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مقدمة
 سورة األنعام سورة مكية  ( .واملكي ما نزل قبل اهلجرة ) .
وهي أول سورة مكية يف ترتيب املصحف  ,فسورة البقرة  ,وآل عمران والنساء  ,واملائدة كلها مدنية .
 وأهم مواضيع هذه السورة :
التوحيد  ,وإثبات أصول االعتقاد  ,عن طريق اإلقناع والتأثري واملناظرة واجلدل .
وإثبات الوحي والرسالة والرد على شبهات املشركني باألدلة العقلية واحلسية .
وإثبات البعث واحلساب واجلزاء يوم القيامة .
 وامسها األنعام  ,وليس هلا إال هذا االسم كما جاء يف بعض األحاديث واآلثار .
 ومسيت بذلك ألهنا السورة اليت عرضت لذكر األنعام على تفصيل مل يرد يف غريها من السور .
 نزلت هذه السورة مجلة واحدة .
هَ
ََ هَ
َ
سماو َ
ين َك َف ُروا بََرِّبََ حم يَ حع َدلُو َن (ُ )1ه َو اله َذي َخلَ َق ُك حم َم حن َط ٍ
ني
ات َو حاْل حَر َ
ض َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
( ا حْلَ حم ُد هّلِل الذي َخلَ َق ال ه َ َ
ُّور ُثُه الذ َ
س ًّمى َع حن َدهُ ُثُه أَنح تُ حم َتَحتَ ُرو َن (. ) )2
ُثُه قَ َ
َج اًل َوأ َ
ضى أ َ
َج ٌل ُم َ
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---------( ا حْلم ُد َهَ
ّلِل ) ثناء من هللا على نفسب سبحانب وتعا  ,وأمر بذلك عباده فقال تعا خماطباً لنبيب خطاباً يدخل فيب مجيع أمتب ( َوقُ ِل
َح
ح ِِ
ك بِغَافِ ٍل َع هما تَـ حع َملُو َن) .
احلَ حم ُد هّلِل َس ُِريي ُك حم آيَاتِِب فَـتَـ حع ِرفُونَـ َها َوَما َربُّ َ
ِ ِِ ه ِ
وقال تعا ( قُ ِل ح ِ ِ
اصطََفى) .
ين ح
احلَ حم ُد هّلِل َو َس ٌ
الم َعلَى عبَاده الذ َ
 احلمد وصف احملمود بالكمال مع احملبة والتعظيم .

 اْلمد هلل  :األلف والالم لالستغراق فجميع احملامد كلها هلل  ,ومن أمسائب احلميد  ,قال ابن القيم :
وهو احلميد فكل ٍ
أو كان مفروضاً مدى األزمان
محد واقع
ُ
من غري ما ٍ
عد وال ُح حسبـ ـ ـ ـ ـ ــان
ونظريه
مأل
َ
الوجود َ
مجيعب َ
كل احملامد وصف ذي اإلحسان
هو أهلب سبحانَب وحبمده
 وهللا عز وجل حيمد على كمال صفاتب  ,وعلى كمال إنعامب :
اْلمد على كمال صفاته  ,كقولب تعا (وقُ ِل ح ِ ِ ه ِ
ِ
ِ
ك وَملح يَ ُك حن لَبُ وِِلٌّ ِمن ُّ
هخ حذ ولَداً وَملح يَ ُك حن لَبُ َش ِر ٌ ِ
الذ ِل
َ َ
يك يف الح ُمحل َ
احلَ حم ُد هّلِل الذي َملح يَـت َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَ حم ُد ِهّلِلِ اله ِذي لَبُ َما يف ال هسمـَ َاوات َوَما يف حاأل حَرض ) .
َوَكِ حربهُ تَ حكبِرياً ) وقال تعا ( ح
يشرب الشربة فيحمده عليها) .رواه مسلم
اْلمد على إنعامه ,كقولب ( إن هللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ,أو َ
 قال بعض العلماء  :إن احلمد هو الثناء على هللا  ,وهذا قول ضعيف ألن الرسول  قال ( قال تعا  :قسمت الصالة بيين
وبني عبدي ,فإذا قال احلمد هلل  ,قال  :محدين عبدي ,وإذا قال :الرمحن الرحيم  :قال  :أثىن علي عبدي  )...رواه مسلم  ,ففرق
بني احلمد والثناء  ,فالصحيح أن الثناء هو تكرار احلمد .
هَ
سماو َ
ض ) أي  :الذي أوجدها على تقدير حمكم  ,ألن األصل أن اخللق لغة هو التقدير .
ات َو حاْل حَر َ
( الذي َخلَ َق ال ه َ َ
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قال الشوكاين  :مث وصف نفسب بأنب الذي خلق السموات واألرض إخباراً عن قدرتب الكاملة  ,املوجبة الستحقاقب جلميع احملامد,

فإن من اخرتع ذلك وأوجده ,هو احلقيق بإفراده بالثناء وختصيصب باحلمد ,واخللق يكون مبعىن االخرتاع ,ومبعىن التقدير .
 إمنا ذكر السموات واألرض  ,ألهنما من أعظم املخلوقات .
 ويف تقد م السموات على األرض وجهان :
أحدمها  :لتقدم خلقها على األرض.

والثاين  :لشرفها  ,فقدمها على ذكر األرض وإن كانت خملوقة بعد األرض.

 فاهلل عز وجل حيمد على خلقب السماوت واألرض  ,كما يف هذه اآلية ( ح ِ ِ ِ
ِ
ض . )...
احلَ حم ُد هّلِل الهذي َخلَ َق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر َ
وعلى دخول اجلنة ,قال تعا (وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني)( ,وقالوا احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور
شكور) .
وعلى صفات الكمال كالوحدانية وغريها  ,قال تعا ( وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولداً ومل يكن لب شريك يف امللك ومل يكن لب وِل

من الذل وكربه تكبرياً ) .

إنزال الكتاب  ,قال تعا ( ح ِ ِ ِ
ِِ ِ
اب َوَملح َحَي َعل لهبُ ِع َو َجاً ) .
احلَ حم ُد هّلِل الهذي أ َ
َنزَل َعلَى َعحبده الحكتَ َ
 قولب تعا ( السماوات ) فيب دليل على أن السموات سبع  ,وهذا منصوص عليب يف القرآن يف آيات كثرية كقولب تعا (اله ِذي
مجيعاً مثُه استَـوى إِ َ ال هسم ِاء فَس هواه هن سبع َمساو ٍ
خلَق سبع َمساو ٍ
ض َِ
ات ِطبَاقاً ) وقال تعا ( ُه َو اله ِذي َخلَ َق لَ ُك حم َما ِيف حاأل حَر ِ
ات ) .
َ َ ُ َح َ َ َ
َ َ َح َ َ َ
حَ
ِ
اّلِل الهذي خلَق سبع َمساو ٍ
ات َوِم َن حاأل حَر ِ
ض ِمثحـلَ ُه هن ) وأما السنة
وأما األرض فهي سبع أيضاً لظاهر القرآن وصريح السنة  ,قال تعا ( هُ
َ َ َح َ َ َ
فقولب  ( من ظلم قيد شرب طوقب من سبع أراضني ) متفق عليب .
 وقد اختلف العلماء يف بداية اخللق  ,فذهب األكثر أن بداية خلق املخلوقات يوم األحد .
وهذا قول عبد هللا بن سالم  ,وابن عباس  ,وكعب  ,وجماهد  ,وعكرمة .
وقال بب الطربي  ,والسمرقندي  ,وابن عطية  ,والرازي  ,والبيضاوي  ,وابن تيمية  ,وأبو حيان  ,وابن كثري  ,والسعدي وغريهم .
ألن هللا أخرب بالقرآن أن خلق السماوات واألرض كان يف ستة أيام كما قال تعا (إِ هن ربه ُكم ه ِ
ِ
ض ِيف
اّلِلُ الهذي َخلَ َق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر َ
َ ُ
ِست ِهة أَيهام) وثبت يف احلديث الصحيح أن آخر املخلوقات كان آدم خلق يوم اجلمعة ,فدل على أن أولب يوم األحد ألهنا ستة .
وهذا قول أكثر املفسرين .
اّلِلُ َعهز
وذهب بعض العلماء إ أن ابتداء اخللق كان يوم السبت  ,حلديث أيب هريرة – يف صحيح مسلم – قال  :قال َ ( خلَ َق ه
ِ
ت وخلَق فِيها حِ
ِ
ال يـوم األَح ِد وخلَق الشهجر يـوم ِ
االثحـنَـ ح ِ
ُّور يَـ حوَم األ حَربِ َع ِاء
ني َو َخلَ َق الح َمكُحر َ
اجلبَ َ َ ح َ َ َ َ َ َ َ َ ح َ
َو َج هل التـ حُّربَةَ يَـ حوَم ال هسحب َ َ َ َ
وه يَـ حوَم الثهالَثَاء َو َخلَ َق الن َ
وب ه ِ
آخ ِر ساع ٍة ِمن ساع ِ
اخلحل ِق وِيف ِ
يس وخلَق آدم علَي ِب ال هسالَم بـع َد الحعص ِر ِمن يـوِم ح ِ ِ ِ
اب يـوم ح ِ
اجلُ ُم َع ِة
ات ح
َ َ ح َ َ
اخلَم ِ َ َ َ َ َ َ ح
هو ه َ ح َ
ََ
ُ َ ح َ ح ح َح
اجلُ ُم َعة يف آخ ِر حَ َ
ث ف َيها الد َ
ِ
ص ِر إِ َ اللهحيل ) .
ني الح َع ح
يما بَـ ح َ
فَ
وهذا احلديث مما انتقد على مسلم .
ال يـوم حاأل ِ
ِ
ت وخلَق حِ
ِ
هجر يَـ حوَم ِاالثحـنَـ ح ِ
ني َو َخلَ َق
يث ُم حسلِ ٍم ( إ هن ه
قال ابن تيمية َ :وِمثحـلُبُ َحد ُ
اّلِلَ َخلَ َق التـحُّربَةَ يَـ حوَم ال هسحب َ َ َ
اجلبَ َ َ ح َ َ
َحد َو َخلَ َق الش َ َ
الحمكحروه يـوم الث َُّالثَ ِاء وخلَق النُّور يـوم حاألَربِع ِاء وب ه ِ
اخلَ ِم ِ
اجلُ ُم َع ِة ) فَِإ هن َه َذا طَ َع َن فِ ِيب َم حن ُه َو أ حَعلَ ُم
آد َم يَـ حوَم ح
اب يَـ حوَم ح
هو ه
يس َو َخلَ َق َ
َ ُ َ َح َ
َ َ َ َ َح َ ح َ ََ
ث ف َيها الد َ
ِ
ِ
ي أَ هن َه َذا ِم حن َك َالِم َك حع ِ
ِم حن ُمسلِ ٍم ِمثحل َححيَي بح ِن َمعِ ٍ
ت ِص هحتَبُ ِمثح َل أَِيب
ني َوِمثح َل الحبُ َخا ِر ِي َو َغ حِريِهَا َوذَ َكَر الحبُ َخا ِر ُّ
َحبَا ِر َوطَائ َفةٌ حاعتَبَـَر ح
ب حاأل ح
ح
َ َ
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ِِ
هِ
ِ
ِ
بَ حك ٍر ابح ِن حاألَنحـبَا ِر ِي وأَِيب الح َفرِج ابح ِن ح ِ
ت بِالتـ َهواتُ ِر أَ هن ه
ض هع ُفوهُ َوَه َذا ُه َو ال ه
ين َ
اب ؛ ألَنهبُ قَ حد ثَـبَ َ
اّلِلَ
ص َو ُ
اجلَحوز ِي َو َغ حريِهَا َوالحبَـحيـ َهقي َو َغحيـُرهُ َوافَـ ُقوا الذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َحد َوَه َك َذا
اجلُ ُم َعة فَـيَـحلَزُم أَ حن يَ ُكو َن أَهوُل ح
اخلَحلق َكا َن يَـ حوَم ح
ت أَ هن آخَر ح
ض َوَما بَـحيـنَـ ُه َما يف ستهة أَيهام َوثـَبَ َ
َخلَ َق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر َ
اخلَحلق يَـ حوَم حاأل َ
ِ
ول الثهابِت ِيف أ ِ
ُهو ِعحن َد أ حَه ِل الح ِكتَ ِ
ُخَر .
َمسَاءُ حاألَيه ِام َوَه َذا ُه َو الح َمحنـ ُق ُ
ك تَ ُد ُّل أ ح
َحاد َ
اب َو َعلَى ذَل َ
ُ
يث َوآثَا ٍر أ َ
َ
َ
وقال  :ولو كان أول اخللق السبت وآخره يوم اجلمعة لكان قد خلق يف األيام السبعة  ,وهو خالف ما أخرب بب القرآن .
َ
ُّور ) جعل هنا مبعىن خلق  ,أي  :وخلق الظلمات والنور .
( َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
 واملراد بالظلمات  :سواد الليل  ,وبالنور  :ضياء النهار  ,وهذا قول مجهور املفسرين .
وبب قال الطربي  ,والواحدي  ,والبغوي  ,وابن عطية  ,والرازي  ,وابن جزي الكليب  ,وابن كثري  ,والقامسي .
قالوا :ألن األصل محل اللفظ على حقيقتب ,ألن الظلمات والنور إذا كان ذكرِها مقرونني بالسماوات واألرض مل يفهم منب إال ما
ذكرنا .
 قال الشوكاين  :واختلف أهل العلم يف املعىن املراد بالظلمات والنور؛ فقال مجهور املفسرين  :املراد بالظلمات سواد الليل ,
وبالنور ضياء النهار .
وقال احلسن  :الكفر واإلميان .
وقد رجح القرطيب أن الظلمات تعم سواد الليل والكفر  ,والنور يعم اإلميان وضياء النهار .
وقد وافق القرطيب يف ذلك السمعاين  ,والسيوطي  ,والشوكاين  ,واآللوسي  ,والسعدي .
قال الشوكاين  :واألو أن يقال  :إن الظلمات تشمل كل ما يطلق عليب اسم الظلمة  ,والنور يشمل كل ما يطلق عليب اسم النور ,
ورا ميَح ِشي بِِب ِيف الناس َك َمن همثَـلُبُ ِيف الظلمات ) .
فيدخل حتت ذلك ظلمة الكفر ونور اإلميان ( أ ََوَمن َكا َن َمحيتًا فأحييناه َو َج َعحلنَا لَبُ نُ ً
فاستدلوا باآلية .
وعموم اللفظ لكال النوعني .
قال السعدي  ... :وذلك شامل للحسي من ذلك ,كالليل والنهار ,والشمس والقمر .واملعنوي ,كظلمات اجلهل ,والشك ,والشرك,
واملعصية ,والغفلة ,ونور العلم واإلميان ,واليقني ,والطاعة .
واألول أرجح .
 مجع الظلمات لكثرة أسباهبا وتعدد أنواعها .


