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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

Abdülmecid b. eş- Şeyh Nasuh b. İsrail’in ‘el –Hüda ve’l – Felah’ 

 İsimli Eserinin Edisyon Kritiği ve Tanıtımı  

Harun ULUĞ 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 

Temel İslam Bilimleri Programı 

 

Abdülmecid Efendi'nin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi mevcut 

değildir. XVI. yüzyıl Osmanlı ulemâsından olan Abdülmecid b. Şeyh Nasuh b. 

İsrail, başta tefsir olmak üzere çeşitli ilim dallarında eser veren çok yönlü bir 

şahsiyettir. Tasavvufî bir çevrede yetişen müellif, insanların Kur’ân’ın 

rehberliğinde dünya ve âhiret saadetini hedeflemiş ve bu amaçla Kur’ân 

tefsirine yönelik bazı eserler kaleme almıştır.  Benimsemiş olduğu tasavvufi 

yöneliş onun ilmî anlayışına ve eserlerine de yansımıştır. Nitekim çok sayıda 

eser kaleme aldığı tefsir sahasındaki eserleri işârî tefsir anlayışına örnek teşkil 

edecek tarzdadır. Bu eserler toplumun en çok okuduğu sûre tefsirleri ve bazı 

konulu tefsirlerden oluşmaktadır.  

 

Giriş bölümünde temel esaslar ve çalışmanın metodu, özet halinde verilmiş 

olup, bu çalışma bir sonuç ve bibliyografya ile sona ermektedir. 

 

Bu tezde önce Abdülmecid Efendi’nin hayatı hakkında bilgi verilmiş, 

çeşitli kütüphanelerde bulunan ellinin üzerinde yazma eserinin tespiti yapılmış 



 
 

v

ve bulundukları yerler gösterilmiştir. Ardından ‘el-Hüda ve’l-Felah’ adlı 

eserinin edisyon kritiği yapılmıştır.  

 

Son olarak da tefsir metodu çerçevesinde müellifin söz konusu eserinin ilmi 

değeri ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İşari Tefsir, Abdülmecid Efendi, Tefsir, Tasavvuf, Osmanlı, 

Müfessir. 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

Abd al-Majid b. al-Shaikh Nasuh al-Israil 

and the Edition Criticism and Introduction of his Commentary on the Qur’an  

“al-Huda va’l-Falah” 

Harun Uluğ 

 

Dokuz Eylül University 

Institute of Social Sciences 

Department of Basıc Islamic Disciplines 

  Basıc Islamic Disciplines Program 

 

There is no enough information about the life of Abdulmecid Efendi. Abd 

al-Majid b. Shaikh Nasuh b. İsrail, the Ottoman scholar lived in 16th century, 

wrote a lot of works on Tafsir and other Islamic sciences. Growing up in a 

mystical environment, he aimed at the happiness of people with the guidance of 

the Qur’an both in this world and the hereafter. So, he composed various books 

on the disciplines of the Qur’anic commentary. His mystical understanding did 

influence his understanding of knowledge and it refleeted on his writings. For 

instance, he has written many books about the Quranic commentary, these all 

are examples of mystical Quranic commentary. These books are about tafseer of 

surahs and some verses frequently read by the people.   

 

In the introduction, the basic bases and methods of the study had been 

given briefly; this essay ends with a conclusion and bibliography. 

 

This thesis aims at provide some information on the life of Abd al-Majid 

Afandi and his works in the different libraries, all of which are manuscripts. It 



 
 

vii

also tries to indicate the academic value of “al Huda va’l-Falah” his important 

work on tafsir.  

 

Key Words:  Mystic tafsir, Abd al-Majîd Afandi, Islamic Mysticism, Ottoman, 

Commantator 
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GİRİŞ 

ARAŞTIRMA HAKKINDA 

A-ARAŞTIRMANIN AMACI VE KONUSU 

Osmanlı imparatorluğunun ilmî ve kültürel mirasını günyüzüne çıkarma 

konusunda gösterilen çabalar, istenilen düzeyde olmasa da, genelde İslâmî ilimlerde, 

özelde de tefsir alanındakiler umut verici ve sevindirici niteliktedir.  

Son dönemde genel nitelikli akademik çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

Bunlardan bazıları şunlardır: Ziya Demir, İstanbul Kütüphanelerinde Mevcut Matbu 

ve Yazma Fatiha Tefsirleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ün. Sos. Bil. Ens., 

İstanbul 1987; Ali Turgut, Osmanlılarda Tefsir Çalışmalarına Genel Bakış, Milli 

Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Dergisi, Ocak-Şubat-Mart/18 Mart 1989, Ankara 

1989; Ziya Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları -Kuruluştan X/XVI. 

Asrın Sonuna Kadar-, Doktora Tezi, Marmara Ün. Sos. Bil. Ens., İstanbul 1994; 

Muhammed Abay, Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsirle İlgili Eserler 

Bibliyografyası, Dîvân İlmî Araştırmalar, Yıl: 4, Sa. 6, İstanbul 1999; Suvat 

Mertoğlu,  Osmanlı'da II. Meşrutiyet Sonrası Modern Tefsir Anlayışı, (Sırât-ı 

Müstakîm/Sebîlürreşâd Dergisi Örneği: 1908/1914), Doktora Tezi, Marmara Ün. 

Sos. Bil. Ens., İstanbul 2001; Murat Kaya,  Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Kadar 

(1839-1908) Matbu Türkçe Kur'ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri, Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Ün. Sos. Bil. Ens., İstanbul 2001; Mustafa Özel, Son Dönem Osmanlı 

Tefsir Tarihinden Bazı Portreler -I-, DEÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: XV, Kış-

İlkbahar, İzmir 2002; Mustafa Özel, Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı 

Portreler -II-, DEÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: XVI, Yaz-Sonbahar, İzmir 2002.  

Yüksek lisans tezimizin konusu olarak, Osmanlı tefsir mirasını ortaya 

çıkarılmasına katkı sağlamak amacıyla başta tefsir olmak üzere fıkıh, kelam gibi 

çeşitli ilim dallarında çok sayıda eser kaleme almış olan XVI. yüzyıl ulemâsından 

Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh b. İsrail’in “el-Hudâ ve’l-Felâh” adlı tefsir risalesini 

tercih ettik. Bazı araştırmacıların yazarımız ve çalışmalarıyla ilgili söz ettiklerini 

bilmekteyiz. Bunlardan Ziya Demir XIII.-XVI. y.y. Arası Osmanlı Müfessirleri adlı 
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eserinde Abdülmecîd Efendi’nin tefsirle ilgili eserlerine değinmiştir.1 Muammer 

Erbaş, Bir Osmanlı Müfessiri: Abdülmecîd b. Eş-Şeyh Nasûh b. İsrail (ö.973/1565) 

ve Eserleri başlıklı çalışmasında müfessirin hayatını ve tefsire dair eserlerini biraz 

daha geniş olarak ele almıştır.2 

Bu çalışmamızı yaparken aynı eser hakkında bir yüksek lisans tezi yapıldığını 

öğrendik.3 Söz konusu tezi bittikten sonra elde ettik. Yaptığımız incelemede, önemli 

bir yekûn tutan eserin haşiyelerinin dikkate alınmadığını gördük. Biz, tezimizi 

oluşturan risâleyle ilgili araştırmalarımızı bayağı ilerletmiş olduğumuzdan 

çalışmamızı sürdürdük. Bizim çalışmamız, haşiyeleri de edisyon kritiğe dâhil 

ettiğinden dolayı farklılık arz etmekteydi. Bu özellik bizim çalışmamızın diğerinden 

farkını oluşturmaktaydı. 

Elinizdeki çalışmamızda önce müellifin hayatı hakkında bilgi verilecek, 

eserlerinin tespiti yapılacak ve tezimizin konusunu oluşturan yazarın “el-Hüdâ ve’l-

Felâh” adlı çalışmasının edisyon kritiği yapılacaktır. 

Bizi Abdülmecîd Efendi hakkında araştırma yapmaya sevkeden en önemli 

husus, onun başta tefsir alanı olmak üzere İslâmî ilim dallarının birçoğunda çok sayıda 

dinî eser kaleme almış olmasıdır.4 Buna rağmen kendisinin pek tanınmaması ve 

eserlerinin de basılmamış olması üzüntü verici bir durumdur. Böyle önemli bir 

şahsiyet ve eserleri üzerine yok denecek kadar araştırmanın olması bizi, bu çalışmayı 

yapmaya sevkeden amillerden başka biridir.  

                                                 
1 Demir, Ziya, XIII. - XVI. y.y. arası osmanlı müfessirleri, Ensar Neşriyat, İstanbul 2006, s. 292-
345. 
2 Erbaş, Muammer, “Bir osmanlı müfessiri: abdülmecîd b. eş-şeyh nasûh b. israil (öِ. 973/1565) ve 
eserleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 2006, Sy.: XXIV, s. 161-186. 
3 Hayta, Ufuk, “Abdülmecîd b. nasûh tosyevî’nin (ö.1588) hayatı, eserleri ve el-hüdâ ve’l-felâh 
adlı tefsir risâlesinin tahkîki”, Uludağ Üniversitesi, Sos. Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2008. 
4 Erbaş, a.g.m. s.161-186.  
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 B-ARAŞTIRMANIN METODU 

 Tezimiz, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmamızın giriş bölümünü 

araştırma ve yazar hakkında olmak üzere iki ana kısma ayırdık. Bu kısımları da kendi 

içersinde tekrar ikiye böldük. İlkinde araştırmanın konusu ile amacı ve metodu; 

ikincisinde bölüm ise yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. 

   Birinci bölümde Eserin Bilimsel Açıdan Değerlendirilmesi başlığı altında 

Eserin Muhtevası ve Kaynakları ile Yazarın Yöntemi ele alınmıştır. İkinci bölümde 

ise araştırmasını yaptığımız eserin edisyon kritiği yapılmıştır.  

 Edisyon kritik yaparken, öncelikle eseri bilgisayar ortamına aktardık. Genel 

itibariyle açık ve net bir dili olan eserin okunamayacak kadar karışık yerleri de 

mevcuttu. Bunları çözüme kavuşturduktan sonra metin ve haşiyelerdeki ayet ve 

hadislerin tahricini yaptık. Metnin haşiyelerindeki bilgileri metnin uygun olan 

yerlerine  dipnot şeklinde yerleştirdik. Bunu yaparken haşiyede bulunan aynı konuyla 

ilgili bilgileri, hangi konuyla ilgili olduğu açıklanmadığından, tek bir dipnot altında 

topladık. Böylece haşiyelerde  konu bütünlüğünü sağlamaya çalıştık. Ayrıca kolaylık 

olsun diye haşiyelerin hangi sayfalarda bulunduğunu dipnotlarda işaret ettik. 

Ulaşabildiğimiz kadarıyla yazarın tefsirinde kullanmış olduğu kaynakları dipnotlarda 

gösterdik. Düzgün bir sayfa yapısına kavuşması için metni paragraflara böldük ve 

okumayı kolaylaştırmak için noktalama işaretleri koyduk. Metnin bazı yerlerindeki 

harekeleri de düzelttik.  

 Metin ve dipnotlarda, kitap isimlerini yazarken Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi’nin yöntemini tercih ederek ilk kelimenin ilk harfini büyük, diğerlerini 

küçük harfle yazdık. Risalenin varak numarasını metin içinde sayfanın bittiği yerde; 

ayetleri ayet işareti ﴾ ﴿, hadisleri parantez ( ) içinde belirttik. Haşiyedeki notları ve 

bilgileri, dipnotta (  .diyerek verdik ( : اهلامشيف 

 Çalışmamızı genel bir değerlendirme içeren sonuç kısmıyla bitirdik. 

Kaynakların yer aldığı listenin ardından eserin, sayfa düzeni ve yazı sitilinin 

görülebilmesi için yazmanın ilk ve son sayfalarının fotoğraflarını ek olarak verdik. 



 
 

4

 II- MÜELLİF HAKKINDA   

 A-HAYATI  

 Müfessir, üzerinde çalıştığımız risalesinin ilk sayfasında kendi ismini 

Abdülmecîd b. eş-Şeyh Nasûh b. İsrâîl şeklinde vermektedir.5 Abdülmecîd Efendi, 

başta tefsir olmak üzere farklı İslâmî ilim dallarında çok sayıda eser kaleme almış 

âlim bir zât olmasına rağmen kaynaklarda hayatı hakkında neredeyse hiçbir bilgi 

yoktur. 

Müfessirin ilmî yönüyle ilgili bilgileri, babası Nasûh Efendi (ö.923/1517) 

üzerinden elde etmekteyiz. Nitekim babasından aldığı tasavvuf kültürü, Abdülmecîd 

Efendi'nin ilmî yönelişini ve kaleme aldığı eserlerin üslûb ve içeriğini büyük ölçüde 

belirlemiştir.  

 Abdülmecîd Efendi, babasının postnişin olması hasebiyle tasavvufî bir 

yaklaşım olan Zeynîlik anlayışı içinde yetişmiştir. Daha ziyade üst düzey aydın bir 

tabakaya hitap eden, bu nedenle de bir aydınlar tarikatı olarak nitelendirilen 

Zeyniyye, Abdülmecîd Efendi'nin dînî ve fikrî alandaki yönelişinin en büyük 

belirleyicisi olmuştur.6 Babası Zeyniyye tarîkatinin şeyhi olan Abdulmecîd b. Şeyh 

Nasûh, tasavvuf kültürün hâkim olduğu böyle bir ortamda büyümüş ve bu anlayışı 

benimsemiştir. Bu nedenle kendi düşünce yapısında da tasavvufî yön belirleyici 

olmuştur. Her ne kadar kendisi postnişinlik yapmamış olsa da, fikirleri ve bu fikirler 

doğrultusunda kaleme aldığı eserleri vasıtasıyla Zeyniyye kültürünün Anadolu'ya 

yayılmasında emeği geçenler arasında onun ismi de zikredilmiştir.7 

 Abdulmecîd Efendi, Amasya'nın Lâdik (Lazkiye) kasabasında doğmuş ve 

burada yetişmiştir.8 Onun gençlik dönemi ve sonraki hayatı, büyük ölçüde Osmanlı 

Devleti'nin her alanda çok güçlü olduğu bir dönem olan Kanuni Devri'ne (1520-

1567) denk düşmektedir. Bilindiği üzere bu dönemde Osmanlı, içte toplumsal huzuru 

tesis etmiş, dışta ise sınırlarını Viyana önlerine ve Trablusgarb'a kadar taşımıştır. 
                                                 
5    el-Hüdâ ve'l-felâh, vr. 1b. 
6   XV. yüzyılda ortaya çıkışının ardından kısa süre içinde üç kıtaya yayılmış, halkın yanı sıra üst 
düzey âlim ve yöneticilerin de ilgisini çekmiş, fakat iki asır sonra tesirini yitirmiş bir tasavvuf 
ekolüdür. İlk defa ortaya çıktığı Herat şehrinden Horasan, Anadolu, Rumeli, Ortadoğu, Hindistan ve 
Kuzey Afrika'ya yayıldığı tespit edilen bu ekolün bugün izine pek rastlanmamaktadır. Erbaş, a.g.m., s. 
162. 
7    Kara, Mustafa, Bursa'da tarikatlar ve tekkeler, I, 110-111. 
8    Bursalı, Mehmed Tahir,  Osmanlı müellifleri, İstanbul 1914, I,  s. 354. 
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Padişahların ilim adamlarına ve özellikle tarikat ehline gösterdiği yakın ilgi ve destek 

sayesinde ilim merkezleri ve tarîkatler büyük gelişme göstermiştir.9 Abdulmecîd 

Efendi'nin kendisini, bir yandan Zeyniyye kültürü içinde dini yaşamaya, diğer 

yandan da yine bu anlayışa paralel yönde İslâmî ilimleri tahsile verdiği 

anlaşılmaktadır. Kaynaklarda sûfî meşrep bir zât olan Abdulmecîd Efendi'nin amelî 

yönden Hanefi mezhebinden olduğu ifade edilmektedir.10 

Tosya, geçmişte Amasya'ya, bugün ise Kastamonu iline bağlı bir ilçedir. 

Kaynaklarda bazen Tosya'ya, bazen Amasya'ya, bazen de er-Rûmî şeklinde 

Anadolu'ya nisbetle anılan Abdülmecîd Efendi'nin, ömrünü büyük ölçüde burada 

geçirdiği anlaşılmaktadır. Yazarın vefat yeri hakkında, Tosya11 ve Amasya12 olmak 

üzere iki farklı yer  vermektedir.  

Abdülmecîd Efendi'nin, ölüm tarihi konusunda kaynaklarda farklı tarihlere 

rastlanmaktadır. Bu tarihler, şunlardır:  887/1482,  960/1552, 973/1565 ve 996/1588. 

Müfessir üzerine çalışma yapan araştırmacılardan Muammer Erbaş bunlardan 

960/1552 veya 973/1565 birisinin makul olduğunu ileri sürerken13, diğer araştırmacı 

Ufuk Hayta 996/1588 tarihini tercih etmektedir.14 Biz, Ufuk Hayta’nın yazarın 

eserlerinin ferağ kayıtları üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda ulaştığı 996/1588 

tarihini tercih ediyoruz. 

 

 

  

 

                                                 
9 Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, Redaksiyon Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul 1989, X, 
313- 
380; XII, 421. 
10   Bağdatlı, İsmail Paşa, Hediyyetü'l-arifîn, İstanbul 1951-1955, I, 620. 
11   Bursalı, a.g.e., s.113;   Bağdatlı, a.g.e., I, 620. 
12   Bursalı, a.g.e., s. 354. 
13  Erbaş, a.g.m., s. 166. 
14 Hayta, Ufuk, ‘Hayatı ve eserleriyle abdülmecîd b. şeyh nasûh tosyevî ve cevâhiru’l-kur’ân ve 
zevâhiru’l-furkân adlı tefsir risâlesinin ilmî değeri’, Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, c.: XVI, sa.: 
2,  Bursa 2007, 349. 
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 B-ESERLERİ 

 Aşağıda sunacağımız müfessirimize ait eserlerin listesini büyük ölçüde 

Muammer Erbaş ve Ufuk Hayta’nın makalelerinden yola çıkarak hazırladık. 

 

 Tefsir  

1. Tefsîru sûreti’l-fâtiha: Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Kütüphanesi 

nr.793, vr. 1-99, Arapça, h.955, müellif hattı. 

 2. Tezkîru’n-nâsîn fi tefsîri sûreti’l-yâsin: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp, 

Türkçe Yazmalar, nr. 558, vr. 33a-78b, Türkçe. 

 3. Tefsîru sûreti’l-mülk: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp., Türkçe Yazmalar, 

nr. 558, vr. 78a-97a, h. 986, Türkçe. 

 4. Tefsîru sûreti’l-insân: Süleymaniye Ktp., Reşid Ef., nr.1019, vr. 95b-107a, 

Arapça, müellif hattı. 

 6. el-Hüdâ ve’l-felâh: Süleymaniye Ktp., Reşid Ef., nr. 1019, 1b-26a, Arapça, 

h. 956, müellif hattı. 

 7. el-Havf ve’l-hüzn: Süleymaniye Ktp., Reşid Ef., nr. 1019, 31b-40a, Arapça, 

müellif hattı. 

 8. el-Fevzü’l-azîm: Süleymaniye Ktp., Reşid Ef., nr. 1019, 61b-73a, Arapça, 

h. 957, müellif hattı. 

 9. Tezkiretü üli’l-elbâb: Süleymaniye Ktp., Reşid Ef., nr.1019, 41b-59b, 

Arapça, h. 957, müellif hattı. 

 Kur’ân İlimleri 

 1. Risâle fî tefsîri’l-âyâti’l-müteallika bi’t-temsîl: Süleymaniye Ktp. Şehid Ali 

Paşa, nr. 272, Arapça, h. 972.  

 2. Makamâtü’l-mücevvidîn ve derecâtü’l-muallimîn: Süleymaniye Ktp. 

Bağdatlı Vehbi, nr.18, Arapça, h. 979. 

 3. Risâle fî beyâni'l-hurûfî'l-mukattaat: Kastamonu İl Halk Ktp, nr. 1046/1, 

7b-10a. 
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 4. Ferîdetu'l-furkân fî tecvîdi'l-kur'ân: Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 1046/2 

12b-26a. 

 5. Risâle fî esâmî sûveri'l-kur'ân: Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 1046/4, 31a-

34a. 

 6. Risâle fî vukûfî'l-kur'ân: Kastamonu İl Halk Ktp. nr.1046/5, 34a-36a. 

 7. Menâkıbü’l-kurrâi’s-seb’a ve’ş-şâtıbî: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. 

nr. 558, Türkçe. 

 Tasavvuf 

 1. Riyazu’n-nâsihîn: Zile İlçe Halk Ktp. nr. 195. (Halen Milli Kütüphane’de 

bulunmaktadır) 

 2. Menâkıb-ı evliyâ: Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar, nr.4027 vr. 33-67, 

Türkçe. 

 3. Menâkıbu’l-ârifîn ve kerâmâtü’l-kâmilîn: İstanbul Üniversitesi Merkez 

Ktp. nr. 558, Türkçe. 

 4. Kıssa-i çoban ve münâcât: Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar, nr. 4027/1, 

vr. 1-12, Türkçe, h.988. 

 5. Mutâibetü’l-kulûb bi muhâtabeti’l-mahbûb: Süleymaniye Ktp. Yazma 

Bağışlar, nr. 4027/2, vr. 12-20. 

 6. Ucâle muhtasara mine’t-tasavvuf: Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 3674/3, vr. 

258b-263b, Arapça. 

 7. Levâihu’l-kulûb ve revâyihu’l-mahbûb: Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 3674/8, 

vr. 280b-290a. 

 8. Nahvü’l-ârifîn: Süleymaniye Ktp. Lala İsmail, nr. 710, vr. 68-70, Arapça. 

 9. Nasihatnâme: Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 3674/5, vr. 269b-271a, Farsça. 

 10. Esrâru’n-necât ve’n-necâh: Kastamonu İl Halk Ktp., nr.3674/6 vr. 273b-

277b, Arapça. 

 11. Lâyiha-i rûhâniye ve lâmia-i nûrâniye: Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 

3674/6, vr. 278b-279b, müellif hattı, Farsça. 
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 12. Kenzü’l-fevâid: Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Ef., nr.2243, Arapça, 

müellif hattı. Diğer bir nüshası, Kayseri Raşid Ef. Ktp.,Raşid Ef. nr. 693. 

 13. Risâletü’l-mevâiz ve’d-duâ: Kayseri Raşid Efendi Ktp. nr. 693, vr. 92b-

108a. 

 

 Hadis 

 1. Safâu’s-sâlihîn: Manisa İl Halk Ktp. nr. 8066/3, vr. 87b-133a, müellif hattı, 

Arapça, h. 967. 

 2. Sürûrü’n-nâzirîn: Manisa İl Halk Ktp, nr. 8066/4 vr.134b-175a, Arapça, h. 

968. 

 3. Risâle mine’l-ehâdîsi’l-kudsiyye: Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Ktp. 

nr. 161, vr. 1b-19b varakları arasında yer aldığına işaret edilen eser mevcut 

değildir.15 

 4. Tekmiletü’l-beyân: Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Ktp. nr. 793, Arapça, 

müellif hattı. 

 5. Arafâtü’l-ârifîn li’l-vukûf fi mevkıfi ibâdeti rabbi’l-âlemîn: Süleymaniye 

Ktp. Reşid Ef., nr. 136, 31vr. 

 Fıkıh 

 1. Tevakkuhü’l-fukahâ ve telezzüzü’l-üdebâ: Süleymaniye Ktp. Serez, nr. 

4019, 27 vr. müellif hattı. 

 2. Risâle alâ kavli sâhibi’t-tenkîh fasl fi’t-ta’n: Süleymaniye Ktp. Servili, nr. 

250, vr. 24-25, Arapça. 

 3. Tuhfetü’l-ahbâb: Hayta’nın verdiği bilgiye göre, bazı kaynakların bu eseri 

zikretmesine rağmen Kütüphane kayıtlarında bulunmamaktadır.16 

 4. İsrafilzâde risâlesi: Atıf Ef. Ktp., nr. 2838 vr. 146-150 arasında yer aldığı 

söylenen eser mevcut değildir.17 

                                                 
15   Hayta, Ufuk, a.g.m. s.352. 
16   Hayta, Ufuk, a.g.m. s.352. 
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 Kelam 

 1. el-Matlabü’l-a’lâ fî şerhi esmâi’llâhi’l-hüsnâ: Süleymaniye Ktp. Reşid Ef., 

nr. 592, müellif hattı, Türkçe, h.972. 

 2. Ravzatü’l-ezhâr ve cennetü’l-esmâr: Süleymaniye Ktp. Esad Ef. nr. 1416, 

müellif hattı, Arapça, h. 952. 

 Diğer 

 1. Manzûm kıyâfetnâme: Süleymaniye Ktp, Hafid Ef, nr.479, müellif hattı, 

Türkçe. 

 2. Me’debül-füdalâi’l-ârifîn fî menâkıbi’l hülefâi’r-râşidîn: Süleymaniye Ktp. 

Yazma Bağışlar, nr. 4027/3, vr. 20-32, h. 988, müellif hattı, Türkçe. 

 3. Mecmâü’l-fezâil ve menbâü’l-hasâil: Kayseri Raşid Efendi Ktp. nr. 693, 

vr. 31b-80a, Arapça. 

 4. Nebzetün mine’l-hakâyık ve zübdetün mine’d-dekâyık: Kayseri Raşid Ef., 

Ktp., nr. 693, vr. 1a-12a. 

 5. el-İstifâ fî menâkıbi’l-mustafâ: Hayta, Bu eserin bazı kaynaklarda 

zikredilmesine rağmen Kütüphane kataloglarında böyle bir kayda rastlamadığını 

ifade etmektedir.18 

 6. Muhtasaru’l-muhtasar: Ankara Adnan Ötüken İl Halk Ktp. nr. 3080. 

(Halen Milli Kütüphane’de bulunmaktadır.) 

 7. Risâle fî beyâni ekâvilis-sekât fî tahkîkil-avâlim mine’l-arz ve’s-semakât: 

Ankara Adnan Ötüken İl Halk Ktp. nr. 4529/6,vr. 68b-69b. (Halen Milli 

Kütüphane’de bulunmaktadır.) 

 8. Fezâilü’l-ilm ve’l-âlim: Kastamonu İl Halk Ktp, nr.3674/4, vr. 264b-269a, 

Türkçe. 

 9. Münâcâtu levâhibi’n-necât: Kastamonu İl Halk Ktp, nr.3674/9. 

 10. Risâletü’l-eizzâi ve erbâbi’l-işarât fîn-nahv: Samsun İl Halk Ktp. nr. 

1049/7. (Halen Milli Kütüphane’dir.) 
                                                                                                                                          
17   Hayta, Ufuk, a.g.m. s.352. 
18   Hayta, Ufuk, a.g.m. s.353. 
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 11. Ta’rifât mâ’rifetuhâ: Kastamonu İl Halk Ktp. nr.1046/3, vr. 26b-27a, 

Arapça. 

 

 Tercüme 

 1. İrşâdü't-tâlibîn fî ta’lîmi’l-müteallimîn (tercüme-i ta’lîmi’l-müteallim): 

Murat Molla Ktp. nr. 1241, müellif hattı. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları 

bulunmaktadır. 

 2. Risâletü’l-muhtasar bi’l-lemehât fî tercemeti’l-lemeât: Kastamonu İl Halk 

Ktp. nr. 36 vr. 231b-246b. 

 3. Tercemetü’l-levâyih: Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 36, vr. 221b-230b, h. 989. 

 4. Tercüme-i risâle-i muhtasara: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp, nr. 558. 

 5. Pend-i attar tercümesi: (Şerh-i Pendnâme li’l-Attâr): İstanbul Üniversitesi 

Merkez Ktp. nr. 4009. 

 

 



 
 

11

BİRİNCİ BÖLÜM 

ESERİN BİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

   I-ESERİN MUHTEVASI VE KAYNAKLARI 

 

 Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Bölümü, No: 1019'da şu 

şekilde kayıtlıdır: Vrk. lb-26a, str. 17, nesih hattı, 213x150, 150x80 mm. Müellif 

hattıyla Arapça olarak kaleme alınmış, Kur’an’da hidayet ve kurtuluş kavramlarının 

tefsiri olduğu için bugünkü anlamıyla olmasa da konulu tefsir tarzında bir risaledir. 

  Müfessirin, üzerinde çalıştığımız risâle de olmak üzere, birçok eserini içeren 

mecmuanın iç kapağında, “eş-Şeyh Abdülmecîd b. Nasûh’un tefsir ve tezkir 

konusunda kendi el yazısıyla yirmi yedi eseri” notu bulunmaktadır. Bu, bir nevi 

içindekiler tarzında bir nottur. Burada bizim tezimizi oluşturan risâle hakkında, 

“Risaletü’l-hüdâ ve’l-felâh 1-26” bilgisi mevcuttur.  

 Risale, müellifin tespit ettiği Allah Teâlâ'nın inanan kullarını hidâyet ve 

kurtuluş ile müjdelediği on bir âyetin ele alınıp, belli bir bütünlük içinde tefsir 

edildiği bir çalışmadır19. Asıl metinde ve özellikle de haşiyelerde başta Teysir olmak 

üzere farklı tefsirlerden yapılmış birçok alıntı mevcuttur. Eserde, çok sayıda 

tasavvufî görüş ve rivayet bulunmaktadır. Eser, bu haliyle tasavvuf içerikli bir 

konulu tefsir çalışması mahiyetindedir.20 

 Başlık konumundaki bâb, fasıl, bazı tefsir isimleriyle fâide kelimelerinin 

kırmızı renkle yazılmıştır. Bu durum, fihrist olmayan eserde işlenen konuların neler 

olduğu hususunda okuyucuya kolaylık sağlamaktadır. Risâle, talik yazı ile yazılmış 

olup çoğunlukla siyah mürekkep kullanılmıştır. 

   Bazı hadislerin arasında “fâide” başlığı altında o konuyla alakalı bazı 

nükteler ve ibadetlere teşvik edici bilgiler aktarılır.21 Müellif, başta Hz 

                                                 
19  Bursalı, a.g.e.,  s. 113; Kâtib Çelebi, Keşfü'z-zünûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn, İstanbul 1941-
43, I, 880; Bağdatlı, a.g.e.,I, 620; Kehhâle, Ömer Rıza, Mu’cemü’l-müellifîn: teracimu musannifi'l-
kütübi'l-arabiyye, Dâru İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, Beyrut 1957, V, 171. 
20   Erbaş, a.g.e., s.170. 
21   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr. 3a, 7a.   
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Peygamberden nakledilen hadisler olmak üzere, tefsirde önde gelen ashâbın 

rivâyetlerine yer vererek değişik kaynaklardan nakillerle âyetlerin tefsirini yapar. 

 Eserde rivayetlerin yanında, bunların izahı kabilinden Farsça şiirler22, ibareler 

ve bazı kelimelerin Türkçe açıklamaları da bulunur. Ferağ kaydına göre eser, 952 

Ramazan’ında Pazartesi günü yazılmıştır.23 

 Eser, insanları hidayete eriştirmede temel teşkil eden bazı ayetlerin tefsirini 

içeren bir çalışmadır. Müellif bu amaçla Kur’an’ı Kerim’in ayet sayısı bakımından 

en büyük suresi olan Bakara suresinden başlamıştır. Bakara Suresinin ilk ayeti olan 

“elif lam mim” üzerinde durulmuş ve hurufu mukatta ile ilgili açıklamalarda 

bulunulmuştur. Daha sonra kelime kelime diğer ayetleri tefsir etmiştir. Hidayet ve 

kurtuluş kavramlarını içeren diğer ayetleri de sırayla açıklamıştır. Bu ayetler on bir 

başlık halinde incelenmiştir. 

 Müellif genellikle alıntının sonlarında, bazen de başlarında alıntıyı nerden 

veya kimden yaptığını belirtir. Bunları yaparken de bazen yalnızca müellifin 

ismini24, bazen eserin ismini25, bazen de hem müellif hem de eserini26 birlikte 

zikreder. Az da olsa “bazı ulema dedi ki”27 veya “bazı fetevalarda denildi ki” 28 gibi 

lafızlarla alıntı yaptığı da olur. 

 Abdülmecîd Efendi tefsirle ilgili en sık kullandığı kaynaklar Cârullah 

Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî’nin (ö.538/1144) Keşşaf’ı ve Kâdî Beyzâvî’nin 

(ö.685/1286) Envâru’t-tenzil’idir. Müellifimizin Keşşaf’tan olduğu gibi Envâru’t-

Tenzil’den de genel olarak gramer tahlillerinde faydalanmış, lafızların ve terkiplerin 

beyanı, manalardaki nükteleri istihraç ve onların tahlilinde sıkça bu eserlere atıfta 

bulunmuştur.29 Bunların yanında Ebû Muhammed el-Huseyn b. Mes’ud el-

Begavî’nin (ö.516/1122) Meâlimü’t-tenzîl adlı rivâyet tefsiri, Necmeddin Dâye’nin 

(ö.654/1256) Bahrü’l-hakâik ve’l-me’ânî fi tefsîri’s-seb’i’l-mesânî gibi tasavvufî 

ağırlıklı tefsiri, Nizamüddîn Hasan Kummî en-Nîsâbûrî’nin (ö.728/1327) Garâibu’l-

                                                 
22   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr. 13b, 15b. 
23   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr.26a. 
24   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr.11b, 13a. 
25   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr.10b, 11b. 
26   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr.14b, 22a. 
27   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr. 10b, 11a, 16a. 
28   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr. 13a, 13b. 
29   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr. 8a, 9a, 9b, 14b, 18a. 
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kur’ân ve reğaibu’l-furkân, İmamüddin Yahya b. Kasım el-Alevî’nin (Şeyh Fâzıl 

Yemenî) (ö.750/1349) Fevaidi’l-kur'ân, Kutbuddin eş-Şirazi’nin (Allamî) Fethu'l-

mennân fi tefsiri'l-kur’ân adlı tefsirleri yoğun olarak kullanılan kaynaklar 

arasındadır. Müellif yukarıdaki eserler kadar sık olmasa da Ebû İshak es-Salebî’nin 

(ö.427/1035) el-Keşf ve'l-beyân, Ebu'l-Kasım Kuşeyrî’nin (ö.465/1072) Letâifu'l-

işârât, Ebu Hafs Necmeddin Ömer Nesefi’nin (ö.537/1142) et-Teysîr fi't-tefsir, 

Fahreddin er-Râzî’nin (ö.606/1209) Mefâtîhu’l-ğayb, Şeyhzâde el-Kocavî’nin 

(ö.951/1543) Hâşiye alâ tefsîri’l-beydâvî adlı eserlerine de atıflarda bulunmaktadır. 

