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الدرس العارش
تفسري سورة القلم [ ]44 : 42
ون (َ )24خ ِ
ف عن ساق ويدْ عو َن إِ َل السج ِ
اش َعة َأ ْب َص ُار ُه ْم
ود َف َل َي ْستَطِي ُع َ
ُّ ُ
َُ َْ
{ َي ْو َم ُيك َْش ُ َ ْ َ
تَره ُق ُهم ِذ َّلة و َقدْ كَانُوا يدْ عو َن إِ َل السج ِ
ود َو ُه ْم َس ُ
ون (َ )24ف َذ ْر ِن َو َم ْن ُيك َِّذ ُب ِ َِب َذا
امل ِ َ
ُّ ُ
ُ َْ
َ
ْ َ ْ
اْل ِد ِ
َْ
يث َسن َْستَدْ ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُ
ون (َ )22و ُأ ْم ِل ََُل ْم إِ َّن َك ْي ِدي َمتِي (})24
ث َل َي ْع َل ُم َ
ف عن ساق ويدْ عو َن إِ َل السج ِ
ود َف َ
ل َي ْستَطِي ُعون} [القلم.]42:
ُّ ُ
قولهَ { :ي ْو َم ُيك َْش ُ َ َ َ ُ َ ْ

ذلن الينوم حنك ي نو :

يوم :ظرف ،والظرف له متعلق ،فذهب ابن ثرينإ أ
ي ِعندَ رِبِم جن ِ
َّات الن َِّعيم} [القلم ]44:فبينام ي شف ع ساق ويلحق ال نافري
{لِ ْل ُمت َِّق َ
َ ِّ ْ َ
ثرب عظيم وشدة فاملتقو يف جنات النعيم.

رشكَماء َف ْل َي ْمْتُوا
وقال بعض هل العلم :بنل متعلقن بنن( ينتتوا) ،يف قولنهَ { :أ ْم ََُل ْ
مم ُ َ
ُشكَائِ ِه ْم
بِ ُ َ
إِن كَانُوا ص ِ
اد ِقي} [القلم ]44:ي هنم يطالبو بنت ينتتوا بانثا مم من دو اههل
َ
تعاأ { َي ْو َم ُيك َْش ُ
ف َعن َساق} ،وثالمها متوجه وال متانع بك املعنيك.
وقد اختلف املفرسو يف معناها ،فذهب اب عباس  وجماهد وسعيد ب جبإ أ
ف َع ْ َساق)
اب عباس قالَ ( :ي ْو َم ُي َْش ُ

املراد بالساق هنا الشدة وال رب ،حتى
قال :ع مر عظيم ثقول الشاعر:
ِ
حل ْر ُب بنا عىل ساق.
وقا َمت ا َ

وقال :حك ي شف األمر ،وتبدو األعامل ،وثشفه :دخول اآلخرة وثشف األمر
عنه.
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وقال :هو األمر الشديد املفظع م اهلول يوم القيام .
وقال :هي شد ساع يف يوم القيام .
4

وذهب بعض املفرسي أ

املقصود بالساق هنا صف ههل  ،ثام

ثريام ال يشبه وجوه املخلوقك ،وثام

ههل تعاأ وجما

له يدا ثريمتا ال متاثال يدي املخلنوقك ،فلنه

ساق عظيم يليق بحالله وعظمته ،وظاهر اآلي ال يدل عىل هذا أل اههل مل يضنف السناق
أ نفسه ثام ضاف اليد أ نفسه ثام يف قولهَ { :ت َب َار َك ا َّل ِذي بِ َي ِد ِه ا ُْمل ْلن ُ } [امللن  ،]4 :و
الوجه أ نفسه ثام يف قولهَ { :و َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َ } [الرمح  ،]22 :فظاهر اآلي ال يدل عىل
هنا صف .
ُنم
ل الذي يدل عىل ذل حديث يب سعيد 
ً
َت ْو َ َر َّب ْ
مرفوعا قالَ َ « :ما ِ َّن ُْم َس َ َ
ِِ
نددُ َلن ُه
ث ََام ت ََر ْو َ َه َذا ا ْل َق َم َرَ ،ال ت َُضا ُّمو َ ِيف ُر ْؤ َيتِ ِه »  ،وفيهَ « :ي ِْش ُ
ف َر ُّبنَا َع ْ َسناقهَ ،ف َي ْس ُ
نذ َه ِ
ِ
ِ
نددَ ،
ب ل َي ْس ُ
نم َع ً َ ،ف َي ْ ُ
ث ُُّل ُم ْؤم َو ُم ْؤمنَ َ ،ف َي ْب َقى ث ُُّل َم ْ ثَا َ َي ْس ُددُ ِيف الندُّ ْن َيا ِر َينا ًً َو ُس ْ
2

