
  سورة البلد

وهذه افسقرة وافتل تِٔٓٚ . شّٔٝ هبذا االشؿ فقرود هذا افٍِظ ؾٔٓٚ (افبِد)شقرة 

  –إن صٚء اهلل - تتنٚهبٚن يف بًض ادَٚصد، بؾ يف ـثر مـ ادَٚصد، ـام شٔتبغ 

 : (افبِد)ؾّـ مَٚصد هذه افسقرة شقرة 

  .بٔٚن ضبًٜٔ احلٔٚة، واإلٕسٚن- 

 .بٔٚن بًض ميٚهر افربقبٜٔ يف افٍْس- 

 .إظالء افَٔؿ اإليامٕٜٔ، واخلَِٜٔ- 

 . إثبٚت ادًٚد - 

   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]

 ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 [   ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ   ڱ ڱ

ِسؿُ ]   : فٍِّرسيـ ثالثٜ مذاهٛ يف مًْٚه: [اَل ُأؿْق

 .أن هذا األمر مـ افيٓقر، وافبٔٚن، بحٔٞ ال حيتٚج إػ ؿسؿ: إٔف ٍٕل فَِسؿ، يًْل - 1

ُٖؿسؿ هبذا : ٕٚؾٜٔ، وتَدير افُالم (ال): أن ادٍْل حمذوف - 2 فٔس األمر ـام زظّتؿ، ؾ

فٔس األمر ـام : فٔسٝ متسِىٜ ظذ افَسؿ، بؾ متسِىٜ ظذ حمذوف، أي (ال)افبِد، ؾـ

 . زظّتؿ، وادظٔتؿ، أؿسؿ هبذا افبِد، ؾٚفَسؿ إًذا، مثبٝ، خالؾٚ فَِقل األول

ؾٓذا مـ جْس ؿقفف . فتٖـٔد افَسؿ، ؾٚفزيٚدة يف ادبْك، زيٚدة يف ادًْك (ال)أن  - 3

، {76:الواقعة} [حب جب يئ ىئ مئ یجئحئ ی ی ی]: تًٚػ



ًٔٚ فَِسؿ، بؾ تٖـًٔدا فف، بدفٔؾ ؿقفف[جئ ی ی ی ی]: ؾِؿ يُـ ؿقفف ٍٕ  :

 .(وإٕف فَسؿ)

 وبْٔف وبغ افَقل األول صِٜ، ؾُٖٕف يدل ظذ أن .وهذا القول الثالث أرجح األقوال 

، واضح، جع، طٚهر وال ئِؼ افتًبر بٖن . فِتٖـٔد (ال)ويُقن هذا احلرف . هذا األمر بغن

ؾِٔس يف - حٚصٚ وـال - زائدة، وإن ـٚن مـ ؿٚل إهنٚ زائدة ال يَهد بٚفزيٚدة،  احلنق  (ال)

 . وإٕام ؿهد إٔف ال يراد هبٚ مًْٚهٚ ادتبٚدر، وهق افٍْل. ـتٚب اهلل تًٚػ حرف زائد ظـ احلٚجٜ

 .فًِٓد (ال)مُٜ رشؾٓٚ اهلل، ؾتُقن : [بٚفبِد]وادراد

أؿسؿ هبذا افبِد، حٚفٜ ـقٕؽ حؾ بف، :  افقاو هْٚ حٚفٜٔ، يًْل[چ چ ڃ ڃ ڃ]