 Tefsirde hadis kaynağı olarak Mahmud b. Mahmud ed-Derkizînî el-

Kuraşî’nin (ö.743/1342) Nüzûlü’s-sâirîn fî ehâdîsi seyyidi’l-murselîn ve Abdüllatif b. 

Abdülaziz İbn Ferişte İbn Melek’in30 (ö.801/1398) Mebâriku'l-ezhâr fi şerhi 

meşârikı'l-envâr adlı eserleri sıklıkla kullanılan kaynakların başında gelmektedir. Az 

da olsa Buhari ve Müslim’in Sahîhlerine de atıfta bulunulur. Bunların dışında eserde 

kullanılan hadisler başta el-Keşşâf ve Envâru’t-tenzîl olmak üzere kaynak olarak 

kullandığı diğer tefsirler ve mev’iza türü eserlerden de aktarılmaktadır. Yazarın 

bunlardan başka Ebü’l-Leys es-Semerkandi’nin Tenbîhü’l-gâfilin, Muhyiddin İbn 

Arabi’nin el-Fütûhâtu’l-mekkiyye, Ahmed b. Ali el-Bûnî’nin (ö.622/1225) 

Mefâtîhu’l-guyûb, Kemaleddin ed-Demîrî’nin Hayvetü’l-hayevân, Behcetü’l-envâr 

gibi eserlerden de yararlandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30  Bağdatlı, a.g.e.,I, 617; Kehhâle, a.g.e., VI, 11. 
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II-YAZARIN YÖNTEMİ  

 
  

Eserin başında, inananlara kurtuluşu müjdeleyen, onlara her türlü nimeti veren, 

Allah'a hamd, mevcudatın övüncü, asîlerin şefaatçisi olan Hz. Peygamber'e salât 

edilmektedir. Müellif, Kur'an'ı okuması esnasında orada "İşte Rab'lerinin yolunda 

olanlar ve saadete erişenler bunlardır"31 ayeti gibi ayetlerle karşılaştığını, bunların 

bazılarında Allah'ın kimi kullarını hidayet ve kurtuluşla müjdelediğini gördüğünü 

dile getirmektedir. Sonra yazar tezimizi oluşturan risâleyi yazma amacı ve 

gerekçesini, aynı mealde olan ayetleri bir araya getirme olarak belirtir, yaptığı ön 

araştırmada bu konuda on sûrede yer alan on bir ayete ulaştığını ifade eder.32 

Kur’ân’ın tam bir tefsiri olmayan eserde âyetlerin tefsirinde mushaf tertibine 

göre Bakara’dan başlanıp bazen yakın anlamlı âyetlere yer verilerek belli bir âyetin 

izahında yoğunlaşıldığı görülmüştür. Tefsir edilecek âyet bazen bâb başında bir 

bütün olarak; bazen de araya aynı doğrultuda açıklayıcı bir cümle ya da âyet 

getirilerek parça parça verilmiştir. 

Müellif, ayetlerin öncesi ve sonrasıyla tefsir etmesinin müfessirin Allah’ın 

meramını keşfetmek olarak açıklamaktadır.33 

Abdülmecîd Efendi’nin ilk tefsir ettiği âyet Bakara sûresi’nin 5. âyetidir. 

Müellif bu âyetin öncesiyle alakası olduğundan, mananın tam olarak vuzuha 

kavuşması ve anlatılmak istenilenin tam olarak anlaşılabilmesi için önceki âyetlerin 

de tefsir edilmesi gerektiğini ifade ederek tefsirine Bakara sûresinin 1. ayetinden 

başlamıştır. Huruf-u mukatta'alarla ilgili olan bu âyetin tefsirinde Beydâvî’den 

yaptığı nakilde Elif, Lam, Mim’in birer isim ve kelimeleri meydana getiren harfler 

olduğunu söyleyen müellif, akabinde Hz. Ebu Bekir’in "Allah Teala’nın her kitapta 

bir sırrı vardır. Kur’ân-ı Kerim’deki sırrı da huruf-u mukatta'alardır” sözünü 

nakletmektedir.34 Bakara Suresi’nin ilk 5 ayetinin tefsiri, risalenin büyük 

çoğunluğunu oluşturmaktadır.  

                                                 
31   Bakara 2 / 5. 
32   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr. 2b. 
33   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr. 2b. 
34   Mesela bk. el-Hüdâ ve'l-felâh, vr. 22a. 
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  Abdülmecîd Efendi’nin ikinci olarak tefsir ettiği ayet Âl-i İmrân sûresinin 

104. ayetidir. Müellif, “Sizden, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men 

eden bir cemaat olsun...” mealindeki âyetin tefsirinde kişinin emr-i bi’l-ma’rûf ve 

nehy-i ani’l-münker yapabilmesi için şu beş şeye ihtiyaç duyduğunu söylemektedir. 

Bunlar sırasıyla şunlardır: 1. İlim. 2. Allah rızası için yapmak. 3. Emr-i bi’l-ma’rûf 

ve nehy-i ani’l-münkeri yumuşak ve nazik bir üslupla yapmak, kaba ve öfkeli bir 

şekilde davranmamak. 4. Sabırlı ve halim olmak. 5. Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i ani’l-

münker yapan kişinin emrettiği şeyleri yapıp nehyettiği şeylerden kaçınması. İnsan 

bunlara dikkat etmediği takdirde, “Siz, kitabı okuyup dururken kendinizi unutup da 

insanlara iyiliği mi emredersiniz? Hiç akıl etmiyor musunuz?” âyetinin kapsamına 

girer.  

 Abdülmecîd Efendi’nin tefsir ettiği 3. âyet ise Â’râf sûresinin “O gün ölçü-

tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” ve 

“Kimin de tartılan hafif gelirse işte onlar, âyetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden 

dolayı kendilerini ziyana sokanlardır” mealindeki 8. ve 9. âyetleridir. Müellif hüdâ 

ve felâhla ilgili olan 8. âyeti, tamamlayıcısı olarak gördüğü 9. ayetle birlikte ele 

almış ve dil ağırlıklı olarak tefsirini yapmıştır. 

 4. olarak Â’râf sûresinin 157. âyeti tefsir edilir. “Ki onlar, ellerindeki 

Tevrat'ta ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî Peygamber'e uyarlar. 

Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz 

şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri 

çözer. O Peygamber'e inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla 

birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler” mealindeki âyetin 

tefsirinde “ümmî”, “isr”, “ağlâl” gibi bazı kelimeler Beydâvî ve Zemahşerî’den 

yapılan nakillerle lügavî yönden tefsir edilmeye çalışılmıştır.35 

 Buraya kadarki ayetler asıl metin ve haşiyelerle birlikte tafsilatlı bir şekilde 

açıklanmıştır. Bu yoğunluk daha sonraki ayetlere yansımamaktadır. 

 Yazarın bundan sonra tefsir ettiği ayetler, sırasıyla şunlardır: Tevbe 9/88, 

Mü’minûn 23/101, Nûr 24/51, Rûm 30/38, Lokmân 31/1, Mücâdele 58/22 ve Haşr 

59/9. 

                                                 
35  Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr.18a. 
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 Eserde âyetlerin tefsiri esnasında belli bir metot takip edilmemekle beraber 

genelde konuyla ilgili başka âyetlere, kimi zaman da hadislere, sahâbe ve tâbiûn 

sözlerine yer verilmiştir. Zemahşerî ve Beydâvi’den yapılan alıntılarda gramer 

tahlillerine ve kıraat farklılıklarına da değinilmiş, fıkhi ve kelami tartışmalar 

gerektiği ölçüde konu edinilmiştir.36 Bir bütün olarak eser rivâyet ağırlıklı olmakla 

beraber dirâyet tefsiri özelliklerini de taşımaktadır. Müellif her iki metodu kullanarak 

yaptığı izahlarda âyetin tasavvufî yönünü ön plana çıkararak büyük bir ihtimalle 

toplumu irşâd etmeyi amaçlamıştır. Bu yön dikkate alındığında eserde tasavvufî 

tefsir anlayışının hâkim olduğu görülür. 

 Abdülmecîd Efendi, tefsirinde zaman zaman Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirine yer 

vermiştir.37 Kur’ân-ı Kerim’de bazen herhangi bir mesele mücmel veya müphem 

olarak ifade edilirken, aynı mesele başka bir yerde daha geniş ve daha açık olarak 

anlatılır. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerim’in en sağlam ve en iyi tefsir kaynağı yine 

Kur’ân-ı Kerim olmuştur. 

 Kur’ân’ı anlamak için ashâbın başvurduğu ikinci kaynak Hz. Peygamber 

(s.a.v.) idi. O Kur’ân’ı insanlar arasında en iyi bilen olması hasebiyle Kur’ân onu 

tebliğ38 ve tebyin39 ile vazifelendirmiştir. Abdülmecîd Efendi de tefsirinde Kur’ân’ın 

sünnetle tefsirine gereken önemi göstermiş, âyetleri tefsir ederken sık sık Hz. 

Peygamber’den gelen hadislerden yararlanmış,40 onun yaptığı tefsiri kendisine rehber 

edinmiştir. 

 Hz. Peygamber’den sonra tefsir sahasında en mühim rolü sahâbe üstlenmiştir. 

Hz. Peygamber’e olan sarsılmaz îmânları, âyetlerin nüzûlüne şahit olmaları, kiminin 

bizzat vahiy kâtipliği yapması, anlamadıkları konuları Hz. Peygamber’e sormaları 

gibi çeşitli nedenlerle sahâbe, Kur’ân’ı tefsir edecek kimse için vazgeçilmez bir 

kaynak olmuştur.41 Abdülmecîd Efendi de tefsirinde başta İbn Abbas olmak üzere 

sahâbe ve tâbiûn sözlerine büyük oranda yer vermiştir.42 

                                                 
36   Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr. 8a-8b.   
37   Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr. 3a, 21a. 
38   el-Mâide 5/67.  
39   en-Nahl 16/44. 
40   Mesela bk.  el-Hüdâ ve’l-felâh, vr. 9b,14a. 
41   Cerrahoğlu, İsmail, Kur’ân tefsirinin doğuşu ve buna hız veren âmiller, Ankara 1968, s. 45. 
42   Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr. 9b, 25a. 
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 Eserde âyetlerin tefsiri esnasında farklı mezheplerin görüşleri doğrultusunda 

tefsirin dirâyet yönü özelliklerinden kelamî meselelere de yer verilmiştir.43 

 Müfessir tefsirinde âyetin okunuşundaki kıraat farklılıklarına da geniş ölçüde 

yer vermiştir.44  

 Eserde tefsiri yapılan âyetin daha iyi anlaşılması için bazen dil tahlillerine yer 

verildiği görülmektedir.45  

Yazar, tefsirinde açıkladığı konunun daha iyi anlaşılması için sık sık şiirlerle 

istişhad etmektedir.46  

 Müfessir risalesinde bazen tasavvufî yorumlamalara da gitmektedir. 

Abdülmecîd efendi, bazı sûrelerin başında bulunan huruf-u mukattaanın nûranî 

harfler olduğunu ve bu harfleri bir kâğıda yazıp dalgalı denize bırakmanın denizi 

sakinleştireceğini söyler. Yazara göre, Kûran’da yer alan esma-i hüsna da nuranî 

yöne sahip harflerdendir. Bu nedenle huruf-u mukattaa gibi özel bir öneme sahiptir.47  

 Eserde çok sayıda alıntılar bulunmakla birlikte müellif bu alıntılarda 

değerlendirmede bulunmamıştır. Müellifin yaptığı bu uzun nakillerde tertip dışında 

bir şey söylemek mümkün değildir.48 Ancak bu alıntılara dördüncü ayetten sonra pek 

rastlanmamaktadır. 

 

                             

 

                                                 
43   Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr. 4a 
44   Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr. 23b. 
45   Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr.18a. 
46   Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr.12a, 15b. 
47   Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr.2a. 2b. 
48   Mesela bk. el-Hüdâ ve’l-Felâh, vr. 14b, 15a. 
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 مؤلفات
 نصوح بن عبدايد الشخ 

 ۲۷ خبطه والتذكري التفسري يف 
  
 

 
  

  ۲٦-۱ والفالح اهلدى رسالة
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   وفات تاريخ در                                     
      

  ردناج خيالكَبِري الش ارِفالع رِيرحبدة ،النآل ز س طَهيخ ويد بن بري الشمحبِن م 
 الراسخِ الفَرد أَوالد من احلُسيين الزيين اخلَوين حسن بِن بِري الشيخِ بِن الدين قُطْب الشيخِ
دييمِ السد احلَكمحم ني بلع ريالتذيين مبِ احلُساحرِ صادوولِ نيف اُألص يثادولِ أَحسالر 
 .ومثانمائة وستني أَربعٍ سنة يف القعدة ذي من الرابِعة اخلَميسِ لَيلةَ وسلَّم علَيه اُهللا صلى
 اخلَضر صاحب ،للعادة اخلَوارقِ والكَرامات ةالعجِيب املناقبِ زئحا الكَاملُ الشيخ ابنه وانتقَلَ
 احلسيين الزيين احلميدي والدين امللة محيِ الشيخ الشرِيف السيد اللَّدنِي العلْمِ ووارثُ ،النيب
 بفيوضِ اهللا قدسنا .املصطفوية والرحلة النبوية اهلجرة من ومثامنائة وتسعني مثان سنة يف

  49.السائلني جميب يا آمني. بآثارهم اإلقتفاء ورزقَنا ،همأَسرارِ
   

 القومِ ديوان عن اسمك امح :فَقَالَ العارِفني بعض السالكني بعض استوصى 
  :قيل كما متوت حىت اجلدار واستقبل

  شعر

  oديوان ناس  نام خود فاين كن از

 oكه مرده هم توفاين ميشوي   تا

  oل كن ديوار خاص يكر استقباد

 o أز تاس در يايب خالص أزانبعد 

 
   نا مايصخِ الويلشل نيينِ زي الدافهرمح اخلَو  

 

                                                 
 ، عمره بالصحة والسالمة والعافية،زاد اهللا قد وهب يل هذه اموعة الشريفة اللطيفة فخر املدرسني الكرام  عبد الرمحن الندي الشهري بعيسى زاده :ىف اهلامش 49

  .وأسعده بسعادة الدنيا واآلخرة، كرمه خامت النبوة والرسالة 
  ١١٣٨يف سنة     
  اخلواطر لدفع أيقر  
 األمساء له ،هو إال إله ال اهللا ،استوى العرش على الرمحن ،األبواب مفتح يا ،األرباب رب يا ،رحيم يا ،رمحن يا ،اهللا يا ،معني يا ،ناصر يا ،حافظ يا اللهم   

  .اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال رحيم، ،عطوف ،رؤوف ،منصور فإنك ،حممد يا توجه ،حممد يا توجه ،حممد يا توجه احلسىن،
  .عنهما اهللا عفا البنوي رجب بن حممد ولث منه منه الرلعي السحا العطر مرسى   
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  الرحيم الرحمنِ اِهللا بِسمِ  

 
 

  دلَ الذي ِهللا احلَمعج هادبع منِنياملُؤ نيقاملت نيوصصخزِ مالفَالَحِ بِالفَوو الناحِوج اةجالنو 
ِسنِنياملُحو نيقفاملُن  نيظُوظحلَى مفَاقِ عاِإليثَارِ اإلنالحِ والصو اتالطَّاعأَ ،وهيو ملَه يف 
 ،راتالثَّم كُلِّ من فيها هلم اَألنهار تحتها من تجرِي الَّيت وجنات بساتني اجلنان فَراديسِ
مظَهفحو نم وطإِىل اهلُب كَاترالد التافالس، مهفَعرو ودعإِىل بِالص اتجرالد اتيالالع 
اتاملَقَامو اتيامالس، همقَرو اتانبِاملَد املُالَقَاتو، مفَهرشبِلَذَا وئذ اتداهاملُش فَاتاملُكَاشو في 
 والَ سمعت أُذُنٌ والَ رأَت عين الَ ما لَهم وأَعد ،القُربات و اُألنسِ ومقَامِ القُدسِ رِئحضا
طَرلَى خقَلْبِ ع دأَح نم لُوقَاتاملَخ.   

  
 في من زبدة و اتالكَائن وخالصة املَوجودات مفْخرِ محمد سيدنا علَى والصلَوةُ

 اهلُدى نجومِ وأَصحابِه َآله وعلَى العرصات، عرصة في العصاة وشفيعِ والسموات اَألرضِ
  51.الضالَالَت وهجومِ الفتنِ ظُهورِ عند 50التقَى ومصابِيحِ الظُّلُمات دياجِريِ في
 

   بعد، أَما
 إِسرائيل بِن نصوح الشيخِ بِن املَجِيد عبد العليلَ والنحيف الذَّليلَ الضعيف العبد فَإِنَّ

 اِإلنسان أَشراف من عباده ]ب/1[ بعض  خص تعالَى اَهللا أَنَّ فيه ورأَى القُرآنَ قَرأَ ملَّا

 قَالَ حيثُ واِإليقَان واِإلميان والفَالَحِ والفَوزِ والصالحِ بِاهلُدى القُرآن سورِ من مواضع يف

                                                 
  يف فضل التقوى : ىف اهلامش50 

  رمحه منه  العالميمن تفسري    
  أريد املرء أن يؤتى مناه        ويأىب اهللا إال ما أرادا     يقول املرء فائديت ومايل       وتقوى اهللا أفضل ما استفادا:شعر   

  ]ب/1[.خري طلب منه إنشاد الشعر والبيت: قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه   
ع منه نصيحة فوجدته جالساً قد صلى الفجر، فجلست فقلت ال أشغله عن التسبيح، فمكث مكانه حىت صلى الظهر أتيت أويساً ألمس: وقال الربيع :ىف اهلامش  51

مث قال إىل الصالة حىت صلى العصر مث جلس موضعه حىت صلى املغرب مث مكث مكانه حىت صلى العشاء مث ثبت مكانه حىت صلى الفجر، مث جلس فغلبته عيناه، 
  .تشبع، فقلت حسيب هذا نصيحة منه اللهم إين أعوذ بك من عني نوامة ومن بطن ال: نتبه فقالفنام قاعداً ساعة، مث ا

    ]ب/1[.   من مشكاة األنوار منه رمحه
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:﴿كلَى أُولَئع ىده نم هِمبر كأُولَئو مونَ هح52﴾املُفْل، لَجخ هالبِب طَرخي وف هاليأَنْ خ 
عمجي هذه اتاَآلي لَمعيو كَم تا كَانهددي عف اددعا التهبا فَكَتهدجى فَودةَ إِحرشةً عآي 
  .القُرآن سورَِ من سورٍ عشرِ في

                                                 
 2 / 5./ سورة البقرة   52
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 :أَوَّلَُها   
 لُهالَى قَوعي تلِ فأَو ورِةس ةقَرالب ﴿كلَى أُولَئع ىده نم هِمبر كأَولَئو مه 
ح53﴾ونَاملُفْل هذملَّا اآليةُ فَه لَّقَتعا تا بِملَهقَب بجا ونلَيا أَنْ عهبكْتن رفَسنا واهنعى متح 
حضتي املَقَام فكَشنيو اماملَر نوالَّمِ اِهللا بِعالع هإِن وه نيانُ املُععتاملُس، هلَيعو ادمتعاال، 
  .اُِيب ونِعم حسبِي وهو ،أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ،لتكْالَنُوا

 
 منها ركِّبت الَّتي احلُروف مسمياتها أَسماٌء 54﴾ملا﴿ الرحيمِ، الرحمنِ اِهللا بِسمِ

هذه ،م55الكَل يهو فاَألل الالَّمو يماملو دالهولي خف دمِ حستوارِ االاعا وم صتخي بِه نم 
رِيِفعريِ التكنالتعِ واجلَمريِ وغصالتا ووِهحنو افَةكَاِإلض فَةالصا وكَم وِير نكْرٍ أَبِي عب 
 القُرآن يف اِهللا وسر ،كتابٍ كُلِّ يف اًسر تعاىل ِهللا إِنَّ: قَالَ أَنه عنه اُهللا رضي الصديقِ
وفةُ احلُرا .املُقَطَّعهأَناٌء وما أَسهاتيمسم وفي احلُرالَّت تكِّبا رهنم هذه م56.الكَل 

                                                 
 5/2./  سورة البقرة  53

 1/2./ سورة البقرة 54 
 أنا اهللا، وأنا الرزاق، وأنا امللك، وأنا : فكأنه قال تعاىل."مين"وامليم من " يل"والالم من " أنا"ن األلف م]  1/2/سورة البقرة [امل﴾ ﴿قيل يف قوله تعاىل   :  ىف اهلا مش55

 أفرد نفسك يل بإسقاط : األلف معناه: وقيل…متنان، ومين الغفران، ومين ومين ومين اإلحسان، ومين اال…وأنا ويل امللك، ويل امللكوت، ويل احلكم، ويل ويل
 مح رسومك وصفاتك باألنس يب واملشاهدة يل بال حكم وال : لين جوارحك لعباديت بال ماللة وال إعراض، وامليم معناه: والالم معناه.العالئق واألغراض

  .إعتراض
 .كذا يف التيسري منه رمحه اهللا  
  بني : يطلع عليه األغيار والرقيب، كما قيل، شعر التخاطب باحلروف املقطعة سنة األحباب وعادة األصحاب فهو سر احلبيب مع احلبيب حبيث ال:  ىف اهلامش56

  ايز سراً ليس يفشيه                 قول وال قلم للخلق حيكيه
             كآجنا نه مدخلست و نه خمرج رقيب را راسر يس در ميانه حمب وحبيب                          

   .     منه رمحه اهللا
  ]ا/2[.يات واحلروف املقطعة أمساء، تأمل     فاحلروف املبسوطة مسم

   وكذا . اعلم أن احلروف املقطعة أمساء مسمياا احلروف املركبة اليت ركبت منها هذه التلفظ، كما أن امتطع اسم مسماها األلف والالم والفاء: ىف اهلامش      
  .سائر احلروف املقطعة، منه رمحه اهللا 

  .راف والتوبة وسورة املؤمنني وسورة النور وسورة الروم وسورة لقمان وسورة اادلة وسورة احلشروهي البقرة وأل عمران واألع     
 .هي ثالث أحرف وهي اسم وملفوظة تسعة أحرف وهي مسماة، وأشباهه من احلروف املقطعات، صح     
 الكلمات، ألن كالمه سبحانه غري متناه، واحلروف والكلمات مقطوعة متناهية، ويف احلروف املقطعة إشارة إىل أن كالم اهللا تعاىل ال يسعه احلروف وال حييطه      
   جنم و آية، منه رمحه ]18/109/سورة الكهف [ .قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مددا ﴾﴿كما قال تعاىل   
  ]ا/2[. اهللا  

   وقيل ليس . وهو املختار". أنا اهللا العامل ": تام، حيث وقع إذا جعل امساً للسورة أي اقرأ، أو جعل على تأويل1/2]/سورة البقرة [ مل ﴾﴿ا تعاىل قوله: ىف اهلامش      
  .بتام وال كاف، ألن معناه يا حممد، منه رمحه اهللا   
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ننِ عاب ودعسم يضاُهللا ر هنولُ قَالَ: قَالَ عسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسا/2[ :و[ 
)نأَ مفَاً قَررح نابِ متالَى اِهللا كعت ةٌ فَلَهنسةُ حناحلَسرِ وشا، بِعهثَال57﴾مل﴿ا أَقُولُ الَ أَم 

،فرح و نلَك فأَل فرح الَمو فرح يممو فرقَالَ .58)ح ضعاِء، بلَمالع لُهالَى قَوعت 
 إِىل وامليم ،لَطيف أَنه إِىل والالَّم ،أَحد أَنه إِىل إِشارةٌ فَاَأللف .العالم اُهللا أَنا :عناهم 59﴾ملا﴿
هأَن جِيدم أَو فاَألل ناِهللا م، الالَّمو نيلِ مئرجِب، يماملو نم دمحم، لَ أَيزاُهللا أَن ابتالك 

 اَأللف .بِربكُم أَلَست :معناه وقيلَ .وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى محمد علَى جِبرئيلَ ةبِواسطَ
الالَّمو نم هلأَو يماملو نم رِهَآخ.   

 
 .بِاحلُروف ائموقَ حروف القُرآنَ أَنَّ علَى دليلٌ احلُروف هذه إِنَّ السنة أَهلُ قَالَ

د جعلَ القُرآنَ محدثَةٌ فَهو كَافر، قَ التهجي حروف أَنَّ قَالَ من: حنبلٍ بنِ أَحمد قَالَ ولهذَا
هذَا، ال تقُولُوا بِحدوث القُرآن، فَإِنَّ اليهود أَولُ من هلَكَت بِ: " وقَالَ الشافعي.مخلُوقَاً

آنالقُر ثدقَالَ بِح فَقَد ،وفنْ احلُرم فرح ثدقَالَ بِح نمو ". 
  

                                                                                                                                             
  . يف بعض التفاسري، منه رمحه اهللاألست بربكم، كذا]  1/2/سورة البقرة [امل﴾ ﴿وقيل معىن قوله تعاىل      
  . ، فإا سيد القرآن، منه رمحه اهللا"أمل"إذا جعلت امساً للسورة، يكون تقديره، اقرأ يا حممد السورة املسماة ب]  1/2/سورة البقرة [امل﴾ ﴿ قوله      

األلف، مث ينحين للركوع كالالم، مث جيتمع للسجود كامليم، كذا يف التيسري، منه هي تنبيه للعبد أن ينتصب قائماً يف الصالة ك  1/2]/سورة البقرة [امل﴾ ﴿       وقيل 
  ]ا/2[. رمحه اهللا

 بدأ اهللا سبحانه وتعاىل هذه السورة الكربى باأللف وجعله سابقاً ملا فيه من معان، منها االستواء ومنها 1/2] /سورة البقرة [ امل﴾﴿قيل يف قوله تعاىل : ىف اهلامش     
فإذا أراد العبد أن يصري سابقاً فليستو . اب ومنها االنقطاع عن سائر احلروف ومنها التجرد عن النقط ومنها االستغناء عن األمكنة وهي خمارج احلروفاالنتص

يكن يف الدنيا كأنه غريب أو عابر ظاهراً وباطناً ولينتصب خدمة اهللا تعاىل، ولينقطع عن اخللق وليتجرد عن األغيار وليتبتل عن األمكنة واالستقرار يف الديار ول
  ]ب/2[. كذا يف التيسري، منه رمحه اهللا. سبيل

كذا قال العالّمي ناقالً عن . وموضع جواب القسم ال ريب فيه.  هذا قسم أقسم اهللا ا لشرفها أي هذه احلروف1/2]/سورة البقرة [امل﴾ ﴿قوله تعاىل  :ىف اهلا مش     
  .الكليب،  منه رمحه اهللا

سورة [ واركعوا مع الراكعني﴾﴿والركوع لقوله تعاىل 2/ 28] /سورة البقرة [وقوموا هللا قانتني﴾ ﴿اعلم أن هيبة الصالة اليت ذكرت يف القرآن ثالث القيام لقوله تعاىل     

 إشارة إىل القيام والالم إشارة إىل الركوع وامليم إشارة 1/2]/سورة البقرة[ امل﴾﴿ فاأللف يف ]96/19/سورة العلق [واسجد واقترب﴾ ﴿ والسجود لقوله تعاىل 2/ 43] /البقرة 
  . على السجود،  جنم داية منه رمحه اهللا

 األلف من أقصر احللق وهو مدأ املخارج والالم من طرف اللسان وهو وسطها، وامليم من الشفة وهي آخرها، مجع 1/2]/سورة البقرة [امل﴾ ﴿وقيل يف قوله تعاىل    
 ]ب/2[. قاضي منه رمحه اهللا.  أن العبد ينبغي أن يكون أول كالمه وأوسطه وآخره ذكر اهللا عز وجلبينها، إمياًء إىل

  2 / 1. /سورة البقرة    57
 .2955 .:ح. ، ر204، 5 ،44، كتاب التفسري 1992، استانبول السنن أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة، ،الترمذى 58 
   2 / 1./سورة البقرة    59



25                                                                                                                                       
 

﴾ابتالك ك60﴿ذَل "كةٌ إِىل "ذَلارملا" إِش"ذه نم فلإِن أَولَ بِاملْؤ ، أَو وفاحلُر ه
ور بِالسفَسو بِه كَلَّمملََّا ت هآن، فَإِنالقُر رِ أَو اره صل إِليسلِ إِىل املُرساملُر نلَ مصو ى، أَوقَضت

السورة لتذْكريِ الكتاب فَإِنه خبره، أَو صفَته الذي هو " امل"متباعدا، وتذْكريه متى أُرِيد ب
تالك بِه اداملُرفَةً، وكُونُ صابِ فَيتإِىل الك أَو ،وه ودعاملَو الَىابعت هلبِقَو الُهزي إِنلْقنا سإِن﴿ 

 مصدر سمي بِه املَفْعولُ "الكتاب"و.  ونحوه، أَو في الكُتبِ املُتقَدمة61علَيك قَوالً ثَقيالً﴾

 ةالَغبملولِ  ]ب/2[لفْعلْمل نِيال بعف ى"أي املكتوب"أَونعاسِ بِمكَاللِّب  ربع وسِ، ثُماملَلْب 

ب اجلَمع ، ومنه الكَتيبة  الكَت مما يكْتب، واصل قَبلَ أَنْ يكْتب ِألنَّهاملَنظُومِ عبارةً على
   62.وهي اجلُند الجتماعها

 
﴾يهف بي63﴿الَ رهوحضول هأن اهنعثُ الَ ، ميبِح ،انِههربه وتجورِ حظُهو انِهيبو 

 ابتراً الَ يدازِ، ال أَنَّ أَحجاِإلع داً حغالاً بيحو نِهي كَويحِ فحظَرِ الصالن دعلُ باقالع ابتري
يي رف متإِنْ كُنالَى ﴿وعت هلى إِىل قَورأَالَ ت يهف نم ةوروا بِسا فَأتندبلَى عا علْنزا نمبٍ م

﴾هثْلب64ميالر مهنع دعا أَبم هي 65، فَإِنوا فهِدتجأَنْ ي وهلَه و املُزِيح الطَّرِيق مفَهرلْ عب ،
ةضارعمٍ مجن نم هومجلُوا ، نذبيا ويهةَ فغَاي دهجمى هتوا إِذَا حزجا عهنع قَّقحت مأَنْ لَه 

                                                 
  2. / 2/ بقرة سورة ال  60
  5. /73/ سورة املزمل   61
إقامتها القيام بأركاا وسننها مث الغيبة عن شهودها برؤية من : قال اإلمام القشريي رمحه اهللا  3] / 2/ سورة البقرة [ويقيمون الصلوة ٍٍ﴾ ﴿قوله تعاىل  :ىف اهلامش  62

 الرياء ،1992استانبول ، السننماجه، حافظ أيب عبداهللا بن يزيد، ابىن [ )عمل عمالً أشرك فيه غريي فهو له وأنا منه بريء أنا أغىن الشركاء عن الشرك، فمن (يصلّى له لقول اهللا تعاىل 

قد ﴿هللا تعاىل لو نظر قليب يف الصلوة إىل العقىب توضأت، ولو نظر إىل الدنيا اغتسلت، قال ا: وعن أيب بكر الشبلي رمحه اهللا أنه قال. ]4192.:ح.، ر244، 2، 12والسمعة 
 واخلشوع سكون الظاهر والباطن فال يصرف شيئاً من أعضاءه إىل غري السنة وال شيئاً من -2]1 / 23/  املؤمنون ة سور[. أفلح املؤمنون الذين هم يف صالم خاشعون﴾

كذا يف تفسري .  إنه لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحهأما: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني رأى رجالً يعبث بلحيته يف الصالة. باطنه إىل غري القربة
    ]ب/2[. التيسري، لعمر النسفي منه رمحه اهللا

وهي التطهر أوال ظاهراً : إقامة الصالة مترتبة على أمور:  قال بعض املشائخ من أهل التحقيق]3 /2/ سورة البقرة [ ويقيمون الصلوة﴾﴿قوله تعاىل :  ىف اهلا مش     
غسل، وباطنا بنفي اخلواطر عن القلب والتزين بلباس الظاهر وهي ستر العورة ولباس الباطن وهي التقوى ومراعاة الوقت مع إنفاء املقت وإخالص بالوضوء أو ال

االستماع عن إنصات النية مع إصالح الطوية واستقبال القبلة بالوجه والقلب واالفتتاح بتكبري عن توقري واإلتيان بقيام على متام والقراءة عن تفكر وتدبر و
وإخبات، واالحنناء بركوع عن خشوع واخلرور بسجود عن شهود، والتكلم بتسبيح عن تصحيح واخلتم بقعدة عن عدة، وتشهد عن تعهد وصلوات ودعوات 

 ]ا/3 [.من التيسري منه رمحه اهللا. عن حتقيق وإثبات وتسليم على تعميم مث الدعاء على إخالص والرجوع على فالس
  2. / 2/ ورة البقرة س  63
 3.2 / 2/   سورة البقرة 64
وال بد للواقف أن " ال ريب"وعن نافع وعاصم أما وقفا على . هو املشهور" فيه" والوقف على 2] / 2/ سورة البقرة [ ال ريب فيه﴾﴿ قوله تعاىل :فائدة: ىف اهلامش  65

" فيه"ال ريب فيه، فيه هدى، : ال بأس، وهي كثرية يف لسان أهل احلجاز، والتقدير:  وقول العرب]50/  62/ سورة الشعراء [ال ضري﴾ ﴿ينوي خرباً، ونظريه قوله تعاىل 
  .الكشاف منه رمحه اهللا. مبتدأ: خرب، هدى: ، فيه"ال"خرب 

ما املنفي فهو كونه متعلقاً للريب، ومظنةً له، أي وليس املنفي أن أحداً ال يرتاب فيه، إذ كم من مرتاب غوي، وأ2]  / 2/ سورة البقرة [ال ريب فيه﴾ ﴿     قوله تعاىل 
 ]ا/3[. منه رمحه اهللا. الريب ال ينبغي أن يوجد فيه، در ريب وقف كردن نيكوست، كذا يف بعض التفاسري
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سلَي يهال فجة، مهبلشالَ للَ وخدم ةبيلرل. بيالرو يلِ فاَألص دصنِي "رمابُء ريإِذَا" الش 
 ويزِيلَ النفْس يقْلق َألنه الشك بِِه سمي واضطرابها، النفْسِ قَلَق وهي ،الريبةُ فيك حصلَ

 والصدق ريب الشك فَإِنَّ ،66)يرِيبك الَ ما إِىلَ يرِيبك ما دع (:احلَديث وفي .الطُّمأْنِينةَ
 .املُقْلقَة بِهئلنوا الزمان ريب ومنه ،طُمأْنِينةٌ

 
﴿ىده تمللني67﴾ق يهِمدإِلَى يِه ،ى احلَقاهلُدي ولِ فاَألص ردصقَى، مكَالت اهنعمو 
 لَعلَى﴿ :تعالَى اُهللا قَالَ الضاللِ، مقَابِلَ جعلَ َألنه البغية، إِىل املُوصلَةُ الدالَلَةُ :وقيلَ .الدالَلَةُ
ىده أَو ياللٍ فبِنيٍ ض68﴾م. هَألنقَالُ الَ وي: ،يدهنِ إِالَّ ممى لدتاملَطْلُوبِ، إِلَى اه 

 واملُنتفعونَ بِه، املُهتدونَ َألنهم بِاملُتقني، اهلُدى واختصاص ]ا/3 [.املَقْصود إِىل ووصلَ

،بِهصإِنْ بِنو تكَان هالَلَتةً دامكُلِّ عرٍ لاظن نمِ ملسرٍ مكَافذَا .وبِهارِ وبتعاىل قَالَ االعت: 
﴿ىداسِ هلن69﴾ل. أَو هالَ َألن عفتنلِ يأَمبِالت يهإِالَّ ف نقَلَ مقْلَ، صالع لَهمعتاسي ورِ فبدت 

 فَإِنه الصحة، لحفْظ الصالحِ كَالغذَاِء فَإِنه النبوات، وتعرف املُعجِزات، في والنظَرِ الدالئلِ،
 ما نالقُرآ من وننزلُ﴿ :تعالَى قَولُه هذَا وعلَى 70حاصلَةً، الصحةُ تكُن لَم ما نفْعاً يجلب الَ
وفَاٌء هةٌ شمحرو نِنيمؤلْمالَ لزِ وييد نيماً إِالَّ الظَّالارسي .71﴾خقاملُتو ملٍ اسفَاع نم 

هِملقَو: قَاهقَى، وةُ فَاتالوِقَايطُ وفَر ،ةانيالص وهي وف فرعِ عرالش ماس نمي لقه يفْسا نمع 
هرضي يف ةراآلخ. لَهب ثَلَاثُ واترم: 

 

                                                 
    .2518 .:ح. ر ،668، 4 ،60صفة القيامة  ،السن ،الترمذى ؛4، 3، 3، البيوع 1992، استانبول اجلامع الصحيحالبخاري، حممد بن امساعيل،   66

 .6762.:ح.، ر132، 12، 1407/1988الدمشق املسند،  )التحقيق؛ حسني سليم أسد(     أبو يعلى، املوصلي، 
 .2 / 2/   سورة البقرة 67
 .24 / 34/   سورة سبأ 68
 .185 / 2/  سورة البقرة  69
والتقوى على ثالثة . فاهلداية تكون على قدر التقوى]  2 / 2/ سورة البقرة [ى للمتقني﴾ هد﴿وقد شرط اهللا تعاىل على اهلداية بالتقوى كما قال تعاىل   :  ىف اهلامش70

تقوى العوام وهو عن الكفر واإلنكار، وتقوى اخلواص وهو عن الذنوب  والعصيان، وتقوى األخص وهو عن مالحظة غري اهللا عز وجل، فهداية العام : أوجه
 2/ سورة البقرة [واتقون يا أويل األلباب﴾﴿ان واإلحسان، وهداية األخص بكشف احلجب ومشاهدة العيان، كما قال تعاىل باإلسالم واإلميان، وهداية اخلاص باإليق

 من واملتقون هم الذين أوفوا بعهد اهللا من بعد ميثاقه، ووصلوا ا ما أمر اهللا به أن يوصل من مأمورات الشرع ظاهراً وباطناً، وانقطعوا عما اهم عنه. ]  197/ 
   40 /2/ سورة البقرة [وإياي فاتقون﴾ ﴿ إىل قوله تعاىل   ]   40 /2/ سورة البقرة [وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾ ﴿يدل على هذا قوله تعاىل . منهيات الشرع ظاهرا وباطنا

بودية اخلالصة إيلّ أوف بعهدكم الذي عاهدتكم عليه وهو ،  يوم امليثاق، أوفوا بعهدي الذي عاهدمتوين عليه وهو الع"بلى"إذا آمنتم بربوبييت بقولكم : معناه. ]
 . كذا يف تفسري جنم الدين الكربى، رمحه اهللا، منه رمحه اهللا.وحقيقة التقوى اإلعراض عن الدنيا والعقىب باإلقبال على اهللا تعاىل امللك األعلى. اهلداية إليكم

 ]ا/3[
 .82 / 17/   سورة االسراء71
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 :تعالَى قَولُه وعلَيه ، الشرك عنِ بِالتبري املُخلَّد العذَابِ عنِ التوقِّي: لَىاُألو   
﴿مهمأَلْزةَ ومى كَلقْونِي 72﴾التعنِ ييتادهالش. 
 

