
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

)٢٩(ية اآلإلى ) ١٦(سورة ق من اآلية   
خالد بن عثمان السبت/  الشيخ  

 
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ِإذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّياِن عِن *ِل الْوِريِدِمن حب إليه ونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه نَفْسه ونَحن َأقْرب اإلنسان ولَقَد خَلَقْنَا{
وجاءتْ سكْرةُ الْموِت ِبالْحقِّ ذَِلك ما كُنْتَ * ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد * الشِّماِل قَِعيد الْيِميِن وعِن

 تَِحيد ِمنْه*وي وِر ذَِلكنُِفخَ ِفي الصِعيِد والْو م* شَِهيداِئقٌ وا سهعتْ كُلُّ نَفٍْس ماءجو* كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن لَقَد
ِديدح موالْي كرصفَب كِغطَاء نْكذَا فَكَشَفْنَا عنه بأ اإلنسان  يخبر تعالى عن قدرته على]٢٢-١٦:قسورة [ }ه

 وقد ،من الخير والشر آدم لى يعلم ما توسوس به نفوس بنيعاتنه  إمه محيط بجميع أموره حتى وعلْخالقه
ثت به تي ما حداهللا تعالى تجاوز ألمن إ(( :قال أنه -صلى اهللا عليه وسلم- ن رسول اهللاثبت في الصحيح ع

  .)١())تعمل أو نفسها ما لم تقلأ
من حبل  إلى اإلنسان ه تعالى أقرب يعني مالئكت}ونَحن َأقْرب إليه ِمن حبِل الْوِريِد{ :-عز وجل- وقوله
 تعالى اهللا ،جماعاتحاد وهما منفيان باإل أو لوللزم ح ي لئال فرما فإنم على العلومن تأوله ، إليهوريده

َأقْرب إليه  ونَحن{ :من حبل الوريد وإنما قال إليه  وأنا أقرب:فإنه لم يقلن اللفظ ال يقتضيه  ولك،وتقدس
يعني  ]٨٥:الواقعةسورة [ }ِمنْكُم ولَِكن ال تُبِصرون إليه ونَحن َأقْرب{ كما قال في المحتضر }يِدِمن حبِل الْوِر

مالئكة نزلت فال ]٩:الحجرسورة [ }ا لَه لَحاِفظُونِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّ{ :-تبارك وتعالى- وكما قال ،مالئكته
قدار اهللا بإ إليه من حبل وريده إلى اإلنسان وكذلك المالئكة أقرب -عز وجل- اهللا نبالذكر وهو القرآن بإذ

 بنا  وكذلك الشيطان يجري من،ةلشيطان لمل أن كما اإلنسان  منة فللملك لم، على ذلك لهم-جل وعال-
  .دق المصدوقاخبر بذلك الصكما أ ،مجرى الدمآدم 
 }ِمن حبِل الْوِريِد إليه ونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه نَفْسه ونَحن َأقْرباإلنسان  خَلَقْنَا ولَقَد{ :-تبارك وتعالى- قوله
 شيء طة التامة ال يخفى عليه من شأنهاح يذكر خلقه لإلنسان وأنه قادر عليه محيط به اإل-تبارك وتعالى-فاهللا

 ولهذا ،هي الصوت الخفي :لوسوسة في كالم العربصل اوأ، }ما تُوسِوس ِبِه نَفْسه ونَعلَم{ :ولهذا قال
تجدون هذا في كالم و ،ذا تحركت المرأة إلي الحصدره يعني الصوت الذي ي،الًث مليالح وسواس :يقولون

ري التي تج األشياء فهذه ،هحدث به نفس يعني ما ي}ما تُوسِوس ِبِه نَفْسه{ أن  المقصود،العرب شعراً ونثراً
 وال يخفى عليه منها ، يعلمها ويطلع عليها-تبارك وتعالى- اهللا ،حد من الناسل النفس ال يطلع عليها أفي داخ
كما  المراد بحبل الوريدو ،قبل هذا يعني مالئكته :هنا قال }ِمن حبِل الْوِريِدإليه  َأقْرب ونَحن{ : قال،خافية

                                                             

 برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححه ،)٣٤٣٣ (برقم نفسه، في طلق من باب الطالق، كتاب النسائي، رواه -  ١
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نسان له عرقان ، يعني كل إجينهو الذي بين الحلقوم والودوريد  حبل ال:-رحمه اهللا-القيم بن ا  الحافظيقول
له  اإلنسان  أن يعني،بين الحلقوم والودجين فحبل الوريد ،الودجان:  يقال لهما،معروفان على جانبي العنق

العاتق من كل  إلى قوملالح أو  هو الحبل الممتد ما بين الحلق:لوبعضهم يقو ،حبالن عن اليمين وعن الشمال
 أو بالقلب وهو العرق المعلق ، هو الوتين: حبل الوريدنإ :لحسن البصري وبعضهم يقول كا،دهة واحج

  .العرق المعروف ،القلب إلى الواصل
 ،جين عن يمين وعن شمال هما نفس الود:، يعني يقولجان الودا لكل إنسان حبالن وهم:يقولبعضهم  و
، يعني ةضافة بياني هي إ:ضافة يقولون هذه اإل،يدحبل الور }وِريِدِمن حبِل الْ إليه ونَحن َأقْرب{ :تعالىقوله ف

 مسجد : كقولهم، هو نفس الوريد:-رحمه اهللا-جرير بن ان هذا الحبل يقول الحبل الذي هو الوريد، فاآل
 مسجد ، حبل الوريد،هو نفس الوريدالحبل و ،نالوريد تبي أن يعني ، وقد مضى الكالم على نظائر هذا،الجامع
رحمه -كثير  بن  الحافظ حملهلمراد بالقربوا ،}ِمن حبِل الْوِريِد إليه ونَحن َأقْرب{ :تعالىوقوله ، الجامع

ه وعظمته، السنة والجماعة يثبتون صفة القرب هللا تعالى كما يليق بجاللأهل و، على قرب المالئكة هنا -اهللا
 ويتصل الصفة هذه ا يرجع إلى هل هي مم،ض المواضع ولكن يختلفون في تفسير بع،دله كثيرةوالقرب له أ

 :دلة ويقول وبين من يثبت القرب ببعض األ،نصوصل الورق بين من ينفي القرب بالكلية ويؤ وف،البها أو 
 مالئكة مثالً قرب ال،نما في قرب كذالدليل الفالني ليس في قرب اهللا، وإ ولكن ا،هي دالة على صفة القرب

 مثال بأنه قرب فسره وغاية ما يقال فيه عند المخالف يعني من ،شكال فيهفهذا ال إ ،لقرائنا أو السياق اعتبارب
 يوم{ :-تبارك وتعالى-قوله ك ، وهذا له نظائر، في التفسير فقطهذا من باب الخطأ: يقول -عز وجل-اهللا 

 ؟أو المقصود الكرب ،- وجلعز- هل الساق هنا المقصود به الصفة هللا ،]٤٢:القلم سورة[ }ساٍق عن يكْشَفُ
  ؟ هل هذا من التأويل، بالكربمن فسره السنة أهل من

 فهذا دليل ،)٢("هفيكشف عن ساق ":ال يقبل التأويلووصريح  واضح حديثالو ، هم يثبتون صفة الساق،ال يلزم
 ،لصفةذلك يقصد به ما في الحديث من ان إ: قال  فبعضهم، اآلية هنا تحتمل لكن،ثبات صفة الساقعلى إ

هل ، ]١١٥:البقرةسورة [ }فََأينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَِّه{ :-تبارك وتعالى-  قوله وهكذا في، الكرب:وبعضهم قال
 : لكن يقول، يثبت صفة الوجه بأدلة كثيرة-رحمه اهللا- اإلسالم شيخو ؟ناحيةالجهة وال أو المقصود به الصفة

  شيخ}ونَحن َأقْرب إليه ِمن حبِل الْوِريِد{ :كذلكأيضاً ذا الموضع  وه،الصفاتيات ليست من آ اآلية هذه
من حبل الوريد  إليه  ملك الموت أقرب، الموضع قرب المالئكة المقصود بهذا: يقول-رحمه اهللا-اإلسالم 

 إليه ونَحن َأقْرب *ِئٍذ تَنظُرون وَأنْتُم ِحينَ * الْحلْقُوم فَلَوال ِإذَا بلَغَِت{ لموتلنصوص الواردة في مجيء ملك ال
ونِصرال تُب لَِكنو وهذا الذي  ، وقرب ملك الموتالمراد قرب المالئكة :قال، ]٨٥-٨٣:الواقعةسورة [ }ِمنْكُم

 من حبل وريده اإلنسان لي تعالى أقرب إيعني مالئكته : يقول هنا-رحمه اهللا- كثير بن مشى عليه الحافظ
 ، بالعلمهناك من فسره جماع باإلان منفياتحاد وهماأو م حلول يلز  على العلم فإنما فر لئالأولهومن ت ،إليه
 :قالواه مستٍو على عرشه لق واهللا عاٍل من خ،نما قرب اهللا تعالى وإ،ليس المقصود قرب المالئكة: قال

                                                             

 ).٧٤٣٩ (برقم ،]٢٣:القيامة [}ناظرة ربها إلى ناضرة يومئذ وجوه{: تعالى اهللا قول باب التوحيد، كتاب البخاري، رواه - ٢



 

