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  المقدمة

  مِ ِبْسِم اِهللا الرْمحَِن الرِحيْ 

َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اهللاُ، َوَأْشَهُد َأن ُحمَمًدا َعْبُد اِهللا َوَرُسْولُُه، وَ  ،هِ ل لِ  دُ مْ احلَْ 
  .اهُ دَ هُ  عَ بَ اتـ  نِ مَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  اهللاِ  لِ وْ سُ ى رَ لَ عَ  مُ الَ الس وَ  ةُ الَ الص وَ 

  :أّما بَعدُ 

 اْألَْرضِ  َعَلى َميُْشونَ  الِذينَ  الرْمحَنِ  َوِعَبادُ {: رميفيقول اهللا تعاىل يف كتابه الك
  .]63: الفرقان[} َسَالًما قَاُلوا اْجلَاِهُلونَ  َخاطَبَـُهمُ  َوِإَذا َهْونًا

، بعضها معلومة مفرداتها عشرة ا فياآلية الكرمية وجدن تلكإذا نظرنا إىل و 
وهو إن شاء  هاكتب تفسري عند املسلمني، وبعضها غري معلومة، وهلذا حنب أن ن

هذا اجلهد وأن يعيننا نسأل اهللا أن يعيننا على ، اهللا من سلسلة التفاسري السلفية
قول احلق ونصرته ونشره وإبالغه للناس، ونسأله أن يرزقنا السداد يف القول على 

والعمل، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم 
  .تسليما كثريا

  

  وتفسيره }ِعَبادُ وَ {: قوله تعالىالتعريف بِ  

 ِإنْ {: تعاىلاهللا كما قال  املخلوقون هموالبعاد  ،عبد مجع }عبادُ {: قوله
 َماَواتِ  ِيف  َمنْ  ُكلَواْألَْرضِ  الس  ْمحَنِ  آِيت  ِإالقال السعدي  .]93: مرمي[} َعْبًدا الر
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 واجلن واإلنس، املالئكة، ممتنع، وال متعاص غري منقادا، ذليال: أي: "رمحه اهللا
   ].)1/501( "السعدي تفسري". ["مماليك اجلميع وغريهم،

 من باملخلوقات خّصه االستعمالفهو } ...الرْمحَنِ  َوِعَبادُ { :وأما قوله تعاىل
 قَاُلوا اْجلَاِهُلونَ  َخاطَبَـُهمُ  َوِإَذا َهْونًا اْألَْرضِ  َعَلى َميُْشونَ  الِذينَ {ألن قوله  ،العقالء
   :فيه صفاتان} َسَالًما

 بن إمساعيل الفداء أبو، قال }َهْونًا اْألَْرضِ  َعَلى َميُْشونَ  الِذينَ {: األولى
} َهْونًا األْرضِ  َعَلى َميُْشونَ  الِذينَ { املؤمنني اهللا عباد صفات هذه": رمحه اهللا كثري
 األْرضِ  ِيف  َمتْشِ  َوال{: قال كما استكبار، وال َجَربية غري من ووقار بسكينة: أي

ُلغَ  َوَلنْ  األْرضَ  َختْرِقَ  َلنْ  ِإنكَ  َمَرًحا   . ]37: اإلسراء[} طُوال اْجلَِبالَ  تـَبـْ

 وليس بطر، وال أشر وال مرح، وال استكبار غري من ميشون فإم هؤالء فأما
 صلى آدم ولد سيد كان فقد ورياء، تصنًعا التصانع من كاملرضى ميشون أم املراد
  . له تطوى األرض وكأمنا َصَبب، من ينحط كأمنا مشى إذا وسلم عليه اهللا

 رأى أنه عمر عن روي حىت وتصنع، بتضعف املشي السلف بعض كره وقد
 فعاله. املؤمنني أمري يا ال: قال مريض؟ أأنت بالك؟ ما: فقال ُرويًدا، ميشي شابًا

  . بقوة ميشي أن وأمره بالدرة،

 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال كما والوقار، السكينة هاهنا باهلَْون املراد وإمنا
 فما السكينة، وعليكم وأتوها تسعون، وأنتم تأتوها فال الصالة أتيتم إذا«: وسلم
  ].)122 -6/121( "كثري ابن تفسري"[ .»فأمتوا فاتكم وما فصلوا، أدركتم
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 اجلهال عليهم َسفه إذا: أي }َسَالًما قَاُلوا اْجلَاِهُلونَ  َخاطَبَـُهمُ  َوِإَذا{ :الثاني
 كما خريًا، إال يقولون وال ويصفحون، يعفون بل مبثله، عليه يقابلوهم مل بالّسيئ،