قال الرازي  :لقائل أن يقول  :مل ذكر الظلمات بصيغة اجلمع  ,والنور بصيغة الواحد ؟



وقال ابن عاشور  :وإمنا ُمجع (الظلمات) وأفرد (النور) اتباعاً لالستعمال  ,ألن لفظ (الظلمات) باجلمع أخف  ,ولفظ (النور)

فنقول  :أما من محل الظلمات على الكفر والنور على اإلميان  ,فكالمب ههنا ظاهر  ,ألن احلق واحد والباطل كثري  ,وأما من محلها
على الكيفية احملسوسة  ,فاجلواب  :أن النور عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية  ,مث إهنا تقبل التناقص قليالً قليالً  ,وتلك املراتب
كثرية  ,فلهذا السبب عرب عن الظلمات بصيغة اجلمع.
باإلفراد أخف  ,ولذلك مل يرد لفظ (الظلمات) يف القرآن إال مجعاً ومل يرد لفظ (النور) إال مفرداً.
وخص بالذكر من اجلواهر واألعراض عرضني عظيمني  ,وِها  :الظلمات والنور فقال (وجعل الظلمات والنور)
 قال ابن عاشور َ :
الستواء مجيع الناس يف إدراكهما والشعور هبما.
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 وقال ابن عاشور :وقدم ذكر الظلمات مراعاة للرتتب يف الوجود ألن الظلمة سابقة النور  ,فإن النور حصل بعد خلق الذوات
املضيئة  ,وكانت الظلمة عامة.
هَ
ين َك َف ُروا بََرِّبََ حم يَ حع َدلُو َن ) أي  :ومع هذا كلب كفر بب بعض عباده  ,وجعلوا لب شريكاً وعدالً .
( ُثُه الذ َ
 وقد اختلف العلماء يف معىن قولب تعا (بَِرهبِِ حم يَـ حع ِدلُو َن ) ؟
فقيل  :أنب من العدل عن الشيء  ,مبعىن االحنراف وامليل عنب  ,واملعىن  :إن الذين كفروا برهبم مييلون وينحرفون عن طريق احلق إ
الكفر والضالل .
وقيل  :معىن ( يعدلون ) َيعلون لب نظرياً يف العبادة  ,وهذا القول هو الصحيح  ,ومنب قول العرب  :عدلت فالناً بفالن إذا جعلتب لب
ِ
نظرياً وعديالً  ,ويدل هلذا القول قولب تعا (تَ هِ
ِ
ض ٍ
ني  .إِ حذ نُس ِوي ُكم بِر ِ
الل ُمبِ ٍ
ني ) وقولب تعا ( َوِم َن الن ِ
هاس َم حن
اّلِل إِ حن ُكنها لَفي َ
ب الح َعالَم َ
َ ح َ
يـت ِ
هخ ُذ ِمن د ِ
اّلِلِ أَنح َداداً ُِحيبُّونـَ ُهم َك ُح ِ
اّلِلِ ) .
ب ه
ون ه
ح ُ
َ
ح
ِ
ِ
ِِ
ه
ين َك َفُروا بَِرهب حم يَـ حعدلُو َن ) أي :يعدلون بب غريه يف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم.
 قال ابن القيم  ( :مثُه الذ َ
اّلِلِ إِ حن ُكنها لَِفي
 ويف هذه اآلية حتر م الشرك يف احملبة وأن َُيعـل مع هللا ند حيب كما حيب هللا ,قال ابن القيم يف قولب تعال (تَ ه
ِ
ض ٍ
ني  .إِ حذ نُس ِوي ُكم بِر ِ
الل ُمبِ ٍ
ني) ومعلوم أهنم مل يسووهم برب العاملني يف اخللق والربوبية  ,وإمنا سووهم بب يف احملبة والتعظيم.
َ
ب الح َعالَم َ
َ ح َ


قال ابن القيم  :وههنا أربع أنواع من احلب َ ,يب التفريق بينها :

أحدها :حمبة هللا ,وهذه وحدها ال تكفي يف النجاة من عذاب هللا والفوز بثوابب ,فإن املشركني وعباد الصليب واليهود حيبون هللا.
الثاين :حمبة ما حيبب هللا :وهي اليت تدخلب يف اإلسالم وخترجب من الكفر  ,وأحب الناس إ هللا أقومهم هبذه احملبة وأشدهم فيها .
والثالث  :احلب هلل وفيب  ,وهي من لوازم حمبة ما حيبب هللا  ,وال تستقيم حمبة ما حيبب هللا إال باحلب فيب ولب .

الرابع  :احملبة مع هللا  ,وهي احملبة الشركية ,وكل من أحب شيئاً مع هللا  ,ال هلل ,وال من أجلب وال فيب  ,فقد اختذه نداً من دون هللا,
وهذه حمبة املشركني .
( ُه َو اله َذي َخلَ َق ُك حم َم حن َط ٍ
ني ) يعين أباهم آدم ,الذي هو أصلهم ,ومنب خرجوا فانتشروا يف املشارق واملغارب .
ني ) وقال تعا (إِ هن مثل ِعيسى ِعحند هِ
آدم َخلَ َقبُ ِمن تُـر ٍ
اإلنحسا َن ِم حن ُساللٍَة ِم حن ِط ٍ
ِ
اب مثُه قَ َ
ََ َ َ َ
ال لَبُ
اّلِل َك َمثَ ِل َ َ
ح َ
كما قال تعا ( َولََق حد َخلَ حقنَا ح َ
ُك حن فَـيَ ُكو ُن ) .
وقال تعا ( وهللا خلقكم من تراب ) أي  :ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب .
وقال تعا ( وبدأ خلق اإلنسان من طني ) يعين خلق أبا البشر آدم من طني .
ب ِمن الحبـع ِ
اب ) وقال تعا (وِمن آياتِِب أَ حن َخلَ َق ُكم ِمن تُـر ٍ
ث فَِإنها َخلَ حقنَا ُكم ِمن تُـر ٍ
اب مثُه إِذَا
هاس إِ حن ُكنحتُ حم ِيف َريح ٍ َ َ ح
َ ح َ
ح ح َ
ح ح َ
وقال تعا (يَا أَيـُّ َها الن ُ
أَنحـتُ حم بَ َشٌر تَـحنتَ ِشُرو َن ) .
وجاء يف السنة ما يؤيد هذا  :قال  ( الناس بنو آدم  ,وآدم من تراب ) .
 قال الشوكاين  :قولب تعا ( ُهو اله ِذي َخلَ َق ُكم ِم حن ِط ٍ
ني ) يف معناه قوالن :
ح
َ
أحدمها  ,وهو األشهر  ,وبب قال اجلمهور  :أن املراد آدم عليب السالم  ,وأخرج خمرج اخلطاب للجميع  ,ألهنم ولده ونسلب .
الثاين  :أن يكون املراد مجيع البشر باعتبار أن النطفة اليت خلقوا منها خملوقة من الطني .
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َ
َج ٌل ُم َسم ًى ِعحن َدهُ ) يعين اآلخرة .
( مث قَ َ
س ِم اى ع حن َدهُ ) قيل ( مثُه قَ َ
َجًلا َوأ َ
ضى أ َ
َجالً ) يعين املوت ( َوأ َ
ضى أ َ
َج ٌل ُم َ
وهذا رجحب الطربي  ,والسمرقندي  ,وابن اجلوزي  ,وابن تيمية .

وقيل  :األجل العام هو أجل الدنيا وهنايتها  ,مث أجل مسمى عنده وهو البعث .
وهذا مروي عن ابن عباس  ,وجماهد  ,واختاره البيضاوي  ,وابن جزي  ,وابن كثري  ,واآللوسي .

وقيل  :األول مدة الدنيا والثاين  :عمر اإلنسان إ حني موتب  ,وقيل غري ذلك  ,والصحيح األول .


قال ابن عاشور  :فاملراد باألجل األول عمر كل إنسان  ,فإنب يعلمب الناس عند موت صاحبب  ,فيقولون  :عاش كذا وكذا سنة ,

وهو وإن كان علمب ال يتحقق إال عند انتهائب فما هو إال علم حاصل لكثري من الناس باملقايسة  ,واألجل املعلوم وإن كان قد انتهى
فإنب يف األصل أجل ممتد.
واملراد باألجل الثاين ما بني موت كل أحد وبني يوم البعث الذي يبعث فيب مجيع الناس  ,فإنهب ال يعلمب يف الدنيا أحد وال يعلمونب يوم
القيامة  ,قال تعا ( ويوم حيشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم )  ,وقال ( ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما
لبثوا غري ساعة ) .
أجل مسمى عنده ) هو أجل
هناك قول ثالث  :أن ( قضى أجالً ) هو النوم تقبض األرواح مث ترجع إ صاحبها حني اليقظة  ( ,و ٌ
موت اإلنسان .
ويعرتض على هذا القول  :أن السياق يأباه  ,فالنظم جاء ليبني قدرة هللا يف اإلحياء واخللق واإلماتة .
 قولب تعا ( ِعحن َدهُ ) أي  :ال يعلمب إال هو .
( ُثُه أَنح تُ حم َتَحتَ ُرو َن ) أي  :تشكون يف البعث .

 قال ابن عاشور  :واالمرتاء  :الشك والرتدد يف األمر  ,وهو بوزن االفتعال  ,مشتق من املرية بكسر امليم اسم للشك  ,ومل يرد
فعلب إال بزيادة التاء  ,ومل يسمع لب فعل جمرد.
وحذف متعلق ( مترتون ) لظهوره من املقام  ,أي مترتون يف إمكان البعث وإعادة اخللق .
الفوائد :
 -1وجوب محد هللا على نعمب وعلى كمال صفاتب وقد قال تعا ( قل احلمد هلل ) .
 -2أن هللا سبحانب وتعا لب أن يتمدح بنفسب  ,ويدعو الناس إ ذلك  ,ألنب سبحانب أهل لذلك .
 -3ثبوت احلمد الكامل هلل .
 -4أن هذا احلمد الذي ثبت لب هو أهل لب .
 -5أن اخلالق هو هللا سبحانب .
 -6أن اخلالق هو املستحق للعبادة .
 -7أن السموات واألرض من أعظم املخلوقات .
 -8حتر م اختاذ الند مع هللا .
 9سفب من يتخذ مع هللا نداً وهو ال يستطيع أن خيلق بل هو خملوق .
 -10أن أصل ابن آدم من تراب وهو أبونا آدم .
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 -11أن آجال املوت والقيامة بيد هللا تعا .
ض ي علَم َس هرُكم وج حهرُكم وي علَم ما تَك َ
اّلِل َِف ال ه َ
حسبُو َن ) .
( َو ُه َو هُ
س َم َاوات َوَِف حاْل حَر َ َ ح ُ ح َ َ َ ح َ َ ح ُ َ
[ األنعام . ] 3 :
---------سماو َ
ات َوَِف حاْل حَر َ
ض ) اختلف العلماء يف معىن اآلية على أقوال أصحها  :أي هو اإللب املعبود يف السماوات
( َو ُه َو ه
اّلِلُ َِف ال ه َ َ
واألرض  ,ألنب جال وعال هو املعبود حبق يف األرض والسماء  ,ويشهد هلذا القول قولب تعا ( َوُه َو اله ِذي ِيف ال هس َم ِاء إِلَبٌ َوِيف حاأل حَر ِ
ض
إِلَبٌ ) أي  :وهو املعبود يف السماء واألرض حبق .
واختاره ابن كثري  ,حيث قال  :فأصح األقوال أنب املدعو يف السموات ويف األرض  ,أي  :يعبده ويوحده ويقر لب باإلهلية من يف
ورَهبًا  ,إال من كفر من اجلن واإلنس  ,وهذه اآلية على هذا القول كقولب
السموات ومن يف األرض  ,ويسمونب هللا  ,ويدعونب َر َغبًا َ
ِ
ِ
األر ِ
ض إِلَبٌ )  ,أي  :هو إلب َم حن يف السماء وإلب َم حن يف األرض  ,وعلى هذا فيكون قولب ( يـَ حعلَ ُم
تعا ( َوُه َو الهذي ِيف ال هس َماء إِلَبٌ َوِيف ح
ِ
خربا أو حاالً .
سهرُك حم َو َج حهَرُك حم ) ً
ِ
ٍِِ
ِ
ٍِ ِِ
ِ
ِِ ِ
اق ِيف كِتَ ِ
اّلِلِ تَـ َعا َ :
اب ه
ص َد ٌ
 ورجحه الشنقيطي وقالِ :يف َهذه حاآليَة الح َك ِرميَة ثََالثَةُ أ حَو ُجب لحل ُعلَ َماء م َن التهـ حفس ِري َ ,وُك ُّل َواحد محنـ َها لَبُ م ح
ات و حاألَر ِ ِ
ِ
اّلِل ِيف ال هسماو ِ
َي َ :وُهو حِ
ات َوِيف حاأل حَر ِ
ود
ض ؛ ألَنهبُ َج هل َو َع َال ُه َو الح َم حعبُ ُ
اإللَبُ الح َم حعبُ ُ
ود ِيف ال هس َم َاو َ ح
حاألَهو ُل  :أَ هن الح َم حع َىن َوُه َو هُ
ض,أح
ََ
َ
َو حح َدهُ ِحبَ ٍق ِيف حاأل حَر ِ
ال  ,أ حَو َخبَـٌر َ ,وَه َذا الح َم حع َىن يـُبَـيِنُبُ َويَ حش َه ُد لَبُ قَـ حولُبُ تَـ َعا َ ( َوُه َو اله ِذي ِيف
ض َوال هس َم ِاء َ ,و َعلَى َه َذا فَ ُج حملَةُ يَـ حعلَ ُم َح ٌ
ِ
ِ
ض إِلَب )  ,أَي  :وهو الحمعبود ِيف ال هسم ِاء و حاألَر ِ ِ
يب .
ض حبَ ٍق َ ,وَه َذا الح َق حو ُل ِيف حاآليَة أَظح َهُر حاألَقحـ َو ِال َ ,و ح
اختَ َارهُ الح ُقحرطُِ ُّ
ح َ ُ َ َ حُ ُ
ال هس َماء إِلَبٌ َوِيف حاأل حَر ِ ٌ
َ َ ح
( أضواء البيان ) .

 ورجحه الشوكاين فقال  :واألول أو  ,ويكون ( يعلم سركم وجهركم ) مجلة مقررة ملعىن اجلملة األو  ,ألن كونب سبحانب يف
السماء واألرض  ,يستلزم علمب بأسرار عباده وجهرهم  ,وعلمب مبا يكسبونب من اخلري والشر  ,وجلب النفع ودفع الضرر.
واختار هذا القول  :القرطيب ,والبغوي ,وابن عطية  ,والرازي ,وابن تيمية ,وابن جزي الكليب  ,وأبو حيان ,وابن كثري ,والشوكاين,
والشنقيطي .
ِ
األر ِ
ض يَـ حعلَ ُم ِسهرُك حم َو َج حهَرُك حم َويَـ حعلَ ُم َما
والقول الثاين  :أن قولب ( َوُه َو ه
اّلِلُ ِيف ال هس َم َاوات ) وقف تام  ,مث استأنف اخلرب فقال ( َوِيف ح
تَك ِ
حسبُو َن ) وهذا اختيار ابن جرير.
سماو َ
ات ) وقولب ( ويف األرض ) يتعلق مبا بعده  ,أي  :يعلم سركم وجهركم يف
وعلى هذا القول  :أن الوقف تام على قولب يف (ال ه َ َ
األرض  ,ومعىن هذا القول  :أن هللا مستو على عرشب فوق مجيع خلقب  ,مع أنب يعلم سر أهل األرض  ,وجهركم ال خيفى عليب شيء
من ذلك .
( يَ حعلَ ُم َس هرُك حم َو َج حه َرُك حم ) أي  :يعلم سركم وعلنكم .
 قال القامسي  :أي  :من األقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال اجلوارح .
اجلَ حهَر ِم َن الح َق حوِل َويَـ حعلَ ُم َما تَكحتُ ُمو َن ) .
كما قال تعا (إِنهبُ يَـ حعلَ ُم ح
اجلَ حهَر َوَما خيَح َفى ) .
اّلِلُ إِنهبُ يَـ حعلَ ُم ح
وقال تعا ( إِهال َما َشاءَ ه
 قال ابن عاشور  :وذكر السر ألن علم السر دليل عموم العلم  ,وذكر اجلهر الستيعاب نوعي األقوال .
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( وي علَم ما تَك َ
حسبُو َن ) أي  :ويعلم مجيع أعمالكم خريها وشرها وسيجازيكم عليها .
ََ ح ُ َ

 قال ابن عاشور  :واملراد بـ ( تكسبون ) مجيع االعتقادات واألعمال من خري وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد  ,واخلطاب جلميع
السامعني ؛ فدخل فيب الكافِرون  ,وهم املقصود األول من هذا اخلطاب  ,ألنب تعليم وإيقاظ بالنسبة إليهم وتذكري بالنسبة إ
املؤمنني.