َف َي ُعو ُد َظ ْم ُر ُه َط َب ًقا
و ِ
احدً ا»  ،في و احلديث مفرسا لآلي .
َ
4

وال ينبغي للمؤم

يستشنع شيئا م آينات الصنفات و حاديريمنا ،فناههل  علنم

بنفسه و صدق قيال و حس حديريا م خلقه ،وهو  ليس ثمريلنه ءً ،ثنام

نبينه 

علم بربه و صدق قوال م سا ر البا و فصح لسانا و بك بيانا و نصح لألم  ،فال حينل
ألحد

يرد ما نطق به م ال ينطق ع اهلوى ملدرد شناع استشننعما ،فت نو اآلين ًذا

دال عىل ثبات صف الساق ههل  ،وال يمنع

ي و هذا احلنال موافقنا ل نرب وشندة

تفسير الطبري(.)555-555 /32
3
أخرجه البخاري – (  ,)555ومسلم ,)322( -متفق عليه.
2
أخرجه البخاري.)54 4( -
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تعَتي الناس يف مواقف القيام  ،فإ يوم القيام يوم طويل وفيه م األهنوال واألحنوال
اجلسام ما ال حييط به وصف ،في و هذا م شد ما يبتلو به.
وقد حرر اب القيم رمحه اههل هذه املستل  ،عني مستل دالل اآلي عىل صف السناق يف
الصواعق املرسل  ،فقال :والصحاب متنازعو يف تفسإ اآلي  ،هنل املنراد ال شنف عن
الشدة و املراد هبا

الرب تعاأ ي شف ع ساقه ،وال حيفن عن الصنحاب والتنابعك

نزاع فيام يذثر نه م الصفات م ال يف يإ هذا الوضع ،وليس يف ظاهر القنرآ منا يندل
عىل

ذل صف ههل؛ ألنه سبحانه مل يضف الساق لينه و ننام ذثنره جمنرد عن ا ضناف

من ًرا .والذي ثبتوا ذل صف ثاليدي وا صبع مل يتخذوا ذل م ظاهر القرآ  ،و ننام
ثبتوه بحديث يب سعيد اخلدري املتفق عىل صحته ،وهو حديث الشفاع الطويل ،وفينه:
ف ع ساق َف َال يب َقى م ثَا َ يسددُ ههلَِّ ِم تِ ْل َق ِ
اً َن ْف ِس ِه ِ َّال َ ِذ َ اههلُ َلنه بِالسند ِ
ود،
ُ ُّ ُ
ْ
َْ ُ
َْ َ ْ
« َف ُي َْش ُ َ ْ َ
ِ
نددَ
َو َال َي ْب َقى َم ْ ثَا َ َي ْس ُددُ ا ِّت َقا ًً َو ِر َيا ًً ِ َّال َج َع َل اههلُ َظ ْم َر ُه َط َب َق ً َواحدَ ةًُ ،ث َّل َام َ َرا َد َ ْ َي ْس ُ
َخ َّر َع َىل َق َفا ُه »  ،وم محل اآلي عىل ذل قال قوله تعاأ يوم ي شف ع سناق ويندعو
4

أ السدود مطابق لقوله في شف ع ساقه فيخرو له سددا ،وتن إه ،يعني ا تيا بنه
بصيغ الن ر ع ساق للتعظيم والتفخيم ،ثتنه قينل ي شنف عن سناق عظيمن جلنت
عظمتما وتعاأ شتهنا

ي و هلا نظإ و مرييل و شبيه.