 قال وكما حلما، إال عليه اجلهل شدة تزيده ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان
 َعَلْيُكمْ  َسالمٌ  أَْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  لَُناأَْعَما لََنا َوقَاُلوا َعْنهُ  َأْعَرُضوا اللْغوَ  مسَُِعوا َوِإَذا{: تعاىل

  ].)6/122( "كثري ابن تفسري[" .)55: القصص(} اْجلَاِهِلنيَ  نـَْبَتِغي ال

أبو العباس حرمني أستاُذنا وهلذا قال  ،إال للعاقل اال تكونالصفاتان  هاتانو 
 هوو الم، م جدا يف دين اإلسهِ العقل مُ : "بن سليم اللمبوري األندونيسي رمحه اهللا

على العقل  اهللا يعبد اإلنسانو  ،الدنيا حياة يف لإلنسان األساسية احلقيقية القيمة
      ". عبادته هللا سبحانه وتعاىل َتِصح َال بل  ،انون على عبادةال جتب الو الصحيح، 

 الِذينَ  ِعَباِديَ  يَا{: هتعاىل يف كتابه أن املؤمنني واملتقني عبادُ اهللا بّني قد و 
 يَا ُقلْ { :، وقال تعاىل]56: العنكبوت[} فَاْعُبُدونِ  فَِإيايَ  َواِسَعةٌ  أَْرِضي ِإن  واآَمنُ 

نـَْيا َهِذهِ  ِيف  َأْحَسُنوا لِلِذينَ  رَبُكمْ  اتـُقوا آَمُنوا الِذينَ  ِعَبادِ  هِ  َوأَْرضُ  َحَسَنةٌ  الدَواِسَعةٌ  الل 
َا ِإمن  ابُِرونَ  يـَُوىفاتِ {: ، وقال تعاىل]10: الزمر[} ِحَسابٍ  ِبَغْريِ  مْ َأْجَرهُ  الصَعْدنٍ  َجن 
  .]61: مرمي[} َمْأتِيا َوْعُدهُ  َكانَ  ِإنهُ  بِاْلَغْيبِ  ِعَباَدهُ  الرْمحَنُ  َوَعدَ  الِيت 

 َعَلى َأْسَرُفوا الِذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقلْ {: ِعباُده اْخلَاِطِئنيَ  أنّ أيًضا تعاىل وبّني 
يًعا الذنُوبَ  يـَْغِفرُ  اللهَ  ِإن  اللهِ  َرْمحَةِ  ِمنْ  تـَْقَنطُوا َال  ِسِهمْ أَنـْفُ  } الرِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنهُ  مجَِ
   .]53: الزمر[
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 ِعَبادُ  ُهمْ  الِذينَ  اْلَمَالِئَكةَ  َوَجَعُلوا{: ِعباُده اْلَمَالِئَكةَ أّن  أيًضاتعاىل بّني و 
  . ]19: الزخرف[} ِإنَاثًا الرْمحَنِ 

 عليه اهللا صلى اهللا رسولُ أيًضا أن اجلن واإلنس كلهم ِعباُده، قال تعاىل وبّني 
 على الظلمَ  َحرمتُ  إين عبادي يا«: قال أنه وتعاىل تبارك اهللا عن روى فيما وسلم

 َهَديُته، َمنْ  إال ضالّ  ُكلكم عبادي، يا .َتظَاملوا فال حمرما، بينكم وجعلُته نفسي،
 فاستطِعموين أطعمُتُه، َمنْ  إال جائع ُكلكم عبادي، يا .أْهدِكم فاْسَتهُدوين
 عبادي، يا .أْكُسُكمْ  فاستْكُسوين َكسْوتُه، َمنْ  إال عار ُكلكم عبادي، يا .أُْطِعْمكم

 يا .لكم أغِفرْ  فاستغفروين مجيعا، الذنوبَ  أَْغِفرُ  وأنا والنهار، بالليل ُختطئون إنكم
 لو عبادي، يا .فتنفعوين نـَْفعي تبلغوا ولن فَتُضروين، َضري تبلُغوا لن إنكم عبادي،