الفوائد :

 -1أن ألوهية هللا ثابتة يف السماء واألرض .
 -2أن هللا يعلم السر واجلهر  ,فيجب مراقبة هللا عز وجل .
 -3على املسلم أن ينوي بقلبب النية الصافية  ,فإن هللا يعلم ما تضمره القلوب .
( الثالثاء 1434 / 11 / 4 :هــ )
 -4عموم علم هللا تعا .
َ َ ٍَ
ات رِّبََم إَاله َكانُواح َع حن َها م حع َر َ
َ
ف يَأحتَي َه حم أَنبَاء َما َكانُواح بَ َه
س حو َ
ني ( )4فَ َق حد َك هذبُواح بَا حْلََِق لَ هما َج ُ
ضَ
ُ
( َوَما تَأحتي َهم ِم حن آيَة ِم حن آيَ َ ح
اءه حم فَ َ
يَ حستَ حه َزُؤو َن (. ) )5

[ األنعام . ] 5 – 4 :
---------َ َ ٍَ
ات رِّبََم إَهال َكانُوا َع حن َها م حع َر َ
َ
ني ) يقول تعا خمرباً عن املشركني املكذبني املعاندين إهنما مهما أتتهم
ضَ
ُ
( َوَما تَأحتي َه حم م حن آيَة م حن آيَ َ ح
( ِم حن آيٍَة ) أي  :داللة ومعجزة وحجة  ,من الدالالت على وحدانية الرب تعا عز وجل  ,وصدق رسلب الكرام  ,فإهنم يعرضون عنها
فال ين ـ ـظرون فيها وال يبالون هبا  ( .واإلعراض  :ترك النظر يف اآليات اليت َيب أن يستدلوا هبا على توحيد هللا ) .
 قال القرطيب  :قولب تعا ( وما تَأحتِي ِهم ِمن آي ٍة ) أي عالمة كانشقاق القمر وحنوها ِ ,
و"م حن" الستغراق اجلنس ؛ تقول  :ما يف
ح َ
ََ
ات رهبِِم ) ِ
ِ
ِ
"م حن" الثانية للتبعيض .
الدار من أحد  ( ,م حن آيَ َ ح
واإلعراض ترك النظر يف اآليات اليت َيب أن يستدلوا هبا على توحيد هللا جل وعز من خلق السموات واألرض وما بينهما .

 قال ابن عاشور  :واملراد بقولب ( من آية ) كل داللة تدل على انفراد هللا تعا باإلهلية.
من ذلك آيات القرآن اليت إلعجازها مل كانت دالئل على صدق الرسول  فيما أخرب بب من الوحدانية.
وكذلك معجزات الرسول  مثل انشقاق القمر.
 قولب تعا ( ِمن آي ِ
ات َرهبِِ حم ) آيات هللا تنقسم إ قسمني :
ح َ
آيات شرعية  :كالوحي املنزل .
آيات كونية  :كالسماء واألرض والشمس والقمر وغريها .
فهؤالء إذا جاءهتم اآليات الشرعية كذبوها وكذبوا خربها ,وقالوا عنها سحر ,وقالوا أساطري األولني ,واالستكبار عن أحكامها .
وإذا جاءهتم اآليات الكونية ال يهتمون هبا وال حترك هلم ساكناً  ,وعدم املباالة  ,فال يبالون إذا مسعوا بالزالزل  ,أو بانتشار األوبئة
القاتلة  ,ويقولون هذا أمر طبيعي .
 قولب تعا ( ِمن آي ِ
ات َرهبِِ حم ) املراد بالربوبية هنا الربوبية العامة ,خالقهم ومالكهم ومدبرهم ,ألن الربوبية تنقسم إ قسمني:
ح َ
ِِ
ِ
ِ
ربوبية عامة  :وهي للمؤمن والكافر كقولب يف هذه اآلية ( م حن آيَات َرهب حم ) .
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ربوبية خاصة  :وهي للمؤمنني وتقتضي احلفظ والعناية والرتبية كقولب تعا ( رب موسى وهارون ) .
ب الحعالَ ِم َ ِ
ِ ِ
وسى َوَه ُارو َن ) فاألو عامة والثانية خاصة .
وقد اجتمع النوعان يف قول سحرة فرعون (قَالُوا َآمنها بَر َ
ني َ .رب ُم َ
َ
اء ُه حم ) أي  :كذبوا بالقرآن حني جاءهم من عند هللا .
( فَ َق حد َك هذبُوا با حْلََِق لَ هما َج َ

 قال أبو حيان :قولب تعا ( فقد كذبوا باحلق ملا جاءهم ) ( احلق ) القرآن أو اإلسالم أو حممد  أو انشقاق القمر أو الوعد
أو الوعيد  ,أقوال والذي يظهر أنب اآلية اليت تأتيهم وكأنب قيل ( فقد كذبوا ) باآلية اليت تأتيهم وهي ( احلق ) فأقام الظاهر مقام
املضمر  ,ملا يف ذلك من وصفب باحلق وحقيقتب كونب من آيات هللا تعا  ,وظاهر قولب ( فقد كذبوا ) أن الفاء للتعقيب وأن إعراضهم
عن اآلية أعقبة التكذيب.
ف يَأحتَي َه حم أَنح بَاءُ َما َكانُوا بَ َه يَ حستَ حه َزئُو َن ) أي :سوف يأتيهم عاقبة استهزائهم ,أي :عقوبة وعذاب سخريتهم ,وهذا هتديد
س حو َ
( فَ َ
ووعيد شديد على تكذيبهم باحلق ,بأنب ال بد أن يأتيهم خرب ما هم فيب من التكذيب ,وليجدن غبب ,وليذوقن وبالب .
ف يَأحتِي ِه حم أَنحـبَاءُ  ) ...األنباء مجع النبأ وهو اخلرب ,والنبأ أخص من اخلرب ,فكل نبأ خرب وليس كل خرب نبأ ,ألن
 قولب تعا (فَ َس حو َ
النبأ ال يطلق إال على اخلرب اخلاص ,وهو اخلرب الذي لب خطب وشأن ,وهالكهم وهتديد ووعيدهم نبأ عظيم لب شأن وخطب جسيم .

الفوائد :
 -1شدة عتو وعناد هؤالء الكفار حيث مل يؤمنوا باآليات الواضحة البينة .
 -2ذم اإلعراض وخطره  ,وأن اإلنسان إذا أعرض فإنب هللا يعاقبب ويزيده طغيانب استدراجاً وشدة لعقوبتب كما قال تعا (فَـلَ هما َزاغُوا
اّلِل أَ حن ي ِ
صيبَـ ُه حم بِبَـ حع ِ
ض ذُنُوهبِِ حم ) .
غ ه
أ ََزا َ
اعلَ حم أَهمنَا يُِر ُ
اّلِلُ قُـلُوبَـ ُه حم ) وقال تعا (فَإِ حن تَـ َولهحوا فَ ح
يد هُ ُ
 -3هتديد املكذبني باحلق  ,وأنب سوف يأتيهم عاقبة سخريتهم .
َ
َ َ َ
هاه حم َِف اْل حَر َ
ار ََتح َري
ض َما ََلح ُُنَ َِكن له ُك حم َوأ حَر َسلحنَا ال ه
( أَََلح يَ َرحواح َك حم أ حَهلَكحنَا من قَ حبل َهم ِمن قَ حر ٍن هم هكن ُ
س َماء َعلَحي َهم ِم حد َر اارا َو َج َعلحنَا اْلَنح َه َ
َ
ين (. ) )6
اهم بَ ُذنُوّبََ حم َوأَنح َ
شأحنَا َمن بَ حع َد َه حم قَ حرناا َ
من ََتحتَ َه حم فَأ حَهلَكحنَ ُ
آخ َر َ
[ األنعام . ] 6 :
-----------

( أَََلح يَ َرحوا ) بأعينهم وبقلوهبم .
بأعينهم  ,كقولب تعا (وإِنه ُكم لَتَمُّرو َن علَي ِهم م ِ
ني َ .وبِاللهحي ِل أَفَال تَـ حع ِقلُو َن ) .
صبِح َ
َ ح ُ َح ح ُ ح
وإن مل يروا بأبصارهم ولكنهـم مسعوا بب فتكون رؤية علمية .
( َك حم أ حَهلَكحنَا َم حن قَ حبلَ َه حم َم حن قَ حر ٍن ) أي  :كثرياً من القرون واألمم دمرناها وأهلكناها وأتلفناها .
 القرن  :هم أهل الزمان الواحد املتعاصرين ,مسوا بذلك القرتان بعضهم ببعض ,والعصر مائة سنة على أحد األقوال ,وقيل :مثانني,
وقيل غري ذلك .
ورجح القرطيب أن املراد ( بالقرن ) هم األمة من الناس  ,مقرتنني يف زمن واحد .
واختار هذا القول  :الطربي  ,والزجاج  ,والبغوي  ,وابن عطية  ,وابن اجلوزي  ,وابن كثري  ,والسيوطي .
فإن هذه الكلمة يدل اشتقاقها من االقرتان  ,أي هم القوم الذين كانوا مقرتنني يف ذلك الوقت .
ولقولب  ( خري الناس قرين . ) ...
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وكثرة استعمال القرآن هلذا املعىن  ,ففي سورة الفرقان بعد أن ذكر هللا قوم نوح وفرعون وعاداً ومثود قال (وقروناً بني ذلك كثرياً) أي :
أمماً وأقواماً وأجياالً .
وقيل  :املراد بالقرن املدة من الزمن  ,واختلفوا يف حتديدها على أقوال :
قال ابن جزي  :والقرن  :مائة سنة  ,وقيل  :سبعون  ,وقيل  :أربعون .
واألول عليب األكثر :
لقولب  لعبد هللا بن بسر ( عش قرناً ) فعاش مائة سنة .
ولقولب  ( أرأيتكم ليلتكم هذه  ,فإنب على رأس مائة سنة ال يبقى ممن هو على وجب األرض أحد ) .
ولقولب  ( إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس مائة سنة من َيدد هلا أمر دينها ) .
 وما ذكره هللا تعا هنا من أنب أهلك كثرياً من القرى أخرب بب يف آيات كثرية :
قال تعا (وَكم أ حَهلَكحنَا ِمن الح ُقر ِ
وح . ) ...
ون ِم حن بَـ حع ِد نُ ٍ
َ ح
َ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحد أ حَو تَ حس َم ُع َهلُ حم ِرحكزاً ) .
وقال تعا ( َوَك حم أ حَهلَكحنَا قَـحبـلَ ُه حم م حن قَـحرٍن َه حل ُحت ُّ
س محنـ ُه حم م حن أ َ

وقال تعا (وَكم أَهلَكحنَا ِمن الح ُقر ِ
وح ) .
ون ِمن بـَ حع ِد نُ ٍ
َ ح ح
َ ُ

وقال تعا ( وكم من قرية أهلكناها . ) ...
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
وها َع َذاباً َش ِديداً ) .
وها قَـحب َل يَـ حوم الحقيَ َامة أ حَو ُم َعذبُ َ
وقال تعا ( َوإِ حن م حن قَـحريَة إِهال َححن ُن ُم حهل ُك َ
وهذه القرون اليت أهلكها قبلهم :
هاه حم َِف حاْل حَر َ
ض َما ََلح ُُنَ َِك حن لَ ُك حم ) يعين أعطيناهم ما مل نعطكم .
( َم هكن ُ

قال ابن عباس  :أمهلناهم يف العمر واألجسام واألوالد مثل قوم نوح وعاد ومثود .
كانوا أشد منهم قوة  ,وأكثر مجعاً  ,وأكثر أمواالً وأوالداً واستغالالً لألرض وعمارة هلا .
َش ُّد ِمحنـهم بطحشاً فَـنـقهبوا ِيف الحبِ ِ
ِ ٍ
الد َه حل ِم حن َِحم ٍ
يص ) .
َُ
كما قال تعا ( َوَك حم أ حَهلَكحنَا قَـحبـلَ ُه حم م حن قَـحرن ُه حم أ َ ُ ح َ
ِ ٍ
َح َس ُن أَثَاثاً َوِرئحياً ) .
وقال تعا ( َوَك حم أ حَهلَكحنَا قَـحبـلَ ُه حم م حن قَـحرن ُه حم أ ح
ض فَـيـحنظُروا َكيف َكا َن عاقِبةُ اله ِذين ِمن قَـبلِ ِهم َكانُوا أ َ ِ
ِ
وها أَ حكثَـَر ِممها
وقال تعا ( أ ََوَملح يَس ُريوا ِيف حاأل حَر ِ َ ُ ح َ
ض َو َع َمُر َ
َش هد محنـ ُه حم قُـ هوًة َوأَثَ ُاروا حاأل حَر َ
َ َ
َ ح ح ح
عمروها وجاءتحـهم رسلُهم بِالحبـيِنَ ِ
اّلِلُ ) .
ات فَ َما َكا َن ه
َ َُ َ َ َ َ ُ ح ُ ُ ُ ح َ
وقال تعا ( وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا ) .
اء َعلَحي َه حم َم حد َرارا ) أي  :وأنزلنا عليهم املطر غزيراً متتابعاً يدر عليهم دراً  ,وعرب عنب بالسماء ألنب ينزل من السماء .
( َوأ حَر َسلحنَا ال ه
س َم َ



قال القرطيب ( َوأ حَر َسحلنَا السمآء َعلَحي ِهم هم حد َراراً ) يريد املطر الكثري ؛ عرب عنب بالسماء ألنب من السماء ين ِزل .