قالوا :ومحل اآلي عىل الشدة ال يصح بوجه فإ لغن القنوم يف مرينل ذلن

يقنال:

ثشفت الشدة ع القوم ال ثشف عنما.
ثام قال اههل تعاأ{ :فلام كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون} [الزخرف ،]45:وقال:
ِ
ض} [املؤمنو  ،]24 :فالعذاب والشدة هو امل شنوف
{ َو َل ْو َر ِ ْ
محن ُ
َاه ْم َوث ََش ْفنَا َما ِهبِ ْم م ْ ُ ر
أخرجه البخاري ,)9524( -ومسلم ,) 52( -متفق عليه.
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ال امل شوف عنه ،و يضا فمناك حتدث الشدة وتشتد وال تزال ال بدخول اجلن  ،وهناك ال
يدعو أ السدود ،و نام يدعو ليه شد ما ثانت الشدة .انتمى ثالمه رمحه اههل .
4

فالذي يتحصل ًذا

هذه اآلي مقرون ً بحديث يب سعيد اخلدري تدل عنىل ثبنات

هذه الصف ههل  عىل الوجه الال ق به.
مو َم ُيك ِْشم ُ
ف َعمن َسماق}
وقد ورد عدة قراًات يف هذا اللف  ،والقراًة املشنمورة { َي ْ
يضاَ { :ي ْو َم نك َْش ُ
ف َعن َساق} ،وورد بالتاً ،ت شف ،وورد قراًات خر.
وورد ً
يضا ملمح أ
وفيما ً

الت ناليف ال تنقطنع بناملوت ،و الندار اآلخنرة تتضنم

ت اليف ،تتضم وامر ونواهي ،فالسدود عبادة ويؤمرو به فلنيس صنوابا من طلنق
القول نه يف اآلخرة ال يوجد ت ليف ،في و اههل تعاأ راد بذل

يظمر م عباده من

ثا يطيعه ويعبده خالصا له ال رياً فيه وال سمع  ،وم ثا يتبى ذل ويستن ف عننه
و يفعل ذل نفا ًقا.
قال سبحانهَ { :ف َ
ل َي ْستَطِي ُعون} [القلم ]42:تعود ظمنورهم ثصنياا البقنر ،وثنام
عرب بعض العلامً :ثتنام فيما سفافيد ،والسفود :هو احلديندة و السنيخ النذي يننظم فينه
اللحم ،ف تنه ظمره ُش َ بسفود فال يستطيع

حيرك فقرات ظمره ،فنإذا هنم

يسندد

تلقاً وجمه انقلب عىل قفاه ،وهذا مناسنب حلالنه يف الندنيا ،ذاك املننافق النذي يتظناهر
بخالف ما هو عليه وباطنه خالف ظاهره ه ذا جيازى يوم القيام  ،فيتحنول سندوده أ
سدود ع يس فينقلب عىل قفاه والعياذ باههل.
{ويدْ عو َن إِ َل السج ِ
ود َف َ
ل َي ْستَطِي ُعون} ،وليس هذا م الت ليف بام ال يطاق؛ أل اههل
ُّ ُ
َُ َْ
تعاأ راد

يظمر خزهيم هبذا ،فال يدخل يف مستل العدز لعذر ،فاههل  قد عذر من ال

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة .)353 / ( -
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يستطيع

يصيل قا ام

لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

يصيل جالسا ،فإ مل يستطع فعىل جنبه ،فمذا يإ داخل يف هنذه

املستل .
قال النبي  « :ص ِّل َقا ِامَ ،فإِ ْ َمل تَستَطِع َف َق ِ
اعدً اَ ،فإِ ْ َمل ْ ت َْستَطِ ْع َف َع َىل َجنْب »  ،و نام
ْ ْ ْ
َ
ً
4

رثبمم اههل تعاأ عىل هذه الصف يوم القيام ليظمر خزهيم وي و جزاًهم م جنس
عملمم يف الدنيا.
{ َخ ِ
اش َعة َأ ْب َص ُار ُه ْم} خاشع بمعنى خاضع  ،والبرص يعرب عام يف القلب ،بنل الوجنه
ثله يعرب عام يف القلب و شد مواضع التعبإ م الوجنه العيننا  ،وهلنذا قنال اههل  عن
ون ِمن َط ْرف َخ ِفي} [الشورى ،]44:وذلن ملنا يعنَتهيم من
ال فار يوم القيام َ { :ين ُظ ُر َ
ِ
َمر َه ُق ُه ْم
مار ُه ْم ت ْ
الرعب والرهب واخلوف مما هم مقبلو عليه ،فقال ها هناَ { :خاش َعة َأ ْب َص ُ

ِذ َّلة} ي تعَتهيم مذل وخزي وعار ،و ي عار و ي مذل وشنار شند من ذلن املوقنف
حينام يوقفو عىل حقيق حاهلم وثفرهم باههل رب العاملك املستحق للعبادة دونام سواه.

