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التزيني يف القرآن الكريم
دراسة موضوعية
)The word (Beauty in the Noble Quran
A Subjective Study

إعداد:
د .علي بن محيد بن مسلم السناني
األستاذ املشارك بقسم التفسري بكلية القرآن الكرمي باجلاعةة اإسماعية

التزيين في القرآن الكريم  -دراسة موضوعية ،د .علي بن حميد بن مسلم السناني

املستخلص
احلمد هلل وكفى  ،والصىما والسىماع ىلى رسىالت ا تىى ،وىلى حىه ت وعىق اىتفى  ،وبةىد :فىنن
عق أنفع عا ينتفع بت املرء يف دينت ودنياه االشىتاا بكتىاا اهلل ،فىنن اهلل عةلىت ي يانىا لكىء شىنء وعىق
عااضيع هذا الكتاا :عاضاع التزيني يف القرآن الةظيم ،وحبى هىذا املاضىاع بي ىري ةصىيلة ال اةى
الةلميىىة وصاحىىة املت صصىىني ،وبيىىان ةقيقىىة أن عىىق عكايىىد الشىىيملان ي ىزيني املةاحىىن والق ىىا للنىىا
نكاية هبم ،فااع هم أن حيذروا.
وكذلك الاىاف ىل ةكمة اهلل يةىا يف يىزيني الكفىر واملةاحىن ألهلهىا ،وإبىرا هىذه احلكمىة
ليس ىىلماا مل ىىا ىض ىىاه اهلل ب ىىما عةارض ىىة ،وع ىىنهل ال ه ى ى ىىرت آي ىىا التى ىزيني ووض ىىةها م ىىث ع اةى ى
وعملالب عناس ة ،وعق مث مجع عاد ال ه عق صما االستقراء والتت ع ،وىد يضىمق امل هى األو :
الت ى ىزيني يف القى ىىرآن عنسى ىىابا إ اهلل يةى ىىا  ،ويضى ىىمق امل ه ى ى ال ى ىىاي :الت ى ىزيني يف القى ىىرآن عنسى ىىابا إ
الشيملان ومتت عملالب ،مث امل ه ال ال  :داللىة القىرآن ىلى يىزيني الكفىر للكىافريق ،وأصىريا اااةىة:
ويتضمق أهم نتا ل ال ه .
واحلمد هلل را الةاملني.
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Abstract
Praise be to Allah and His Peace and Blessings be upon his Chosen
Messenger ،his companions and those who follow him.
The most beneficial for man in this world and the hereafter is to engage
himself in studying the book of Allah, for Allah made it a clarification for all
things ،and one of the subjects of this great book is: “The Subject of
Beautification in the Noble Quran”.
Researching this kind of topic enriches the researcher and the specialists in
the field of Quran science and shows the fact that one of the devil's tricks is to
beautify sins and shameful deeds for people as a means of subduing them ،
therefore ،they should be wary of Shaytan tricks.
It is also serves as a way of understanding the wisdom of Allah in
beautifying disbelief and sins to its people ،and to highlight this wisdom for
people in order to surrender to Allah’s inevitable decree without opposition ،and
to also serves as a response to the opposing sects to the tenets of the people of
Sunnah ،those who rejected clear rules of Quran ،and expose their incoherent
explanations.
The methodology of this research is based on presenting the verses on
beautification ،and spread them under topics and sub-topics ،and then compiling
the research materials through induction and exploration.
This research comprised of five topics and a conclusion.
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املقدمة
احلمىىد هلل را الةىىاملني ،عالىىك يىىاع الىىديق ،وأشىىهد أن ال إلىىت اهلل امللىىك احلى امل ىىني إلىىت األولىىني
واآلصريق ،املّزيق بفضلت اإميان للمؤعنني ،الكفىر بةدلىت للكىافريق؛ يفةىء عىا يشىاء وحيكىم عىا يريىد ،ال
عةقب حلكمت ها القاي املتني ،والصما والسماع ىل إعىاع املرسىلني وة ىة اهلل ىلى الةىاملني ،وىلى
آلت وأحهابت الار املياعني ،وىل عق سار ىل هن هم واىتف أثرهم إ ياع الديق ،وبةد:
ف ىىنن ىل ىىم التفس ىىري ع ىىق ص ىىري الةل ىىاع ىا ىىة ،وش ىىرف الةل ىىم ع ىىق ش ىىرف املةل ىىاع ،وال ش ىىك أن
االشتاا بكتاا اهلل يةا ويفسريه وبيانت شرف ىظيم ،وعانم عسيم؛ ملق هيأ اهلل لىت أسى ابت ،ور ىىت
اإصىماص يف ل ىىت ،ذلىىك أن نىىار الىىاةن يضىىنء لألعىىة ريقهىىا ويةىىام اىىا عشىىاكلها ،وميهىىد لكمااىىا
يف الةاعىىء واآلعىىء؛ لىىذلك فىىنن صىىري النىىا عىىق عةىىء القىىرآن ىت وغايىىة عملل ىىت ،ىىىا حىىل اهلل ىليىىت
()1

وس ىىلم «ص ىىريكم ع ىىق يةل ىىم الق ىىرآن وىلم ىىت»  ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ [يىىان  ،]57 :وهىىذا الشىىفاء لىىق يتهصىىء إال مل ىق

الت ى ى ىىزع بش ى ى ىىر ت ،وه ى ى ىىا الت ى ى ىىدبر ،ى ى ى ىىا ية ى ى ىىا  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭼ [ص ،]29 :وإن املتأعء يف كتاا اهلل يةا جيد أن عق املااضيع اليت دار ك ريا يف القىرآن
الكىىرمي احلىىدي ىىىق التىزيني ،فقىىد ىىىرت الكتىىاا امل ىىارك اىىذا املاضىىاع ،عىىق عاانىىب عتةىىدد  ،و وايىىا
خمتلفة ،وعق ذلك بيىان ةكمىة اهلل يةىا يف يىزيني األىمىا السىياة للةىاعلني ،عىع التةىرت للك ىري عىق
عكا ىد الشىيملان ويزيينىت املةاحىىن وا رعىا للةاحىني ،باىرت الاىيةىىة باإنسىان ،فقىد أىسىم الشىىيملان

املريىىد لربىىت أنىىت سيسىىة عاهىىدا ،يف الت ىزيني ل ىىم آدع ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [احل ر ،]٣9 :وعق هنا أة ث أن أىرت ملاضىاع :التززيين فزي القزرآن
الكريم ،من خالل دراسة موضوعية ،وىد عةلث هذا ال هى بةنىاان :التززيين فزي القزرآن الكزريم
 /دراسة موضوعية .راعيا عق اهلل يةا التافي والسداد واإىانة.
أهمية املوضوع وسبب اختياره
وىد رغ ث أن أيناو هذا املاضاع جلملة عق األس اا عنها:
 -1أن هىذا املاضىاع أةىد املااضىيع الىىيت ىىرت اىا القىرآن الكىرمي ،ففقهىىت والاىىاف عىع عسىا لت ىىا

) (1أصرع ىىت ال ى ىىاري عى ىىق ةى ىىدي ى م ىىان رضى ىىن اهلل ىنى ىىت بى ىىاا ص ىىريكم عى ىىق يةلى ىىم القى ىىرآن وىلمى ىىت  192/6ح
(.)5027
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يزيد يف احلصيلة الةلمية لل اة ني وصاحة يف الت صص.
 -2بيىىان ةكمىىة اهلل يةىىا يف ي ىزيني الكفىىر واملةاحىىن ألهله ىىا ،فلىىم ل ى شىىياا أو يىىأعر بىىت ى ىىا
فس هانت ال يُسأ ىما يفةء وهم يُسألان.
 -٣التن يىىت إ أن عىىق عكا ىىد الشىىيملان لنينسىىان مسىىني الكفىىر واملةاحىىن لىىت ،وذلىىك بتمنيىىت بسىىةة
الرمحىىة وإنسىىاءه الةقابىىة ،فةلى الةاىىىء إدراك هىىذه احلقيقىىة واألصىىذ بأسى اا التهىىر لين ىىا عىىق
عكا د ىدوه الشيملان بنذن اهلل يةا .
 -4إب ىرا عىىا ذكىىره الةلمىىاء عىىق رد ىلمىىن عقنىىع ىل ى املةارضىىني حلكمىىة اهلل يةىىا يف ي ىزيني الكفىىر
واملةاحن ألهلها ،مبا ةسنتت الةقا أو ى هتت.
 -5الاىاف ىل بةض أسرار األسلاا القرآي املة ز يف ىرت التزيني بني ذكر الفاىء حرحيا وإهباعت.
الدراسات السابقة:
مل أعد ةسب ا ماىن عق يةىرت اىذا املاضىاع كدراسىة حب يىة عت صصىة ،وإمنىا هنىاك عزيىا عىق
املاضىىاع عملروةىىة ىىىك الش ى كة الةنك اييىىة ،ولكنهىىا ى ىىار ىىىق ينىىاو عاانىىب عىىق املاضىىاع بشىىكء خمتصىىر،
يستأن هبا وال يةتمد بالكلية ىليها .سا ما املا التافي وأن يلهمم الصااا يف القا والةمء.
خطة البحث:
عةلث ال ه يف :عقدعة ،وةهيد ،وثماثة ع اة  ،وصاةة.
المقدمة :ويتضمق أ ية املاضاع وس ب اصتياره .واإشار إ الدراسا السابقة.
التمهيد :ويتضمق :بيان عةىن التزيني ،والتزيني يف القرآن الكرمي.
المبحث األول :التزيني يف القرآن عضافا إ اهلل يةا  ،ومتت عملالب.
اململلب األو  :عةىن يزيني األىما عق اهلل يةا .
اململلب ال اي :ةكمة اهلل يةا يف يزيني األىما للةاعلني.
اململلب ال ال  :اهلل يةا ها املزيق ىل احلقيقة لكء ىمء.
اململلب الرابع :بيان عا مجع بت الةلماء بني جمنء التزيني عضافا إ اهلل ،وعضافا للشيملان.
المبحث الثاني :احلكمة عق إهباع فاىء يزيني األىما السياة :وفيت عملالب:
اململلب األو  :التأدا عع اهلل يةا يف ىدع نس ة ىمء الساء إليت.
اململلب ال اي :احلكمة عق إهباع املزيق للنا .
ُ
اململلب ال ال  :مناذج عق اآليا الاارد يف يزيني الةقابة واالستدراج.
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المبحث الثالث :التزيني يف القرآن الكرمي عضافا للشيملان ،ومتت عملل ان.
اململلب األو  :عا عاء عق التزيني عضافا للشيملان.
اململلب ال اي :عا عاء عق التزيني عضافا إ غري الشيملان.
المبحث الرابع :داللة القرآن الكرمي ىل يزيني الكفر للكافريق ،ومتت عملالب.
اململلب األو  :النزاع بني أهء السنة وخمالفيهم يف نس ة يزيني الكفر هلل يةا .
اململلىب ال ىاي :االةت ىىاج ىلى امل ىالفني ألهىىء السىنة عىىق املةتزلىة والقدريىة ب يىىان احلكمىة عىىق
يزيني اإىما .

اململلب ال ال  :ىا املةتزلة يف عةىن ﭽﯚ ﯛﯜﯝﯞﭼ [األنةاع ]108 :والرد ىليهم.
المبحث الخامس :التزيني عنة عق اهلل يةا ىل ى اده ،ومتت عملل ان:
اململلب األو  :فضء اهلل يةا ىل ى اده يف يزيني اإميان يف ىلاهبم.
اململلب ال اي :فضء اهلل يةا ىل ى اده يف يزيني السماء باملصابي .
الخاتمة :ويتضمق :أهم نتا ل ال ه .

منهج كتابة البحث:
 -1مجىىع واسىىتقراء املىىاد الةلميىىة للماضىىاع ،وهىىن ى ىىار ىىىق مجىىع اآليىىا الىىيت ذكىىر فيهىىا الت ىزيني،
وعق مث مليء هذه اآليا ووضع ىناويق عناس ة اا خبط عااير ،عع عراىا اآليت:
 -2مجع صماحة ملا ورد ىق املفسريق ةا عسا ء املاضاع كما ىُرت يف اآليا  ،عىع السىري عىع
املفسريق دون التاسع يف املاضاع عق الناةية الةقدية إال حبدود احلاعة جتن ا للتملايء املمء.
 -٣االىتناء بتةريف املفرد القرآنية عق صىما الرعىاع لكتىب اللاىة والاريىب ،وذكىر عىا يىدىا إليىت
احلاعة عق عسا ء اآلية باصتصار.
 -4كتابة اآليا القرآنية بالرسم الة ماي بني ىاسني عزهريق ،عع ىزوها إ سارها بذكر رىىم اآليىة واسىم
السار  ،عع السري وف يرييب السار واآليا يف املصهف الشريف ،وذلك يف املنت بني ىاسني.
 -5التاثي الةلمن عق صما الرعاع إ كتب التفسري ،ونقء كماع املفسريق عق كت هم ،عىع الككيىز ىلى
عا ق الشاهد عق اآلية الكرمية ،دون التةرت لسا ر أعزا ها ،عشريا إ عا نقلتت عتصرفا يف نقلت.
 -6ختريل األةادي واآلثىار عىق صىما الرعىاع إ كتىب السىنة املةتىك  ،فمىا كىان يف الصىهيهني
أو يف أةد ا؛ صرعتت عنهما ،وعا مل يكق فيهما؛ فننم أذكر كماع النقاد املةتكيق ةىا يلىك
األةادي حهة وضةفا.
 -7التةريف مبا حيتاج إ يةريف عق األلفاظ ،وغري ذلك.
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 -8يذييء ال ه بفهار ىلمية يقرا حمتااه.
وعا يافيقن إال باهلل ىليت ياكلث وإليت أنيب.
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التمهيد

معنى التزيين:
حىىهي ’ ،يىَ ُىد َ َىلَى ُة ءسىىق الشى ءىنء
ىىىا يف عقىىايي اللاىىةَ ( :يىَ َىق) الىىزاءُ َوالءيَىىاءُ َوالنَىىا ُن أ ء
َحىىء َ
()٣
)(2
ىث الشى ءىنءَ يَى ءزيينىىاَ :ةسىىنتت( ،)1وهىىا أةىىد عظىىاهر عكا ىىد الشىىيملان لنينسىىان
َوَءمسىىينت ،يىُ َقىىا ُ َيىءنى ُ
نكاية بت ىا ابق القيِّم رمخىت اهلل يةىا  :فىال ماء عركىب عىق يىزيني الشىيملان وعهىء الىنف  ،فننىت يىزيق
اا السياا ويُريها أهنا يف حىار املنىافع واللىذا والملي ىا ويافلهىا ىىق عملالةتهىا ملضىر ا ،فَىتَالّىد عىق
بني هذا التزيني وهذا اإغفا واإنساء اىا إراد وشىها  ،مث ميىدها بىأنااع التىزيني فىما يىزا يَق َىاى ةى
يصري ىزعا عا عا يقكن بت الفةء ،كمىا يىق لألبىايق األكىء عىق الشى ر وأغفلهمىا ىىق عملالةىة عضىر

املةصىىية؛ ف ىىالتزيني هىىا س ى ب إي ىىار ااىىري والش ىىر كمىىا ى ىىا ية ىىا  :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﭼ [األنةىىاع ،]4٣ :وةقيقىىة األعىىر أن الت ىزيني إمنىىا ياىىك بىىت اجلاهىىء ألنىىت يل ى
والضار املؤذي حار احل والنافع املما م فأحء ال ماء كلت عق اجلهء وىدع الةلم (.)4

لىىت ال ا ىىء

) (1انظىىر عقىىايي اللاىىة ( يىىق)  41/٣نظىىر اللسىىان  ،٣95/11والصىىهاح 1748/5وىىىا الراغىىب :التىزيني هىىا:
التهسني ،كما يف يفسريه  ،4٣6/1باا (.)212
االى
) (2ىا اللاايان( :ك .ي .د) كاد لت كيدا ،أراده بت ،عق (الكيد) ،وها إ َر َاد عضر الءاَ ءري ُص ءفيَةَ ،وُه َىا عىق ء
ىاد يَكيىىدَ ،كءيىىدا،
ء
احليلَىىة السىىياَة ،أو يىىدبري فةىىء السىىاء ،أو التىىدبري ب ا ىىء ،ويف عة ىم اللاىىة الةربيىىة املةاحىىر  :كى َ
فها كا د ،واملفةا َعكيد ،يأ ملةان:
وصدىىىت واةتىىا ىليىىت ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [الملىىار  ،]15 :وىىىا يةىىا
 - 1ع َكىىر بىىت َ