 أن هؤالء توهموا :هقولب ،يرد على هؤالء -رحمه اهللا- اإلسالم شيخو ، قريب بعلمه،ود به قرب العلمالمقص
ما يكُون ِمن نَجوى ثَالثٍَة { ،حاطةبالعلم واإل ه العامة مع خلقفمعيته ، وخاصةة فالمعية عام،المعيةالقرب مثل 

مهاِبعر و{ ، بالعلممسبوقة اآلية وهذه ،]٧:المجادلةسورة [ }ِإلَّا هتَر أن َألَم وما ِفي السم لَمعي ا ِفي اللَّهماِت و
المقصود به  أن دليل علىهذا قرينة و: - تعالىرحمه اهللا- اإلمام أحمد  كما قال، بالعلممختومة و}اَألرِض
 هفهو مستٍو على عرشليس بذاته  :يعني ،بالنصر والتأييد الخاصة ةذلك المعي وك مع المتناجين بعلمه،كونه

 المعية تكون عامة وخاصة مع جميع ،لقرب ليس كالمعيةن اإ : يقول-رحمه اهللا- اإلسالم  فشيخ،فوق خلقه
  .  يوجد قرب عام يعني ال،ن قرب خاص في القرآما القرب فإنه في جميع المواضع أ،ةحاطالخلق بالعلم واإل

 اهللا عليه صلى-وقول النبي ،]١٨٦:البقرةسورة [ }وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع{
 ،من الساجدين أو ، فهذا قرب خاص من الداعين،)٣())قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدأ(( :-وسلم

من هذا القرب من المحتضرين هذا قرب عام  ]٨٥:الواقعةسورة [ }ِمنْكُم إليه ونَحن َأقْرب{ :ولكن القرب العام
 هؤالء الذين : فيقول،"ذلك في المعية إنما ،ي القرآنال يوجد قرب عام ف": اإلسالم  يقول شيخ،كل محتضر

نما القرب قرب ، وإ هذا ال وجود له في القرآن: يقولبعلمه،:  فقالوا،مثل المعية أنه  بالعلم ظنوافسروه
 أهل ، فال يوجد قرب خاص منكان هذا القرب من الجميع كل محتضر المؤمن والكافر لما  ولهذا،خاص
 وال يكون من ،هو قرب خاص إنما  هذا القرب العام ال وجود له في القرآن: يقول،ذا هو قرب عام إ،الكفر

 :دله على هذا يقولابن كثير هنا يذكر أو ، من كل محتضر فهذا قرب المالئكةاًذا كان قريب إذاً إ،الكافرين
}بَأقْر ننَحإليه و { ،يعني المحتضر }ِمنْكُملَِكنوونِصرلْنَا { : كما قال تعالىئكتهيعني مال، } ال تُبنَز نِإنَّا نَح

اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو { يقصد ؟لها عالقة بالقربهذه ليس  ؟ماذا يقصد بهذه هنا ،]٩:الحجرسورة [ }الذِّكْر نِإنَّا نَح
لْنَا الذِّكْرَل{  جبريل-صلى اهللا عليه وسلم- من الذي نزل به على النبي ،}نَزال ِبِه نَزوحر لَى * الَْأِمينع قَلِْبك 

ِلتَكُون ِمن نِذِرين{ : قال،]١٩٤-١٩٣:الشعراء سورة[ }الْملْنَا الذِّكْرنَز نكذلك  ، بواسطة الملكوقد نزله }ِإنَّا نَح
كما - يعني }اِنالْمتَلَقِّي يتَلَقَّى ِإذْ{ :ولذلك قال ،خر ما ذكر إلى اإلنسان من حبل وريده إلى آقربأالمالئكة 
 كالم طويل مفصل في له اإلسالم شيخو ن،ي تلقي المتلقي حال}ونَحن َأقْرب إليه ِمن حبِل الْوِريِد{ -سيأتي
 يبقى الكالم في بعض المواضعو ،السنة يثبتون القرب هللا تعالىأهل ف ، شرح حديث النزول: ومن ذلك،كتبه

    والنصوص في قرب اهللا، ذلكثبت العبدفيه إذا أ؟ فهذا ال إشكال من قرب المالئكة أو هل هذا من قرب اهللا
، ]١٨٦:البقرةسورة [ }وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع{ : يعني متنوعة- تعالىتبارك-

 شيخ و،قرب العبد من ربه هنا ،)) من ربه وهو ساجد العبدقرب ما يكونأ(( وهكذا ،هذا قرب من الداعين
 الرب من : ما قال،العبدما يكون  قربأ ، إليهب قلبهيقر: يقول ثل هذا الحديثعندما يتكلم على ماإلسالم 

ار ص إليه وإذا قرب قلبه إليه  فيقرب قلبه: يقول، واهللا فوق العرشرض والعبد في األ،العبد من ربه ،العبد
 :يقول ، قريب منا مكة،منا مكة قربت :مكة واقتربت منها تقول إلى شيتذا م كما تقول مثال إ، منهاًاهللا قريب

أقرب ما يكون ((إن كان الذي اقترب هو العبد  و، منهاًالرب يكون قريب أن زوملقرب العبد من الرب يعني بال

                                                             

 ).٤٨٢ (برقم والسجود، الركوع في يقال ما باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ٣



 

 ]٦١:هود سورة[ }مِجيب قَِريب ربي ِإن ِإلَيِه تُوبواْ ثُم فَاستَغِْفروه{ : قوله لكن في،))العبد من ربه وهو ساجد
 لي شبراًمن تقرب إ(( :كذلكو ،-تبارك وتعالى- ه الصفة هللا هذفهذا قرب خاص من الداعين وهو أحد أدلة

 :-صلى اهللا عليه وسلم- في قوله وكذلك ،)٤())اً تقربت منه باعاً ومن تقرب مني ذراع،اًتقربت منه ذراع
حدكم من عنق أ إلى قربالذي تدعون أن إ(( ،هذا القرب من الداعين ،)٥()) قريباًولكن تدعون سميعاً((

 من النار  عبداًيعتق اهللا فيه أن  من من يوم أكثرما(( :الموقف يوم عرفة أهل  من، وكذلك قربه)٦())راحلته
كن  ل،السنة يثبتون هذاأهل ف،  فهذا يدل على القرب،)٧()) ثم يباهي بهم المالئكة وإنه ليدنو،من يوم عرفة
 ذكر يكون كل موضع أن وال يلزم من جواز القرب عليه" :يقول :وردهاأ أن ردتالتي أ اإلسالم عبارة شيخ
غاية ما : يعني،النص يحتمل أن :يقصد، )٨("مور الجائزة يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من األفيه قربه

، مل عليهص الوارد فإن دل على هذا حلنر في انظَوي" :يقول ،في التفسير عند المخالفيقال خطأ   أنكلهنا
وهذا كما تقدم " :يقول،  تعالىنها في قرب اهللالنصوص أكما سبق في بعض ، )٩("وإن دل على هذا حمل عليه

    كالم مفيد في هذا الموضع حيث قال -رحمه اهللا-لتلميذه اإلمام ابن القيم  و،)١٠("تيان والمجيءفي لفظ اإل
من ذلك  إليه قربقلبه فيكون أ إلى  الذين يصلونقربه من العبد بمالئكته أنه الثانيوالقول   ":-رحمه اهللا-

    ، ]٣:يوسفسورة [ }نَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصِص{ : قوله هذا مثل:وسمعته يقول،  شيخنا اختاره،العرق
  .)١١("]١٨:القيامةسورة [ }ِبع قُرآنَهفَِإذَا قَرْأنَاه فَاتَّ{ :قولهو

  . بواسطة الملك،هذا عن طريق الملكيقصد كل 
 ه،هو بأمرذ إ إليه ، فنسب تعليمه بأمر اهللا هو الذي قصه عليه-عليه السالم-فإن جبريل : "-رحمه اهللا-وقال 

  في تفسير هذه-مارضي اهللا عنه-عباسبن ا  كما في صحيح البخاري عن عليهوكذلك جبريل هو الذي قرأه
 ولَقَد خَلَقْنَا{ :فإنه قاليأبى ذلك  اآلية  أول:قلت، ته حتى يقضيها رسولنا فانصت لقراءفإذا قرأه :اآلية

  .)١٢("}ونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه نَفْسهاإلنسان 
ن حبِل ِم إليه ونَحن َأقْرب{ : ثم قال خلق والذي يعلم ما توسوس به نفسههذا ليس الملك الذي يعلم والذي

  .}ِدالْوِري

                                                             

 كتاب ومسلم، ،)٧٥٣٦ (برقم ربه، عن وروايته - وسلم عليه اهللا صلى- النبي ذكر باب توحيد،ال كتاب البخاري، رواه - ٤
 ).٢٦٧٥ (برقم تعالى، اهللا إلى والتقرب والدعاء الذكر فضل باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر

 ).٦٣٨٤ (برقم عقبة، عال إذا الدعاء باب الدعوات، كتاب البخاري، رواه - ٥

 ).٢٧٠٤ (برقم بالذكر، الصوت خفض استحباب باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب سلم،م رواه - ٦

 ).١٣٤٨ (برقم عرفة، ويوم والعمرة الحج فضل في باب الحج، كتاب مسلم، رواه - ٧
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وفي صحيح مسلم من :  قلت،سباب وتخليق المالئكةهو باأل إنما وكذلك خلقه لإلنسان: "-رحمه اهللا-وقال 
 أسوي أنثى ذكر أم يارب :فيقول الملك الذي يخلقه :لق النطفةفي تخ -رضي اهللا عنه- سيدُأ بن حديث حذيفة