ِ
مم َس ُ
مامل ِون} [القلنم ،]44:هنذه
الس ُ
مجود َو ُه ْ
وتتمل يف قولهَ { :و َقدْ كَانُوا ُيدْ َع ْو َن إِ َل ُّ
مقابل ! يف الدنيا ثانوا يتمتعو بالصنح والعافين والقندرة عنىل فعنل الطاعنات وتنرك
املحرمات ل نمم ثانوا مست ربي مستن فك ،واليوم بدل االست بار ذل  ،وبندل التبناهي
والتفاخر خضوع وخشوع ،وقد ثانوا ساملك وهم اآل خالف ذل  ،فمذه مقابل عديب
بك حاهلم يف الدنيا وحاهلم يف اآلخرة .السدود م عظم مظناهر العبودين حيننام يضنع
ا نسا رشف ما فيه وهو وجمه وجبمتنه عنىل األرض ،فالسندود عبنادة عظيمن  ،وال
ِ
ِ
نىل رس ِ
صالة بغإ سدودَ ،ع ْ ُع ْري َام َ ْب ِ َبِى ا ْل َع ِ
نول اههلَِّ
اصَ َّ َ ( :و ْفدَ َثقيف ََّملنا َقند ُموا َع َ َ ُ
ِ
صىل اههل عليه وسلم َن َْز َهل ُ ُم ا َْمل ْس ِددَ ل ِ َي ُو َ َ َر َّق ل ِ ُق ُل ِ ِ
انوا َوالَ
وهب ْم َف ْ
َت ُطوا َع َل ْيه َ ْ الَ ُ ْ
اش َ َ
حي َ ُ
أخرجه البخاري9( -

).

5
هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اههل



لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

التفسري العقدي جلزء تبارك (سورة امللك)

جي ُّبواَ .ف َق َال َر ُس ُ
انوا
اوا َوالَ ُ َ
اوا َوالَ ُت ْع َ ُ
ول اههلَِّ صىل اههل عليه وسلمَ " :ل ُْم َ ْ الَ ُ ْحت َ ُ
ُي ْع َ ُ
والَ َخإ ِِف ِدي َليس فِ ِ
يه ُرثُوع") .
ْ َ
َ
َْ
4

ويف هذا شعار للمؤم بت عليه يغتنم صحته ونشاطه وشبابه قبنل حينال بيننه
وبك ذل حتى يف الدنيا قبل اآلخرةْ « ،
َخنسَ :شن َبا َب َ َق ْب َنل َه َر ِمن َ ،
َخ ًسنا َق ْب َنل َ ْ
ايتَن ِ ْم َ ْ
َو ِص َّح َت َ َق ْب َل َس َق ِم َ َ ،و ِين َ
َاك َق ْب َل َف ْق ِر َكَ ،و َف َر َ
اي َ َق ْب َل ُش ْغلِ َ َ ،و َح َيا َت َ َق ْب َل َم ْوتِن َ » ،
2

وقال« :ب ِ
اد ُروا بِاألَ ْع َام ِل َس ْب ًعا َه ْل ُتنْ َظن ُرو َ ِ َّال ِ َأ َف ْقنر ُمننْسْ َ ،و ِينًنى ُم ْطنأْ َ ،و َم َنرض
َ
ِ
ِ
م ْف ِسدْ َ ،و َهرم م َفنِّدْ َ ،و م ْوت ُجم ْ ِمزِ َ ،و الدَّ َّج ِ
السنا َع ُ
ال َف َُّ
السنا َع َف َّ
ا َيا نب ُينْ َت َظ ُنرِ َ ،و َّ
َ
َ ُ
ُ
َ ْد َهى َو َ َم ُّر» .
4