 افبَٚع وحمّد ؾُّٜ، أرشف .  وحهقفف بفؾٔتوٚظػ رشف افبِد، بؼف وجقد افْبل  

   .ؾآجتّع افؼؾٚن . أصٗف بْل آدم 

 :،  بًد اتٍٚؿٓؿ ظذ أن ادراد بٚفبِد مُٜ(حؾ)وؿد اختِػ ادٍرسون يف ؿقفف 

وإٔٝ يٚ حمّد، ؿد أحِٝ فؽ شٚظٜ مـ هنٚر، وذفؽ ظٚم : ؾذهٛ بًوٓؿ إػ أن ادراد- 

افٍتح، إٔف ؿد أحؾ فؽ افَتٚل ؾٔٓٚ مع حرمتٓٚ، وأهنٚ مل حتؾ ألحد مـ ؿبِف، وفـ حتؾ 

،  ؾٕ٘ف ويف هذا دفٔؾ ظذ صدق افَرآن، وظذ صدق ٕبقتف  : ؿٚفقا. ألحد مـ بًده

ظذ مَتٙ هذا افَقل، ؿٔؾ فف ذفؽ، وهق بًد يف مُٜ مستوًػ، ؾٖخز اهلل تًٚػ بام 

  َيىَِّرد يف  صًٚهبٚ، خٚئٍٚ يُقن بًد شْغ، أن مُٜ شتدخؾ يف ضٚظتف، وهق إذاك  

هذا هق افَقل األول، وظِٔف مجع مـ . ظذ ٍٕسف، وظذ أصحٚبف، ومع ذفؽ يبؼ هبذا

 .  ادٍرسيـ، وفف حظ مـ افْير، واألثر



احلؾ ادَٚبؾ فالرحتٚل، ؾٚهلل : يًْل. حالل، مَٔؿ: أي (حؾ)افَقل افثٚين أن مًْك  -

 مَٔاًم هبٚ يف افًٓد ادُل؛ ألن اآليٜ ٕزفٝ  يف تًٚػ يَسؿ هبذا افبِد حٚل ـقن ٕبٔف  

 . مُٜ

وإٔٝ حالل افدم، ؿد أهدرت : ، أي(حؾ)وؾٔف بًد، أن ادراد بـ: افَقل افثٚفٞ -

 . ؿريش دمؽ

 : افقافد، وافقفد، متَٚبالن: [   ڇ ڇ چ چ] 

وإػ هذا ذهٛ ابـ جرير افىزي. افًّقم: ؾَٔؾ إن ادراد ـؾ وافد ووفده، يًْل* 
()

 - 

.       ؾٔنّؾ مـ يِد مـ األٕس، واجلـ، وافىر، وافقحش، وـؾ يشء- رمحف اهلل 

 :  وخهف بًض ادٍرسيـ ببًض إٔقاظف

 .آدم وذريتف:ؾَٚل بًوٓؿ أي- 

 .(افبِد)وؿٚل بًوٓؿ إبراهٔؿ ووفده؛ دْٚشبٜ ذـر مُٜ - 

وهذا يف افقاؿع يرجع إػ افَقل األول؛ ألٕف مـ تٍسر افقء ببًض إٔقاظف، واألوػ 

وافد، وؽر وافد، ظذ : ظذ إٔف ؿد ؿٔؾ أيًوٚ. افًّقم؛ ألن افٍِظ افًٚم ينّؾ مجٔع أؾراده

وأمٚ ظذ مٚ تَدم مـ ذـر افًّقم، ؾ٘هنٚ . ووافد، وظٚؿر: ٕٚؾٜٔ، ـٖٕف ؿٚل (مٚ)اظتبٚر أن 

 .مقصقفٜ

تٍٔد افتٖـٔد  (ؿد)افالم جٚءت يف جقاب افَسؿ و: [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] 

 .وادراد جْس اإلٕسٚن، أو افُٚؾر، خٚصٜ. وافتحَٔؼ

                                                           
(. 24/408) تفسير الطبري ((



وظذ هذا ؾ٘ن ؿِْٚ أن ادراد . افندة، وافْهٛ، وافًْٚء: ؿٔؾ يف تٍسرهٚ: [ ڌ]

ـام . أن ـؾ إٕسٚن يُٚبد يف هذه احلٔٚة، ويًٚين وينَك: جْس اإلٕسٚن، ؾٚدًْك: بٚإلٕسٚن

: ؿٚل تًٚػ آلدم، حْٔام وصػ فف اجلْٜ  ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ]

، ؾّـ خرج مـ اجلْٜ {119-117:طه} [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک

إػ افدٕٔٚ ؾٓق يف صَٚء، وهق ادًٕٚٚة، وادُٚبدة، ومٚ يِحؼ اإلٕسٚن يف مجٔع أضقاره، مـ 

وهذا أمر يستقي ؾٔف مجٔع بْل ادم، ؾٚإلٕسٚن، فق تٖمِٝ يف شرتف مـ حغ . ظرسظْٝ، و

محِف، إػ وضًف، إػ رضٚظف، ؾسظرظف، وتًرضف يف حٔٚتف فِّرض، واهلؿ، وافٌؿ، 

 . وافنَٚء، وإٔقاع افباليٚ، إػ حغ وؾٚتف، وجترظف شُرات ادقت، يف ـبد متهؾ

تٖمؾ محؾ اإلٕسٚن، مـ حغ أن يَِك ٕىٍٜ يف رحؿ أمف، وهق يتَِٛ مـ حٚل إػ حٚل، 

ثؿ إذا اـتّؾ خَِف، وهتٖٔ فِخروج، خرج مـ تِؽ ادسٚفؽ افؤَٜ احلرجٜ، بحٚل تُقن 

األم ؾٔٓٚ بغ احلٔٚة وادقت، ؾٔخرج إػ هذه افدٕٔٚ، وأول مٚ يهدر مْف أن يكخ، ـام أخز 

ْـق َمسن  ) افْبل   ؾُّ َصِٚرًخٚ ِم ِٓ َت َٔسْق ُف ِحَغ ُيقَفُد َؾ سُّ َّ ْٔقَىُٚن َي ُفقٍد ُيقَفُد إاِلَّ َوافنَّ ْـق َمقْق َمٚ ِم

ٚ َٓ َْ َيَؿ َوابْق ُٚه إاِلَّ َمرْق ْٔقَىِٚن إِيَّ متٍؼ ظِٔف"افنَّ
()

ْٔقَىٚنِ ":  ويف روايٜ مسِؿ  ِٜ افنَّ َس َٕخْق ْـق   ثؿ يُٚبد ،"ِم

بًد ذفؽ اإلضًٚم، وافرضٚظٜ،  ويىرأ ظِٔف مـ إٔقاع افتقظُٚت، واألمراض مٚ اهلل بف 

ظِٔؿ، إػ أن ينتد ظقده، ثؿ بًد أن ينٛ يِحَف مٚ يِحؼ هذا ادخِقق افؤًػ مـ األمل، 

وادرض، وافوًػ، واهلؿ  ومجٔع إٔقاع ادزظجٚت يف هذه افدٕٔٚ، ثؿ بًد ذفؽ يِحَف افُز، 

واهلرم، وافوًػ، ومٚ أدراك مٚ يِحؼ افُبر يف آخر ظّره مـ ادنَٜ؛ يف منٔتف، ويف 

 ادقت، اظتكتف افسُرات، حرضهثؿ إذا . هُذا افدٕٔٚ ـبد يف ـبد. هوّف، ويف مزاجف

ـؾ ذفؽ ـبد يستقي ؾٔف بْق آدم؛ ادٗمـ، . وافندائد، وافُرب، حتك يسِؿ افروح إػ بٚرئٓٚ

. ؾٕ٘ٚ مٚ وظدٕٚ بًْٔؿ يف هذه افدٕٔٚ، وهذا مـ حُّٜ اهلل افبٚفٌٜ، وافُٚؾر، افز، وافٍٚجر

وألجؾ ذفؽ ـٚن يف ٍٕس ـؾ مٗمـ صقق دؾغ إػ اجلْٜ، إػ ادْٚزل األوػ، ألهنٚ هل افدار 

                                                           
 (.2366)صحيح مسلم,(4274) صحيح البخاري ()



افتل يًْؿ شٚـْٓٚ، ؾال يبٖس وال حيزن، وال يَِؼ، وال جيقع، وال يوحك، وال يًىش، وال 

هذا افنقق افدؾغ حُّٜ بٚفٌٜ، دٚ أن أخرجْٚ افنٔىٚن مـ اجلْٜ، بقشقشتف، . يِحَف ـبد

ٚ يف افٍْس، ويف افٍىرة ًَ - ٕند بـ افَٔؿ أوؿد . وـٔده، بَل هذا افتقق إػ افرجقع إفٔٓٚ ظّٔ

