىا كىجىحىديكا}
 إبليس: كقد تقدـ قوؿ [ُْ: النمل] {اٍلميٍفًسًدينى 
فيها بياف أف اهلل تعاذل متكلم ٕبرؼ كصوت كقد  ا٣بمسوف:ك الواحدة 

 تقدـ بيانو ف أكؿ سورة البقرة.
 فيها بياف أف ا٤بالئكة تتكلم ك٥بم عقوؿ يفقهوف ّٔا. ا٣بمسوف:ك الثانية 
فيها ذـ القياس الفاسد إذ كاف ضالؿ إبليس من  ا٣بمسوف:ك الثالثة 

 ا٢ٍبسن : قىاؿى (ٖ/ ُ) اْلنبياء ف قصص القياس الفاسد قاؿ ابن كثّب
 .قىاس من أكؿ كىىيوى  إًٍبًليس قىاس: اٍلبىٍصرًمٌ 

 كالى  الشٍَّمس عبدت كىمىا ًإٍبًليس، قىاس من أكؿ: بن ًسّبًين ٧بيىمَّد كىقىاؿى 
 .جرير اٍبن رىكىاٮبيىا با٤بقاييس، ًإالَّ  اٍلقىمىر
ا كىمعُب  نىفسو فػىرىأل آدـ، كىبىْب ينوبى  ا٤بقايسة بطرًيق نىفسو نظر أىنو ىىذى
 كلسائر لىوي  االمر كجود مىعى  لىوي، السُّجيود من فىاٍمتنعى  آدـ من أشرؼ

ًئكىة  .بًالسُّجيود اٍلمىالى
 .ااًلٍعًتبىار فىاسد كىافى  بًالنَّصّْ  ميقىابال كىافى  ًإذا كىاٍلًقيىاس

ف ر،النَّا من كىخّب أىنٍػفىع الطْب فىًإف نىفسو، ًف  فىاسد ىيوى  مثَّ   ًفيوً  الطْب الى
 .كاالحراؽ كالسرعة كا٣بفة الطيش ًفيهىا كىالنَّار كالنمو، كاالناة كا٢بلم الرزانة
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ا ركحو، من ًفيوً  كنفخو بًيىًدهً  لىوي  ٖبلقو اهلل شرفو آدـ مثَّ  ًئكىة أىمر كى٥ًبىذى  اٍلمىالى
ًئكىةً  رىبُّكى  قىاؿى  كىًإذٍ : " قىاؿى  كىمىا لىوي، بًالسُّجيود  من بىشىرنا خىاًلقه  ًإّنّْ  لًٍلمىالى
 .مسنوف ٞبأ من صلصاؿ

 .سىاًجًدينى  لىوي  فػىقىعيوا ريكًحي ًمنٍ  ًفيوً  كىنػىفىٍختي  سويتو فىًإذا
ًئكىةي  فىسىجىدى   .السَّاًجًدينى  مىعى  يىكيوفى  أىفٍ  أىبى  ًإٍبًليسى  ًإالَّ  أىٍٝبىعيوفى  كيلُّهيمٍ  اٍلمىالى

 لبشر ْلسجد أىكينٍ  دلىٍ : قىاؿى  السَّاًجًدينى  مىعى  وفى تىكي  أىالَّ  مىالك ًإٍبًليسي  يىا: قىاؿى 
 .رىًجيمه  فىًإنَّكى  ًمنػٍهىا فىاٍخريجٍ : قىاؿى  مىٍسنيوفو  ٞبأ من صلصاؿ من خلقتو

ا اٍستىحىقَّ "  الٌدين يػىٍوـ ًإذلى  اللٍَّعنىة عىلىٍيك كىًإفَّ   اٍستػىٍلزىـى  ًْلىنَّوي  تػىعىاذلى  اللَّوً  ًمنى  ىىذى
، اٍْلىٍمرً  ٨بيىالىفىةى  عىلىٍيوً  كىتػىرىفػُّعيوي  بًوً  ءهكازدرا آلدىـ تنقصو ٥بًًيّْ ةى  اٍْلً  ًف  ا٢بٍىقّْ  كىميعىانىدى
ـى  عىلىى النَّصّْ   .التػٍَّعًيْبً  عىلىى آدى
ارً  ًف  كىشىرىعى  ٍيئنا، عىٍنوي  ٯبيًٍدم الى  ٗبىا ااًلٍعًتذى اريهي  كىكىافى  شى  كىمىا ذىنًٍبوً  ًمنٍ  أىشىدَّ  اٍعًتذى
ًئكىةً  قػيٍلنىا كىًإذٍ : " سيٍبحىافى  سيورىةً  ًف  ذلى تػىعىا قىاؿى  ـى  اٍسجيديكا لًٍلمىالى  فىسىجىديكا آًلدى
 اآليات انتهى ًطيننا؟ خىلىٍقتى  ًلمىنٍ  أىأىٍسجيدي  قىاؿى  ًإٍبًليسى  ًإالَّ 

إذل غّب ذلك من الفوائد فكالـ اهلل ال تنقضي عجائبو كال تنقطع بركتو 
فقها ظهر لو من ذلك الشيء العظيم فهو  ككلما ازداد العبد علما كفهما ك 

 كالـ اهلل تعاذل الذم ال تناقض فيو كال اختالؼ.
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فيها التحذير من الغركر بالدنيا ْلهنا ليست بدار قرار  ا٣بمسوف:ك الرابعة 
: البقرة] {ًحْبو  ًإذلى  كىمىتىاعه  ميٍستػىقىرّّ  اٍْلىٍرضً  ًف  كىلىكيمٍ }يؤخذ من قولو تعاذل: 

 أى٭بَّىا اٍعلىميوا}و إذل زكاؿ ال يركن إليو كقد قاؿ تعاؿ: ، كما كاف حال[ّٔ
نٍػيىا ا٢بٍىيىاةي  ٍوه  لىًعبه  الدُّ اثػيره  بػىيػٍنىكيمٍ  كىتػىفىاخيره  كىزًينىةه  كى٥بى دً  اٍْلىٍموىاؿً  ًف  كىتىكى  كىاٍْلىٍكالى
 حيطىامنا يىكيوفي  مثيَّ  ميٍصفىرِّا فػىتػىرىاهي  يىًهي ُّي  مثيَّ  نػىبىاتيوي  اٍلكيفَّارى  أىٍعجىبى  غىٍيثو  كىمىثىلً 

نٍػيىا ا٢بٍىيىاةي  كىمىا كىًرٍضوىافه  اللَّوً  ًمنى  كىمىٍغًفرىةه  شىًديده  عىذىابه  اآٍلًخرىةً  كىًف   مىتىاعي  ًإالَّ  الدُّ
نٍػيىا ا٢بٍىيىاةً  مىثىلي  ًإ٭بَّىا}، كقاؿ تعاذل: [َِ: ا٢بديد] { اٍلغيريكرً   أىنٍػزىٍلنىاهي  كىمىاءو  الدُّ