 َلكم أنكم، وإْنَسكم وآخرَكم أوما منكم، واحدِ  رجل قلب أتْـَقى على كانوا وِجن 
 كانوا وِجنكم، وإنَسكم وآخرَكم، أوَلكم أن  لو عبادي، يا .شيئا ُمْلكي يف ذلك زاد

 لو عبادي، يا .شيئا ملكي من ذلك نقص ما منكم، واحد رجل بقل أفجرِ  على
 لكم أنكم، وإنَسكم وآخرَكم، أوفأعطيتُ  فسألوين، واحد، صعيد يف قاموا وِجن 

 أُِدخلَ  إذا املِْخَيطُ  يـَنـُْقص كما إال عندي مما ذلك مانقص مسألَتُه، إنسان ُكل 
 خريا َوَجدَ  فمن إياها، أُوفّيكم مث م،لك ُأحصيها أعماُلكم هي إمنا ياعبادي، .البحرَ 

 َذرّ  أيب عنرواه مسلم [ .»نـَْفَسهُ  إال يـَُلوَمن  فال ذلك غري وجد ومن اهللا، فلَيْحَمدِ 
  ].رضي اهللا عنه
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  وتفسيره }لرْحَمنِ ا{: قوله تعالىبِ التعريف 

، قال اهللا هوصفة من صفاتعز وجل ، هو اسم من أمساء اهللا }الرمحن{: قوله
: اإلسراء[} احلُْْسَىن  اْألَْمسَاءُ  فـََلهُ  َتْدُعوا َما أَيا الرْمحَنَ  اْدُعوا أَوِ  اللهَ  اْدُعوا ُقلِ {: اىلتع

: البقرة[} الرِحيمُ  الرْمحَنُ  ُهوَ  ِإال  إَِلهَ  َال  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  َوِإَهلُُكمْ { :وقال تعاىل ،]110
 َما َعَلى اْلُمْستَـَعانُ  الرْمحَنُ  َورَبـَنا بِاحلَْق  اْحُكمْ  َرب  قَالَ {: وقال تعاىل، ]163

 اْلَغْيبِ  َعاملُِ  ُهوَ  ِإال  ِإَلهَ  َال  الِذي اللهُ  ُهوَ {: وقال تعاىل، ]112: األنبياء[} َتِصُفونَ 
  .]22: احلشر[} الرِحيمُ  الرْمحَنُ  ُهوَ  َوالشَهاَدةِ 

 اللَسانِ  َعَلى َخِفيَفَتانِ  َكِلَمَتانِ «: صلى اهللا عليه وسلم اهللاِ  َرُسولُ وقال 
. »َوِحبَْمِدهِ  اهللاِ  ُسْبَحانَ  اْلَعِظيمِ  اهللاِ  ُسْبَحانَ  الرْمحَنِ  ِإَىل  َحِبيَبَتانِ  اْلِميزَانِ  ِيف  ثَِقيَلَتانِ 

   .]90: طه[} الرْمحَنُ  رَبُكمُ  َوِإن {: وقال تعاىل، ]ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ رواه البخاري [

 َكَتبَ  لِلهِ  ُقلْ {: قال تعاىلمعناه املتصف بالرمحة الواسعة، } الرمحن{: قوله
} الرْمحَةِ  ُذو اْلَغِين  َورَبكَ {: ، وقاىل تعاىل]12: األنعام[} الرْمحَةَ  نـَْفِسهِ  َعَلى

  . ]58: الكهف[} الرْمحَةِ  ُذو اْلَغُفورُ  َورَبكَ {: ، وقال تعاىل]133: األنعام[

 اهللا صفة ا يراد الرمحة لفظ وكذلك" :أبو العباس أمحد احلراين رمحه اهللا قال
 َرْمحَةً  َشْيءٍ  ُكل  َوِسْعتَ  رَبـَنا{: تعاىل كقوله الرحيم الرمحن امسه عليها يدل اليت

 صلى النيب كقول املخلوقات من عباده به يرحم ما ا ويراد ،]7: غافر[} َوِعْلًما
 :تعاىل اهللا عن وقوله، »رمحة مائة خلقها يوم الرمحة خلق اهللا إن« :وسلم عليه اهللا
 أنت :للنار ويقول ،عبادي من أشاء من بك أرحم رمحيت أنت :للجنة يقول«
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 "والنقل العقل تعارض درء. ["»عبادي من أشاء من بك أعذب عذايب
)7/261-262(.[  