ًٚ مجِٜٔ، تهقر هذا ادًْك، ؾَٚل-  رمحف اهلل   : يف هذا أبٔٚت

 ازفؽ األوػ وؾٔٓٚ ادخٔؿـنـم إهنٚـدن فـٕٚت عـػ جـي عـؾح

 مـا وٕسـؾـإــرد إػ أوطـــن رىـهؾ تـظدو فـيب الـْٕٚ سـوفؽ

ؾْحـ ـٚألشر، .     ؾَد شبٕٚٚ ظدوٕٚ افنٔىٚن، وأخرجْٚ مـ اجلْٜ بقشقشتف وإؽرائف ألبقيْٚ

يف شجـ، يف بًَٜ مـ بَٚع األرض، يًتِٟ يف ؿِبف مـ افنقق إػ مقضْف، ومْٚزفف األوػ،  

 . مٚال يقصػ

 ؽرمـهق مـإف فـضٝ بف أوطـوش أىــؽريٛ إذا نـمقا أن الـد زعـوق

 حُؿـيْٚ تـداء فـحٝ األعـأض هٚـربتْٚ افتل لـوق غـوأي اؽساب ف

، بحُّتف افبٚفٌٜ، ظذ هذا افْسؼ وظذ هذه  ـْٖٕٚ يف ؽربٜ، ؾٓذه افدٕٔٚ، جًِٓٚ اهلل، 

افقضًٜٔ؛ افقاحد ال يُٚد يٍرح، حتك يبتئس، وال يُٚد يهح، حتك يّرض، وال يُٚد هيْٖ، 

 [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]حتك ينَك، يتَِٛ يف األحقال، ـام يف ؿقل اهلل تًٚػ 

،   جًِٓٚ اهلل تًٚػ ذفؽ، حتك ال ٕستْٔؿ، وٕسسشؾ، وْٕسك ظبٚدة ربْٚ، {19:االنشقاق}

بؾ ٕحس بٚحلٚجٜ ادٚشٜ إػ افًقد إػ احلٔٚة اهلٕٚئٜ، إػ احلٔٚة ادستَرة، إػ احلٔٚة ادىّئْٜ، إػ 

   {64:العنكبوت} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ]: احلٔٚة احلََٜٔٔ

 .ؾًْبده فْيٍر بذفؽ 

افُٚؾر ادُْر فِبًٞ، ويٗيد هذا : أن يَٚل إن اإلٕسٚن هْٚ ادراد بف: افتقجٔف افثٚين- 

:ادًْك إٔف هق افذي ئًش افُبد احلََٔل، ؾ٘ن اهلل تًٚػ ؿٚل  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ] 

، ؾٚفُٚؾر جيد مـ افًْٚء،  {124:طه} [ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ



وافًْٝ، وادنَٜ، أضًٚف مٚ جيده ادٗمـ يف هذه افدٕٔٚ، وإن بدا خالف ذفؽ، وإن بدا يرؾؾ 

بٚألثقاب افٍٚخرة، ويرـٛ ادراـٛ افٍٚرهٜ، ويسُـ افَهقر افًٚمرة، فُـ يف ؿِبف ؾٚؿٜ، 

ٚ]: وُٕد، وصَٚء، وضْؽ، ـام ؿٚل اهلل،  ًُ ًٜ َضْْق َٔن ًِ  .[َؾِ٘نَّ َفُف َم

وهذا يتْٚشٛ مع مٚ شٔذـر . مْتهًبٚ، مًتدل افَٚمٜ: أي (ـبد)ؿٔؾ إن مـ مًٚين و- 

ِ ]بًد ذفؽ 
ْٔقَْغْق ؾْق َفُف َظ ًَ َٕجْق ْق  ِ . َأمَل َتغْق ٍَ ًٕٚ َوَص  .  فُـ ادًْك األول مَدم[َوفَِسٚ