ال ينافي ذلك استعمال المالئكة  و،حدهفهو سبحانه الخالق و شاء ويكتب الملك ما  فيقضي ربك؟م غير سويأ
  .)١٣(" خالق على الحقيقة غيرهمانه فما ثَ له سبحقٌ وتخليقهم خلْأفعالهم فإن ،ذنه ومشيئته وقدرته في التخليقبإ

  .من العبد في هذا الموضع -عز وجل-القرب هو قرب اهللا  أن يرى -رحمه اهللا-الشنقيطي 
قرب ال يوجد منه ال : فيقول،ف المعية منها عام ومنها خاصبخالقرب كله خاص ال :يقول اإلسالم شيخ

 كل محتضر بهذا ، جميع الخلق قرب عام باعتبارهذاالموضع  فلما جاء عند هذا ،خاص وعام فكله خاص
المواضع التي يثبت فيها قرب يقول  ،-عز وجل- هذا ليس قرب اهللا :يقول اإلسالم  عليه شيخ وبناء،االعتبار

  .ةعرفأهل قرب من  ، السائلين منقرب ، الداعين من قرب، هو قرب خاصاهللا من العبد
 صفة الخالصة أنو ،المواضع كهذايحتمل في بعض  أنه  يعني،بأنه جائز اإلسالم فهذا الذي قال فيه شيخ

مر  واأل،؟ال أو على قرب اهللا من خلقةهل تدل النصوص بين أهل السنة في هذه الخالف  لكن ،القرب ثابتة
  .يسير

ِإذْ { :ا قال تعالى هاهناذخبر بذلك الصادق المصدوق وله آدم مجرى الدم كما أ بنوكذلك الشيطان يجري من
  . اإلنسانذين يكتبان عمللاليعني الملكين  }يتَلَقَّى الْمتَلَقِّياِن

ِإذْ يتَلَقَّى *  يه ِمن حبِل الْوِريِدونَحن َأقْرب إل{ :-كما سبق- والمعنى }يتَلَقَّى الْمتَلَقِّياِن{ خذ هو األ:التلقي
يعني حين  }ِإذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّياِن{ ،من وريد حلقه إلى اإلنسان قربأ ،"أقرب"بـ  متعلقة هناتكون إذ  }الْمتَلَقِّياِن

 به نفسه،يعلم ما توسوس  -عز وجل- يعني اهللا ، حال التلقي،في هذه الحال إليه قربيتلقى الملكان نحن أ
 كون الملكين حال إليه شياءمن حبل وريده الذي هو أقرب األ إليه قربواهللا أ ،رب اهللاقُ أنه وعلى هذا التفسير
 اًعذار وإ، للحجةاً قطع-يعني من المالئكة- فاهللا جعل ذلك عليه ،فعالعنه من األقوال واأليتلقيان ما يصدر 
 وِإن{جعل عليه من الحافظين شهوداً يشهدون عليه  أنه لى العبد ولكن من باب التثبيت ع،وإال فاهللا يعلم حاله

كُملَيع اِفِظين{ ه،يحفظون عمل ]١٠:االنفطارسورة [} لَح ا كَاِتِبينامِكر* لُونا تَفْعم ونلَمع١١:االنفطارسورة [ }ي -
١٢[.  

سان لقرار الثم األمر الرابع وهو إ ، الجوارحطق الجوارح وشهادةمر الثالث وهو ناأل إلى هذا باإلضافة
 : على هذا يكونذاً إ،جة والعذر على العبد فكل ذلك من باب التوثيق وقطع الح،واعترافه بعد شهادة الجوارح

يربطونها  -حياناًأ-  فأهل العلم، وإذ مثل هذه ترد كثيراً، أقرب حين}ِإذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّياِن{لقرب يتعلق با }ِإذْ{
 ِإذْ{ . يعني بفعل مقدر محذوف،-مثالً- }ِإذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّياِن{ واذكر ،اً ذلك مستأنفيجعلوبعضهم  ،ا قبلهبشيء
  .}ِللْمْؤِمِنين تَقُوُل ِإذْ{واذكر : أي ]١٢٤:عمران آل سورة[ }ِللْمْؤِمِنين تَقُوُل
   .دأي مترص } الشِّماِل قَِعيد الْيِميِن وعِنعِن{ :قال
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هما أن  معفرده وهنا أ} الشِّماِل قَِعيد الْيِميِن وعِنعِن{ ،يرصد ما يصدر عنه الذي يرصده، دصلرالقعيد يقال ل
 :بعضهم يقول ،ن اليمين قعيد وعن الشمال قعيدعأنه  باعتبار } الشِّماِل قَِعيد الْيِميِن وعِنعِن{ :اثنان فقال
 ل لداللة الثاني عليه كما مشىوفحذف األ ،قعيد وعن الشمال قعيداليمين ليه عن ول لداللة الثاني عحذف األ
 الشِّماِل  الْيِميِن وعِنعِن{فأكثر  يصلح للواحد "قعيد"ن إ: يقول وبعضهم ال يوافق على هذا ،سيبويهعلى هذا 

{ كلمة أن ،خفش األن األصل عدم التقدير كما يقولهإ و،لتقديرل حاجة ال نهإ و}قَِعيدِن{ تفي لذلك كله }قَِعيدع 
س واألكيل جاِلد كالجليس بمعنى المقاِعمالقعيد هو الو،  قعيدان:نه قال يعني كأ} الشِّماِل قَِعيدالْيِميِن وعِن
ماله  رقيب يحفظ أعدقاعنما م قاعد وإ:ى قعيد بمعن ليس، وهذا هو الذي عليه المحققون،اكلؤبمعنى الم

 } ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد* الشِّماِل قَِعيد  الْيِميِن وعِنعِن{ اإلنسان مور يتتبع أيعني ،قوالهوأ
 يحصل له نعاس أو ينام أو شرب أو كلينشغل بأ أو اضر مهيأ ال يغيب وال يذهب لحاجةحي أ:  وعتيد،يرقبه

 فالمخلوق قد ، في كل لحظة ال يغيب عنه شيء من هذه التصرفات هو يرقبه،حديتلهى بمكالمة أ أو غفلةأو 
 إليه ظر لربما ينلب ، بنعاس، ينشغل عنه بنوم،ه انشغل عنه بمكالمة غير، ينشغل عنه ولكنه،اًيرقب مخلوق

حوال كل ما اضر ال يغيب بحال من األتيد فهو حك رقيب ع ولكن هذا الملَ،خر يفكر فيهوعقله في مكان آ
رِقيب { ،عنه خر يشغلهابته متخصص في هذا ليس عنده شغل آ لكت ومعد،لعبد فهو يرصده ويكتبهيصدر عن ا

ِتيداإلنسان  أنولو ،خر يكتب السيئاتوهما اثنان أحدهما يكتب الحسنات واآل }ع ثنان كل به من البشر او
ا كان الناس يتضايقون إذا إذ،  بما رحبتضاقت به األرضو ،نحاء المعمورةانه ويرصدانه لضاقت به أيرقب

 فكيف بمن يرقبه آناء الليل ،لك ال يحتملون هذاذغير  أو سيارة وهم وقوف عند إشارةالنظر أحد إليهم ب
ذا كان وراء إ ، هو ال يعرف ما الذي يجريهي بيتف اإلنسان ذا دخل المخلوق الذي يرقبه إ؟وأطراف النهار

وال يدري ما الذي  إليه وذاك ينظرخر يتحدث مع آ اإلنسان هذالربما يكون  ،الجدار ال يعرف ما الذي يجري
المالئكة  انهأ }ِمن حبِل الْوِريِد إليه نَحن َأقْربو{ اإلسالم  وعلى قول شيخ، لكن هذا الملك ال،يدور بينهم

 ألنه ال ؛ ماذا يقوله ال يعلم عنيكون بعيداً بينما المخلوق الذي يرصده ويرقبه ،}َأقْرب إليه ِمن حبِل الْوِريِد{
 في -تبارك وتعالى-عظم البواعث على مراقبة اهللافهذا من أ ،!؟ فكيف يعلم بخطرات النفس،صوته إليه يصل

ا ال  وكف عن كل مارعوىو -تبارك وتعالى-يقن هذا خاف اهللا  ومن أ،سر والعالنيةفي ال ،الخلوة والجلوة
 ، فالخلوة على هذا االعتبار متعذرة،طالقاًال يحصل له خلوة إ أنه م ألنه يعليليق وصار عليه رقيب من نفسه؛

  على هذاعللو ج ، ويرقبان وينظران، ولكن اهللا يراه والملكان معه يكتبان ويرصدان،خلوه عن الناسهي 
ما ينقل األصوات وكاميرات  -كرمكم اهللاأ- هلخالء وفي غير وفي كل مكان حتى في مكان ا،في بيتهاإلنسان 

  ؟العبد إلى -تبارك وتعالى-فكيف بنظر اهللا، نفاس وحركة العينيحسب األ اإلنسان صارل
مطالب النفس الدنية  إلى فيهاوقات التي صار الوصول هذا المعنى كثيرا في مثل هذه األ إلى ونحن بحاجة