ـي  النَّاسي  يىٍأكيلي  ٩بَّا اٍْلىٍرضً  نػىبىاتي  بًوً  تػىلىطى فىاخٍ  السَّمىاءً  ًمنى   ًإذىا حىٌبَّ  كىاٍْلىنٍػعىا
 أىٍمرينىا أىتىاىىا عىلىيػٍهىا قىاًدريكفى  أىنػَّهيمٍ  أىٍىليهىا كىظىنَّ  كىازَّيػَّنىتٍ  زيٍخريفػىهىا اٍْلىٍرضي  أىخىذىتً 

ا فىجىعىٍلنىاىىا نػىهىارنا أىكٍ  لىٍيالن   نػيفىصّْلي  كىذىًلكى  بًاٍْلىٍمسً  ٍغنى تػى  دلىٍ  كىأىفٍ  حىًصيدن
 .[ِْ: يونس] {يػىتػىفىكَّريكفى  لًقىٍوـو  اآٍليىاتً 

فيها ا١بمع بْب البشارة كالنذارة كقد تقدـ بياف ذلك  ا٣بمسوف:ك ا٣بامسة 
حيث تكوف البشارة ف الغالب با٣بّب كالنذارة ٙبذير من الشر كقد كصف 

 عىلىى لًلنَّاسً  يىكيوفى  لًئىالَّ  كىميٍنًذرًينى  شّْرًينى ميبى  ريسيالن }اهلل تعاذل اْلنبياء بقولو: 
، كذلك [ُٓٔ: النساء] {حىًكيمنا عىزًيزنا اللَّوي  كىكىافى  الرُّسيلً  بػىٍعدى  حيجَّةه  اللَّوً 

ْلف البشارة كحدىا قد تفضي إذل أْلمن من مكر اهلل تعاذل، كالنذارة 
ٮبا خطره عظيم قاؿ كحدىا قد تفضي إذل القنوط من رٞبة اهلل تعاذل ككال

، كقاؿ [ٔٓ: ا٢بجر] {الضَّالُّوفى  ًإالَّ  رىبّْوً  رىٍٞبىةً  ًمنٍ  يػىٍقنىطي  كىمىنٍ }تعاذل: 
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 {ا٣بٍىاًسريكفى  اٍلقىٍوـي  ًإالَّ  اللَّوً  مىٍكرى  يىٍأمىني  فىالى  اللَّوً  مىٍكرى  أىفىأىًمنيوا }تعاذل: 
من من ا٣بوؼ ، كىذا مأخوذ من تبشّب اهلل للمؤمنْب باْل[ٗٗ: اْلعراؼ]

 كا٢بزف كإنذار الكافرين بالنار كما تقدـ.
فيها بياف ا٤براقبة هلل تعاذل الذم ال ٱبفى عليو شيء  ا٣بمسوف:ك السادسة 

 مىا كىأىٍعلىمي  كىاٍْلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  غىٍيبى  أىٍعلىمي  ًإّنّْ }يؤخذ من قولو تعاذل: 
 .[ّّ: البقرة] {تىٍكتيميوفى  كيٍنتيمٍ  كىمىا تػيٍبديكفى 

فيها بياف للحوار ا٤بشركع كىذا حوار بْب اهلل تعاذل  ا٣بمسوف:ك السابعة 
كا٤بالئكة ٙبقق منهم ما أخرب اهلل عنهم بو من عدـ اعَباضهم، بينما 
إبليس لـز العناد كالكرب كقد تكلمت على ضوابط ا٢بوار كشركطو ف كتاِب 

 الزجر كالبياف لدعاة ا٢بوار كالتقارب بْب اْلدياف.
فيها االستدالؿ با١بلي على ا٣بفي حيث استدلوا ٗبا  ا٣بمسوف:ك الثامنة 

 كقع ٩بن خلقهم اهلل قبل آدـ على قوؿ ف تفسّب اآلية كقد تقدـ.
فيها رد على الرافضة الذين يسبوف أصحاب النيب  ا٣بمسوف:ك التاسعة 

صلى اهلل عليو كسلم حيث كىم أم الصحابة داخلوف دخوال أكليا فيمن 
 الذم أنزلو على ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم. تبع ىدل اهلل
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فيها فضيلة ظاىرة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حيث إضافة  الستوف:
الربوبية إليو كقد تقدـ بياف أف الربوبية ا٣باصة مقتضية للنصر كالتأييد 

 كا٢بفظ.
فيها بياف أف الشر إذل اهلل ليس بشر ٧بض فهذا إبليس  الستوف:ك الواحدة 

شر خلقو اهلل تعاذل ٢بكمة كىذا معُب حديث علي رضي اهلل عنو)) رأس ال
 كالشر ليس إليك(( أخرجو مسلم.

فيها بياف قوة ا٢بجة ككجوب الرجوع إليها بعد ظهورىا  الستوف:ك الثانية 
 كمعرفتها كىذا مأخوذ من رجوع ا٤بالئكة.

عدـ  فيها بياف أف ا٤بعرض ال ينتفع با٤بوعظة مأخوذ من الستوف:ك الثالثة 
 الى  قػىٍوـو  عىنٍ  كىالنُّذيري  اآٍليىاتي  تػيٍغًِب  كىمىا}انقياد إبليس كقد قاؿ تعاذل: 

 .[َُُ: يونس] {يػيٍؤًمنيوفى 
فيها أٮبية التقرير فإنو أبلغ ف معرفة الفضل مأخوذ من  الستوف:ك الرابعة 

 كف الصحيحْب ٨بتصر عن [ّّ: البقرة] {لىكيمٍ  أىقيلٍ  أىدلىٍ }قولو تعاذل: 
 عليو اهلل صلى- رىسيولًوً  عىلىى اللَّوي  أىفىاءى  لىمَّا: قاؿى  عاصمو  بنً  زيدً  بنً  اهللً  عبدً 

 اْلىٍنصىارى  يػيٍعطً  كىدلىٍ  قػيليوبػيهيٍم، اٍلميؤىلَّفىةً  ف النَّاسً  ف قىسىمى  حينػىٍْبو؛ يػىٍوـى  -كسلم
ٍيئنا، أىنػَّهيمٍ  شى ،النَّ  أىصىابى  مىا ييًصبػٍهيمٍ  دلىٍ  ًإذٍ   كىجىديكا فىكى  :فػىقىاؿى  فىخىطىبػىهيٍم، اسى
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 ميتػىفىرًّْقْبى  كىكيٍنتيمٍ  ِب؟ اللَّوي  فػىهىدىاكيمي  ضيالَّالن  أىًجٍدكيمٍ  أىدلىٍ ! اْلىٍنصىارً  مىٍعشىرى  يىا»
ٍيئنا قىاؿى  كيلَّمىا ،«ِب؟ اللَّوي  فىأىٍغنىاكيمي  كىعىالىةن  ِب؟ اللَّوي  فىأىلَّفىكيمي   اللَّوي : قىاليوا شى
ٍنػىعيكيمٍ  مىا: »قىاؿى . أىمىنُّ  كىرىسيوليوي  يبيوا أىفٍ  ٲبى  عليو اهلل صلى- اللَّوً  رىسيوؿى  ٘بًي
ٍيئنا قىاؿى  كيلَّمىا: قىاؿى . «كسلم؟  :قىاؿى . أىمىنُّ  كىرىسيوليوي  اللَّوي : قىاليوا شى