 وهو ،قَومٍ عند الصغائرِ حتى ترك، أَو فعلٍ من يؤثم ما كُلِّ عن التجنب: والثَّانِيةُ   
فارعمِ املُتى بِاسقْوالت يعِ، فرالش وهو نِياملَع هلاىل بِقَوعت: ﴿لَولَ أَنَّ وابِ أَهتوا الكنَءام 
 . 73﴾واتقَوا

 
 التقْوى وهو بِشراشرِه، إِليه يتبتلَو احلَق عنِ سره يشتغلُ عما يتنزه أَنْ: والثَّالثَةُ  
  .74﴾تقَاته  حق اَهللا اتقُوا﴿ :تعالَى بِقَوله املَطْلُوب احلَقيقي

قَدو رفَس لَهالَى قَوعت ﴿ىده نيقتلْملَى 75﴾لع هجاَألو الثَّالثَة.   
  

﴿ينونَ الَّذنمؤبِ ييانُ 76﴾بِالغيف اِإلمي ةةٌ اللُّغاربنِ عيقِ، عدصوذٌ ]ب/3[ التأْخم 

ننِ، مكَأَنَّ اَألم قداملُص نَآم قداملُص نيبِ، مكْذالت الَفَةاملُخو. هتيدعتاِء وبِالب نِهمضتى لنعم 
،افرتعاال قَدو طْلَقى ينعثُ بِموقِ،الو نثُ ميأَنَّ ح قاثالو ارنٍ، ذَا صأَم هنما :وم تنأَنْ َآم 

ةً، أَجِدابحالَ صكهِنيِ وجالو نسونَ﴿ يف حنمؤبِ يي77.﴾بِالغ 
 

 اهللا صلّى مدمح دينِ من أَنه بِالضرورة علم بِما التصديق فَاِإلميانُ ،الشرعِ في وأَما
 بِه، واِإلقْرارِ احلق، اعتقَاد أُمورٍ، ثَالثَة ومجموعِ واجلَزاِء، والنبوة، كَالتوحيد، وسلَّم، عليه

 وحده عتقَادبِاال أَخلَّ فَمن .واخلَوارِجِ واملُعتزِلَة، احملُدثني، جمهورِ عند بِمقْتضاه، والعملِ

                                                 
 .26 / 48/   سورة الفتح 72
  .65 / 5/  سورة املائدة  73
 . 102 / 3/   سورة  آل عمران 74
 .2 / 2/  سورة البقرة  75
 .3 / 2/   سورة البقرة 76

رة  وقوله هدى للناس دليل على أن الناس حمصور يف املتقني والباقون كالنسناس أي كاحليوان يف سو]  2 / 2/ سورة البقرة  [ هدى للمتقني﴾﴿يف قوله و : ىف اهلامش77 
إمنا ﴿  وأيضاً ملا كانوا هم املنتفعني بالدراية خصوا بالذكر مدحا هلم كقوله تعاىل 79 ]   /7/  األعراف ة سور[ .أولئك كاألنعام بل هم أضل﴾﴿اإلنسان كما قال تعاىل 
     ]  45 / 79/  النازعات ة سور[. أنت منذر من خيشاها﴾

وما أرسلناك إال ﴿مع أنه  صلى اهللا عليه وسلم منذر كل الناس، كما قال تعاىل   ]  11 /  36/ س ية سور[الرمحن﴾ إمنا تنذر من اتبع الذكر وخشي ﴿وقوله تعاىل   
 ]ب/3[ .منه رمحه اهللا ] 28 / 34/  سبأ ة سور[.كافة للناس بشرياً ونذيراً﴾
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 عند وكَافر وِفَاقَاً، 78فَاسق فَهو بِالعملِ أَخلَّ ومن كَافر، فَهو بِاِإلقْرارِ أَخلَّ ومن .منافق فَهو
 79.املُعتزِلَة عند الكُفْرِ في داخلٍ غَير اِإلميان عنِ وخارِج اخلَوارِجِ،
 
 اإلميان أَضاف وتعالَى سبحانه أَنه وحده، التصديق اِإلميانَ أَنَّ علَى يدلُّ والَّذي  

 في الصالح العملَ علَيه وعطَف 80.﴾قُلُوبِكُم يف اإلميانُ يدخلِ وملَّا﴿: تعاىل فَقَالَ القَلْبِ إِىل
عاضوى، ال مصحا تهنلُ مقَوالَى هعإِنَّ﴿ :ت ينوا الَّذنلُوا آممعو احلَاته 81.﴾الصنقَرو 

 كُتب َءامنوا الَّذين أَيها يآ﴿ ،82﴾اقْتتلُوا املؤمنِني من طَائفَتان وإِنْ﴿: فَقَال بِالْمعاصي،

كُملَيع اصصلَى يف القا/4[ ،83﴾القَت[ ﴿ينوا الَّذنَءام لَموا ولْبِسي مهانبِظُلْمٍ إِمي﴾. ثُم 

فلتأَنَّ اُخ درجيقِ مدصلْ بِالقَلْبِ الته وه كَاف هَألن وه ،وداملقْص ال أَم دب نامِ ممضان 
 املُعانِد ذَم تعاىل َألنه الثَّانِي هو قاحلَ ولَعلَّ :البيضاوِي القَاضي قَالَ ؟منه للْمتمكِّن بِه اِإلقْرارِ
راملُص أَكْثَر نم لِ ذَمرِ، اجلَاهانِعِ املُقَصلْمللَ أَنْ وعجي كَارِ، الذَّمِإلنمِ ال لدعارِ ل84.اِإلقْر   

                                                 
له ثالث درجات، األوىل، التغايب وهو أن . هللا تعاىل بارتكاب الكبائرقوله فهو فاسق وفاقاً إخل، اعلم أن الفاسق يف الشرع، اخلارج عن أمر ا: ىف اهلامش78  

فإذا شارف هذا املقام . والثالثة اجلحود وهو أن يرتكبها مستجوبا إياها. والثانية اإلماك وهو أن يعتاد ارتكاا غري مبال ا. يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها
بس الكفر وما دام هو يف درجة التغايب أو اإلماك فال يسلب عنه اسم املؤمن التصافه بالتصديق الذي هو مسمى وختطى خططه خلع ربقة اإلميان من عنقه وال

 ]ا/4[ . منه رمحه اهللا]  62 / 2/ سورة البقرة  [ وما يضل به إال الفاسقني﴾  ﴿كذا قال االبيضاوي رمحه اهللا يف قوله تعاىل،. اإلميان
أو " عن"خلع عليه الثوب، إذا ألبسه، وإذا تعدى ب: يكون مبعىن اإليصال، يقال" على"إذا تعدى ب" خلع" عنقه، اعلم أن لفظ قوله خلع ربقة اإلميان من   

 ]ا/4 [.منه رمحه اهللا.  خلع عنه ثوبه، إذا نزعه، ومعناه نزع حبل اإلميان عن عنقه، والبس الكفر أي الصق والحق: يكون مبعىن اإلنزاع يقال" من"ب
التقوى أن ال جيد اخللق يف : وعن إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا. التقوى ترك اإلصرار على املعصية وترك االغترار بالطاعة: قال علي رضي اهللا عنه  :هلامشىف ا  79

. سرك للحق ال يراك موالك حيث اكالتقوى أن تزين : قال الواقدي رمحه اهللا. لسانك عيبا وال املالئكة املقربون يف أفعالك عيباً وال ملك العرش يف سرك عيباً
هكذا . اخلوف من اجلليل والعمل بالترتيل والقناعة بالقليل، واالستعداد ليوم الرحيل: التقوى أربع خصال: سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن التقوى فقال

  .وجدنا يف بعض التفاسري، منه رمحه اهللا
  ]ب/3[. منه رمحه اهللا. ن املناهيالتقوى اإلتيان باألوامر واالجتناب ع: وقيل  
وال تظنن أن حمل اإلميان يأكله التراب، بل التراب يأكل مجيع جوارحه ويبددها ويغرقها إىل يبلغ الكتاب أجله فعند ذلك جتتمع األجزاء املتفرقة وتعاد إليها الروح   

ري خضر معلّقة حتت العرش إن كان سعيداً، وإما يف بطون السباع املوحشة املوملة وقد كانت من وقت املوت إىل اإلعادة، إما يف حواصل ط. اليت هي حمل اإلميان
 ]ب/3 [.كذا يف إحياء العلوم. حتت األرضني، إن كان شقياً، والعياذ باهللا

 .14 / 49/   سورة احلجرات 80
 .11 / 85/  سورة الربوج  81
 .9 / 49/   سورة احلجرات 82
 . 178 / 2/   سورة البقرة 83
  . ، منه رمحه اهللا]  16 / 64/ سورة التغابون  [ فاتقوا اهللا ما استطعتم﴾ ﴿ منسوخة بقوله تعاىل  102] / 3/ سورة  آل عمران [ اتقوا اهللا حق تقاته﴾﴿وقيل  :اهلامش  ىف 84
وإن من السعادة سعة املال، . البدن مرض القلبإن من البالء الفاقة وأشد من الفاقة سقم البدن، وأشد من سقم : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   

  ]ب/3 [. منه رمحه اهللا.وأفضل من سعة املال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلوب
 عليهم باإلعراض وتواصوا ]26 / 41/ صلت سورة ف[ ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه﴾﴿ قال أبو روق رمحه اهللا أن الكفار ملا قالوا ]  1 / 2/ سورة البقرة  [ امل﴾ ﴿قوله تعاىل    

عنه أراد اهللا تعاىل ملا أحب من صالحهم ونفعهم أن يورد عليهم مبا ال يعرفونه ليكون ذلك سبباً إلسكام، واستماعهم ملا يرد عليهم من القرآن فأنزل اهللا هذه 
فإذا أصغوا واستمعوا هجم عليهم بالقرآن فأوجله مسامعهم فكان ذلك سبباً . به حممدامسعوا إىل ما جييء : احلروف املقطعة وكانوا إذا مسعوا قالوا كاملتعجبني

 ]ا/4 [.الستماعهم وطريقاً النتفاعهم، كذا يف التيسري من رمحه اهللا
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 الغيبِ عالم﴿ :تعاىل قَوله في كَالشهادة للْمبالَغة، بِه وصف مصدر 85﴾والغيبِ﴿
ةادهالش86.﴾و برالعي ومسئني تاملُطْم نضِ ماً، اَألربغَي اداملُرو ي بِهي اخلَفال الَّذ رِكُهدي 
،سالَ احليه وضقْتةُ ييهدقْلِ بهو .العمان وسق :سميلَ ال قلد عليه وهو نىاملُع لهاىل بِقَوعت: 
﴿هدنوع حفَاتبِ ميا ال الغهلَمعو إِال ي87﴾ه، صب وقسميلٌ، عليه نلانِعِ دكَالص ،هفَاتصو 

 88.اآلية هذه في بِه املُراد وهو وأحواله، اآلخرِ واليومِ
 
 حاالً، جعلْته وإِنْ به، املفْعولِ موقع عتهوأَوقَ اإلميان، صلةَ الغيب جعلْت إِذَا هذَا 

 عنكُم، غَائبني يؤمنونَ أَنهم :واملعنى واخلفاِء، الغيبة بِمعنى كَان بِالغيبِ ملْتبِِسني تقديرِ علَى
 إنا قَالوا شياطينِهِم إِىل خلَوا وإذَا ا،َآمن قَالُوا َآمنوا الَّذين لَقُوا إِذَا﴿ الَّذين كَاملنافقني ال

 مسعود ابنِ وعنِ .وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النيب وهو بِه، املؤمن عن غائبني أَو ،89﴾معكم
يضاُهللا ر ،هني: قَال عالَّذالَ و إِلَه ،هرا غَيم نَآم دلَ أَحأَفْض نإِ مميبٍ، انيبِغ أَ ثُمقَر هذه 

 يِقُولُونَ كَمن الَ بِقُلُوبِهِم يؤمنونَ :واملَعنى القَلْب، بِالغيبِ املُراد وقيلَ ]ب/4[ 90.اَآليةَ

،هِماها بِأَفْوم سي لَيف قُلُوبِهِم دضعيذا ولَ هالقَو لُهقَو هلَيالةُ عالص الموالس: "نم يشخ 
بيبِ الغيى بِالغجن نبِ ميلَ .الغصوبِ إىل ويين ."الغعي نم يشنِ خجنى بِالقلبِ اِهللا ع 
 وعلَى للْمصاحبة، الثَّانِي وعلى للتعدية، اَألولِ الوجه علَى والباُء .اجلنة إىل ووصلَ النارِ من
ثالثَّال آللة91.ل  

                                                 
 .3 / 2/   سورة البقرة 85
 .73 / 6/  سورة االنعام  86
 . 59 / 6/   سورة االنعام 87
فالذي غاب عنك عامل األرواح فإنه قد كان حاضرا حني كنت فيه بالروح ". غبت عنه"وغيب " غاب عنك"ب واعلم أن الغيب غيبان، غي:   ىف اهلامش88

فغاب عنك . وكذرة وجودك يف عهد ألست بربكم واستماع خطاب احلق ومطالعة آثار الربوبية وشهود املالئكة وتعارف األرواح من األنبياء واألولياء وغريهم
وأما الغيب الذي غبت عنه فغيب الغيب وهو حضرة الربوبية قد غبت عنه . باحلواس اخلمس إىل احملسوسات من عامل األجسامإذا تعلقت بالغالب ونظرت 

/ سورة ق  [ ﴾ وحنن أقرب إليه من حبل الوريد﴿ أنت بعيد منه وهو قريب منك  ]  4 / 57/ سورة احلديد  [  ﴾وهو معكم أينما كنتم﴿بالوجوه وما غاب عنك بالوجود 

  ]ب/4 [.كذا ذكر يف تفسري جنم الدين الكربى، رمحه، منه رمحه. ]  16 / 50
وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، بل يدركه احلواس اخلمسة الباطنة وهي العقل والقلب والسر .      فالغيب ما ال يدركه احلواس اخلمسة الظاهرة

 ]ب/4 [.كذا يف تفسري جنم الدين الكربى رمحه اهللا، منه رمحه اهللا. ]  73 / 6/ سورة االنعام [  عامل الغيب والشهادة﴾﴿والروح واخلفي، كقوله تعاىل 
 .14 /2/ سورة البقرة   89
 .313، 2: 1997/ 1417قاهرة، املستدرك على الصحيحني،   احلاكم، حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا النسابوري، 90
، رياض، اجلامع الصحيح مسلم، أبو احلسني بن احلجاج، [) األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف(:  وسلمكما قال النيب صلى اهللا عليه :ىف اهلامش  91

    ]ب/4 [.  منه رمحه اهللا.]  4773.: ح.، ر88، 13  األرواح جنود جمندة،، 1998/ 1419
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 في زيغٌ يقَع أَنْ من ويحفَظُونها أَركَانها يعدلونَ أَي 92﴾الصلَوةَ ويقيمونَ﴿ 
 إذَا السوق قَامت من مأْخوذٌ ،علَيها يواظبونَ أَو ".وسواه قَومه إِذَا العود أَقَام" من أَفْعالها،
فَقْتها أَنتها إذا وأَقَمافقةً، جعلته نظَ إذا فإنوفا حهليع تقِ كَانافالذي كَالن غَبروإذا فيه ي 
عتيض تكَان دغُوبِ كَالكَاساملر هن93ع. ونَ أَورمشتها يائَألد نرِ مورٍ غَيال فُتو ،انوت نم 
هِملقَو "رِ قَامأَ بِاَألموهإِذَا قَام ديه جف ه ".وجتلّدوضد: األمرِ عن قعد وتقاعد. ا، أَوهوندؤي 
 والسجود والركوعِ بالقُنوت عنها عبر كَما القيامِ، علَى الشتمالها بِاإلقَامة، أَدائها عن عبر

 أنَّ على التنبِيه، معنى لتضمنِه أَقْرب، احلَقيقَة وإِىل ،أَشهر ألنه أَظْهر، واَألولُ .والتسبِيحِ
باملدحِ، احلقيق نى ماعها روددرة، حضِ من الظَّاهنِ، الفرائننةَ، وحقوقَها والسالباط 

 صالم عن هم نالذي﴿ املصلُّون ال ]ا/5[ وجلَّ، عز اِهللا على بِقَلْبِه واإلقْبالِ كاخلُشوعِ

 ويف ،95﴾الصلوةَ واملقيمني﴿ تعاىل، قوله يف املدحِ سياقِ يف ذَكَر ولذلك .94﴾ساهونَ
   96.﴾للمصلِّني فويلٌ﴿ الذَّم معرضِ

 
                                                                                                                                             

اإلميان (: قائق الغيب بال ريب كما روي عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوكذلك اإلميان مراتب، فأول مرتبة منها تصديق القلب حب    
اإلميان قول : وعنه أيضاً رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  .] 64.: ح.، ر1، األميان، السنن ابن ماجه، [) معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان

 ]ب/4 [.رمحه اهللا.  كذا يف تفسري جنم الدين الكربى. وعمل معمول وعرفان بالعقولمقول
  .3 / 2/   سورة البقرة 92

ملا أمر اهللا تعاىل لعباده الصلوات املفروضات طلب منهم شكرها وشكرها، إقامتها بشرائطها وحدودها كما قال تعاىل : قال بعض العلماء :ىف اهلامش93  
واملقيمني ﴿، وقال ]  5 / 6/ سورة املائدة [ وأقمتم الصلوة﴾  ﴿، وقال ]  34 / 2/ سورة البقرة [ وأقيموا الصلوة﴾  ﴿، وقال ]  3 / 2/ سورة البقرة [ ويقيمون الصلوة﴾ ﴿

فويل للمصلني الذين هم ﴿ال اهللا تعاىل فلم جند ذكر الصلوة يف موضع من القرآن إال مع ذكر إقامتها فلما بلغ ذكر املنافقني ق . ]  162 / 4/ سورة النساء [ الصلوة﴾ 
وذلك ليعلم أن املصلني واملقيمني هلا قليل، وأهل الغفلة يعملون األعمال .  فسماهم املصلني ومسى املؤمنني املقيمني]  5 / 107/ سورة املاعون [ عن صالم ساهون﴾ 

 ]ا/5[ .كذا يف تنبيه الغافلني، منه رمحه اهللا. ملبني، فيقبل أو يردعلى الترويح والتهوين، وال يذكرون يوماً يعرض على اهللا تعاىل امللك ا
 .5 / 107/    سورة املاعون 94
 .162 / 4/    سورة النساء 95
بالسوء اعلم أن الصالة مشتقة من الصلى وهو دخول النار واخلشبة إذا تعوجت عرضت على النار فتتقوم، ويف العبد اعوجاج لوجود نفسه األمارة  :ىف اهلامش  96

ومن اصطلى بنار الصالة وزال ا اعوجاجه ال يعرض على . واملصلي يصيبه من وهج السطوة اإلهلية والعظمة الربانية ما يزول له اعوجاجه فهو كاملصطلى بالنار
   ]ب/5 [.كذا يف العوارف. النار ثانية

ويبقى جلد وجوده وهو الصورة  .رق لب وجوده الذي هو به حمجوب عن اهللا تعاىل     فإن قيل ما الفرق بني نار الصالة ونار جهنم، قلنا أن نار الصالة حت
وأما نار جهنم فتحرق جلد وجوده ويبقى لب . وهذا سر عظيم ال يطلع عليه إال أولوا األلباب املتحرقة بنار الصالة. واحلجاب من لب الوجود ال من جلده

 ألن اللب باق واجللد وإن احترقت فلم ]  10 / 83/ سورة املطففني [ كال إم عن رم يومئذ حملجوبون﴾  ﴿: وجوده، فال جرم ال ترفع احلجب عنه قال اهللا تعاىل
كذا يف تفسري جنم الدين رمحه اهللا، منه . ]  56 / 4/ سورة النساء [ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها ليذوقوا العذاب﴾  ﴿حيترق منه اللب، كما قال تعاىل 

  ]ب/5[ . اهللارمحه
يعين خلق اهللا املؤمنني على صورته وأما . واملراد بآدم املؤمنون املوحدون ال املشركون الكافرون. خلق اهللا آدم على صورته: والصورة ال حتترق لقوله عليه السالم   

منه رمحه . فتدبر وال تغفل فإنه من مزالق األذنان. سانالكافرون فتحترق صورهم ألم ما خلقوا على صورة اهللا بل خلقوا على صورة الشيطان يف صورة اإلن
 ]ب/5[ .اهللا
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 لفظ على بالواوِ كُتبتا زكّى، من كالزكوة ،"دعى إذا صلَّى" من فعلَةٌ والصلوة
   .الدعاِء على الشتمالها ا املخصوص الفعلُ سمي وإمنا املفَخمِ،

  
 وتجعلُونَ﴿: تعاىل اهللا قالَ احلَظُّ،: اللُّغة يف الرزق ،97﴾ينفقُونَ رزقْناهم ومما﴿
قَكُمرِز كُمونَ أَنكَذِّب98﴾ت، فرالعو هصصيصِ خصخِء بِتيالش ،انووبالذي بِاحلَي كمين 
االنتفاع 99.بِه 

 
 بِه، االنتفاعِ من منع ألنه احلرامِ من ميكّن أَنْ تعاىل اِهللا من استحالوا ملا واملعتزلةُ

رأَمرِ وجبالز هنقَالوا ع: قزيتناولُ ال الر امرى أَال احلرت هاىل أَنعت دنأَس قزا الرنهإِىل ه 
،فِْسهاًإِيذَ نم انهقُونَ بِأَنفناحلَاللَ ي ،أي الطَّلْق فرفَإنَّ الص امِ إِنفاقال احلر وجِبي ،حاملَد 
ذَمو نيرِكرِميِ على املشحضِ تعا بم مقَهزاىل اُهللا رعت هلبِقَو هانحبقُلْ﴿ :س متأَيا أَرلَ مزاُهللا أَن 
لَكُم نم قٍرِز ملْتعفَج هناً مامرالالًَ حح100﴾و                                           

 
 لَم ما لتحرِميِ والذَّم اِإلنفَاقِ، على والتحرِيض للتعظيمِ اإلسناد جعلُوا وأصحابنا

 بِقَوله احلَرامِ إىل الرزقِ بِشمولِ وتمسكُوا ينة،للْقَرِ بِاحلَاللِ "رزقْناهم ما" واختصاص يحرم،
 اُهللا حرم ما فَاخترت طيباً اُهللا رزقَك لَقَد( :قُرة بن عمرِو حديث يف وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى

كلَيع نم ،هقكَانَ رِزا ملَّ ماُهللا أَح لك نم هالله ]ب/5[ 101،)حبِأَنو لَو يكن لَم اماحلَر 

 يف دآبة من وما﴿: تعاىل لقَوله كَذَلك ولَيس مرزوقَاً، عمرِه طُولَ بِه املغتذي يكُن لَم رِزقَاً

                                                 
 3 / 2/   سورة البقرة  97
 82 / 65/   سورة الواقعة 98
والذين ﴿: ىلومما أعطيناهم من األموال يؤتون الزكاة، كما يف قوله تعا:  قال ابن عباس]  3 / 2/ سورة البقرة [ ومما رزقناهم ينفقون﴾  ﴿: قوله تعاىل :ىف اهلامش  99

 والوعيد ال يكون إال بترك الفرض وقد قرن اهللا تعاىل الصالة بالزكاة ]  43 / 9/ سورة التوبة [يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم﴾  
ويقيمون الصالة ويؤتون ﴿ ، ]  162 /4/ سورة النساء [  واملؤتون الزكاة﴾ واملقيمني الصالة﴿، ]  43 / 2/ سورة البقرة [أقيموا الصالة وآتوا الزكاة﴾ ﴿يف آية من كتابه 

ومجيع العبادات .  والنظم بينهما أن الصالة حق اهللا تعاىل والزكاة حق العباد]  277 / 2/ سورة البقرة [أقاموا الصالة وآتوا الزكاة﴾  ﴿، ]  3 / 2/ سورة البقرة [الزكاة﴾  
اإلنفاق على األهل قال اهللا تعاىل : وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه. عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فكل العبادات تنقسم إليهماترجع إىل مزين، أو الصالة 

 املختلفة يتناول  وقال الضحاك هو التصدق من أنواع املال يف الوجوه]  7 / 65/ سورة الطالق [ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا﴾ ﴿
 وقال بعضهم أنه ]  267 / 2/ سورة البقرة [ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض﴾ ﴿: الصرف إىل كل خري قال اهللا تعاىل

  املضاجع يدعون رم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون﴾ تتجاىف جنوم عن﴿قراءة القرآن، ونظمه إىل الصالة، أم يقرأون القرآن يف الصالة كما قال تعاىل 
  ]ب/5 [.كذا يف التيسري.  أي مما أعطيناهم من القرآن يتلون، فليس هذه حالة إنفاق املال، فإا حالة الصالة بالليل]  16 / 23/ سورة السجدة [
  .59 / 10/   سورة  يونس 100
 .2603  .:ح.، ر38، 1 ،، كتاب احلدودالسن ،  ابن ماجة101
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 اَأللْفَاظَ استقْريت وولَ إخوان، وأَنفَذَه الشيَء وأَنفَق .102﴾رزقُها اِهللا علَى إال األرضِ
دتجا وم قُهافوالفَاِء يف ي نيوالع االى على دنعابِ موجِ الذَّهاخلُرو. الظَّاهرو نذا مه 
 ذَكَر بالزكوة فَسره ومن .نفالً أو كَان فَرضاً تعاىل، اِهللا سبِيلِ يف املالِ صرف اإلنفَاقِ
 اَآليِ، رؤوسِ على واحملافظة به، لالهتمامِ املفعولِ وتقدمي فيه، واألصل نواعهأَ أَفْضل
 اإلنفاق بِه يراد أَنْ وحيتملُ عنه، املنهي اإلسراف عن للْكَف علَيه التبعيضية "من" وإِدخالُ

نيعِ ممج ناداليت املع مهحناُهللا م لَّ عزجعمِ من والن ةرالظَّاه و ةناطالب هديؤوي لُهلَّى قَوص 
 "ومما" قَالَ من ذَهب وإِلَيه ،103)منه ينفَق الَ كَكَنزٍ بِه يقالُ ال علْماً إِنَّ: (وسلَّم علَيه اُهللا

  104.يفيضونَ املَعرِفَة أَنوارِ من به خصصناهم
 
﴿الذَّينونَ ونمؤزِلَ مبآ يأُن كا إِليمزِلَ وأُن نم كل105﴾قَب مو هنمؤلِ مابِ أَهتالك 

دباِهللا كَع المٍ بِنس ابهزأَحطُوفُونَ ،وعلَى ما عينون لَّذنمؤبِ ييلُونَ بِالغاخعهم دمجلة يف م 
 للْمتقني هدى :قَالَ فَكَأَنه املُتقني، علَى أَو املُتقُونَ، وهم أَعم حتت أَخصني دخولُ ،املتقني
 علَى بِأَعيانِهِم، األولونَ بِهِم يراد أنْ ويحتملُ الكتابِ، أَهلِ في َآمنوا والَّذين الشرك، عنِ

 من يصدق مبا واإلتيانُ ]ا/6[ مجلةً العقلُ يدرِكُه مبا اإلميان بين اجلَامعونَ أَنهم معنى

العبادات ةنِيدالب ةن واملالييال مبا اإلميان وب طريق إليه عِ غريمالس. ركرولَ وعلى تنبيهاً املوص 
 وهم الكتاب أهلِ مؤمنوا وهم األولني من طَائفَةٌ أَو السبِيلَينِ وتباينِ القَبِيلَينِ تغايرِ

                                                 
 .6 / 11/ سورة  هود   102
 .   923 ،12، 1409/1988 الرياض، ،املصنف أبوبكر عبداهللا بن حممد بن الكويف، ،  إبن أيب شيبة103
سورة [ نفقوا يف سبيل اهللا﴾ وأ﴿  املراد إنفاق الروح، قال اهللا تعاىل ]  3 / 2/ سورة البقرة [ ومما رزقناهم ينفقون﴾ ﴿وقال بعض العلماء يف قوله تعاىل : ىف اهلامش  104

بل أحياء ﴿: ، أي إىل حرمان احلياة الباقية، احلاصلة بالشهادة بقوله تعاىل] 195 / 2/ سورة البقرة [وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة﴾ ﴿  أي بأرواحكم، ]  195 / 2/ البقرة 
ال يدخرون عن اهللا تعاىل شيئاً مما حوهلم فينفقون نفوسهم يف آداب العبودية وينفقون قلوم معناه :   وقال بعضهم]  169 / 3/ سورة آل عمران  [ رم يرزقون﴾   عند 

إن إنفاق األغنياء من : فإنفاق صاحب الشريعة من حيث األموال، وإنفاق أرباب احلقيقة من حيث األحوال، واألمجع أن يقال. على مهام مشاهدة الربوبية
. دمة، وإنفاق العارفني من قلوم ال يدخروا عن حقائق املراقبة، وإنفاق ايز من أرواحهم ال يدخروا عن جماري األقضيةأمواهلم ال يدخروا عن وظائف اخل

     ]ا/6[. كذا يف التيسري، منه رمحه اهللا
  . كشاف. وأنفذه ومما أخولن" أنفق الشيء"وكل ما جاء مما فاءه نون وعينه فاء فذاك على معىن اخلروج والذهاب، ك  
كذا . فإنفاق األغنياء إخراج املال من اجليب، وإنفاق الفقراء إخراج األغيار من القلب. إن إنفاق األغنياء من النعم، وإنفاق الفقراء من اهلمم: واألقصر أن يقال  

  ]ا/6[ .يف التيسري، منه رمحه اهللا
ن، مث اإلنفاق وهو باملال وهو جمموع كل العبادات، ويف اإلميان النجاة، ويف الصالة املناجاة، ويف مث ذكر يف هذه اآلية اإلميان وهو بالقلب، مث الصالة وهي بالبد   

كذا يف . اإلنفاق الدرجات، ويف اإلميان البشارة، ويف الصالة الكفارة، ويف اإلنفاق الطهارة، وأيضا يف اإلميان العزة، ويف الصالة القربة، ويف اإلنفاق الزيادة
  . ، منه رمحه اهللاتفسري التيسري