ذا ما وجدت هذه  إ]٤٣:هود سورة[ }ِحمر من ِإالَّ اللِّه َأمِر ِمن الْيوم عاِصم الَ{ ،العبد من اليد للفم إلى قربأ
  تبارك -مساخط اهللا ويقارف  ، وإال فإن العبد قد يسرح في أودية الهلكة-تبارك وتعالى-المراقبة هللا 

جبال تهامة كيأتي بأعمال (( :-صلى اهللا عليه وسلم- ثم يكون حاله كحال ذاك الذي قال عنه النبي،-وتعالى



 

م اهللا رذا خلو بمحاإ(( الء هؤ،ذهبها ي)) منثورايجعلها اهللا هباء ذلكحسنات ثم بعد من ال البيضاء
  .)١٤())انتهكوها

 أي إال ولها من يرقبها }عِتيد رِقيب لَديِه ِإلَّا{ أي ما يتكلم بكلمة }قَوٍل ِمن{ابن آدم  أي }قَوٍل ِمن يلِْفظُ ما{
الىعد لذلك يكتبها ال يترك كلمة وال حركة كما قال تعم: } اِفِظينلَح كُملَيع ِإنو * ا كَاِتِبيناما * ِكرم ونلَمعي

لُونوهو قول الحسن وقتادة، هو ظاهر اآلية ،فيكتب الملك كل شيء من الكالم، ]١٢-١٠:االنفطارسورة [ }تَفْع 
صلى اهللا عليه - قال رسول اهللا:  قال-رضي اهللا عنه- أحمد عن بالل بن الحارث المزني وقد روى اإلمام

 -عز وجل-إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اهللا (( :-وسلم
 له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت،

    كم من كالم قد منعنيه حديث  : فكان علقمة يقول،)١٥())يكتب اهللا تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه
حسن صحيح وله شاهد في  :وقال الترمذي، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ،بالل بن الحارث

  .الصحيح
 فالقلم أحد اللسانين، ،كم من كتابة كم من فعل، كم من كالم، كم من كالم قد منعنيه حديث بالل بن الحارث

  بط عشواء ويكتبون ما يحلو لهم في المنتديات والمواقع ووسائل التواصل وما إلى ذلك، الذين يخبطون خف
ق على كل شيء، والبد أن يبدي رأيه في كل شيء، والبد أن يشمت في كل شيء، والبد أن والبد أن يعلِّ

ا لكن لألسف هم حديث بالل بن الحارث عن كثير من هذيهرف بما ال يعرف، هؤالء لو عرفوا حقيقة ذلك لكفّ
 في وهذا القول الذي قال به الحسن وقتادة ،الغفلة غالبة وكأن اإلنسان قد رفع عنه القلم فيما يكتب وما يقول

، -مارضي اهللا عنه-ابن عباس :  به جماعة آخرون منهمقال }ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد{: قوله
نكرة في سياق الشرط، وقد سبقت بمن والنكرة : ، فقول}ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل{ : قالوظاهر اآلية يدل عليه ألنه

ها من الظهور في العموم إلى تنقل فإذا سبقت بمن في سياق الشرط أو النهي أو االستفهام تكون للعموم،
ن الملك إ :وقال هؤالء. }ِقيب عِتيدِإلَّا لَديِه ر{ : قول، أي}ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل{التنصيص الصريح في العموم، 

لكنهم يتفقون في  أكلت وشربت ومشيت وذهبت ورجعت وقمت وقعدت كل هذا يكتب،: يكتب كل شيء
تبارك -النهاية على أن الذي يترتب عليه الجزاء هو ما يتصل بالتكليف يعني مما يقوله اإلنسان من طاعة اهللا 

 جزاء فبعضهم عليهاال يترتب مما العادية ذهبت وجئت ونحو ذلك  أو من معصيته، أما األشياء -وتعالى
من قوٍل يترتب عليه  : يعني}ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد{إن هذا ال يكتب وإنما المقصود  :يقول

  بهذا المعنى،ة العرب فهو مخصوصهو بهذا االعتبار وبهذا التقدير، وأن هذا على طريق :جزاء، قالوا
 من على أيومحى ما ال يترتب عليه الجزاء، يكتب كل شيء ثم ي :واآلخرون أخذوا بظاهر اللفظ فقالوا

 المقصود ما يترتب عليه الجزاء أن اإلنسان يحاسب نفسه ،}ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد{المعنيين 
                                                             

 ،)٤٦٣٢ (برقم األوسط، المعجم في والطبراني ،)٤٢٤٥ (برقم الذنوب، ذكر باب الزهد، كتاب ،هماج ابن رواه - ١٤
 ).٥٠٥ (برقم الصحيحة، السلسلة في األلباني وصححه

 ،هماج وابن ،)٢٣١٩ (برقم الكالم، ةقل في باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن الزهد كتاب الترمذي، رواه -  ١٥
 ).٨٨٨ (برقم الصحيحة، السلسلة في األلباني وصححه ،)٣٩٦٩ (برقم الفتنة، في اللسان كف باب الفتن، كتاب



 

 ليس ذلك ،هذه الكلمة يكون فيها مخالفة أو ال يكون فيها مخالفةأن يس المقصود فال يتكلم حتى يزن الكلمة، ول
، يعني قد يكتب كالماً جميالً من ؟فحسب، بل هناك معنى آخر فوق هذا، هل له فيها نية أو ليس له فيها نية

ن كالم  أو م-رضي اهللا عنهم- أو من كالم السلف -صلى اهللا عليه وسلم- الحكمة أو من كالم المعصوم
 تبارك - قال فالن وهو ال يقصد بذلك وال يريد بهذا وجه اهللا ،بن القيما قال الحافظ ،بعض أهل العلم

  .، فيكون بذلك مرائياً أو مسمعاً أو له قصد فاسد فيحاسب على هذا ويقع في الشرك األصغر-وتعالى
عرف وأن ذكر وأن ي أن يعزز نفسه، أن يوكثير من الناس ال يتفطن لهذا فقد يورد ألواناً من الفوائد وهو يريد

من هذا القبيل ثم ينظر   فيكتب مقالة أو ينزل خطبة أو؟يشتهر وأن يحمد، فيكتب ثم يفتح ماذا قال الناس عنه
 فهذا قصد فاسد يكون على صاحبه من الوزر بقدر جنايته، ؟ لم يعجبوا بهوماذا قالوا عنه هل ُأعجبوا به أ

 ألن ذلك جميعاً ينقش في ؛ان أن يتبصر بها ولو أنه تبصر بها لقل كالمه وقلت كتابتهفهذه أمور يحتاج اإلنس
ما { صحيفته، وإذا نظرت إلى حالنا في كثير من هذه المالبسات كأننا غير مكلفين وكأن هذه اآليات لم تنزل،

ِتيدع ِقيبِه ريٍل ِإلَّا لَدقَو لِْفظُ ِمنبق هذا ال يختص باألقوال بل  وكما س،-لعافيةنسأل اهللا ا-غفلة عارمة  }ي
ما الذي يتوجه إليه القلب من المقاصد الفاسدة والنيات  في األفعال، وفي أعمال القلوب،  في كل شأن،يكون

  .كل هذا يكتبه الملك وما إلى ذلك،
عز يقول ، ]١٩:قسورة [ }نْه تَِحيدوجاءتْ سكْرةُ الْموِت ِبالْحقِّ ذَِلك ما كُنْتَ ِم{: -تبارك وتعالى-وقوله 

ذَِلك ما {وجاءت أيها اإلنسان سكرة الموت بالحق أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه : وجل
تَِحيد أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فال محيد وال مناص وال فكاك وال خالص}كُنْتَ ِمنْه .  

المقصود بها شدته وغلبته على اإلدراك : سكرة الموت }كْرةُ الْموِت ِبالْحقِّوجاءتْ س{: -تبارك وتعالى-قوله 
وعقل اإلنسان بحيث يصير في حال تشبه الذهول والسكر كأن العقل يسلب لشدة الموت ولشدة النزع كما قال 

وجاءتْ سكْرةُ { فهذه الشدة تذهب بعقل اإلنسان، ،)١٦())إن للموت لسكرات((: -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
وتارةً تكون هذه السكرة للهول  فإن هذه السكرة تارةً تكون للنزع، وتارةً تكون للفرح الشديد، }الْموِت ِبالْحقِّ

سورة [ }وتَرى النَّاس سكَارى وما هم ِبسكَارى ولَِكن عذَاب اللَِّه شَِديد{الشديد، وتارةً كما هي أهوال القيامة 
 اإلنسان في مواقف الشدة قد يصيبه مثل هذا يكون في حال كأنه في حلم قد ال يشعر بالناس حوله ]٢:لحجا

 الحوادث أو نحو -نسأل اهللا العافية للجميع-ويكلمونه وال يفقه عنهم، ويحصل هذا في أوقات الشدة أحياناً 
عضهم لربما قطعت رجله أو نحو  وب، وبعضهم يقوم ويقع،ذلك، تجد الرجل يقوم بحاٍل بعضهم يقوم يؤذن

لم أكن أشعر :  ولربما كلمه بعضهم بكالم وإذا قيل له بعد ذلك يقول،ذلك وهو ال يشعر بها، والناس يكلمونه
 وهناك نوع ،لكنه في حال من الذهول كالسكر -مثالً-بشيء من ذلك إطالقاً وهو في حال لم يكن في إغماء 