ا ًجٍئتػىنىا: قػيٍلتيمٍ  ًشٍئتيمٍ  لىوٍ » ا، كىذى  بًالشَّاةً  النَّاسي  يىٍذىىبى  أىفٍ  أىتػىٍرضىٍوفى  كىكىذى
 لىٍوالى ! رًحىاًلكيٍم؟ ًإذلى  - كسلم عليو اهلل صلى - بالنيب كىتىٍذىىبيوفى  ٍلبىًعًّب،كىا

 لىسىلىٍكتي  كىًشٍعبنا؛ كىاًدينا النَّاسي  سىلىكى  كىلىوٍ  اْلىٍنصىاًر، ًمنى  اٍمرىأي  لىكيٍنتي  ا٥بًٍٍجرىةي،
، اْلىٍنصىاري  كىًشٍعبػىهىا، اْلىٍنصىارً  كىاًدلى   سىتػىٍلقىٍوفى  ًإنَّكيمٍ  ،ًدثىاره  كىالنَّاسي  ًشعىاره
 .«ا٢بٍىٍوضً  عىلىى تلقوّن حىٌبَّ  فىاٍصربيكا أىثػىرىةن، بػىٍعًدل

فيها دليل للقاعدة اْلصولية أف أكامر اهلل تعاذل، كرسولو  الستوف:ك ا٣بامسة 
صلى اهلل عليو كسلم تفيد الوجوب، حٌب تدؿ قرينة على صرفو إذل 

الكتاب كالسنة منها قولو تعاذل:  االستحباب، كأدلة ىذه القاعدة كثّبة ف
 كمن اْلدلة على ذلك:

ًر الًَّذينى ٱبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف }أكالن: من القرآف الكرمي قولو تعاذل:  فػىٍليىٍحذى
نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه  [، كلو دل يكن اْلمر ّٔ]النور:  {تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ

 لفتو إصابة الفتنة أك العذاب اْلليم.للوجوب ٤با رتب اهلل على ٨با
كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اهللي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىٍف }كقولو تعاذل: 

[، فنفى اهلل عن ا٤بؤمنْب ّٔ]اْلحزاب:  {يىكيوفى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىمٍ 
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- قولو السنة ، كمناْللزاـا٣بّبة إذا كرد اْلمر، كىذا ىو معُب الوجوب ك 
 - الناس على أك - أمٍب على أشق أف لوال: »- كسلم عليو اهلل صلى

 - كسلم عليو اهلل صلى - أنو كمعلـو ،«صالة كل مع بالسواؾ ْلمرهتم
 يقتضي اْلمر أف على فدؿ شاؽ، غّب كالندب السواؾ، إذل أمتو ندب

 .كشق لوجب أمر لو فإنو الوجوب
 اهلل رضي الصحابة إٝباع اْلمر يفيد الوجوب إيضاكمن اْلدلة على أف 

 - النيب سؤاؿ غّب من طاعتو ككجوب تعاذل اهلل أكامر امتثاؿ على عنهم
 .بأكامره عُب عما - كسلم عليو اهلل صلى

فيها دليل للقاعدة اْلصولية أف اْلمر على الفور حٌب  الستوف:ك السادسة 
ا٤بالئكة إذل السجود، كقد  تدؿ قرينة على التأخّب كالداللة من مسارعة

اختلف العلماء ف اْلمر آّرد عن القرائن، ىل يدؿ على الفور كسرعة 
 ا٤ببادرة كاالمتثاؿ، أك على الَباخي؟

 ككونو داالن على الفور اختيار ابن قدامة كابن القيم كابن النجار الفتوحي
اذل: كالشنقيطي، كاْلدلة على أنو يدؿ على الفور كثّبة منها قولو تع

فىاٍستىًبقيوا }[ ، ُّّ]آؿ عمراف:  {كىسىارًعيوا ًإذلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبّْكيمٍ }
 .[ْٖ، ا٤بائدة: ُْٖ]البقرة:  {ا٣بٍىيػٍرىاتً 

 :(ِّٕ/ ّ) العباد خّب ىدم ف ا٤بعاد قاؿ ابن القيم ف زاد
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 كىٍقتً  عىنٍ  ااًلٍمًتثىاؿى  ًخّبًًىمي لًتىأٍ  يػىٍغضىبٍ  دلىٍ  كىًإالَّ  اٍلفىٍورً  عىلىى اٍلميٍطلىقى  اٍْلىٍمرى  أىفَّ  
 النٍَّسخى، يػىٍرجيوفى  كىانيوا بًأىنػَّهيمٍ  ااًلٍمًتثىاؿى  تىٍأًخّبًًىمي  عىنٍ  اٍعتيًذرى  كىقىدً  اٍْلىٍمًر،
، ميتىأىكًّْلْبى  فىأىخَّريكا ا ًلذىًلكى اري  كىىىذى  فىًإنَّوي  بىاًطله؛ كىىيوى  عىٍنوي، يػيٍعتىذىرى  أىفٍ  أىٍكذلى  ااًلٍعًتذى

 أىٍمرًًه، لًتىٍأًخّبً  غىضىبيوي  يىٍشتىدَّ  دلىٍ  ذىًلكى  ًمنػٍهيمٍ  فىًهمى  لىوٍ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  لَّىصى 
 كىافى  كىًإ٭بَّىا(  «أيتػَّبىعي  فىالى  بًاٍْلىٍمرً  آميري  كىأىنىا أىٍغضىبي  الى  رل  مىا: ) »كىيػىقيوؿي 

 ٥بىيمٍ  كىغىفىرى  عىنػٍهيمٍ  اللَّوي  رىًضيى  كىقىدٍ  كيوًر،اٍلمىشٍ  الى  اٍلمىٍغفيورً  السٍَّعيً  ًمنى  تىٍأًخّبيىيمٍ 
 انتهى .ا١بٍىنَّةى  ٥بىيمي  كىأىٍكجىبى 
فيها داللة على أف اْلمر يفيد التكرار إال إذا دلت قرينة  الستوف:ك السابعة 

 خىٍوؼه  فىالى  ىيدىامى  تىًبعى  فىمىنٍ }على عدمو كىو مأخوذ ىنا من قولو تعاذل: 
 كىذا يقتضي التكرار. [ّٖ: البقرة] {ٰبىٍزىنيوفى  مٍ ىي  كىالى  عىلىٍيًهمٍ 

 (ّٖٔ: ص) اْلفهاـ قاؿ ابن القيم ف جالء 
ا الٌتٍكرىار يػىٍقتىًضي اٍلميطلق اٍْلىمر أىف  اٍلفيقىهىاء من طىائًفىة فنفاه ًفيوً  ٨بيٍتىلف كىىىذى