يف النسىىاء – ﭽ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﭼ [ياس ىىف -]28 :وى ىىا ية ىىا ى ىىق فرى ىىان ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [ ىىت :]60 :مج ىىع
الشر إ فاىلت ،ىاعلت بامل ء.
سهريت ،ويقا  :رد َ
وشره ،أىاد ّ
كيده يف حنره :ىابلت مب ء أذاه ّ
بسىىاء ﱧﭐﳈﳉﳊﱦ[األن يىىاء .]57 :واملقصىىاد :عىىا ىصىىده الشىىيملان
 - 2ةاربىىت ،أر َادهُ ُ
وأراده باإنسان عق أفةا وناايا سياة ،ةقدا وةسدا.
) (٣يةريف الشيملان لاة :لفظ الشيّملان عشت عق :شملق؛ أي :بىَ ُة َد ىق رمحة اهلل يةا  ،أو ىق احل  ،أو شاط؛
أي :اةى ىىك  ،وكى ىىما املةنيى ىىني اللاى ىىايني عقصى ىىادان ،ينظى ىىر :لسى ىىان الةى ىىرا( :شى ىىملق) ،)81/8( :و(ش ى ىىيط):
( ،)176/8فاألو باىت ار الس ب واملقدعة ،وال اي باىت ار النتي ة والةاى ةّ ،أعا إبليس فها عصىملل يشىري
ذريّىة آدع
فكء ّ
اجلق و ّ
الشيا ني هن عىق ذريّىة إبلىي ؛ كمىا يقىا  :إ ّن ك ّىء ال شىر هىم عىق ّ
إ ىيم ّ
الشيا نيّ ،
السماع ،ولفظ :إبلي عشت عق :أبل أي :يىا وم ّىري وسىكث النقملىاع احل ّ ىة ىنىت ،لسىان الةىرا:
ىليت ّ
(بل ).)141 -140/2( :
) (4انظره خمتصر عق شفاء الةليء البق القيم .171/1
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التزيين في القرآن الكريم:
دار فةىىء الت ىزيني يف القىىرآن ك ىريا ،وعىىق صىىما يأعىىء اآليىىا الىىيت ورد فيهىىا الت ىزيني فىىنن غال ىىت
يىزيني ىقابىىة واسىىتدراج ،وهىىا عىىا ميكىىق أن أ يىىت :التىزيني السىىل أو يىزيني النقمىىة ،أي يىزيني األىمىىا
غىىري احلسىىنة ألحىىهاهبا ،أعىىا التىزيني اإجيىىا أو يىزيني املنىىة ،وهىىا التىزيني الىىذي ميىىنت اهلل يةىىا بىىت ىلى
ى اده املؤعنني فنن ىرت القرآن لت أىء ،كما سأذكره يف آصر ال ه بنذن اهلل.
وقد عرض القرآن للتزيين على النحو التالي:
عق صما استقراء آيا القرآن الكرمي فقد ورد التزيني يف كتاا اهلل يةا  )27( :عر  ،كما يلن:

جاء مضافا إلى اهلل تعالى بصيغة المبنزي للمعلزوم عىريني ،وهىا ىالىت :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [األنةىىاع ،]108 :وىالىىت :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [النمء.)1(]4 :

وورد بصززيغة البنززاء للمج ززول  )11مززر  ،وهىىا كمىىا سىىيأيت بيانىىت أنىىت عىىق فةىىء اهلل يةىىا ،

ولكنىىت أُهبىىم حلكمىىة ،وعىىق األع لىىة :ىالىىت يةىىا  : :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [ال قر .)2( ]212 :

ﭧﭨﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﭼ [آ ىمران ،]14 :ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [األنةاع:

 ،]122ﭧ ﭨ ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [التابة:

 ،]٣7ﭧ ﭨ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [يان  ،]12 :ﭧ ﭨ ﭽ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ [الرىد ،]٣٣ :ﭧﭨ

ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [فا ر ،]8 :ﭧ ﭨ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
) (1وهىىذا عاىىاير ملىىا درج ىليىىت األسىىلاا القىىرآي ،فىىنن الاالىىب أن اهلل يةىىا ال ينسىىب لنفسىىت باسىىم الفاىىىء إال عىىا
كان ةسنا كما سيأيت.
) (2وسيأيت بيان ذلك عع األع لة عفصما يف امل ه ال اي بنذن اهلل.
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ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [غافر ،]٣7 :ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﭼ [حممد ،]14 :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [الفت .]12 :

وجززاء الت ززيين فززي القززرآن مضززافا للشززينان الززرجيم باسززم العاع ز  )5م زرا ىل ى س ى يء
ااك والتهديد:
ﭧﭨﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﭼ [األنفا .]48

وعل ز ززى ج ز ززة الت دي ز ززد ىال ى ىىت ﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﭼ [احل ر.]٣9 :

وممززا جززاء مضززافا للشززينان قول ز  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [النه ى ىىء ،]6٣ :وىال ى ىىت :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [النم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىء،]24 :

وىال ى ى ى ى ىىت ية ى ى ى ى ىىا  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [الةنك ا .]٣8 :

وعىىاء ىلى عهىىة االعتنىىان عنىىت يةىىا ىلى ى ىىاده بننىىت يةىىا ة ىىب اإميىىان للمىىؤعنني و ينىىت يف
ىلىىاهبم عىىر واةىىده ،وىل ى عهىىة االعتنىىان ىل ى الة ىىاد بت ىزيني السىىماء اىىم باملصىىابي ( )5ع ىرا كمىىا
سأىرت لت يف امل ه اااع بنذن اهلل.
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املبحث األول :التزيني يف القرآن الكريم مضافاً إىل اهلل تعاىل ،وحتته مطالب:
املطلب األول :معنى التزيني من اهلل تعاىل
فكمىىا أشىىر يف التمهيىىد فقىىد عىىاء التىزيني يف القىىرآن الكىىرمي يىىار عضىىافا إ اهلل يةىىا  ،كمىىا

يف ىالت يةا ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [األنةاع:
 ،]108ويار عضافا إ الشيملان كما عر يف اآليا السابقة.
وقززد اقتضززل الحكمززة اإلل يززة أن اهلل يةىىا ىىىد يّىىق لكىىء ىاعىىء ىملىىت؛ فقىىد يىىق يةىىا

للم ىىؤعنني اإمي ىىان والةم ىىء الص ىىاا فض ىىما كم ىىا ى ىىا ية ىىا  :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [احل را  ،]7 :ويف املقابء فننت

يةا

يق الكفر للكافريق ىدال عنت يةا  ،كما ىا يةا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ ،فف ىىن اآلي ىىة ص ىىك ب ىىأن اهلل ية ىىا ُع ىزيق لك ىىء ىاع ىىء ىمل ىىت ىل ى
احلقيقىىة فضىىما وىىىدال ،وكىىذلك فىىنن الشىىيملان ع ىزيق ألىمىىا النىىا مبىىا يةرضىىت وحيسىىنت ،وذلىىك ىىىق
أعر ربت عء وىما.
معنى التزيين من اهلل تعالى:

ىالىىت :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ،ىىىا ابىىق ىمليىىة – رمحىىت اهلل  -ويىزيني اهلل ىمىىء األعىىم
ها عا لقت و كىت يف النفا عق ا ة لل ري والشر واالي اع لملرىىت ،ويىزيني الشىيملان هىا مبىا يقذفىت
()1
َيَ :وَك َمىىا َيىىق
يف النفىىا عىىق الاساسىىة وصملىرا السىىاء  .وىىىا احلىافظ ابىىق ك ىىري رمحىىت اهلل يةىىا  :أ ء
ك َيىق حبكمتىىت ل ُك ِّىء أُعىة عى َىق
ص َىار اىىاَ ،كى َذل َ
يةىا ألهىء األحىىناع ُةىب أ ء
َحىنَاعه ءم َوالء ُم َه َاعىىا َ َاَىا َواالنءت َ
احلُ ىةُ الءَالاَىةَُ ،و ء
ااَاليَة َىلَ الض َىما َى َملَ ُه ُىم الىذي َكىانُاا فيىتَ ،وللىت ء
ءاأل َُعم ء
يمىا يَ َشىا ُهُ
ءمىةُ التاعىةُ ف َ
احلك َ
َوَ ءتَ ُارهُ(.)2
وى ىىا الس ىىمرىندي يف حب ىىر الةل ىىاع :عةن ىىاه أن اهلل ية ىىا ي ىىق ا ىىم ،ألن ىىت صلى ى ف ىىيهم األش ىىياء
الة ي ىىة ،فنظىىر إليهىىا الىىذيق كفىىروا فىىاغكوا هبىىا( ،)٣وسىىيأيت للمسىىألة عزيىىد بيىىان يف الىىرد ىلى ش ى ة نفىىا
يزيني الكفر للكافريق بنذن اهلل.
) (1ا رر الاعيز البق ىملية .٣٣2/2
) (2انظر يفسري القرآن الةظيم البق ك ري  ،٣15 /٣بتصرف.
) (٣حبر الةلاع أل اللي السمرىندي.1٣9/1 :

- 113 -

التزيين في القرآن الكريم  -دراسة موضوعية ،د .علي بن حميد بن مسلم السناني

املطلب الثاني :حكمة اهلل تعاىل يف تزيني األعمال للعاملني
إن اهلل يةىىا عنىىزه ىىىق الة ى ؛ فمىىا عىىق شىىنء صلقىىت اهلل يةىىا وىىىدره إال حلكمىىة ىظيمىىة ،ىىىد
نةلمها وىد ال نةلمها ،وىد عاء النص الصري يف القرآن الكرمي أنت يةا ىد يىق لكىء ىاعىء ىملىت،

ةسىىنا كىىان أو سىىياا ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﭼ [األنةاع ،]108 :واىلم أن عق املهم بيانت أنت وإن كان التىزيني الىاارد يف اآليىة حمىتمما
لةمىاع الةمىىء ،لكنىت هنىىا حممىىا ىلى يىزيني الةقابىىة واالسىتدراج كمىىا يقىىدعث اإشىار إليىىت ،أي يىزيني
األىما غري احلسنة ألحهاهبا.
والحكمة من ذلك واهلل تعالى أعلم:

 -1ىقاب ىىة للة ىىاعلني وجم ىىا ا ا ىىم ىل ى ذن ىىاهبم :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ،ى ىىا يف حب ىىر
الةلىاع :عةنىىاه هكىذا ينىىا ل ُك ِّىء أُعىىة ،يةىم :لكىىء أهىء ديىىق ىملهىم ،يةىىم :ضىمالتهم يف الىىدنيا
ىقاب ىىة ،وجم ىىا ا ا ىىمُ ( ،مث إ َرِّهب ى ءىم َع ى ءىرعةُ ُه ءم) يف اآلص ىىر فَىيُىنَِّى ىاُى ُه ءم مب ىىا ك ىىانُاا يىَ ءة َملُ ىىا َن ية ىىم:
في ا يهم بذلك(.)1
 -2لمابتماء ،ىا ابىق ىىاد يف الل ىاا :إنىت ال ميتنىع أن يكىان اهلل يةىا هىا املىزيق اىم مبىا أ هىره
يف الىىدنيا عىىق الزهىىر والنضىىار والمليىىب واللىىذ  ،وصلى األشىىياء الة ي ىىة واملنىىا ر احلسىىنة ،وإمنىىا
فةىىء ذلىىك ابىىتماء لة ىىاد ؛ وذلىىك أنىىت عةىىء دار الىىدنيا ابىىتماء واعتهانىىا ،وركىىب يف المل ىىاع امليىىء
إ اللىىذا وةىىب الشىىهاا ال ىل ى س ى يء اإجلىىاء والقسىىر الىىذي ال ميكىىق يركىىت ،بىىء ىل ى
س يء الته ب الذي ةيء النف إليت عىع إعكىان .ردهىا ىنىت ،فنظىر االى إ الىدنيا أك ىر عىق
ىدرها فأى هم ةسنها و هر ا و ينتها فأة اها وفتناا هبا(.)2

وىا املاوردي – رمحت اهلل  -ىالت :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ فيت ثماثة أىاويء:
أحدها :كما ينا ام فةء عا أعرناهم بت عق الملاىا كىذلك ينىا ملىق يقىدع عىق املىؤعنني فةىء
عا أعرناهم بت عق الملاىا  ،ىالت احلسق.
والثاني :كذلك ش هنا لكىء أهىء ديىق ىملهىم بالشى ها ابىتماء اىم ةى ىىادهم ااىاى إليهىا
وى ُماا ىق الرشد فيها.
َ
والثالث :كما أوضهنا لكم احل ىل الدالىة ىلى احلى كىذلك أوضىهنا ملىق ىى لكم عىق ة ىل
) (1حبر الةلاع أل اللي السمرىندي .474/1
) (2ل اا التأويء لل ا ن .145/2
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احل ع ء عا أوضهنا لكم(.)1

وىىىا ااىىا ن يف ل ىىاا التأويىىء ،وىال ىىت يةىىا  :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﭼ ،يةىىم كمىىا ين ىىا
اىىؤالء املشىىركني ى ىىاد األحىىناع و اىىىة الشىىيملان باحلرعىىان وااىىذالن كىىذلك ينىىا لكىىء أعىىت ىملهىىم عىىق
ااري والشر والملاىة واملةصية ،ويف هىذه اآليىة دليىء ىلى يكىذيب القدريىة واملةتزلىة ةيى ىىالاا ال حيسىق

عى ى ىىق اهلل صل ى ى ى الكفى ى ىىر ويزيين ى ى ىىت .ﭧﭨ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

[النمىىء ،)2(]4 :ه ىىذه صماحىىة مل ىىا ورد ىىىق املفس ىريق يف عةىىىن ي ىزيني اهلل يةىىا األىم ىىا للةىىاعلني وبي ىىان
احلكمة عق ذلك .وسيأيت لت عزيد بيان بنذن اهلل يةا .

املطلب الثالث :اهلل تعاىل هو املزين على احلقيقة لكل عمل
اىلم أن عق املتقرر ةقا و ا الشك فيىت أن اهلل يةىا صلى الة ىد وصلى فةلىت ةسىنا كىان أو

لي

حبسق ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [الصافا .]96 :

قززال الشززنقيني فززي األضززواء :وىىىد نقىىء القىىر كماعىىا مجىىيما نصىىت :إن اهلل صلى الكىىافر،
وكفىىره فةىىء لىىت وكسىىب ،عىىع أن اهلل صىىال الكفىىر ،وصل ى املىىؤعق ،وإميانىىت فةىىء لىىت وكسىىب ،عىىع أن اهلل
صىىال اإميىىان ،والكىىافر يكفىىر و تىىار الكفىىر بةىىد أن صل ى اهلل إيىىاه ؛ ألن اهلل يةىىا ىىىدر ذلىىك ىليىىت
وىلمىىت عن ىىت ،ألن وع ىىاد ص ىىماف املق ىىدر ى ىىز ،ووع ىىاد ص ىىماف املةل ىىاع عه ىىء ،ى ىىا الق ىىر  :وه ىىذا
أةسىىق األى ىاا  ،وهىىا الىىذي ىليىىت مجهىىار األعىىة ،مث ىىىا الشىىنقيملن :ولةىىء ىىا يشىىهد لىىت ىالىىت يةىىا :
(واهلل صلقكم وعا يةملان ) ،هذا ةاحء عا ىالت ىلماء التفسري ،وهىذا املاىىف كمىا ىىدعنا عىق عىأ
القىدر واجلىك ،وىىد لىث فيىت أىىداع وضىلث فيىت أفهىاع ،فكىان امللىك لىت ال يقىع يف علكىت إال عىا يشىىاء،

وكانىىت ىل ى كىىء شىىنء ىىىدير يفة ىىء يف علكىىت عىىا يريىىد ،ىَىىا َ ية ىىا  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [التاابق.)٣(]2 :

) (1يفسري املاوردي النكث والةيان .155 /2
) (2ل اا التأويء لل ا ن .145/2
) (٣انظىىر أضىااء ال يىىان  197/8بتصىىرف ،ونظىىره يف اجلىىاعع ألةكىىاع القىىرآن للقىىر
واةد عق املفسريق كالشاكاي وغريه.
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املطلب الرابع :بيان ما مجع به العلماء بني جميء التزيني مضافاً إىل اهلل ،ومضافاً للشيطان
ىد يقدع أن ىا الريىب فيىت أن اهلل يةىا عىزيق لكىء ىاعىء ىملىت ىلى احلقيقىة إعىا فضىما كمىا