بد أن  فال هاسم من أمساء اهللا وصفة من صفات }الرمحن{فإذا عرفت أن 
ري األندونيسي رمحه و ، قال أبو العباس حرمني بن سليم اللمبثالثة شروطتعرف 

  :اهللا ال يكون صحيًحا إال توفر ثالثة شروطٍ  صفاتاإلميان ب": اهللا

  .هصفاتأمساء اهللا و  جبميع اإلميان: األول

  .بأن صفات اهللا تتضمن فيها أمساُءهاإلميان : الثاني

   ."سبحانه وتعاىل اليت تتعلق بصفات اهللاإلميان باألحكام ا: الثالث

  

  .وتفسيره }اْلَجاِهُلونَ {: تعالى قولهبالتعريف 

قال شيخنا أبو عبد جهل،  من فاعل اسم، هلامجع ج} اْجلَاِهُلونَ {: قوله
   ."اجلهل هو عدم املعرفة حبقيقة الشىيء: "اهللا كمال العدين رمحه اهللا

   .معرفته خرج العلم فهو عن) عدم املعرفة: (قوله

 َوَلِكين {: خرج الظن فهو على غري احلقيقة، قال تعاىل) حبقيقة: (وقوله
" قطفات[" ".، ملا مل يعرفوا حقيقة ذلك خاطبهم بأم جهال}َجتَْهُلونَ  قـَْوًما أَرَاُكمْ 

  )].75-74: ص(
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 ثالثة على اجلهل: )هـ502 ت(بن حممد رمحه اهللا  احلسني القاسم قال أبو
  : أضرب

 بعض ذلك جعل وقد األصل، هو هذا العلم، من النفس خلو وهو: األول
  . النظام غري على اجلارية لألفعال مقتضيا معىن املتكلمني

  . عليه هو ما خبالف الشيء اعتقاد: والثاني

 اعتقادا فيه اعتقد سواء يفعل أن حقه ما خبالف الشيء فعل: والثالث
 قالوا{: تعاىل قوله ذلك لىوع متعمدا، الصالة يرتك كمن فاسدا أو صحيحا
 وقال جهال، اهلزو فعل فجعل} اجلاهلني من أكون أن باهللا أعوذ قال هزوا أتتخذنا

 الذم سبيل على يذكر تارة واجلاهل ،}جبهالة قوما تصيبوا أن فتبينوا{ :وجل عز
} التعفف من أغنياء اجلاهل حيسبهم{: حنو الذم سبيل على ال وتارة األكثر وهو
  ].)1/102( "القرآن غريب يف املفردات". ["حاهلم عرفي ال من أي

  :واجلهل ينقسم إىل قسمني

  .الجهل المركب: األول

هو إدراك الشيء على وجه اجلهل املركب : "قال ابن العثيمني رمحه اهللا
   "].ول من علم األصولصاأل[" ".خيالف ما هو عليه
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هو أن هل املركب اجل: "وقال شيخنا أبو عبد اهللا كمال العدين رمحه اهللا
عدم املعرفة التظاهر بالعلم، فيكون جهال لعدم معرفته مث زاده  جيمع صاحبه إىل

  :جهال آخر بتظاهر بالعلم خظأ أو عمًدا، قال الشاعر

    ومن يل بأنك تدري بأنك ال تدري    جهلَت وما تدري بأنك جاهل

  )].77-76: ص" (قطفات["

   .الجهل اليسير: الثاني

اجلهل اليسري هو عدم : "عبد اهللا كمال العدين رمحه اهللاقال شيخنا أبو 
، ألن البسيط يف اللغة )البسيط(أوىل من قوهلم ) اليسري: (، وقوله"املعرفة للشيء

وهو على خالف املطلوب، ألن  -هكذا يف الكتب املعتمدة–الشيء الواسع 
ل مقصودهم أن صاحب اجلهل املركب أشد جهالة من صاحب اجلهل البسيط، قا

  :الشاعر

  لو أنصف الدهر لكنت أركب  قال محار احلكيم توما

  وصاحيب جاهل مركب    ألنين جاهل بسيط

  )].77-76: ص" (قطفات["