 على عىٌلقكىاٍلمي  اٍلميطلق اٍْلىمر بىْب طىائًفىة كىفرقت طىائًفىة كأثبتو كاْلصوليْب
ثىة كاْلقواؿ اٍلميطلق دكف اٍلميعىلق ًف  الٌتٍكرىار فأثبتت كىقت أىك شىرط  ًف  الثَّالى

 عىامَّة بًأىف الٌتٍكرىار الطَّائًفىة ىىًذه كرجحت كىغىّبٮبىا كىالشَّاًفًعيٌ  اٍٞبىد مىٍذىىب
 عمرىاف آؿ {رىسيولوكى  بًاللَّوً  آًمنيوا} تػىعىاذلى  كىقىٍولًو الٌتٍكرىار على الشَّرٍع أكىاًمر
( الرَّسيوؿ كىأىًطيعيوا اللَّوى  كىأىًطيعيوا} َِ اٍلبػىقىرىة {كىافَّة السٍّْلمً  ًف  اٍدخيليوا} ُّٔ
 {الزَّكىاة كىآتيوا الصَّالةى  كىأىًقيميوا} ُْٗ اٍلبػىقىرىة {اللَّوى  كىاتػَّقيوا} ٗٓ النّْسىاء
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 كىاتػَّقيوا كىرىاًبطيوا كىصىاًبريكا اٍصربيكا آمنيوا الَّذين أىيهىا يىا} تػىعىاذلى  كىقىولو ّْ اٍلبػىقىرىة
 عمرىاف آؿ {كىخىافيوفً } تػىعىاذلى  كىقىولو ََِ عمرىاف آؿ {تػيٍفًلحيوفى  لىعىلَّكيمٍ  اللَّوى 

 كىاٍعتىًصميوا} ٖٕ ا٢بٍى ُّ {بًاللَّو كاعتصموا} َُٓ اٍلبػىقىرىة {كاخشوّن} ُٕٓ
يعان  اللَّوً  ًٕبىٍبلً   ك ُٗ النٍَّحل {اللَّوً  بًعىٍهدً  كىأىٍكفيوا} َُّ عمرىاف آؿ {ٝبًى

ٍسرىاء {بالعهد كأكفوا} ُ اٍلمىاًئدىة( بًاٍلعيقيودً  أىٍكفوا)  ًف  تػىعىاذلى  كىقىولو ّْ اٍْلً
 لًلصَّالةً  نيوًدمى  ًإذىا} كىقىولو ٓ النّْسىاء {كىاٍكسيوىيمٍ  ًفيهىا كىاٍرزيقيوىيمٍ } اٍليىتىامىى

كىذىًلكى .... إذل أف قاؿ:  {البيع كىذىريكا اللَّوً  ذًٍكرً  ًإذلى  عىٍوافىاسى  ا١بٍيميعىةً  يػىٍوـً  ًمنٍ 
ًف اٍلقيٍرآف أىكثر من أىف يٍنحىصر كىًإذا كىانىت أكىاًمر اهلل كىرىسيولو على الٌتٍكرىار 
حىٍيثي كىردت ًإالَّ ًف النَّاًدر علم أىف ىىذىا عرؼ خطاب اهلل كىرىسيولو لٍَلمة 

ن ًف لىفظو اٍلميجىٌرد مىا ييؤذف بتكرار كىالى فىور فىالى ريب أىنو كىاٍْلىمر كىًإف دل يك
مو ًإالَّ على عرفو كا٤بألوؼ  ًف عرؼ خطاب الشَّارًع للتكرار فىالى ٰبمل كىالى

 . انتهىمن خطابو كىًإف دل يكن ذىًلك مفهومان من أصل اٍلوىضع ًف اللُّغىة
ضي التحرمي إال إذا دلت فيها داللة على أف النهي يقت الستوف:ك الثامنة 

 ىىًذهً  تػىٍقرىبىا كىالى }قرينة على صرفو إذل الكراىة كىذا مأخوذ من قولو تعاذل: 
 ، قاؿ ابن القيم ف بدائع[ّٓ: البقرة] { الظَّاًلًمْبى  ًمنى  فػىتىكيونىا الشَّجىرىةى 
 كا٢بظر بالتحرمي كالتصريح النهي من التحرمي : كيستفاد(ّ/ ْ) الفوائد
( ينبغي ال) كقولو بالفعل الكفارة كإٯباب الفاعل كذـ الفعل لىع كالوعيد

 كذا ٥بم كاف ما) كلفظة شرعا أك عقال للمنع كالرسوؿ القرآف لغة ف فإهنا
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كلفظة )ال ٰبل كال يصلح( ككصف الفعل  على ا٢بد كترتيب( ٥بم يكن كدل
و ال الفعل بأنو فساد كأنو من تزيْب الشيطاف كعملو كإف اهلل ال ٰببو كأن

 انتهى. يرضاه لعباده كال يزكي فاعلو كال يكلمو كال ينظر إليو ك٫بو ذلك.
فيو بياف أف ا٤بباح أكثر من ا٤بمنوع كىذا دليل على سعة  الستوف:ك التاسعة 

ا ًمنػٍهىا كىكيالى }رٞبة اهلل كفضلو كىذا مأخوذ من قولو تعاذل:   حىٍيثي  رىغىدن
 خىلىقى  الًَّذم ىيوى }عند قولو تعاذل:  ، كقد تقدـ معنا[ّٓ: البقرة] {ًشٍئتيمىا
يعنا اٍْلىٍرضً  ًف  مىا لىكيمٍ  أف اْلصل ف ا٤بطعـو اْلباحة  [ِٗ: البقرة] {ٝبًى

 حٌب يأيت دليل ا٢بظر قاؿ اْلقفهسي ف منظومة ما ٰبل كٰبـر من ا٢بيواف:
ؿي مىا دلٍى=يىٍأيت دىلًيلي ا٢بٍىٍظًر ًفيًو الٍ   عىادلًٍ فىالشَّاًفًعيُّ: كىا٢بٍىالى

 فىكيلُّ مىا عىٍنوي النَّيًبُّ قىٍد سىكىٍت=فػىرىٍٞبىةه كىاًسعىةه ًلمىٍن صىمىتٍ 
=يػيرىل دىلًيلي ا٢بًٍلّْ ًفيًو حىاالى  ؿي مىا الى  كىًعٍندى غىٍّبو ا٢بٍىالى
ىرىاًحمٍ 

ىطىاًعٍم=كىٍىوى الًَّذم يىًليقي بًا٤ب
 فىالشَّاًفًعيُّ كىسَّعى ا٤ب
 يفىٍو=قىٍد جىعىلى ا٤بٍسكيوتى ًمٍثلى ا١ٍبًيفىوٍ كىغىيػٍريهي ًمٍثلي أىِب حىنً 

ٍسكيوًت كىٍقفه دلٍى يىًْبٍ 
ى
ؿي مىا ًفيًو أىًذٍف=كىا٢بًٍلُّ ًف ا٤ب  فىًعٍندىهي ا٢بٍىالى

نىا غىًنيمىةه فػىٍلتػيؤٍكىلٍ       .بػىنػىٍوا عىلىى ىىذىا صيييودنا تيٍشًكٍل=فىًعٍندى
عة كٮبا شرطا قبوؿ فيها داللة على كجوب اْلخالص، كا٤بتاب السبعوف:

 تىًبعى  فىمىنٍ  ىيدنل ًمِبّْ  يىٍأتًيػىنَّكيمٍ  فىًإمَّا}العمل كىذا مستنبط من قولو تعاؿ: 



 الم وما فيها قصة آدم عليه الس
206 

كمعلـو أف ا٤بتبع  [ّٖ: البقرة] {ٰبىٍزىنيوفى  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  فىالى  ىيدىامى 
 ىو ا٤بخلص هلل تعاذل، كا٤بتابع لرسولو صلى اهلل عليو كسلم.