 هذا الذي يحصل له رئاسة إن لم -رحمه اهللا-بن القيم اسميه الحافظ آخر من السكر وهو سكر الرئاسة كما ي
يوفق ويهدى قلبه ويسدد لسانه فإنه يكون في حال من السكر ال يقبل فيها نصح الناصحين وال يرعوى وال 

 ما{ :ه وتقصيره، وإنما يرى دائما أنه في حال من الكمال، ولسان حالهئيتذكر وال يتبصر بعيوبه وأخطا
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 تكلم عن مثل -رحمه اهللا-، والحافظ ابن القيم ]٢٩:غافر سورة[ }الرشَاِد سِبيَل ِإلَّا َأهِديكُم وما َأرى ما ِإلَّا يكُمُأِر
الذي ا هذا، وأن الرجل قد يكون له صاحب وإذا صارت له رئاسة فإنه قد يتغير عليه، فيعجب من حاله م

سكر الرئاسة أعظم  : ألنه سكران، فيقول-لم يستغرب-يستنكر غيره؟ لكن لو شرب المسكر وتغير عليه لم 
 ولذلك أحياناً اإلنسان قد يتعجب كيف ال يبصر هذا مثل هذه المفاسد؟ كيف ال يبصر هذه ،من سكر الخمر

 في كذا؟ لماذا ال يراقب ربه في كذا؟ لكنه ال يفكر بنفس الطريقة التي -عز وجل-  كيف ال يتقي اهللالحقائق؟
  .تبارك وتعالى-يها، هو في سكرة، إال من رحم اهللا تفكر ف
وجاءتْ سكْرةُ الْموِت {يعني ما كنت منه تفر، فال محيد وال مناص عنه  }ذَِلك ما كُنْتَ ِمنْه تَِحيد{: قال

 :فيها تقديم وتأخير: ، وبعضهم يقولبالموتالحق هو الموت، السكرة هذه جاءته :  بعضهم يقول}ِبالْحقِّ
 قد مضى هذا مراراً أن األصل في الكالم الترتيب، األصل عدم التقديم والتأخيرو جاءت سكرة الحق بالموت،

وأنه مهما أمكن حمله على معنى صحيح على النسق الذي جاء به القرآن من غير دعوى تقديم وتأخير فهذا 
  .هو األصل

سكرة الموت هي التي جاءت بالحق  }وجاءتْ سكْرةُ الْموِت ِبالْحقِّ{ وهنا يمكن أن يحمل على هذا المعنى
 الحق بالموت هذه جاءت فيها قراءة شاذة ةجاءت سكر: الذي هو الموت، ولكن القول بالتقديم والتأخير هنا

المتواترة  فإذا صح سندها فإن القراءة الشاذة تفسر القراءة -مرضي اهللا عنه-قرأ بها أبو بكر وابن مسعود 
  .كما هو معلوم
 :الموت يقال له فالن جاءه الحق من ربه، كما في حديث عثمان بن مظعون،: يقالو حق، :الموت يقال له

 . الحقُّاً جاء فالن،حق، الموت حق

 أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبت في الصحيح عن النبي : قال
  : قوالن}ذَِلك ما كُنْتَ ِمنْه تَِحيد{:  وفي قوله،))ن للموت لسكراتإ !حان اهللاسب((: وجهه ويقول

 أن ما هاهنا موصولة أي الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتتناءى وتفر قد حل بك وقد نزل :أحدهما
  .بساحتك

  .ه ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه وال الحيد عن:أن ما نافية بمعنى: والقول الثاني

 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك الذي كنت منه تفر، هذا الذي كنت تفر ،أنها موصولة: على المعنى األول
  . هاهو يقابلك ويالقيك وينزل بك ،وتحاذرهمنه طول عمرك وتتوقاه وتخافه 

 يعني ما منه مفر، ما }نْه تَِحيدوجاءتْ سكْرةُ الْموِت ِبالْحقِّ ذَِلك ما كُنْتَ ِم{أن ما نافية : وعلى المعنى الثاني
إذا نزل فذلك الذي   يعني ما منه بد، ما منه مفر، ما منه مخرج،}ذَِلك ما كُنْتَ ِمنْه تَِحيد{من منه مخلص 

وجاءتْ سكْرةُ { من أقطارها ال يغنون عنه شيئاً، والمعنى األول هو المتبادر واأعيا األطباء، ولو اجتمع
 يعني هذا الذي كنت تحاذره وتريد الفرار منه وتتوقاه دائماً، هاهو قد }الْحقِّ ذَِلك ما كُنْتَ ِمنْه تَِحيدالْموِت ِب

  . فنزل بك ما كنت تخشى وتتقي ال يدفعه عنك أحد،حل بك ونزل وجاءت به سكرة الموت
ونَحن َأقْرب إليه ِمنْكُم ولَِكن ال  * ِحينَِئٍذ تَنظُرون وَأنْتُم * الْحلْقُوم فَلَوال ِإذَا بلَغَِت{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 ونِصرال  *تُبإفَلَو ِديِنينم رغَي ا * ن كُنتُمونَهِجعإتَراِدِقينص ذَا إ{وهكذا ، ]٨٧-٨٣:الواقعةسورة [ }ن كُنتُم



 

 ،علم أنه الفراقوادعوا الطبيب وظن   الطبيب،هاتوا ]٢٧- ٢٦:القيامةسورة [ }وِقيَل من راٍق * التَّراِقيبلَغَِت
  .]٣٠- ٢٩:القيامةسورة [ }ٱلْمساقُ يومِئٍذ ربك إلَٰى  * الساقُ ِبالساِقوالْتَفَِّت{تيقن 

مثل الذي ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : وقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن سمرة قال
عيي وُأسهر دخل جحره وقالت له ا ُأن، فجاء يسعى حتى إذ مثل الثعلب تطلبه األرض بدييفر من الموت

 ومضمون هذا ،)١٧()) فخرج وله حصاص، فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات،نييا ثعلب دي: األرض
  . كما ال انفكاك له وال محيد عن األرض، كذلك اإلنسان ال محيد له عن الموت:المثل

قد تقدم الكالم على حديث النفخ في الصور  }ونُِفخَ ِفي الصوِر ذَِلك يوم الْوِعيِد{: -رك وتعالىتبا-وقوله 
  .والفزع والصعق والبعث، وذلك يوم القيامة

، -كما هو معلوم- د يوم القيامة فيه وعد ووعي}ونُِفخَ ِفي الصوِر ذَِلك يوم الْوِعيِد{ -تبارك وتعالى-هنا قوله 
عيد للكافرين ووعد للمؤمنين، والوعيد يقال في العذاب والوعد يكون في الثواب، فيوم القيامة فيه هذا وهذا، و

  .والترهيب والتخويف منه للتهويل وبيان شدة ذلك اليوم، }ذَِلك يوم الْوِعيِد{ ذكر الوعيد دون الوعد فهنا
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-وفي الحديث أن رسول اهللا 
: -صلى اهللا عليه وسلم-يارسول اهللا كيف نقول؟ قال رسول اهللا : ، قالوا))جبهته، وانتظر أن يؤذن له

  .)١٨())حسبنا اهللا ونعم الوكيل:  حسبنا اهللا ونعم الوكيل، فقال القوم:قولوا((
هذا هو   ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله،:أي }يدوجاءتْ كُلُّ نَفٍْس معها ساِئقٌ وشَِه{

سمعت :  قال-مولى لثقيف-وهو اختيار ابن جرير ثم روى عن يحيى بن رافع  الظاهر من اآلية الكريمة،
 :فقال }وجاءتْ كُلُّ نَفٍْس معها ساِئقٌ وشَِهيد{ يخطب فقرأ هذه اآلية -عنهرضي اهللا -عثمان بن عفان 

  .سائق يسوقها إلى اهللا تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت
، أن معنـى    -واهللا تعالى أعلم  - وهو اختيار ابن جرير ولعله األقرب        -رحمه اهللا -بن كثير اهكذا ذكر الحافظ    

 وشهيد يشهد عليها من المالئكة، فكل هؤالء من المالئكة، وبعـضهم  ،سائق يسوقها من المالئكة : سائق وشهيد 
ولكن الشهيد من أنفسهم، يعني األيدي واألرجل الجوارح         -كما يقول الضحاك  -ن السائق من المالئكة     إ: يقول

 وشهيد يشهد عليها من جوارحهم كما       ،سائق يسوقها  }وجاءتْ كُلُّ نَفٍْس معها ساِئقٌ وشَِهيد     { التي تشهد عليهم  
 وإنمـا  ،لقرين من الشياطين، ال على أنه يـسوقها      ن السائق هو ا    إ :، وبعضهم يقول  -تبارك وتعالى -أخبر اهللا   

، فهذا الذي يتبعها وهو القرين بمنزلة السائق وإن         }وجاءتْ كُلُّ نَفٍْس معها ساِئقٌ    {لكونه يتبعها فكأنه سائق لها      
تـساق كمـا    فظاهر القرآن يدل على أنه يسوقها،     -واهللا تعالى أعلم  -لم يكن يسوقها، لكن هذا خالف الظاهر        

ن السائق هو الملك والـشهيد هـو    إ: ، وبعضهم يقول  }كُلُّ نَفٍْس معها ساِئقٌ وشَِهيد    {يؤخذ المجرم أو الجاني،     
ن السائق هو كاتـب الـسيئات   إ:  وبعضهم يقول،هي الجوارح تشهد عليه، وهنا العمل : األولون قالوا والعمل،  
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 بن سعد ابن وهو- عطية لضعف ضعيف إسناد وهذا لغيره، حسن: "محققوه وقال ،)٣٠٠٨ (برقم المسند، في أحمد رواه - ١٨
 ).٢٠٧٩ (برقم الصحيحة، السلسلة في األلباني وصححه ،"العوفي جنادة