  :ومن أمثلة اجلهل

: من دار احلديث بدماج؟، فإن قالواجلماعة مىت هاجر أهل السنة : إذا قيل
  . فهذا جهله مركب "هاجروا قبل موت اإلمام الوادعي"
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  .فهذا جهله يسري "ال أدري": وإذا قيل

 إدريس بن أمحد العباس أبوقال  أن اجلهل له مفاسد كثرية، وذكر أهل العلم
 اجلهل هو إمنا واآلخرة الدنيا يف فساد كل وأصل" ):هـ684 ت(رمحه اهللا القرايف 
  ].)4/449( "الفروق[" ".استطعت ما عنك إزالته يف فاجتهد

: لعلم، قال سفيان بن عينة رمحه اهللا كطلبِ فاعلم أن إزالة اجلهل عنك بِ 
 "واملتفقه الفقيه"رواه اخلطيب يف ". [جهاال الناس صار العلم الناس ترك وإن"
يف  شيخنا أبو إبراهيم حممد بن مانع اآلنسيوصححه  ،، بسند صحيح)1/53(
  ].)12: ص" (الفواكه اجلنية"

وا الدعاة لمبسبب اجلهل ترى كثريا من الناس ظالظلم، : ومن مفاسد اجلهل
يف أندونيسيا جاءوا بعض الرجال من مجاعة التبليغ كان  ،عليهم وا، وبغالعلمإىل 

ما رأيك عن : "مث قالوا له" فضائل األعمال"إىل الداعي من الدعاة، ومعهم كتاب 
هذا حديث : "هذا احلديث؟ وأشاروا إىل احلديث الذي يف الكتاب، وقال الداعي

، أي "يد الضعيف، ولكن تريد القوي، هذا هو القويأنت ما تر : "، وقالوا"ضعيف
     .اْجلَاِهِلنيَ  ِمنَ  ُكونَ نَ  َأنْ  بِاللهِ  ُعوذُ نَـ  .الضرب، مث ضربوه وظلموه

بِن  اهللاِ  َعْبدِ  ديثِ حَ ِمن " الصحيح"يسمى جهال كما يف ذلك الظلم و 
 َضَربَهُ  اْألَنِْبَياءِ  ِمنَ  نَِبيا َحيِْكي ،ِيب الن  ِإَىل  أَْنظُرُ  َكَأين : "، أنُّه قالَ َرضَي اهللا عنهُ  َمسعودٍ 

 َال  فَِإنـُهمْ  لَِقْوِمي اْغِفرْ  َرب « :َويـَُقولُ  َوْجِههِ  َعنْ  الدمَ  َميَْسحُ  فـَُهوَ  فََأْدَمْوهُ  قـَْوُمهُ 
  .»يـَْعَلُمونَ 
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  وتفسيره }َسَالًما َقاُلوا{: التعريف بقوله تعالى
 .سداًدا قالوا: يعين}  َسالًما قَاُلوا{ : جماهد لقا، }َسالًما قَاُلوا{: وقوله

   ."القول من معروفًا ردوا": جبري بن سعيد وقال
 اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ُمَقرنٍ  ْبنِ  النـْعَمانِ  َعنِ  ،"أمحد مسند"يف و 

 َعَلْيكَ  يـَُقولُ  اْلَمْسُبوبُ  رُجلُ ال َفَجَعلَ  قَالَ  ِعْنَدهُ  َرُجًال  َرُجلٌ  َوَسب  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 
َنُكَما َمَلًكا ِإن  أََما« :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ،السَالمُ   َيُذب  بـَيـْ
 السَالمُ  ْيكَ َعلَ  َلهُ  قَالَ  َوِإَذا بِهِ  َأَحق  َوأَْنتَ  أَْنتَ  َبلْ  َلهُ  قَالَ  َهَذا َيْشُتُمكَ  ُكلَما َعْنكَ 
  .»بِهِ  َأَحق  أَْنتَ  َلكَ  َبلْ  َال  قَالَ 

 خاطبوهم: أي} َسالًما قَاُلوا{: "وقال السعدي رمحه اهللا يف بيان قوله تعاىل
 هلم، مدح وهذا. جبهله اجلاهل مقابلة من ويسلمون اإلمث من فيه يسلمون خطابا
 الذي العقل ورزانة لاجلاه عن والعفو باإلحسان املسيء ومقابلة الكثري باحللم

  ].)1/586( "السعدي تفسري[" ."احلال هذه إىل أوصلهم
 