يف ـبد : افسامء، ـام يَٚل (افُبد)أن ادراد بـ: وؿٔؾ مًْك ثٚفٞ، فُْف مٌرب، وهق- 

 .  افسامء، وأن آدم خِؼ يف افسامء، ؾُٔقن ادراد بٚإلٕسٚن آدم

أييـ ذفؽ اإلٕسٚن أن فـ : اشتٍٓٚم إُٕٚري، يًْل [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] 

.  افُٚؾر: يَٓره، ويٌِبف أحد، وهذا يٗيد أن ادراد بٚإلٕسٚن

ويَٚل إن هذه اآليٜ ٕزفٝ يف رجؾ مـ ؿريش، صديد، مْٔع، ظزيز، ؿقي افبْٜٔ، ؿقي 

أبق األصديـ واشّف أشٔد بـ ـِدة اجلّحل ـٚن مًروؾٚ اخلَِٜ، صديد افبىش، يَٚل فف 

ؾٔجذبف ظؼة . بٚفَقة وافندة جيًؾ األديؿ افًُٚطل حتٝ ؿدمٔف ؾَٔقل مـ أزافْل ؾِف ـذا

 رجٚل حتك يّزق األديؿ وال تزول ؿدمٚه، وـٚن صديد افٍُر وافًداوة فِْبل 
()

.  

 وال صؽ أن األخذ بٚفًّقم مَدم، وال يّْع أن يُقن هذا مـ صقرهٚ، وأن ذفؽ 

 . افُٚؾر افذي زظؿ أن فـ يَدر ظِٔف أحد، يدخؾ يف مًْٚهٚ

 . ذفؽ اإلٕسٚن افُٚؾر: أي (يَقل )

أؾْٔٝ وإٍَٔٝ، وهق ـْٚيٜ ظـ ـثرة اإلٍٕٚق، وظدم :  أي[ک ک ک ک ڑ]

ُٝ ]ألن هذه افٍِيٜ . ادبٚالة ُْق َِ ؼ [َأهْق ٍَ وهذا . تدل ظذ ادجٚزؾٜ، وظدم ادبٚالة، وـثرة ادْ

                                                           
 (.20/63) الجامع ألحكام القرآن ()



مـ بالؽٜ افَرآن؛ ـؾ ـِّٜ يف مقضًٓٚ، ال تَقم أخرى مَٚمٓٚ متًٚمٚ، بؾ حيتٚج فتقضٔح 

 .افُِّٜ افقاحدة إػ ظدة مٍردات

مٚال ـثرا، ؿد تراـؿ بًوف ؾقق بًض فُثرتف، ؾٓذا افُٚؾر يتٍٚخر بٖٕف :  يًْل[ُفَبًدا]

 .  األمقال يّْٜ ويرسة، وال يبٚيل بٚفٍَْٜ، ويٍخر هبذا افهْٔعيبذر

ْق َيَرُه َأَحدٌ ] ُٛ َأنْق مَل  أي أييـ ذفؽ افُٚؾر أن اهلل مل يىِع ظِٔف، وهق يٍرق هذه [َأحَيْقَس

 .  فهد ظـ شبٔؾ اهلل؟ وال صؽ أن يف مثؾ هذا افتًبر هتديد بِٔغ يف ااألمقال، ويٍَْٓٚ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]: حيسٛ افُٚؾر إٔف بّْٖى ظـ اهلل ـام ذـر اهلل، 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] {80:الزخرف} [   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ؿٚل تًٚػو. {181:آل عمران} [ ڀ ڀ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

، وظـ افنًقر هذه افٌٍِٜ ادىبَٜ ظـ اهلل،  . {179:األعراف} [ڦ ڦ ڦ

وهُذا، حْٔام يىٔػ بَِٛ ادسِؿ ٕقع ؽٍِٜ، ؾٔرسف يف . برؿٚبتف، هل افتل أوردهتؿ ادٓٚفؽ