فالعاقل هو الذي يغتنم فرص التم

فيست رير م العمل الصالح ويزيد م رصيده

فيام يفرح به يوم القيام  ،ما ولئ فقد ع سوا القضي وترثوا العمل وهم ساملو حتنى
ُظمر هلم حاجتمم وافتقارهم أ العمل ملا حيل بينمم وبيننه ،فقنال تعناأَ { :و َقمدْ كَمانُوا
يدْ عو َن إِ َل السج ِ
ود َو ُه ْم َس ُ
امل ِون}.
ُّ ُ
ُ َْ
وبعد هذه الصورة البئيس التي ذثرها اههل  ع حال هؤالً قنال  :فنذر ،،ومنا
اْل ِد ِ
عظم هذه اجلمل ! ،ثيف يقول اجلبار َ { ف َذ ْر ِن َو َمن ُيك َِّذ ُب ِ َِب َذا َْ
يث} [القلم]44:
ثتنام يقول ِّ
خل بيني وبينه ،اترك مره يل ،نا تواله ،فمي عبارة هتديد ووعيد ،لو صدرت
م حد سالطك الدنيا وجبابرهتا ل ا هلا وقع ،ف يف ذا صدرت م اههل ؟! ثام قال
ت َل ُه َمال ََّّم ْمدُ ودا} [املندثر ]42-44:وهننا
ت َو ِحيدا * َو َج َع ْل ُ
يف املدثرَ { :ذ ْر ِن َو َم ْن َخ َل ْق ُ

أخرجه أحمد ,) 94 2( -وأبو داود.)2235( -
3
أخرجه النسائي في الكبرى ) 523( -و الحاكم ,)9553( -وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
2
أخرجه الترمذي ,)3223( -وقال :هذا حديث حسن غريب.
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مد ِ
اْل ِ
يقولَ { :ف َذ ْر ِن َو َمن ُيك َِّذ ُب ِ َِب َذا َْ
يث} وقند ذثنر يف ول السنورة امل نذبك بنالقرآ
العظيم القا لك عنه ( ساطإ األولك)،فتعاد ذثر ت ذبيمم وتوعدهم قا ًالَ { :ف َذ ْر ِن َو َمن
اْل ِد ِ
ُيك َِّذ ُب ِ َِب َذا َْ
يث} املراد باحلديث القرآ العظيم.
اههل حتدث به ،وقال سبحانه عنهَ { :ما َي ْمْتِ ِ
يهم

وم سامً القرآ احلديث ،وال ش
ِّمن ِذكْر َّمن َّر ِِّبِم ُُّّمْدَ ث إِلَّ ْاست ََم ُعو ُه َو ُه ْم َي ْل َع ُبون} [األنبياً ]2:أل اههل يت لم متنى شناً
ثيف شاً ،فمو سبحانه ت لم بالقرآ العظيم حيث اقتضت ح مته ومشيئته.
{ َسن َْستَدْ ِر ُج ُهم ِّم ْن َح ْي ُ
ث لَ َي ْع َل ُمون} [القلم ]44:االستدراج ثام وصفه بعند ذلن

م حيث ال يعلمو نوع م امل ر ونوع م ال يد ،اسنتزالل هلنذا ال نافر شنيئا فشنيئا،
فيخيل ليه نه عىل ءً في تشف فدتة نه ليس عىل ءً ،و

مره ذهب سندى واهننار

دفع واحدة ،فاالستدراج ي و بت يممل اههل للظامل وال افر والفاسق والفاجر واملانك
حتى يتخذه عىل حك يرة.
وقد جاً يف احلديث َّ ِ « :اههلََّ َليم ِيل لِل َّظ ِ
نذ ُه َمل ْ ُي ْفلِتْن ُه» َق َ
املِ َحتَّنى ِ َذا َ َخ َ
نم َق َنر َ:
نالُ :ث َّ
ُْ
املِ ِ َّ َ ْخ َذه َلِنيم َش ِ
{ َوث ََذل ِ َ َ ْخ ُذ َر ِّب َ ِ َذا َ َخ َذ ال ُق َرى َو ِه َي َظ َ
نديد} [هنود، » ]452 :
ُ
4