ىى ى ى ى ى ى ىىا يةى ى ى ى ى ى ىىا  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﭼ [احل را  ،]7 :وإعا ىدال كما ىا يةا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [األنة ىىاع ،]108 :فظ ىىاهر اآلي ىىة الكرمي ىىة أن اهلل ية ىىا
عىزيق ألهىىء الملاىىىة الملاىىىة ،وألهىىء املةصىىية املةصىىية عىىق سىىا ر الكفىىر واملةاحىىن ،كىىء ذلىىك حبكمتىىت
عء وىما ،والتزيني كما ها اهر عاء يف هذه اآلية الكرمية عضافا إ اهلل يةا  ،بينما هىا يف آيىا
أصىىر ىىىد عىىاء عضىىافا باسىىم الفاىىىء إ الشىىيملان الىىرعيم كمىىا أشىىر إليىىت يف التمهيىىد بشىااهده ،وعنىىت

ىالى ى ى ىىت يةى ى ى ىىا  :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [النمى ى ى ىىء،]24 :
فكيف الجمع بين اآليا في هذه المسألة :ىا ابق ىملية  -رمحت اهلل يةا  -يف ا رر الاعيز:
ك َيىنىا ل ُك ِّىء أُعىة َى َملَ ُه ءىم)،
ونُسب التزيني إ الشيملان ،وىد ىا يةىا يف آيىة أصىرى ( َكىذل َ
[األنةاع ،]108 :ألن يس ب الشيملان ووساستت جتلىب ةسىق الفكىر يف ىلىاهبم ،وذلىك ا لىاا اهلل
لقت ،فنن نسب إ اهلل يةا ف أنت صالقت ،وإ الشيملان ف أنت عس ت(.)2( )1
وىا ابق اجلا ي :عةىنَ « :يّق» بفت الزاي والياء ،ىل عةىن :يّنها اهلل ام.
وال ىىاي :أنىىت يضىىاف إ الشىىيملان ،روي ىىىق احلسىىق ،والت ىزيني ع ىىق اهلل يةىىا  :هىىا الككي ىىب
المل يةىىن فننىىت؛ وضىىع يف المل ىىا ع حمّىىة ا ىىاا لصىىار فيىىت يزينىىث للىىنف  ،وذلىىك عىىق حىىنةت ،وي ىزيني
الش ىىيملان بنذك ىىار ع ىىا وى ىىع ع ىىق إغفال ىىت ىىا ع ل ىىت ي ىىدىا إ نفس ىىت لزينت ىىت ،ف ىىاهلل ية ىىا يى ىزيّق بالاض ىىع،
والشيملان يزيّق باإدكار(.)٣

كالم ابن القيم في التزيينين:
وىىد ىىرت الةماعىىة ابىق القىىيم لتاعيىت اصىتماف اإسىىناد يف هىذه املااضىىع فقىا  :فأضىىاف اهلل
يةا التزيني إليت  -س هانت  -صلقا وعشياة ،ونس ت إ سى ت  -يةىم الشىيملان  -وعىق أعىراه ىلى
يدي ىىت ي ىىار  ،أع ىىا اإس ىىناد إ الة ىىد فألن ىىت أة ىىب ي ىزيني الش ىىيملان ،وال ري ىىب أن إس ىىناد التى ىزيني إ اهلل
ةقيقىىة إذ هىىا صالقىىت وعشىىيؤه ،أعىىا اإسىىناد إ الشىىيملان فألنىىت س ى ب داع وعىىؤثر؛ أعىىا الة ىىد فألنىىت
) (1انظر يفسري ا رر الاعيز البق ىملية .292/2
) (2حناه ىدعتت ىق ابق القيم رمحت اهلل يف التمهيد.
) (٣اد املسري .176/1
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ع اشر للفةء ،واإسناد إ الشىيملان والة ىد لىي إسىناد ةقيقىة ،وهىذا التىزيني عنىت سى هانت ةسىق
إذ ها ابتماء واصت ار بةيد؛ ليتميز اململيع عنهم عق الةاحن واملؤعق عق الكافر(.)1
وىىا القىىا ن :وللراغىىب كىىماع بىديع ينهى ّىء بىىت ع ىىء هىذا اإشىىكا - ،أي االصىىتماف يف فاىىىء
التزيني  ،-وها ىالت:
إن الفةىىء كمىىا ينسىىب إ امل اشىىر لىىت ،ينسىىب إ عىىا هىىا سى ت وعسى ّىهلت ،وىلى هىىذا يصى ّ أن

ينس ىىب فة ىىء واة ىىد ي ىىار إ اهلل ية ىىا  ،وي ىىار إ غ ىىريه ،حن ىىا ىال ىىت :ﭽﭐﳋﳌ ﳍﳎﳏ

ﳐﳑﭼ [الس ى ى ى ى د  ،]11 :ويف عاضى ى ى ىىع آصى ى ى ىىر :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [الزعى ى ى ىىر:
 ،]42فأسىىند الفةىىء يف األو إ امل اشىىر لىىت ،ويف ال ىىاي إ اآلعىىر بىىت ،وهكىىذا بتصى ّىار عىىا ذكىىر يىىزو

الشى هة فيمىىا يىىرى عىق األفةىىا عنسىىابا إ اهلل يةىا  ،عنفيىىا ىىىق اهلل يةىا  ،حنىىا ىالىىت :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ ،وىالى ى ى ى ى ى ىىت :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [األنفى ى ى ى ى ى ىىا ،]17 :

وىالت :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﭼ [النساء.)2(]79 :
وى ىىا اب ىىق ىاش ىىار :وإس ىىناد ي ىزيني أىم ىىا املش ىىركني إ اهلل يف ه ىىذه اآلي ىىة وغريه ىىا ع ىىء ىال ىىت:
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [األنةىىاع ،]108 :ال ينىىايف إسىىناد ذلىىك إ الشىىيملان يف ىالىىت اآليت
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [ النم ى ى ىىء ،]24 :ف ى ى ىىنن وساس ى ى ىىة
الشىىيملان جتىىد يف نفىىا أولاىىك عريةىىا صص ى ا وعن تىىا ال يقهىىء( ،)٣فىىاهلل يةىىا ع ىزيق اىىم بس ى ب يملىىار
ع لة نفاسهم عق أثر ضةف سماعة الفملر ىندهم ،والشيملان عزيق اىم بالاساسىة الىيت جتىد ى ىاال يف

نفاسىىهم ،كمىىا ىىىا يةىىا ةكايىىة ىنىىت :ﭽﰖ ﰗ ﰘ ﰙ،ﰛ ﰜ ﰝ ﰞﭼ
) (1انظره يف شفاء الةليء  ،10٣/1ويف ا ا ىند اإعاع ابق ييمية ويماعيذه .26/1
) (2انظر حماسق التأويء للقا ن  ،9٣/2ويفسري الراغب األحفهاي .4٣4 /1
اجلُلُىىاد .سىىقاء ىاةىىء ،وشىىي ىاةىىءَ ،وىىىد
) (٣ىىىا يف ىىذيب اللاىىة ،ىهىىء  :٣٣/4ىَىىا َ اللءيى  :القاةىىء :الءيَىىاب عىىق ء
ىَ َهء ي ءق َهء ىُ ُهاالَ .وىَا َ أَبُا ُىَىءيد :ىَهء الرعء وىَى َفء ىُ ُهاال وىُفاال إذا يَ َ ،وىَا َ الراعز يف حفة ِّ
الذ ب:
َ
ك ى ى ى ى ى ى ّىء َرةي ى ى ى ى ى ىىب شى ى ى ى ى ى ى ءدىُت ُع ءسى ى ى ى ى ى ىتَى ءق ء
ح ى ى ى ىىب َىلَءيى َه ى ى ى ىىا يف الظ ى ى ى ىىماع الاَءيمل ى ى ى ىىء
َ
ىاع ل َةى ى ى ى ى ى ىىاع ُع ءق ى ى ى ى ى ى ىىء.
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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وىىىا يف الصىىهاح :ىهىىء الشىىنء يقهىىء ىهىىاال :ي ى َ  ،فهىىا ىاةىىء .واملتَى َق ِّهى ُىء :الرعى ُىء اليىىاب اجللىىد السىىي
ُ
احلا  ،وىهء بالكسر ىهما ع ما ،فها ىهء .وىهء الشي ىهما :ي علده ىل ىظمت .الصهاح ىهىء
(.)17 99/5
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[ص ،]8٣ ،82 :وى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ية ى ى ى ى ى ى ى ىىا  :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ
[احل ر.)1(]42 :

إذا يظه ىىر ىىا نقلت ىىت ى ىىق املفسى ىريق أن اهلل ية ىىا ه ىىا املى ىزيق ىلى ى احلقيق ىىة لك ىىء ىم ىىء يةمل ىىت
اإنس ىىان ،إع ىىا فض ىىما أو ى ىىدال ،وه ىىذا ه ىىا الت ى ىزيني احلقيق ىىن ،والش ىىيملان ع ى ىزيق ب ىىالةرت والتهس ىىني
والاساسىىة واإغىااء واأل  ،وغىىري ذلىىك عىىق ىىر الشىىيملان يف اإواء والتضىىليء ،وبىىذلك حيصىىء اجلمىىع
بني التزيينني كما عاء هبما حري القرآن( ،)2واهلل يةا أىلم.

) (1انظره بتصرف عق التهرير والتناير .221/19
) (2يأيت اذه املسألة عزيد إيضاح يف اململلب األو عق امل ه ال اي اآليت بةده.
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املبحث الثاني :احلكمة من إبهام فاعل تزيني األعمال السيئة ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التأدب مع اهلل تعاىل يف عدم نسبة عمل السوء إليه
اىلىىم أنىىت يف غالىىب اآليىىا الكرميىىة الىىيت ورد فيهىىا ذكىىر يىزيني الةقابىىة أو االسىىتدراج فننىىت يىىأيت
ع هما ،عسندا إ عامل يسم فاىلت ،وىد عاء ذلك حلكمة ،بينها املفسىرون رمحهىم اهلل يةىا  ،فقىالاا:
إنت وإن كان غالب ذلىك التىزيني عسىندا إ عىامل يسىم فاىلىت ،لكنىت عىق فةىء اهلل يةىا وإراديىت ىىدال
بماشىىك؛ فىىنن الكىىء بتقىىديره يةىىا وىلمىىت األ ي؛ لكىىق القىىرآن الكىىرمي عىىق بىىاا التىىأدا عىىع اهلل مل
يسىىند إ املىىا يةىىا باسىىم الفاىىىء إال عىىا كىىان ةسىىنا نافةىىا يف الاالىىب ،أعىىا عىىا كىىان غىىري ذلىىك فننىىت
يذكره يةىا باسىم املفةىا كمىا يتضى ذلىك عىق صىما اسىتقراء آيىا القىرآن الكىرمي ،فىنن اهلل يةىا
ال ينسب لنفست الشنء الق ي  ،أعا النةمىة فننىت ينسى ها اهلل يةىا إ نفسىت؛ ألن النةمىة كلهىا صىري،
ىى ىىا يةى ىىا  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [القصى ىىص ،]17 :وىى ىىا يةى ىىا :

ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [الزص ىىرف ،]59 :وى ىىا ية ىىا  :ﭽ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [اإسراء ،]8٣ :ومل ينسب س هانت النةمة

لا ىىريه إال يف آي ىىة واة ىىد  ،وه ىىن ىال ىىت ية ىىا  :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [األةىزاا]٣7 :؛ فهىىن نةمىىة صاحىىة بةىىد نةمىىة اهلل يةىىا ىليىىت؛ وعىىق هىىذا

املنه ى ىىىا يةىىا  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الفامىىة ،]7 :ومل يق ىء أغض ى ث ىلىىيهم؟ ،عىىاء باسىىم
املفةى ىىا  ،وأسى ىىنده للم هى ىىا  ،وذلى ىىك لى ىىيةم الاضى ىىب ىلى ىىيهم عى ىىق اهلل واملما كى ىىة وكى ىىء النى ىىا  ،ة ى ى
أحىىدىا هم يت ىكأ بةضىىهم عىىق بةىىض ة ى علىىادهم يت ىكأ عىىنهم ،ولىىذا عىىاء ( املاضىىاا ىلىىيهم )
لتشمء غضب اهلل وغضب الااض ني(.)1
ىا يف يفسري املنار :وىد يق يةا لألعم أصماىها وأىمااا املكسابة واملاروثة ،وعا كان
يزيينت ىقابة واستدراعا فننت ال يسند إ اهلل يةا واضع السنق وكايب املقادير ،وأعا يزيني الق ي
عق ىمء واىتقاد فيسنده يار إ الشيملان ،وشااهده ك ري  ،وورد إسناده إ اهلل يةا يف أو سار
النمء فقط ،يف ىالت يةا  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [النمء:

 ،]4ويقابلت إسناد يزيني اإميان إليت ي ارك ا ت يف سار احل را

فقط يف ىالت يةا  :ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ

) (1انظر ملسا  ٣0/1بتصرف.
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[احل را  ،]7 :وجيمةهما عةا إسناد األىما إليت يةا يف ىالت يةا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﭼ [األنةاع.)1(]108 :

ىلث :و ا روىن فيت هذا األدا ىالت يةىا يف إىاعىة اجلىدار :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﭼ [الكهف ،]82 :ونسب ااضر إ نفست صىر السىفينة ألنىت ىيىب؛ ومل ينسى ت إ اهلل
يةا ينزيها لت فقا  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [الكهف.]79 :

و ى ىىا أس ى ىىنده اهلل ية ى ىىا إ نفس ى ىىت باس ى ىىم الفاى ى ىىء ،ىال ى ىىت ية ى ىىا  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭼ [الصى ىىافا  ،]6 :وعى ىىا عى ىىاء يف عةنى ىىاه ،فقى ىىد أسى ىىند هى ىىذا الت ى ىزيني احلسى ىىق إ ذايى ىىت الةليى ىىة
وهكذا ،والةلم ىند اهلل يةا .

املطلب الثاني :احلكمة من إبهام املزين للناس.
اىلم أنت كما عاء فاىء التزيني ع هما يف القرآن حلكىم ىظيمىة كمىا سى  ،كىذلك أُهبىم املىزيق
ُ
ك ريا يف القرآن الكرمي ألغرات داىية لذلك أيضا:
ىا القا ن  -رمحت اهلل يةا  :-فأهبم يةا املزيّق يف اآليا ألس اا:
 -1ليشىىمء ذلىىك أد الت ىزيني الااىىىع ىل ى لسىىان الشىىيملان ،وأصف ى الت ىزيني الىىذي يكىىان عىىق
استدراج اهلل كما يف ىالت يةا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [األنةاع.)2(]108 :
يق َك َف ى ُىروا
 -2أو ألن امل ىزيق أع ىىار ك ىىري  ،وص ىىص الت ىزيني بالكف ىىار ،إذ امل ىراد ع ىىق ىال ىىتُ ( :يِّى َىق لل ىذ َ
احليا الىدنيا ) ذعهىم والتهىذير عىق صلقهىم ،واىذا لىزع محىء التىزيني ىلى يىزيني يُةىد ذعىا ،فلىزع
أن يكان املراد عنت يزيينا عشابا مبا جيةء يلك الزينة عذعة ،وإال فنن أحء يىزيني احليىا الىدنيا
املقتضن للرغ ة فيما ها يق أعر لي مبذعاع ،إذا روىن فيت عا أوح اهلل برىيىت ،ىىا يةىا :
()٣

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [األىراف. ]٣2 :

هىىذه بةىىض احلكىىم الىىيت ذكرهىىا املفسىىرون إهبىىاع عىىا وىىىع التىزيني ىليىىت يف القىىرآن الكىىرمي ،وعىىاء
ع هما ،واهلل يةا أىلم.