املراد بالسماء هنا العلو  [ ,وذلك أن السماء يُطلق على معنيني  :املعىن األول  :العلو ,كقولب تعا (أنزل من السماء ماء) املراد

بالسماء هنا العلو  ,ألن املطر ليس ينزل من السماء السقف  ,بل ينزل من العلو  ,املعىن الثاين  :املراد بالسماء السق ـف كما يف قولب
تعا ( وال هس ـ ـ َماءَ بِنَ ـ ـ ـ ـاءً ) ] .
 واملراد باملدرار :املبالغة يف اتصال املطر ودوامب ,يعين أهنا تدر وقت احلاجة إليها ,ال أهنا تدوم ليالً وهناراً فتفسد ,ذكره ابن األنباري.
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ار ََتح َري َم حن ََتحتَ َه حم ) أي  :من حتت أشجارهم ومنازهلم حىت عاشوا يف اخلصب والريف بني األهنار والثمار .
( َو َج َعلحنَا حاْلَنح َه َ
 قال القرطيب  :قولب تعا ( َو َج َعحلنَا األهنار َحَت ِري ِمن َححتتِ ِه حم ) أي :من حتت أشجارهم ومنازهلم ؛ ومنب قول فرعون ( وهذه
األهنار َحَت ِري ِمن حتيت ) واملعىن  :وسعنا عليهم النعم فكفروها.
 قال الرازي  :واعلم أن هللا تعا وصف القرون املاضية بثالثة أنواع من الصفات :
الصفة اْلوىل  :قولب ( مكناهم ِيف األرض َما َملح ُمنَكن له ُك حم ) واملعىن مل نعط أهل مكة مثل ما أعطينا عاداً ومثود وغريهم من البسطة

يف األجسام والسعة يف األموال واالستظهار بأسباب الدنيا .
والصفة الثانية  :قولب ( َوأ حَر َسحلنَا السماء َعلَحي ِهم ِم حد َراراً ) يريد الغيث واملطر  ,فالسماء معناه املطر ههنا  ,واملدرار الكثري الدر وأصلب
من قوهلم در اللنب إذا أقبل على احلالب منب شيء كثري فاملدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب  ,وَيوز أن يكون من نعت املطر
يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره.
ومفعال َييء يف نعت يراد املبالغة فيب.
قال مقاتل ( ِم حد َراراً ) متتابعاً مرة بعد أخرى ويستوي يف املدرار املذكر واملؤنث.
والصفة الثالثة  :قولب ( َو َج َعحلنَا األهنار َحَت ِرى ِمن َححتتِ ِه حم ) واملراد منب كثرة البساتني.

واعلم أن املقصود من هذه األوصاف أهنم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل مكة  ,مث بني تعا أهنم مع مزيد العز يف الدنيا
هبذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة يف املال واجلسم جرى عليهم عند الكفر ما مسعتم وهذا املعىن يوجب االعتبار واالنتباه من نوم
الغفلة ورقدة اجلهالة.
اه حم بَ ُذنُوّبََ حم ) أي  :فأتلفناهم ودمرناهم بسبب ذنوهبم .
( فَأ حَهلَكحنَ ُ
 قال ابن عاشور  :واإلهالك  :اإلفناء  ,وهو عقاب لألمة دال على غضب هللا عليها  ,ألن فناء األمم ال يكون إال مبا َتره إ
نفسها من سوء فعلها  ,خبالف فناء األفراد فإنحب هناية حمتمة ولو استقام املرء طول حياتب  ,ألن تركيب احليوان مقتض لالنتهاء بالفناء
عند عجز األعضاء الرئيسية عن إمداد البدن مبواد احلياة فال يكون عقاباً إال فيما حيف بب من أحوال اخلزي للهالك .
 وما ذكره هللا تعا هنا من أنب أهلك كثرياً من القرى أخرب بب يف آيات كثرية .
قال تعا (وَكم أ حَهلَكحنَا ِمن الح ُقر ِ
وح . ) ...
ون ِم حن بَـ حع ِد نُ ٍ
َ ح
َ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َحد أ حَو تَ حس َم ُع َهلُ حم ِرحكزاً ) .
وقال تعا ( َوَك حم أ حَهلَكحنَا قَـحبـلَ ُه حم م حن قَـحرن َه حل ُحت ُّ
س محنـ ُه حم م حن أ َ

قال تعا (وَكم أَهلَكحنَا ِمن الح ُقر ِ
وح ) .
ون ِمن بـَ حع ِد نُ ٍ
َ ح ح
َ ُ

قال تعا ( وكم من قرية أهلكناها . ) ...
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
وها َع َذاباً َش ِديداً ) .
وها قَـحب َل يَـ حوم الحقيَ َامة أ حَو ُم َعذبُ َ
وقال تعا ( َوإِ حن م حن قَـحريَة إِهال َححن ُن ُم حهل ُك َ

وأخرب هللا أن هًلك القرى واْلمم بسبب ذنوّبم وكفرهم .
اّلِل بِ ُذنُوهبِِم و ه ِ
ب ِآل فِرعو َن واله ِذ ِ ِ
ِ
يد الحعِ َق ِ
كما قال تعا ( َك َدأح ِ
اب
اّلِلُ َشد ُ
ين م حن قَـحبل ِه حم َك هذبُوا بِآيَاتنَا فَأ َ
َخ َذ ُه ُم هُ
حَ
ح َح َ َ
وقال تعا (فَـعصوا رس َ ِِ
َخ َذ ًة َرابِيَةً ) .
َخ َذ ُه حم أ ح
ول َرهب حم فَأ َ
َ َح َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َومحنـ ُه حم َم حن
َخ َذتحبُ ال ه
َخ حذنَا ب َذنحبب فَمحنـ ُه حم َم حن أ حَر َسحلنَا َعلَحيب َحاصباً َومحنـ ُه حم َم حن أ َ
وقال تعا (فَ ُكالً أ َ
صحي َحةُ َومحنـ ُه حم َم حن َخ َس حفنَا بب حاأل حَر َ
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اّلِلُ لِيَظحلِ َم ُه حم َولَ ِك حن َكانُوا أَنحـ ُف َس ُه حم يَظحلِ ُمو َن ) .
أَ حغَرقحـنَا َوَما َكا َن ه
اّلِلِ فَأَ َذاقَـها ه ِ
ت ِآمنَةً مطحمئِنهةً يأحتِيها ِرحزقُـها ر َغداً ِمن ُك ِل م َك ٍ
وع
اجلُ ِ
اس ح
ت بِأَنحـ ُع ِم ه
ب ه
ان فَ َك َفَر ح
اّلِلُ َمثَالً قَـحريَةً َكانَ ح
وقال تعا ( َو َ
َ
ضَر َ
ح
َ
ُ َ َ َ َ َ
اّلِلُ لبَ َ
وح ِ ِ
صنَـ ُعو َن ) .
اخلَحوف مبَا َكانُوا يَ ح
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وقال تعا (لََق حد َكا َن لسبَأ ِيف َمس َكن ِهم آيَةٌ َجنهتَان َع حن َمي ٍ
ضوا
ني َوِشَال ُكلُوا م حن ِرحزق َربِ ُك حم َوا حش ُكُروا لَبُ بَـحل َدةٌ طَيِبَةٌ َوَر ٌّ
ور  .فَأ حَعَر ُ
ب َغ ُف ٌ
ح ح
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اه حم مبَا َك َفُروا َوَه حل ُُنَازي
اَت أُ ُك ٍل َخَحط َوأَثح ٍل َو َش حيء م حن س حدر قَل ٍيل  .ذَل َ
ك َجَزيحـنَ ُ
فَأ حَر َس حلنَا َعلَحي ِه حم َسحي َل الح َع ِرم َوبَ هدلحنَ ُ
اه حم ِبَنهتَـحيه حم َجنهتَـ حني ذَ َو َح
ِ
ور ) .
إهال الح َك ُف َ
وقال تعا ( وَما ُكنها ُم حهلِ ِكي الح ُقَرى إِهال َوأ حَهلُ َها ظَالِ ُمو َن ) .
ثالث ا  :أن هللا ال يهلك القرى حىت يرسل إليهم الرسل .

قال تعا ( وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً ) .
وقال تعا ( وما أهلكنا من قرية إال هلا منذرون ) .
وقال تعا ( وما ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسوالً ) .

رابعا  :أن هللا يقص خرب اْلمم السابقة للعربة واالتعاظ .
وشها وبِحئ ٍر ُّمعطهلَ ٍة وقَص ٍر هم ِش ٍ
قال تعا (فَ َكأَيِن ِمن قَـري ٍة أَهلَكحن ِ ِ
ِ
يد ( )45أَفَـلَ حم يَ ِس ُريوا ِيف حاأل حَر ِ
ض
اها َوه َي ظَال َمةٌ فَ ِه َي َخا ِويَةٌ َعلَى ُعُر َ َ َ َ ح
حَ ح َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
الص ُدوِر ) .
وب الهِيت ِيف ُّ
فَـتَ ُكو َن َهلُ حم قُـلُ ٌ
وب يَـ حعقلُو َن هبَا أ حَو آذَا ٌن يَ حس َم ُعو َن هبَا فَِإنـ َهها َال تَـ حع َمى حاألَبح َ
ص ُار َولَكن تَـ حع َمى الح ُقلُ ُ
ص ( )36إِ هن ِيف َذلِ ِ ِ
َش ُّد ِمحنـ ُهم بَطحشاً فَـنَـقهبُوا ِيف الحبِ َال ِد َه حل ِمن هِحمي ٍ
وقال تعا ( َوَك حم أ حَهلَكحنَا قَـحبـلَ ُهم ِمن قَـحرٍن ُه حم أ َ
َ
ك لَذ حكَرى ل َمن َكا َن لَبُ
ب أ حَو أَلح َقى ال هس حم َع َوُه َو َش ِهي ٌد ) .
قَـحل ٌ
وقال تعا ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) .
وقال تعا (ولََق حد أَهلَكحنَا ما حولَ ُكم ِمن الح ُقرى وصهرفحـنَا حاآلي ِ
ات لَ َعله ُه حم يَـحرِج ُعو َن ) .
َ َ ََ
َ
َ ح َ َح
ِ
ِ
ِ
ِ
ض فَـينظُروا َكيف َكا َن عاقبةُ الهذين ِمن قَـبل ِهم َكانُوا أ َ ِ
ِ
وها أَ حكثَـَر ممها
وقال تعا (أ ََوَملح يَس ُريوا ِيف حاأل حَر ِ َ ُ ح َ
ض َو َع َمُر َ
َش هد محنـ ُه حم قُـ هوةً َوأَثَ ُاروا حاأل حَر َ
َ َ
ح ح
َ
وها ) .
َع َمُر َ
خامس ا  :أخرب تعاىل أن أهل الرتف والغىن هم من يكذب بالرسول من القرى .
قال تعا (وَك َذلِك ما أَرسحلنا ِمن قَـبلِك ِيف قَـري ٍة ِمن ن ِ
وها إِنها َو َج حدنَا آبَاءنَا َعلَى أُهم ٍة َوإِنها َعلَى آثَا ِرِهم مقتدون ) .
هذي ٍر إِهال قَ َ
َ َ َ حََ
ال ُمحتـَرفُ َ
ح َ حَ
وقال تعا (وما أَرسحلنا ِيف قَـري ٍة ِمن ن ِ
وها إِنها ِمبَا أ حُرِسحلتُم بِِب َكافُِرو َن ) .
هذي ٍر إِهال قَ َ
ََ ح َ َ
ال ُمحتـَرفُ َ
حَ

سادس ا  :أخرب تعاىل لو أن أهل القرى آمنوا لكان خريا هلم .
قال تعا (ولَو أَ هن أَهل الح ُقرى آمنُواح واتهـ َقواح لََفتَحنَا علَي ِهم بـرَك ٍ
ات ِم َن ال هس َم ِاء َواأل حَر ِ
ض).
َح حَ َ َ َ
ح َ ح ََ
ين ) أي  :ذهب األولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث  ,وخلقنا من بعدهم جيالً آخر ,
( َوأَنح َ
شأحنَا َم حن بَ حع َد َه حم قَ حرنا َ
آخ َر َ
لنختربهم  ,فمن أطاع مكناه ووفقناه  ,ومن عصى عذبناه  ,فاحذروا أيها املخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصاهبم  ,فما أنتم بأعز
على هللا منهم ,والرسول الذي كذبتموه أكرم على هللا من رسوهلم ,فأنتم أو بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم  ,لوال لطفب وإحسانب .
 ويف هذا بيان لكمال قدرتب سبحانب وقوة سلطانب وأنب يهلك من يشاء ويوجد من يشاء .
 فاهلل تعا يقص خرب األمم السابقة وهالكهم للعربة واالتعاظ .
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وشها وبِحئ ٍر ُّمعطهلَ ٍة وقَص ٍر هم ِش ٍ
قال تعا (فَ َكأَيِن ِمن قَـري ٍة أَهلَكحن ِ ِ
ِ
يد  .أَفَـلَ حم يَ ِس ُريوا ِيف حاأل حَر ِ
ض فَـتَ ُكو َن
اها َوه َي ظَال َمةٌ فَ ِه َي َخا ِويَةٌ َعلَى ُعُر َ َ َ َ ح
حَ ح َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
الص ُدوِر ) .
وب الهِيت ِيف ُّ
َهلُ حم قُـلُ ٌ
وب يَـ حعقلُو َن هبَا أ حَو آ َذا ٌن يَ حس َم ُعو َن هبَا فَِإنـ َهها َال تَـ حع َمى حاألَبح َ
ص ُار َولَكن تَـ حع َمى الح ُقلُ ُ
وقال تعا ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) .
وقال تعا (ولََق حد أَهلَكحنَا ما حولَ ُكم ِمن الح ُقرى وصهرفحـنَا حاآلي ِ
ات لَ َعله ُه حم يَـحرِج ُعو َن ) .
َ َ ََ
َ
َ ح َ َح
ض فَـينظُروا َكيف َكا َن عاقِبةُ اله ِذين ِمن قَـبلِ ِهم َكانُوا أ َ ِ
ِ
وها أَ حكثَـَر ِممها
وقال تعا (أ ََوَملح يَس ُريوا ِيف حاأل حَر ِ َ ُ ح َ
ض َو َع َمُر َ
َش هد محنـ ُه حم قُـ هوةً َوأَثَ ُاروا حاأل حَر َ
َ َ
ح ح
َ
وها ) .
َع َمُر َ
الفوائد :