 ]ا/6 [.أي إمجاال كالتوحيد والنبوة والبعث واجلزاء  
 .4 / 2/  سورة البقرة  105
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نيصصخكْرِ اجلملة عن مربائيل كَذيل جكائيمو بعد اً املالئكةيمظعت أْنِهِمشاً ليبغرتو 
هِمثَالال .َألمزاِإلنِء نقلُ ويالش نلَى مفَل إِىل أَعأَس. وهما وإِن قلْحانِي ياملع سوحلُوقِ طبِت 
اتلَة الذَّواوِي القَاضي قَال هلا .احلَامضيولُ ولعلَّ: تعاىل اهللا رمحه البزبِ نة الكُتعلى اإلهلي 
 حيفظُ أَو روحانِياً تلَقُّناً تعاىل اِهللا من امللك 106يتلَقَّنه بأَن علَيهِم وسالمه اِهللا صلَوات الرسلِ
نحِ ماللَّو زِلُ احملفُوظفَيِن لِ إِىل بِهسالر هلَقّن107.فَي   

 
 املُضي بِلَفْظ عنه عبر وإمنا ،بِتمامها والشرِيعة بِأَسره القرآن "إليك أُنزلَ بِما" واملُراد

 ،الواقعِ منزِلَةَ للمنتظرِ وتنزِيال يوجد، مامل على للموجود تغليباً ،مترقِّباً ،بعضه كَانَ وإنْ
 فَرض ا واإلميانُ .السابِقَة الكتبِ من وغريمها واإلجنيل التوراة 108﴾قَبلك من أُنزِلَ وبِما﴿
 احلَرج يوجِب أَحد كلِّ على وجوبه ألنَّ الكفَاية على ولكن فََرض الثَّاين دونَ وباألولِ عينٍ
فَسواشِ اداملع. ﴿ةربِاآلخو مونَ هنوق109﴾ي ونَ أَينوقاً 110يقَانزال إِي ا معهكَانوا م لَيهع 
نةَ أَنَّ ما ال اجلنلُهخدإال ي ناً كَانَ موده ى أَوارصأَنَّ نو ارالن لَن مهسماً إال تامأي 

 ودوامه غَيرِه أَو الدنيا نعيمِ جِنسِ من هو أَ اجلنة نعيمِ يف مواختالفهِ ]ب/6[ معدودةً،

هطَاعقانتقدميِ ويف .و لةنونَ" وبناء الصوقتعريض "هم" على "ي مبن ماهدالكتابِ أهلِ من ع 

                                                 
 .  52، 1" يلتقَّفه: "1990، بريوتأنوار الترتيل وأسرار التأويل،   البيضاوي، الكاضي ناصروالدين، 106

  . علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني: قيل اليقني ثالثة : ىف اهلامش107  
 .كذا ذكر يف مشكاة األنوار، منه رمحه اهللا. قيل علم كل عاقل املوت علم اليقني فإذا عاين ملك املوت فهو عني اليقني، وإذا ذاق املوت فهو حق اليقني    
 ]ب/6[
ترك الدنيا قبل : رة االستعداد هلا وغاية اليقني أربعةوحق اليقني املشاهدة فيها مث مثرة اليقني باآلخ. وقيل علم اليقني ظاهر الشريعة وعني اليقني اإلخالص فيها   

 .كذا يف التيسري منه رمحه اهللا. ارحتالك عنها، وطلبك اآلخرة قبل اتصالك إليها واستعدادك للموت قبل نزوله إليك، وإرضاءك الرب تعاىل قبل لقاك إياه
  ]ب/6[
 .4 / 2/   سورة البقرة 108
 .4 / 2/   سورة البقرة 109

أيقن املاء يف : وقيل هو زوال الشك، وقيل هو من قول العرب.  فاليقني هو نقيض الشك]  4 / 2/ سورة البقرة [  وباآلخرة هم يوقنون﴾﴿قوله تعاىل  :امشىف اهل110  
ستعاد ا العلم فلذلك ال وقيل هو وقوع العلم من جهة االستدالل واألسباب اليت ي. وكان اليقني طمأنينة القلب وسكونه على حقيقة الشيء. احلوض أي استقر

والفعل من أيقن بالشيء وتيقن به واستيقن . وقيل هو التصديق بالشيء بعد العلم به. يوصف اهللا تعاىل باإلتقان بالشيء ألنه عامل بعلمه األزيل ال بعلم مكتسب
/ سورة اجلاثية [ إن نظن إال ظناً وما حنن مبستيقنني﴾﴿كالذين قالوا وأما تفسريه فقد قيل يوقنون أي يعلمون بغري شك، وليسوا . به كما يقال أقدم وتقدم واستقدم

مث يف اليقني ثالثة . وقيل أي يعملون مبا يعلمون فال يركنون إىل الدنيا وال يغفلون عن العقىب وال يعملون ما يعاتبون به أو يعاقبون عليه يف اآلخرة.  ]  32 / 45
ويف تفسريه أقاويل، قيل علم كل عامل باملوت علم اليقني، فإذا عاين املالئكة فهو عني اليقني، وإذا ذاق املوت فهو . نيأشياء، علم اليقني وعني اليقني وحق اليق

وقيل علم اليقني حصل . وقيل علم اليقني اإلخبار عن الشيء على ما هو به، وعني اليقني معرفته على ما هو به، وحق اليقني هو ذلك الشيء بعينه. حق اليقني
 .كذا يف تفسري التيسري للشيخ الكامل عمر النسفي رمحه اهللا منه رمحه اهللا. خلرب واالستدالل، وعني اليقني ما وقع بالتعريف واإلهلام، وحق اليقني جمموعهمابا
  ]ب/6[

 .باألوليات باآلخريات غري املوصوف حىت كان املوصوف واملعطوف عليها من الصفات املعطوفة وهي املالئكة 
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 إِتقانُ: واليقني .يقانإ عن صادر وال باليقنيِ مطابقٍ غري اآلخرة أمرِ يف اعتقادهم وبأنَّ
 به يوصف مل ولذلك املصنوعِ مع كالصانعِ باالستداللِ عنه والشبهة الشك بنفي العملِ
وال جالله جل الباري علم ةُ العلومروريبدليلِ الدارِ صفةُ اآلخر تأنيث واآلخرةُ .الض هقَول 
 تأْنِيثُ هو مما غَيرِها دونَ اَآلخرة الدارِ على بتفَغلِّ ،111﴾اآلخرةُ الدار تلْك﴿ :تعاىل
 أَنه نافعٍ وعن .ىلاُألو تأْنِيثُ هو مما الدارِ هذه علَى الدنيا كَغلَبة اَألولِ نقيض الَّذي اَآلخرِ
 ما لضم همزةً الواوِ بِقَلْبِ يوقنون وقُرِئ .الالَّمِ لَىع حركَتها وإِلْقَاِء اهلَمزة بِحذْف خفَّفَها
 قَولُه ونظيره وأقِّتت اجوه أَصلُها ووقِّتت وجوه يف املضمومة مجرى لَها إِجراًء هاقَبل

  112.113سىوم إيلّ املؤقدان لَحب :مصراع
 
﴿على أولئك هدى نم ملةُ 114﴾رفْع حملِّ يف اجلُملَ إِنْ رعج دولَ أَحصاملوني 
 بِذَلك خصوا بالُهم ما :قيل "للْمتقني هدى" قيل ملَّا فَكَأنه لَه خرب املتقني عنِ مفْصوالً
 يكُن لَم وإِنْ ،أي وإِالّ .اآليات آخرِ إىل 115﴾بِالغيبِ يؤمنونَ نالَّذي﴿ تعاىل بِقَوله بفَأُجِي

 أَو املتقدمة والصفات األحكامِ نتيجةُ فكأنه هلا محلَّ ال فَاستئْناف "املُتقني" عنِ مفْصوالً

وابائلٍ جا :قَال سا منيوفصوا/7[ لْم[ هذبِه فَاتوا الصصتفَأُجِي بِاهلدى اُخبِأَنَّ ب 

أُولَئك وفنيصغري املو عدبتسوا أنْ مفُوزونَ ياسِ دى الناجِالً بِاهلُدبِالفَالحِ عى .آجِالً ونمعو 

                                                 
 .83 / 28/ ة القصص   سور111
، 1 ،1418/1998 الرياض،الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل   الزخمشري، أبو القاسم جاراهللا حممد بن عمر بن حممد، 112

157. 
 تعاىل رازقه فال يطمئن ربه، ومن أيقن أن الدنيا  من أيقن أن اهللا تعاىل خالقه فال يعبده، ومن أيقن أن اهللا: فقد قيل عشرة من املغرورين:فائدة: ىف اهلامش  113

زائلة فيعتمد عليها، ومن أيقن أن الورثة أعدائه فيجمع هلم، ومن أيقن أن املوت آت فال يستعد له، ومن أيقن أن القرب مرتله فال يعمره، ومن أيقن أن الديان 
 ومن أيقن أن النار دار الفجار فال يهرب منها، ومن أيقن أن اجلنة دار األبرار فال يعمل حياسبه فال يصحح حجته، ومن أيقن أن الصراط ممره فال خيفف ثقله،

  ]ا/7[. كذا يف تفسري التيسري منه رمحه اهللا. هلا
أنعم اهللا به فإن مجيع ما . بالنكرة أي أولئك على كشف من كشوف رم، ونور من أنواره وسر من أسراره ولطف من ألطافه وحقيقة من حقائقه" هدى"ذكر   

على أنبيائه وأوليائه بالنسبة إىل ما عنده من كمال ذاته وصفاته وإنعامه وإحسانه قطرة من حبر حميط ال يعتريه القصور من اإلنفاق أبداً كما قال النيب عليه الصالة 
وفيه إشارة إىل لطيفة وهي فبذلك اهلدى آمنوا مبا . ] 193.:ح. ر229 ، 1، اجلهمية رتأَنك فيما، السن ، ابن ماجة[ ) ميني اهللا مالء ال ينقصها نفقة سحاب الليل والنهار(: والسالم

أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون أولئك هم املفلحون يعين الذين ختلصوا عن حجب الوجوه بنور نار الصالة وشاهدوا اآلخرة وجذبتهم العناية 
قات الغرة، مما نزلوا مبرتل دون لقاءه، وما حطوا رحاهلم إال بفناءه ففازوا بالسعادة العظمى والكرامة الكربى ونالوا الدرجة باهلداية إىل مقامات القربة، وسراد

  ]ا/7 [.كذا قال الشيخ جنم الدين الكربى، رمحه اهللا، منه رمحه اهللا. ]  8 / 96/ سورة العلق [ إن إىل ربك الرجعى﴾ ﴿العليا وحققوا قول احلق سبحانه وتعاىل 
  .  اآلية]  3 / 2/ سورة البقرة [ الذين يؤمنون بالغيب﴾ ﴿وهي قوله تعاىل   

 .]  2 / 2/ سورة البقرة [ ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني﴾ ﴿وهي قوله تعاىل    
 .5 / 2/   سورة البقرة 114
 .3 / 2/  سورة البقرة  115
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 اعتلى :من حبال عليه واستقرارِهم اهلُدى من متكُّنِهِم متثيل 116﴾هدى على﴿ يف االستعالِء
 ، اهلوى غَارب واقتعد ، والغوى اجلَهلَ متطَىا :مقَولهِ يف بِه صرحوا وقد وركبه الشيَء
كذَلا وماغِ حيصلُ إِنفْرتكْرِ باسالف ةامظرِ وإدما يف الن بصن جِ مناحلُج على واملواظبة 
بةاسحفْسِ منكّر .العملِ يف النو "ىده" هفكأن أُرِيد يبلغُ ال ضرب بِه ههوال كُن ريقاد هرقَد 
وأكّد تعاىل اَهللا بأنَّ تعظيمه هوقد ، لَه واملوفِّق مانِح تمغونُ أُداِء يف النالر ةنوبغريِ بغ 
ة117غُن.  

 
﴿كأُولَئو مونَ هح118﴾املُفْل رفيه كُر ماس افَهم أنَّ على تنبيهاً  اإلشارةصات بتلك 
 غريِهم عن ا متيزِهم يف كاف منهما كُالً وأنَّ األثرتنيِ من واحدة لَكُ يقتضي الصفات
 بلْ كاألنعامِ أولئك﴿ :تعاىل قَوله بِخالف ههنا اجلُملَتين مفهوم الختالف العاطف ووسط
مأضلُّ ه أولئك ملون هسجيل فإن 119﴾الغافالت مِ والتشبيه بالغفلةواحد شيء بالبهائ 

 الصفة عن اخلرب يفصلُ فَصلٌ "هم"و العطف يناسب فال لألوىل مقررةً الثانيةُ اجلملةُ فكانت
 خرب واجلُملة خبره "واملفلحونَ" مبتدأ أَو إليه باملسند املُسند اختصاص ويفيد النسبةَ ويؤكد

 وجوه له انفَتحت الذي فكأنَّ طلوبِبامل الفائز واجليم باحلاء واملفلج واملفلح "أولئك"

 علَى يدلُّ فَلَذ و فَلَق حنو والعنيِ الفاِء يف يشاركُه وما التركيب وهذا الظَّفَرِ ]ب/7[

والفتحِ الشق. رِيفعتو نيحاملُفْل الَلَةلدلَى لأنَّ ع نيقاملت مه اسالن ينالَّذ كلَغب هأَنم 

                                                 
 .5 / 2/    سورة البقرة 116
 واألوىل أن يقال أا مجل متناسبة تقرر الالحقة منها السابقة  ]  2-1 / 2/ سورة البقرة [ امل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني﴾ ﴿عاىل قوله ت  :  ىف اهلامش117

ثانية مقررة جلهة ولذلك مل يدخل العاطف بينهما فألف الم ميم مجلة دلت على أن املتحدى به هو املؤلف من جنس ما يركبون منه كالمهم وذلك الكتاب مجلة 
مبا ]   2 / 2/ سورة البقرة  [ وهدى للمتقني﴾﴿التحدي بأنه الكتاب املنعوت بغاية الكمال وال ريب فيه، ثالثة يشهد على كماله إذ ال كمال أعلى من ما للحق واليقني 

استتباع الدليل للمدلول وبيانه أنه ملا نبه أوالً على إعجاز املتحدى يقدر له مبتدأ، رابعة تؤكد كونه حقاً ال حيوم حوله الشك أو يتتبع كل واحدة منها ما يليها 
به من حيث أنه من جنس كالمهم وقد عجزوا عن معارضته، استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك أنه ال يتشبث الريب بأطرافه، إذ ال نقص 

ففي األوىل احلذف والرمز إىل املقصود ومع : دى للمتقني، ويف كل واحدة منها نكتة ذات جزالةمما يعتريه الشك والشبهة وما كان كذلك كان ال حمالة ه
التعليل، ويف الثانية فخامة التعريف، ويف الثالثة تأخري الظرف حذراً عن إيهام الباطل، ويف الرابعة احلذف والتوصيف باملصدر للمبالغة وإيراده منكراً للتعظيم، 

كذا قال البيضاوي رمحه اهللا .   إجيازاً أو تفخيماً لشأنه- فيكون من قبيل ااز املرسل -ني باعتبار الغاية وتسميته املشارق للتقوى متقياً وختصيص اهلدى للمتق
 ]ب/7[ .تعاىل منه رمحه اهللا

 .5 / 2/   سورة البقرة 118
 .791 / 7/   سورة األعراف 119
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 املفْلحني حقيقَة من أَحد كُلُّ يعرِفُه ما إىل إِشارة أَو اآلخرة يف املُفْلحونَ
هِماتيوصص120.وخ 

 
 على وتعاىل سبحانه نبه كَيف تأمل:"تعاىل اُهللا رمحه البيضاوي القَاضي قَال: تنبِيه 
 اإلشارة اسمِ على الكالمِ بناء شتى وجوه من أَحد كُلُّ ينالُه ال ما بِنيلِ املُتقني اختصاصِ
 يف والترغيب قَدرِهم إلظهارِ الفَصل وتوسيط اخلَبرِ وتعرِيف وتكريرِه اإلجيارِ مع للتعليلِ
 بأنَّ ورد العذابِ يف القبلَة أَهلِ من الفُساقِ ودخلُ يف الوعيدية بِه تشبثَت وقَد أَثَرِهم اقْتفَاِء
املراد لون باملفلحنيالفَالحِ يف الكام هملْزيو مدالِ عالفَالحِ كَم نمل سلى لَيهِم عفَتال ص 
 122.واسعةً رحمةً عليه اِهللا رمحةُ 121."رأْساً لَه الفَالحِ عدم

                                                 
إن أحب األمم إىل اهللا عز وجل ألمة : حدثين بعض أهل العلم أن عيسى عليه السالم قال: وسلم قال ابن إسحاقيف فضل أمة حممد صلى اهللا عليه  :ىف اهلامش  120

من تفسري العالمة، منه . مل تذلل ال إله إال اهللا على ألسن أمة من األمم تذليلها على ألسنتهم: وما فضلهم الذي تذكر؟ قال: أمحد صلى اهللا عليه وسلم، قيل له
  ]ب/7[. رمحه اهللا

اآلية، أي و كما هديناكم صراطاً مستقيماً جعلناكم أمة وسطاً أي  ] 143 / 2/ سورة البقرة [ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس﴾ ﴿: قوله تعاىل   
وذلك أن اهللا تعاىل يسأل األمم يوم القيامة : احدي رمحه اهللاأي لتشهدوا على األمم، قال اإلمام الو ] 143 / 2/ سورة البقرة  [لتكونوا شهداء﴾ ﴿عدوالً أي خياراً، 

: هل لكم شهيد؟ فيقولون: فيقول اهللا تعاىل. بلغناهم رسالتك فعصوا: ما بلغنا أحد عنك شيئاً؟ ويسأل الرسل فيقولون: هل بلغكم الرسول؟ فيقولون: فيقول
فيقولون أخربنا بذلك نبينا حممد صلى اهللا عليه . يا ربنا مب عرفوا ذلك؟ وكانوا بعدنا: ول األممنعم أمة حممد، فيشهدون هلم بالتبليغ وتكذيب قومهم إياهم، فيق

 ]ب/7[ .من مقاالت اإلمام فخرالدين،  منه رمحه اهللا. وسلم يف كتابه املسمى بالقرآن العظيم
 .62، 1: أنوار الترتيل وأسرار التأويل  البيضاوي، 121
فإن قيل ملَ مل يعط اهللا تبارك وتعاىل حممداً صلى اهللا عليه وسلم وأمته مثل هذه اآليات العظام اليت أعطاها : غزنوي رمحه اهللا تعاىلوقال اإلمام ال  :ىف اهلامش  122

لحة يف ذلك، موسى عليه السالم وقومه من فرق البحر، وإنزال املن والسلوى وغريها، قلنا بأن اهللا تعاىل إمنا يعطي اآليات على حسب ما يرى للخلق من املص
وكان يف قوم موسى عليه السالم من البالدة ورداءة الفهم ما كان ال ميكنهم االستدالل على نبوة موسى عليه السالم باآليات، أال ترى أم بعد ما عربوا البحر 

ينا حممد صلى اهللا عليه وسلم والعرب فهم من جودة اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة، وأما نب: مروا على قوم يعكفون على أصنام هلم، فقالوا ملوسى عليه السالم
القرحية والذكاء والفطنة، حبيث ميكنهم االستدالل على نبوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باآليات اخلفية، فلم حيتاجوا يف االستدالل إىل مشاهدة فرق البحر، 

  ]ا/8[. منه رمحه اهللا. وال غريه من اآليات
مل تعط إال لألنبياء، كان اهللا تعاىل إذا بعث النيب . أعطيت أميت ثالثاً: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ت رضي اهللا عنه قالعن عبادة بن الصام   

 الدين من حرج، ما جعل عليك يف: وكان إذا بعث النيب قال .  ] 41/ 40/ سورة الغافر [ ادعوين أستجب لكم﴾ ﴿ادعين استجب لك، وقال تعاىل هلذه األمة : قال
شهداء ﴿وكان إذا بعث النيب جعله شهيداً على قومه، وجعل هذه األمة  .  ] 78 / 22/ سورة احلج [ وما جعل عليكم يف الدين من حرج﴾ ﴿: وقال تعاىل هلذه األمة

  ]ا/8 [.كذا قال العالمة يف تفسريه فتح الرمحن منه رمحه اهللا.  ] 143 / 2/ سورة البقرة [ على الناس﴾ 
فا نظر كيف كرر اهللا عز وجل التنبيه على اختصاص املتقني بنيل ما ال يناله أحد على طرق شىت، وهي ذكر اسم اإلشارة وتكريره وتعريف املفلحني وتوسيط    

فارغ والرجاء الكاذب والتمين الفصل بينه وبني أولئك ليبصرك مراتبهم ويرغبك يف طلب ما طلبوا وينشطك لتقدمي ما قدموا أو يثبطك أي مينعك من الطمع ال
على اهللا تعاىل ما ال يقتضيه حكمته، ومل تسبق له كلمة، اهللا زينا بلباس التقوى واحشرنا يف زمرة من صدقت بذكرهم سورة البقرة، كذا يف الكشاف منه رمحه 

 ]ا/8[. اهللا
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  :وثانيها
 لُهاىل قَوعت يف ةوران َآلِ سرمع ﴿كُنلْتو كُمنةً مونَ أُمعدونَ اخلَريِ إِىل يرأْميو 
ونَ باملعروفهنينِ وكرِ عاملن كأُولَئو مونَ هحرِي قَالَ 123.﴾املفْلشخميف الز افالكَش :

و"نيضِ "معبلتباملعر األمر ألنَّ لهي وفاملنكرِ عنِ والن نوضِ مفُر ال وألنه ،الكفايات 
يصلح إال له نم لمع وفراملع كراملُنو ملعو فكَي بتري ريف اَألم هتإِقَام فكَيو باشرفإنَّ ي 

 وجهِلَه مذْهبِه في احلُكْم رفع وربما بِمنكَرٍ وأَمر معروف عن نهى ربما ]ا/8[ اجلَاهلَ

يبِ فذْهم بِهاحص، اههفَن نكَرٍ عنم قَدظُ ولغي يعِ فِضواللِّنيِ م نيليعِ يف وضوم لْظَةالغ 
ركنيعلى و ال من يزيد هكَارياً إالّ إِنادمت لَى أَوع نكَارِ مه اإلنلَيثٌِ عبكَارِ علَى كَاِإلنع 

 "تأمرونَ أمةً وكُونوا" :مبعىن للتبينيِ "من" وقيلَ .وأضرابِهِم واجلالّدين املآصرِ أَصحابِ
هعاىل كقولت ﴿متكُن ريخ ةونَ أُمرأْمنا إىل اآلية، 124﴾ته ه125.كَالم 

 
 باملعروف األمر ألنَّ للتبعيضِ "من"عليه تعاىل اِهللا رمحةُ البيضاوي القاضي وقالَ 
 – له أي – للمتصدي إذ ،أحد كلُّ له يصلح ال وألنه الكفاية فرضِ من املنكرِ عنِ والنهي
 إقامتها وكيفية االحتسابِ ومراتب باألحكام كالعلمِ اُألمة مجيع فيها يشترك ال شروطُ
 حىت الكلِّ على واجب أنه على ليدلَّ بعضهم فعلَ وطلب 126اجلمع خاطب. ا والتمكُّنِ

 فُروضِ من كان ما كل وهكذا بعضهِم بِفعلِ يسقُطُ ولكن مجيعاً أمثوا رأساً تركوه لو
اتفَايالك. يِيِنِ أَوبلتى لنعوا" بِمنكُوةً وأُم رِينآم" كُنتم﴿ تعاىل كقوله ريخ ةأم ترِجأُخ 

ا إِىل اآلية، 127﴾اسِللننه ه128.كَالم  

                                                 
 .104 / 3/  سورة آل عمران 123
 .110 / 3/   سورة آل عمران 124
أعطيت أميت يف شهر رمضان مخساً مل : فضل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قاليف   :ىف اهلامش  125

إن خلوف أفواههم يعطهن نيب قبلي، أما الواحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر اهللا عز وجل إليهم ومن نظر اهللا إليه مل يعذبه أبداً، وأما الثانية ف
استعدي : حني ميسون أطيب عند اهللا من ريح املسك، وأما الثالثة فإن املالئكة تستغفر هلم يف كل يوم وليلة، وأما الرابعة فإن اهللا عز وجل يأمر جنته فيقول هلا

كذا قال العالمى يف تفسريه، . ر ليلة غفر اهللا هلم مجيعاًوتزيين لعبادي أوشك أن يسترحيوا من نصب الدنيا إىل داري وكراميت، وأما اخلامسة فإنه إذا كان آخ
 ]ب/8[ .  منه رمحه اهللا ] 185 / 2/ سورة البقرة [ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ ﴿املسمى بفتح املنان يف سورة البقرة يف قوله تعاىل 

 .178، 1" اجلميع: "أنوار الترتيل وأسرار التأويل  البيضاوي، 126
 .110 / 3/  عمران   سورة آل127
   يف فضل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم :فائدة :ىف اهلامش  128
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 كُونوا "أَي اَألمرِ الَم 129﴾ولْتكُن﴿ تعاىل قوله يف "الالم" البغوِي اِإلمام وقَال 
 من الرجس فَاجتنِبوا﴿ تعالَى كَقَوله للتبعيضِ ليس صلَة "منكُم" في "من" و ،"أُمةً

ثَانب/8[ 130﴾اَألو[ لَم رِدي ابنتاج ضبِع ثَانلْ اَألوب ادوا :أَرنِبتثَانَ فَاجا اَألوفَإِنْ .كُلَّه 
قُلْت :فيلَ كَيونَ﴿ :قعدرِ إِىل يونَ اخلَيرأْميو وفر131﴾بِاملع، اخلريِ إِىل الدعاُء: قُلْت عام 
 عليه عطَف مثَّ خاص املنكَرِ عنِ والنهي بِاملعروف اَألمرو ،والتروك األفعالِ من التكاليف يف

إيذاناً اخلاص بفضله فهروش تعاىل كقوله ﴿لَوةالصطَى وس132﴾الو دعب هلالَى قَوعت 
 أَي عدلُه،أَ الشيِء وأَوسطُ اَألوسط، تأْنِيثُ ،133 ﴾الصلَوات الوسطَى علَى حافظُوا﴿

 وعطفَت أُفرِدت وإِنما ،"اَألوسط" لَألفْضلِ قَولهِم من الفُضلَى أَو الصلَوات بين الوسطَى
 أنه وسلَّم عليه اُهللا صلَّى النبِي وعن .العصرِ صالةُ وهي بِالفَضلِ النفرادها الصلَوات على
 كَذا .134"ناراً بيوتهم اُهللا مَأل ،العصرِ صالة الوسطَى صالة عن شغلُونا" حزابِاأل يوم قَالَ
 وعطَف ديين أَو دنيوِي صالح فيه ما إِىل الدعاَء يعم اخلريِ إىل والدعاُء 135.الكشاف يف

األمر هي باملعروفالننِ وكَرِ عاخلَاص عطف عليه املن ام لَىعالع إلِْيذَانل هلي كَذَا.بِفَضف 
   136.137القَاضي

                                                                                                                                             
عرضت علي األمم فأخذ النيب مير معه األمة والنيب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اتفق مسلم والبخاري على الرواية عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال

ال، ولكن انظر إىل األفق، : يا جربيل هؤالء أميت قال: فنظرت فإذا سواد كبري فقلت. رة والنيب مير معه اخلمسة والنيب مير وحدهمير معه النفر والنيب مير معه العش
م كانوا ال يكتوون وال يسترقون وعلى ر: ومل؟ قال: هؤالء أمتك وهؤالء سبعون ألفاً قدامهم ال حساب عليهم وال عذاب، قلت: فنظرت فإذا سواد كبري قال

  .احلديث متفق عليه. يتوكلون
وال يسترقون من : آخر الداء الكي، قوله: والسياق للبخاري قوله ال يكتوون من الكي وهو معروف وقد كويته فاكتوى ويقال آخر الدواء الكي، وال يقال   

  ]ب/8[ .من روضة األخيار يف شرح مشارق األنوار، منه رمحه اهللا. الرقية وال يتطريون من التطري وهو التفاؤل، واألفق جيوز أن يكون واحداً أو مجعاً كالفلك
 من . أال وإن هذه األمة توىف سبعني أمة هي أخريها وأكرمها على اهللا عز وجل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال   

 ]ب/8[. تفسري العالمي منه رمحه اهللا
 .104 / 3 /   سورة آل عمران129
 .30 / 22/   سورة احلج 130
 .104 / 3/ سورة آل عمران   131
 .238 / 2/  سورة البقرة  132
 .238 / 2/   سورة البقرة 133
 .205.:ح.، ر437، 1، 36مساجد اجلامع الصحيح، ؛ مسلم، 162، 5، 42التفسري اجلامع الصحيح،   البخاري، 134
 .465، 1:الكشاف  الزخمشري، 135
 . 178، 1 :ار الترتيل وأسرار التأويلأنو  البيضاوي، 136
  يف إباحة جملس الوعظ :ىف اهلامش  137

فإما من كره ذلك، فقد احتج مبا . كره بعض الناس اجللوس للعظة، وقال بعضهم ال بأس به، إذا أراد به وجه اهللا تعاىل، وهذا القول أصح: قال الفقيه رمحه اهللا
وعن متيم الداري أنه استأذن عمر بن اخلطاب . ال يقص إال أمني أو مأمون، أو مراٍء: نيب صلى اهللا عليه وسلمروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ال

  .قل ما شئت واعلم أنه الريح: أذكر اهللا تذكرياً للناس، قال: وما تصنع بذلك؟ قال: رضي اهللا عنه أن يقص على الناس يف كل ست يوماً، قال
  .القاص ينتظر املقت، واملستمع ينتظر الرمحة: وسلم أنه قالوعن النيب صلى اهللا عليه  
  .إمنا أنت محار ّاق، وإن عدت إلينا، لتؤذيننا: وعن أيب قالبة أنه انصرف عن الصالة فجاء رجل يقص ويصيح فقال له أبو قالبة 
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﴿كأُولَئو مونَ هحونَ 138﴾املُفْلوصصالِ املَخكَمالفَالَحِ ل. وِيرو هأَن هلَيع المالس 
 املنكَرِ عنِ وأَنهاهم فبِاملعرو آمرهم: (والسالم الصالةُ علَيه فَقَالَ ؟الناسِ خير من :سئلَ

مقَاهأَتِهللا و ملُهصأَومِ وحلرا/9[ 139.)ل[ راَألمو وفركُونُ بِاملعاً ياجِبوباً ودنملَى وع 

 .حرام الشرع أَنكَره ما جميع َألنَّ ،كُلُّه واجِب املنكَرِ عنِ والنهي ،بِه يؤمر ما حسبِ
راَألظْهي أَنَّ واصالع جِبى أَنْ يهني نا عه مبكيرت هألن جِبه يلَيع كُهرت هكَارإِنالَ ،وو 
  140.141 رمحه اهللالقاضي ذَكَره كَذَا .اَآلخرِ وجوب أَحدهما بِترك يسقُطُ

 
 دونَ بِالفَالحِ اَألخصاُء هم ،143﴾املفْلحونَ مه وأُولَئك﴿: 142العالّمة اهللا جار قَالَ

مرِهوعنِ .غَي يبلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسو هلَ أَنئس وهلى واملنربِ ع: نم رياسِ خقَالَ ،الن :
"مهرآم وفربِاملَع ماههأَننِ وكَرِ، عاملُن مقَاهأَتو ِهللا، وملُهصم أَوحاهللا صلى وعنه .144"للر 

                                                                                                                                             
  اآلية، وثانيها ]  44  /2/ سورة البقرة [تأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم﴾ أ﴿أكره القصص لثالث آيات، أوهلا قوله تعاىل : وعن إبراهيم النخعي رمحه اهللا أنه قال 

  .  اآلية ]88 / 11/ سورة اهلود [وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه﴾ ﴿ ، وثالثها قوله تعاىل ] 2 / 61/ سورة الصف [مل تقولون ما ال تفعلون﴾ ﴿قوله تعاىل 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ﴿ ، وقوله تعاىل  ] 55 / 51/ سورة الذاريات [وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني﴾ ﴿، فقوله تعاىل وأما حجة من قال بأنه ال بأس به

ليل على أن القوم إذا ويف هذا اخلرب د. يا معشر القصاص ال تقصوا، فقد فقه الناس: وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال .  ]122 / 9/ سورة التوبة [حيذرون﴾ 
  .مل يعلموا فال بأس به

  .من كتم الناس علماً يعلمه أجلم بلجام من نار يوم القيامة: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال
  .وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله

  . ] 159 / 2/ سورة البقرة [إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات﴾ ﴿ه تعاىل لوال آية من كتاب اهللا تعاىل ما جلست للناس، وهو قول: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده : وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

لبيك : يدعى نوح يوم القيامة فيقول: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: خاري عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قالروى الب. منه رمحه اهللا . من النار
حممد وأمته، فيشهدون أنه : من يشهد لكم؟ فيقول: ما أتانا من نذير، فيقول: هل بلغكم؟  فيقولون: نعم، فيقال ألمته: هل بلغت؟  فيقول: وسعديك، فيقول

   . تفسري العالمي منه رمحه اهللامن. بلّغ
 ]ا/9[. لوال العلماء لصار الناس مثل البهائم، منه رمحه اهللا: وقال احلسن رضي اهللا عنه

 .5 / 2/   سورة البقرة 138
 .159، 14 ،املصنف ،  إبن أيب شيبة139
 .178، 1 :أنوار الترتيل وأسرار التأويل   البيضاوي، 140
إن جربيل عليه السالم من أفضل املالئكة عند اهللا : ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر قال كعب األحبار رضي اهللا عنهيف ضرر املداهنة و  :  ىف اهلامش141

ه وملا نزل على رسول اهللا صلى اهللا علي. العالّم، له ستة أجنحة، يف كل واحد منها مائة جناح، وله وراء ذلك جناحان ال ينشرمها إال عند هالك القرى امللك 
رفعت : فقال جربيل عليه السالم:   سأله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوته ] 20 / 81/ سورة التكوير [ إنه لقول رسول كرمي ذي قوة﴾ ﴿قوله تعاىل    وسلم 

بأعماهلم اخلبيثة نزل على األرض، لوط جبناحي من املاء إىل السماء وذلك روي أن جربيل عليه السالم حني أمر أن يهلك قوم لوط عليه السالم  قرى أهل 
على جناحه مخس مدائن من مدائن قوم لوط، فنظر فيها ساعة فرأى مثانني ألفاً من الرجال والنساء . فيها حىت املاء وض اخلروج إىل السماء  فضرب جناحه 

قال إهلي كيف أهلك قوماً فيهم كذا وكذا رجالً يف : عز وجلويعبدون والذين يعملون اخلبائث ال يزيدون من ثالث وثالثني، فنادى جربيل ربه   يتهجدون 
فبعد ذلك أهلكهم جربيل بأمر اهللا امللك اجلليل وهو . يا جربيل ال أتقبل منهم، ألن مل يأمروا باملعروف ومل ينهوا عن املنكر: التهجد والتضرع، قال اهللا تعاىل