) (1يفسري املنار  ،558/7بتصرف.
) (2يفسري حماسق التأويء .9٣ /2
) (٣انظره يف التهرير والتناير  ،295/2بتصرف.
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املطلب الثالث :مناذج من اآليات الواردة يف تزيني العقوبة واالستدراج
أع لة يزيني الةقابة واالستدراج ك ري عنها عا ورد صكا ىل يزيني احليا الدنيا للكافريق كما

ُيق ام شهاا م وسا ر أىماام السياة ،وعق أ هر األع لة ىالت يةا  :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

[ال قر .]212 :
جملة ما ورد عن المعسرين في معنى تزيين الحيا الدنيا للكافرين:
احلَ َسىىنَة واملنىىا ر املة ىىة فتةلقىاا هبىىا ،أو يةلقىاا مبىىا أ هىىره اهلل يف الىىدنيا عىىق
أَنىىت صلى ءاألَ ءشىىيَاء ء
الزه ىىر والنض ىىار والملي ىىب والل ىىذ وصلى ى األش ىىياء الة ي ىىة واملن ىىا ر احلس ىىنة ،وإمن ىىا فة ىىء ذل ىىك اب ىىتماء
لة اده ،أو لتَ َمك َق ةب الدنيا عق نفاسىهم واشىتداد يىاغلهم يف استهسىاهنا ،أو أو ىاهم أن ال آصىر
ليق لاا ىل لذا الدنيا ،و لب احلرص ىليها(.)1
ىىىا أبىىا الليى السىىمرىندي :عةنىىاه أن اهلل يةىىا يىىق اىىم ،ألنىىت صلى فىىيهم األشىىياء الة ي ىىة،
فنظر إليها الذيق كفروا فاغكوا هبا(.)٣
ىا ال ااي رمحت اهلل يةا  :األك رون ىل أن املزيق ها اهلل يةا  ،والتزيني عىق اهلل يةىا ُه َىا:
أنىىت صل ى األشىىياء احلسىىنة واملنىىا ر الة ي ىىة ،فنظىىر اال ى إليهىىا ،بىىأك ر عىىق ىىىدرها فىىأى هم ةسىىنها
فَى ُفتنُاا هبَا ،وىا الزعاج يق ام الشيملان(.)2
وىا السمةاي :ىالت يةا  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ ،فَنن اهلل يةىا ىىد هىد االى
يف الىىدنيا ،ورغى هم يف اآلصىىر  ،وىىىا األك ىىرون :املىزيق هىىا اهلل يةىىا  ،والتىزيني عىىق اهلل هىىا أنىىت صلى
ىدرها ،فىىأى هم ذلىىك ،ففتن ىاا بىىت؛
األشىىياء احلسىىنة واملنىىا ر املة ىىة ،فنظىىر ء
اال ى إليهىىا بىىأك ر عىىق ىى َ
فلذلك التزيني عق اهلل(.)٣
هذا مجلة عا ورد ىق املفسريق يف عةىىن يىزيني احليىا الىدنا للكىافريق ،ويماةىظ أنىت يىزيني ىقابىة
واستدراج ،ىياذا باهلل.
و ا ُيق يف ىيان النا

عا عاء يف ىالت يةا  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

) (1أسند عةناه الملكي يف عاعع ال يان ىق ابق عريل ،وىكرعة  ،27٣/4وانظر ل اا التأويء لل ا ن ،141/1
حبر الةلاع.1٣9/1 :
) (2عةامل التنزيء لل ااي .269/1
) (٣يفسري السمةاي .212/1
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [آ ىمران.]14 :
ملا كان املقاع عقاع ة يء لتىزيني الةقابىة واالسىتدراج لىق أرعى فىيمق هىا املىزيق (اسىم الفاىىء)،
وإمنا أُىىن ب يان وعت التزيني ،بقدر املستملاع:
ىا ابق ك ري رمجت اهلل يةا  :ىك يةىا ىمىا ُيىق للنىا يف هىذه احليىا الىدنيا عىق أنىااع املىماذ
عىىق النسىىاء وال نىىني ،ف ىىدأ بالنسىىاء ألن الفتنىىة هبىىق أشىىد ،كمىىا ث ىىث يف الصىىهي ىىىق أسىىاعة بىىق يىىد
رضىىن اهلل ىنهمىىا أنىىت ،ىليىىت الصىىما والسىىماع ،ىىىا « :عىىا يركىىث بةىىدي فتنىىة أضىىر ىل ى الرعىىا عىىق
النسىىاء»( ،)1فأعىىا إذا كىىان القصىىد هبىىق اإىفىىاف وك ىىر األوالد ،فهىىذا عمللىىاا عرغىىاا فيىىت عنىىدوا
إليت ،كما ورد األةادي بالكغيب يف التزويل واالستك ار عنت(.)2
ىلىىث :فهىىذه األعىىار املىىذكار ىىا فىىا النفىىا إليهىىا ،ويتةل ى هبىىا ،فىىنن سىىار النىىا يف ل هىىا،
وةسىىنث نيىىا م حبسىىب عقتضى أعىىر الشىىارع فتزييهىىا اىىم ةيناىىذ يىزيني ةسىىق ،وإن ةصىىلاها خبىىماف
ذلك فتزيينها ام يزيني ىقابة ،وجمنء التزيني ع هما إ عامل يسم فاىلت عرع لل اي ،واهلل أىلم.
ىىىا يف الل ىىاا :والفاىىىء ا ىىذوف هىىا اهلل يةىىا ؛ ملىىا رك ىىب يف ىىاع ال ش ىىر عىىق ة ىىب هىىذه
فاألو ىا أهء السنة(.)٣
األشياء ،وىيء :ها الشيملانّ ،
وىا اآللاسن :واملزيق ها اهلل يةا  ،والتزيني للشهاا يملل ويراد بت صلى ة هىا يف القلىاا
وها هبذا املةىن عضاف إليىت يةىا ةقيقىة ألنىت ال صىال إال هىا ،ويمللى ويىراد بىت احلىض ىلى يةىا ن
الشىىهاا ا ظىىار فتزيينهىىا بىىاملةىن ال ىىاي عضىىاف إ الشىىيملان؛ ينىزيما لاساسىىتت ومسىىينت عنزلىىة األعىىر
هبا واحلض ىل يةا يها(.)4
إذا مجلىىة عىىا ورد يف عةىىىن الت ىزيني :انىىت عىىا رك ىىت يةىىا يف المل ىىاع ،وصلقىىت يف القلىىاا عىىق ةىىب
هذه األشياء والتةل هبا فملر .
وعنت عا عاء يف ىالت يةا  :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [األنةاع.]122 :
هذه اآليا ونظا رها ا سيأيت ا عاء فيىت ااىك بىأن اهلل يةىا يىزيني للةىاعلني الةمىء السىنء
ىقابة عنت يةا  ،واملراد يزيني الةمء السنء كما يف السيا اآليت ،ال يزيني عملل الةمء.

) (1أصرعت ال اري باا عا يتق عق شؤع املرأ .)5096( ،8/7 :
) (2يفسري القرآن الةظيم .19/2
) (٣الل اا البق ىاد .70/5
) (4روح املةاي لآللاسن  95 /2بتصرف.
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ىا القر  ،عةناه :يق ام الشيملان ى اد األحناع ،وأو هم أهنم أفضء عق املسلمني(.)1
وىا ابق ك ري رمحت اهلل :أي ةسق ام عا هم فيت عق اجلهالة والضمالة ،ىىدرا عىق اهلل وةكمىة

بالاىىة ،ال إلىىت إال هىىا وال را س ىااه ( ،)2وحنىىاه ىىىا النسىىفن ،ىىىا  :ىالىىت :ﭽﮪ ﭼ أي :كمىىا

يق للمؤعق إميانت ،كذلك ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ بتزيني اهلل يةا  ،كقالىت ( :ينىا اىم أىمىاام ) ،وىالىت:

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﭼ أي سىىا ر أىمىىاام ،)٣( ،ىلىىث :عىىع بيىىان عىىا ينىىت اهلل يةىىا اىىم وهىىا سىىا ر
أىمىىاام السىىياة ،فىىنن غالىىب املفس ىريق ذه ىاا إ أن امل ىزيق اىىم هىىا اهلل يةىىا  ،ىىىا يف الل ىىاا وىالىىت:
يق عا كانُاا يىَ ءة َملُا َن) :املزيق هىا اهلل يةىا ؛ ويىد ىليىت ىالىت ( ينّىا اىم أىمىاام )؛
( َكذل َ
ك ُيِّ َق ل ءلكافر َ
وألن ةصىىا الفةىىء يتاىىىف ىلى ةصىىا الىىدواىن وةصىالت ال يكىىان إال خبلى اهلل يةىىا فىىد ذلىىك
ىل أن املزيق ها اهلل يةا  ،وىالث املةتزلة املزيق ها الشيملان ،) )4( ،ويرده عا يقدع.
وأن ىىث ي ىىرى أن ك ىىما األع ى ىريق حمتم ىىء؛ ف ىىنن اهلل ية ىىا ه ىىا امل ى ىزيق ىل ى ى احلقيق ىىة لك ىىء ىم ىىء،
والشيملان عزيق بالةرت والتهسني.

وعن ى ى ى ىىت ىال ى ى ى ىىت ية ى ى ى ىىا  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

[التاب ىىة ،]٣7 :يف ه ىىذه اآلي ىىة يصى ىري ب ىىأن املى ىزيق ا ىىم ه ىىا الس ىىنء ع ىىق أىم ىىاام ،ال ىماعه ىىا ،ى ىىا
أبا اللي السمرىندي :أ ي ُةسق ام ى أىماام(.)5
ىلىىث :ويقىىا يف صىىك هىىذه اآليىىة عىىا س ى عىىق أن كىىما األع ىريق حمتمىىء ،أي ىىىد يضىىاف فةىىء
التزيني إ اهلل يةا ةقيقة ،وىد يضاف إ الشيملان يسايما ومسينا وإغااء ،والكء حلكمة.
وعنت ىالت يةا  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [يان .]12 :
ىىىا ابىىق ىاشىىار :فىىاملراد باملسىىرفني هنىىا الكىىافرون الىىذيق أسىىرفاا ىلى أنفسىىهم بىىالكفر؛ واصتىىري
لفظ للمسرفني لداللتت ىلى ع ىالاتهم يف كفىرهم ،فىالتةريف يف املسىرفني لماسىتارا ليشىمء املتهىد
ىى ىىنهم وغى ىىريهم ،وأسى ىىند فةى ىىء الت ى ىزيني إ ا هى ىىا ألن املسى ىىلمني يةلمى ىىان أن امل ى ىزيق للمسى ىىرفني هى ىىا
صاا رهم الشيملانية ،فقد أسند فةء التزيني إ الشىيملان غىري عىر  ،واملةىىن أن شىأن األىمىا الذعيمىة
) (1اجلاعع ألةكاع القرآن .79/7
) (2يفسري القرآن الةظيم .٣٣1/٣
) (٣عدارك التنزيء للنسفن .5٣4/1

) (4بدأ بت الزخمشري ىا ما :ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ ،أي ينت الشيملان ،وذكر الاعت اآلصر ،انظر الكشاف .6٣/2
) (5حبر الةلاع أل اللي السمرىندي .57 /2
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الق يهىة إذا يكىرر عىق أحىىهاهبا أن يصىري اىم ىىىاد ُمسىق ىنىدهم ى ىىا ههم ،فىما يكىادون يشىىةرون
بق هها فكيف يقلةان ىنها كما ىيء:
()1
ة ى ى يى ىىرى ةسى ىىنا عى ىىا لى ىىي باحلسى ىىق
يقض ى ى ى ى ى ىل ى ى ى ى ى املى ى ى ى ىىرء يف أيى ى ى ى ىىاع حمنتى ى ى ى ىىت
وعنت ىالت يةا  :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ
[الرىد.]٣٣ :

ىلىىث :ه ىىذا أيضىىا ىىا عىىاء ب ىىت التص ىري ب ىىأن امل ىزيق للك ىىافريق ه ىىا الس ىىنء عىىق أىم ىىاام ،ال
ُ
احلسىىق ،والكىىماع يف يةيىىني املىزيق يقىىا فيىىت عىىا سى  ،لكىىق عىىا صتمىىث بىىت هىىذه اآليىىة عىىق التةليىىء بىىأن
ُ
ااداية واإضما بيد اهلل يةا وةده يرع أن فاىء التزيني يف اآلية ها اهلل يةا  ،واهلل أىلم.
من ِحكم تزيين العم السيء لصاحب :

اىلىىم أن األك ىىر ىىا ُيىىق للنىىا يىزيني الةقابىىة :يىزيني احليىىا الىىدنيا اىىم ،ويىزيني ةىىب الشىىهاا
امل تلفىىة الىىيت يتةلقىىان هبىىا ،وىىىد يقىىدع ع الىىت ،وأيضىىا ىىا عىىاء يف حىري اآليىىا الك ىىري  :يىزيني الةمىىء
السنء لصاة ة ىدال عق اهلل يةا  ،واآليا يف هذا ك ري  ،عنها عع عا يقدع:

ىال ى ى ىىت ية ى ى ىىا  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [فا ر ،]8 :وغريها ا عاء يف هذا املةىن.

سبب نزول اآلية:
للمفس ىريق ىىىاالن فىىيمق نزلىىث فيىىت اآليىىة ،األو  :عىىنهم عىىق ىىىا نزلىىث يف أ عهىىء وأ بىىق
صلىىف وىت ىىة وشىىي ة والةىىاص بىىق وا ىىء واألس ىىاد بىىق ى ىىد ياىىا وىق ىىة بىىق أ عةىىيط وأش ى اههم،
والقىىا ال ىىان :أَن ءاآليَىىة نزلىىث يف أهىىء األه ىااء و ال ىىدع ،ىىىا السىىمةاي :واألو أن يقىىا  :إن اآليىىة
نزلث يف الكفار؛ ألَن ىليت أك ر اهء التفسري ،وىق ىتاد  :أنىت ىىا  :عىنهم ااىاارج الىذيق يسىتهلان
الدعاء واألعاا (.)2
واآلية كما يظهر فيها يسلية للمؤعنني ،لاما ياتماا لكفرهم وال يتهسروا ىل يركهم اإميان(.)٣
واملةىن ىل كء ،أي :أَفمىق كىان هكىذا ىىد أضىلت اهلل ألىك يف ةيلىت؟ َال ةيلىة لىك فيىت ،مث ىلىء
) (1التهرير والتناير  ،112/11بتصرف.
) (2يفسري السمةاي .٣47/4
) (٣الاعيز للااةدي  ،890/1بتصرف.
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َي :أي بق ىىدره ك ىىان ذل ىىك ،ﱧﭐﲍﲎﲏﲐ
يةىىا  :ﱧﭐﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﱦ أ ء

َي :ال يأس ىىف ىلى ى ذل ىىك؛ ف ىىنن اهلل ةك ىىيم يف ى ىىدره ،إمن ىىا يض ىىء ع ىىق يض ىىء ويه ىىدي ع ىىق
ﲑﱦ أ ء
يهىىدي ،ملىىا لىىت يف ذلىىك عىىق احل ىىة ال الاىىة ،والةلىىم التىىاع؛ واىىذا ىىىا  :ﱧﭐﲓﲔﲕﲖﲗﱦ،
َحىابَتُ ع ءىق نُىاره
ىَا َ حل هلل ىليت وسلم :إن اللتَ َصلَ َ َصءل َقتُ يف ُءل َمةُ ،مث أَلء َق َىلَ ءىيه ءم ع ءىق نُىاره ،فَ َم ءىق أ َ
ك أَىُا ُ َ :عف الء َقلَ ُم َىلَ َعا َىل َم اللتُ َىز َو َعء(.)1
ضء ،فَل َذل َ
َصملَأَهُ عءنتُ َ
يىَ ءاَعاذ فَى َقد ءاهتَ َدىَ ،وَع ءق أ ء
ما ورد عن المعسرين في معنى تزيين العم السيء لعامل :
ىا ابق القيٍّم يف شفاء الةليىء :وهىذا التىزيني عنىت سى هانت ةسىق؛ إذ هىا ابىتماء واصت ىار ،كمىا

ى ىىا ية ىىا  :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭼ [الكه ىىف ،]7 :ف ىىنذا آث ىىر
الةاحىىن الق ىىي واصتىىاره وأة ىىت ورضىىيت لنفسىىت ينىىت س ى هانت لىىت وأىمىىاه ىىىق ر يىىة ى هىىت ورمبىىا رآه ةسىىنا
ىقابة لت (.)2
وىا ابق ىاد يف الل اا :وعةىن :يق لت ساء ىملتُ ،ش ت لت وعاه( ،)٣وةسق لىت سىاء ىملىت
أي ىى ىملىىت فىىرآه ةسىىنا؛ يىىق لىىت الشىىيملان ذلىىك بالاسىاا  ،ويف اآليىىة ةىىذف جمىىا ه :أفمىىق يىىق لىىت
ساء ىملىت فىرأى ال ا ىء ةقىا كمىق هىداه اهلل فىرأى احلى ةقىا وال ا ىء بىا ما؟ « ،فىنن اللىتَ يُض َىء َع ءىق
يَ َش ىىاءُ َويىَ ءه ىىدي َع ى ءىق يَ َش ىىاء» ،وذل ىىك ألن أش ى اص الن ىىا عتس ىىاوية يف احلقيق ىىة واإس ىىاء واإةس ىىان
والسىياة واحلسىىنة ةتىىا بةضىىها ىىىق بةىىض فىنذا ىرفهىىا الى ةض دون الى ةض ال يكىىان ذلىىك باالسىىتقما
عنهم فما ب ّد عق االستناد إ إراد اهلل يةىا )4( ،وملىا انسىا اإنسىان لىذلك التهسىني السىنء للةمىء
غلب هااه ىل ىقلت ،ة انتك رأيت فرأى ال ا ء ةقا والتق ي ةسنا(.)4

وعن ى ى ى ى ى ىىت ىال ى ى ى ى ى ىىت ية ى ى ى ى ى ىىا  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [غافر.]٣7 :