فيها داللة أف العبادات توقيفية كال تقـو على الرأم  السبعوف:ك الواحدة 
كا٥بول كدليل ذلك أف اهلل تعاذل رد الناس إذل اتباع الشرع ا٤بنزؿ كىذا من 

 .[ّٖ: البقرة] {ىيدنل ًمِبّْ  يىٍأتًيػىنَّكيمٍ  فىًإمَّا}قولو تعاذل: 
لك ْلف فيها رد على من زعم تقدمي العقل على النقل كذ السبعوف:ك الثانية 

اهلل تعاذل أمرنا باتباع ىداه ككحيو ال بالعقل آّرد، كأقبح منو أف يقدـ 
 ا١بهمية على ا٤برسلة الصواعق العقل على النقل قاؿ ابن القيم ف ٨بتصر

 (ُُٓ: ص) كا٤بعطلة
 كىدلىٍ  بًًو، كىمَّلىوي كى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى بًنىًبيّْوً  الدّْينى  ٛبىَّمى  قىدٍ  تػىعىاذلى  اللَّوى  أىفَّ  

. كىٍشفو  كىالى  مىنىاـو  كىالى  رىٍأمو  كىالى  ًسوىاهي  نػىٍقلو  كىالى  عىٍقلو  ًإذلى  أيمَّتىوي  كىالى  ىيوى  ٰبيٍوًٍجوي 
 نًٍعمىًٍب  عىلىٍيكيمٍ  كىأىٍٛبىٍمتي  ًدينىكيمٍ  لىكيمٍ  أىٍكمىٍلتي  اٍليػىٍوـى }: تػىعىاذلى  اللَّوي  قىاؿى 

ـى  لىكيمي  كىرىًضيتي   يىٍكتىفً  دلىٍ  مىنٍ  عىلىى كىأىٍنكىرى [ ّ: ا٤بائدة] {ًديننا اٍْلًٍسالى
لىى اٍلًكتىابى  عىلىٍيكى  أىنٍػزىٍلنىا أىنَّا يىٍكًفًهمٍ  أىكىدلىٍ }: فػىقىاؿى  بًاٍلوىٍحيً   ًف  ًإفَّ  عىلىٍيًهمٍ  يػيتػٍ

ا ذىكىرى [ ُٓ: العنكبوت] {يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  كىذًٍكرىل لىرىٍٞبىةن  ذىًلكى   جىوىابنا ىىذى
 كىافى  فػىلىوٍ  آيىةو، كيلّْ  ًمنٍ  يىٍكًفيًهمٍ  أىنَّوي  فىأىٍخبػىرى  ًصٍدًقًو، عىلىى تىديؿُّ  آيىةن  ًلطىلىًبًهمٍ 

ٍخبىارً  ًمنى  تىضىمَّنىوي  مىا  اٍلعىٍقلى  يػينىاًقضي  اآٍلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  كىأىفٍػعىالًوً  ًصفىاتًوً  كىعىنٍ  عىٍنوي  اٍْلً
اًفينا، يىكيوفى  أىفٍ  عىنٍ  ٍضالن فى  ًصٍدًقوً  عىلىى دىلًيالن  يىكينٍ  دلىٍ   اٍلوىٍجوً  ًف  كىسىيىٍأيت  كى
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ا بػىٍعدى  الًَّذم  آيىةن  اٍلقيٍرآفً  كىٍوفى  يػيٍبًطلي  النػٍَّقلً  عىلىى اٍلعىٍقلً  تػىٍقًدميى  أىفَّ  بػىيىافي  ىىذى
 .النُّبػيوَّةً  ًصحَّةً  عىلىى كىبػيٍرىىاننا

 كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى بًنىًبيّْوً  كىأىٍكمىلىوي  دّْينى ال ٛبىَّمى  سيٍبحىانىوي  اللَّوى  أىفَّ  كىاٍلمىٍقصيودي 
 أىٍكذلى  كىكىافى  اٍلعىٍقلي  عىارىضىوي  فػىلىوٍ  ًسوىاهي، ًإذلى  أيمَّتىوي  ٰبيٍوًجٍ  فػىلىمٍ  بًوً  بػىعىثىوي  كىمىا

اًفينا يىكينٍ  دلىٍ  ًمٍنوي  بًالتػٍَّقًدميً   هىنػىٍفًسًو. انت ًف  تىامِّا كىالى  ًلٍَليمَّةً  كى
فإما يأتينكم مُب }فيها دليل على أف ا٢بق كاحد لقولو  السبعوف:ك الثالثة 
 (ّٖٔ/ ِ) الذمة أىل قاؿ ابن القيم ف أحكاـ {ىدل

ـى، كىا٥ٍبيدىل ا٢بٍىقَّ  يىٍذكيري  سيٍبحىانىوي  كىاللَّوي   ا، كىٯبىٍعىليوي  كىاٍْلًٍسالى  اٍلبىاًطلى  كىيىٍذكيري  كىاًحدن
ؿى  ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا } :تػىعىاذلى  قىاؿى  ميتػىعىدّْدنا، كىٯبىٍعىليوي  كىاٍلكيٍفرى  كىالضَّالى كىأىفَّ ىىذى

[ ، كىقىاؿى ُّٓ]اْلنعاـ:  {فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوا السُّبيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلوً 
 : ًت ًإذلى النُّوًر كىالًَّذينى كىفىريكا اللَّوي كىرلُّ الًَّذينى آمىنيوا ٱبيٍرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمىا}تػىعىاذلى

[ ، ِٕٓ]البقرة:  {أىٍكلًيىاؤيىيمي الطَّاغيوتي ٱبيٍرًجيونػىهيٍم ًمنى النُّوًر ًإذلى الظُّليمىاتً 
 : فػىتػىقىطَّعيوا  -كىًإفَّ ىىًذًه أيمَّتيكيٍم أيمَّةن كىاًحدىةن كىأىنىا رىبُّكيٍم فىاتػَّقيوًف }كىقىاؿى تػىعىاذلى

ٍيًهٍم فىرًحيوفى أىٍمرىىيٍم بػى  نػىهيٍم زيبػيرنا كيلُّ ًحٍزبو ٗبىا لىدى [ ، ّٓ - ِٓ]ا٤بؤمنوف:  {يػٍ
صىلَّى  -خىطَّ رىسيوؿي اللًَّو : »-رىًضيى اللَّوي عىٍنوي  -كىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسعيودو 