 

أن السائق والشهيد ملكـان      -واهللا تعالى أعلم  -اهر   لكن الظ  ،-واهللا تعالى أعلم  -والشهيد هو كاتب الحسنات،     
  .عز وجل- والعلم عند اهللا ،أحدهما يسوقه واآلخر يشهد عليه

الخطاب  ]٢٢:قسورة [ }لَقَد كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا فَكَشَفْنَا عنْك ِغطَاءك فَبصرك الْيوم حِديد{: وقوله تعالى
فَكَشَفْنَا {يعني من هذا اليوم  }لَقَد كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا{ :المراد بقوله تعالىمع اإلنسان من حيث هو، و

ِديدح موالْي كرصفَب كِغطَاء نْكأي قوي ألن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصراً حتى الكفار في الدنيا  }ع
 }يْأتُونَنَا َأسِمع ِبِهم وَأبِصر يوم{: قال اهللا تعالىيكونون يوم القيامة على االستقامة، لكن ال ينفعهم ذلك، 

 الْمجِرمون نَاِكسو رءوِسِهم ِعنْد ربِهم ربنَا َأبصرنَا وسِمعنَا فَارِجعنَا ولَو تَرى ِإِذ{: وقال، ]٣٨:مريمسورة [
وِقنُونا ِإنَّا ماِلحْل صم١٢:السجدةسورة [ }نَع[.  

وجاءتْ كُلُّ نَفٍْس معها {الحظ  }لَقَد كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا فَكَشَفْنَا عنْك ِغطَاءك{: -تبارك وتعالى-قوله 
 شَِهيداِئقٌ وذَا* سه كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن ذَا{ :يعني يقال له }لَقَده كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن غ الكالم فالقرآن أبل ،}لَقَد

لَقَد { : فيقال له}وجاءتْ كُلُّ نَفٍْس معها ساِئقٌ وشَِهيد{،  اختصاراً للكالم،فيطوي ما يمكن أن يفهمه السامع
وجاءتْ كُلُّ { ألن ظاهر اآليات العموم ؛ لجميع الناسأنها عامة اآلية هذهوظاهر ، }كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا

 }لَقَد كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا فَكَشَفْنَا عنْك ِغطَاءك{  المؤمن والكافر، والبر والفاجر}ِئقٌ وشَِهيدنَفٍْس معها سا
، وهذا قول أكثر أهل العلم اإلنسان من حيث هو:  هنا حمله على العموم، قال-رحمه اهللا-بن كثير افالحافظ 

ن ذلك إ: وبعضهم يقول، بناء على الظاهر- -رحمه اهللا- - وهو اختيار ابن جرير،قال به جمهور المفسرين
لَقَد كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا فَكَشَفْنَا عنْك ِغطَاءك { ألنه هو الذي كان في غفلة من هذا ؛مخصوص بالكافر

ِديدح موالْي كرصبن اوهو اختيار - لكن بناء على قول الجمهور ،-رحمه اهللا-وهذا قال به الضحاك ، }فَب
لَقَد كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا فَكَشَفْنَا عنْك { للعموم، كيف يكون هذا بالنسبة للمؤمن و ه-جرير وابن كثير

ِديدح موالْي كرصفَب كوإنما كان ،باعتبار أنه تنكشف له الحقائق الغيبية التي ما كان يراها: ؟ قالوا}ِغطَاء 
حجاب الغيب، فإذا رفع عنه هذا الحجاب عند ذلك يبصر فيرى المالئكة، : جب، يعنيكالحيؤمن بها فهذه 

 ولكن ليس الخبر ، من الحقائق التي كان يسمع عنها ويؤمن بهااًمالئكة الرحمة أو مالئكة العذاب ويرى كثير
  .كالمعاينة

 * عِتيد لَدي ما هذَا قَِرينُه وقَاَل{،  ما بعدهوكذلكوالقول اآلخر أنه في الكافر له وجه باعتبار ذكر الغفلة، 
  . فهذا في الكافر، واهللا تعالى أعلم]٢٤- ٢٣:سورة ق[} عِنيٍد كَفَّاٍر كُلَّ جهنَّم في َألِْقيا

 مع جعَل ٱلَِّذى * مِريٍب معتٍَد خَيِرلِّلْ منَّاٍع * عِنيٍد كَفَّاٍر كُلَّ جهنَّم ِفى َألِْقيا * عِتيد لَدي ما هذَا قَِرينُه وقَاَل{
ـٰها ٱللَِّه  لَا قَاَل * بِعيٍد ضلَاٍل ِفي كَان ولَِكن َأطْغَيتُه ما ربنَا قَِرينُه قَاَل ٱلشَِّديِد ٱلْعذَاِب ِفى فََألِْقياه خَرآ ِإلَ

 يقول ]٢٩- ٢٣:سورة ق[ }لِّلْعِبيِد ِبظَلَّاٍم َأنَا وما لَدي الْقَوُل يبدُل ما*  يِدِبالْوِع ِإلَيكُم قَدمتُ وقَد لَدي تَخْتَِصموا
 لَدي ما هذَا{ :تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول

ِتيدأي معتد محضر بال زيادة وال نقصان }ع.  
إن الملك الموكل بعمله يشهد  :يقول }عِتيد لَدي ما هذَا قَِرينُه وقَاَل{ فسر -رحمه اهللا-ير هنا الحافظ بن كث

: ، بعض أهل العلم يقولمحضر بال زيادة وال نقصان معتدي أ، }هذَا ما لَدي عِتيد{: عليه يوم القيامة ويقول



 

 هذا الرصيد، هذا الذي كنت أكتبه } ما لَدي عِتيدهذَا{تفضل هذا عملك : إن الملك يخاطب العبد، يقول له
ووِضع {: -تبارك وتعالى-كما قال اهللا  هذا العمل حاضر من غير زيادة وال نقصان، وأسجله، هذا الديوان،

تَاِب ال يغَاِدر صِغيرةً وال كَِبيرةً ِإلَّا الِْكتَاب فَتَرى الْمجِرِمين مشِْفِقين ِمما ِفيِه ويقُولُون يا ويلَتَنَا ماِل هذَا الِْك
  .]٤٩:الكهفسورة [ }َأحصاها ووجدوا ما عِملُوا حاِضرا وال يظِْلم ربك َأحدا

ماِل هذَا الِْكتَاِب ال يغَـاِدر      {أول ما ذكروا الصغائر     فضجوا من الصغائر قبل الكبائر،      : فكما قال بعض السلف   
اهللا غفور رحيم، انظر إلى هؤالء      : ولذلك اإلنسان ال يتساهل بالصغائر ويقول      ،}يرةً وال كَِبيرةً ِإلَّا َأحصاها    صِغ

، يخاطب به العبـد،     }هذَا ما لَدي عِتيد   {إن هذا خطاب من الملك      : ذكروا الصغائر قبل الكبائر، فبعضهم يقول     
 ،ة وال نقصان، وهذا قال به جماعة كالحسن والضحاك وقتـادة          حاضر، من غير زياد    هذا عملك جاهز،  : يقول

هذه األمانة يا رب هذا الذي وكلتني به هذا عمله، سجلته عليه مـن              : أن الملك يقول للرب    :وجاء عن مجاهد  
أن ذلك القائـل    : وجاء في رواية عن مجاهد    ،  غير زيادة وال نقصان، هذا الذي وكلتني به، هذا ما صدر عنه           

تـه لـك بـإغوائي      أهذا الذي هي  : يقول يخاطب اإلنسان،  }هذَا ما لَدي عِتيد   {:  الشياطين، يقول  هو قرينه من  
تفضل واجه المصير     هذا الذي أغويتك به،    }هذَا ما لَدي عِتيد   {،  وإضاللي وتزييني للمعصية والمنكر والباطل    

 ،-واهللا تعـالى أعلـم  -عـد  ال يخلو من ب هذا وإن جاء في رواية عن مجاهد إال أنه       ،وحدك ودافع عن نفسك   
 ، يقول ذلك يتبرأ منـه بتلـك الحـال   -الصاحب–أن القائل هو القرين من اإلنس : وهكذا ما جاء عن ابن زيد    

هـذَا  {  أن ذلك من قول الملك-واهللا تعالى أعلم- واألقرب ، هذا الذي قدتك إليه واجه مصيرك وعملك     :ويقول
  ِتيدع يا لَدفهـذا يحتمـل،   ،  ؟ هذه أعمالك التي سجلتها لك أو يخاطب به الرب         :ب به العبد يقول    هل يخاط  }م 

  .}َألِْقيا ِفي جهنَّم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيٍد{ عندها -عز وجل- فيحكم اهللا
أنها مخاطبة مع  الظاهر }َألِْقيا ِفي جهنَّم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيٍد{: فعند ذلك يحكم اهللا تعالى في الخليقة بالعدل فيقول

ة الحساب، فلما أدى الشهيد عليه أمرهما اهللا تعالى بإلقائه في صرالسائق والشهيد، فالسائق أحضره إلى ع
  .نار جهنم، وبئس المصير