) (1انظر يفسري القرآن الةظيم البق ك ري  ،5٣5/6واحلدي رواه ابق ة ان يف حهيهت بىرىم ( )1812عىاارد
واحلىاكم يف املسىتدرك ( )٣0/1عىق ريى األو اىىن ىىق َرب َيةىةُ بء ُىق يَزي َىدَ ،ى ءىق َىءىد اللىت الىديءىلَم ِّن بنهىاه ،ورواه
الكعذي يف السنق برىم ( )2642عق ري إ اىيء بق ىياش َى ءق َءحي ََي بءق أَ َى ءمىرو الس ءىيَايِّ َى ءىق ى ىد اهلل
الديلمن بنهاه ،وىا الكعذي :هذا ةدي ةسق .
) (2شفاء الةليء  ،10٣ /1يف ال اا اااع ىشر يف المل ع وااتم والقفء ،وسيأيت لت عزيد بيان ص .27
) (٣ىا يف خمتار الصهاح( :عاه) الشنء (ةايها) عق (التمايت) وها التل ي ىليت.٣01/1 ،
) (4انظر يفسري الل اا  ،105/16بتصرف.
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ىا الزعاج :عاضع الكاف نصب ،املةىن ( :يق لفرىان ساء ىملت) ع ء عا وحفنا(.)1

وىىىا ابىىق ك ىىري :ىالىىت :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،ىقابىىة لىىت بصىىنيةت هىىذا الىىذي أراد أن يىىاهم بىىت
الرىية أنت يةمء شياا يتاحء بت إ يكذيب عاس ىليت السماع(.)2
كمىىا يىىرى يف اآليىىة صىىك ىمىىا ىُاىىىب بىىت فرىىىان عىىق يىزيني ىملىىت السىىنء يف ىينىىة جمىىا لىىت ىلى
ىتاه وىناده واستك اره .واألك ر ىل أن اهلل يةا ها فاىء التزيني يف هذه اآلية(.)٣

وحن ى ىىاه أيضى ى ىىا ىالى ى ىىت يةى ى ىىا  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

[حممد ،]14 :وىالت يةىا  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [الفت .]12 :
وبة ىىد :فق ىىد ىُ ىىرت يف ه ىىذه اآلي ىىا الت ىزيني ع هم ىىا ع ني ىىا للم ه ىىا  ،وى ىىدعث أن ىىت وإن ك ىىان
كىىذلك فننىىت عىىق فةىىء اهلل يةىىا فهىىا عقىىدره وعشىىيؤه ،ولكىىق عقىىاع التىىأدا عىىع اهلل يةىىا بةىىدع نس ى ة
األعر السنء إليت يةا باسم الفاىء ،دفع إ إهبىاع الفاىىء ،خبىماف األعىر احلسىق فننىت يضىاف إليىت
يةا بما إهباع(.)4
فأنىىث يىىرى أنىىت ينسىىب ي ىزيني ااىىري إ نفسىىت خبىىماف ي ىزيني السىىاء ،إنىىك ىىىد جتىىد ع ى ما ىالىىت:

ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [النمء ،]4 :ولكق ال جتد :ينا ام ساء أىمىاام؛ فىنن اهلل ال ينسىب
السىىاء إ نفسىىت ،وعىىق هىىذا ال ىىاا عىىا يىراه يف القىىرآن الكىىرمي يف الكىىماع ىلى الىىذيق أويىاا الكتىىاا ،فننىىت

ىل ى الةمىىاع إذا كىىان املقىىاع عقىىاع عىىدح وثنىىاء ،أ هىىر ذايىىت ونسىىب إيتىىاء الكتىىاا إ نفسىىت :ﱧﭐﱤ

ﱥﱦ ،وإذا كان املقاع عقاع ذع ويقريع ىا  :ﱧﭐﳙﳚﱦ( ،)5واهلل يةا أىلم.
) (1عةاي الزعاج .٣75/4
) (2يفسري القرآن الةظيم .144/7
السنء ،فاهنمك
) (٣ىا اآللاسنَ :وَكذل َ
ك أي وع ء ذلك التزيني ال ليغ املفرط ُيِّ َق لف ءر َى ءا َن ُساءُ َى َملت أى ىملت ّ
حىد ،أي :حىرف وعنىع َىىق السى يء ،أي سى يء الرشىاد والفاىىء يف احلقيقىة
فيت اهنماكا ال يرىاى ىنىت حبىا َو ُ
ها اهلل يةا وبالتاسط ها الشيملان .روح املةاي .184 /8
) (4وىىىد يقىىدع ذلىىك بشىىنء عىىق التفصىىيء يف اململلىىب الرابىىع عىىق امل هى األو ىنىىد بيىىان اجلمىىع بىىني جمىىنء التىزيني
عضافا إ اهلل يةا يار وعضافا إ الشيملان يار أصرى.
) (5انظ ىىر بتص ىىرف :أسى ىرار ال ي ىىان يف التة ىىري الق ىىرآي ،لفاض ىىء الس ىىاعرا ن ىن ىىد ذك ىىر الف ىىرو التة ريي ىىة ب ىىني ال ق ىىر
واألىراف ،عق صما املكت ة الشاعلة ومل أعد رىما للصفها هناك.
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املبحث الثالث :التزيني يف القرآن الكريم مضافاً إىل غري اهلل ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ما جاء من التزيني مضافاً للشيطان
اىلىىم أن ىىا أضىىافت اهلل يةىىا إ الشىىيملان يف كتابىىت :يىزيني األىمىىا السىىياة للنىىا  ،وهىىذا ريى ىىىاعر
للشىىيملان ،وعنىىار واض ى  ،عىىا فىىيتء الشىىيملان سىىالكا لىىت؛ إيقىىاع اإنسىىان بكىىء عىىا هىىا ى ىىي نكايىىة بىىت ،وىىىد
أشىىر يف التمهيىىد إ أن ي ىزيني الةمىىء السىىنء لنينسىىان نُسىىب ح ىرحيا إ الشىىيملان يف مجلىىة عىىق اآليىىا ،

كم ى ى ىىا يف ىال ى ى ىىت ية ى ى ىىا  :ﭽﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ

ﯶﭼ [األنة ى ىىاع ،]4٣ :وكم ى ىىا ى ى ىىا ية ى ىىا  :ﱧﭐﱤﱥﱦﱧﱨﱦ [األنف ى ىىا ،]48 :
وورد ع ىىء ذلىىك يف الك ىىري عىىق اآليىىا  ،وىىىد ريىىب يةىىا كمىىا يظهىىر ىل ى ي ىزيني الشىىيملان لنينسىىان ىملىىت أو
سياتت :إيقاع اإنسان يف املةاحىن ،عىق صىما مسىني املةصىية ،كمىا ىىا اإعىاع الملىكي رمحىت اهلل يةىا  :يّىق
ام :أي َة ّسق ام الشيملان عا كاناا يةملان عق األىما اليت يكرهها اهلل ويس ملها عنهم(.)1
طريقا الشينان في التزيين لإلنسان:
سلك الشيملان يف عهمة إيقاع اإنسان يف الشر ريقني:

 /1الوسوسة:
فاال ا عا يتصدر سيا بيان عهاع الشيملان إيقاع األذى بىاملؤعنني :الاساسىة اىم؛ كمىا عىاء

يف ىالى ى ىىت يةى ى ىىا  :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [ األى ى ى ىراف ،] 20 :وىالى ى ىىت يةى ى ىىا

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [ ىىت  ،]120فالاساسىىة عىىق األىمىىا ا ىىة للشىىيملان،
فقد عارسها عنذ القدع عع أبينا آدع و وعت وةااء ىليهما السماع.
جملة ما ورد عن أه اللغة في معنى الوسوسة:
(احلَ ءمى ُىد للىىت الىىذي َرد َكءيىىده إ
ىىىالاا :إن
احلَىىدي  :ء
اصىىت َماطَ ،ويف ء
الا ءس َا َسىىة الء َكى َىما ُع ء
ااَفى َىن يف ء
َ
()2
ح ُدور النا (.)٣
الا ءساا ُ :ه َا الشءيملَا ُن الذي يىُ َاسا يف ُ
الا ءس َا َسة )  ،و َ
َ
ومجل ىىة ع ىىا ورد ى ىىق عفس ىىري الس ىىلف مل ىىرج ى ىىق ه ىىذا املة ىىىن ،ى ىىالاا :إهنى ىا الس ىىةن يف الء َم ءك ىىر
) (1انظر عاعع ال يان للملكي .٣57/11
) (2وأصرعىىت أبىىا داوود بىىاا رد الاساسىىة  ،٣29 /4وأمحىىد  10/4عسىىند ابىىق ى ىىا  ،والنسىىا ن يف ىمىىء اليىىاع
والليلة 248/9وحههت ابق ة ان ( )147عق ةدي ابق ى ا  -رضن اهلل ىنهما.
) (٣انظر اللسان (وسا ).
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ااَد َيةة والتل ي والتمايت لنييقاع يف الضرر(.)1
َو ء

 /2اإلغواء:
وع ىىق ي ىزيني الش ىىيملان لنينس ىىان إغ ىاا ه  :ع ىىق ص ىىما إ ه ىىار ومس ىىني ع ىىا يف املةص ىىية ع ىىق
اللذ  ،ىا ابق ى ا  :يريد يّق الشيملان ام الضمالة اليت كاناا ىليهىا فأحىروا ىلى عةاحىن اهلل ىىز
وعء (.)٣
فهسىق اىىم
وىىا ابىق ىاشىار :وىىد وعىد الشىيملان عىق ىىاىهم ىانىا ىلى نفى عىراه فىيهمّ ،
يلىىك القسىىاو  ،وأغ ىراهم باالسىىتمرار ىل ى آثىىاعهم وأىمىىاام ،وعىىق هنىىا يظهىىر أن الضىىما ينشىىأ ىىىق
استةداد اهلل يف صلقة النف  ،والتزيني :عةء السنء ينا.)4( ،
مجلة عا ورد ىق املفسريق يف عةىن اإغااء:
()2

ى ى ى ىىالاا :إن ى ى ىىت مبة ى ى ىىىن اإض ى ى ىىما  ،ى ى ى ىىا ية ى ى ىىا  :ﱧﭐﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻ

ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﱦ [احل ر.]40 – ٣9 :
ىىىا احلىىافظ ابىىق ك ىىري  -رمحىىت اهلل يةىىا  :-يقىىا يةىىا خم ىكا ىىىق إبلىىي وةىىرده وىتىىاه أنىىت ىىىا
للرا( :مبا أغايتم) ،ىا بةضهم :أىسم بنغااء اهلل لىت ،ىلىث :وحيتمىء أنىت بسى ب عىا أغىايتم وأضىللتم
(أل يىىنق اىىم) أي :لذريىىة آدع ،ىليىىت السىىماع (يف األرت ) أي :أة ىىب إلىىيهم املةاحىىن وأرغ ى هم فيهىىا،
وأ هم( ،)5إليها ،وأ ى هم إ ىاعا( ،وألغاينهم) أي :كما أغايتم وندر ىل ذلك(.)1
) (1انظر يفسري القرآن الةظيم البق ك ري  ،402/5ويفسري ييسري الكرمي الرمحق للسةدي  ،285 /1وغري ا.
) (2ىا الزعاج :غاي الرعء يااى وها غاو :إذا ضء ،ويف لسان الةرا( :غىاي) الرع ُىء :ضىء وانقىاد للهىاى،
والاَى َىن :الضىىما ُ وااَءيَىىة .غىىاي :عصىىدر َغى َىاى :الاَى َىن ،والاَاايىةُ :االهنمىىاك يف الاَى ّىن .ويقىىا  :أغىااه إذا أضىىلت.
ىب ريّىىا ع ىىق الل ى َ ة ى ك ىىاد يىَ ءهل ىىك( 456 /4 ،غ ىىاى) الة ىىني ،ويف
ىيء يىَ ءا ى َىاى َغ ىىاى إذا مل يُص ى ء
و َغ ىىا َ
ي الفص ى ُ
َة ُد َُا يَ ُد َ َىلَ ص َماف الَر ءشىد َوإ ء َىماع
ني َوالء َا ُاو َو ء
احلَءر ُ
ي) الءاَ ء ُ
ف الء ُم ءةتَ َء بىَ ءة َد َُا أ ء
َح َمان :أ َ
عقايي اللاةَ ( :غا َ
اك يف الءَا ء.
ف الَر ءشدَ ،و ء
اجلَ ءه ُء ب ءاأل ءَعرَ ،واال ءهن َم ُ
ءاأل ءَعرَ ،و ءاآل َصُر َىلَ فَ َساد يف َش ءنء .فَ ءاألَو ُ الءاَ َنَ ،وُه َا ص َما ُ
يىُ َقا ُ َغ َاى يىَ ءااي َغيًّا .ىَا َ  :فَ َم ءق يىَءل َ َصءيىرا َءحي َم ُد النا ُ أ ءَعَرهَُ . . .وَع ءق يىَ ءا َا َال يىَ ءة َد ءع َىلَ الءاَ ِّن َال َما .عة م
عقايي اللاة .٣99/4
(ولَكى ءىق
) (٣ل ىىاا التأويىىء لل ىىا ن  ،112/2يشىىري رضىىن اهلل ىنمىىا إ الت ىزيني املضىىاف للشىىيملان يف ىالىىت يةىىا َ :
ث ىُىلُابىُ ُه ءم َوَي َق َاُ ُم الشءيملَا ُن َعا َكانُاا يىَ ءة َملُا َن) [األنةاع .]4٣
ىَ َس ء
) (4التهرير والتناير .229/7
ىيل واإغىراءُ .وأَ هُ يَى ُىؤَهُ أَّا :أَغىراه َوَهي َ ىىتُ ،وأَ هَُ :ة ىىت .وىىىا ابءى ُىق األَىىرا :
) (5ىىىا يف لسىىان الةىىرا :واألََ :التى ءهيى ُ
الكفار ،وأَ ه أَ ا وأَ يزا ع ء ُء َهزه.
يق يىَ ُؤَو َن
األُ ا ُ الشيَا ُ
َ
ني الذ َ
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وىا يف التسهيء :ىالت ( مبا أغايتم ) ال اء للس ية ،أي ألغاينهم بس ب إغاا ىك ي ،وىيىء:
للقسم كأنت ىا  :بقدريك ىل إغاا ن ألغاينهم ،والضمري لذرية آدع(.)2
ىىىا القىىر  :ويزيينىىت هنىىا بىىاعهني :إعىىا بفةىىء املةاحىىن ،وإعىىا بشىىالهم بزينىىة الىىدنيا ىىىق فةىىء
الملاىة .وعةىن :ﱧﭐﱼﱽﱦ أي ألضلنهم ىق ري اادى(.)٣
هىىذه صماحىىة ملىىا ورد ىىىق املفس ىريق يف عةىىىن اإغ ىااء ،يىىدور األى ىاا يف جمملهىىا إ اإضىىما
واإغراء ىل املةاحن.
املطلب الثاني :ما جاء من التزيني مضافًا إىل غري الشيطان:
ومن  /1 :مجيء التزيين مضافا للمشركين:

ىد عاء التزيني يف القرآن عر واةد عضافا للمشركني :كما ﭧ ﭨ ﭽ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [األنةاع .]1٣7
اآليىىة الكرميىىة يف سىىيا ااىىك ىمىىا أراده الشىىيملان باملشىىركني عىىق ي ىزيني أىمىىاام الق يهىىة اىىم،
عكىرا ونكايىىة هبىىم ،ىىىا املفسىىرون :وكمىىا يىىق اىىم مىىرمي احلىىر واألنةىىاع كمىىا يف السىىيا السىىاب اىىذه
اآليىىة ،كىىذلك يىىق لك ىىري عىىق املشىىركني ،ىتىىء أوالدهىىم شىىركا هم ،ىىىا جماهىىد واحلسىىق والسىىدي وابىىق
يىىد :شىىركا هم ،أي :شىىيا ينهم ،ينىاا وةسىىناا اىىم وأد ال نىىا صيفىىة الةيلىىة ،يىىث الشىىيا ني شىىركاء
ألهن ىىم أ ىىاىاهم يف عةص ىىية اهلل وأض ىىيف الش ىىركاء إل ىىيهم ألهن ىىم اخت ىىذوها( ،)4وى ىىا الكل ى  :ش ىىركا هم
سدنة آاتهم ،فهم الذيق كاناا يزينان للكفار ىتء األوالد ،وكان الرعء عنهم حيلف لىاق ولىد لىت كىذا
غماعىىا لينهىىرن أةىىدهم كمىىا ةلىىف ى ىىد اململلىىب ىلى ابنىىت ى ىىد اهلل ( ،)5أو عىىا كىىاناا يفةلانىىت عىىق ىتىىء
ال نا صشية الةار ،وىتء األوالد صشية الفقر(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1يفسري القرآن الةظيم البق ك ري .5٣5 /4
) (2التسهيء البق عزي .418 /1
) (٣اجلاعع ألةكاع القرآن للقر .27 / 10
) (4أسنده ىنهم الملكي يف عاعع ال يان .1٣7 ،1٣6 /12
) (5ةكاه املاوردي  174/2ىق الكل  .وذكر ىالني آصريق يف املزيق صماف الشيا ني ،فمنهم عىق ىىا  :سىدنة
ُ
األحناع ،أو الااا عق النا .
) (6وهىىذا ال ىىاي عىىا ىليىىت أك ىىر املفسىريق انظىىر عىىاعع ال يىىان  ،1٣6 /12عةىىامل التنزيىىء لل اىىاي  ،162/2ويفسىىري
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 /2ومن مجيء التزيين مر واحد مضافا للقرناء:

ﭧﭨﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [فصلث.]25 :
ىلث :واملراد بالقرناء هنا :هم الشيا ني أيضا.
ىا الملكي رمحت اهلل يةىا ( :ىيضىنا) أي :وبة نىا( ،)1اىم نُظىراء عىق الشىيا ني ،ف ةلنىاهم اىم
ىرناء ىرناهم هبم يزيِّنان ام ى ا أىماام ،فزيناا ام ذلك ،مث نقء عةناه ىق جماهد والسدي(.)2
ضنا :سلّملنا وبة نا ووكلنا َاُ ءىم ىُىَرنىاءَ نظىراء
وها عا يذكر غريه علة املفسريق ،ىا ال ةل َ ،وىَىي ء
عىىق الشىىيا ني( .)٣وىىىا القىىر  :وهىىؤالء القرنىىاء عىىق اجلىىق والشىىيا ني وعىىق اإن ى أيضىىا( ،)4لكىىق
ها الراع أي أهنم الشيا ني ،بداللة السيا  ،والةلم ىند اهلل يةا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرآن الةظيم البق ك ري  ،٣44/٣وغريهم.
) (1وىا اجلاهري( :ىيّض) اهلل يةا فمانا لفمان :أي عاءه بت وأياةت لت ،خمتار الصهاح ، (26٣/1 :ي ،ت).
) (2عاعع ال يان .458 /21
) (٣الكشف وال يان ىق يفسري القرآن.292/8 ،
) (4اجلاعع ألةكاع القرآن .4٣5 / 15
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املبحث الرابع :داللة القرآن الكريم على تزيني الكفر للكافرين ،وحتته مطالب:
املطلب األول :النزاع بني أهل السنة وخمالفيهم يف نسبة تزيني الكفر هلل تعاىل
عاء يف حري آيا القرآن الكرمي ااىك عنىت يةىا أنىت ىىد يىق لكىء ىمىء ىملىت ةسىنا كىان أو
سىياا ،وعىىق ذلىك يىزيني الكفىر للكىىافريق ىىدال عنىىت يةىىا  ،فالااعىب ىلى عىق سىىلم اهلل لىت ىقلىىت ،ور ىىىت
الفهىىم الصىىهي أن يسىىلم ملىىا ةكىىم بىىت أةكىىم احلىىاكمني ،ورغىىم ورود ح ىري األدلىىة عىىق القىىرآن ىل ى
عاذُكر إال أن لكق هناك عق الفىر املنتسى ة لنيسىماع عىق نىا ع يف ذلىك ،وعىق هنىا ىىد ةصىء النىزاع بىني
أهىىء السىىنة وخمىىالفيهم كيىىف ي ىزيق اهلل يةىىا ألهىىء الكفىىر والضىىما كفىىرهم وضىىماام ،وىىىد ىىىرت اىىذه
املسألة مجلة عق ا ققني املتقدعني واملتأصريق ،وعق أع ء عق ىرت اا بشىنء عىق التفصىيء :ابىق القىيّم
رمحىت اهلل يةىا  ،فممىىا ىىا  :وهىذا التىزيني عنىت يةىا ةسىىق؛ إذ هىا ابىتماء واصت ىىار ليتميىز اململيىع عىىنهم

ع ىىق الةاح ىىن وامل ىىؤعق ع ىىق الك ىىافر كم ىىا ى ىىا ية ىىا  :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭼ [الكهىىف ،]7 :وه ىىا عىىق الش ىىيملان ى ىىي  ،وأيضىىا فتزيين ىىت س ى هانت للة ىىد ىمل ىىت الس ىىي
ىقابىىة عنىىت لىىت ىلى إىراضىىت ىىىق ياةيىىده وى اديتىىت وإي ىىار سىىنء الةمىىء ىلى ةسىىنت فننىىت ال بىىد أن يةرفىىت
سى هانت السىىي عىىق احلسىىق فىىنذا آثىىر الق ىىي واصتىىاره وأة ىىت ورضىىيت لنفسىىت ينىىت س ى هانت لىىت وأىمىىاه ىىىق
ر يىىة ى هىىت بةىىد أن رآه ى يهىىا ،وكىىء ىىامل وفىىاعر وفاسى ال بىىد أن يريىىت اهلل يةىىا لمىىت وف ىىاره وفسىىقت
ى يها فنذا ةادى ىليت اريفةث ر ية ى هت عق ىل ت فرمبا رآه ةسنا ىقابة لت(.)1
وكذلك ابق ىاد احلن لن يف الل اا ،و ا اصتصريت عنت ىالت – رمحت اهلل وأةسق ع ااه:-
اة ىىتل أه ىىء الس ىىنة هب ىىذه اآلي ىىة الكرمي ىىة ىلى ى أن اهلل  -ية ىىا  -ي ىىق للك ىىافر الكف ىىر ،وللم ىىؤعق
اإميان ،وللةاحن املةصية ،وللممليع الملاىة لظاهر النص ،ألنا بينا أن حىدور الفةىء ىىق الة ىد ،يتاىىف
ىلى ى ةص ىىا ال ىىداىن ،وأن يل ىىك الداىي ىىة ال ب ىىد وأن يك ىىان بت ليى ى اهلل  -ية ىىا  ،-وال عة ىىىن لتل ىىك
الداىية إال ىملت واىتقاده ،أو نت باشتما ذلىك الفةىء ىلى نفىع ا ىد ،وعصىلهة راعهىة ،وإذا كانىث
يلىك الداىيىة ةصىلث بفةىء اهلل  -يةىا  ،-اعتنىىع أن يصىدر ىىق الة ىد فةىء ،وال ىىا  ،وةركىىة ،إال إذا
يق اهلل  -يةا  -ذلك الفةء يف ىل ت( ،)2ولةء فيما ذكره رمحت اهلل هنا غنية ىق التملايء.
وعىىاء يف التةىىرف ملىىذهب التصىىاف :ىىىا بةضىىهم :اصتىىار املىىؤعق اإميىىان وأة ىىت واستهسىىنت وأراده وآثىىره
) (1انظر شفاء الةليء .10٣ /1
) (2انظىىر يفسىىري الل ىىاا البىىق ىىىاد  ،٣66/8 :بتصىىرف ،ولشىىي اإسىىماع كىىماع مجيىىء ةىىا هىىذا املاضىىاع يف
االستقاعة لت .٣69/1
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ىلى ى ض ىىده وك ىىره الءك ءف ىىر وأباض ىىت واس ىىتق هت َومل ي ىىرده وآث ىىر ىلي ىىت ض ىىدهَ ،واهلل صلى ى ل ىىت االصتي ىىار واالستهس ىىان،
واالراد لنيمي ىىان والى ى اض والكراه ىىة واالس ىىتق اح للكف ىىر ى ىىا اهلل ية ىىا  :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﭼﮋ[احل ىرا  ،]7 :واصت ىىار الك ىىافر الكف ىىر واستهس ىىنت وأة ىىت وأراده وآث ىره ىل ى
ضىىده وك ىره اإميىىان وأباضىىت واسىىتق هت ومل يىىرده وآثىىر ىليىىت ضىىده ¸واهلل يةىىا صل ى ذلىىك كلىىت ،ىىىا يةىىا  :ﭽﯚﯛ
ﯜﯝﯞﭼ [األنة ى ى ى ىىاع ،]108 :وى ى ى ى ىىا ية ى ى ى ىىا  :ﭽﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭼ [األنة ى ى ى ىىاع:
 ،]125ولىىي أةىىدهم مبمنىىاع ىىق ضىىد عىىا اصتىىاره وال مبهمىىا ىلى عىىا اكتسى ت ولىىذلك وع ىىث ة ىىة اهلل ىلىىيهم وةى
ىل ىىيهم الق ىىا ع ىىق َرهب ىىم وع ىىأوى الء َك ىىافريق الن ىىار مب ىىا ك ىىاناا يكسى ى ان ،ﭽﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭼ [الزص ىىرف:
 ]76ويفةء عا يشاء ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ [األن ياء.]2٣ :
وعىىا عىىق صملىىر وال ةركىىة إال بىىاألعر ،وهىىا ىالىىت( :كىىق )؛ فلىىت االى واألعىىر ،واالى حىىفتت فَلىىم يىىدع هبىىذيق
احلرفني لةاىء يدى شياا عق الدنيا واآلصر ال لت وال بت و إال إليت فاىلم أنت ال إلت ها(.)1
املطلب الثاني :االحتجاج على املخالفني ألهل السنة من املعتزلة والقدرية ببيان احلكمة
من تزيني األعمال للعاملني.
ىا الةلماء :والزينة نظري املشياة ،ألهنم جيدوهنا يف عاضع عنسابة إ الشيملان ع ء ىالت :ﭽﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [النمء:
 ]24وأش اهها ،فكء عشياة عنسابة يف القرآن إ غريه ،و ينة أو إضما فها ي ع لت ،إذ عستهيء أن يكان
عء عمالت ي ةا ام وعزينا أو عضما وشا يا بقا م ،وكيف يكان كذلك وها ميلكهم وال ميلكانت ،صلقهم كيف
أراد جبميع حفا م وآال م وها يف مجيع حنيةت فيهم ويف غريهم ىد  ،ىقء االيقة ىدلت أع مل يةقلاه .فهذا
واض ال ل فيت ملق شرح اهلل حدره ومل يكابر ىقلت(.)2
الرد على تأويالت م الباطلة:
لىىث أىىىداع ك ىىري عىىق امل ىىالفني ألهىىء السىىنة ةينمىىا ةىىاولاا إصضىىاع نصىىاص الىىاةن للةقىىا  ،فمىىا استسىىاغتت
ىق ىىاام ى ل ىىاه ،وع ىىا صالفه ىىا ردوه ،وهى ىىذا ريى ى ض ىىما  ،فالصى ىااا أن الةقى ىىا الس ىىليمة يس ىىتنري بن ىىار الى ىىاةن وال
يةارضىىت ،أعىىا أن يقىىف عةارضىىة لىىت فىىذلك دا ىلى يلاثهىىا بلاثىىة شىىها أو شى هة ،فمىىا أشىىد عىىا ينتىىاا الةقىىا عىىق
يىىغ بتىىأثري إةىىدى هىىايني الل ىاثتني شىىها أو ش ى هة؛ وعىىق هنىىا ال يتة ىىب أن يةكض ىاا مبىىا ةسىىنتت ىقىىاام أو ى هتىىت

) (1انظر التةرف ملذهب التصاف .49/1
) (2انظره يف النكث الدالة ىل ال يان يف أنااع الةلاع واألةكاع .٣70/1
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ىلى أن اهلل يةىىا حبكمتىىت ال الاىىة يقى ّدر ااىىري والشىىر( ،)1ويف السىىيا ملىىا ىىىرر أهىىء السىىنة ر يىىة املىىؤعنني لىرهبم ىيانىىا يىىاع
القياعىىة اسىىتدالال بص ىري النصىىاص عىىق الق ىرآن والسىىنة ،وعنهىىا أيضىىا ةىىدي  « :إنكىىم يىىرون ربكىىم كمىىا يىىرون هىىذا
القمىىر »( ،)2يت ىرأ الزخمشىىري فيقابىىء هىىذه النصىىاص بشىىملط عىىق القىىا ىىىا ما :و ىمىىث املشى هة وا ىىك ( ،)٣أن الزيىىاد
ه ىىن النظ ىىر إ وع ىىت اهلل ية ىىا  ،وع ىىاءوا حب ىىدي عرى ىىاع!( ،)4يش ىىري ا احل ىىدي امل ىىذكار ،وه ىىا يف ال ىىاري! ية ىىم
عفكى ،أو عرىع ،فهذا نتاج إصضاع نصاص الاةن ملا ةسنتت الةقا أو ى هتت ،وهذا عسلك جمانب للصااا.
واىلىىم أن عاىىىف املةتزلىىة وعىىق وافقهىىم عىىق ي ىزيني أىمىىا الكفىىار اىىم ،كمىىاىفهم عىىق ااىىتم ىل ى ىلىىاا
الكفى ىىار للهيلالى ىىة بينهى ىىا وبى ىىني وحى ىىا اإميى ىىان إليهى ىىا ،كمى ىىا ىى ىىا يةى ىىا  :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ [ال قىىر  ،]7 :ىىىا احلىىافظ ابىىق ك ىىري رمحىىت اهلل يةىىا  :ىىىا ابىىق عريىىر :وىىىا
بةضىىهم :إمنىىا عةىىىن ىالىىت( :صىىتم اهلل ىلى ىلىىاهبم) إص ىىار عىىق اهلل ىىىق يكىىكهم ،وإىراضىىهم ىىىق االسىىتماع ملىىا دىىاا
إليىىت عىىق احلى  ،كمىىا يقىىا  :إن فمانىىا ألحىىم ىىىق هىىذا الكىىماع ،إذا اعتنىىع عىىق اىىىت ،ورفىىع نفسىىت ىىىق يفهمىىت يكىكا
ىىىا  :وهىىذا ال يص ى ؛ ألن اهلل ىىىد أصىىك أنىىت هىىا الىىذي صىىتم ىل ى ىلىىاهبم وأ ىىاىهم( ،)5ويةق ىىت ابىىق ك ىىري ىىىا ما:
) (1ىا الةمراي يف االنتصىار :ىمىاا أن اهلل مل يقىدر ىلى الة ىاد املةاحىن فىردوا بىذلك عىا ث ىث يف السىنة عىق أن
اإميان بأن اهلل يقدر ااري والشر ركق عق أركان اإميان ،انظر االنتصار يف الرد ىل املةتزلة .67/1
) (2أصرعت ال اري يف كتاا عااىيث الصما  ،باا فضء حما الةصر (.)554/115/1
) (٣يرد يف الكشاف هذه الصفا  :سمة املش هة واحلشاية ا ك أو اجلكية ،وذلك عنت ملز بأهء السنة واجلماىة.
فا سمة :الذيق يصفان اهلل بأن لت عسما وع ة وأىضاء وغري ذلك يةا اهلل ىما يقالان ىلاا ك ريا .ينظر:
ختريل الةقيد الملهاوية (.)45/1
الس ى كن يف شىىرح أحىىا ابىىق احلاعىىب :احلشىىاية ا فىىة ض ىلّاا ىىىق س ىااء الس ى يء جيىىرون آيىىا اللّىىت ىل ى
وىىىا ّ
اهرهىىا ويةتقىىدون أنىىت املىرادّ ،ىاا بىىذلك ألهنىىم كىىاناا يف ةلقىىة احلسىىق ال صىىري ،وىيىىء املىراد باحلشىىاية ا فىىة ال
يرون ال ه يف آيا الصفا اليت يتة ّذر اعرا ها ىل اهرها بء يؤعنان مبا أراده اللّت عع عزعهم بأ ّن الظاهر
ويفاضىىان التأويىىء إ اللّىىت .وغىىري ذلىىك عىىق التةريفىىا  ،وهىىم يمللقاهنىىا ىل ى أهىىء السىىنة السىىا ريق عىىع
غىىري ع ىراد ّ
عدلا النصاص ملزا ام ،وىدةا فيهم ويف عذه هم ،ينظر :كشاف احملماةا الفنان (.)1160/1
واجلك ها نفن الفةء ةقيقة ىق الة د وإضافتت إ الرا يةا  ،واجلكية أحناف .فاجلكية ااالصة :هن اليت
ال ي ىىث للة ىىد فةىىما وال ىىىدر ىل ى الفةىىء أحىىما ،واجلكيىىة املتاسىىملة :هىىن الىىيت ي ىىث للة ىىد ىىىدر غىىري عىىؤثر
أحما ،فأعا عق أث ث للقدر احلادثة أثرا عا يف الفةء ،و ىن ذلىك كسى ا ،فلىي جبىكي .ينظىر :امللىء والنهىء
( .) 85/1ولتةلم أن هذه التةريفا اليت ذكر ىا إمنىا هىن حبسىب عصىملل أهىء السىنة ،بينمىا يريىد الزخمشىري
هبذه األوحاف جمتمةة أهء السنة أنفسهم.
) (4انظر الكشاف للزخمشري .٣42/2
) (5عاعع ال يان للملكي  ،260/1وانظر الكشاف .547 /4
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وىد أ نب الزخمشري يف يقرير عا رده ابق عريىر هاهنىا ويىأو اآليىة عىق مخسىة أوعىت وكلهىا ضىةيفة عىدا ،وعىا عىرأه
ىل ى ذل ىىك إال اىتزال ىىت؛ ألن اا ىىتم ىل ى ىل ىىاهبم وعنةه ىىا ع ىىق وح ىىا احل ى إليه ىىا ى ىىي ىن ىىده -ية ىىا اهلل ىن ىىت يف