 هادًٚيص وافذٕقب، وإن ـٕٚٝ ؽٍِٜ ٕسبٜٔ، فُـ بَدر مٚ يَع يف افَِٛ مـ افٌٍِٜ، تزل ب

ؿِٛ بّهبٚح الؿع ؾريسٜ افذٕقب، وؾريسٜ هقاجس افنٔىٚن وحْٔام يستْر يافَدم، و

ويبك . افذـرى، وافًِؿ بٚهلل، ؾ٘ن هذا افْقر اإلهلل حيرق مجٔع افنٓقات، ومجٔع افنبٓٚت

ـؾ هذه افنٓقات، ؾتبدو  األصٔٚء ـام هل، وئّز بغ احلؼ وافبٚضؾ، يُقن ظْده ؾرؿٚن، وير

أمٚمف، وـٖهنٚ ال يشء، ال يبٚفٔٓٚ، وال يتٖثر هبٚ، بٍوؾ هذه افذـرى افتل ؿٚمٝ يف ؿِبف؛ مـ 

وهذا يدفْٚ ظذ أمهٜٔ تًٚهد افَِٛ بٚفذـرى، ؾ٘ن حٔٚة افَِٛ . افًِؿ بٚهلل، ومًرؾتف

ؿٚل .  ؾِٔحذر اإلٕسٚن مـ افٌٍِٜ{55:الذاريات} [ڦ ڦ ڦ ڦ ]بٚفذـرى 

﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے]: اهلل تًٚػ

ؾ٘ذا  {16:احلديد} [          ﯁ ﯀ ﮿ 



إٓسٝ مـ ؿِبؽ ؿسقة، ؾٚشتِْف بٚفذـرى، وابحٞ ظـ مثرات اإليامن، ومثبتٚت افَٔغ، 

وإيٚك أن تتامدى يف افٌٍِٜ، ؾٕ٘ف ـِام متٚديٝ صًٛ . حتك يرجع افَِٛ إػ صحتف، وضبًٔتف

 .افًقد

 :ثؿ تٌر أشِقب افسقرة، وأتك فقن جديد مـ وؿع اآليٚت، واجلّؾ، ؾَٚل تًٚػ

 يف افَرآن مـ افقؿع [   ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] 

 .اجلّٔؾ، وافتٖثر افبِٔغ، واألشجٚع احلسْٜ، مٚ يٖخذ بّجٚمع افَِقب

هذا اشتٍٓٚم تَريري، بًّْك جًِْٚ فف ظْٔغ، وفسٕٚٚ  [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] 

ن ميٚهر افربقبٜٔ ؾ٘وهذا مـ ميٚهر ربقبٜٔ اهلل يف افٍْس؛ . وصٍتغ، وهديْٚه افْجديـ

تُقن يف افٍْس، وتُقن يف اآلؾٚق، ؾٍل هذه افسقرة ذـر اهلل تًٚػ ميٚهر افربقبٜٔ يف 

: وؿد ؿٚل ربْٚ، . افٍْس، ويف افسقرة افتٚفٜٔ، شٔذـر ميٚهر افربقبٜٔ يف اآلؾٚق

 .{53:فصلت} [ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ]

ؾام افذي أودع ! جًؾ اهلل تًٚػ فُؾ إٕسٚن ظْٔغ يبك هبام، وهذا مـ ظجٚئٛ اخلِؼ

، هذه ؟ ملَ ال يبك اإلٕسٚن ب٘هبٚمف؟ ـٔػ جًؾ اهلل، إلبهٚرهذه اخلاليٚ افَدرة ظذ ا

  .احلدؿٜ، وؾٔٓٚ افًغ افتل ـٚفِٗفٗة تتٖفؼ، وتبك األصٔٚء، وتتًرف ظِٔٓٚ؟

ويف هذه افٍِتٚت، هز هلذه افٍْقس افٌٚؾِٜ، افتل وجدت ٍٕسٓٚ ظذ هٔئٜ مًْٜٔ، ثؿ مل 

 .  {21:الذاريات} [   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]وؿد ؿٚل ربْٚ . تتٍُر يف إٍٔسٓٚ