ا سىًبيلي اللًَّو، مثيَّ خىطَّ  -اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  : ىىذى ًيًنًو  خىطِّا، كىقىاؿى خيطيوطنا عىٍن ٲبى
: ىىًذًه سيبيله، عىلىى كيلّْ سىًبيلو شىٍيطىافه يىٍدعيو إًلىٍيًو، مثيَّ قػىرىأى  كىعىٍن ًَشىالًًو، كىقىاؿى
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ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوا السُّبيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم }قػىٍولىوي:  كىأىفَّ ىىذى
ًبيًلًو ذىلً   [ « .ُّٓ]اْلنعاـ:  {كيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى عىٍن سى

فيها بياف أف اهلل تعاذل دل ٱبلق ا٣بلق عبثا كدل يَبكهم  السبعوف:ك الرابعة    
 (َُٖ/ ُ) العا٤بْب رب عن ا٤بوقعْب ٮبال قاؿ ابن القيم ف إعالـ

 أىدلىٍ }[ ّٔ: القيامة] {سيدنل تػٍرىؾى يػي  أىفٍ  اًْلٍنسىافي  أىٰبىٍسىبي }: تػىعىاذلى  قػىٍولو ًمٍنوي 
 {فىسىوَّل فىخىلىقى  عىلىقىةن  كىافى  مثيَّ }[ ّٕ: القيامة] {ٲبيٍُبى  مىًِبٍّ  ًمنٍ  نيٍطفىةن  يىكي 

[ ّٗ: القيامة] {كىاْلينٍػثىى الذَّكىرى  الزٍَّكجىٍْبً  ًمٍنوي  فىجىعىلى }[ ّٖ: القيامة]
 [ .َْ: القيامة] {اٍلمىٍوتىى ٰبيًٍييى  أىفٍ  عىلىى بًقىاًدرو  ذىًلكى  أىلىٍيسى }

ى  ٍيًفيَّةى  سيٍبحىانىوي  فػىبػىْبَّ ؼً  ا٣بٍىٍلقً  كى  صىارى  أىفٍ  إذلى  الرًَّحمً  ًف  اٍلمىاءً  أىٍحوىاؿً  كىاٍخًتالى
 يىشىاءي، مىا عىلىى قىاًدرو  صىاًنعو  كيجيودً  أىمىارىةي  كىذىًلكى  كىاٍْلينٍػثىى، الذَّكىري  الزٍَّكجىافً  ًمٍنوي 
ثىوي  ٗبىا ًعبىادىهي : انىوي سيٍبحى  كىنػىبَّوى   اٍْلىٍطوىاًر، ًمنٍ  ا٢بٍىًقّبىةً  اٍلميًهينىةً  النٍُّطفىةً  ًف  أىٍحدى

 صىارىتٍ  حىٌبَّ  ًمنػٍهىا، أىٍعلىى مىٍرتػىبىةو  إذلى  مىٍرتػىبىةو  ًمنٍ  اٍلكىمىاؿً  مىرىاًتبً  ًف  كىسىٍوقػيهىا
ا يػىتػٍريؾى  أىفٍ  بًوً  ٰبىٍسيني  الى  وي أىنَّ  عىلىى - كىتػىٍقًوميو  خىٍلقو  أىٍحسىنً  ًف  سىوًيِّا بىشىرنا  ىىذى

 كىقىدٍ  عيبيوًديًَّتًو، ًف  ييًقيميوي  كىالى  يػىنػٍهىاهي  كىالى  يىٍأميريهي  الى  ميعىطَّالن  ميٍهمىالن  سيدنل اٍلبىشىرى 
 سىوًيِّا، بىشىرنا صىارى  أىفٍ  إذلى  نيٍطفىةن  كىافى  ًحْبً  ًمنٍ  اٍلكىمىاؿً  مىرىاًتبً  ًف  سىاقىوي 

الًوً  مىرىاًتبً  ًف  يىسيوقيوي  فىكىذىًلكى   أىفٍ  إذلى  حىاؿو  بػىٍعدى  كىحىاالن  طىبىقو  بػىٍعدى  طىبػىقنا كىمى
مىوي  كىيىٍسمىعي  كىٍجًهًو، إذلى  كىيػىٍنظيري  النًَّعيًم، بًأىنٍػوىاعً  يػىتىمىتَّعي  دىارًهً  ًف  جىارىهي  يىًصّبى   .كىالى
 انتهى
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 كهنم على ما تقدـ.بل خلقهم لعبادتو كأرسل إليهم رسال يبشركهنم كينذر 
فيو بياف ٤بسألة العذر با١بهل كذلك ف قولو تعاذل:  السبعوف:ك ا٣بامسة 

 نػىبػٍعىثى  حىٌبَّ  ميعىذًّْبْبى  كينَّا كىمىا}كقد قاؿ تعاذل:  {فإما يأتينكم مِب ىدل}
 القرآف إيضاح ف البياف قاؿ الشنقيطي ف أضواء [ُٓ: اْلسراء] {رىسيوالن 

 {رىسيوالن  نػىبػٍعىثى  حىٌبَّ  ميعىذًّْبْبى  كينَّا كىمىا: تػىعىاذلى  ليوي : قػىوٍ (ٓٔ/ ّ) بالقرآف
ا يػيعىذّْبي  الى  كىعىالى  جىلَّ  اللَّوى  أىفَّ : اٍلكىرٲبىةً  اآٍليىةً  ىىًذهً  ظىاًىري  ٍلًقوً  ًمنٍ  أىحىدن  الى  خى

نٍػيىا ًف   فػىيػيٍعصىى ٰبيىذّْريهي،كى  يػيٍنًذريهي  رىسيوالن  ًإلىٍيوً  يػىبػٍعىثى  حىٌبَّ . اآٍلًخرىةً  ًف  كىالى  الدُّ
، ذىًلكى  ارً  بػىٍعدى  كىاٍلمىٍعًصيىةً  اٍلكيٍفرً  عىلىى كىييٍستىمىرُّ  الرَّسيوؿي ٍنذى ارً  اٍْلً ٍعذى  .كىاٍْلً
ا كىعىالى  جىلَّ  أىٍكضىحى  كىقىدٍ   ريسيالن : تػىعىاذلى  كىقىٍولًوً  كىًثّبىةو، آيىاتو  ًف  اٍلمىٍعُبى  ىىذى

َّ ميبىشّْرًينى   \ ْ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّو حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل ]كىميٍنًذرًينى لًئىالى
[ ، فىصىرَّحى ًف ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة بًأىٍف الى بيدَّ أىٍف يػىٍقطىعى حيجَّةى كيلّْ أىحىدو ُٓٔ