وم تتمل فيام جرى يف سابق العصور ويف األقوام النذي خنالفوا نبيناًهم ويف جمرينات
األحننداث املعننادة جينند هننذه السننن الربانين  ،يتننبدح الظننامل ويننرى لنفسننه السننيطرة
واالستطال ويقولَ { :ما ُ ِري ُْم ِ َّال َما َ َرى} [يافر ،]22 :ثم يتتيه اههل تعاأ من حينث مل
حيتسب.
ففرعو عىل سبيل املريال بلأ به احلال

يقولَ { :نَا َر ُّب ُُم ْاألَ ْع َىل} [النازعات:

أخرجه البخاري ,)5353( -ومسلم .)3552( -متفق عليه.
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 ،]24و
ملوسىَ { :ل ِئ ِ
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يقول لقومهَ { :ما َعلِ ْم ُت َل ُْم ِم ْ ِ َله َي ْ ِ
نإي} [القصن
ك} [الشعراً ،]22 :ه نذا يبلنأ
َّاَّت َْذ َت ِ َهلًا َي ْ ِإي َألَ ْج َع َلنَّ َ ِم َ ا َْمل ْس ُدونِ َ

 ،]43 :ويقنول

الغدر والعدب والزهو با نسا حينام ينسى حقيق العبودي زاً حقيقن األلوهين ينت
ِِ
ِ
نو ِم َ َلن ْي َس ِيل ُم ْلن ُ
هبذه العدا ب واملضح ات ،وقالَ { :ونَا َدى ف ْر َع ْو ُ ِيف َق ْومه َق َال َيا َق ْ
ِمرص و َه ِذ ِه األَهنار َ َْت ِري ِم َ ْحتتِي َ َف َ ِ
رصو * َ ْم َنَا َخ ْإ ِّم ْ َه َذا ا َّل ِذي ُه َو َم ِمنك َوالَ
ْ َ َ
َْ ُ
ال ُت ْب ُ
َي َا ُد ُيبِك} [الزخرف ]44:فامذا ثا شتنه؟ يرقه اههل يف املاً الذي ثنا يتمندح بنه و
األهنار َتري م حتته ،هل ه اههل و يرقه يف اليم.
وعىل املؤم

يتفط لنفسه ،فإ ثا يقع منه ظلم اآلخري فليعلم

مت ك اههل له

هبذا ال يعني نه بمنتى ومندى ومعزل ع العقوب  ،فإنه يممل له ،والظلم مرتعه وخنيم،
م يظلم م حتت يده م زوج و ولد و جإ و يإ ذل فال يظ
تعني استباح حقه والتامدي فيه ،ليعلم

قدرته عليه هنذه

اههل  يممل ل نه ال هيمل.

وثذل م يظلم نفسه با رساف باملعاا والذنوب ،قد يتتيه اههل عىل حك يرة ثنام
ِ
ِ
مم نَممئِ ُمون* َأ َو
خرب اههل  ع هل القرىَ { :أ َف َْم َن َأ ْه ُل ا ْل ُق َرى َأن َي ْْت َي ُه ْم َب ْْ ُسنَا َب َياتما َو ُه ْ
َأ ِم َن َأ ْه ُل ا ْل ُق َرى َأن َي ْْتِ َي ُه ْم َب ْْ ُسنَا ُضحى َو ُه ْم َي ْل َع ُبون * َأ َف َْ ِمنُو ْا َمك َْر اّللهِ َف َ
ْمر اّللهِ
ل َي ْمْ َم ُن َمك َ