 ]ب/9[ .من مشكاة األنوار منه رمحه اهللا. ال حلكمه دافعالقاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري، ليس ألمره مانع و
 .604، 1،الكشاف  الزخمشري، 142
 .5 / 2/   سورة البقرة 143
 .159، 14، املصنف ،  ابن أيب شيبة 144
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 رسوله، وخليفةُ أَرضه، يف اِهللا خليفَةُ فهو املنكرِ عنِ ونهى بِاملعروف أَمر من": وسلَّم عليه
 عن والنهي باملعروف، األمر اجلهاد أَفْضلُ": عنه اُهللا رضي علي وعن .145"كتابِه وخليفةُ
: عنه اهللا رضي حذيفةَ وعن. 146"لَه اُهللا غَضب هللا، وغَضب الفاسقني شنئ ومن ،املنكَرِ

 بِاملعروف يأْمرهم مؤمنٍ من إِلَيهِم أَحب احلمارِ جِيفَةُ فيهِم يكونُ زمانٌ الناسِ على يأْتي"
 محموداً جِريانِه يف محبباً الرجلُ كانَ إذا: الثَّورِي سفيان وعن 147."املنكرِ عنِ وينهاهم
دنع ،انِهوإِخ لَمفَاع هأَن ناهد148 .م  

 
راَألمو باملعروف ابعللمأمورِ ت ،اً كَانَ إِنْ بِهاجِبو اجِبباً كَانَ وإن ،فَودن ،بدفَن 

 ]ب/9[ التصافه واجِب تركُه املنكرِ جميع ألنَّ ،كُلُّه فَواجِب املنكَرِ عنِ النهي وأَما
 يرى أَنْ حنو ،املعصية وقوع ظنه على يغلب أَنْ قلت الوجوبِ، شرطُ فما قُلت فإنْ .بالقُبحِ
ارِبالش أَ قَديهبِ ترشرِ لال وأنْ، 149اآلية اخلَم بلعلى يغ هه ظنإنْ أَن أنكر هقَتةٌ لَحرضم 
 إىل ترقَّى 150ينتفع مل فإن بالسهلِ، يبتدئ :قلت اإلنكار؟ يباشر كيف قلت فإن .عظيمةٌ
: قَال مثَّ ،151﴾بينهما  فَأَصلحوا﴿: تعاىل اُهللا قالَ املنكَرِ، كَف الغرض ألنَّ الصعبِ،

                                                 
  .84، 6: 1988، بريوتالكامل يف ضعفاء الرجال، أيب أمحد عبد اهللا اجلرجاين،     ابن عدي،145
 .74، 1، 1387/1967ولياء، بريوت   أبو نعيم اإلصفهاين، حلية األ146
 .605، 1، الكشاف  الزخمشري، 147
 .ترمجة صحاح.  يومشقلق و ايكى يوزلولك: مداهنه.مداهنت مالميت را كويند كه مزاج كربياست :ىف اهلامش  148
ثا، فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة، سألت ريب أن ال سألت ريب ثال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى مسلم عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال    
السنة والقحط والبأس العذاب والشدة يف . يهلك أميت بالسنة فأعطانيها، وسألته أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها، وسألته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها 

  ]ب/9 [.نور منه رمحه اهللامن روضة األخبار يف شرح مشارق األ. احلرب واملراد القتال واحلرب
 للتشبيه أي كما اخترنا إبراهيم عليه السالم  ] 143  /2/ سورة البقرة [وكذلك﴾ ﴿ الكاف يف  ] 143 / 2/ سورة البقرة [وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾ ﴿قوله تعاىل     

 ]ب/9 [. العالمي منه رمحه اهللاوذريته واصطفيناهم كذلك يا أمة حممد جعلناكم أمة  وسطاً أي عدالً خياراً، من تفسري
من تعلم علماً مما يبتغي وجه اهللا ال يتعلمه إال ليصيب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد روى أبو داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال :  ىف اهلامش149

  ]ا/10[. لة رحيها، كذا قال العالمي يف تفسريه، منه  رمحه اهللاوعرف اجلنة بفتح العني املهم.  به عرضاً من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة
كان أخي داود عليه السالم يعظ الناس ويذكرهم فتركه ملياً أي زماناً، واعتزل عنهم واشتغل بطاعة اهللا تعاىل، : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال    
   ألن يهدي اهللا بك (وقال ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل اليمن . عبد آبق أحب إيل من عبادة الثقلنيفأوحى اهللا عز وجل إليه أن يا داود ألن تأتيين ب  

  .] 4422.:ح.،  ر132، 12، فضائل علي بن أيب طالب،  اجلامع الصحيح مسلم،[) رجالً و احداً خري لك من الدنيا وما فيها     
، 12، فضائل علي بن أيب طالب،  اجلامع الصحيح مسلم،[) لئن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك مما تطلع عليه الشمس وتغرب( إىل اليمن وقال لعلي رضي اهللا عنه حني بعثه     

  ]ا/10[ .كذا قال اإلمام حممد الغزايل يف إحياء العلوم، رمحه اهللا منه رمحه اهللا. ] 4422.:ح.،  ر132
يا : ه اهللا انصرف من جملس وعظه إىل داره فحمل إليه رجل من خراسان كيساً فيه مخسة آالف درهم ومخسة أثواب وقالروي أن احلسن البصري رمح  :فائدة    
أبا سعيد عافاك اهللا ضم إليك كسوتك ونفقتك فال حاجة لنا بذلك، إنه من جلس مثل جملسي هذا وقيل من الناس مثل هذا لقي اهللا تعاىل يوم يلقاه وال خالق  

 ]ا/10[ .، أي وال جناة له من النار، كذا قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا يف إحيائه منه رمحه اهللامن النار
  .605، 1": ينفع"، الكشافالزخمشري،   150
 .9 / 49/ سورة احلجرات   151
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 وقَد طه،ئبِشرا واختص منه متكَّن مسلمٍ كلُّ: قلت ه،يباشر فَمن: قلت فإن. 152﴾فَقَاتلُوا﴿
 .أَحد لكلِّ هقُبح معلوم ألنه اإلنكار عليه وجب للصالة، تارِكَاً غريه رأَى من أن أجمعوا
 فإن .اعد ومعهم بالسياسة أعلم ألم ،أوىل وخلفاؤه فاإلمام بالقتالِ الذي اإلنكار وأما
قُلْت :نفَم رمؤى يهنيو، كُلُّ :قُلْت ،كَلَّفإذا املُكَلّف وغريِ م مرِ هربِض رِهمنع غَي 

انيبَانِني، كالصى واهنيانُ ويبنِ الصع اتمرى املُحتو الَ حعتايا دهذُ كَمخؤي نم الةبالص 
: قلت يرتكبه، عما غَيره ينهى أن املنكر مرتكبِ على جيب هلْ: قُلت فإن .لَيهاع ليمرنوا
 عنه يسقُطُ ال الواجِبينِ أَحد فَبِتركِه عليه، واجبان وإنكاره ارتكابِه ترك ألنَّ ،عليه جيب نعم

الواجِب رنِ .اآلخوع لَفو: السررِ امإِنْ باخلَيو لُوا، لَمفْعنِ وعن ته عنه اُهللا رضي احلَسأن 

عمس فلُ، ال ما أقولُ ال: يقول اِهللا عبد بن مطرا ]ا/10[: فقال أَفْعنلُ وأيفْعما ي 

 أَحد يأْمر فال ،منكُم ذه ظَفَر لَو الشيطَانُ ود نفْعلُ، ال ما نقُولُ وإننا: رواية ويف .يقولُ
،ى وال مبعروفهني نكرٍ عناف يف كذا .م153.الكش   
  

وا: قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ورويرم وفرعوإِنْ بِالْم لُوا لَممعت بِه 
 أن عنه اهللا رضي سعيد أيب عن .الغافلني تنبِيه يف كَذَا،عنه تنتهوا مل وإِنْ املنكرِ عن وانهوا
يبلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسو :)نأَى مكُم رناً مكَرنم هريغفَلْي ،هدملْ فإن بِي عطتسي انِهسفإن ،فَبِل 
 اُهللا صلَّى النبِي أَنَّ عنه، اُهللا رضي حذَيفَةَ عن .154)اإلميان أَضعف وذلك فَبِقَلْبِه، يستطع مل

هلَينَّ(: قَالَ وسلم عرأْملَت وفرعنَّ بِالْموهنلَتنِ وكَرِ، عاملن أَو كُنوشثَ أَنْ اُهللا لَيعباً يذَابع 
نم هدنع ثُم نعدفال لَت ابجتسي ي كَذَا .155)لَكُمالَمِ فعزِيلِ من157 .156الت 

                                                 
 .76 / 4/ سورة النساء   152
 .606 -604، 1، الكشاف  الزخمشري، 153
 .70: ح.، ر60، 1، األميان، اجلامع الصحيح؛ مسلم، 1275.:ح.، ر406، 1 ،155إقامة الصالة  ،ننالسابن ماجة،    154
 .  2169.: ح. ر،468 ،4، 9 الفنت ،السنن ،الترمذى  155
 .109، 3: 1409/1989، الرياض، معامل الترتيل و حقائق التاويل  البغوي، أبو حممد حسني بن مسعود، 156
  ، وثانيها ]   44 /2/ سورة البقرة [ أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم﴾ ﴿لثالث آيات، أوهلا قوله تعاىل إين ألكره القصص : وقال إبراهيم النخعي :ىف اهلامش  157
 / 11/ سورة اهلود [ وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه﴾ ﴿، وثالثها قوله تعاىل  ] 2 / 61/ سورة الصف [ يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون﴾ ﴿قوله تعاىل  

  ]ب/10[ .كذا قال العالمي منه رمحه .  ]88
وقرئ " أنفسكم" أي احفظوها والزموا إصالحها، واجلار مع ارور جعل امساً ال لزموا، ولذلك نصب  ]105 / 5/ سورة املائدة [ عليكم أنفسكم﴾ ﴿قوله تعاىل   

   أي ال يضركم الضالل إذا كنتم مهتدين، ومن اإلهتداء أن ينكر املنكر حسب  ]105 / 5/ سورة املائدة [ ال يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ ﴿بالرفع على االبتداء 
األقامة الصألة  ،السنابن ماجة، [) من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان(: طاقته، كما قال عليه السالم



42                                                                                                                                       
 

 في كَذَا للعامة، وبالقَلْبِ للعلَماِء، وباللِّسان لُألمراِء، باليد التغيري:العلَماِء بعض قَال
بِيهنالت .نسِ عقَي ازِمٍ أَبِي بِنح يضاُهللا ر هنقَالَ ع :تعما سكْرٍ أَبب يقدالص يضاُهللا ر هنع 
 ال أَنفُسكُم علَيكُم َآمنوا الَّذين أَيها يآ﴿ اَآليةَ هذه تقْرأُونَ إِنكُم الناس اأَيه يا:  يقُولُ

كُمرضي نلَّ مإِذَا ض متيدتي ،158﴾اهفَإن تعمس يبلَّى الناهللا ص هلَيع لَّمسقُولُ وإنّ(: ي 
اسا إِذَا النأَور ناًمكَر فَلَم ،وهريغي كوشم أنْ يهمعاُهللا ي ذَابِهمِ يف كَذَا 159،)بِعالعم 
 علَيه جِبرِيلَ إِىل تعاىل اُهللا أَوحى" :وسلَّم عليه اهللا صلَّى النيب عنِ روِي كَما 160.التنزِيلِ

المالس أَن بةَ اقْليندة مفقال فالن :يها ]ب/10[ ياربف كدبفُالن ع لَم كصعفَةَ يطَر 

 لَم يعنِي ،"قَط ساعة يف وجهه يتمغر لَم فَإِنه ، وعلَيهِم علَيه اقلبها": تعاىل اُهللا فَقَالَ .عينٍ
 استحق فلذلك ملعصيتهِم، رضي فكأنه ،مئويال يداهن بل فَسادهم لدفْعِ إليهِم وجهه يحولْ
م العذابمعه. لَمعوي نذَا مةَ أنّ هناهاملُد دنع انمحالر نظَمِ مأَع ،انيصا العهةٌ فإنرعشم 
   161.املنكَرِ عن والنهيِ باملعروف األمرِ ترك بِرِضاِء

 

                                                                                                                                             
، "إذا اهتديتم"، والناسخ "ال يضركم من ضل"ويؤيده قول بعض العلماء هذه اآلية نسخ آخرها أوهلا، فاملنسوخ منها .  كذا يف القاضي.]1275.:ح.، ر406، 1 ،155

  ]ب/10[ .منه رمحه اهللا. واهلدى األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
عمل رجل يف ألف رجل، أبلغ من قول ألف رجل يف رجل، وأما من وعظ : يلوق. من وعظ بقوله ضاع كالمه، ومن وعظ بفعله نفذ سهامه:   قيل:فائدة  

  أال : غفريل ريب، وأول ما سألين منكر ونكري من ربك؟ فقلت: رؤي يزيد بن مروان يف النوم وكان واعظاً زاهداً فسأل ما فعل به؟ فقال. فثوابه عظيم واتعظ 
 ]ب/10 [.من تفسري الكبري منه رمحه اهللا. قوالن من ربكتستحييان، شيخ دعا الناس إىل اهللا كذا وكذا سنة ت 
 .105 /5/ سورة املائدة   158
 .    2168.:ح.، ر467، 4، 8الفنت السنن،   الترمذي، 159
 .109، 3: معامل الترتيلالبغوي،   160
ي كان يقعد عليه لتذكري الناس فسكت حىت طال حضرت جملس أيب عثمان اجليزي الزاهد فخرج وقعد على موضعه الذ: وقال أبو عمرو بن مطر :  ىف اهلامش161
وغري تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب : ترى أن تقول يف سكوتك شيئاً فأنشأ يقول: سكوته فناداه رجل كان يعرف بأيب العباس وقال له 

  ]ا/11[. كذا قال العالمي يف تفسريه منه رمحه اهللا. فارتفعت األصوات بالبكاء والضجيج: قال.مريض
  . ملوالنا رمحه اهللا   
 . قول حق را از براى دق مكو   
  مصراع    
  ورفع ضالهلم    
ال يا : أن اهللا تعاىل أوحى إىل أيوب عليه السالم أتدري ما ذنبك إيل حىت أصابك البالء؟ قال: كما روى عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   

  . من األربعني منه رمحه اهللا.  على فرعون، فداهنت له يف كلمتنيألنك دخلت: فقال. رب
. ال تصحب مع اهللا إال باملوافقة، وال مع اخللق إال باملناصحة، وال مع النفس إال باملخالفة، وال مع الشيطان إال باحملاربة: عن ذي النون املقرئ قدس سره أنه قال   

  .منه رمحه اهللا
 ]ا/11 [.منه رمحه اهللا. إن بيتاً أنت ساكنه غري حمتاج إىل السرج فكبري: قل ال إله إال اهللا، فقال: د الرتعوقيل للشبلي قدس سره عن  
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: تعاىل فَقَالَ املُنكَرِ عنِ والنهي بِاملعروف اَألمر كُواتر أقواماً تعاىل اهللا ذم وقد
 لَوال﴿: تعالَى وقَالَ 162﴾يفْعلُونَ كَانوا ما لَبِئْس فَعلُوه منكَرٍ عن يتناهونَ ال كَانوا﴿

  .163﴾يصنعونَ كَانوا ما لَبِئْس لسحتا وأَكْلهِم اإلمثَ قَولهِم عن واألحبار الربانيونَ ينهاهم
  
  :أَشياٍء خمسة إىل يحتاج املُنكَرِ عنِ وينهى باملعروف يأمر فالَّذي:"العلَماُء قَالَ

  .املُنكَرِ عنِ والنهيِ بِاملَعروف اَألمر يحِسن الَ اجلَاهلَ ألنَّ العلم،: أوهلا  
  أَنْ: اثَانِيه دقْصي بِه هجاىل اِهللا وعت اززإِعينِ والد.  
 قال كما غَليظَاً، فَظّاً يكونُ وال باللِّنيِ، فَيأْمر ، يأْمره الَّذي علَى الشفَقَةُ: ثَالثُها  
 يتذَكّر لَعلَّه يناًل قَوالً﴿ – لفرعونَ أَي – "لَه فَقُوالَ" .السالم عليهما وهارونَ ملوسى تعاىل
ى أَوشخكَما 164.165﴾.يو ه تعاىل اهللا أمروسلم عليه اهللا صلَّى حبيب هلاىل بِقَوعت ﴿عإىل اُد 

 للْحق املوضح الدليلُ وهو احملكّمة، باملقالَة باحلكمة  – اإلسالمِ إىل أي – 166﴾ربك سبيلِ

 لدعوة فاُألوىل .النافعةُ والعبر املقنعةُ ]ا/11[ واخلطَابات احلَسنةُ وعظَةُوامل للشبهة واملُزِيح

 وجادلْ 167﴾وجادلْهم﴿ .عوامهِم لدعوة والثَّانِية للحقائقِ، الطَّالبني اُألمة خواصِ
 واللِّنيِ الرفْقِ من املُجادلة طُرقِ 169﴾نأَحس هي﴿ الَّيت بالطَّرِيقِ ،168﴾بِالَّيت﴿ معانِديهِمِ
 وتبيني لَهبِهِم، تسكني يف أنفع ذلك فإن أَشهر، هي اليت واملقدمات األيسرِ الوجه وإيثارِ
بِهِمغ170.ش  

                                                 
     79.      /5/ سورة املائدة   162
  63. /5/   سورة املائدة 163
  .44/ 20/سورة طه   164
  . التجا بر غري كردن از كباير بدترست: قال الشاعر :ىف اهلامش  165

  راع ديكر مص      
  . جون غرض آمد هنر بوشيده شد     
  مصراع ديكر     
 .هر كه نقش قلب دارد عاقبت رسوا شود    
  مصراع    
 ]ا/11 [.  منه رمحه اهللا ]3 / 39/ سورة الزمر [ أال هللا الدين اخلالص﴾ ﴿ قال اهللا عز وجل      
 .125 /  16/ سورة  النحل   166
 .125 /  16/  سورة  النحل  167
 .125 /  16/ سورة  النحل   168
 .125 /  16/ سورة  النحل   169
إن الذين يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم جيرون قصبهم يف نار جهنم، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال  :ىف اهلامش  170

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه قال. ناس باخلري وننسى أنفسناحنن الذين كنا نأمر ال: من أنتم؟ فيقولون: ويقال هلم   
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 أَقمِ بين يا﴿ يِعظُه وهو البنِه لقمانُ قال كما حليماً، صبوراً يكونَ أن: ورابعها
لوةَالص رأْمو باملعروف املنكرِ عن وانه بِرمآ على واص كابمن 171﴾أَص ،دائدما الشيف سي 
: قال ولذلك عسري، عنه والصبر كثري فيه الطاعن فإنّ املنكرِ، عن والنهيِ باملعروف األمرِ
  172﴾اُألمورِ عزمِ من ذلك إنّ﴿

 الَ أي يعير ال لكَي عنه ينهى عما ومنهياً به، يأمر مبا عامالً يكونَ أَنْ: وخامسها   
بسنبِ، إىل ييلُ وال العخدي تحت هلاىل قَوعونَ﴿ ترأْمأَت اسالن ونَ بِالبِرسنتو كُمفُسأَن 
متأَنلُونَ وتت ابت173﴾الك. 

 
: قَالَ أَنه وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولِ عن عنه اهللا رضي مالك بن أنس وروى 

)تأَيلَةَ راجِ لَيرعاالً املرِج ضقْرت مهفَاهش قَارِيضبِم نارِ، مالن فَقُلْت :نالِء مؤا  هي 
 يتلُونَ وهم أَنفُسهم وينسونَ بِالبِر الناس يأْمرونَ أُمتك خطَباُء هؤالَِء: فَقَالَ جبرائيل؟
ابتنِي ،174)الكعأُونَ يقْرآنَ يالَ القُرلُونَ ومعا يبِم يهيف كَذَا .ف بِيهنني تلافقَالَ .الغو اماِإلم 
دمحي مالزضِ فَي الغعب هفَاتنصيلَ :مى قيسعل هلَيال عالسا مي ناب ميرظْ مع ،كفْسن 

 فَعلَيه الوعظ، بِعملِ اُبتلي ومن .ربك فَاستحيِي وإال الناس، فَعظ اتعظَت فَإِن ]ب/11[

 175.خصلَتينِ عن يحترِز أَنْ

                                                                                                                                             
يا فالن مالك، أمل تكن : يؤتى يوم القيامة بالرجل فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور ا كما يدور احلمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يقول

قال العلماء رمحهم اهللا . والقصب واألقتاب هي األمعاء. بلى، كنت آمر باملعروف وال آتيه، وأى عن املنكر وآتيه: وتنهى عن املنكر، فيقولتأمر باملعروف 
 يعلمه ألنه دلت اآلية الكرمية واحلديث الصحيح أن عقوبة من كان عاملاً باملعروف وباملنكر، وبوجوب القيام بوظيفته كل واحد منها أشد ممن مل: تعاىل

أشد الناس عذاباً يوم القيامة، عامل مل ينفعه اهللا : كاملستهزئ حبرمات اهللا تعاىل، ومستخفاً بأحكامه، وهو ممن مل ينتفع بعلمه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 الرب، ال بسبب األمر بالرب، وهلذا ذم اهللا تعاىل قوماً كانوا واعلم رمحك اهللا أن التوبيخ يف اآلية واحلديث بسبب ترك فعل. أخرجه ابن ماجه رمحه اهللا. بعلمه

  ]   44 /2/ سورة البقرة  [أتأمرون الناس بالرب﴾ ﴿فقال تعاىل . يأمرون بأعمال الرب وال يعملون ا ذماً، ووبخهم به توبيخاً، يبقى على طول الدهر إىل يوم القيامة
   ]ب/11 [.بفتح املنان، منه رمحه اهللاكذا قال العالمة يف تفسريه املسمى . اآلية

   .منه رمحه اهللا. فيطحن فيها كما يطحن احلمار برحاه: وقال شعبة عن األعمش   
  .أي أخربت عن فضيلة التقوى حىت ظننت أنك أهل التقوى   
   .واحلال أنك من أهل الذنوب، من لباسك، أي يرتفع   
  يا واعظ، عظ نفسك مبا تعظ به أخاك، وإال فاستحيي : إذا صعد الواعظ املنرب، وقف امللكان فوق رأسه ويناديان: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  

 ]ب/11 [.منه رمحه اهللا. من موالك، فإنه يراك  
 .17/  31/ سورة لقمان   171
 .17/  31/   سورة لقمان 172
 .44 / 2/   سورة البقرة 173
 .2422.:ح.، ر276 ،2، 7 القرض ،ننالسابن ماجة،   174
   :شعر :  ىف اهلامش175
  : وأنشد أبو األسود رمحه اهللا    
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 اَهللا َألنَّ .واَألبيات طَّاماتوال واإلشارات بِالعبادات الكَالمِ يف التكَلُّف: اُألولَى  
 وغَفْلَة الباطن خرابِ على يدلُّ وهو احلَد عنِ ااوز هو واملُتكَلِّف .املُتكَلِّفني يبغض تعالَى
 176.القلبِ

 الوجد هِرويظْ مجلِسه في اخلَلْق ينعر أَنْ وعظه في همته يكُونُ الَ أَنْ: والثانيةُ  
قشيو ابقَالَ الثِّييل :منِع سلذَا، املَجَألنَّ ه لٌ كُلَّهيا إِىل مينالد وهو لَّدوتي نم فْلَةلْ .الغب 
 إِىل املَعصية نوم ،اَآلخرةَ إِلَى الدنيا من الناس يدعو أَنْ وهمته عزمه يكُونَ أَنْ ينبغي
ةنِ ،الطَّاعمصِ ورإىل احل دهالز، نملِ وخاِء إِىل البخالس، نمورِ ورعِ إِىل الغواضالت، نمو 
ةيصى إِىل املَعقْوسبيلُ فهذا .الت ظظُه يكونُ ال الوععكَذَا وه والٌ فَهبلَى وع نم عمس 
 الناسِ على فَيجِب .ويهلكُهم احلَق، طَرِيقِ عن اخلَلْق يضلُّ وشيطانٌ غَولٌ أَنه قيلَ لْب: وقَالَ
 إِفْساد من أَعظَم الدينِ أَمرِ من القَائلَ هذَا يفِْسد ما َألنَّ اَألسد، من فرارهم منه يفروا أَنْ

طَانيالش جِيمِ،الر نمو تكَان لَه ةٌ، يدروقُد جِبي هلَيأَنْ ع لَهزني نابِرِ عننيِ، مملاملُس هعنميو 
 177.املنكرِ عن والنهيِ باملعروف األمرِ مجلة من فإنه ،باشر عما

 
                                                                                                                                             

  ال تنــه عن خلـق وتأيت مثله             عار عليك إذا فعلت عظيم
  وابدأ بنفسك فاهـا عن غيهِا               فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

  فع التعليمفهناك يقبل إن وعظت ويقتدي               بالقول منك وين
  . كذا أورد العالمة يف تفسريه، منه رمحه اهللا

  : وأنشد سامل بن عمرو رمحه اهللا شعر
  ما أقبح التزهيد من واعظ                   يزهد الناس وال يزهد

  لو كان يف تزهيده صادقاً                    أضحى وأمسى بيته املسجد
        يستمنح الناس ويسترفدهإن رفض الدنيا فما باله                

  الرزق مقسوم على من ترى                 يسعى له األبيض واألسود
 ]ا/12 [.كذا قال العالمة رمحه منه رمحه اهللا

  .منه رمحه اهللا. االستمناح واالسترفاد طلب العطاء ألن املنح مرفد كالمها العطاء :  ىف اهلامش176
  . أي يطلب العطاء من الناس

من ناصح هللا أعطي ثالث خصال، عزاً من غري جند، وغىن من غري كرت، وأنساً من : وي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالولقد ر
  ]ا/12[. من األربعني  منه رمحه اهللا. غري خلق

. إن أهون ما أصنع بالعامل إذا أحب الدنيا أن أخرج حالوة مناجايت من قلبه: تعاىل يقولقرأت يف بعض الكتب اإلهلية أن اهللا : وقال اإلمام مالك بن دينار رمحه اهللا 
. من طلب العلم ليحدث به الناس ابتغاء وجه اهللا تعاىل، أعطاه اهللا أجر سبعني نبياً: وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه مرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ]ا/12 [.رمحه اهللامنه .  كذا يف األحياء
مكتوب يف الكتاب األول علّم جماناً كما علّمت جماناً، أي بغري أجرة، من تفسري الكبري، : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  

 ]ا/12[. رمحه اهللا   منه 
يا مذكر، مل تقنط : سجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار واألغالل، فقام على رأسه فقال روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه دخل امل:فائدة :  ىف اهلامش177

  .]53 / 39/ سورة الزمر [ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا﴾ ﴿الناس، مث قرأ 
 ]ا/12 [.من معامل الترتيل منه رمحه اهللا    
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نمو ادكُون أَنْ أَرظَاً ياعقَّاً وح يكونَ أن جيب ظُهعو اىل اِهللا لوجهعوال ت إىل ينظُر 

 نور قَلْبِه من الرمحن اُهللا  يطْفئُ ال حتى الدنيا، حطَامِ من ]ا/12[ الناسِ أيدي يف ما

قالَ وقد 178.اِإلميان من: تعاىل اُهللا رمحهم املشائخ اسِ على تكلَّمو النهو هِم يف ملا ناظريدأَي 
  .قَلْبِه من اإلميان نور اُهللا أَطْفَأَ

 
 عن بلَغنا وقد :"التنبيه"بِ املسمى كتابه يف عليه اهللا رمحة اللَّيث أبو الفقيه وقال

 وهم فغضب تعاىل اِهللا دون من تعبد بِشجرة مر رجالً أنّ: قَال أنه عنه اُهللا رضي عكْرِمة
 فَلَقيه ليقْطَعها الشجرة حنو توجه ثُم محاره وركب فَأْسه، فأخذَ دارِه إىل فذهب بِقَطْعها،
ليسعلى الطَّريق يف إِب صورة ،ن إىل": له وقال إنسان؟ أي بذْهفقال "ت :"أَيترةً رجش 
عبدمن ت ي اِهللا، دونقد فإن تدها أَنْ اهللا عهفَقَال ".أَقْطَع يسلإِب :"الَكا، ملَها وهعد"، فَلَم 
 أربعةَ يومٍ كُلَّ أعطيك وأَنا ارجِع،": إبليس له فقال عنه، يرجِع وملْ قَولَه، الرجل يقْبلِ

 نعم،": قالَ "ذَلك؟ على تقْدر هلْ": الرجلُ فقالَ ".فَتراها فراشك طَرف فترفع دراهم،
تنمض يومٍ كُلَّ لَك"، عجلُ فَرجإىل الر ،هزِلنم دجفَو كنيِ، ذَلموا يفلم حباليومِ يف أَص 
،ثالثَّال فَعر فطَر هاشرف فَلَم ئَاً، يريا شفَلَّم ا، لَمهجِدذَ يسئالفَا أَخ بكرو ،ارماحل 
هوجتو وحن جالش،رة هياً فَلَقضأَي ،فَقَال إِبليس إِىل": لَه ن؟ أَيبذْهفَقَالَ "ت :"تأَيةً ررجش 
دعبت نم نواِهللا، د ا، أَنْ فَأُرِيدهفَقَالَ أَقْطَع إِبليس :كالَ إِن رقْدلى ت؟ عكلُ فَقَال ذَلجالر :
 وأَهلِ السماوات أَهلُ اجتمع فَلوِ تعاىل، ِهللا غَضباً خروجك كَانَ رةم أَولَ َألنَّ: فَقَالَ ولم؟

                                                 
عة كرت ال يفىن والقنوع فقر ال يورث الغىن، اعلم أن لفظ قنع إذا جاء من باب علم يكون مبعىن القناعة والصرب، وإذا جاء من باب   قيل القنا:فائدة :ىف اهلامش 178

 حملرره قنع الرجل قناعة إذا صرب ورضى فقره وقنع السائل إذا سأل ومل يرض بفقره، وهلذا قيل من قنِع شبع، ومن قَنع شنع،: فتح يكون مبعىن السؤال، يقال
  .قباحة كرهه

ألن ذلك استخفاف بالعلم، . ويف الينابيع، ولو كان الرجل معروفاً بالوعظ فيسأل من الناس شيئاً فهو حرام، واألمر فيه أعسر من كسب املغني والنائحة       
  .كذا يف واقعات صدر الشهيد، منه رمحه اهللا  .  ]23 / 42/ سورة الشورى [ قل ال أسئلكم عليه أجراً﴾ ﴿وإهانة ألهله، وهلذا قال اهللا تعاىل 

الواعظ إذا سأل شيئاً من الناس يف الس ال حيل ذلك ألنه اكتساب الدنيا بالعلم وهذا ال جيوز سواء سألوا ألنفسهم أو لغريهم، كذا يف احمليط : ويف اخلالصة      
  . منه رمحه اهللا

عنده قوت يومه ألن السؤال ال جيوز إال بضرورة وال ضرورة ملن عنده قوت يومه، كذا يف الكايف، منه رمحه ويف الكربى وال ينبغي ألحد أن يسأل الناس و     
  .اهللا

 ]ب/12 [.فكيف حال من سأل عن الناس وعنده قوت بال سنني سنة وهو من اخلاسرين     
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نيضونَ الَ 179اَألررقْدلَى ]ب/12[ يع كدر كعنما .وأَما اآلن ومإِن تجرثُ خيح لَم 

جِدت ،ماهرك فَكَانَ الدوجرعِ خطَما، لينفَ الدنلَئ تمقَدا، تهوحن قَندلَن قَكنأَي –! ع 
 بيته إىل فَرجع إِخالصه، يزِيلُ طَمعه أَنَّ علم القَولَ، ذَلك الرجلُ سمع مافَل – لَنضرِبنها
 180.181"خالَصه مرِيداً وخاسراً، خائفَاً

 
 لو القُوت، من شيئَاً الناس يسأَلَ أَنْ ألحد نبغيي ال أنه الفتاوى بعض يف وذكر 
  182.واحداً يوماً يعنِي يومه، قُوت عنده كان

 
 علَيه كَانَ الناسِ عنِ سؤاالً حرفَته كَانَ من" :العلْمِ يف الراسخونَ العلَماُء وقَال 
 يف يقَرر وال الناسِ، عند واحلُرمة الغرة وذَهاب وجهِه، عن ِءاحليا ذَهاب ، خسرات أربعةُ

                                                 
ربنا بعثت : فيقولون. كيف تشهدون على من مل تدركوا: هلم الرب تعاىلفتقول تلك األمم كيف يشهد علينا من مل يدركنا فيقول : ويف رواية :  ىف اهلامش179

وكذلك ﴿صدقوا، فذلك قوله تعاىل : إلينا رسوالً وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصك علينا، أنه قد بلغوا فشهدنا مبا عهدت إلينا فيقول الرب تعاىل
  .ري العالمي منه رمحه اهللامن تفس. اآلية]  143 / 2/ سورة البقرة [ جعلناكم أمة وسطاً﴾ 

 .] 55 / 5/ سورة املائدة [ إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكوة وهم راكعون﴾ ﴿يف جواز اإلعطاء لسائر املسجد قوله تعاىل       
 رضي اهللا عنه خبنصره اليمىن وهو راكع فأخذ خامت فرآه النيب صلى اهللا عليه وعن أيب ذر رضي اهللا عنه سأل سائل املسجد فلم يعط أحد شيئاً فأومى إليه علي

رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري واجعل يل وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري، قال فما أمت الكالم : اللهم إنّ أخي موسى سألك فقال: وسلم فقال
/ سورة املائدة [ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون﴾ ﴿قوله تعاىل : قال السدي .حىت نزل جربيل عليه السالم ذه اآلية، تفسري كبري

  . معامل الترتيل.  أراد به علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مر به سائل وهو راكع يف املسجد فأعطاه خامته]   55 /5
 ]ب/12 [.حطام الدنيا فوائدها أخرى     
 .69: تنبيه الغافلني،   السمرقندي180
والرب التوسع يف اخلري من الرب وهو الفضاء الواسع، يتناول كل . تقرير مع توبيخ وتعجيب]    44 /2/ سورة البقرة  [أتأمرون الناس بالرب﴾ ﴿قوله تعاىل  :  ىف اهلامش181

وتتركوا من ]    44 /2/ سورة البقرة [ وتنسون أنفسكم﴾ ﴿.  معاملة األجانبالرب ثالثة، بر يف عبادة اهللا تعاىل، وبر يف مراعاة األقارب وبر يف: خري، ولذلك قيل
 قبح صنيعكم فيصدكم عنه أو أفال ]    44 /2/ سورة البقرة [ أفال تعقلون﴾  ﴿ تبكيت هلم يف ترك الرب،]    44 /2/ سورة البقرة [ وأنتم تتلون الكتاب﴾ ﴿الرب كاملنسيات 