 -1وجوب االعتبار واالتعاظ مبا جرى باألمم السابقة من اهلالك ملا كذبوا  ,كما قال تعا (قُ حل ِس ُريوا ِيف حاأل حَر ِ
ف َكا َن
ض مثُه انحظُُروا َكحي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ) وقال تعا (قُ حل ِس ُريوا ِيف حاأل حَر ِ
ني ) .
ض فَانحظُُروا َكحي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الح ُم حج ِرم َ
َعاقبَةُ الح ُم َكذبِ َ
 -2تقرير املكذبني مبا يقرون بب أنب أهلك من سبقهم .
 -3هتديد املكذبني لرسول  أن يصيبهم ما أصاب األمم السابقة .
 -4االستدالل باألعلى على األدىن  ,فإن هللا أهلك من هم أقوى وأشد من هؤالء .
 -5بيان عظمة هللا حيث أهلك املكذبني .
 -6إثبات األسباب .
 -7أن الذنوب من أسباب اهلالك  ,وهذا يشمل اهلالك احلسي واملعنوي .
اس فَ لَمسوهُ بَأَي َدي َهم لََق َ ه َ
َ
)ولَو نَ هزلحنَا َعلَي َ َ
ني ( . ) ) 7
ين َك َف ُرواح إَ حن َه َذا إَاله َس حح ٌر ُّمبَ ٌ
ح
َح
ك كتَاباا َِف ق حرطَ ٍ َ ُ ح ح
ال الذ َ
[ األنعام . ] 7 :
---------ك ) واخلطاب للنيب . 
( َولَ حو نَ هزلحنَا َعلَحي َ
ك ) يقول تعا خمرباً عن كفر املشركني وعنادهم ومكابرهتم للحق ( َولَحو نـَهزلحنَا َعلَحي َ
( كَتَابا َِف قَ حرطَ ٍ
اس ) أي  :كتاباً مكتوباً على ورق كما اقرتحوا .
سوهُ بَأَيح َدي َه حم ) أي  :عاينوه ورأوا نزولب  ,وباشروا ذلك .
( فَ لَ َم ُ
 قال ابن اجلوزي  :فأما قولب تعا ( فلمسوه بأيديهم ) فهو توكيد لنزولب  ,وقيل  :إمنا علهقب باللمس باليد إبعاداً لب عن السحر ,
ألن السحر يـُتَ َخيه ُل يف املرئيات  ,دون امللموسات  ,ومعىن اآلية  :إهنم يدفعون الصحيح.
ومسوه باليد كما اقرتحوا وبالغوا يف َمحيزه وتقليبب جساً بأيديهم  ,لريتفع كل
 قال القرطيب (فَـلَ َم ُسوهُ بِأَيح ِدي ِه حم ) أي  :فعاينوا ذلك ُّ
ارتياب ويزول عنهم كل إشكال  ,لعاندوا فيب وتابعوا كفرهم .
 قال بعض العلماء  :قولب تعا ( فَـلَ َم ُسوهُ بِأَيح ِدي ِه حم ) حىت َيتمع هلم إدراك احلاستني  :حاسة البصر  ,وحاسة اللمس .
 قال ابن عاشور  :واللمس وضع اليد على الشيء ملعرفة وجوده  ,أو ملعرفة وصف ظاهره من لني أو خشونة  ,ومن برودة أو
حرارة  ,أو حنو ذلك.
( لََق َ ه َ
ني ) أي :لقال الكافرون عند رؤية تلك اآلية الباهرة تعنتاً وعناداً ,ما هذا إال سحر واضح,
ين َك َف ُروا إَ حن َه َذا إَهال َس حح ٌر ُمبَ ٌ
ال الذ َ
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ِ ِ
ِ ِ
وم ) .
اب َمحرُك ٌ
كما أخرب هللا عنهم يف قولب ( َوإِ حن يَـَرحوا ك حسفاً م َن ال هس َماء َساقـ ـ ـطاً يَـ ُقولُوا َس َح ٌ
ِ
ِِ ِ
اّلِلُ َعلَحي ِه حم كِتَابًا َمكحتُوبًا ِيف قِحرطَ ٍ
ص ِحي َف ٍة  ,إِ َجابَةً لِ َما اقحـتَـَر ُحوهُ ,
هار لَحو نَـهزَل ه
َي َ
اس ,أ ح
قال الشنقيطي  :ذَ َكَر ِيف َهذه حاآليَة الح َك ِرميَة :أَ هن الح ُكف َ
ك ح هىت تُـنَـ ِزَل علَيـنَا كِتَابا نـَ حقرُؤه )  ,فَـعايـنُوا ذَلِ َ ِ
ِ ِ ِِ
اب الح ُمنَـهزَل َ ,ولَ َم َسحتبُ أَيح ِدي ِه حم  ,لَ َعانَ ُدوا ,
َك َما قَ َ
َح ً َ ُ
ك الحكتَ َ
ََ
ال تَـ َعا َ َعحنـ ُه حم َ :ولَ حن نـُ حؤم َن لُرقي َ َ
ِ
ك ِمن أَج ِل أَنهب سحرهم  ,وه َذا الحعِنَاد واللهجاج الحع ِظيم والحم َكابِرةُ اله ِذي هو َشأح ُن الح ُكفها ِر بـيهـنَب تَـعا َ ِيف آي ٍ
ات َكثِ َريةٍ َك َق حولِِب
َوا هد َع حوا أَ هن َذل َ ح ح ُ َ َ َ ُ ح َ َ
َ ُ َ
َ
َُ
َُ َ ُ َ َُ ُ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ورو َن ) .
( َولَ حو فَـتَ ححنَا َعلَحي ِه حم بَابًا م َن ال هس َماء فَظَلُّوا فيب يَـ حعُر ُجو َن لََقالُوا إِهمنَا ُسكَر ح
ت أَبح َ
ص ُارنَا بَ حل َححن ُن قَـ حوٌم َم حس ُح ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
وم ) .
اب َمحرُك ٌ
َوقَـ حولب ( َوإِ حن يَـَرحوا ك حس ًفا م َن ال هس َماء َساقطًا يَـ ُقولُوا َس َح ٌ
اّلِلُ ) .
َوقَـ حولِِب ( َولَ حو أَنـهنَا نَـهزلحنَا إِلَحي ِه ُم الح َم َالئِ َكةَ َوَكله َم ُه ُم الح َم حوتَى َو َح َشحرنَا َعلَحي ِه حم ُك هل َش حي ٍء قُـبُ ًال َما َكانُوا لِيُـ حؤِمنُوا إِهال أَ حن يَ َشاءَ ه
ِ
ِِ ِ ه ِ
ك َال يـُ حؤِمنُو َن َولَحو َجاءَتحـ ُه حم ُك ُّل آيٍَة ) .
هت َعلَحي ِه حم َكل َمةُ َربِ َ
ين َحق ح
َوقَـ حولب ( إ هن الذ َ
ِِ
ات َوالنُّ ُذ ُر َع حن قَـ حوٍم َال يـُ حؤِمنُو َن ) .
َوقَـ حولب ( َوَما تُـ حغ ِين حاآليَ ُ
ِ
ك ِمن حاآلي ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
اج َع حن فِحر َع حو َن َوقَـ حوِم ِب ِيف قَـ حولِِب:
اتَ ,وذَ َكَر تَـ َعا َ َححن َو َه َذا الحعِنَ ِاد َوالله َج ِ
َوقَـ حولب ( َوإ حن يَـَرحوا ُك هل آيَة َال يـُ حؤمنُوا هبَا ) إ َ َغ حِري ذَل َ َ َ
وقَالُوا مهما تَأحتِنَا بِِب ِمن آي ٍة لِتَسحرنَا ِهبا فَما َححنن لَ َ ِ ِ ِ
ني ) .
ك مبُحؤمن َ
ح َ ح ََ َ َ ُ
َ َح َ
 قال ابن عاشور  :وجاء قولب ( الذين كفروا ) دون أن يقول  :لقالوا  ,كما قال ( فلمسوه ) إظهاراً يف مقام اإلضمار لقصد
تسجيل أن دافعهم إ هذا التعنت هو الكفر  ,ألن املوصول يؤذن بالتعليل.


وقال ابن عطية  :ملا أخرب عنهم عز وجل بأهنم كذبوا بكل ما جاءهم من آية تبع ذلك إخبار فيب مبالغة مضمنب أنب لو جاءهم

أشنع مما جاء لكذبوا أيضاً .
ِ
ِ هِ
ك ال
ت َربِ َ
ين َحق ح
هت َعلَحي ِه حم َكل َم ُ
 والغرض أهنم ال يؤمنون ولو جاءهتم أوضح اآليات وأظهر الدالئل  ,كما قال تعا (إ هن الذ َ
ِ
ٍ
ِ
يات َوالنُّ ُذ ُر َع حن قَـ حوٍم ال يـُ حؤِمنُو َن ) وقال تعا ( َولََق حد
يم )  .وقال تعا ( َوَما تُـ حغ ِين حاآل ُ
يـُ حؤمنُو َن َولَ حو َجاءَتحـ ُه حم ُك ُّل آيَة َح هىت يَـَرُوا الح َع َذ َ
اب حاألَل َ
جاءهم ِمن حاألَنحـب ِاء ما فِ ِيب مزدجر ِ .حك ِ
هاع إِ َ َش حي ٍء نُ ُك ٍر ) وقال تعا ( َوإِ حن يَـَرحوا
ع الد ِ
حمةٌ بَالغَةٌ فَ َما تُـ حغ ِن النُّ ُذ ُر  .فَـتَـ َوهل َعحنـ ُه حم يَـ حوَم يَ حد ُ
َ َُ ح َ َ َ
ُح َ ٌَ
َ
ِ
ُك هل آيٍَة ال يـُ حؤِمنُوا ِهبَا ) وذكر تعا حنو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومب يف قولب ( َوقَالُوا َم حه َما تَأحتِنَا بِِب ِم حن آيٍَة لتَ حس َحَرنَا ِهبَا فَ َما
َححنن لَ َ ِ ِ ِ
ني ) .
ك مبُحؤمن َ
ُ
 قال الشوكاين  :وإذا كان هذا حاهلم يف املرئي احملسوس  ,فكيف فيما هو جمرد وحي إ رسول هللا  بواسطة ملك ال يرونب
وال حيسونب ؟
 ويف هذا علم هللا مبا سيكون لو كان  ,ألنب علم ماذا سيكون قول هؤالء لو نزل عليهم كتاب يف قرطاس .

الفوائد :
اس فَـلَمسوه بِأَي ِدي ِهم لََق َ ه ِ
ِ
 -1بيان عناد املكذبني للرسول  لقولب تعا (ولَو نَـهزلحنَا علَي َ ِ
ين َك َفُروا إِ حن َه َذا إِهال ِس ححٌر
َح
َح
ك كتَاباً ِيف قحرطَ ٍ َ ُ ُ ح ح
ال الذ َ
ني ) .
ُمبِ ٌ
 -2علم هللا تبارك وتعا مبا سيكون لو كان  ,ألنب علم ماذا سيكون قول هؤالء لو نزل عليهم كتاب يف قرطاس .
 -3تأكيد املعلوم باحملسوس .
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َ
ك ولَو أَنزلحنَا ملَ اكا لهُق َ
اْلم ُر ُثُه الَ يُنظَُرو َن (َ )8ولَ حو َج َعلحنَاهُ َملَ اكا هجلََعلحنَاهُ َر ُجًلا َولَلَبَ حسنَا َعلَحي َهم هما
ض َي ح
( َوقَالُواح لَ حوال أُن َز َل َعلَحيه َملَ ٌ َ ح َ َ
َ
سو َن (. ) )9
يَ حلب ُ
[ األنعام . ] 9 – 8 :
----------

( وقَالُوا ) املكذبون للنيب . 
ك فَـيَ ُكو َن
( لَ حوال أُنح َز َل َعلَحي َه َملَ ٌ
ك ) أي  :هال نزل عليب ملك نراه ويكلمنا أنب نيب حىت نؤمن بب ونتبعب ؟ كما قالوا ( لَحوال أُنح ِزَل إِلَحي ِب َملَ ٌ
َم َعبُ نَ ِذيراً ) .
( َولَ حو أَنح َزلحنَا َملَكا ) كما اقرتحوا وطلبوا .
( لَ ُق َ
ض َي حاْلَ حم ُر ) فيب أقوال :
قيل  :أي ال انتهى األمر هبالكهم إذ مل يؤمنوا عند رؤيتب ونزولب  ,ألن مثل هذه اآلية البينة  ,وهي نزول امللك على تلك الصفة إذا مل
يقع اإلميان بعدها فقد استحقوا اإلهالك واملعاجلة بالعقوبة .
ورجح هذا القول  :الطربي  ,والبغوي  ,وابن القيم  ,وابن كثري  ,والشوكاين  ,والقامسي  ,والسعدي  ,والشنقيطي .
ويؤيد هذا القول  :أن املالئكة ال تنزل إال بوحي أو بعذاب  ,ويدل على ذلك قولب تعا ( ما ننزل املالئكة إال باحلق وما كانوا إذاً
منظرين ) .واحلق هاهنا العذاب .
ويؤيده كذلك قولب تعا ( يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني ) .


قال القامسي  :واملعىن  :أن امللك لو أنزل على رسول هللا  يف صورتب  ,وهي آية ال شيء أبني منها وأيقن  ,مث مل يؤمنوا ,

حلاق هبم العذاب  ,وفرغ األمر  ,فإن سنة هللا قد جرت يف الكفار أهنم مىت اقرتحوا آية  .مث مل يؤمنوا  ,استؤصلوا بالعذاب  ,كما قال
ٍِ ِ ِ
ِ
ِ
تعا ( َما نـُنَـ ِزُل الحمالئِ َكةَ إِهال بِ ح ِ
ني ) .
ين ) وقولب تعا ( يَـ حوَم يَـَرحو َن الح َمالئ َكةَ ال بُ حشَرى يَـ حوَمئذ لحل ُم حج ِرم َ
احلَـق َوَما َكانُوا إذاً ُمحنظَ ِر َ
َ

وقيل  :أن املراد موهتم  ,واملعىن  :إن هللا سبحانب لو أنزل ملكاً مشاهداً مل تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدتب أحياء  ,من
هول رؤيتب  ,إذ ال يطيقون رؤيتب .
ورجح هذا القول ابن عطية  ,واآللوسي .
قال ابن عطية  :وقالت فرقة ( لقضي األمر ) أي ملاتوا من هول رؤية امللك يف صورتب  ,ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قولب ( ولو
جعلناه ملكاً جلعلناه رجالً ) فإن أهل التأويل جممعون أن ذلك ألهنم مل يكونوا يطيقون رؤية امللك يف صورتب .
وقيل  ( :لَُق ِ
ض َي حاأل حَمُر ) أي  :قامت القيامة ,قال ابن عطية وهو ضعيف .
 جرت عادة هللا عز وجل بأن من طلب آية معينة  ,مث أعطوا هذه اآلية  ,ومل يؤمنوا أهلكهم هللا بالعقاب والعذاب .
فإن قيل  :ملاذا مل هتلك قريش ملا طلبوا آية فانشق القمر نصفني كما طلبوا ؟
اجلواب  :ألهنم مل يطلبوا آية معينة  ,بل قالوا  :يا حممد ! أرنا آية  ,فأراهم انشقاق القمر .
( ُثُه ال يُ حنظَُرو َن ) أي  :مث ال ُميهلون  ,بل يعاجلون بالعقوبة .

( َولَ حو َج َعلحنَاهُ َملَكا ) أي  :لو جعلنا الرسول إ النيب ملكاً  ,أو جعلنا الرسول إ البشر ملكاً .
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( َجلََعلحنَاهُ َر ُجًلا ) أي  :جلعلنا ذلك امللك رجالً  ,ألهنم ال يستطيعون أن يروا امللك على صورتب اليت خلقب هللا عليها من شدة النور ,

ومل يأنسوا بب ونفروا منب  ,ولدخلهم الرعب  ,وحصل معهم من اخلوف ما مينعهم من كالمب ومشاهدتب  ,فال تتم املصلحة من
اإلرسال .
 قال الرازي ( َجلَ َعحلنَاهُ َر ُجالً ) واحلكمة فيب أمور :
أحدها  :أن اجلنس إ اجلنس أميل.

وثانيها  :أن البشر ال يطيق رؤية امللك .
وثالثها  :أن طاعات املالئكة قوية فيستحقرون طاعة البشر  ,ورمبا ال يعذروهنم يف اإلقدام على املعاصي .

ورابعها  :أن النبوة فضل من هللا فيختص هبا من يشاء من عباده  ,سواء كان ملكاً أو بشراً.
 قال أبو حيان  :ومعىن ( جلعلناه رجالً ) أي  :لصريناه يف صورة رجل  ,كما كان جربيل ينزل على رسول هللا  يف غالب
األحوال يف صورة دحية  ,وتارة ظهر لب وللصحابة يف صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليب أثر السفر وال
يعرفب أحد من الصحابة  ,ويف احلديث ( وأحياناً يتمثل ِل امللك رجالً )  ,وكما تصور جربيل ملر م بشراً سوياً واملالئكة أضياف
إبراهيم وأضياف لوط ومتسور واحملراب  ,فإهنم ظهروا بصورة البشر وإمنا كان يكون بصورة رجل  ,ألن الناس ال طاقة هلم على رؤية

امللك يف صورتب .