هذا السائق يسوقها من المالئكة، وهذا  }وجاءتْ كُلُّ نَفٍْس معها ساِئقٌ وشَِهيد{على هذا يكون الخطاب الثنين 
عز -فيقول اهللا ، }هذَا ما لَدي عِتيد{ : فهذا الشهيد من المالئكة هو الذي يقول، يشهد عليهاالمالئكة من الشهيد
 هذا الذي مشى ،السائق والشهيد :باعتبار أن الخطاب الثنين }َألِْقيا ِفي جهنَّم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيٍد{ : لهما-وجل

هو خطاب :  وبعضهم يقول، هذا القول الزجاجىللملكين، وسبقه إلعليه ابن كثير ووجهه ظاهر، فهو أمر 
ولكن هذا خالف  }َألِْقيا ِفي جهنَّم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيٍد{ ، والشهيد وإنما الثنين من خزنة النارللسائقالثنين لكن ليس 

واحد كيف خرج ن الخطاب هنا لواحد، إذا كان الخطاب لإ: وبعضهم يقول، -واهللا تعالى أعلم-الظاهر 
هذا معروف في : بعضهم يقولف ،فيكون هنا محل سؤال أو إشكال مخرج االثنين، كيف عبر بصيغة التثنية؟

جرى هذا المجرى تنزيالً لتثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل : ، فيقولون فيهلغة العرب وهو صحيح ال إشكال
قف قف، فيتوسع بالتعبير حينها فيثنى الفاعل : ، تقول ألِقألِق: ره مثل وتكري}َألِْقيا ِفي جهنَّم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيٍد{

وهذا الذي مشى عليه جماعة من  }َألِْقيا ِفي جهنَّم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيٍد{،  ألِقلتكرير الفعل، يعني الفعل مكرر ألِق
الواحد بخطاب التثنية، ن العرب تخاطب إ:  واألخفش يقول،أهل اللغة وأصحاب المعاني والخليل بن أحمد



 

ن العادة جرت أن إ: يقولون  وبأي اعتبار؟،أرحالها وازجراها وهو واحد، خذاه وأطلقاه: يقول مثالً في الناقة
 يكون معه الذين يرحلون الناقة أو نحو ذلك فيكون في العادة معه رفقة، ،الرجل يكون معه في األسفار أعوان

كما يقوله الفراء، فتجد كالمهم عن الواحد بعبارة موجهة  إبله وغنمه،أدنى األعوان أن يكون معه اثنان في 
انصرفا عني  قوما عني،: في ظاهر اللفظ الثنين جرياً على عادتهم وطريقتهم في المخاطبة، فيقول الرجل

  : اًخليلى وهو يخاطب واحد:  المرئ القيسقصيدةوعنده واحد، وهذا جاء في 
خليلي على بي رام أم نجبد *** ِبالمعذَّ الفؤاِد باناتلُ نقض  

  : المشهورة له التي مطلعهاالقصيدةوكذلك 
  وملِِ فحوى بين الدخوِل اللِّبسقِط ***  ومنزِل حبيٍبذكرىن قفا نبِك ِم

  :  وأيضاً
ا ياتزجراني فإن بن عفانأنزجر  ***  

يا حرسي  :ثقفي أنه عبر بمثل هذا، وكذلك ما ينقل عن الحجاج بن يوسف الاًتزجراني، وهو يخاطب واحد
 ، ألِق ألِق-كما سبق-هذا يكون على طريقة العرب أو بناء على التكريروخذاه وهو يتكلم لحارس واحد، 

  .تثنية الفعل، يعني من باب التوكيد، واهللا تعالى أعلمتثنية الفاعل منزلة فنزل 
أي كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاند للحق، معارض له  ]٢٤:قسورة [ }َألِْقيا ِفي جهنَّم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيٍد{

أي ال يؤدي ما عليه من الحقوق وال بر فيه وال صلة  ]٢٥:قسورة [ }لِّلْخَيِر منَّاٍع{بالباطل مع علمه بذلك 
  .وال صدقة

 ، أنه في الحقوق الماليةهاهر ظ،، ال يؤدي ما عليه من الحقوق وال بر فيه وال صلة وال صدقة}لِّلْخَيِر منَّاٍع{
سورة [ }وِإنَّه ِلحب الْخَيِر لَشَِديد{باعتبار أن الخير هو المال،  }لِّلْخَيِر منَّاٍع{ابن جرير خصه بالحقوق المالية 

 ماالً، فبهذا االعتبار أي ]١٨٠:سورة البقرة[ }ِللْواِلديِن الْوِصيةُ خَيرا تَرك ِإن{فالخير هو المال، ، ]٨:العاديات
النفقات وسائر وجوه البر   الصلة،، فيحبس الزكاة الواجبةلمستحقيه يعني للمال من أن يصل }لِّلْخَيِر منَّاٍع{

  .واإلحسان في المال
   في منطقه وسيره وأمرهمعتٍد: وقال قتادة .، أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد}معتٍَد{
  . مريٍب لمن نظر في أمره،في أمره، أي شاك }مِريٍب{

أراب الرجل إذا صار ذا ريب، الريب عرفنا في بعض المناسبات أنه شك خاص، شك مع قلق، شك : يقال
  . الريب:مقلق، هذا الذي يقال له

فهو ال يصدر منه خير، ال ينفق وال  }لِّلْخَير منَّاٍع{إلعراض االمقصود أن هذا في حال من البعد عن اهللا و
تبارك -اهللا -وهو في حال من التعدي والتجاوز مجترئ على حدود  تصدق وال يؤدي الحقوق ألصحابها،ي

 فإن كان في المال فهو يأخذه من غير حله ويصرفه في غير حله، وهكذا في سائر أموره، مع ما في -وتعالى
تبارك -ولهذا اهللا ، عهقلبه من الريب والشك فهو ليس على يقين من أمر اآلخرة وال له إيمان ثابت يرد

فجعل التكذيب في الدين سبباً ، ]١:سورة الماعون[ }َأرَأيتَ الَِّذي يكَذِّب ِبالديِن{:  قال في سورة الماعون-وتعالى
 سورة[} يِنالِْمسِك طَعاِم علَى يحض ولَا{ ،يدفعه عن حقه، ]٢:سورة الماعون[ }فَذَِلك الَِّذي يدع الْيِتيم{ لما بعده



 

الَِّذين هم عن صالِتِهم * فَويٌل ِللْمصلِّين {ألنه ال يرجو عائدة في اآلخرة، ثم ذكر ما بعده ؛ ]٣:الماعون
وناهفكأن هذا من صفة هؤالء من أهل النفاق أو الذين يغفلون عن الصالة باعتبار  ]٥- ٤:سورة الماعون[ }س

 الَِّذين* الَِّذين هم عن صالِتِهم ساهون { وإنما هم غافلون عنها ،سهو فيهاعنها وليس ال:  هنا بمعنى"عن"أن 
ما هريءون  *وناعالْم وننَعميهو يمنع األشياء التي ال يتضرر ببذلها،: منع الماعون ]٧-٥:سورة الماعون[ }و 
 هذا ال يكون، ؟فكيف سيبذل األموال ويتصدق ونحو ذلك، فإذا كان يمنع ما ال ضرر عليه من بذله سكين،موال

 .فهو في غاية الشح

 روى }الشَِّديِد الْعذَاِب ِفي فََألِْقياه{أي أشرك باهللا فعبد معه غيره  ]٢٦:ق سورة[} آخَر ِإلَها اللَِّه مع جعَل الَِّذي{
يخرج عنق ((:  قال- وسلمصلى اهللا عليه- عن النبي-رضي اهللا عنه- اإلمام أحمد عن أبي سعيد الخدري

 ومن قتل نفساً بغير ،خرآ اً ومن جعل مع اهللا إله،كلت اليوم بثالثة، بكل جبار عنيدو: من النار يتكلم يقول
 -مارضي اهللا عنه-بن عباس اقال  }قَِرينُه قَاَل{َ ،)١٩()) فتنطوي عليهم تقذفهم في غمرات جهنم،نفس

  . وكل بهشيطان الذيال هو :ومجاهد وقتادة وغيرهم
هذا غير األول، } بِعيٍد ضلَاٍل ِفي كَان ولَِكن َأطْغَيتُه ما ربنَا قَِرينُه قَاَل{ :هذا قول الجمهور واختاره ابن جرير

    وآخرون كمقاتل  وهو اختيار ابن جرير، نه الشيطان الذي وكل به يعني القرين،إ :والجمهور يقولون
؛ }ۥَأطْغَيتُه ما ربنَا{ : يقول؟ بالسيئات، بأي اعتبار يقول الملك هذاالموكلملك هو ال: وسعيد بن جبير يقولون

هذا الذي وكلت به، هذا عمله : ويقول ألن الكافر حينها لما يرى كتاب األعمال ال يغادر صغيرة وال كبيرة،
كتب مباشرة بمجرد ما لعلي أفيق، لعلي أتوب، فهو ي ، لعلي أرجع،يمهلنيلم  ني، ربي أعجلَ:حاضر، يقول

 ربنَا{ :فيقول ني،لَربي أعج: يمهل لعله يحصل توبة، مجرد ما تصدر المعصية يكتبها، يقولال يصدر العمل، 
فعلى ، }ِدال تَخْتَِصموا لَدي وقَد قَدمتُ ِإلَيكُم ِبالْوِعي{: ويقول اهللا تعالى، }ما َأطْغَيتُه ولَِكن كَان ِفي ضالٍل بِعيٍد