اىتقىىاده-ولىىا فهىىم ىالىىت يةىىا  :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [الصىىفَ ،]5 :وىَى ءالُىىتُ:
ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ [األنة ى ىىاع ،]110 :وع ى ىىا
أش ى ت ذلىىك عىىق اآليىىا الدالىىة ىل ى أنىىت يةىىا إمنىىا صىىتم ىل ى ىلىىاهبم وةىىا بيىىنهم وبىىني ااىىدى ع ىزاء وفاىىىا ىل ى
ةىىاديهم يف ال ا ىىء ويىىركهم احل ى  ،وهىىذا ىىىد عنىىت يةىىا ةسىىق ولىىي بق ىىي  ،فلىىا أةىىاط ىلمىىا هبىىذا ملىىا ىىىا عىىا
ىىىا  ،ىىىا القىىر  :وأمجةىىث األعىىة ىل ى أن اهلل ىىىز وعىىء ىىىد وحىىف نفسىىت بىىااتم والمل ىىع ىل ى ىلىىاا الكىىافريق
جما ا لكفرهم كما ىا  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [النساء.)1(]155 :
ولةىىء يف هىىذا غنيىىة ىىىق عزيىىد التملايىىء يف بيىىان الىىرد ىل ى املةتزلىىة وعىىق وافقهىىم فيمىىا ذه ىاا إليىىت عىىق ىىىدع
نس ة يزيني الكفر للكافريق إ اهلل يةا  ،واهلل أىلم.
املطلب الثالث :قول املعتزلة يف معين ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ (األنعام  )108والرد عليهم
يقىىا الزخمشىىري يف يفسىىري ىالىىت :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ :أي مث ز ذلززك الت ززيين
زينا لك ّأمة من أعم الكفار ساء ىملهم ،وذكر أربةة أوعت:
 -1أو صليناهم وشأهنم.
 -2أومل نكفهم ة ةسق ىندهم ساء ىملهم.
 -٣أو أعهلنا الشيملان ة يق ام.
 -4أو يناه يف ىمهىم ،فهىذه األوعىت األربةىة الىيت فسىر هبىا الزخمشىري يىزيني أىمىا الكفىار اىم
املنري ىا ما ىالىت :أو صلينىاهم وشىأهنم ،فسىر التىزيني بىذلك ،ألنىت
ىقابة عق اهلل ،ويةق ت ابق ّ
يةا ال ل الشر ىند املةتزلة ،و ل الشر وااري ىند أهء السنة(.)2
ويف عاض ىىع آص ىىر يق ىىا الزخمش ىىري :فم ىىا أعه ىىء َع ىىق مي ىىزج الكف ىىر ب ىىاال  ،وجيةل ىىت ع ىىق مجلت ىىت،
واال  :أىظم نةمة عق اهلل ىل ى اده ،والكفر :أىظم كفران عق الة اد لرهبم(.)٣
املنري :ىالت «فمىا أعهىء عىق ميىزج الكفىر بىاال » يريىد أهىء السىنة ،ةيى يقالىان إنىت
ىا ابق ّ
يةا ها ااال ألىما الة اد ة الكفر وغريه عق املةاحىن ،وال وعىت لت هىيلهم عىع اسىتنادهم إ
) (1يفسري القرآن الةظيم البق ك ري  ،174 /1وانظر الكشاف .547/4 ،56/2
) (2انظره يف الكشاف .547/4
) (٣املرعع الساب .
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ىالت يةا  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [الصافا .)1(]96 :

الرد على هذه التأويال الضعيعة:
وبعد أن ذكر ابن عادل -رمحت اهلل يةا  -يف الل اا مجلة عق هذه التأويما وعنها:
ىىاام يف عةىىن ( ينىىا لكىء أعىة ىملهىىم ) ىىا  :أي ينىا لكىىء أعىة يقىدعث عىىا عرنىاهم بىت عىىق
ىا احل  ، ،أي محلاه ىل عا كان ين ان ام فةلت ،وكما ىا بةضىهم :إنىت  -يةىا – يىق اىم عىا
ين اىىن أن يةمل ىاا وهىىم ال ينتهىىان ،ثززم قززال ابززن عززادل رمحىىت اهلل :وهىىذه وعىىاه ضىىةيفة؛ ألن الىىدليء
الةقلن القا ع د ىل حهة عا أشةر بت اهر النص؛ ألنا بينا أن حدور الفةىء ىىق الة ىد ،يتاىىف
ىل ى ةصىىا الىىداىن ،وأن يلىىك الداىيىىة ال بىىد وأن يكىىان بت لي ى اهلل  -يةىىا  ،-وال عةىىىن لتلىىك
الداىيىىة إال ىملىىت واىتقىىاده ،أو نىىت باشىىتما ذلىىك الفةىىء ىل ى نفىىع ا ىىد ،وعصىىلهة راعهىىة ،وإذا
كان ىىث يل ىىك الداىي ىىة ةص ىىلث بفة ىىء اهلل  -ية ىىا  ،-اعتن ىىع أن يص ىىدر ى ىىق الة ىىد فة ىىء ،وال ى ىىا ،
وةركىىة ،إال إذا يىىق اهلل  -يةىىا  -ذلىىك الفةىىء يف ىل ىىت ،وضىىمريه ،واىتقىىاده ،وأيضىىا أن اإنسىىان ال
تىىاره الىتقىىاد كانىىت إميانىىا ،وىلمىىا ،وحىىدىا ،وةقىىا ،فلىىاال سىىابقة اجلهىىء األو  ،ملىىا اصتىىار هىىذا اجلهىىء
ال اي :مث إنت ملا اصتار ذلك اجلهء السىابع ،فىنن كىان اصتيىار ذلىك لسىاب آصىر ،لىزع أن يسىتمر ذلىك
إ عا ال هناية لت عق اجلهاال  ،وذلك حما ؛ فاعب انتهاء يلك اجلهىاال إ عهىء أو لقىت اهلل
 يةىىا  -فيىىت ابتىىداء ،وهىىا بسى ب ذلىىك اجلهىىء ىىق يف الكفىىر كانىىت إميانىىا ،وةقىىا وىلمىىا؛ ف ىىث إنىىتيسىىتهيء عىىق الكىىافر اصتيىىار الكفىىر واجلهىىء ،إال إذا يىىق اهلل  -يةىىا  -ذلىىك اجلهىىء يف ىل ىىت؛ ف ىىث
) (1الكشىىاف  ،547/4ىىىا النيسىىاباري رمحىىت اهلل يف الىىرد ىلى يىىأويما نفىىا التىزيني ىىىق اهلل ،ةينمىىا ىىىالاا :إن
امل ى ىزيق غى ىىري اهلل اسى ىىتدالال بقال ىىت :ﱧﭐﱔﱕﱖﱗﱦ [النمى ىىء ،]24 :وبقالى ىىت :ﱧﭐﱋﱌ
ﱍﱎﱦ [ال ق ىىر  ]257 :ف ىىنذا امل ىراد :ين ىىا لك ىىء أع ىىة ع ىىق أع ىىم الكف ىىار ىمله ىىم أي :صلين ىىاهم
وشىىأهنم وأعهلنىىاهم ةى ةسىىق ىنىىدهم سىىاء ىملهىىم ،أو أعهلنىىا الشىىيملان ةى يىىق اىىم أو ينىىا يف ىمهىىم،
وىاام :إن اهلل أعرنا هبذا و ينت لنا ،ىا النيساباري :وها ضةيف ،بأن ىالت يةىا  :ﱧﭐﲩﲪ ﱦ بةىد ىالىت

ﱧﭐﲣﲤﱦ عشىىةر بىىأن إىىىداعهم ىل ى ذلىىك املنكىىر إمنىىا كىىان بت ىزيني اهلل يةىىا  ،وأيضىىا اإنسىىان ال تىىار
الكفر واجلهء ابتداء عع الةلم بكانت كفرا وعهما ،والةلم بذلك ضروري؛ بء إمنا تاره ألنت اىتقد كانت إميانا
وىلما وةقا وحدىا ،ولاال سابقة اجلهء األو ملا اصتىار اجلهىء ال ىاي وال يىذهب اجلهىاال إ غىري النهايىة،
فما بد أن ينتهن إ عهء أو لقت اهلل يةا فيت وها بسى ب ذلىك اجلهىء ىق الكفىر إميانىا واجلهىء ىلمىا،
انظر غرا ب القرآن للنيساباري  ،142 /٣بتصرف.
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هب ىىذيق الكه ىىانني الق ىىا ةني ،أن ال ىىذي ي ىىد ىلي ىىت ىىاهر ه ىىذه اآلي ىىة؛ ه ىىا احلى ى ال ىىذي ال حمي ىىد ىن ىىت،
ف مللث يأويما م بأسرها؛ ألن املصري إ التأويء إمنا يكان ىند يةذر محء الكىماع ىلى ىاهره ،وأعىا
ملا ىاع الدليء ىل أنت ميكق الةدو ىق الظاهر ،فسىقملث هىذه التكليفىا  ،وأيضىا :فاىىت« :كىذلك
ينا لكء أعة ىملهم» بةد ىالت« :فيس اا اهلل ىدوا باري ىلم».
عشةر بأن إىداعهم ىل ذلىك املنكىر إمنىا كىان بتىزيني اهلل يةىا  ،فأعىا أن حيمىء ذلىك ىلى أنىت
 ي ارك ويةا  -يق األىما الصاحلة يف ىلاا األعم ،فكان هىذا كىماع عنقملىع ىمىا ى لىت ،وأيضىا:فقالىىت :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ :يتنىىاو األعىىم الكىىافر واملؤعنىىة ،فت صىىيص هىىذا الكىىماع باألعىىة
املؤعنة ،يرك لظاهر الةماع(.)1

وقال في االنتصار:
وأعا ىا امل الف :بأن اهلل مل يزيق للكافريق أىماام ،وإمنا ينها ام الشيملان ،فقد بينا أن اهلل

يق ام أىماام بقالت يةا  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [النمء،]4 :
ونسب ذلك إ الشيملان بأنت ينت ام باساسة الشيملان ،والشيملان ووساستت صل اهلل؛ بدليء أن اهلل
أعر ن يت حل اهلل ىليت وسلم أن يتةاذ بت عق الشيملان وعق وساستت بقالت يةا  :ﭽﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ [النهء ،]98 :وىالت :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [النا  ،]6 – 1 :ولاال أهنما صل اهلل ملا استةيذ بت عنهما ،ىا ابق
القيَم رمحت اهلل يةا  :ويرد ىل القدرية الذيق مينةان إسناد عا فيت ى إ اهلل ،فنن هذا القا يدفةت
بأهنا عق الشيملان وعق الة د ى يهة ،أعا عق اهلل فما ى ألنت فةلت ىقابا فها عنت مجيء( ،)2واهلل يةا
أىلم وأةكم.

) (1انظر الل اا ٣66/8 :بتصرف ،وىد أشر إ بةضت فيما يقدع.

) (2االنتصار .405/2
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املبحث اخلامس :التزيني مِنة من اهلل تعاىل على عباده ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :فضل اهلل تعاىل على عباده يف تزيني اإلميان يف قلوبهم
اىلىم أن هىىذا النىاع عىىق التىزيق ياىىاير عىا سى ؛ فمىا يقىىدع إمنىا غال ىىت عىق يىزيني الةقابىىة ،أو
االسىىتدراج ،وهىىا عىىا ميكىىق أن نسىىميت :الت ىزيني السىىل  ،أعىىا هنىىا فهىىا يف اجلانىىب اآلصىىر ،وهىىا ي ىزيني
االعتنان عنت يةا ىل ى اده ،أو هىا التىزيني اإجيىا  ،وعىق صىما االسىتقراء وعىد هىذا النىاع عىق
التزيني عىاء يف القىرآن ملاضىاىني ،األو  :يف سىيا االعتنىان عنىت يةىا ىلى ى ىاده ،وال ىاي يف سىيا
ااك ىق يزيني السماء بالن اع وها عنة عنت أيضا ،كما سيأيت احلدي ىنت يف اململلب ال اي.
ىى ى ى ىىا يةى ى ى ىىا  :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ [احل را .]7 :

حىل اهلل َىلَءيىت
سبب النزول اآلية :ىا الملكي رمحت اهلل يةا  :نزلث ةينما بةى رسىا اهلل َ
َو َسىىلم رعىىما عىىق أحىىهابت جل ايىىة حىىدىة ىىىاع ،فأيىىاهم الرعىىء ،فلمىىا أيىىاهم رة ىاا بىىت ،وأىى ّىروا بالزكىىا ،
حىل اهلل َىلَءيىت َو َسىلم ،فقىا  :يىا رسىا اهلل،
وأىملاا عىا ىلىيهم عىق احلى ّ  ،فرعىع الرعىء إ رسىا اهلل َ
حىل اهلل َىلَءيىت َو َسىلم ،وبةى إلىيهم
ورعةاا ىىق اإسىماع ،فاضىب رسىا اهلل َ
عنع بنا فمان الصدىةَ ،
فأياه فقا َ :أعنَى ءةتُ ُم الزكا ََ ،و ََرءد ُءُت َر ُساي؟ فقالاا :واهلل عا فةلنا ،وإنا لىنةلم أنىك رسىا اهلل ،وال بى ّد
ء
حىىل اهلل َىلَءيىىت َو َسىىلم ،فىىأنز اهلل هىىذه
لنىىا ،وال عنةنىىا ة ى ّ اهلل يف أعاالنىىا ،فلىىم يصىىدىهم رسىىا اهلل َ
اآليىىة ،فةىىذرهم ،)1 ،ىىىا احلىىافظ ابىىق ك ىىري -رمحىىت اهلل يةىىا  :-يىىأعر يةىىا بالت ىىث يف صىىك الفاسى
ليهتىىاط لىىت ،لىىاما حيكىىم بقالىىت فيكىىان -يف نف ى األعىىر-كاذبىىا أو خمملاىىا ،فيكىىان احلىىاكم بقالىىت ىىىد
اىتف وراءه ،وىد هن اهلل ىق اي اع س يء املفسديق ،وعق هاهنىا اعتنىع اا ىف عىق الةلمىاء عىق ى ىا
روايىىة جمهىىا احلىىا الةتمىىا فسىىقت يف نفى األعىىر ،وى لهىىا آصىىرون ألنىىا إمنىىا أعرنىىا بالت ىىث ىنىىد صىىك
الفاس (.)2
وعلزى كز حزال :صىك اآليىة الكرميىة أن اهلل وفى ى ىاده املىىؤعنني لق ىا اإميىان واإذىىىان لىت مبىىا
أودع يف ىلاهبم بفضىلت عىق ى ىا احلى وإي ىاره ،ملىا أبىان اىم عىق األدلىة والشىااهد ىلى حىهتت ،وى ىا
) (1عاعع ال يان  ، 89/22وىد
 ،257 /4وغريه.
) (2يفسري القرآن الةظيم .٣70/7

غريه الرعء بأنت :الاليد بق ىق ة بق أ عةيط ،ذكره ال ااي يف عةامل التنزيء
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القلىىاا والفملىىر السىىليمة لىىت ،وهىىذا ينضىىم عىىع الةديىىد عىىق نصىىاص الكتىىاا الةزيىىز الىىيت عفادهىىا أن اهلل

يةا ع أراد بالة د صريا فننت ييسر لىت أسى اا ى ىا اإميىان واال مانىان بىت كمىا ىىا يةىا  :ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [األنةاع ،]125 :أعا عق أراد اهلل

يةا لت الشقاء واحلرعان أغااه ىدال ةى ينالى ىل ىت ىىق ى ىا اإميىان ،كمىا ىىا يةىا  :ﭽﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ وكم ى ى ى ىىا ى ى ى ى ىىا ية ى ى ى ىىا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﭼ [هىىاد ،]٣4 :فس ى هانت يهىىدي عىىق يشىىاء فضىىما ،ويضىىء عىىق يشىىاء ىىىدال ،ال يُسىىأ
ىما يفةء وهم يسألان.