[ًٕٚ  هذا افِسٚن يتُقن مـ ظؼات، وربام ادئٚت، مـ افًوالت، افتل تًّؾ [َوفَِسٚ

 وامتداًدا، فتسٚظد يف تُقيـ إَٕبًٚضٚيف ـٚؾٜ االجتٚهٚت؛ صًقًدا، وهبقًضٚ، يًّْٜ، ويرًسة، 

و صؾ، فهٚر اإلٕسٚن ـٚفبّٜٓٔ افًجامء، ال أفق ؿىع افِسٚن، . افبٔٚنافْىؼ وافُِامت، و

 . يستىٔع أن يًرب ظـ ٍٕسف



[ ِ َتغْق ٍَ  هٚتٚن افنٍتٚن افِتٚن ـٚفبقابٜ جلقف اإلٕسٚن، يٍتحٓام، ويٌَِٓام بَّدار، [َوَص

، فقجد ظجبٚ؛ هذه األٕسجٜ افتل تٌىل مٚفق تٖمؾ اإلٕسٚن يف ؾٚئدتف. ؾٔٓام مجٚل، وؾٔٓام ؾٚئدة

ويتبغ ذفؽ حْٔام يهٚب اإلٕسٚن بآؾٜ يف . افنٍتغ، ذات ضبًٜٔ خٚصٜ حلٍظ فِجقف

يدرك . صٍتٔف؛ ؾٔتًىؾ ـالمف، أو يِتٚث، ويسٔؾ فًٚبف مـ ؾٔف، ـام ادًتقه، أو افبّٜٓٔ

وهذا جزء مـ ـؾ، وؿِٔؾ مـ ـثر، . اإلٕسٚن أن هذا اخلِؼ خِؼ ظجٔٛ، وضع يف مقضًف

وإال ؾ٘ن يف خِؼ اإلٕسٚن، مٚ إن يًد، ال حيل، مـ ظجٔٛ . مـ ظجٔٛ خِؼ اهلل فإلٕسٚن

  . خِؼ اهلل 

وهذه اهلدايٜ . دفِْٚه، وبْٔٚ فف، وظرؾْٚه:  هديْٚه أي[ڻ ڻ ڻ]ثؿ تٖمؾ 

، ظرف هذا  أن اهلل : يًْل. ضريؼ اخلر، أو افؼ: هدايٜ دالفٜ، وبٔٚن؛ ألن ادراد بٚفْجديـ

 .اإلٕسٚن اخلر وافؼ، وأمره بٚخلر، وهنٚه ظـ افؼ

، واضح، فزوزه وطٓقره: واألصؾ أن افْجد . مٚ ارتٍع ظـ األرض، ؾُٖٕف ضريؼ بغن

ومْٚشبٜ افٍِظ فِثديغ واضح ألن .  افثديغ[ ڻ ]وؿٚل بًض ادٍرسيـ إن ادراد 

فُـ مع ذفؽ ؾ٘ن هذا . وهذا افَقل فٔس بًًٔدا، وإن ـٚن افَقل األول أرجح. افثدي بٚرز

افَقل وؿد روي ظـ بًض افهحٚبٜ
()

، فٔس بًًٔدا، ألٕف مْٚشٛ دٚ تَدم مـ ذـر افِسٚن، 

 . وافنٍتغ، وافًْٔغ

 أهلؿ  ادقفقد أن يِتَؿ ثدي أمف،  وذفؽ أن اهلل ، أن يراد بٚفْجديـ افثديغيبًدؾال 

ضٍؾ ال يِّؽ صٔئٚ مـ ادًرؾٜ، ومع ذفؽ مٚ أن ! دون أن يتَِك دروًشٚ يف ضريَٜ افرضٚظٜ

 فف ذفؽ؟ أهلّفتوّف األم إػ صدرهٚ، وتَِّف حِّٜ ثدهيٚ، حتك يؼع يف تْٚول رزؿف، مـ 

 .مـ ظرؾف ذفؽ؟ 

                                                           
(. 522-8/521) الدر المنثور , (10/3434)تفسير ابن أبي حاتم :  انظر()
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