.بًًإٍرسىاًؿ الرُّسيًل، ميبىشّْرًينى مىٍن أىطىاعىهيٍم بًا١بٍىنًَّة، كىميٍنًذرًينى مىٍن عى   صىاىيمي النَّارى
كىىىًذًه ا٢بٍيجَّةي الًٍَّب أىٍكضىحى ىينىا قىطىعىهىا بًًإٍرسىاًؿ الرُّسيًل ميبىشّْرًينى كىميٍنًذرًينى، بػىيػَّنػىهىا 
ًف آًخًر سيورىًة طو بًقىٍولًًو: كىلىٍو أىنَّا أىٍىلىٍكنىاىيٍم بًعىذىابو ًمٍن قػىٍبًلًو لىقىاليوا رىبػَّنىا لىٍوالى 

نىا رىسيوالن فػىنىتًَّبعى آيىاًتكى ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نىًذؿَّ كى٬بىٍزىل ] أىٍرسىٍلتى   [ .ُّْ \ ًَِإلىيػٍ
كىأىشىارى ٥بىىا ًف سيورىًة اٍلقىصىًص بًقىٍولًًو: كىلىٍوالى أىٍف تيًصيبػىهيٍم ميًصيبىةه ٗبىا قىدَّمىٍت 

نىا رى  سيوالن فػىنىتًَّبعى آيىاًتكى كىنىكيوفى ًمنى أىٍيًديًهٍم فػىيػىقيوليوا رىبػَّنىا لىٍوالى أىٍرسىٍلتى ًإلىيػٍ
: ذىًلكى أىٍف دلٍى يىكيٍن رىبُّكى ميٍهًلكى ْٕ \ ِٖاٍلميٍؤًمًنْبى ] [ ، كىقػىٍولًًو جىلَّ كىعىالى
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[ ، كىقػىٍولًًو: يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب قىٍد ُُّ \ ٔاٍلقيرىل ًبظيٍلمو كىأىٍىليهىا غىاًفليوفى ]
ي   لىكيٍم عىلىى فػىتػٍرىةو ًمنى الرُّسيًل أىٍف تػىقيوليوا مىا جىاءىنىا ًمٍن جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػىْبّْ

[ ، كىكىقىٍولًًو: كىىىذىا  ُٗ \ ٓبىًشّبو كىالى نىًذيرو فػىقىٍد جىاءىكيٍم بىًشّبه كىنىًذيره اآٍليىةى ]
ٍف تػىقيوليوا ًإ٭بَّىا أيٍنزًؿى ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ميبىارىؾه فىاتًَّبعيوهي كىاتػَّقيوا لىعىلَّكيٍم تػيٍرٞبىيوفى أى 

ًتًهٍم لىغىاًفًلْبى أىٍك تػىقيوليوا لىٍو  اٍلًكتىابي عىلىى طىائًفىتػىٍْبً ًمٍن قػىٍبًلنىا كىًإٍف كينَّا عىٍن ًدرىاسى
نىا اٍلًكتىابي لىكينَّا أىٍىدىل ًمنػٍهيٍم فػىقىٍد جىاءىكيٍم بػىيػّْنىةه ًمٍن رىبّْكيٍم  أىنَّا أيٍنزًؿى عىلىيػٍ

 [ ، ًإذلى غىٍّبً ذىًلكى ًمنى اآٍليىاًت.ُٕٓ - ُٓٓ \ ٔكىرىٍٞبىةه اآٍليىةى ]كىىيدنل 
كىيػيوىضّْحي مىا دىلٍَّت عىلىٍيًو ىىًذًه اآٍليىاتي اٍلمىٍذكيورىةي كىأىٍمثىا٥بيىا ًف اٍلقيٍرآًف اٍلعىًظيًم ًمٍن 

نٍ  ا ًإالَّ بػىٍعدى اٍْلً اًر عىلىى أىٍلًسنىًة أىفَّ اللَّوى جىلَّ كىعىالى الى يػيعىذّْبي أىحىدن ٍعذى اًر كىاٍْلً ذى
ـي، تىٍصرٰبيوي جىلَّ كىعىالى ًف آيىاتو كىًثّبىةو: " بًأىٍف دلىٍ  ةي كىالسَّالى الرُّسيًل عىلىٍيًهمي الصَّالى
اًر عىلىى أىٍلًسنىًة الرُّسيًل، فىًمٍن ذىًلكى  ٍنذى اًر كىاٍْلً ٍعذى ا النَّارى ًإالَّ بػىٍعدى اٍْلً ٍيٍدًخٍل أىحىدن
: كيلَّمىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه سىأى٥بىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىدلٍى يىٍأًتكيٍم نىًذيره قىاليوا  قػىٍوليوي جىلَّ كىعىالى

بٍػنىا كىقػيٍلنىا مىا نػىزَّؿى اللَّوي ًمٍن شىٍيءو اآٍليىةى ] ، ٖ \ ٕٔبػىلىى قىٍد جىاءىنىا نىًذيره فىكىذَّ
ٗ. ] 

يعى اٍْلىفٍػوىاًج اٍلميٍلًقْبى كىمىٍعليوـه أىفَّ قػىٍولىوي جىلَّ كىعى  : كيلَّمىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه يػىعيمُّ ٝبًى الى
 ًف النَّاًر.

ًذًه اآٍليىًة الًٍَّب ٫بىٍني  قىاؿى أىبيو حىيَّافى ًف " اٍلبىٍحًر اٍلميًحيًط " ًف تػىٍفًسًّب ىى
ٍلقىاًء فػىتػىعيمُّ اٍلميٍلًقْبى، ًبصىدىًدىىا مىا نىصُّوي: " كىكيلَّمىا " تىديؿُّ عىلىى عيميوـً أىٍزمى  اًف اٍْلً
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: كىًسيقى الًَّذينى كىفىريكا ًإذلى جىهىنَّمى زيمىرنا حىٌبَّ ًإذىا  كىًمٍن ذىًلكى قػىٍوليوي جىلَّ كىعىالى
ليوفى  جىاءيكىىا فيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا كىقىاؿى ٥بىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىدلٍى يىٍأًتكيٍم ريسيله ًمٍنكيٍم يػىتػٍ

ا قىاليوا عىلىٍيكيمٍ  بػىلىى كىلىًكٍن حىقٍَّت   آيىاًت رىبّْكيٍم كىيػيٍنًذريكنىكيٍم لًقىاءى يػىٍوًمكيٍم ىىذى
اًب عىلىى اٍلكىاًفرًينى ] ًلمىةي اٍلعىذى [ ، كىقػىٍوليوي ًف ىىًذًه اآٍليىًة: كىًسيقى ُٕ \ ّٗكى
ّّ ١بًىًميًع اٍلكيفَّاًر.  الًَّذينى كىفىريكا عىا

ًت كىالًَّذم كىالًٍَّب كىفػيريكًعًهمىا ًمٍن ًصيىًغ كىقىٍد تػىقىرَّرى ًف اٍْلي  صيوًؿ: أىفَّ اٍلميوصيوالى
تػيهىا، كىعىقىدىهي ًف مىرىاًقي السُّعيوًد  ، لًعيميوًمهىا ًف كيلّْ مىا تىٍشمىليوي ًصالى اٍلعيميوـً