عز -  فهذا القرين يعتذر فيقول كما قال اهللا-ولكل إنسان قرين-القول األول أن القرين هنا من الشياطين 
، ]٢٢:إبراهيمسورة [ }وقَاَل الشَّيطَان لَما قُِضي اَألمر أن اللَّه وعدكُم وعد الْحقِّ ووعدتُكُم فََأخْلَفْتُكُم{ :-وجل

 للفساد قابالً له ئاًي أضللته وأغويته لكن كان متهيذ ربنا لست أنا ال: أي القرين من الجن يقول:لفهذا يقو
 أما أهل ،ا دعوته إلى ذلك فاستجاب لي لم-تبارك وتعالى-منقاداً طالباً للشر وللمعصية والمنكر والكفر باهللا 

  .اإليمان فلم يكن لي عليهم سلطان
: أي يقول عن اإلنسان الذي قد وافى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه فيقول ]٢٧:قسورة [ }َأطْغَيتُه ما ربنَا{
، أي بل كان هو في نفسه ضاالً قابالً للباطل }ولَِكن كَان ِفي ضالٍل بِعيٍد{، أي ما أضللته }َأطْغَيتُه ما ربنَا{

وقَاَل الشَّيطَان لَما قُِضي اَألمر أن {: رى في قوله في اآلية األخ-سبحانه وتعالى-معانداً للحق، كما أخبر 
ِلي ا كَانمو فََأخْلَفْتُكُم تُكُمدعوقِّ والْح دعو كُمدعو ِلي فَال اللَّه تُمبتَجفَاس تُكُموعلْطَاٍن ِإلَّا أن دس ِمن كُملَيع 

                                                             

 وهو-  عطية لضعف ضعيف إسناد وهذا لغيره، صحيح بعضه: "محققوه وقال ،)١١٣٥٤ (برقم المسند، في أحمد رواه - ١٩
 األدب "في البخاري له وروى مسلم، رجال فمن هشام بن معاوية غير الشيخين رجال ثقات رجاله وباقي -العوفي سعد ابن

 وصححه ،"الخارفي الهمداني يحيى ابن هو: وفراس النحوي، الرحمن عبد ابن هو: شيبان الحديث، حسن وهو ،" المفرد
 ).٨٠٥١ (قمبر الجامع، صحيح وفي ،)٢٦٩٩ (برقم الصحيحة، السلسلة في األلباني



 

 َأنَا ِبمصِرِخكُم وما َأنْتُم ِبمصِرِخي ِإنِّي كَفَرتُ ِبما َأشْركْتُموِن ِمن قَبُل أن الظَّاِلِمين تَلُوموِني ولُوموا َأنْفُسكُم ما
َأِليم ذَابع م{: -تبارك وتعالى-، وقوله ]٢٢:إبراهيمسورة [ }لَهيوا لَديقول ، ]٢٨:قسورة [ }قَاَل ال تَخْتَِصم

 يا :رينه من الجن، وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى فيقول اإلنسي لألنسي وق-عز وجل-الرب 
 أي }بِعيٍد ضلَاٍل ِفي كَان ولَِكن َأطْغَيتُه ما ربنَا{ :هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ويقول الشيطان رب

، }وقَد قَدمتُ ِإلَيكُم ِبالْوِعيِد{دي  أي عن}ال تَخْتَِصموا لَدي{ : لهما-عز وجل-عن منهج الحق، فيقول الرب 
 يبدُل ما{ أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين

 بذنب أحد أي لست أعذب أحداً }لِّلْعِبيِد ِبظَلَّاٍم َأنَا وما{ يعني قد قضيت ما أنا قاٍض:  قال مجاهد،}لَدي الْقَوُل
  .ولكن ال أعذب أحداً إال بذنبه بعد قيام الحجة عليه

 من{ المراد بذلك :القول الذي ال يبدل بعض أهل العلم يقولف }ما يبدُل الْقَوُل لَدي{: -تبارك وتعالى-قوله 
 ]١٦٠:األنعام سورة[ }يظْلَمون الَ وهم ِمثْلَها ِإالَّ ىيجز فَالَ ِبالسيَئِة جاء ومن َأمثَاِلها عشْر فَلَه ِبالْحسنَِة جاء

أن  ]١٣:السجدة سورة[ }َأجمِعين والنَّاِس الِْجنَِّة ِمن جهنَّم لََأملََأن{: اآلية، والمشهور أن المراد من ذلك هو قوله
 }ما يبدُل الْقَوُل لَدي{ :يقول وبعضهم ،-رحمه اهللا- وهذا الذي اختاره ابن جرير ،اهللا قضى بملء جهنم

كما يقوله جماعة من أصحاب المعاني، بهذا قال الفراء وابن  بزيادة وال نقصان، ال يستطيع أحد أن يكذب،
 لكونه يعلم -تبارك وتعالى- ال يستطيع أحد أن يزيف ويروج كذباً بين يدي اهللا }ما يبدُل الْقَوُل لَدي{قتيبة 

  .الشهادة، وهذا اختاره الواحدي من المفسرينالغيب و
  ن المقصود إ :ما يبدل قولي، يردون على الذين قالوا: ما قال} ما يبدُل الْقَوُل لَدي{ :نه قال إ:وآخرون يقولون

ما يبدل  :ما قال:  قالوا}َأجمِعين النَّاِسو الِْجنَِّة ِمن جهنَّم لََأملََأن{ أو }َأمثَاِلها عشْر فَلَه ِبالْحسنَِة جاء من{ 
. ، يعني عندي، ال أحد يستطيع أن يكذب أو يتزيد أو نحو ذلك}ما يبدُل الْقَوُل لَدي{ :قولي، وإنما قال

ما أنا ، يعني قضيت }ما يبدُل الْقَوُل لَدي{ -رحمه اهللا-والمشهور هو األول الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير 
المشهور فمسألة تخلف الوعيد  د في هذا المقام التي توِراآليات، وهذه من -رحمه اهللا- كما يقول مجاهد قاٍض

  : ويذكرون البيت المعروف، وأن الوعد ال يتخلف،أن الوعيد يتخلف
    موعدييعادي ومنجزإ لمخلفُ*** ه ه أو وعدتُوعدتُأ ي وإنوإنِّ

ن هذا ليس إ :وقلنا  ويمكن أن يخلف الوعيد يعني ال يوقع العقوبة،،-ني بالخيريع-الكريم ينجز الوعد  :يقول
ما يبدُل الْقَوُل {ن الوعيد الحاصل للكافرين ال يتخلف، ومما يدل على هذا إ و،على إطالقه في إخالف الوعيد

 فوعيده تعالى بالكافرين ]٨-٧:الطورسورة [ }ِفٍعما لَه ِمن دا* ن عذَاب ربك لَواِقع إ{على أحد المعنيين،  }ديلَ
 : وهكذا في قوله تعالى،حاصل ال محالة، وأما الوعد فال يتخلف، أما وعيده ألهل اإليمان فيمكن أن يتخلف

ت المبالغة فإن وهو أنه إذا نفي: يرد سؤالف }ِبظَلَّاٍم َأنَا وما{نفى هنا صيغة المبالغة ف، }لِّلْعِبيِد ِبظَلَّاٍم َأنَا وما{
يعني كثير الظلم، فنفى عنه كثرة الظلم، لكن هل يكون  ام على وزن فَعال،هذا ال ينفي أصل وقوع الظلم، ظَلَّ

  ال؟ هذا نفياً للظلم القليل أو
  : منها،وقلنا عن هذا أجوبة متعددة



 

 نكرة في سياق النفي، "شيئاً"ـ ف ]٤٤:يونس سورة[ }شَيًئا النَّاس يظِْلم الَ{أن اآليات دلت على أن اهللا : األول
بدون صيغة مبالغة،  }شَيًئا النَّاس يظِْلم الَ{و هذه صيغة مبالغة، ]٤٦:فصلت سورة[ }لِّلْعِبيِد ِبظَلَّاٍم ربك وما{

 هذا جواب باعتبار ، النصوص الكثيرة في نفي الظلم تشمل قليله وكثيره، فدل على نفي أصل الظلمفهذه
  .قل الظلمألص األخرى، أن اهللا ال يظلم مثقال ذرة، فهذا نفي النصو
باعتبار كثرة العبيد، يعني فلو وقع لكل واحد مظلمة فهم كثير، فعبر  -صيغة المبالغة يعني-أن ذلك : الثاني

  .كون الظلم كثيراً يكثرتهمفلو وقع لكل واحد ولو ظلم يسير فعلى  }لِّلْعِبيِد ِبظَلَّاٍم ربك وما{ بصيغة المبالغة
  . على غير مستحق لكان من أعظم الظلموقعر قدره، فلو أن هذا العذاب قاديع ال يظأن عقاب اهللا ف: الثالث
  :كقوله تأتي في لغة العرب بمعنى النسبة، يعني بمنزلة الياء،: -ظالم صيغة المبالغة- هذه الصيغة: الرابع

 ***ففاقعد  الطاِعأنتَإنك الكاسيم   
أي  ، فهذا يأتي في لغة العرب،للعبيدبذي ظلم :  يكون المعنى}ِبظَلَّامٍِ َأنَا وما{ فهنا ظالم ،لياء للنسبةفا

  .استعمال صيغة المبالغة مراداً بها النسبة وليس معنى المبالغة، هذه أربعة أجوبة وهناك غيرها

  