املطلب الثاني :االمتنان على العباد بتزيني السماء هلم باملصابيح:
يقىىدع أن هىىذا النىىاع عىىق التىزيني إمنىىا هىىا يىزيني إجيىىا  ،وهىىا أن اهلل يةىىا اعىىنت ىلى ى ىىاد املىىؤعنني
بتزيني السماء ام ،وىىد عىاء ااىك ىلى عهىة االعتنىان ىلى الة ىاد هبىذه املنىة الةظيمىة يف ( )5عااضىع عىق
الق ىرآن الك ىرمي ،كمىىا ىىىا يةىىا  :ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭼ [احل ىىر،]16 :

وﭧ ﭨ ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [الص ى ى ى ى ى ى ى ى ىىافا  ،]6 :وﭧﭨ ﭽﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [فص ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىلث ،]12 :وﭧﭨ ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [املل ىىك ،]5 :وﭧﭨ ﭽﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [ .]6 :
اىلم أن يزيني السماء الدنيا بىالن اع ،ويىار ىىا مبصىابي  ،فىنن ذلىك أةىد احلكىم الىيت صلى اهلل
يةا عق أعلها الن اع ،فننت يةا عةء عق صلى الن ىاع عىع هىذه الاايىة الىيت هىن ينىة السىماء الىدنيا،
عةىىء الن ىىاع كىىذلك ىماعىىة يهتىىدي هبىىا النىىا يف لمىىا

الىىك وال هىىر كمىىا ىىىا يةىىا  :ﭽﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ [األنة ىىاع ،]97 :وكم ىىا ى ىىا ية ىىا  :ﭽﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [النهء ،]16 :وهن كذلك عةلهىا اهلل يةىا رمجىا للشىيا ني ،كمىا ىىا يةىا
ﭽﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ ،فس هان عق صل فأبدع ،وشرع فأةكم ،واهلل يةا أىلم.
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اخلامتة
احلمىىد هلل وكفى والصىىما والسىىماع ىلى إعىىاع األيقيىىاء وىىىدو احلنفىىاء وىلى آلىىت وحىىه ت وعىىق
اىتف  ،وبةد:
فقد ياحلث يف صتاع هذا ال ه امل تصر الذي يسر اهلل يةا اةاعت إ النتا ل التالية:
 -1يان ةقيقة أن اهلل يةا ها املزيق ىل احلقيقة لكء فةء يفةلت اإنسان إعا فضما أو

ىدال ،ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [الرىد.]41 :
 -2هلل يةا احلكمة يف يزيني األىما للةاعلني؛ ألنت اهلل يةا عنزه ىق الة ؛ فما عق شنء
صلقت اهلل يةا وىدره إال حلكمة ىظيمة ىد نةلمها وىد ال نةلمها ،فالااعب ىلينا التسليم.
 -٣أسند اهلل يةا التزيني إليت  -س هانت  -صلقا وعشياة ،وإ الشيملان يس ا ومسينا؛ ألنت
س ب داع وعؤثر؛ أعا الة د فألنت ع اشر للفةء ،فاإسناد إ اهلل يةا ةقيقة ،وإ
الشيملان والة د لي حبقيقة.
 -4غالب اآليا اليت ورد فيها التزيني يف القرآن ،إمنا ها يف التزيني السل  ،أو يزيني الةقابة
واالستدراج ،أعا يزيني املنة ،أو التزيني اإجيا فنن اآليا فيت ىلية عدا.
 -5كما عاء اإهباع ك ريا يف القرآن ملق وىع عنت التزيني ،كذلك أُهبم عا وىع ىليت التزيني؛
حلكم ك ري ع ينة يف عاضةها.
 -6درج القرآن الكرمي إ اسناد الك ري عق األفةا إ عامل يسم فاىلت وإن كانث عق فةء اهلل
يةا وإراديت ىدال؛ لكق عق باا التأدا عع اهلل؛ فلم يضف إ املا يةا باسم الفاىء
إال عا كان ةسنا غال ا ،وعا كان سياا فننت يأيت ع هما ،أو عضاف للشيملان.
 -7رغم حري القرآن ىل يزيني اهلل يةا الكفر للكافريق ،إال أن هناك عق الفر املنتس ة
لنيسماع عق ىد صالفث ،ويأولث اآليا يأويما عتةسفا.
 -8س ب التأويما املتةسفة اليت ىابء هبا املةتزلة وعق وافقهم حري األدلة ىل يزيني الكفر
للكافريق س ت إصضاع نصاص الاةن ملا ةسنتت الةقا أو ى هتت! واحل أن الةقء السليم
ينقاد لصري الاةن دون أن يةارضت.
وبةد فها أنا ىد أهنيث هذا الةمء امل ارك ،فىأن كىان حىاابا فهىا عىق اهلل يةىا  ،وأمحىده يةىا
ىل ييسريه ،وإن كان صملأ فمق نفسن وعق الشيملان ،فاستافر اهلل يةا عق كء ذنب وصملياة.
واحلمد هلل أوال وآصرا.
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
اب ى ىىق اجل ى ىىا ي ،ى ى ىىد ال ى ىىرمحق ب ى ىىق ىل ى ىىن ب ى ىىق حمم ى ىىد .اد املس ى ىىري يف ىل ى ىىم التفس ى ىىري ( .ط ،٣املكت ى ىىب
اإسماعن1984 ،ع).
ابىىق ييميىىة ،أب ىىا الة ىىا أمحىىد بىىق ى ىىد احلل ىىيم .االسىىتقاعة مقي ى  :د .حممىىد رشىىاد سىىامل (ط،1
عاعةة اإعاع حممد بق سةاد.)140٣ ،
ابىىق عىىزي الكلى  ،حممىىد بىىق أمحىىد بىىق حممىىد بىىق ى ىىد اهلل .التسىىهيء لةلىىاع التنزيىىء مقي ى  :الىىدكتار
ى د اهلل ااالدين( .ط ،1بريو  ،شركة دار األرىم بق أ األرىم  1416هى).
ابق ىىيم اجلا يىة ،مشى الىديق .شىفاء الةليىء يف عسىا ء القضىاء والقىدر واحلكمىة والتةليىء (بىريو ،
ل نان ،دار املةرفة1٣98 ،هى1978/ع).
ابىىق ك ىىري ،إ اىيىىء بىىق ىمىىر .يفسىىري القىىرآن الةظىىيم مقيى  :سىىاعن بىىق حممىىد سىىماعة( .ط ،2دار
ي ة للنشر والتا يع 1999 ،ع).
ابق عنظار ،حممد بق عكرع بق ىلن .لسان الةرا ( .دار حادر200٣ ،ع).
أبا ةيان ،حممد بق ياسف بق ىلن بق ياسف .يفسري ال هر ا يط (دار إةياء الكا الةر ).
أبىىا ى يىىد  ،عةمىىر بىىق امل ىىىن .جمىىا القىىرآن  .مقي ى  :حممىىد ف ىااد سىىزكني( .عكت ىىة ااىىا ن ،القىىاهر ،
1٣81ه).
أبا ىمرو الداي ،ى مان بق سةيد بق ى مىان بىق ىمىر .التيسىري يف القىراءا السى ع  .حنقيى  :اويىا
يريز ( .ط ،2بريو  ،دار الكتاا الةر 1404هى1984 /ع).
األ هىىري ،حممىىد بىىق أمحىىد .ىىذيب اللاىىة  .مقي ى  :حممىىد ىىىات عرىىىب( :ط ،1بىىريو دار إةيىىاء
الكا الةر .)2001
األندلسىىن ،ى ىىد احل ى بىىق ىمليىىة .ا ىىرر الىىاعيز يف يفسىىري الكتىىاا الةزي ىىز  .مقي ى  :جمماىىىة عىىق
ا ققني( .ط ،2ىملر ،و ار األوىاف والشاان اإسماعية2007 ،ع).
ال اري ،حممد بىق إ اىيىء .اجلىاعع املسىند الصىهي امل تصىر عىق أعىار رسىا اهلل حىل اهلل ىليىت
وسىىلم وسىىننت وأياعىىت = حىىهي ال ىىاري  .مقي ى  :حممىىد هىىري بىىق ناحىىر الناح ىىر( .ط ،1دار
ا الن ا  - ،عصار ىق السلملانية بنضافة يرىيم حممد فؤاد ى د ال اىن1422 -ه).
ال ااي ،احلسني بق عسىةاد .عةىامل التنزيىء  .مقيى  :حممىد ى ىد اهلل النمىر وآصىريق( .ط ،1الريىات،
دار ي ة للنشر والتا يع1989 ،ع).
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الكعىذي ،حممىد بىىق ىيسى بىىق َس ءىار  .اجلىىاعع الك ىري؛ سىنق الكعىىذي  .مقيى  :بشىىار ىىااد عةىىروف.
(ط ،1بريو  ،دار الارا اإسماعن1996 ،ع).
احلماي ،ياىا بق ى د اهلل .عة م ال لدان ( .ط .2بريو  ،دار حادر 1995 ،ع).
اا ىىا ن ،ال ىىديق ىل ىىن ب ىىق حمم ىىد ب ىىق إبى ىراهيم ب ىىق ىم ىىر .ل ىىاا التأوي ىىء يف عة ىىاي التنزي ىىء  .مقيى ى
ويصهي حممد ىلن شاهني (بريو  ،دار الكتب الةلمية).
الدعشىىقن ،ىمىىر بىىق ىلىىن بىىق ىىىاد  .الل ىىاا يف ىلىىاع الكتىىاا  .مقيى  :الشىىي ىىىاد أمحىىد ى ىىد
املاعاد والشي ىلن حممد عةات( .بريو  /ل نان دار الكتب الةلمية).
الذه  ،حممد بق أمحد .سري أىماع الن ماء ( .عؤسسة الرسالة2001 ،ع).
الىرا ي ،حممىىد بىىق أ بكىىر بىىق ى ىىد القىىادر .خمتىىار الصىىهاح  .مقيى  :ياسىىف الشىىي حممىىد املكت ىىة.
(ط ،5بريو – حيدا ،الةصرية  -الدار النماذعية1420 ،هى 1999 /ع).
الراغىىب األحىىفهاي ،احلسىىني بىىق حممىىد .يفسىىري الراغىىب األحىىفهاي مقيى ودراسىىة :د .حممىىد ى ىىد
الةزيىىز بس ىىياي( .ط ،1كليىىة اآلداا  -عاعة ىىة نملىىا  1420ه ى ى  )1999 -وىىىاد ب ىىق ىل ىىن
الشِّدي (الريات ،دار الا ق).
الزعىىاج ،إب ىراهيم بىىق السىىري بىىق سىىهء .عةىىاي القىىرآن وإىرابىىت  .مقي ى  :ى ىىد اجلليىىء ى ىىده شىىل .
(ط ،1بريو  ،دار ىامل الكتب 1988ع).
الزخمشري ،حمماد بق ىمرو بق أمحد .الكشىاف ىىق ةقىا غىااعض التنزيىء ( .ط ،٣بىريو  ،دار
الكتاا  1407هى).
الساعرا ن ،فاضء بق حاا بق عهدي بق صليء .أسرار ال يان يف التة ري القرآي .
السةدي ،ى د الرمحق بق ناحر بق ى ىد اهلل .ييسىري الكىرمي الىرمحق يف يفسىري كىماع املنىان  .مقيى :
ى د الرمحق بق عةما اللاحي (ط ،1عؤسسة الرسالة 1420هى  2000-ع).
السىىمةاي ،عنصىىار بىىق حممىىد بىىق ى ىىد اجل ىىار .يفسىىري القىىرآن مقي ى  :ياسىىر بىىق إب ىراهيم وغنىىيم بىىق
ى ا بق غنيم (ط ،1الريات  -السةادية دار الا ق1418 ،هى1997 -ع).
السىىيا ن ،ى ىىد الىىرمحق بىىق أ بكىىر .الىىدر املن ىىار يف التفسىىري باملىىأثار  .مقي ى  :ى ىىد اهلل بىىق ى ىىد
ا سق الككن( .عركز ه ر للدراسا الةربية واإسماعية200٣ ،ع).
الشنقيملن ،حممد األعىني بىق حممىد امل تىار بىق ى ىد القىادر أضىااء ال يىان يف إيضىاح القىرآن بىالقرآن
(بريو  ،دار الفكر.)1995 ،
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الملكي ،حممد بق عرير .عىاعع ال يىان ىىق يأويىء آي القىرآن  .مقيى  :حممىاد حممىد شىاكر( .عكت ىة
ابق ييمية ،القاهر ).
الةسىىقماي ،أمحىىد بىىق ىلىىن بىىق ة ىىر .فىىت ال ىىاري شىىرح حىىهي ال ىىاري ( .بىىريو  ،دار املةرفىىة،
.)1٣79
ىمىىر ،أمحىىد خمتىىار ى ىىد احلميىىد .عة ىىم اللاىىة الةربيىىة املةاحىىر ( .ط .1ىىىامل الكتىىب  1429ه ى -
 2008ع).
الةمراي ،حيَي بق أ ااري بىق سىامل .االنتصىار يف الىرد ىلى املةتزلىة القدريىة األشىرار مقيى  :سىةاد
بق ى د الةزيز االف( .الريات ،اململكة الةربية السةادية أضااء السلف).
الفراهيىىدي ،االيىىء بىىق أمحىىد بىىق ىمىىرو بىىق ةىىيم .الةىىني  .مقي ى  :د عهىىدي امل زوعىىن ،د إب ىراهيم
الساعرا ن( .دار وعكت ة ااما ).
القر  ،حممد بق أمحد بق أ بكر بق فرح .اجلاعع ألةكاع القرآن (ساريا ،دار الفكر).
القزويم ،أمحد بق فار بق كريا .عة م عقىايي اللاىة  .مقيى  :ى ىد السىماع حممىد هىارون( ،دار
الفكر1979 ،ع).
القشىىريي ،عسىىلم بىىق احل ىىاج .املسىىند الصىىهي امل تصىىر بنقىىء الةىىد ىىىق الةىىد إ رسىىا اهلل
حىىل اهلل ىليىىت وسىىلم= حىىهي عسىىلم  .مقي ى  :حممىىد ف ىؤاد ى ىىد ال ىىاىن( ،بىىريو  ،دار إةيىىاء
الكا الةر ).
القصاا ،أمحد حممد بىق ىلىن بىق حممىد .الدالىة ىلى ال يىان يف أنىااع الةلىاع واألةكىاع  .مقيى  :اجلىزء
 :1ىلىىن بىىق غىىا ي التىىاجيري اجلىىزء  :٣ - 2إبىراهيم بىىق عنصىىار اجلنيىىد اجلىىزء  :4شىىايع بىىق ى ىىده
بق شايع األ ري( .ط .1دار القيم  -دار ابق ىفان  1424هى  200٣ -ع).
القلماي ،حممد رشيد بق ىلن رضىا بىق حممىد .يفسىري القىرآن احلكىيم (يفسىري املنىار) ااياىة املصىرية
الةاعة للكتاا .)1990
الكماب ىىاذي ،حمم ىىد ب ىىق أ إس ىىها ب ىىق إب ى ىراهيم ب ىىق يةق ىىاا .التة ىىرف مل ىىذهب أه ىىء التص ىىاف .
(بريو  ،دار الكتب الةلمية).
الساعرا ن ،فاضء بق حاا بق عهدي بق صليء .ملسا بيانية ( .أىده للشاعلة :أبا ى د املةز).
اململةىىم ،ى ىىد الةظىىيم إب ىراهيم حممىىد .ا ىىا ىنىىد اإعىىاع ابىىق ييميىىة ويماعيىىذه بىىني اإنكىىار واإى ىرار .
(عكت ة وه ة).
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النسىىا ن ،أمحىىد بىىق شىىةيب .سىىنق النسىىا ن الكىىكى  .مقي ى  :ةسىىق ى ىىد املىىنةم شىىل ( .عؤسسىىة
الرسالة.)2001 – 1421 ،
النسفن ،ى د اهلل بق أمحد بق حمماد .عدارك التنزيء وةقىا التأويىء يفسىري النسىفن  .ةققىت وصىرج
أةادي ىىت :ياسىىف ىلىىن بىىدياي ،راعةىىت وىىىدع لىىت :حميىىن الىىديق ديىىب عسىىتا( .ط ،1يىىرو  ،دار
الكلم المليب 1419 ،هى).
نظاع الديق ،احلسق بق حممد .غرا ب القرآن ورغا ب الفرىىان مقيى  :الشىي كريىا ىمىريا (ط،1
بريو  ،دار الكتب الةلميت  1416هى).
الااى ىىدي ،حمم ىىد ب ىىق ىم ىىر ب ىىق واى ىىد .املا ىىا ي  .مقي ى ى  :عارس ىىدن ع ىىان ( .ط .٣ب ىىريو  ،دار
األىلمن .)1989 /1409
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