وقال القرطيب  :لو جعل هللا الرسول إ البشر ملكاً لفروا من مقاربتب وما أنسوا بب  ,ولداخلهم من الرعب واالتقاء لب ما يكفهم

من كالمب  ,ومينعهم عن سؤالب  ,فال تعم املصلحة  ,ولو نقلب عن صورة املالئكة إ مثل صورهتم لقالوا  :لست ملكاً وإمنا أنت بشر
فال نؤمن بك وعادوا إ مثل حاهلم .
َ
سو َن ) أي  :ألوقعناهم يف اللبس واإلشكال واخللط  ,كما يفعلون ذلك مع أتباعهم من الضعفاء  ,وكما
( َولَلَبَ حسنَا َعلَحي َه حم َما يَ حلب ُ
أملك هو أم بشر ؟
يسعون إ التلبيس عليك  ,وهنا خيتلط األمر عليهم ٌ

 قال الشوكاين  :أي  :خللطنا عليهم ما خيلطون على أنفسهم  ,ألهنم إذا رأوه يف صورة إنسان  ,قالوا  :هذا إنسان وليس مبلَك
 ,فإن استدل هلم بأنب ملك كذبوه .
الفوائد :
-1أن هؤالء املكذبني يؤمنون بوجود املالئكة .
 -2تعنت املكذبني للمرسلني .
 -3أهنم يعلمون أن املالئكة يف السماء .
( اخلميس 1434 / 11 / 6 /هـــــ )
-2حكمة هللا تعا يف إرسال الرسل من البشر .
َ هَ
َ
ين َس َخ ُرواح َم حن ُهم هما َكانُواح بَ َه يَ حستَ حه َزُؤو َن (. ) )10
ىء بَُر ُس ٍل َِمن قَ حبلَ َ
( َولََقد ح
ك فَ َحا َق بالذ َ
استُ حه َز َ

[ األنعام . ] 10 :
---------َ
ك ) ( الالم ) موطئة للقسم  ,وقد للتحقيق  ,وهللا لقد استهزأ الكافرون من كل األمم بأنبيائهم الذي
ئ بَُر ُس ٍل َم حن قَ حبلَ َ
استُ حه َز َ
( َولََقد ح
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بعثوا إليهم قبلك .
( فَ َحا َق ) أي  :نزل وأحاط .
َ هَ
ين َس َخ ُروا َم حن ُه حم ) أي  :هبؤالء املستهزئني بالرسلة .
( بالذ َ
( َما َكانُوا بَ َه يَ حستَ حه َزئُو َن ) أي  :عاقبة استهزائهم .
 يف هذه اآلية :
أوالا  :تسلية للنيب  , ألن اإلنسان يتسلى مبا وقع لغريه .
ِ
ِ
ك ) هذه تسلية لرسول هللا  على ما كان يلقى من قومب وتأس مبن سبق من
 قال أبو حيان ( َولََقد استهزىء بُِر ُس ٍل من قَـحبل َ
الرسل وهو نظري ( وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك ) ألن ما كان مشرتكاً من ما ال يليق أهون على النفس مما يك ـ ـ ـون فيب
االنفراد  ,ويف التسلية والتأسي من التخفــيف ما ال خيفى  ,وقالت اخلنساء :
ولوال كثرة الباكني حوِل  . .على إخواهنم لقتلت نفسي
وما يبكون مثل أخي ولكن  . .أسلي النفس عنب بالتأسي
ثاني ا  :عناية هللا تعا بنبيب  حيث ينزل عليب من القرآن ما يسليب .

ثالث ا  :هتديد ووعيد شديد للمكذبني املستهزئني .

رابعا  :وعد للنيب  وللمؤمنني بالنصر والعاقبة يف الدنيا واآلخرة .
 وقد وقع االستهزاء والسخرية باألنبياء قبلب . 
فمن استهزائهم بنوح قوهلم لب  :بعد أن كنت ُناراً صرت نبياً .
وقال تعا عن نوح ( إ حن تَ حس َخُروا ِمنها فَِإنها نَ حس َخُر ِمحن ُك حم َك َما تَ حس َخُرو َن ) .
ول إِهال اعتـر َاك بـعض ِآهلتِنا بِس ٍ
وء ) .
ومن استهزائهم هبود ما ذكره هللا عنهم بقوهلم (إِ حن نَـ ُق ُ
حَ َ َ ح ُ َ َ ُ
ِ
ومن استهزائهم بصاحل قوهلم فيما ذكر هللا عنهم (وقَالُوا يا صالِح ائحتِنَا ِمبَا تَعِ ُدنَا إِ حن ُكحن ِ
صالِ ُح قَ حد
ت م َن الح ُم حر َسل َ
َ
ني ) وقوهلم (قَالُوا يَا َ
َ َ َ ُ
ت فِينَا َمحر ُجواً قَـحب َل َه َذا ) .
ُكحن َ
ِ
ومن استهزائهم بلوط قوهلم فيما حكى هللا عنهم (فَما َكا َن جواب قَـوِم ِب إِهال أَ حن قَالُوا أَخ ِرجوا َ ٍ ِ
اس
آل لُوط م حن قَـ حريَت ُك حم إِنـ ُ
ح ُ
ََ َ ح
هه حم أُنَ ٌ
َ
يَـتَطَهُرو َن) .
الفوائد :
-1تسلية النيب  , حيث يذكره هللا بقصص األنبياء قبلب حيث كذبوا وسخر منهم .
-2تسلية لكل داعية إ هللا  ,أن ال يباِل مبا يقولب األعداء من سخرية واستهزاء .
 -3سنة هللا يف ابتالء األنبياء وأتباعهم .
 -4اإلشارة إ أنب ال رسول بعد حممد . 
-5هتديد املكذبني للرسول . 
 -6أن االستهزاء والسخرية بالرسل موجب للعقاب .
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َ
َ
َ
ريواح َِف اْل حَر َ
ني (. ) )11
ض ُثُه انظُُرواح َك حي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُحم َك ِذبَ َ
( قُ حل س ُ
[ األنعام . ] 11 :
----------

( قُ حل ) اخلطاب للرسول  , وحيتمل أن يكون لب ولكل من دعا إ شريعتب .
 قولب تعا ( قل ) فيب أِهية هذا األمر الذي أ ُِمر بب النيب  ,ألن كل حكم أو خرب يُصدهر بقل هو دليل على االهتمام بب ,ألن
هللا جعل لب عناية خاصة بالوصية بإبالغب ,وإال فجميع الكتاب قال هللا فيب ( يا أَيـُّها الهرس ُ ِ
ك ).
ك ِم حن َربِ َ
ول بَـل حغ َما أُنح ِزَل إِلَحي َ
َ َ ُ
َ
ض ) السري املشي و (ِيف حاأل حَر ِ
ريوا َِف حاْل حَر َ
ض ) أي  :على األرض ف ( يف ) مبعىن ( على ) .
(سُ

يأمر هللا تعا نبيب أن يقول هلؤالء املستهزئني أن يسريوا يف األرض ,وهذا السري يشمل السري باألبدان والسري بالقلوب ,والسري
بالقلوب :أن يقرأ ويتأمل ما وقع لألمم السابقة من العقوبات ,وذلك بقراءة تارخيهم مبا صح منها  ,وأصح شيء ما جاء يف كتاب هللا
وسنة نبيب  ,والسري باألقدام بأن ينظروا بأبصارهم آثار املكذبني كما يف قولب تعا ( وإِنه ُكم لَتَمُّرو َن علَي ِهم م ِ
ني َ .وبِاللهحي ِل أَفَال
صبِح َ
َ ح ُ َح ح ُ ح
تَـ حع ِقلُو َن ) .
َ
َ
ني ) أي  :انظروا ماذا حل بالقرون املاضية الذين كذبوا رسلب وعاندوهم  ,من العذاب والنكال ,
( ُثُه انحظُُروا َك حي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُحم َك ِذبَ َ
والعقوبة يف الدنيا  ,مع ما ادخر هلم من العذاب األليم يف اآلخرة  ,وكيف ُنى رسلب وعباده املؤمنني .
 قال القرطيب  ( :قُ حل ِس ُريواح ِيف األرض ) أي قل يا حممد هلؤالء املستهزئني املستسخرين املكذبني  :سافروا يف األرض فانظروا
واستخربوا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب ؛ وهذا السفر مندوب إليب إذا كان على سبيل االعتبار بآثار من
خال من األُمم وأهل الديار .


قال ابن عاشور  :والعاقبة آخر الشيء ومآلب وما يعقبب من مسبباتب.

الفوائد :

-1األمر بالسري يف األرض لالعتبار  ,سواء كان بالبصائر أو بالبصر .
-2فضل االعتبار وأنب مطلوب .
 -3عقوبة التكذيب هلل ولرسلب .
ََ
َ
ّلِل َكتَب َعلَى نَ حف َس َه ال هر حْحَةَ لَيجمعنه ُكم إَ َىل ي وَم ال َحقيام َة الَ ري َ َ ه َ
سماو َ
ات َواْل حَر َ
ين َخ َس ُرواح
َ ح َ َ ح َح َ َ
( قُل لِ َمن هما َِف ال ه َ َ
ب فيه الذ َ
َح َ
ض قُل ِ َ
س ُه حم فَ ُه حم الَ يُ حؤَمنُو َن (. ) )12
أَن ُف َ
[ األنعام . ] 12 :
---------َ
سماو َ
ات َو حاْل حَر َ
ض ) أي  :قل يا حممد ملن الكائنات مجيعاً خلقاً وملكاً وتدبرياً ؟
( قُ حل ل َم حن َما َِف ال ه َ َ
( قُل َهَ
ّلِل ) أي  :قل هلم تقريراً وتنبيهاً هي هلل .
ح
 فاجلواب من الرسول بأمر من هللا .
ب َعلَى نَ حف َس َه ال هر حْحَةَ ) أي  :أوجب على نفسب الرمحة .
( َكتَ َ
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هِ
ِ
ِ
ِ
ب َعلَى
 فمعىن ( كتب ) أوجب  ,ألن الكتابة مبعىن اإلَياب  ,كما قال تعا (يَا أَيـُّ َها الذ َ
ب َعلَحي ُك ُم الصيَ ُام َك َما ُكت َ
ين َآمنُوا ُكت َ
اله ِذين ِمن قَـبلِ ُكم لَعله ُكم تَـتهـ ُقو َن ) أي فُ ِرض وأ ِ
ُوجب .
َ ح ح ح َ ح
وهللا عز وجل هو الذي ألزم على نفسب الرمحة  ,وهلل أن يكتب على نفسب ما شاء .
اّلِلُ نَـ حف َسبُ )
 قولب تعا ( َعلَى نَـ حف ِس ِب ) أي  :على ذاتب  ,وليست صفتب  ,كما قال تعا ( َوُحيَ ِذ ُرُك ُم ه
( لَيَ حج َم َعنه ُك حم إَ َىل يَ حوَم ال َحقيَ َام َة ) ( الالم ) موطئة للقسم  ,فأقسم بنفسب الكرمية ليجمعن عباده ويبعثهم يوم القيامة .
كما قال تعا (قُل إِ هن حاألَهولِني و حاآل ِخ ِرين  .لَمجموعو َن إِ َ ِمي َق ِ
ات يَـ حوٍم َم حعلُ ٍوم ) .
َ َ حُ ُ
ََ
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال تعا ( قُ ِل ه ِ
ب فيب ) .
اّلِلُ ُححييي ُك حم مثُه ُمييتُ ُك حم مثُه َحَي َم ُع ُك حم إ َ يَـ حوم الحقيَ َامة ال َريح َ
 قولب تعا ( يوم القيامة ) مسيت بذلك :
ِ
لقيام الناس من قبورهم  ,كما قال تعا (يـوم يـ ُقوم النهاس لِر ِ
ني ) .
ب الح َعالَم َ
َح َ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين الح ِق حس َط ليَـ حوم الحقيَ َامة ) .
ولقيام العدل فيب  ,كما قال تعا ( َونَ َ
ض ُع الح َم َواز َ
هِ
احلَيَاةِ ُّ
اد ) فهذه األمة تشهد على األمم
ين َآمنُوا ِيف ح
وم حاألَ حش َه ُ
ولقيام األشهاد  ,كما قال تعا (إِنها لَنَـنح ُ
الدنحـيَا َويَـ حوَم يَـ ُق ُ
صُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
السابقة  ,والرسول  يكون شهيداً على هذه األمة .
ب فَ َيه ) هذا نفي يراد بب تأكيد اإلثبات السابق ( ليجمعنكم ) .
( ال َريح َ
َ
هَ
س ُه حم ) مبتدأ واخلرب يكون حمذوفاً والتقدير  :الذين خسروا أنفسهم هم اخلاسرون حقاً كما قال تعا (قُ حل إِ هن
( الذ َ
ين َخس ُروا أَنح ُف َ
ِ
ِ
ِ
اس ِر ه ِ
ح ِ
ني )
ك ُه َو ح
ين َخ ِسُروا أَنحـ ُف َس ُه حم َوأ حَهلي ِه حم يَـ حوَم الحقيَ َام ِة أَال َذل َ
اخلُ حسَرا ُن الح ُمبِ ُ
ين الذ َ
اخلَ َ
 واخلسران يف لغة العرب  :هو نقصان مال التاجر  ,سواء كان نقصاً يف ربح املال  ,أو نقصاً يف رأس املال  ,واصطالحاً  :هو
غنب اإلنسان يف حظوظب من ربب تعا .
وقد أقسم هللا عز وجل يف سورة كرمية من كتابب – وكل سورة منب كرمية – أال وهي سورة العصر أن اخلسران ال ينجو منب إنسان كائناً
من كان إال بأعمال معينة مبينة يف قولب ( والحعص ِر  .إِ هن ا ِإلنسا َن لَِفي خس ٍر  .إِاله اله ِذين آمنُوا وع ِملُوا ال ه ِ ِ
احلَ ِق
اص حوا بِ ح
َ َ ََ
َ َح
صاحلَات َوتَـ َو َ
ُح
َ
ص حِرب ) .
اص حوا بِال ه
َوتَـ َو َ
( فَ ُه حم ال يُ حؤَمنُو َن ) توكيد أو بيان للسبب الذي كان بب اخلسران .
الفوائد :
 -1أن مجيع من يف السماوات واألرض هلل .
-2ينبغي على اإلنسان أن ال خياف وال يرجو إال هللا .
-3رمحة هللا الواسعة .
-4إثبات البعث .
 -5إثبات يوم القيامة .

( األحد 1434 / 11 / 10 :هـــ )
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َ
هها َر و ُهو ال ه َ
يم (. ) )13
سم ُ
( َولَهُ َما َس َك َن َِف اللهحي َل َوالن َ َ َ
يع ال َحعل ُ

[ األنعام . ] 13 :
---------هها َر ) أي  :هلل تعا الساكن .
( َولَهُ َما َس َك َن َِف اللهحي َل َوالن َ
فاملراد مبا سكن أي  :مبا استقرأ وهدأ  ,من السكون ضد احلركة .
كما قال تعا ( وجعل الليل سكناً  ) ...ألنب يسكن فيب كل متحرك بالنهار .
وقال تعا ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيب ) أي  :يسكن ويهدأ فيب اخللق من تعب النهار .
وبب قال البغوي  ,وأبو حيان  ,وأبو السعود  ,واآللوسي .
 وخص الساكن بالذكر  ,ألن ما يتصف بالسكون أكثر مما يتصف باحلركة .
ِ
احلَهر) أي :والربد .
يل تَِقي ُك ُم ح
وقيل  :املعىن :ولب ما سكن فيهما وما حترك ,واكتفي بأحد الضدين عن اآلخر كقولب تعا ( َسَراب َ
 قال ابن اجلوزي  :فإن قيل  :مل خص السكون بالذكر دون احلركة؟ فعنب ثالثة أجوبة.