إِلَّ ا ْل َقوم َْ ِ
اِسون} [األعراف.]22-22:
ُْ
اْل ُ
فالذي ينبغي للمؤم

ي و عنىل وجنل و ينشنت يف قلبنه ورع وَّتنوف وحتنرج

وحتوط م الظلم ،فإ الظلم مرتعه وخيم ،والظلم ظلامت يوم القيام .
{ َو ُأ ْم ِل ََُل ْم إِ َّن َك ْي ِدي َمتِي} ،يف اآلي ثبات صف ال يد ههل تعاأ ،فقند وصنف نفسنه
ون َك ْيمدا *
بال يد وامل ر واملخادع واالستمزاً يف آيات دحيات ،فقال { :إِ ََّّنُ ْم َيكِيدُ َ
8
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ِ
مري ا َْملماكِ ِرين}
ُمر َ
ون َو َي ْمك ُ
َو َأكيدُ َك ْيدا} [الطنارق ،]41-44:وقنالَ { :و َي ْمك ُ
ُمر اّللهُ َواّللهُ َخ ْ ُ
[األنفالَ { ،]45:و َمك َُروا َمكْرا َو َمك َْرنَا َمكْرا َو ُه ْم لَ َي ْش ُع ُرون} [النمل ،]45:يستمزؤو :
َاد ُعو َ اههلََّ و ُهو َخ ِ
{اههلَُّ يستَم ِز ُئ ِهبِم} [البقرةُُ { ،]44 :ي ِ
اد ُع ُم ْم} [النساً ،]442 :وقال:
َ َ
َْ ْ
ْ
{ َو ُه َو َش ِديدُ ا ْملِ َح ِ
ال} [الرعد.]44 :
فالواجب ثبات ما ثبت الرب لنفسه يف ثتابه و ثبته له نبيه  عىل الوجه الال ق به،
ل

هذه الصفات م الصنفات املتقابلن التني تنقسنم مندلوالهتا أ ومنود ومنذموم،

فال يد نوعا  ،ثيد ومود وثيد مذموم ،وامل ر نوعا م ر ومود وم ر مذموم ،واخلداع
واملحل ثذل .
نوعا واالستمزاً نوعا ،
ْ
ال يد وامل ر يدال عىل يصال العقوب بطريق خفي  ،فنإ ثاننت العقوبن تصنل أ
مستحق فمو ومود ،و ذا ثانت تصل أ يإ مستحق فمنو منذموم ،مرينال ذلن  :لنو
رجال وتاال ،احتال عيل الناس وم ر هبم ومجع مواهلم و يراهم بتنه يريند

يتناجر هبنا

و طمعمم باألرباح ثم فر هبا ،فمذا نسميه ماثرا ونسمي عمله م را ،نسميه ثا دا ونسمي
عمله ثيدا ،ل نه مذموم ،ألنه وصل األذى والرضر أ اآلخري بطريق خفي بغإ حق.
فلو انتدب له رجل م رجال األم  ،م الاط اجلنا ي واستدرجه واتصل به وقال
لدي مبلأ و حب

َتر به و يراه حتى استطاع

ويقبض عليه ويودعه السد  ،فمنذا

م ر وثيد وخداع ل نه ومود ألنه وصل أ مستحقه.
فالذي ُيريبت ههل تعاأ م هذه األوصاف ما ثا ومودا؛ أل اههل له صفات ال امل،
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َمروا َمكْمرا
ال يتطرق ليه النق بش ل من األشن ال ،فندند اههل يقنولَ { :و َمك ُ
ون َك ْيمدا * َو َأكِيمدُ َك ْيمدا}
مم َيكِيمدُ َ
مم لَ َي ْشم ُع ُرون} [النمنل{ ،]45:إِ ََّّنُ ْ
َو َمك َْرنَا َمكْرا َو ُه ْ
فيدعلما عىل سبيل املقابل .
وال جيوز

يشتق منما سامً حسنى فال يقال م سام ه املاثر ،م سام ه ال ا د ،م

سام ه املخادع ،م سام ه املستمزئ ،ألهنا توهم معنى فاسدا ،فلام ثانت يم

تنوهم

معنى فاسدا مل يشتق منما سامً حسنى ،بل وال ُيرب عن اههل هبنا ال عنىل سنبيل التقييند،
فيقالُ :يادع املخادعك ،يستمزئ باملستمز ك ،ي يد بال ا دي  ،يم نر باملناثري تعظنيام
جلناب الرب وتنزهيا له ع صفات النق

والعيب ومماثل املخلوقك.

{إِ َّن َك ْي ِدي َمتِي} ي شديد ،بخالف ثيد الناس و حنابيلمم فإننه ين شنف ويتعنرى
وي و واهنا ،ل

ثيد اههل متك ،فإنه حي م  الوقيع بتعدا ه حتنى يتدرعنوا مرارهتنا

ويصلوا أ سو حال.
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