واآلية ناعية على . والعقل يف األصل احلبس، مسي به اإلدراك اإلنساين ألنه حيبه عما يقبح، ويعقله على ما حيسن.  وخامةُ عاقبتهعقل لكم مينعكم عما تعملون،
فإن اجلامع بينهما يأىب عنه شكيمته، . من يعظ غريه وال يتعظ نفسه، سوء صنيعه وخبث نفسه، وإن فعله فعل اجلاهل بالشرع، واألمحق اخلايل عن العقل

واملرك ا حث الواعظ على تزكية النفس واإلقبال عليها بالتكميل، ليقوم فيقيم، ال منع الفاسق عن الوعظ، فإن اإلخالل بأحد األمرين املأمور ما ال يوجب 
يهم من الكلفة وترك الرئاسة واألعواض عن متصل مبا قبله، كأم ملا أمروا مبا شق عل]    153 /2/ سورة البقرة [ واستعينوا بالصرب والصالة﴾ ﴿. اإلخالل باآلخر

 ]ا/13[ .قاضي رمحه اهللا منه رمحه اهللا. استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج، توكّالً على اهللا تعاىل: واملعىن. املال، عوجلوا بذلك
  . فالن شديد الشكيمة أي أنف ال ينقاد، قاموس: يقال :ىف اهلامش  182

 وهو سيدنا حممد صلى اهللا  ]  143 / 2/ سورة البقرة [ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾ ﴿قال اهللا تعاىل       
 فينكرون، ويقولون ما ]    8 /67 / لكسورة امل[ أمل يأتكم نذير﴾ ﴿عليه وسلم، وذلك أن اهللا تعاىل جيمع األولني واآلخرين يف صعيد واحد، مث يقول لكفار األمم 

أمة حممد تشهد لنا، فيؤتى : كذبوا قد بلّغناهم  فيسأهلم البينة وهو أعلم م إقامةً للحجة فيقولون: جاءنا من نذير فيسأل اهللا تعاىل األنبياء عن ذلك فيقولون
ربنا أرسلت : لموا، وإمنا أتوا بعدنا، فيسأل اهللا هذه األمة فيقولونمن أين ع: أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فيشهدون هلم أم قد بلّغوا، فتقول األمم املاضية

إلينا رسوالً وأنزلت عليه كتابنا أخربنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخربت، مث يؤتى بسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم فيسأل عن حال أمته، فيزكيهم 
 ]ا/13[. منه رمحه اهللا. ةكذا قال العالمي يف تفسري هذه اآلي. ويشهد بصدقهم
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 فَتح من(: وسلم عليه اهللا صلى النيب قال كما رِزقه، من بركةً اِهللا ورفع تعاىل اهللا علم قلبه
 .183)الفَقْرِ من باباً أَربعني علَيه اُهللا فَتح السؤالِ، من باباً

 
 يف يباح وإمنا األصلِ، يف حرام السؤالُ:"تعاىل اهللا رمحه الغزايل حممد اإلمام وقال 
،رورةال ألنه الض فَكني نع ورٍ ثَالثَةأُم مةحمر:  

 ِهللا نِعمة قصورِ وذكر الفَقْرِ إِظْهار السؤالُ إِذ تعاىل، اِهللا من الشكْوى إظهار: أوهلا
 إال حيلُّ فال اِهللا، عباد سؤالُ فكذا لسيده، شفيعاً لك سأَلَ لو اململُوك العبد أنّ وكما علَيه،

،ةوررضا لتة حتلُّ ال كَمإال املي ةوررضل. 
 إال هملَ يذُلَّ أَنْ ينبغي فال ،تعاىل اهللا لغريِ نفْسه السائلِ إِذْاللَ فيه أن :وثانيها

ةوررض184.ل 
 نفْسه تسمح ال ربما ألنه غَالباً، عنه املسئُولِ إيذاِء عن ينفَك ال أَنه: وثالثها 

 علَى حرام فَهو ،رِيآًء اَو السآئلِ من حيآًء بذَلَ فَلَو قَلْبٍ طَيبة عن الْبذْلِ إِلَى ]ا/13[

ذالَ اْآلخو رلِ أَجاذلْبل. إِنْ و عنا ممبيِى رحتسي .يذْلِ فَفانُ الْبقْصن هالم ي وعِ فنالْم 
 في كَذَا .لفَرقَة إِالَّ حراما فَيكُونُ السبب هو والسائلُ موذيان وكالَهما جاهه نقْصانُ
  185.اْالَحيآٍء

  
و ري ذُكف ضِبى عاواملُ" :الْفَتارتلَ إِنَّ خائالَ كَانَ إِذَا الس رمي نيي بدلِّي يصالْم 

 بِالسؤآلِ بأْس الَ منه بد الَ َألمرٍِ يسأَلُ بلْ ،إِلْحافًا الَيسأَلُ و الناسِ رِقَاب يتخطَّى والَ

                                                 
  .2325.:ح.، ر562، 4، 17، الزهد السنن ،الترمذى  183
قل يا عبادي الذين ﴿وأنا أقدر أن أقنط الناس، واهللا عز وجل يقول : مل تقنط الناس قال:  وكان العالء بن زياد يذكر النار فقال رجل:فائدة : ىف اهلامش184

ولكنكم حتبون أن تبشروا (، ]  28  /40/ سورة غافر [وإن املسرفني هم أصحاب النار﴾﴿ويقول، ]  53  /39/ سورة الزمر [ أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا﴾
، 5، 42التفسري ، كتاب اجلامع الصحيح البخاري، [) باجلنة، على مساوئ أعمالكم وإمنا بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم مبشراً باجلنة ملن أطاعه ومنذراً بالنار من عصاه

 ]ا/13 [.من صحيح البخاري رمحه اهللا، منه رمحه اهللا. ]  20
ألن يأخذ أحدكم حبالً يأيت اجلبل فيحتطب مث جييء فيبيعه خري له من أن : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال :ىف اهلامش   185

  .منه رمحه اهللا. من األربعني. يسأل الناس فمن معطي ومانع
أنا إبليس وهل خيفى على رب اخللق ما وراء الباب، فلما : من أنت؟ فقال: حكي أن إبليس مشى إىل دار فرعون وهو يف املسراح فقرع الباب فقال فرعون     

ة واحدة ومع هذا ال أدعي الربوبية، ألين أطوف الشرق والغرب يف ساع: مل؟ قال: أنت، قال فرعون: من أشرنا؟ قال إبليس: دخل عليه إبليس قال فرعون
أنا ربكم األعلى، فكيف أكون شراً منك، مث خاف إبليس أن يرجع فرعون عن طريقه بسبب هذه : ولكن ال أكون له عبداً وأنت مع نقصك وقصورك تقول

كذا يف اإلحياء . نيا، يعين يطلب الدنيا تعمل اآلخرةالذي يستعمل اآلخرة ألجل الد: ال، فقال إبليس: وهل تعرف من أشر منا؟ فقال فرعون: املناظرة  فقال
 ]ب/13[ .لإلمام الغزايل، رمحه اهللا، منه رمحه اهللا
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 "،الْمذْكُورة الصغة تلْك علَى يكُونوا لَم إِذَا .الْمسجِد لسؤآلِ اُءاْالعطَ يحلُّ والَ واالعطَاِء
 من" :الْعلَمآِء بعض قَالَ ."الْمسجِد عنِ يخرجهم لمن اُهللا يغفر أَنْ أَرجو" :اِْإلمام قَالَ
 خلَف اِْإلمامِ عنِ و ."فيه اَعطَاهم لما كَفَارةً فَلْساً نيأَربع يتصدق الْمسجِد في فَلْساً اَعطَى
وب بِنقَالَ اَي: "لَو تياً كُنلُ الَ قَاضةَ اَقْبادهش نم قدصتي يف جِدسعِ الْماملَى الْجع 

   186" .هؤآلِء
 

 و تعالَى اُهللا حقَّر ما عظَّموا لأَنهم ،لهؤآلِء طَىيع الَ أَنْ يعجِبنِي الْمبارك ابن وقَالَ
وا هينثُ الديقُلْ﴿ :قَالَ ح اعتا مينيلٌ الد187﴾قَل و هكْرطَاُء يعؤآلِ اس جِدسالْم هنلَك 

قدصتلَ يولِ قَبخالد أَو دعوجِ بري .الْخفا ويترِاِْإلخ و هكْرؤآلُ يي السف جِدسالْم. فَقَد 
 الَ كَانَ وإِنْ ،الْمسجِد سؤآلِ فَيقُوم "الناسِ بغيض ليقُم" :الْقيامة يوم ينادى اْالَثَرِ في جاَء

 فقد] ب/13[ .الْمختار هو و ،يكْره الَ الْمصلِّي يدي بين يمشي الَ و الناس يتخطَّى

 روِي حتى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولِ عهد على املسجِد يف يسأَلُونَ كانوا أنهم روي
 يؤتونََ والذين﴿: بِقَوله تعاىل اهللا فَمدحه الصالة، يف بِخاتمٍ تصدق عنه اُهللا رضي علياً أَنَّ

 .يكْره  الناسِ رِقَاب يتخطَّى أَو املُصلِّي يديِ بين يمر كان وإن 188﴾راكعونَ وهم ةَالزكَو
 الفلْسِ لذَلك كفّارةً ليكُونَ فلْساً سبعني إىل يحتاج املسجِد يف يعطَى واحد فلْس: قيلَ حتى

،داحالو نمكَانَ و ليِمك قُوت همولُّ الَ يحي الُ لَهؤالس هلقَولَّى لاُهللا ص هلَيع لَّمسو :)نم 
 أَو خموش أَو خدوش وجهِه يف ومسأَلَته  القيامة يوم جاَء ،سأَلَ عما غَين وهو الناس يسأَلُ
وحكُد(189. هَألنأَذَلَّ و فْسنه نرِ مغَي ،ةوررض هفَإِن امرح هلقَواُهللا صلَّى ل وسلَّم عليه: )َال 
 .190)نفْسه يذُلَّ أَنْ لمسلمٍ يحلُّ

 
                                                 

   . ]20  /57 / ديدسورة احل[ وما احليوة الدنيا يف اآلخرة إال متاع﴾ ﴿قال تعاىل  :ىف اهلامش  186
 . جوبان است از قريه)  ؟(متاع آنست كه در اوبان ملقر قريه    
أعطيت أميت ثالثاً، مل تعط إال لألنبياء، كان اهللا عز وجل إذا بعث : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قالوعن   

ما جعلت عليك يف الدين :   قال له وكان اهللا تعاىل إذا بعث النيب ] 41/ 40/ سورة الغافر [ ادعوين أستجب لكم﴾ ﴿ادعين أستجب لك، وقال هلذه األمة : النيب قال
 ، وكان اهللا إذا بعث النيب جعله شهيداً على قومه، وجعل هذه األمة  ] 78 / 22/ سورة احلج [ وما جعل عليكم يف الدين من حرج﴾ ﴿: من حرج، وقال هلذه األمة

 ]ب/13 [.أخرجه الترمذي احلكيم يف نوادر األصول، منه رمحه اهللا. شهداء على الناس
 .77 / 4/ سورة النساء   187
 . 55 / 5/   سورة املائدة 188
  .1838.:ح.، ر588 ،26،1 الزكاة ،السنابن ماجة، ؛ 650 .:ح.ر ،40، 3، 22كتاب الزكاة السنن،  ،  الترمذى189
  .2237، 7 ،فليبينه عيبا باع  من،ننالسابن ماجة،   190
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 بِه فَاكْترى معروف، بِالوعظ كَانَ ومن حاللٌ، شرط بِالَ للْوعظَاِء جمع وما 
،امريف كَذَا فَح اماوى عِجأيب وعن 191.الفَت ثاللَّي ه اِهللا رمحةُ احلافظلَيه عقَالَ أن :تكُن 
أشياٍء بِثَالثة عنها، فرجعت لّمِ حيلُّ ال أَنْ أُفيت كنتعذُ للمأَخ ةرآن، تعليمِ على اُألجالقُر 
مِ ينبغي ال أنْ أُفيت وكنتلَ أنْ للعالخدعلى ي ،لْطَانالس بِ ينبغي ال أن أُفيت وكنتاحصل 
 .كله ذلك عن فَرجعت شيئَاً، له ليجمعوا القرى أهلَ فيذكّر القُرى، إىل خيرج أن العلْمِ
 هذا يف كَاف القَدر وهذَا.  اهللا رمحهما خسرو ملوالنا الغررِ دررِ ويف .خان قاضي يف كذا

  ]ا/14[192.اَأللْبابِ ُألولي البابِ

                                                 
 مث سار أي النيب صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال. يلة أمته اليت من خري األمم  يف فضل حممد صلى اهللا عليه وسلم وفض:فائدة :ىف اهلامش  191
 هذا حممد : يا جربيل من هذا معك؟ قال: وسلم ليلة املعراج حىت أتى بيت املقدس فرتل، فربط فرسه إىل صخرة فصلى مع املالئكة فلما قضيت الصالة قالوا 
 . حياه اهللا من أخ وخليفة فنعم األخ ونعم اخلليفة، وذكر كالم األنبياء، عليهم الصالة والسالم: نعم، قالوا: وقد أرسل إليه، قال: قالوا. رسول اهللا خامت النبيني 

أثىن على ربه وأنا كلكم : وإن حممد أثىن على ربه عز وجل، فقال: مث ذكر كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان
أثين على ريب، احلمد هللا الذي أرسلين رمحة للعاملني وكافة للناس بشرياً ونذيرا وأنزل الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أميت خري أمة وجعل أميت وسطاً وجعل 

ذا فضلكم حممد، مث ذكر أنه : هيم عليه السالمأميت هم األولون اآلخرون وشرح صدري ووضع عين وزري ورفع يل ذكري وجعلين فاحتاً وخامتاً فقال إبرا
 ]ا/14[ .من روضة األخيار يف شرح مشارق األنوار منه رمحه اهللا تعاىل. عرج يب إىل السماء الدنيا على حنو ما ذكر يف حديث املعراج

وجبت وجبت :  مرت به جنازة فأثين عليها خرياً فقالحني(: ويف صحيح مسلم عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال :ىف اهلامش  192
وجبت : فداك أيب وأمي، مر جبنازة فأُثين عليها خرياً فقلت: فقال عمر رضي اهللا عنه. وجبت وجبت وجبت: مث مر عليه بأخرى فأثين عليها شراً، فقال. وجبت

من أثنيتم عليه خرياً وجبت له اجلنة، ومن : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال ر. وجبت وجبت وجبت: وجبت وجبت، ومر جبنازة فأثين عليها شرا فقلت
. ] 1578.: ح.، ر60، 1، اجلنائز، اجلامع الصحيح مسلم، [) أثنيتم عليه شراً وجبت عليه النار، أنتم شهداء اهللا يف األرض، أنتم شهداء اهللا يف األرض، أنتم شهداء اهللا يف األرض

   ]ا/14[ . اهللامن تفسري العالمة  رمحه
  .اإلكتراء، بكراء ستدن، كرا املقدر 

 ]ا/14 [.اخلموش والكدوح مبعىن اخلدوش وهو يف الفارسي خراشيدن



51                                                                                                                                       
 

 

  :ثَاِلثَُها َو  
   لُهاىل قَوعلِ يف تأَو ورةس افرنُ﴿: اَألعزالو193﴾و اُء أَيد القَضنع اهدجم رضي 

 لسانٌ لَه مبيزان توزنُ األعمالِ صحائف أنَّ على واجلُمهور ،بِاجلَزاِء مقابلتها وهو ،عنه اُهللا
انكَفَّتو، ظُرنإل ييه اً اخلَالئقارعدلَة إِظْهلْماً لقَطْعو ،ةرذعا للمم كَمأَلُهسن يهِم عالمأَع 
رِفتعا فَت همألسنت ا وتشهد مهارِحو194.ج  

 
هدما ويؤي ويلَ أَنَّ" :رجى الرؤتي إىل به امليزان رشنةٌ عليه فَيعسونَ تعستو جِالس 

دالبصرِ م جرخا فيها بطاقةٌ له فَتتمكَل هادةالش فتوضع جِالّتفّة يف السفّة يف والبطاقةُ كك 
جِالّت فطاشتالس 195.196"البِطَاقةُ وثقلت   

  
 العظيم لَيأْتي إِنه(: قَالَ أَنه والسالم الصالةُ عليه روي ملا األشخاص توزِنُ وقيل

السنيم موي ةاميال القزِنُ وي دناِهللا ع احنج ةوضع197)ب. ﴿ومئذر 198﴾يبهو الذي املبتدأ خ 

                                                 
 .8 / 7/ سورة األعراف   193
كتاب السنن،  ،الترمذى[ )و ليستكثرمن سأل الناس أمواهلم تكثراً فإمنا هي مجر فليستقل منه أ(: أيب هريرة رضي اهللا عنه.   م:يف قباحة السؤال عن الناس :ىف اهلامش 194

مفعوالً له ألن تكثر ماله ال " تكثراً"أي من سأل أموال الناس  و " من الناس"بدل اشتمال " أمواهلم". ] 1838.:ح.، ر588، 1 الزكاة، ،ننالسابن ماجة، ؛ 650 .:ح.ر ،40، 3الزكاة، 
من طلب أموال : يعود إىل املسألة وجيوز أن يعود إىل األموال ومعناه"  هي"وقوله  . مبعىن استفعلللفقر واالحتياج، وجيوز أن يكون حاالً مبعىن متكثر أو تفعل 

فإن شاء "الناس من غري حاجة إليها بل ألن يكون ذا مال كثري، فإمنا مسألته تلك أو فإمنا تلك األموال مجر أي قطع من النار عظيمة جيب االحتراز عنها، 
وهذا يدل على ما قاله العلماء رمحهم اهللا أن من كان له قوت يومه ال حيل له " وإن شاء فليستكثر"لسؤال أو املال أو من اجلمر أي من ذلك ا" فليستقل منه

عليه وسلم ألن احلاجة به تندفع، فإذا سأل من له ذلك، كان مجعاً من احلرام واجلمع من احلرام حرام، واحلرام سبب للعذاب بالنار، جعل النيب صلى اهللا . السؤال
سورة [  فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾﴿السؤال أو املسئول حراماً مبالغة، ووبخ وهدد بقوله فليستقل منه أو ليستكثر وترك حقيقة األمر كما يف قوله تعاىل 

مث بذلك ألنه أعانه على احلرام، لكنه جيعل هبته، وباهلبة  هذا حكم السائل وأما الدافع إىل مثل ذلك السائل عاملاً حباله فحكمه يف القياس أي يأ ] 29/  18/ الكهف 
 ]ب/14 [.من شرح املشارق لكمال الدين، منه رمحه اهللا. للغين، أو ملن ال حيتاج إليه ال يكون آمثاً

 .    2639.: ح. ، ر25، 5،  17، األميانالسنن ،الترمذى  195
  الزكاة،،ننالسابن ماجة، ؛ 650 .:ح.ر ،40، 3كتاب الزكاة، السنن،  ،الترمذى[ )من سأل الناس أمواهلم( عنه روى مسلم عنه أبو هريرة رضي اهللا.   م:يف قباحة السؤال :ىف اهلامش  196

 " هيفإمنا" مفعول له، أي لتكثّر ماله ال لالحتياج "تكثراً" الناس منصوب على نزع اخلافض أو على أنه مفعول به وأمواهلم بدل اشتمال منه ]1838.:ح.، ر588، 1
 أي سبب للعقاب بالنار، إمنا جعلها مجراً به كما ثبت يف مانعي الزكاة أن ماله يكون صفائح من العذاب، ألنه أخذ ماالً مل يكن له "مجر"أي املسألة أو األموال  

 انه على احلرام، لكنه جيعل هبة وال إمث يف اهلبة للغين،وأما حكم الدافع له عاملاً حباله فكان القياس أن يأمث ألنه أع. حالل، أو لكتم نعمة اهللا تعاىل، وهو كفران
من كان له قوت يومه ال حيل : قال العلماء.  هذا توبيخ له]1838.:ح.، ر588، 1 الزكاة، ،السنابن ماجة، ؛ 650 .:ح.ر ،40، 3كتاب الزكاة، السنن،  ،الترمذى[ )فليستقل منه أو ليستكثر(

  ]ب/14 [.لك رمحه اهللا، منه رمحه اهللامن شرح املشارق البن امل. له السؤال
 . 4991.: ح.، ر369، 3،  18القيامة صفة ،اجلامع الصحيح؛ مسلم، 355 ، 5، 18، التفسرياجلامع الصحيح  البخاري، 197
 .8 / 7/ سورة األعراف   198
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 القَاضي ذَكَره كذا .السوي العدلُ :معناه ،حمذوف خرب أو صفته 199﴾احلق﴿ الوزنُ
  200.201تعاىل اُهللا رحمه البيضاوِي
 

 اَألعمالِ وزنُ يعنِي 203﴾احلَق يومئذ والوزنُ﴿ 202:الكَشاف يف الزمخشرِي وقَالَ
 أَي صفَته، "احلق"و "يومئذ" وخبره االبتداِء على ورفْعه ،وخفيفها راجِحها بين والتميِيز
 والقسطُ﴿  وقُرِئ العدلُ، أَي احلق نُالوز ورسلَهم،  األمم تعاىل اُهللا يسأَلُ يوم والوزنُ
ذئموي 204﴾احلَق.   

  
فلتاخيف و ةيفكَي نزيل .الونُ: فقوزت فحالِ صماَألع انيزانٌ لَه بِمسل ،انوكفَّت 

ظُرني إليه يداً اخلالئقأْكة تجلْحاً لارإِظْهو ،فَةصلنقَطْ لاًوع ةرذعلْما ]ب/14[ ،لكَم 

أَهلُمسن يع مهالمرِفُونَ أَعتعا فَي هِمتبِأَلِْسن دهشتا وبِه هِملَييهِم عدأَي ملُهجأَرو مهلُودجو، 
دهشيهِم ولَيواملالئكةُ األنبياُء ع ادها ،واَألشوكَم تثْبهم يف تفاف صحائيف يقرؤ فوقم 
  205.احلسابِ

                                                 
 .8 / 7/ سورة األعراف   199
 . 333، 1: أنوار الترتيل وأسرار التأويل  البيضاوي، 200
خرب " يومئذ"، ويصح أن يكون "بالوزن"ظرف منتصب " يومئذ"خربه، و" احلق"، ورفعه باإلبتداء و"يزن"مصدر " الوزن: "قال ابن عطية رمحه اهللا :ىف اهلامش 201

 ]ب/14 [.نه رمحه اهللام. إشارة ليوم القيامة ويوم الفصل بني اخلالئق: والوزن احلق ثابت أو ظاهر يومئذ، و يومئذ: ، والتقدير"لوزن"نعت ل" احلق"االبتداء، و
 . 425، 2: الكشافالزخمشري،   202
 .8 / 7/ سورة األعراف   203
 .8 / 7/ سورة األعراف   204
بن ماجة، ا؛ 650 .:ح.ر ،40، 3كتاب الزكاة، السنن،  ،الترمذى[) من سأل الناس أمواهلم تكثراً فإمنا هي مجر فليستقل منه أو ليستكثر(: أبو هريرة رضي اهللا عنه. م : اهلامشىف 205

 الزكاة، ،امع الصحيحاجل، مسلم [) من سأل الناس أمواهلم تكثراً، فإمنا يسأل مجراً، فليستقل منه أو ليستكثر(: أخرجه مسلم يف الزكاة، ولفظه. ]1838.:ح.، ر588، 1 الزكاة، ،ننالس

، وما أخرجه غريمها من الستة، ويف ]1838.:ح.، ر588، 1 الزكاة، ،ننالسابن ماجة، [ )فإمنا يسأل مجر جهنم(وأخرجه ابن ماجه بلفظ مسلم إال أن فيه  . ] 1726.:ح.، ر248، 5
لفظ الكتاب تغيري، وأما ما ال حاجة له إىل السؤال، ويسأل ليكثر ماله، فهو قبيح ألنه ال ترضى مبا أعطاه اهللا تعاىل، أو يؤذي الناس بالسؤال منهم وحيصل له احلقد 

 وقد .رياً وال حيصل له من الناس ما يطمع فيبقى يف باطنه الغل واحلسد، ويقع بينه وبني الناس العداوة والبغضاء، هذا حاله يف الدنياوالبغض للناس ألنه يطمع كث
. باً لوقوعهأخرب الصادق املصدوق بأن حاله يف العقىب أنه يعذب يف النار ألجل مسألته فيكون له خسران الدارين، وملا كان سؤاله ذلك، على هذه الكيفية سب

 4/ سورة النساء [ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إمنا يأكلون يف بطوم ناراً﴾ ﴿وعلى هذا قوله تعاىل . يف جهنم، فكأنه يف الدنيا يسأل اجلمر ال املال ]ب/14[

دنيا أيضاً النار، وحيتمل أن جيعل األموال اليت مجعت من املسألة ذا  فإن كل تلك األموال على غري وجهها ملا كان سبباً لدخول النار، جعل كأنه يأكل يف ال ] 10/ 
ويؤيد هذا حديث علي رضي اهللا عنه . النوع، مجراً يوم القيامة، ويعذب السائل ا، كما جيعل أموال مانعي الزكاة صفائح تكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم

من سأل : ويؤيد الثاين حديث حبشي بن جنادة يرفعه. عشاء ليلة: وما ظهر غىن؟ قال: ن رضف جهنم، قالوامن سأل مسألة عن ظهر غىن، استكثر ا م: مرفوعاً
ويف حديث الكتاب، أنواع من التأكيد والتشديد فإنه أوقع سؤال السائل على الناس، مث ذكر . أخرجهما الطرباين، ورجاهلما ثقات. من غري فقر، فكأمنا يأكل اجلمر

 اإلسناد، وحيصل فيه إشعار بأن سؤاله عن الناس إمنا هو لطلب املال منهم، وليس له هم سؤال شيء آخر منهم من علم أو دين، وحنومها، وإمنا مهه األموال، فيتكرر
حبصول شيء منها، وأضاف مقصور على طلب املال منهم، وذكر املال ومجع إمياًء إىل أنّ نيته أن يأخذ مجيع أمواهلم بالسؤال عنهم إن أمكنه ذلك، ال أنه ينتفع 

األموال إليهم نظراً إىل أم يف الظاهر مالكون هلا، وإن كان املال يف احلقيقة هللا تعاىل، وفيه نوع تقريع للسائل بأنه سأل عن الذي املال له صورة، والشح غالب 
 جعل التكثري أي إرادة أن جتعل كثرياً غرض سؤاله كأن سؤاله ألجله ال عليه، ومل يسأل عن الغين احلقيقي املالك جلميع األموال املرتّه عن اإلمساك والبخل، مث
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 ،206﴾موازِينه ثَقُلَت فمن﴿ .العادلِ واحلكمِ السوي القضاِء عنِ عبارةٌ هي وقيل
عمج انيزأو م ونزوم أَي نفَم تحجوهي وقدر وزنٌ هلا اليت املوزونةُ أعمالُه ر احلسنات 
ا أَونُ موزت م بِهانسي لَوقَا .حالقَاض 207:تعاىل اُهللا رمحه" هعمجارِ وبتبِاع الفتاخ 

اتونزاملَو دوتعد نوقَالَ ".الوز ننِي :احلَسلَغكُلِّ أَنَّ بل دأَح موي ةامياناً القيزلَى مة عدح. 
 وقَالَ ،208﴾القسطَ املوازين ونضع﴿: اىلتع اِهللا قَولُ احلَسنِ قولَ ويعضد: مرتفعٍ ابن وقالَ
 وزنٌ أَحد لكُلِّ وإِنما خالفه، علَى والناس مردود، قَولٌ وهذا: تعاىل اُهللا رمحه حممد أَبو

صتخي انُ بِهيزاملو ،داحوى وور نع داهجأَنَّ م ازِيناملو اتنه احلَسفْسان عمجلَفْظَ و 
"ازِينيف إِذْ ،"املَو انامليز اتونزوه كَثريةٌ، ماد فَكَأَنبيه أَرنعليها الت هعمبِج لَفْظَة امليزان. 

 احلسنِ وعنِ .السالم عليه جبرائيل القيامة يوم املَوازِينِ صاحب :اليمان بن حذَيفةُ وقَالَ
عنه اُهللا رضي :قوح مليزان عوضفيه ت ثْقُلَ، أَنْ احلسناتي قحو انزيمل عوضت يهف يئَاتالس 
 فقالت واملوازِينِ، الوزن معىن يف الناس اختلَف: اآلية هذه يف عطية ابن وقَال209َ.يخف أَنْ
 التحرِيرِ، غاية يف هو القيامة يوم والنظَر احلساب أنَّ عباده لميع أَنْ أَراد تعاىل اهللا إنَّ: فرقةٌ

ايةلِ، ودفمثَّلَ الع يف هلم ا/15[ ذلك[ نزبالو ،يزاناملالَ إِذْ و رفعي أَمراً البشر أكثر 

 ذَلك طَالبٍ أبو استعار كما امليزانو الوزن لفظةُ النظر وحترير للعدلِ فَاستعري منه، تحريراً
هلبِقَو :  

انةً خيس ال عدلٍ مبيزريعش    
له ماكمن ح فِْسهر نلِ غَيائع.   

                                                                                                                                             
وفيه إشعار بأن له يف وقت السؤال ماالً، لكن يريد تكثريه بالسؤال عن الناس، وأطلق الناس ومل يقيد باملؤمن والكافر، إشعاراً بأن السؤال ذا . ألجل شيٍء آخر

سلم أقبح ألنه غرض الذل على املخالفة يف الدين، وفيه إمياء على أن مثل السائل ال يفرق املسلم من الكافر، بل يسأل النوع قبيح من الكل ورمبا يكون من غري امل
ة، عمن استقبله وال يبايل بأنه مسلم أو غريه مث جعل حاصل سؤاله ذلك مجراً مع أن املذكور هو األموال، إشارة إىل أنه شيء قليل حقيقة، وإن كان كثرياً يف الصور

  اآلية، وحيتمل أن يكون  ] 40 / 41/ سورة فصلت [ اعملوا ما شئتم﴾ ﴿فليستقل منه أو ليستكثر، وهذا أمر على سبيل التهديد، حنو قوله تعاىل : مث ملا بني مآل أمره قال
من سأل الناس ليثري به ماله، كان : دة مرفوعاًويقوي األول حديث حبشي بن جنا. إخباراً عن مآل احلال وبيان أنه يعاقب على قدر فعله من القليل والكثري

ويؤيد الثاين حديث عمران بن حصني يرفعه، مسألة . أخرجه الترمذي. مخوشاً يف وجهه يوم القيامة، ورفضاً يأكله يف جهنم، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر
راجع إىل السؤال، يعين فليستقل من السؤال ذا " منه"والضمري يف . ، بإسناد صحيحأخرجه أمحد والبزاز. الغين نار إن أعطي قليل فقليل، وإن أعطي كثرياً فكثري

وفيه رمز إىل أن حلوق العذاب سبب السؤال ألنه ال عن حاجة، سواء قل السؤال أو كثر، وحيتمل أن يكون راجعاً إىل اجلمر، وذكر على تأويل . النوع أو ليستكثر
 من شرح املشارق للشيخ عطاء اهللا الرازي اهلروي .  حيث جعل األموال الكثرية احلاصلة بالسؤال شيئاً من اجلمر لعدم املباالة اوفيه إمياء إىل التحقري أيضاً،. ذلك

  ]ا/15[ .منه رمحه. الشافعي رمحة اهللا عليه
 .8 / 7/ سورة األعراف   206
  .333، 1: أنوار الترتيل وأسرار التأويل  البيضاوي، 207
 .47 / 21 / سورة  األنبياء  208
 .425، 2، الكشاف  الزخمشري، 209
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 واخلفَّة، الثِّقل قَولهِم على استعري ولذَلك .والضحاك جماهد عن القولُ هذا وروي
ةكَثْراب لساحل هقُلْت210.و   

 
 وغَايةَ النظَرِ تحرِير القيامة يوم لعباده يعرِض أَنْ أَراد تعاىل اَهللا أَنَّ اُألمة مجهور وقالَ

 هيئَة على وكفَّتان عمود لَه القيامة فَميزانُ ،أَفْهامهم وعهدته الدنيا يف عرفُوه قَد بِأَمرٍ العدلِ
 211.نظَر يرِده ولَم القُرآن لَفْظُ اقْتضاه الَّذي هو هذَا :وقَالوا .الدنيا موازِينِ

 
  :جِهتينِ من أَصح الثَّانِي والقَولُ 212:تعاىل اُهللا رحمه محمد أَبو قَالَ         

 
 وسلَّم عليه اُهللا صلَّى الرسولِ وحديثُ تقْتضيه تعاىل اِهللا كتابِ ظَواهر أَنَّ :أَحدهما

قطني بِه، نم ذَلك لُهقَو هلَيع المضِ السعبل ةابحالص. قَدقَالَ و ا: لَهولَ يساِهللا ر أين كأَجِد 
 يكن مل ولو 213.)امليزان فَعند دنِيتجِ لَم فَإِنْ احلَوضِ، عند اطْلُبنِي(: فقال القيامة؟ يف

 . عنده الطَّلَبِ علَى وسلَّم عليه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ أحالَه ملا محسوساً، مرئياً امليزانُ
 

                                                 
البخاري، [) إنه ليأيت الرجل العظيم السمني ال يزن عند اهللا جناح بعوضة(:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:فائدة :ىف اهلامش  210

واستدل بعضهم به على وزن األشخاص لكن ليس فيه دليل  .رواه البخاري ومسلم. ] 4991.: ح.، ر369، 3، 18مة القيا صفة ،اجلامع الصحيح؛ مسلم، 355، 5، 18، تفسرياجلامع الصحيح
ه وحرمته ال  مقدار] 4991.: ح.، ر369، 3، 18القيامة  صفة ،اجلامع الصحيح؛ مسلم، 18،5،355، تفسرياجلامع الصحيحالبخاري، [ )ال يزن عند اهللا جناح بعوضة(على ذلك، ألن املراد بقوله 

  . من تفسري العالمي منه رمحه اهللا. واهللا أعلم حبقيقة ذلك. والصحيح قول من قال أن صحائف األعمال توزن أو نفس األعمال تتجسد وتوزن. شخصه وجسده
 ]ب/15 [.أفعال ،بزير فرو بردش آب، يعين صو آىن بتردى يقال غمره املاء،   

إن اهللا عز وجل سيخلص رجالً من أميت (: د اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوروي عن عب:  فائدة  :ىف اهلامش  211
ال يا : أتنكر من هذا شيئاً، أظلمك كتبيت احلافظون، فيقول: كل سجلٍّ مثل مد البصر مث يقول. على رؤوس اخلالئق يوم القيامة، فينشر له تسعاً وتسعني سجال

بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه ال ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا : ال يا رب، فيقول اهللا تعاىل: أفلك عذر؟ فقال: فيقول. رب
عليك اليوم، فتوضع السجالت يف فإنه ال ظلم : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت، فقال: احضر وزا، فيقول: وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، فيقول

رواه الترمذي واإلمام أمحد، . ]2563.:ح.، ر232، 4، 9 القيامة صفةالسنن، الترميذي، [) كفة، والبطاقة يف كفة، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة، وال يثقل مع اسم اهللا شيء
كيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف النجوى؟ :  اهللا عنهقال رجل البن عمر رضي: عن صفوان بن حمرز رضي اهللا عنه قال. ويف صحيح مسلم

فإين : أي ريب إين أعرف، قال: هل تعرف ذنب كذا وكذا، فيقول: يدين املؤمن من ربه يوم القيامة حىت يضع عليه كنفه، فيقرر بذنوبه، فيقول: مسعته يقول: قال
عطى صحيفة حسناته، وأما الكفار واملنافقون، فينادى م على رؤوس اخلالئق، هؤالء الذين كذبوا على اهللا، سترا عليك يف الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، في

  ]ب/15[ .من تفسري العالمي منه رمحه اهللا. فقوله عليه السالم، فيعطى صحيفة حسناته، دليل على أن األعمال، تكتب يف الصحف وتوزن
 خففت السجالت   

 .375 ،2، 1422/2001بريوت، احملرر الوجيزيف تفسريالكتاب العزيز، عبداحلق بن قالب األندلوسي، أيب حممد ، ابن عطية 212
  .2357.:ح.، ر466، 4، 9صفة القيامة السنن،   الترمذي، 213
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 وإِنْ اً،سمع إِال يعرف لَم الَّذي الشرعِ، عقَائد من هو امليزان يف القَولَ أَنَّ :وثَانِيهِما
 واجلنةَ والصراطَ امليزانَ أَنَّ يف والزنادقَة املَالحدة أَقْوالُ فيه غَمرتنا لمجازٍ باباً فيه فَتحنا
   214 .ذَلك غَير بِها يراد ألفاظٌ هي إِنما ذَلك وغَير واحلساب واحلَشر والنار

  

" الثِّقَل" وأما .حقَائقها على حملها إىل اَأللْفَاظَ ]ب/15[ هذه رِييج أَنْ فينبغي

 امليزان، كَفَّتي يف توضع والسيئات احلسنات صحائف بأنَّ تظَاهرت اآلثار فإن "اخلفَّة"و
يف تعاىل اُهللا فيوجد ةهي اجلالَّت رِيدقْالً يث فّةً، أَولى خع حاثه وِندإِح مِ يف ذلكولِ جِسسر 
 ثَابِت بِن زيد حديث من الصحيحِ فَفي .علَيه الوحيِ نزولِ وقْت وسلَّم عليه اُهللا صلى اِهللا

يضاُهللا ر هنقَالَ ع :)تكُن بى أَكْتتح لَتزن ﴿ري غَيرِ أُولرذُ ،215﴾الضفَخولِ وسِهللا ر 
 إِلَيه أُوحي إِذَا كَانَ أَنه احلَديث ويف 216.)فَخذي يرض أَنْ كَاد حتى وسلَّم عليه اُهللا صلَّى
وهلى وع هاقَتن كَتراً بزجع نع هلمقَلِ حثل ثاحلَاد يه217.ف  

  
 ال العرض إِذ بِجِسمٍ، يتعلّق إِنما احلَسنات، مع ثَاحلَاد الثِّقَلَ أَنَّ نعلَم أَنْ لَنا بد وال

قُومرضِ، يبِالع زائثَ أَنْ فَجدحي الثِّقَلُ يف ،فائحالص وها وهبإِىل أَقْر ،الظَّن زائجأَنْ و 
 ذَهب الصحائف، يف حدوثه وإِىل لِ،احلَا لتلْك املُجاوِرة اَألجسامِ من ذَلك غَيرِ يف يحدثَ
 218.تعاىل اُهللا رحمه املعايل أَبو

                                                 
للرقعة بطاقة، : هل مصر يقولونوأ.   وورد يف احلديث ذكر البطاقة وذكر الصحيفة وورد أيضا الرقعة، فاملراد قطعة من ورق وهو الكاغد:فائدة :  ىف اهلامش214

 ]ب/15 [.عالّمي منه رمحه اهللا. وقال بعضهم البطاقة بكسر الباء هي رقعة فيها رقم املتاع، وهي بلغة أهل مصر
 .95 / 4/ سورة النساء   215
 .4899.:ح.، ر146، 5، 1404/1983، قاهرة، املعجم الكبري  الطرباين، ابو القاسم سليمان بن أمحد، 216
: إهلي من يقدر أن ميأل كفتيه حسنات، فقال:  وجاء يف احلديث أن داود عليه السالم سأل ربه عز وجل، أن يريه امليزان، فأراه إياه، فقال:فائدة :امشىف اهل  217

فيه حكم، منها : زا قيل لهأليس اهللا عز وجل يعلم مقادير أعمال العباد، فما احلكمة من و: فإن قيل. يا داود إذا رضيت عن عبدي، مألما بكلمة أو بتمرة
إظهار العدل، وأن اهللا تعاىل ال يظلم عباده، ومنها امتحان اخللق باإلميان بذلك يف الدنيا، وإقامة احلجة عليهم يف العقىب، ومنها تعريف العباد ما هلم من خري 

  .من تفسري العالمي منه رمحه اهللا.وشر، ومنه إظهار الشقاوة والسعادة
ينصب امليزان يوم القيامة طول عموده ما بني املشرق واملغرب وكفته كأطباق الدنيا، طوله وعرضه واحد، وإحدى الكفتني :  رضي اهللا عنهما قالعن ابن عباس   

  .من دقائق األخبار. عن ميني العرش وهي كفة احلسنات، واألخرى عن يسار العرش وهي كفة السيئات
ملؤمنني بالتوحيد، فتخف احلسنات، فيدخلون النار، مث عند إخراجهم منها يوزن التوحيد فتثقل احلسنات، فيدخلون فإن قيل، كيف يثقل موازين العصاة من ا  

 ]ا/16 [.منه رمحه اهللا. كذا ذكره ابن عطية يف تفسريه. اجلنة، وأيضاٌ فمعرفة العاصي أنه غري خملد يف النار فالح، وإن تقدمه شقاء، على جهة التأديب
 إن اهللا تعاىل :  فإن قيل كيف يوزن احلسنات وهي أعمال، واألعمال أعراض وقد عدمت واملعدوم ال يوزن، وال يوصف باخلفة والثقل، قلنا:فائدة :ىف اهلامش 218

شتغل بكيفيته، ونكل والوزن يومئذ احلق، واألصل فيما ورد السمع به، وال يأباه العقل، أن جيب قبوله وال يشتغل بكيفيته، فنحن نؤمن بأصل الوزن، وال ن: قال
  ]ا/16[ .من تفسري العالمي منه رمحه اهللا. علم ذلك إىل اهللا تعاىل، واهللا قادر على أن يعرف عباده مقادير أعماهلم بأي طريق شاء
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 بدقائقِ علْمه مع العباد أعمالَ تعاىل اِهللا وزنُ: اُهللا رحمهم العلَماِء بعض قَالَ 
 استنطَاقه ونظري ذَلك واستنساخه صحائفهِم في أَعمالهِم كَتبِه نظري وجالئلها األشياِء

 كَلمةَ أنَّ الشرعِ يف تقَرر وقَد للقُدرة، وإِيضاحاً للْحجة، إِقَامةً علَيهِم بالشهادة جوارِحهِم
يدحوالت حجران تيزم نم تزِنيف و ،هالمفَال أَع دب لَه. ﴿كأي 219﴾فَأُولَئ ينالَّذ ثَقُلَت 
 وقَالَ .والدرجات والثَّواب والنجاة بِالفَوزِ املخصوصون هم 220﴾املفْلحونَ هم﴿ موازِينهم

ناب ةيطع همحونَ" ]ا/16[: اُهللا رحيف "املفْل ةاللُّغ مرِكُونَ هاملد هِمتيغونَ ،لباجِحيف الن 

طْلوبِهِم221.م ﴿نمو فّتخ هازِينونِي 222﴾ميع نمو ه ثَقُلَتئَاتيس ﴿كفَأُولَئ ينوا الَّذِسرخ 
مهفُسيِيعِ 223﴾أَنضبِت ةطْرالف ةيملالَّيت الس ا فَطَرهلَياف عراقْتا وضها ممبا﴿ للعذابِ، عر 
  225.226واإلقرارِ التصديقِ بدل فَيكْذبون 224﴾نَيظْلمو بِآياتنا كَانوا

                                                                                                                                             
إهلي من الذي يقدر : مث أفاق فقال يروى أن داود عليه السالم سأل ربه عز وجل أن يريه امليزان فرأى كل كفة أعظم ما بني املشرق واملغرب، فغشي عليه :فائدة  

وال يستبعد من فضل اهللا تعاىل أن مييله بتمرة، أو مذقة لنب، أو تسبيحة أو ليلة أو تكبرية، أو أمر . إذا رضيت عن عبدي مألته بتمرة: أن ميأل كفته فقال تعاىل
  .  ه رمحه اهللامن تفسري بعض املشائخ يف سورة القارعة، من. مبعروف أو ي عن منكر، وحنو ذلك

  . وهو القران ]73 / 5/ زمل سورة امل[ قوال ثقيال﴾ ﴿ يا حممد  ]73 / 5/ زمل سورة امل[ إنا سنلقي عليك﴾ ﴿: وهلذا مسي القران ثقيال كما قال تعاىل  
 ]ا/16 [.منه رمحه اهللا   

 .5 / 2/ سورة البقرة   219
 .5 / 2/ سورة البقرة   220
 .376 ،2 ،احملرر الوجيز ، ابن عطية  221
 .9 / 7/ سورة األعراف   222
 .9 / 7/ سورة األعراف   223
 .9 / 7/ سورة األعراف   224
 .333، 1أنوار الترتيل وأسرار التأويل،   البيضاوي، 225
  يف فضيلة الصلوات  :  ىف اهلامش226
وسلم بطاقة كاألمنلة فيلقيها اليت فيها حسناته فترجح احلسنات وروي يف اخلرب أنه إذا خفت حسنات املؤمن يعين عند امليزان أخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه     

أنا نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم : بأيب أنت وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن أنت؟ فيقول: فيقول ذلك العبد املؤمن للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .من تفسري العالمة رمحه اهللا تعاىل. ذكره القشريي يف تفسريه. اوهذه صلواتك اليت كنت تصلي علي قد وفّيتك أحوج ما تكون إليه

: ومنه حديث أيب بكر لعمر رضي اهللا عنهما يف وصيته له. املوازين مجع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند اهللا تعاىل، أو مجع ميزان وثقلها رجحاا  
اعهم احلق وثقلها يف الدنيا وحق مليزان أن ال يوضع فيه إال احلسنات أن يثقل، وإمنا خفت موازين من وإمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتب

 ]ب/16[ .كشاف يف سورة القارعة، رمحه اهللا تعاىل. خفت موازينهم باتباعهم الباطل وخفتها يف الدنيا وحقَ مليزان أن ال يوضع فيه إال السيئات أن خيف
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  :َرابُِعَها َو 
  لُهاىل قَوعاً تضرِ يف أَياخأَو ةورس افراَألع ﴿ينأٌ 227﴾الَّذدتبم، هربخ: ،مهرأْمي أَو 
ربأ خدتبالذين، هم :تقديره م ل أَودمن ب ينقُونَ الَّذتضِ لبد يعالب ونَ﴿ الكُل أَوبِعيت 

 إِسرائيل بنِي من آمن من واملراد وسلَّم عليه اُهللا صلَّى محمد وهو 228﴾النبِي الرسولَ
دمحلَّى بِمه اُهللا صلَّم عليسو هونبِعتييف و هعرش ينِهدا ومإنو ماهوالً سسبِا راِهللا إىل إلضافة 
 يف هذا النيب، من أخص الرسولَ فإنَّ .ملعنينيِ اسمان وهما ، العباد إىل بِاإلضافَة ونبياً تعاىل،
نيياآلدم يف املللِ الشتراك سولِ لَفْظيب .الروذٌ والنأْخم نم بأإىل طريقاً كَانَ ملّا وقيل .الن 
اً، تعاىل اِهللا رمحةببسو هبش بِيي بِالنالَّذ وه ،لُ الطَّرِيقأَصزِ واهلم نولك فِّفَتقَال كذا .خ 
 هو النبوةَ فَمعنى وإال بِالقُرآن املُخاطَبِني عند الرسالة ملعنى اهتماماً الرسول وقدم .سيبويه
 عنه اُهللا رضي عازبٍ بن الرباِء على وسلَّم عليه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ در ولذَلك املتقَدم،
 الَّذي ونبيك الَ،": لَه فَقَالَ ."أَرسلْت الَّذي وبِرسولك أَنزلت الَّذي بِكتابِك َآمنت(: قال
   230.أَرسلَ ثُم نبى تعاىل َألنه نفِْسه، يف اَألمر يترتب كَما الكَالمِ لترتبِ ،229)تأَرسل

  

 كمال أنَّ ]ب/16[ على تنبِيهاً بِه وصفَه .يقْرأُ وال يكْتب ال الَّذي" مىألا" 

هلْممع ع ه إحدى حالةاتجِزعي قَالَ كَذَا .ماوِي القَاضضيالب همحوقَالَ 231 .اُهللا ر ابن 
 حممد أبو قَال 232.اُهللا شرفَها مكَّة وهي القُرى أُم إىل منسوباً اهلَمزة بِضم مياأل واللَ :عطية
 عدمِ معىن متضمنة وغري وسلَّم عليه اُهللا صلى بالنيب خمتصة هذا على ةلفظاو: اهللا رمحه

،ابةتيلَ الكقو: وه وبسنإِىل م أَي اُألم وه الِ لَىعدورِ حعنِ الص مِ يف اُألمدع ةابتالك 
اَءةرالقهو وقيلَ .و إىل منسوب ةأَ ،اُألمقَرو ضعاِء بإىل القُر "حِ "اَألميبِفَت ةزاهلَم وهو 
إىل منسوب اَألم وهو ديب هذا ألنَّ ،القَصالن دقْصاسِ ماً النعيمج هلٌ َألنسرإِىل م كآفّة 

                                                 
 .157 / 7/ ف سورة األعرا  227
 .157 / 7/ سورة األعراف   228
 .   412، 1، 75، الوضوء اجلامع الصحيح  البخاري، 229
 .462، 2 احملرر الوجيز،، ابن عطية  230
 .364، 1أنوار الترتيل وأسرار التأويل،   البيضاوي، 231
 .462، 2: احملرر الوجيز، ابن عطية  232
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 كلِّها للْخالئقِ مقْصود هو بلْ 233﴾للناسِ كَآفَّةً إال أَرسلْناك وما﴿ :تعاىل قَال كَما اَألنامِ،
   .234﴾للْعالَمني رحمةً إالَّ أَرسلْناك وما﴿: تعاىل قَالَ كَما

  
 مكتوباً﴿ إِسرائيل، بنو وسلَّم عليه اُهللا صلَّى محمداً جيدونَ 235﴾يجِدونه الَّذي﴿
مهدنيف ع اةرو236﴾واإلجنيلِ الت هماس هفَتصو هتعنو هتبقنما .وى كَموعاىل اَهللا أنَّ رقَال ت 
 السكينةَ أَجعلُ ،وطهوراً مسجِداً األرض لكم اجعل إِسرائيل لبين قُلْ ":السالم علَيه ملوسى
يف معكُم كُموتيب، لُكُمعأَجأُونَ وقْراةَ تروالت نرِ عظَه قُلُوبِكُم. ربى فَأَخوسم نِييلَ، بائرإِس 
 وال ،ابوتالت يف كَانت كَما السكينةُ تكُونَ وأَنْ ،الكَنائسِ يف نصلي أنْ نرِيد إِنما: فَقَالُوا
 اهللا صلى محمد أُمةَ يعين 237﴾يتقُون للذين فَسنكْتبها﴿ :لَهم فَقيلَ نظَر، إال التوراةَ نقرأُ

 ] ا/17[ .وسلم عليه
 

ويرنِ عنِ واب رمع يضاُهللا ر ارِي يف عنهخيف أَنَّ( :الب اةروفَةُ التص دمحلّى مص 
 أَنت لُألميني وحرزاً 238﴾ونذيراً ومبشراً شاهداً أَرسلْناك إِنا النيب أيها يا﴿ وسلّم هعلي اُهللا

 والَ اَألسواقِ، يف صخابٍ والَ غَليظ والَ بِفَظٍّ لَيس املُتوكِّلَ سميتك ،ورسولي عبدي
 يقُولوا بِأَنْ اهلَوجاَء امللَّةَ بِه أُقيم حتى أَقْبِضه ولَن ويصفَح، يعفُو ولَكن السيئَةَ ةبِالسيئَ يجزِي
 بِه فَيفْتح( البخاري ويف 239.)عمياً وأَعيناً صماً وَآذَاناً غُلْفَاً قُلُوباً بِه فَيقيم اُهللا إال إِله الَ

 هذه حنو عنه اُهللا رضي اَألحبارِ كَعب ونص. 240)غُلْفَاً وقُلُوباً صماً وَآذَاناً عمياً عيوناً
إِالّ األلفاظ هاً": قَالَ أَنآذَاناً غُلُوفَاً قُلُوباً ووممقالَ ".ص رِيالطَّب :يهةٌ وةٌ، لُغرِييمح قَدو 
توِياً" رياً غُلُوفيوممصد أبو وقالَ ".وتعاىل اُهللا رمحه حمم :أَظُنذَا واً همهو ةً أَومج241 .ع  
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 تعاىل اِهللا وصف ابتداَء يريد أنْ حيتملُ 242﴾املنكَرِ عنِ وينهاهم بِاملعروف يأْمرهم﴿
هبِياُهللا صلّى ن حيتملُ وسلّم عليهأَنْ و لَهلّ جيععتبِ قَاًم"هونجِدعِ يف "يضولى احلَالِ مز عوجت 
 من بِالشر عرِف ما: "املعروف ."املنكَرِ عنِ وناهياً بِاملَعروف َآمراً التوراة يف يجِدونه" أَي
ةة، جِهو املُروفَه وفرععِ، مربِالش قالَ فَقَد هلَيالةُ عالص والمالس :)ثْتعب ممألُِت ناسحم 

  244.مقَابِلُه "املُنكَر"و 243)اَألخالقِ
  

 ،وغريِها كالشحومِ الطَّيبة األشياِء من علَيهِم حرم مما 245﴾الطَّيبات لَهم ويحلُّ﴿
ا أَوم يف طَاب ةرِيعالش مما واحلُكْم رذُك معل اِهللا اسحِ من يهائه خال وما الذَّببكَس نم 

تححرام "الس". ﴿مرحيو هِملَيثَ عائا ] ب/17[ 246﴾اخلَبثُ ممبختسي نوِ محمِ نالد 

ةتاملَيمِ ولَحزِيرِ ونا اخلملَّ ورِ أُهيغاِهللا ل بِه ا أَوثَ مبا احلُكْمِ يف خبكالر الرةووغَريمها شو من 
 قَتادةُ قَال بِه و الثِّقْلُُ "اِإلصر"و .ثقْلَهم أي 247﴾إِصرهم عنهم ويضع﴿ .اخلَبِيثَة املَكَاسبِ
ريٍ وابنبج داهجوم. و"راً "اِإلصضأَي دهالع، بِهقَالَ و اسٍ ابنعب اكحوالض نواحلَس. وقد 
مضتتن هذنيِ اآليةُ هيننِ املَعينِي فإنَّ ،املذْكُوريل بائرذَ كَان إِسأُخ هِملَيع وا أَنْ عهدقُومي 

 اَألعمالِ تلْك ثقَلِ و العهد ذَلك وسلَّم عليه اهللا صلى حممد عنهم فَوضع ثقَالٍ، بِأعمالٍ
اقَّةكَى .الشحو وأَب امتٍح نبري ابنِ عه جقَالَ أن :"رةُ "اِإلصدة شادبقرأَ .العو  وفَرٍ أََبعج 
﴿مهارعِ 248﴾َآصمه بِالْجملّا ألن تالُ كَانمريةٌ اَألعكَث تا كَانة، أَثْقَالُهايِرغتأَ مقَرو بعض 

 صاحبه يأْصر الذي الثِّقَلُ، :اِإلصر 251كشافال ويف 250.اهلَمزة بفتحِ 249﴾أَصرهم﴿ القُراِء
هبِسحيو نم اكراحل هقَلثل وهثَلٌ وقَلِ مثهِم ليفكْله تصعوبتفُسِ قتلِ اشتراط حنو ويف األن 
ةحهِم صتبوت.   
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 من شرائعهِم يف كَانَ ملا مثلٌ اَألغْاللُ وكَذَلك 252﴾علَيهِم كَانت الَّتي واَألغْاللَ﴿
 وقتلِ الدية، شرعِ غَيرِ من خطَأً أَو كَانَ عمداً القصاصِ يف اَألعضاِء بت حنو الشاقَّة األشياِء
 العروقِ وحترميِ الغنائمِ وإِحراقِ والثَّوبِ اجللْد من النجاسة موضع وقرضِ اخلاطئة، اَألعضاِء

 فإنه ]ا/18[ .السبت يوم علَيهِم كَانت الَّيت اَألشغالِ وترك يعين السبت وحترميِ اللَّحمِ يف

ويى أنَّ روسم هلَيع المأَى السر موي تبالً السجاً حيملُ ربقَص برفَض قَهنذَا . علُ هقَو 
 وغَلُّوا املسوح لَبِسوا تصلّي قَامت  إذا إِسرائيل بنو كَانت: عطَاٍء وعن. املُفَسرِين أَكْثَرِ
مهيدهِم إِىل أَياقنا أَعمبرو لُ ثَقَبجفُوحةً الررلَ تعجيها وف لِْسلةَ طَرفإىل وأوثَقَها الس 
ارِيةالس ه حيبسفْسعلى ن ةباديف كذا .الع افوقال 253.الكش ابن ا: زيدمإن ادا املرنه 

 عليه اهللا صلَّى بِمحمد َآمن فَمن 254﴾أَيديهِم غُلّت﴿ اليهود يف تعاىل قَولُه "َألغْاللِ"بِا
وسلَّم الَتز هنة عوعالد.   

  

ثُم ربأَخ هانحباىل سعحالِ عن وت املؤمنني الفَقَ بِه ﴿ينوا فَالَّذن255﴾َءام دمحبِم 
 .بِالتخفيف وقُرِئ عدو، عليه يقْوى ال حتى ومنعوه 256﴾وعزروه﴿ وسلَّم عليه اُهللا صلَّى
 إىل ترى أَال .القَبِيحِ معاودة من منع ألنه احلد، دونَ الضرب التعزِير ومنه املَنع، العزرِ وأَصلُ
 ،257﴾وعزروه﴿ قوله يف تعاىل اُهللا رمحه القَاضي وقَالَ .أَيضاً املنع هو واحلد احلد، تسمية
وه أَيقْوية وعظموه "258بالترصنو "ةرصبعوا﴿ .بالنور واتزِلَ الّذي النأُن هع259﴾م، أَي عم 
هتآن، وهو نبوالقُر إناوم اهماً سورن هَألن ازِهجبِإِع رظَاه هرأَم ظْهِرم هرغَي. ه أَوألن فكَاش 

 اتباعِ مع املرتّلَ النور واتبعوا :أي "تبعوا"بِا متعلِّقَاً معه يكونَ أَنْ وجيوز لَها، مظْهِر احلقَائقِ
   260.القَاضي يف كَذَا .والسنة الكتابِ إىل إِشارة فيكونُ موسلّ عليه اُهللا صلَّى النيب
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 مع أُنزل معناه :قُلت جبرئيل مع أُنزِل وإنما ،"معه أُنزِلَ" قَوله معنى ما قُلْت فَإِنْ

،هتبوَألنَّ ]ب/18[ ن اَءهبنتوباً كَانَ اسحصم آنبِالقُر، فُوعاًمبِه، ش جيوزأنْ و يتعلّق 

 بِه أَمر وبِما بِسنته والعملُ السالم عليه النيب اتباعِ مع املرتّلَ القُرآنَ واتبعوا أي "تبعوا"با
  261.لكَشافا يف كَذَا .اتباعه يف له مصاحبني اتبعه كَما القُرآن واتبعوا عنه ونهى

 

 ومعنى ،ومشدداً مخفَّفَاً قُرِئ 262﴾وعزروه﴿ قَولُه: تعالَى اُهللا رحمه عطية ابن قَالَ
 .عنهم اُهللا رضي للصحابة خاصةٌ مشاهدةٌ والنصر ،والتعزير وقِّروه أَي التوقري القراَءتينِ
  263.القيامة يومِ إىل املؤمنونَ معهم فيه مشترك النور واتباع

   

﴿كأُولَئ مونَ هحونَ 264﴾املفْلزالفَائ ةادعبِالس ةاألبدي ةامالكَرو ةيدمرقُلْ﴿  .الس 
 عليه اُهللا صلّى اِهللا سولُر وكَانَ ،عام اخلطَاب 265﴾إِلَيكُم اِهللا رسولُ إِني الناس أَيها يآ

 اُهللا رمحه القاضي يف كَذا .أَقْوامهِم إِىل الرسلِ وسائرِ ،الثَّقَلَينِ كآفَّة إىل مبعوثاً وسلّم
 عليه اُهللا صلَّى لمحمد خاصة اآليةُ وهذه 267:تعاىل اُهللا رحمه عطية ابن وقالَ 266.تعاىل
 .احلَسن هقَالَ قَاطبةً، اجلن وإىل كآفّةً الناسِ إىل بعثَ فَإنه ،السالم عليهم الرسلِ بني وسلَّم

"يهضقْتتيث وادكُلُّ ،اَألحو يبا نمثَ إِنعإىل ب قَةرونَ فومِ دماً ".العيعمالٌ" جح نكُم" مإِلَي" 
 من فإنّ .قَبلَه ملا بيانٌ" هو إِال إِله ال "تعاىل ِهللا صفَةٌ" واَألرضِ السماوات ملْك له الّذي"

لَكم الَمكَانَ الع وه الَ اإلله هرغَي.   
  

 ورسوله بِاِهللا فََآمنوا﴿ .اُأللُوهية الختصاصِ تقْرير مزِيد" ويميت يحيِ ":قوله ويف

يبالن ييالّ اُألمذ نمؤبِاِهللا ي هاتمكَلا  ]ا/19[ 268﴾ولَ مزأَن هلَيلَى ععرِ وائلِ سسالر نم 

بِهكُت يِهحوو. قُرِئو ﴿هتمكَلعلى 269﴾و ةادسِ إِرنأَوِ اجل آنالقُر ى أَويسع هلَيع المالس 
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 إِلَى التكَلُّمِ من عدلَ وإِنما انه،إِمي يعترب لَم بِه يؤمن لَم من أَنَّ ىعلَ وتنبِيهاً للْيهود تعرِيضاً
 لَعلَّكُم واتبِعوه﴿ .لَه واالتباعِ بِه اِإلميان إِىل الداعية الصفَات هذه إلجراِء الغيبة

 بِالْتزامِ يتابِعه ولَم صدقَه من أَنَّ علَى تنبِيهاً َألمرينِ ثَراًأَ اإلهتداِء رجاَء جعل 270﴾تهتدونَ
هعرو شي فَهف طَطخ اللَةالض انيوالطُّغ كردو ةقَاوالش انمركذا .واحل القاضي ذكره رمحه 
 271.تعاىل اُهللا
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   :َوَخاِمُسَها   

  لُهاىل قَوعيف ت سورة ةبونِ﴿ :التولُ لَكسالر ينالَّذوا ونَآم هعا اآلية، 272﴾مولَّم 
تكَان هذلّقةً اآليةُ هعتلها، مبا مالَ قَب دا بلَن نم كْرِهى ذحت حضيت املقام، فكَشنوي املرام 
وهو لُهاىل قَوعوا﴿ تضكُونوا بِأَن ري عا مفاِء، مع 273﴾خلَوالسالن عمج ،فَةالقَالُ وقد خي 
 واملُراد .النساِء مع يكُونوا بِأَنْ قَنعوا اجلهاد، عن قعدوا الذين أي فيه، خري ال الذي اخلَالفَة
 ونواكسٍ، فَوارِسٍ، رىمج جارٍ فَهو خالف، جمع اخلَوالف وقيلَ .وأَخالثهِم الناسِ أَخسةُ

،كالوهو ﴿طُبِعم على ووهو 274﴾قلو ارعتسكَانَ وملّا .م عابِ على الطَّبتالك أَي 
"وبكْتمانعاً" م ظَاً منهافحو أَى "عليه متخ"، هبش الذي القَلْب قَد هيغَش اللُ، الكُفْرالضو 

 للْقَلْبِ القُفْلِ استعارةُ هذَا ومن علَيه، املَطْبوعِ باملكْتوبِ منه واهلُدى نَاإلميا منع حتى
 التخلُّف يف وما السعادة من الرسولِ وموافقة اجلهاد في ما 275﴾يفْقَهونَ ال فَهم﴿ الغافلِ،

   .الشقَاوة من عنه ]ب/19[
  

 وهو نفْيٍ، بعد تجِيَء أنْ "لَكن" في اَألكْثَر 276﴾معه َآمنوا والَّذين الرسولُ كنِلَ﴿        
 لكنِ" بعدها فَحسن "يجاهدوا لَم املنافقني أنَّ" معناها السالفةَ اآليةَ أنَّ وذلك املعىن يف هنا

 ولَم هؤالِء تخلُّف أَنَّ أَي 277﴾وأَنفُِسهِم بِأَموالهِم جاهدوا﴿ ،"جاهدوا واملؤمنونَ الرسولُ
 النصر الدارينِ، منافع 278﴾اخلَيرات لَهم وأُولَئك﴿ .منهم خير هو من جاهد فَقَد يجاهدوا
 من املُستحسن وهو ،خيرة جمع واخلَيرات .ىالعقْب يف والكَرامةُ واجلَنةُ ،الدنيا يف والغنِيمةُ
 فيهِن﴿: تعاىل كقوله احلُور، اخلَيرات من املراد وقيلَ .النساِء في استعمالُه وكَثُر شيٍء، كُلِّ

اتريانٌ خسأي 279﴾ح ورانُ حسلْقِ حلُقِ الْخالْخو. ﴿كأُولَئو مونَ هح280﴾املُفْل 
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 تحتها من تجرِي﴿ بساتني، "جنات" هلم هيأَ 282﴾لَهم اُهللا أَعد﴿ 281.باملَطَالبِ الفَائزونَ
اري األدالخفيها ن كذَل زالفَو يمظ283﴾الع وهولُ وصح انسلَى اإلنع هلأَم ظَفَرِهو هتيغبِب.  
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  :ُسَهاَساِد َو   
 اآليةُ وهذه اآلية، 284﴾موازِينه ثَقُلَت فَمن﴿ :املؤمنون سورة أَواخرِ يف تعاىل لُهقَو   
نظري هللِ يف تعاىل قَوأَو ورةس ،رةً اآلية هذه كانت وملا األعرافاظلَها ما إىل ني قَبغبنا يلَن 
 فَإِذَا﴿ تعاىل قَولُه وهو املقْصود ويحصلُ املطْلُوب ينكَشف يلكَ قَبلها ما مع نذْكُرها أَنْ
خفور يف نلقيام 285﴾الص ،ةاعالقراءة الساد وبكسر وبه الواو بفتح والص أَنَّ تؤيد "ورالص" 
  286.الصورة مجع أَيضاً

 
 خلْقِ من تعاىل اُهللا فَرغَ ملَّا :قال أنه ]ا/20[ وسلم عليه اهللا صلى النيب عن روي

اتاومضِ الساَألرو لَقخ ورالص طَاهأَعيلَ ورافإِس هلَيع المالس وفَه هعاضإىل و ،يهف صاخش 
رِهصبِب وحشِ، نرالع رظتنى يتم رمؤفخِ ييلَ .بِالنا: قولَ يسا اِهللا رم؟ وورقَالَ الص :ونٌ هقَر 
يمظع وقِ كَهيئةالب. فَخنثَالثُ فيه ي اتفَخن: 

 في من فَفَزِع الصور يف ينفَخ ويوم﴿ :تعاىل قَولُه وهو الفَزعِ، نفْخةُ :اُألوىل
اتاومالس و ني مضِ فإِال اَألر ناَء م287.﴾اُهللا ش  

  .سنة أَربعني النفْختينِ وبني املوت، أَي الصعقِ فْخةُن :والثَّانيةُ
 فيه نفخ ثُم﴿ تعاىل قَولُه وهو العالَمني، لرب القيام وهو ،البعث نفْخةُ :والثَّالثَةُ

   .288﴾ينظُرونَ قيام هم فَإِذَا أُخرى
  
 واستيالِء احلَيرة فَرط من والتراحمِ التعاطُف لزوالِ تنفَعهم 289﴾مبينه أَنساب فَالَ﴿
ةشهثُ الدييوم  بِح﴿رفاملرُء ي نم يهأَخ هأُمو أَبِيهو هتباحصو نِيهب290﴾و ونَ أَورخفْت291.ي 

                                                 
 .8 / 7/ سورة األعراف   284
 .13 / 69/ سورة احلاقة   285
 ]ا/20[.صور، وصور، وصور:  فيه ثالث لغات  :ىف اهلامش  286
 .87 / 27/ سورة النمل   287
 .68 / 39/ سورة الزمر   288
 .101 / 23/ سورة املؤمنون   289
 .36-35-34 / 80/ سورة عبس   290
 ]ب/20[. ] 87 / 27/ النمل  سورة[ ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات واألرض إال من شاء اهللا﴾ ﴿وهو قوله تعاىل  :  ىف اهلامش291
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 قيل 292).وسببِي نسبِي إِال ينقَطع ونسبٍ سببٍ لُّكُ( :احلديث يف جاَء قَد أَلَيس :قيلَ فإن
اهنعال: م فَعني موي ةاميالق بسالَ نو ببإِال س هبسن ،هببسآنُ اإلميانُ وهو ويب قاَل. والقُرالن 
الةُ عليهالم الصاً والسياكاىل اِهللا عنِ حعكَانَ إِذَا( :ت موي ةاميقُولُ القاىل اُهللا يعا: تي يادبع 
 ووضعتم الدنيا يف نسبكُم فَرفَعتم ،نسباً لنفِْسي وجعلْت ،نسباً َألنفُِسكُم جعلْتم إِنكُم
   293).نسبكُم وأَضع نسبِي أَرفَع فاليوم نسبِي،

  
﴿ذئموفعلونَي كما 294﴾ي ال﴿ .اليوماَءلُونَ وستال 295﴾يأَلُ وسي مهضعاً بضعب 
هالغتالش فِْسهكُلِّ﴿ إِذْ بِنرِئٍ لام مهنم ذئموأْنٌ يش هنِيغ296﴾ي" لٌ أَيغش يهكْفو"  يهالَ و 

ضناقي لَهاىل قَوعلَ﴿ تأَقْبو مهضعلى بضٍ ععب اَءلُونَيسب/20[ 297.﴾ت[ هد َألننع 

ةفْخالن ذَاكو عدب ةباحملاس ولُ أَوخلِ دأَه ةةَ اجلَنارِ اجلَنالنو ارالن. 
 