:  بًقىٍولًًو ًف ًصيىًغ اٍلعيميوـً
 الًَّذم الًٍَّب اٍلفيريكعى ًصيغىةي كيلٍّ أىًك ا١بٍىًميًع ... كىقىٍد تىالى 

، كىالًَّذم، كىالًٍَّب " كىفػيريكًعًهمىا كيلُّ  يعو كىميرىاديهي بًاٍلبػىٍيًت: أىفَّ لىٍفظىةى " كيلٍّ، كىٝبًى
: كىًسيقى الًَّذينى كىفىريكا ًإذلى جىهىنَّمى زيمىرنا  ، فػىقىٍوليوي تػىعىاذلى  -ذىًلكى ًمنى الصّْيىًغ اٍلعيميوـً

يًع اٍلكيفَّاًر، كىىيوى ظىاًىره ًف ُٕ \ ّٗقىاليوا بػىلىى ] -ًإذلى قػىٍولًًو  ّّ ًف ٝبًى [ عىا
ٍم كىمىا  نٍػيىا، فػىعىصىويا أىٍمرى رىًّّْٔ يعى أىٍىًل النَّاًر قىٍد أىٍنذىرىتٍػهيمي الرُّسيلي ًف دىاًر الدُّ أىفَّ ٝبًى

 ىيوى كىاًضحه.
: كىالًَّذينى كى  فىريكا ٥بىيٍم نىاري جىهىنَّمى الى يػيٍقضىى عىلىٍيًهٍم كىنىًظّبيهي أىٍيضنا قػىٍوليوي تػىعىاذلى

أًّىا كىذىًلكى ٪بىٍزًم كيلَّ كىفيورو كىىيٍم  فػىيىميوتيوا كىالى ٱبيىفَّفي عىنػٍهيٍم ًمٍن عىذى
يىٍصطىرًخيوفى ًفيهىا رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا نػىٍعمىٍل صىا٢بًنا غىيػٍرى الًَّذم كينَّا نػىٍعمىلي أىكىدلىٍ 

[ ، فػىقىٍوليوي: ّٔ \ ٍّٓم مىا يػىتىذىكَّري ًفيًو مىٍن تىذىكَّرى كىجىاءىكيمي النًَّذيري ]نػيعىمّْرٍكي 
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[ ، ّٕ \ ّٓكىجىاءىكيمي النًَّذيري ] -ًإذلى قػىٍولًًو  -كىالًَّذينى كىفىريكا ٥بىيٍم نىاري جىهىنَّمى 
ـى إًيضىاحيوي  يًع أىٍىًل النَّاًر، كىمىا تػىقىدَّ ّّ أىٍيضنا ًف ٝبًى  قىرًيبنا.عىا

: كىقىاؿى الًَّذينى ًف النَّاًر ٣ًبىزىنىًة جىهىنَّمى اٍدعيوا رىبَّكيٍم  كىنىًظّبي ذىًلكى قػىٍوليوي تػىعىاذلى
اًب أىكى دلٍى تىكي تىٍأتًيكيٍم ريسيليكيٍم بًاٍلبػىيػّْنىاًت قىاليوا بػىلىى  ٱبيىفٍّْف عىنَّا يػىٍومنا ًمنى اٍلعىذى

ؿو ] قىاليوا فىاٍدعيوا كىمىا ديعىاءي  [ ، ًإذلى َٓ، ْٗ \ َْاٍلكىاًفرًينى ًإالَّ ًف ضىالى
يعى أىٍىًل النَّاًر أىٍنذىرىتٍػهيمي الرُّسيلي ًف دىاًر  الًَّة عىلىى أىفَّ ٝبًى غىٍّبً ذىًلكى ًمنى اآٍليىاًت الدَّ

نٍػيىا.  الدُّ
ٍرنىا كىأىٍمثىا٥بيىا ًف اٍلقيٍرآًف تىديؿُّ عى  لىى عيٍذًر أىٍىًل اٍلفىتػٍرىًة كىىىًذًه اآٍليىاتي الًٍَّب ذىكى

ا قىالىٍت ٝبىىاعىةه ًمٍن أىٍىًل  بًأىنػَّهيٍم دلٍى يىٍأهًتًٍم نىًذيره كىلىٍو مىاتيوا عىلىى اٍلكيٍفًر، كىًّٔىذى
 انتهى  اٍلًعٍلًم.

فيها بياف أف الكافر ال ينفعو عمل كىذا من قولو  السبعوف:ك السادسة 
 ًفيهىا ىيمٍ  النَّارً  أىٍصحىابي  أيكلىًئكى  بًآيىاتًنىا بيواكىكىذَّ  كىفىريكا كىالًَّذينى }تعاذل: 
: البقرة] {اٍلكىاًفرًينى  ًمنى  كىكىافى }، كمن قولو تعاذل: [ّٗ: البقرة] {خىاًلديكفى 

، فلم يقبل منو عمل، كدل ينتفع بعمل ٩با تقدـ، كيوضح ىذا قولو [ّْ
 ًف  سىٍعيػيهيمٍ  ضىلَّ  الًَّذينى ( َُّ) االن أىٍعمى  بًاٍْلىٍخسىرًينى  نػينىبّْئيكيمٍ  ىىلٍ  قيلٍ }تعاذل: 
نٍػيىا ا٢بٍىيىاةً   كىفىريكا الًَّذينى  أيكلىًئكى ( َُْ) صينػٍعنا ٰبيًٍسنيوفى  أىنػَّهيمٍ  ٰبىٍسىبيوفى  كىىيمٍ  الدُّ
مٍ  بًآيىاتً   {كىٍزننا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  ٥بىيمٍ  نيًقيمي  فىالى  أىٍعمىا٥بييمٍ  فىحىًبطىتٍ  كىلًقىائًوً  رىًّّْٔ

 يىا: قػيٍلتي  عىاًئشىةى  عىنٍ  :(ُِْ) كعند مسلم [َُٓ - َُّ: الكهف]
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 اٍلًمٍسًكْبى، كىييٍطًعمي  الرًَّحمى، يىًصلي  ا١بٍىاًىًليَّةً  ًف  كىافى  جيٍدعىافى  اٍبني  اهلًل، رىسيوؿى 
 خىًطيئىًٍب  رل  اٍغًفرٍ  رىبّْ : يػىٍومنا يػىقيلٍ  دلىٍ  ًإنَّوي  يػىنػٍفىعيوي، الى : " قىاؿى  نىاًفعيوي؟ ذىاؾى  فػىهىلٍ 
 ." الدّْينً  يػىٍوـى 

ىذا بعض ما مٌن اهلل تعاذل علٌي بو من الفوائد ا٤بستنبطة من ىذه القصة 
العظيمة من سورة البقرة كلو أردنا ا٤بركر على بقية الفوائد من بقية السور 

 لطاؿ ا٤بقاـ كخرجنا عن ا٤بقصود كاهلل ا٤بستعاف.
 هلل رب العا٤بْب .كا٢بمد 

 
  
 

 