﴿نفَم ثَقُلَت هازِينو298﴾م، هدقَائع الُهمأَعو أَي نمو تكَان لَه دقَائالٌ عمأَعو 
 عنِ بِالنجاة الفَائزونَ 299﴾املُفْلحونَ هم فَأُولَئك﴿. وقَدر اِهللا عند وزنٌ لَها كُونُي صالحةٌ
انريالن اتجرالدي وف انناجل  .  

  
﴿        نمو فَّتخ هوازِين300﴾م نمو لَم كُني نٌ لَهزو مهو ،الكُفَّار هلقَول عفال﴿ :اىلت 

يمقهلم ن موي ةناً القيامز301﴾و .﴿كفَأُولَئ نيوا الَّذِسرخ مهفُسا 302﴾أَنوهنثُ غَبيح 

                                                 
 .31915.:ح.، ر409، 11، كرت العمال، اهلندي  292
 .5643.:ح.، ر91، 3، كرت العمال،  اهلندي 293
 .101 / 23/ سورة املؤمنون   294
 .101 / 23/ ملؤمنون سورة ا  295
 .37 / 80/ سورة  عبس   296
 .27 / 37/ سورة الصافات   297
 .102 / 23/ سورة املؤمنون   298
 .102 / 23/ سورة املؤمنون   299
 .103 / 23/ سورة املؤمنون   300
 .105 / 18/ سورة الكهف   301
 .103 / 23/ سورة املؤمنون   302
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 303﴾خالدونَ جهنم في﴿. كَمالها لنيلِ استعدادها وأَبطَلوا استكْمالها زمانَ ضيعوا
 .تأْثرياً أَشد أَنه إِالَّ كَالنفْخِ واللَّفْح تحرِقُها، 304﴾النار هموجوه تلْفَح﴿ .دائمونَ

  
﴿مها ويهونَ فح305﴾كَال مهي وارِ فونَ النابِسع نم ةداقِ شرتحاال. و الكُلُوح 
قَلُّصنيِ تفَتنِ الشع ،انناَألس قُرِئون" وحكَل".  

  
عوأَبِي ن يدعرِي ساخلُد يضاهللا ر هنعنِ ع بِيالن لَّىاُهللا ص هلَيع لَّمسو هأَن 

 وسطَ تبلُغَ حتى العلْيا شفَته فَتقْلُص النار،" تقْبِيح "تشوِيه 306﴾كَالحون فيها وهم﴿(:قَالَ
،هأْسي رخرتستو هفَتفْ شى لَىالسحت رِبضت هتر307)س .نعرِةَ أَبِي ويره يضاُهللا ر هنع 
 سررِهم عند وشفَاههم أُحد مثْلَ ضرسه ،لَيالٍ سبع مِسريةَ النارِ في الكَافر يعظُم (:قَالَ

ودس قرز نبونَ جوحقْبا/21[ 308.)م[  

                                                 
 .103 / 23/ سورة املؤمنون   303
 .104 / 23/ ون سورة املؤمن  304
 .104 / 23/ سورة املؤمنون   305
 .104 / 23/ سورة املؤمنون   306
 .2512.: ح.ر ،159، 5، 9 فضائل القرآن ،السنن ،الترمذى  307
  .529.:ح.، ر14، 3 كرت العمال،، اهلندي  308
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 : وسابعها
إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ﴿ه تعاىل يف أواخر سورة النور قول

على عادته تعاىل يف   ]51 / 24 / سورة النور [أي يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون﴾ 
بالرفع  " قولُ" وقرئ .ا ينبغي بعد إنكاره ملا ال ينبغياتباع ذكر احملق املبطل والتنبيه على م

كذا . على البناء للمفعول، وإسناده إىل ضمري مصدره، على معىن ليفعل احلكم" يحكمل"و
 309 .صح  ]  726 / 2: أنوار الترتيل وأسرار التأويل، ي البيضاو[  .ذكره القاضي رمحه اهللا

                                                 
رجحه الزخمشري بأنه أوغل يف التعريف إذ ال سبيل للتنكري عليه، قوله بالرفع اسم كان وأن يقولوا اخلرب، واجلمهور بالنصب على أنه خرب، وأن يقولوا امسها و  309

من الفاقشي منه . خبالف قول املؤمنني، وضعف بنص سيبويه على أن اسم كان وخربه إذا كانا معرفتني كانت باخليار من غري اعتبار شرط يف ذلك وال اختيار
 ]ا/21[. رمحه اهللا
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  :ثَاِمُنَها َو  
   لُهاىل قَوعي تف ةورومِ سالر ﴿ى ذَا فَآتبالقُر قَّهنِ 310﴾حعيي طا اَعي دمحم 
 .بِه مشعرٍ غَير وهو للْمحارِمِ، النفَقَة وجوبِ علَى بِه واحتج .والصلَة البِر من حقَّه للْمحارِمِ
 هوو 313﴾السبِيلِ  وابن﴿ .علَيه يتصدق أَنْ وحقّه 312﴾واملسكني﴿ 311.القَاضي في كَذَا

رافسأَوِ الْم فيالض قُّهحاً كَانَ إِنْ ورافسم قدصكَوة التبِالز قَةدالصإِنْ ،وفَاً كَانَ ويض 
اإلكرام امِ واالحترامامِ بِإِطْعوإىل الطَّع هتمداِء خامِ بِاَألديالقا .وكَم وِياىل اَهللا أَنَّ رعقَالَ ت 
لخلهيل هلَيع الما ،السي يماهرإِب أَكْرِم ،فَكيض حكُلِّ فَذَبل فياةً، ضالَى فَقَال شعت :أَكْرِم 

فَكيض، حكُلِّ فَذَبل فيدنةً ض314.ب   
 

 اِإلكْرام لَيس اىلتع اِهللا مراد أَنَّ النبوة بِنورِ فَتفَرس ،ضيفَك أَكْرِم :تعاىل فَقَال
 اِإلكْرام، أَتممت اَآلنَ إِبراهيم يا: تعاىل فَقَال بِنفِْسه، ضيف كُلَّ لخدمة فَشرع بِاإلطْعامِ،
مهتمرتاحو قامِ حرتحاال . 
 

نعانَ ولْمي سولُ قَالَ: قَالَ الفَارِسسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسأَكَلَ إِذَا: و دأَح 
كُمنم عم فيالض هملْقفَلْي ،هدلَ فإنْ بِيلَ ذلك فعاُهللا جع بكلِّ لَه ةلَ لُقْممع نيتةً، سنس 
اميا صارِههن اميقا وهلقَالَ .لَيه ولَيع المالس :)فيي الضأْتي هقلُ بِرِزحتريوبِ ومِ، بِذُنالقَو 

صحمي مهنع مهوبلِ يف كَذا ،315)ذُنزرِين نائالس. ﴿ك316﴾ذَل اُء أَيالَِء، احلُقُوقِ إِيتؤهل 

﴿خري يريدونَ للذين هجب/21[ 317﴾اِهللا و[ هذَات أَو ،هتجِه ونَ أَيدقْصهِم يوفرعبِم 

                                                 
 .38 /30/ سورة  الروم   310
 .812، 2: أنوار الترتيل وأسرار التأويل   البيضاوي،311
 .38 /30/ سورة  الروم   312
 .38 /30/ سورة  الروم   313
  والنفقة لكل ذي رحم حمرم منه إذا كان صغرياً فقرياً، وكذلك لو كان ذو الرحم احملرم امرأة بالغة فقرية أو كان ذكراً فقرياً زمناً أو أعمى جيب  :ىف اهلامش  314

  نافع . ار املرياث، وجيب نفقة البنت البالغة والبن الزمن على أبويه أثالثاً على األب الثلثان وعلى األم الثلثذلك على مقد    
 ]ب/21[ .املقام يومتق تالع كبا وبركمسنكر أغرفه طعام قوميق يقال ألقمه أي أبلعه أخرى      

 .25835.:ح.، ر242، 9كرت العمال، ، اهلندي  315
  .38 /30/ سورة  الروم   316
 .38 /30/ سورة  الروم   317
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اهإي صالاًخ ةُ أَوبِ جِهقَرالت ،هةً الَ إِليى جِهرأُخ ﴿كأُولَئو مونَ هح318﴾املفْل أي 
 .املُقيم النعيم لَهم بسطَ بِما حصلوا حيثُ الكرميِ، اِهللا عند مرادهم الواصلُونَ

                                                 
 .38 /30/ سورة  الروم   318
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  :َتاِسُعَها َو   
   لُهالَى قَوعي تلِ فأو ةورانلُ سامل﴿ :قْم  لْكت اتابِ َآيتيمِ الك319﴾احلَك هفِْسريتو 

 فَإنه 320﴾احلَكيمِ الكتابِ َآيات تلْك﴿ تعاىل قَولُه إِال .البقَرة أولِ يف كَما ،"املفْلحونَ" إىل
ذْكُورلِ يف مأو ةورس ،سونثُ ييحو ادا زنهةً﴿ همحرو لِسنِنيحانَ فَإِنَّ 321﴾لْمساِإلح 
 322)تراه كَأنك اَهللا تعبد أَنْ اِإلحسانُ(: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى لقَوله التقْوى، فَوق مرتبةٌ
هلقَولالَى وعاَهللا إنَّ﴿ ت عم ينا الَّذقَوات ينالَّذو مونَ هِسنح323﴾م،  ﴿ينلَّذوا لنسأَح 
 شبه يلْزم لئَالَّ ،"بِالغيبِ يؤمنونَ" ههنا يقُلْ لَم أَنه قُلْنا ما يؤيد ومما ،324﴾وزِيادةٌ احلُسنى
 الدينِ امنِظَ موالنا قَالَ كَذَا .العقَائد بابِ يف علَيه مزِيد ال اإلحسانَ فَإِنَّ التكْرارِ،

 البيضاوي القَاضي وقالَ .القُرآن بِئرابِغ املُسمى تفسريِه يف تعاىل اُهللا رحمه النيسابورِي
همحاىل اُهللا رع325 :ت ﴿ىدةً همحرو ِسنِنيحلْم326﴾ل االنح نع ،اتلُ اآليامالعا ويهِمف 
 يقيمونَ الَّذين﴿ .لمحذُوف اخلَبر أَوِ الَخبرِ، بعد اخلَبرِ علَى حمزةُ فَعهماور اِإلشارة، معنى
 لهذه تخصص أَو ِإلحسانِهِم، بيانٌ 327﴾يوقنونَ هم بِاَآلخرة وهم الزكَوةَ ويؤتونَ الصلَوةَ

الثَّالثَة نم ،بِهعش فَضلِل اددتا، االعبِه كْرِيرترِ ويمالض ،يدكولتا للَميلَ وا/22[ ح[ هنيب 

نيبو رِهبخ ﴿كلَى أُولَئع ىده نم هِمبر كأُولَئو مونَ هح328﴾املُفْل هِماعمجتسيدةَ القالع 
 .الصالح والعملَ احلَقّةَ،

  
 
 

                                                 
 .  2-1/  31/ سورة لقمان   319
 .  2-1/  31/ سورة لقمان   320
 .  2-1/  31/ سورة لقمان   321
  .36، 1، اإلميان، اجلامع الصحيح  البخاري، 322
 .128 / 16/   سورة النحل 323
 .26 / 10/   سورة يونس 324
 .816، 2: ترتيل وأسرار التأويلأنوار ال  البيضاوي، 325
 .3/  31/ سورة لقمان   326
 . 3 / 27/   سورة النمل 327
 .5 / 2/ سورة البقرة   328



72                                                                                                                                       
 

  

  :ُرهاوعاش  
   لُهاىل قَوعرِ يف تَآخ ةورس لةادال﴿ املُج جِدا  ،329﴾تي دمحماً﴿  مونَ قَونمؤباِهللا ي 
 موادةَ و اخلالصِ اإلميان بني اجلمع أنَّ يعين 330﴾ورسولَه اَهللا حآد من يوآدون اآلخرِ واليومِ
نم آداَهللا ح ولهسرونَ كانَ ولو نٍ،ممك غري واداملُح عضب 331 .األقربني   
  

 أَنْ ينبغي ال أنه والغرض ،التحييلِ بابِ من هذا :تعاىل اُهللا رمحه اهللا جار وقال          
 كان احلقيقة، حيثُ من اَألمرينِ من كلٌّ اعتبر لَو: قلت .يوجد وال ميتنع أن وحقّه يكُونَ،
 واآلخر احلقيقة، على أحدهما حيملَ أن إال التكَلُّف، هذا إىل حاجةَ وال التباين، شدأ بينهما
 اإلميان أهلِ بعض يوجد وكما النفاقِ، أهلِ حق يف كما جيتمعان، قد فحينئذ الظَّاهرِ، على
: وسلم عليه اهللا صلى النيب نع. ضرورِية دنيوِية ألسبابٍ ويعاشرهم الكفرة، بعض خيالطُ
لْ ال اللهمعجفَاجِرٍ تقٍ وال لفَاسل كدنةً، عمفإين نِع فيما أجد ال" أوحيت اً جتدمقَو "
 اِهللا رسولَ سب قُحافَةَ أَبا أَنَّ وذلك عنه، اهللا رضي بكرٍ أيب يف نزلت أا يروى 332.اآلية
 ال: قَال .نعم: قَالَ فَعلْته؟ قَد أَو: له فقالَ منها، سقَطَ صكَّةً فَصكَّه وسلَّم، عليه اهللا صلَّى
دعاِهللا: قال .تو كَانَ لَو فياً السي قَرِيبمن هلْتها وقيلَ .لقَتأن لَتزبيدةَ أَيب يف ناحِ بن عاجلَر 

 كثريٍ ويف ]ب/22[ 333.أُحد يومِ يف اجلراحِ بن اهللا عبد أَباه قَتلَ فإنه عنه، اُهللا رضي

نأَكَابِرِ م ةابحالص يضم عنهم، اُهللا رهوا فإنضرأَع نم، عرِهائشم عوهادعو بحاِهللا ل 
،ورسوله راَألظْهي ودنا عولُهزيف ن نِنيما قَال كذا .اخلُلّصِ املُؤالنوم ينِ نِظَامالد 

 ،334﴾عشريتهم أَو إِخوانهم أَو أَبناَءهم أَو َآبآَءهم كَانوا ولَو﴿ .تعاىل اُهللا رمحه النيسابورِي
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  .نار خلد جهنم أي من خيالف، رمحة   
  . قاصي. ولو كان احملادون أقرب الناس إليهم     

 ]ب/22[ .صكّه صكّاً أي ضربه ضرباً ركل      
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 يوادوهم مل الذين أي 335﴾أولئك﴿ .إِلَيهِم الناسِ أَقْربِ من املُحادونَ كَانَ ولَو يعين
﴿بيف كَت أي 336﴾اإلميانَ قُلُوبِهِم يف اُهللا أثبت اإلميانَ، قلوبِهِم يف املَكْتوبِ إثبات 

 بِحذَافريِها، اإلميان أَجر استكْملُوا أَي عليه، يدور والتركيب جمع، معناه وقيل .القرطَاسِ
سن لَييقولونَ مم ﴿ضٍ نؤمنعبِب كْفُرنضٍ وعم﴿ 337،﴾بِبهدأَيوحٍبِ ور هن338﴾م ورٍ أَيبِن 
نم دنو اِهللا عهو ورالقَلْبِ، ن آن، أَوالقُر أَو رصلَى الناِء عدقيِلَ .اَألعو ريمانَ"لِ الضإِمي"، 
 رضي هافي ينخالد اَألنهار تحتها من تجرِي جنات ويدخلُهم﴿ .القُلُوبِ لحياة سبب فَإِنه
 أُولئك﴿ الثَّوابِ، منِ وعدهم مبا أَو بِقضائه، 340﴾عنه ورضوا﴿ بطاعتهِم 339﴾عنهم اُهللا

بز341﴾اِهللا ح ،هدنج ارصأَنو ينِهإنَّ أال﴿ د بزاِهللا ح مونَ هحونَ 342﴾املفلزرِ الفَائيبِخ 
 .العاملني وشرف الدارينِ،
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  :عشرحلادى او  
   يف تعاىل قَوله رِ سورةاحلش. ﴿ينُءوا والَّذوبت ارانَ الداآلية فهذه .اآلية 343﴾واِإلمي 

 يتضح حتى جانِبيها، مع نذكرها أن علينا وجب بعدها، مبا وارتبطت ها،قبل مبا تعلّقت ملا

،املقام فوينكَش وهو ]ا/23[ املرام عاىل لُهقَوآ﴿ تلَى اُهللا أَفاَء مع هما يعين 344﴾رسول 

هعلى أعاد هأو ،رسول هه اليهود أموالِ من عليه رداألموالُ تلك يكونَ بأن حقيقاً كَان فإن 
،تعاىل ألنه له خلق اسالن ،هلعبادت ما وخلق لَقلُوا هلم خسوتيإىل به ل ،هتفهو طاع بأن جدير 
 القُرىب ولذي وللرسولِ فلله﴿ مكَّةَ أَهلِ من 345﴾القُرى أَهلِ من﴿ للمطيعني كونَي

 لظاهرِ يسدس فقيل الفَيِء، قسمة يف العلماُء اختلف .346﴾السبِيل وابن واملساكني واليتامى
 ذكر ألن يخمس وقيل .املساجِد رِوسائ الكَعبة عمارة يف تعاىل اِهللا سهم ويصرف اآلية،
 قَولٍ، على اِإلمامِ إىل وسلم عليه اهللا صلى الرسولِ سهم اآلن ويصرف للتعظيمِ، تعاىل اهللا
 خمسه يخمس وقيل .قَولٍ على املسلمني مصاحلِ وإىل قَولٍ، على والثُّغورِ العساكرِ وإىل

،ه كالغنيمةعليه فإن كان السالم مقَسي ساخلُم ،ككَذَل ويصرف كما األربعةَ األمخاس 
   347 .تعاىل اُهللا رمحه القاضي ذَكَره كذا .ذلك خالف على واآلن يشاُء،

  
 األغنياِء بني دولَةً﴿ للْفُقَراِء، يكونَ أن حقُّه الذي الفَيء أي 348﴾يكُونَ كَيال           ﴿

كُمنولةُ 349﴾مبِ الدمالِ، ضا الدم لُهاودتاألغنياُء ي ورديم، ويف كان كما بينه ةاجلاهلي. 
قُرِئلةً﴿ ووحِ 350﴾دالِ، بِفَتاوِلٍ ذَا الفيُء يكونَ كيال مبعىن الددهم تنيب. قُرِئولَة﴿ ود 

 وما ،352﴾الرسول آتاكُم وما﴿ .ليةجاه دولَةً يقع كيال أَي التامة، كانَ على بِالرفْعِ 351﴾ٌ
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طَاكُمرِ من أو الفَيء، من أَعاَألم .﴿ذُوهحاللٌ ألنه 353﴾فَخ ،كُوا أو لكمسمفَت بِه 

 إِتيانِه عن أَو منه، أَخذه عن 354﴾عنه نهاكُم وما﴿. الطَّاعة واجب ألنه ]ب/23[

 شديد اَهللا إِنَّ﴿ .السالم عليه رسوله خمالفة يف 356﴾اَهللا واتقُوا﴿. عنه 355﴾فَانتهوا﴿
   .رسولَه خالَف لمن 357﴾العقَابِ

  
 359﴾الْقُربِى ولذي﴿ تعاىل قَوله من بدل مكَّةَ، أَهلِ من 358﴾املُهاجِرِين للْفُقَراِء         ﴿

 يخلُّ َألنه ،360﴾فَلله﴿ قَوله من بدالً يكُونَ أَنْ يجوز والَ .اَألربعة اَألصناف آخرِ إىل
 والَ وسلَّم، عليه اهللا صلَّى للرسولِ املعىن كَان وإِنْ اللَّفْظ، ظَاهرِ علَى تعاىل، اِهللا مِبِتعظي
وزجاً يضكُونَ أَنْ أَيالً يدب نم هلاىل قَوعولِ﴿ تسللر361﴾و، هاىل َألنعت هجرن أَخاِء عالفُقَر 
هلونَ﴿ بِقَورصنياَهللا و ولَهسرفعِ 362﴾وولتر بِهعن منص ةيمسبالفقريِ، الت نلَئو حصلى هأن ص 
 عما التعلُّقِ وانقطَاعِ القَلْبِ، غنى وهو َآخر، معنى فَذَاك ،فَخرِي الفقر :قال وسلم عليه اهللا

 الَّذين﴿ وجلَّ، عز اِهللا إىل بالكُلِّية االفْتقَار وهو واحداً، هماً اهلُمومِ وجعلُ تعاىل، اِهللا سوى
 يبتغونَ﴿ .أَموالَهم واوأَخذُ أَخرجوهم مكَّةَ كُفَّار فَإِنَّ 363﴾وأَموالهِم ديارِهم من أُخرِجوا
 وينصرونَ﴿ شأْنِهِم تفْخيم وجب بِما إلخراجِهِمِ، معقدة حالٌ 364﴾ورِضواناً اِهللا من فَضالً
 يف صدقُهم ظَهر الَّذين 366﴾الصادقُونَ هم أُولَئك﴿ وأَموالهِم، بِأَنفُِسهِم 365﴾ورسولَه اَهللا
إِميلَّ. انِهِمدتسا ضعلَماِء بالع هاىل بِقولعت ﴿كأُولَئ مقُونَ هادعلى 367﴾الص ةبكرٍ أيب إمام 
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 رسولِ خليفةَ يا: له ]ا/24[ يقولونَ كانوا املهاجرين هؤالِء ألنَّ عنه، اُهللا رضي الصديقِ

 الدار تبوُءوا والَّذين﴿  .اآلية خالف وهو ذبهم،ك لَزِم حقّةً خالفَته يكُن لَم فَلَو اِهللا،
 ومتكَّنوا ،369واإلميانَ املدينةَ لَزِموا فإنهم م، واملراد املهاجرين على عطف 368﴾واِإلميانَ
 واملضاف اينالثَّ من املُضاف فَحذف اإلميان، ودار اهلجرة، دار تبوُءوا املعىن وقيل .فيهِما
لِ، من إليهاألو ضووع عنه ،ءوا أو الالمار، تبوكَذَا .اإلميان وأخلصوا الد هذَكَر 

   370.القاضي
 : تعاىل اهللا رمحه النيسابوري الدين نظام موالنا الفاضلُ وقال        

  ههنا و  
  ما :سؤاالنهء :يقالُ ال أنه أحدأنَّ التسليمِ، بتقدير والثاين .اإلميانَ تبو ما األنصار 
 إذ اإلميانَ وأَخلَصوا الدار تبوءوا املراد أنَّ األولِ عن واجلواب .املهاجرين قبل اإلميان تبوءوا
 جماز هو أو ،كاملدينة هلم مستقَراً جعلوه كأم اإلميان على واستقامتهِم متكُّنِهِم من جماز هو

ءوات :واملعىن .بالنقصانبو دار اهلجرة ودار اإلميان الدار يف التعريف الم فأقام مقام املضاف 
،إليه وحذف ي ،الثاين من املضافماملدينةَ وس ما باإلميانور مكانَ ألظُه اإلميان. 

 أن كش وال .الدارِ تبوِء تمامِ من هو أو هجرم قبل من املراد أَنَّ الثَّاين عن واجلواب
م األنصارقُوهبيف س م ملْ وإن ذلكبِقُوهسيف ي اإلميان ﴿نم هِملقبلِ من 371﴾قَب هجرة 

اجرينين الكالمِ تقدير وقيل .املهءوا والَّذتبو ارب/24[. واإلميان قبلهم من الد[   

  
  373﴾ صدورِهم يف يجِدونَ وال﴿ علَيهِم، يثقلُ وال 372﴾إِلَيهِم هاجر من يحبونَ﴿

فُِسهِم، يف أَيةً﴿ أَناجحيملُ ما 374﴾ح كالطَّلبِ احلاجة، عليه واخلرازة دواحلَس ،طَةبالغو 
 من واخلَرازة والغيظ احلَسد على احلاجة لَفْظ وإِطْالقِ .وغريِه الفَيِء من املهاجرونَ أويت مما
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 يعين 375﴾أُوتوا مما﴿ .احلاجة عن تنفَك ال األشياء هذه ألن امللزومِ على الالَّزِمِ اسمِ إطالق
 على ويؤثرونَ﴿ إليه، حيتاج منه شيٍء إىل تطْمح ومل أَعطَوا ما تتبع مل نفُوسهم أَنَّ

فُِسهِمونَ 376﴾أَنمويقد اجِرِينونَ املهارتخيلَى وع أنفِسهِم أَنَّ ىحت نكانَ م هدنع انامرأَت 
 خصاصِ من حاجةٌ 377﴾خصاصةٌ بِهِم كَانَ ولَو﴿ .أَحدهم عن هاوزوج واحدة عن نزلَ
ةٌ وهي البيتوجةُ .فَردة، اخلصاصاحمجعها وو اصصونَ" ومفعولُ .خرثؤي" أي حمذوف 

مهم يؤثرونهونهِم وخيصالوبِأَم هِملى ومنازِلع فُِسهِمأَن . 
 
 قَسمتم شئْتم إِنْ": لَألنصارِ قَالَ وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عباسٍ ابن عن
اجِرِينهلْمل نم ورِكُمد كُمالوأَمو تمقَسو لَكُم نِء ما الفَيكَم تمقَس ،مإِنْ لَهو مئْتش 

 ديارِنا من لَهم نقِْسم بلْ اِهللا رسول يا: فقالوا وأَموالكُم دياركُم ولَكُم القسم، لَهم كَان
  378 ".اآليةُ فرتلت .نشاركُهم وال أنفِسنا على بالقسمة ونؤثرهم وأموالنا،

  

﴿نمو وقي حش فِْسه379﴾ن، نمخبلِ من حيفظ و ا/25[ حىت الذَّايت نفِسه[ 
 يقتضيه الذي الذَّايت اللَّوم والشح .اإلنفَاقِ وبغضِ املالِ حب من عليها يغلب فيما يخالفَها
 غَرِيزةً صيرورته اعتبارِ غريِ من املطلقِ املَنعِ والبخلِ النفسِ إىل أُضيف وهلذا .النفسانيةُ احلالةُ
 عنه اهللا رضي عمروٍ بن اِهللا عبد عن واملعروف ،باملالِ البخلِ أَشد الشح قيلَ وهلذا .وملَكَةً
 .380)قَبلَكُم كَانَ من أَهلَك الشح فإنَّ الشح اتقُوا(: قَالَ أنه وسلَّم عليه اُهللا صلَّى النيب عن
 شيئاً يمنع ولَم أَخذه، عن تعاىل اهللا نهاه شيئاً يأخذْ لَم نم": زيد ابن قاَلَ .املشارِقِ يف كَذَا
  ".نفسه شح وقَى فَقَد بإعطائه تعاىل اهللا أَمره
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﴿اء الفَائزونَ 381﴾املفلحون هم فَأولئكاجل بالثَنالثَّواب العاآلجلَ و. ﴿والذين 
 ، بِإِحسان التابعون أو اإلسالم قوى حني بعد هاجروا الذين هم 382﴾بعدهم من جاُءوا
مهعد املؤمنون ومِ إىل الفَريقني بوة ياميالق كذَلليل واآلية إِنَّ :ق قَد تبعوتي اسمجع 

،نِنيمقُولُونَ﴿ املؤا ينبر را اغْفا لَنانِنوِإلخو ينا الَّذقُونبس انالَ بِاِإلميلْ وعجانِنِا 383﴾توِإلخ 
 رُءوف إِنك ربنا﴿ ،وحسداً لَهم حقْداً 384﴾َآمنوا للَّذين غال قلوبنا يف﴿ ،الدين يف

يمح385﴾ر يققبِأَنْ فَح جِيبا ياَءنعي دقْضيا ونتاجح.   
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   :ُمَناَجات
 كولُطْف الكَاملُ كوكَرم العام وفَيضك التام لكفَض من نسألُك وموالَنا، إِهلَنا

 جملَة من ]ب/25[ العقْبى ويفْ الصالحني، زمرة من الدنيا يفِ تجعلَنا أَنْ الشاملُ

نيحاملُفْل ةربِاَآلخو نم نِنيي املُوقفو كتادبع نم ِسنِنيانَ .املُححبس كبر بر ةزا العمع 
 .العاملَيِن رب ِهللا واحلَمد املُرسلني علَى وسالَم يصفُونَ

 
  .هـ ٩٥٦  رِيخِات في االثْنينِ يومِ في املُبارك رمضانَ شهرِ في 

 ]ا/26[
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SONUÇ 

Bu tezin giriş kısmında, öncelikle Abdülmecîd Efendi’nin hayatı ve farklı 

kütüphanelerde yazma halinde bulunan eserleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca müellifin tefsire dair eserleri içerisinde önemli bir yere sahip olan ve 

çalışmamızın konusunu oluşturan el-Hüdâ ve’l-Felâh adlı tefsir risalesi edisyon kritiğe 

tabi tutularak haşiyedeki not ve açıklamalarla birlikte ilim dünyasına kazandırılmaya 

gayret edilmiştir. 

Abdülmecîd Efendi’nin Osmanlı devletinin en ihtişamlı döneminde yaşadığı 

söylenebilir. Abdülmecîd Efendi, tasavvufî bir çevrede yetişmiş, bu da O’nun düşünce 

yapısında belirleyici bir unsur olmuştur. Zeyniyye tarikatının Anadolu’ya 

yayılmasında emeği geçenler arasında onun ismi de zikredilmektedir. Onun fikirleri ve 

bu doğrultuda kaleme aldığı eserler bu hususta belirleyici olmuştur. 

Yazarın eserlerine bakıldığında birçok alanda kitap yazdığı göze çarpar. Tesbit 

edebildiğimiz kadarıyla bunların ait olduğu alanlar ve sayıları şöyledir: Tefsir 9, 

Kur’an İlimleri 7, Tasavvuf 13, Hadis 5, Fıkıh 4, Kelam 2, Tercüme 5 ve diğer 11. 

Görüldüğü üzere yazarın toplam, 56 adet kitabı mevcuttur.  

Yazarın tefsir alanındaki eserleri genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda, 

onun tam bir tefsir yazmadığı, daha ziyâde sure ve ayet tefsirleri yazdığı görülür. 

Abdülmecîd Efendi’nin bizim tezimizin konusunu oluşturan el-Hüdâ ve’l-Felâh adlı 

risâlesi, Kur'ân’daki “hüdâ” ve “felâh” kelimelerinin geçtiği on suredeki onbir ayetin 

tefsirinden oluşmaktadır. Müellif bazen sadece bu kelimelerin geçtiği âyeti, bazen de 

konunun daha iyi anlaşılıp vuzuha kavuşması ve konu bütünlüğünün sağlanması için, 

ilgili ayetle birlikte önceki-sonraki ayetleri de tefsir etmiştir. 

Eserin müellif hattı olan tek nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi 

bölümünde, 1019 numarada kayıtlı mecmuanın 1-26 varakları arasında yer almaktadır. 

 Çalışmamız yapılırken müellifin kaynak olarak kullandığı eserlere de mümkün 

olduğu kadar müracaat etmek suretiyle daha sağlıklı bir metin elde edilmeye 

çalışılmıştır. Eserdeki haşiyelerde, metinde işlenen konuyla alakalı olarak tasavvufî 

kaynaklara sıkça atıfta bulunulmuş, konunun tasavvufî yorumu bu kaynaklardan 

aktarılmıştır. 
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Abdülmecîd Efendi’nin söz konusu eserinde adı geçen kavramları içeren 

ayetleri Mushaf tertibine göre tefsir ettiği görülmektedir. Burada dikkati çeken husus, 

bazı ayetleri siyak sibakıyla beraber tefsir etmektedir. Örneğin Bakara Suresi’nin 5. 

ayetini tefsir ederken bununla birlikte ilk 4 ayeti de tefsir etmiştir. Uzunluk açısından 

bakıldığında ilk tefsir edilen ayetin/ayet grubunun, diğerlerine nazaran oldukça uzun 

olduğu görülmektedir.  

Yazarın Bakara suresinin ilk ayetlerinin dışında tefsir ettiği ayetler, sırasıyla 

şunlardır: Âl-i İmrân 3/104, Â’râf 7/8, Â’râf 7/157, Tevbe 9/88, Mü’minûn 23/101, 

Nûr 24/51, Rûm 30/38, Lokmân 31/1, Mücâdele 58/22 ve Haşr 59/9. 

Eserde dirâyet tefsirinin özellikleri ön plana çıkmakta, müellifin kullandığı 

kaynaklar da genel itibariyle dirâyet ağırlıklı eserlerden oluşmaktadır. Ayrıca, 

Osmanlı’da yazılan tefsirlerin genel karakteristiğine uygun olarak dirayet metodunun 

yanında kısmen rivayet metodu da uygulanmıştır. Üzerinde çalıştığımız tefsirde 

geleneksel tefsir yazım yönteminin (Kur’an’ın Kur’an’la, hadisle, sahabe sözüyle … 

tefsiri) izlendiği görülmektedir. Eser amacı itibariyle değerlendirildiğinde okuyucuya 

toplumu irşâd düşüncesiyle kaleme alındığı intibaını vermektedir. 

Tespitlerimize göre, risalede kimi zaman Farsça şiirlere de yer verilmiştir. 

Bunun yanında az da olsa bazı kelimelerin Türkçe tercümeleri de yapılmıştır. 

Çalıştığımız eserin kaynaklarına göz atıldığında, yazarın sadece tefsir 

kaynaklarıyla yetinmediği, hadis, siyer vb. sahalara çeşitli eserlerden de yararlandığı 

göze çarpar. Bu açıdan bakıldığında, Abdülmecîd Efendi’nin en sık kullandığı 

kaynakların Cârullah Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî’nin (ö.538/1144) el-Keşşaf’ı ile 

Kâdî Beyzâvî’nin (ö.685/1286) Envâru’t-Tenzil adlı tefsirleri olduğu ortaya çıkar. 

Sonuç olarak; müellifin bu eserini gün yüzüne çıkarıp tanıtmaya çalıştık. Tefsir 

tarihinin gizli sayfalarında kalmış olan bu bilginin diğer eserlerinin de çalışılarak gün 

yüzüne çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. 
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