أحدها  :أن السكون أعم وجوداً من احلركة.

والثاين  :أن كل متحرك قد يسكن  ,وليس كل ساكن يتحرك.

والثالث  :أن يف اآلية إضماراً  ,واملعىن  :ولب ما سكن وحترك ؛ كقولب ( تقيكم احلر ) أراد  :والربد ؛ فاختصر .
فح ِذف لعلم السامع .
 وقال القرطيب َ ( :س َك َن ) معناه هدأ واستقر ؛ واملراد ما سكن وما حترك ُ ,
وقيل  :خص الساكن بالذكر ألن ما يعمب السكون أكثر مما تعمب احلركة .
وذهب بعض العلماء  :إ أن املعىن ما خلق  ,فهو عام يف مجيع املخلوقات متحركها وساكنها  ,فإنب َيري عليب الليل والنهار ؛
وعلى هذا فليس املراد بالسكون ضد احلركة بل املراد اخللق  ,وهذا أحسن ما قيل ؛ ألنب َيمع شتات األقوال ( .قالب القرطيب ) .
واختار هذا القول الطربي  ,والواحدي  ,وابن عطية  ,ووافقهم البيضاوي  ,وابن جزي  ,وابن كثري .
واحتج أصحاب هذا القول بأن املقصد من اآلية العموم  ,فكل ما سكن فهو من خملوقات هللا تعا  ,وهي عامة لكل ما خلق هللا ,
وما من شيء من خملوقات هللا إال وهو ساكن بالليل والنهار .
 قال ابن عاشور :وختصيص الليل بالذكر ألن الساكن يف ذلك الوقت يزداد خفاء ,فهو كقولب (وال َحبه ٍة يف ظلمات األرض)
وعطف النهار عليب لقصد زيادة الشمول ,ألن الليل ملا كان مظنة االختفاء فيب قد يظن أن ِ
العامل يقصد االطالع على الساكنات فيب
ً
بأِهية وال يقصد إ االطالع على الساكنات يف النهار ,فذكر النهار لتحقيق متام اإلحاطة باملعلومات.
( و ُهو ال ه َ
يع ) ألقوال عباده .
سم ُ
َ َ
 والسميع  :اسم من أمساء هللا تعا  ,متضمن لصفة السمع هلل تعا  ,فهو سبحانب يسمع مجيع األقوال واألصوات  ,السر
واجلهر عنده سواء .
كما قال تعا (سواء ِمحن ُكم من أَسهر الح َقوَل ومن جهر بِِب ومن ُهو مستَ حخ ٍ
ف بِاللهحي ِل وسا ِر ٌ ِ
هها ِر ) .
ب بالنـ َ
ََ
َ َ ٌ ح َ ح َ ح ََ ح َ ََ ََ ح َ ُ ح
ِ
َخ َفى ) .
وقال تعا ( َوإِ حن َحَت َهحر بِالح َق حوِل فَِإنهبُ يَـ حعلَ ُم السهر َوأ ح
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وقال تعا (وأ َِسُّروا قَـولَ ُكم أَ ِو اجهروا بِِب إِنهب علِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر ) .
ات ُّ
َُ ٌ
َ
ح ح ح َُ
ِ
ِ
اجلَ حهَر م َن الح َق حول َويَـ حعلَ ُم َما تَكحتُ ُمو َن ) .
وقال تعا (إِنهبُ يَـ حعلَ ُم ح


ومسع هللا ينقسم إىل قسمني :

أوالا  :مسع إدراك  :أي أن هللا يسمع كل صوت خفي أو ظاهر .
ِ
ك ِيف َزحوِج َها َوتَ حشتَ ِكي. ) ...
قال تعا ( :قَ حد َِمس َع ه
اّلِلُ قَـ حوَل الهِيت َُتَادلُ َ
هذا السمع قد يراد بب اإلحاطة  ,كاآلية السابقة .
هِ
ِ
ين قَالُواح إِ هن اّلِلَ فَِقريٌ َوَححن ُن أَ حغنِيَاء) .
وقد يراد بب التهديد  ,كقولب تعا  ( :قَ حد َمس َع اّلِلُ قَـ حوَل الذ َ
َمسَ ُع َوأ ََرى) أي أمسعك وأؤيدك .
وقد يراد بب التأييد  ,ومنب قولب تعا ملوسى ( :قَ َ
ال َال َختَافَا إِن ِهين َم َع ُك َما أ ح
ثاني ا  :مسع إجابة  :أي أن هللا يستجيب ملن دعاه .
ِ
ِ
ُّعاء) أي جميب الدعاء .
يع الد َ
ومنب قول إبراهيم (إ هن َرِيب لَ َسم ُ
ومنب قول املصلي ( مسع هللا ملن محده ) يعين استجاب ملن محده .
ومنب كقولب  ( اللهم إين أعوذ بك من قول ال يسمع ) أي  :من دعاء ال يستجاب .


آثار اإلميان ّبذا االسم :

أوالا  :مراقبة هللا تعا فيما يقولب اللسان  ,سواء أسر أو جهر بب  ,وسواء كان ذلك يف مجاعة أو يف خلوة .

ثاني ا  :اللجوء إ هللا وسؤالب سبحانب من حاجات الدنيا واآلخرة  ,فهو السميع لدعاء عباده سـرهم وُنواهم  ,وهذا املعىن من معاين
السميع ( اجمليب ) يسكب يف القلب الطمأنينة واألنس باهلل وحسن الظن بب سبحانب  ,والرجاء فيما عنده  ,وعدم امللل من دعائب .
وقد دعا األنبياء والصاحلون رهبم سبحانب هبذا االسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم :
اعـ ـ ـيل ربـهنا تَـ َقبهل ِمنها إِنهك أَنحت ال هس ِم ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم ) .
َ َ
ُ
يم الح َق ـ ـ ـ ـ َواع َد م َن الحبَـحيت َوإ حمسَ ُ َ َ ح
يع الح َعل ُ
فإبراهيم وإمساعيل قاال ( َوإ حذ يَـحرفَ ُع إبحـَراه ُ
وامرأة عمران عندما نذرت ما يف بطنها خالصاً هلل لعبادتب وخلدمة بيت املقدس قالت ( فَـتـ َقبهل ِم ِين إِنهك أَنحت ال هس ِم ِ
يم ) .
َ َ
ُ
َ ح
يع الح َعل ُ
ودعا زكريا ربب أن يرزقب ذرية صاحلة مث قال ( إِن َ ِ
ُّع ِاء ) .
يع الد َ
هك َمس ُ
ف عحنب َكيدهـ ـ ـ ـ هن إِنهب هو ال هس ِم ِ
يم ) .
صَر َ َ ُ ح َ ُ
ودعا يوسف  ربب أن يصرف عنب كيد النسوة (فَ ح
اب لَبُ َربُّبُ فَ َ
استَ َج َ
ُ
ُ َُ
يع الح َعل ُ
ان نَـزغٌ فَاستعِ حذ بِ هِ
ِ
يع
هك ِم َن الشحهيطَ ِ ح ح َ
وأمر بااللتجاء إليب عند حصول وساوس شياطني اإلنس واجلن ,قال تعا ( َوإِ هما يَـحنـَز َغن َ
اّلِل إِنهبُ َمس ٌ
ِ
يم) .
َعل ٌ
ِ
َ
وضمائرهم وسرائرهم .
يم ) حبركاهتم
( ال َحعل ُ
 قال السعدي  :هو الذي أحاط علمب بالظواهر والبواطن ,واإلسرار واإلعالن ,وبالواجبات واملستحيالت ,واملمكنات ,وبالعامل
العلوي والسفلي ,وباملاضي واحلاضر واملستقبل ,فال خيفى عليب شيء من األشياء .


مباحث علم هللا تعاىل :

أوالا  :هللا تعا يعلم كل شيء  ,يشمل اجلزئيات والكليات .
اّلِلَ قَ حد أَ َحاَ َط بِ ُك ِل َش حي ٍء ِعحلماً ) .
قال تعا ( َوأَ هن ه
وقال تعا (ع ِ
ض وال أ ِ ِ
ِ
ك وال أَ حكبـر إِهال ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
امل الحغَحي ِ
ني).
ب َعحنبُ ِمثحـ َق ُ
َ
ال ذَ هرةٍ ِيف ال هس َم َاوات َوال ِيف حاأل حَر ِ َ ح
ب ال يَـ حعُز ُ
َصغَُر م حن َذل َ َ َ ُ
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ثانيا  :يعلم سبحانب املاضي واملستقبل .
ني أَيح ِدي ِه حم َوَما َخحل َف ُه حم ) .
قال تعا (يَـ حعلَ ُم َما بَـ ح َ
( ما بني أيديهم ) احلاضر واملستقبل ( وما خلفهم ) املاضي .
ثالثا  :هللا يعلم اخلفايا وما يف الصدور :
اّلِل علِيم بِ َذ ِ
ِ
الص ُدوِر ) .
ات ُّ
كما قال تعا ( إ هن هَ َ ٌ
وقال تعا (إِنهب علِيم بِ َذ ِ
لص ُدوِر ) .
ات ا ُّ
َُ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلنحسا َن ونَـ حعلَم ما تُـو حس ِو ِ
ِ
ب إِلَحيب م حن َححب ِل الح َوِريد )  .وقال تعا (قُ حل إِ حن ُختح ُفوا َما ِيف
س بب نَـ حف ُسبُ َوَححن ُن أَقحـَر ُ
وقال تعا ( َولََق حد َخلَ حقنَا ح َ َ ُ َ َ ُ
اّلِلُ ) .
ص ُدوِرُك حم أ حَو تُـحب ُدوهُ يَـ حعلَ حمبُ ه
ُ

رابع ا  :وليس شيء يصل إ األرض أو يصعد من األرض إ السماء إال قد أحاط هللا بب علماً .
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قال تعا ( يَـ حعلَـ ُم َما يَلِ ُج ِيف حاأل حَر ِ
ور ) .
يم الحغَ ُف ُ
ض َوَما خيَحُر ُج محنـ َها َوَما يَـحنزُل م َن ال هس َماء َوَما يَـ حعُر ُج ف َيها َوُه َو الهرح ُ
خامسا  :ويعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت .
ادوا لِ َما نـُ ُهوا َعحنبُ َوإِنـ ُهه حم لَ َك ِاذبُو َن ) .
كما قال تعا عن الكفار حني يكونون يف النار ( َولَحو ُرُّدوا لَ َع ُ
ب الحعر ِش ع هما ي ِ
اّلِل لََفس َدتَا فَسحبحا َن هِ ِ
ِ ِ ِ ِه
ص ُفو َن ) .
ُ َ
اّلِل َر َ ح َ َ
وقال تعا ( لَحو َكا َن فيه َما آهلَةٌ إال هُ َ
َع ُّدوا لَبُ ُع هدةً َولَ ِك حن
واملتخلفون عن غزوة تبوك ال حيضروهنا أبداً  ,ألن هللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمتب بقولب ( َولَحو أ ََر ُادوا ح
وج َأل َ
اخلُُر َ
ِِ
ِ
َك ِرَه ه ِ
ين ) وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف يكون  ,كما
يل اقحـ ُع ُدوا َم َع الح َقاعد َ
اّلِلُ انحب َعاثَـ ُه حم فَـثَبهطَ ُه حم َوق َ
ِ
ض ُعوا ِخاللَ ُك حم يَـحبـغُونَ ُك ُم الح ِفحتـنَةَ ) .
صرح بب يف قولب (لَحو َخَر ُجوا في ُك حم َما َز ُادوُك حم إِهال َخبَاالً َوَأل حَو َ
سادس ا  :ويستوي يف علم هللا السر والعالنية  ,والصغري والكبري والغيب والشهادة .
ض وال ِيف ال هسم ِاء وال أ ِ ِ
ك وال أَ حكبـر إِهال ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ب َع حن َربِ َ ِ ِ ِ ٍ ِ
ني ) .
َ َ ح
قال تعا ( َوَما يَـ حعُز ُ
ك م حن مثحـ َقال ذَ هرة يف حاأل حَر ِ َ
َصغََر م حن َذل َ َ َ َ
ِ
َخ َفى ) .
وقال تعا ( َوإِ حن َحَت َهحر بِالح َق حوِل فَِإنهبُ يَـ حعلَ ُم السهر َوأ ح
السهر ِيف ال هسماو ِ
وقال تعا ( قُل أَنحـزلَب اله ِذي يـعلَم ِ
ات َو حاأل حَر ِ
ض إِنهبُ َكا َن َغ ُفوراً َرِحيماً ) .
ح َُ
ََ
َح ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يض حاأل حَر َح ُام وَما تَـحزَد ُاد وُك ُّل َشيء عحن َدهُ مب حق َدا ٍر َ .عامل الحغَحي ِ
هه َادة الح َكبِ ُري الح ُمتَـ َعال َ .س َواءٌ محن ُك حم
ه
اّلِلُ يَـ حعلَ ُم َما َححتم ُل ُك ُّل أُنحـثَى َوَما تَغ ُ
ب َوالش َ
ُ
َ
َ
ح
من أَسهر الح َقوَل ومن جهر بِِب ومن ُهو مستَ حخ ٍ
ف بِاللهحي ِل وسا ِر ٌ ِ
هها ِر ) .
ب بالنـ َ
ََ
َ ح َ ح ََ ح َ ََ ََ ح َ ُ ح
سابع ا  :وعلم هللا مل يسبقب جهل وال يلحقب نسيان .
اب ال ي ِ
ال ِعحلمها ِعحن َد رِيب ِيف كِتَ ٍ
ض ُّل َرِيب َوال يـَحن َسى ) .
قال تعا ( ...قَ َ ُ َ
َ
َ
ك نَ ِسياً ) .
وقال تعا ( َ ...وَما َكا َن َربُّ َ
اّلِل أَخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أُهم َهاتِ ُك حم ال تَـ حعلَ ُمو َن َشحيئاً ) .
أما علم ابن آدم فمسبوق ِبهل ويلحقب نسيان كما قال تعا ( َو هُ ح َ َ ح ح ُ

ثامنا  :علمنا قليل بالنسبة لعلم هللا .
قال تعا ( َوَما أُوتِيتُ حم ِم َن الحعِحل ِم إِهال قَلِيالً ) .
 اآلثار املرتتبة من علمنا هبذه الصفة :

أوالا  :اخلوف من هللا وخشيتب  ,ومراقبتب يف السر والعلن  ,ألن العبد إذا أيقن أن هللا تعا عامل حبالب مطلع على باطنب وظاهره  ,فإن
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ذلك يدفعب إ االستقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً .

ثانيا  :اليقني بشمول علم هللا تعا لكل شيء يف السماوات واألرض  ,وللبواطن والظواهر  ,يثمر يف قلب العبد تعظيم هللا تعا
وإجاللب واحلياء منب  ,كما يعني على التخلص من اآلفات القلبية اليت ختفى على الناس ولكنها ال ختفى على هللا كآفة الرياء واحلسد
والغل والعجب والكرب .
قال ابن القيم  :فإن قلت  :فما السبيل إ حفظ اخلواطر  ,قلت  :أسباب عدة  ,أحدها  :العلم اجلازم باطالع الرب سبحانب
ونظره إ قلبك  ,وعلمب بتفصيل خواطرك  ,والثاين  :حياؤك منب  ,والثالث  :إجاللك لب أن يرى مثل تلك اخلواطر يف بيتب الذي
خلق ملعرفتب وحمبتب .
ثالثا  :إن يقني العبد بعلم هللا تعا الشامل لكل شيء  ,ومن ذلك علمب سبحانب حبال عبده املصاب وما يقاسيب من اآلالم  ,إن
ذلك يثمر يف القلب الرجاء واألنس باهلل ويدفع اليأس والقنوط من القلب .
رابعا  :ونستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل شيء  :وجوب مراقبة هللا  ,ألن العاقل إذا علم أن هللا سبحانب وتعا يعلم كل شيء ,

فسوف يراقب ربب  ,بلسانب وجنانب وأركانب  ,فبلسانب  :ال ينطق مبا حرم هللا  ,وِبنانب  :ال يعتقد بقلبب خالف احلق  ,وِبوارحب  :ال
يستعملها يف احملرمات  ,فيستعمل العني يف النظر إ احلرام  ,ويستعمل اليد يف البطش احلرام  ,ويستعمل اآلذان يف السماع احلرام .
وأيضاً نستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل شيء :الرغبة والنشاط والرجاء ,ألن اإلنسان يعلم أن هللا يعلم بكل أعمالب الصاحلة ,وأنب
لن يضيع منها شيء .
وختم هللا هذه اآلية هبذين االمسني  :السميع والعليم ألمرين :
ٍ
فحينئذ يقودك ذلك إ التقوى .
أ -ألن معرفة أن هللا مسيع يسمع قولك  ,عليم يعلم نيتك ,
ب -وألن معرفة ذلك حق املعرفة يؤدي باإلنسان إ احلذر أن يقول قوالً أو يفعل فعالً خالف الكتاب والسنة .
الفوائد :
-1أن السكون واحلركة بيد هللا .
 -2إثبات هذين االمسني  :السميع والعليم .
( قُل أَغَي ر هَ هَ َ َ
سماو َ
ات َواْل حَر َ
َسلَ َم َوالَ تَ ُكونَ هن َم َن
ض َو ُه َو يُطحعَ ُم َوالَ يُط َحع ُم قُ حل إََِينَ أ َُم حر ُ
ت أَ حن أَ ُكو َن أَ هو َل َم حن أ ح
اّلِل أََّت ُذ َوليًّا فَاط َر ال ه َ َ
ح حَ
ني (. ) )14
الح ُم حش َرَك َ
[ األنعام . ] 14 :
---------( قُل أَغَي ر هَ
اّلِل أ هَ
ََّت ُذ َولَيِا ) االستفهام للتوبيخ  ,أي  :قل يا حممد هلؤالء املشركني أغري هللا أختذ ولياً  ,استنصر بب ويتو أمري  ,كما
ح حَ
اجل ِ
قال تعا (قُل أَفَـغيـر هِ
اهلُو َن )  .واملعىن  :ال أختذ ولياً إال هللا وحده ال شريك لب .
اّلِل تَأح ُمُر ِوين أ حَعبُ ُد أَيـُّ َها حَ
ح َح َ
 قال ابن عاشور  :وأعيد األمر بالقول اهتماماً هبذا املقول ,ألنب غرض آخر غري الذي أمر فيب بالقول قبلب ,فإنب ملا تقرر بالقول ,
السابق عبودية ما يف السماوات واألرض هلل  ,وأن مصري كل ذلك إليب انتقل إ تقرير وجوب إفراده بالعبادة  ,ألن ذلك نتيجة الزمة
لكونب مالكاً جلميع ما احتوتب السماوات واألرض  ,فكان هذا التقرير جارياً على طريقة التعريض إذ أمر الرسول  بالتربىء من أن
يعبد غري هللا.
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واملقصود اإلنكار على الذين عبدوا غريه واختذوهم أولياء .
َ
سماو َ
ات َو حاْل حَر َ
ض ) أي  :خالقهما مبدعهما على غري مثال سابق .
( فَاط َر ال ه َ َ
( َو ُه َو يُط َحع ُم ) أي  :الرازق خللقب  ,يطعمهم ويغذيهم  ,من مأكوالت ومشروبات ومطعومات .
( َوال يُط َحع ُم ) أي  :غري حمتاج إليهم  ,ولذلك لكمال غناه  ,فهو أحد صمد  ,تصمد إليب اخلالئق .
هاق ذُو الح ُق هوةِ
كما قال تعا (وما خلَ حق ِ
يد أَ حن يطحعِم ِ
ون  .ما أُ ِر ُ ِ ِ ِ ٍ
اإلنحس إِهال لِيـعب ُد ِ
ِ
ون  .إِ هن ه
اّلِلَ ُه َو الهرز ُ
ََ َ ُ
ت ا حجل هن َو حِ َ َ ح ُ
َ
يد محنـ ُه حم م حن رحزق َوَما أُر ُ ُ ُ
ِ
ني ) .
الح َمت ُ
بل أمر سبحانب عباده أن يسألوه اإلطعام فقال تعا يف احلديث القدسي ( فاستطعموين أطعمكم ) .
وقال أبو حيان  ( :وهو يطعم وال يطعم ) أي يرزق وال يرزق كقولب ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) واملعىن أن املنافع
كلها من عند هللا  ,وخص اإلطعام من بني أنواع االنتفاعات ملس احلاجة إليب كما خص الربا باألكل وإن كان املقصود االنتفاع
بالربا.
 قال ابن عاشور ( :وهو يطعم وال يطعم) أي :يُعطي الناس ما يأكلونب مما أخرج هلم من األرض :من حبوب ومثار وكأل وصيد.
وهذا استدالل على املشركني مبا هو مسلم عندهم  ,ألهنم يعرتفون بأن الرازق هو هللا وهو خالق املخلوقات وإمنا جعلوا اآلهلة األخرى
شركاء يف استحقاق العبادة.
وقد كثر االحتجاج على املشركني يف القرآن مبثل هذا كقولب تعا ( أفرأيتم ما حترثون أأنتم تزرعونب أم حنن الزارعون ) .
 ويف هذا أنب سبحانب ال يأكل وال يشرب ألن هذا نقص  ,واملخلوق يأكل ويشرب حلاجتب لألكل والشرب لنقصب .
ِ
الر ُس ُل
يح ابح ُن َمحرَ مَ إِهال َر ُس ٌ
ت ِم حن قَـحبلِ ِب ُّ
ول قَ حد َخلَ ح
وهلذا ذكر تعا أن عيسى ليبس بإلب بدليل أنب يأكل ويشرب فقال تعا ( َما الح َمس ُ
وأ ُُّمب ِص ِدي َقةٌ َكانَا يأح ُك ِ
الن الطه َع َام . ) ...
َ ُ
َ
َ
َسلَ َم ) أي  :من هذه األمة .
( قُ حل إََِين أُم حر ُ
ت أَ حن أَ ُكو َن أَ هو َل َم حن أ ح
َ
َ
ني ) أي  :وقيل ِل  :وال تكونن من املشركني .
( َوال تَ ُكونَ هن م َن ال ُحم حش َرك َ
لييأسوا ,والكالم هني من هللا لرسولب مقصود منب تأكيد األمر باإلسالم ,ألن األمر
 قال ابن عاشور  ( :قل ) أي  :قل هلم ذلك ح
بالشيء يقتضي النهي عن ضده  ,فذكر النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد لب  ,وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين.


قال السعدي  :أي :وهنيت أيضا  ,عن أن أكون من املشركني ,ال يف اعتقادهم ,وال يف جمالستهم ,وال يف االجتماع هبم ,فهذا

علي  ,وأوجب الواجبات .
أفرض الفروض ه


والشرك  :تسوية غري هللا باهلل فيما هو من خصائص هللا .

الفوائد :
-1أن اإلنسان يلجأ إ هللا ألنب هو الوِل .
 -2حتر م اختاذ وِل من دون هللا .
 -3على املسلم أن يصدع باحلق ويعلن بب  ,وأن يظهر شعائر دينب .
 -4أن هللا هو املطعم ال مطعم سواه .
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 -5ينبغي سؤال هللا اإلطعام والرزق .
 -6أن هللا هو الغين الكامل فال حيتاج إ الطعام .
َ
اب يَ حوٍم َع َظ ٍ
ني (. ) )16
ص َر ح
َخ ُ
ف َع حنهُ يَ حوَمئَ ٍذ فَ َق حد َرْحَهُ َوذَلَ َ
( قُ حل إََِينَ أ َ
ص حي ُ
يم ( )15همن يُ ح
ك الح َف حوُز ال ُحمبَ ُ
اف إَ حن َع َ
ت َرَِّب َع َذ َ
[ األنعام . ] 16 -15 :
----------

( قُ حل ) أي  :وقل هلم أيضاً :
اب يَ حوٍم َع َظ ٍ
يم ) أي  :إين أخاف إن عبدت غري ريب عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة .
َخ ُ
( إََِين أ َ
ص حي ُ
اف إَ حن َع َ
ت َرَِّب َع َذ َ
اب يَـ حوٍم َع ِظي ٍم ) مبالغة أخرى يف قطع أطماعهم  ,وتعريض هلم بأهنم
َخ ُ
صحي ُ
 قال البيضاوي  ( :قُ حل إِين أ َ
اف إِ حن َع َ
ت َرّب َع َذ َ
عصاة مستوجبون للعذاب  ,والشرط معرتض بني الفعل واملفعول بب وجوابب حمذوف .
 فيوم القيامة يوم رهيب عظيم شديد .
قال تعا (يا أَيـُّها النهاس اتهـ ُقوا ربه ُكم إِ هن زلحزلَةَ ال هساع ِة َشيء ع ِظيم  .يـوم تَـرونَـها تَ حذهل ُك ُّل مر ِضع ٍة ع هما أَرضعت وتَضع ُك ُّل َذ ِ
ات محَح ٍل
َ ح ََ
َ َ
َ ح ٌ َ ٌ َح َ َح َ َ ُ ُح َ َ ح َ َ ح َ َ ُ
ُ
ِ
ِ
اّلِلِ َش ِدي ٌد ) .
اب ه
هاس ُس َك َارى َوَما ُهم ب ُس َك َارى َولَك هن َع َذ َ
محَحلَ َها َوتَـَرى الن َ
وقال تعا (يـوم ي ِفُّر الحمرء ِمن أ َِخ ِيب  .وأ ُِم ِب وأَبِ ِيب  .وص ِ
احبَتِ ِب َوبَنِ ِيب  .لِ ُك ِل حام ِر ٍئ ِمحنـ ُه حم يَـ حوَمئِ ٍذ َشأح ٌن يـُ حغنِ ِيب) .
ََ
َح َ َ َح ُ ح
َ َ
ف َع حنهُ ) يعين العذاب .
ص َر ح
( َم حن يُ ح
( يَ حوَمئَ ٍذ ) أي  :يوم القيامة .
( فَ َق حد َر َْحَهُ ) أي  :فقد رمحب هللا .
ِح
( َو َذلَ َ
ك الح َف حوُز ال ُحمبَ ُ
ني ) الفوز  :حصول الربح ونفي اخلسارة  ,وأعظـم الفوز دخول اجلنان ورؤية الكر م املنان  ,قال تعا (فَ َم حن ُز ححز َ
احلَيَاةُ ُّ
اع الحغُُروِر ) .
اجلَنهةَ فَـ َق حد فَ َاز َوَما ح
َع ِن النها ِر َوأ حُد ِخ َل ح
الدنحـيَا إِهال َمتَ ُ
الفوائد :
 -1وجوب اخلوف من معصية هللا .
-2أن املعاصي سبب للعذاب .
-3أن الفوز احلقيقي هو من يصرف عنب عذاب جهنم .
( الثالثاء 1434 / 11 / 11 :هـــ )
 -4إثبات رمحة هللا تعا .
ض ٍر فًَلَ َك َ
ك ه َ
َ
اش َ َ
َ
ك َِبَ حٍري فَ ُه َو َعلَى ُك َِل َش حي ٍء قَ ُد ٌير (. ) )17
س حس َ
س حس َ
اّلِلُ ب ُ ِ
ف لَهُ إاله ُه َو َوإن ميَح َ
( َوإن ميَح َ
[ األنعام . ] 17 :
---------َ
ض ٍِر ) من فقر  ,أو مرض  ,أو شدة  ,وغريها من أي أنواع الضر .
ك ه
اّلِلُ بَ ُ
س حس َ
( َوإ حن ميَح َ
 قال ابن عطية  :و ( الضُّر ) بضم الضاد سوء احلال يف اجلسم وغريه .


الضر بضم الضاد هو احلال الذي يؤمل اإلنسان  ,وهو من الشر  ,وهو املنافر لإلنسان .
وقال ابن عاشور  :و ُ
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ويقابلب النفع  ,وهو من اخلري  ,وهو املالئم.
( فًَل َك َ
ف لَهُ إَهال ُه َو ) أي  :فال مزيل لب إال هللا سبحانب وتعا .
اش َ
َ
ك َِبَ حٍري ) من صحة  ,وعافية  ,ومال  ,وغريها من أنواع اخلري  ,فال راد لب  ,مث بني سبحانب سبب ذلك بقولب :
س حس َ
( َوإ حن ميَح َ
( فَ ُه َو َعلَى ُك َِل َش حي ٍء قَ َد ٌير ) فال يعجزه شيء  ,وال أحد يستطيع أن يرد أمره .
 قال ابن عطية  :وهذا مثال ومعىن اآلية اإلخبار عن أن األشياء كلها بيد هللا إن ضر فال كاشف لضره غريه وإن أصاب خبري

فكذلك أيضاً ال راد لب وال مانع منب .
يصبك بعافية ٍ
 وقال القرطيب  :واملعىن  :إن تن ِزل بك يا حممد شدة من فقر أو مرض فال رافع وصا ِرف لب إال هو  ,وإن ِ
ورخاء
ونعمة ( فَـ ُه َو على ُك ِل َش حي ٍء قَ ِد ٌير ) من اخلري والضر .
خمربا أنب مالك الضر والنفع  ,وأنب املتصرف يف خلقب مبا يشاء  ,ال ُم َع ِقب حلكمب  ,وال َرا هد لقضائب
 وقال ابن كثري  :يقول تعا
ً
ِ
اّلِلُ لِلن ِ
هاس ِم حن
ك ِخبَحٍري فَـ ُه َو َعلَى ُك ِل َش حي ٍء قَ ِد ٌير ) كما قال تعا ( َما يَـ حفتَ ِح ه
ك ه
ف لَبُ إِال ُه َو َوإِ حن ميَح َس حس َ
( َوإِ حن ميَح َس حس َ
اّلِلُ بِ ُ
ض ٍر فَال َكاش َ
ك فَال ُم حرِس َل لَبُ ِم حن بَـ حع ِدهِ ) ويف الصحيح أن رسول هللا  كان يقول  :اللهم ال مانع لِما أ حَعطَحيت ,وال
ك َهلَا َوَما ميُح ِس ح
َر حمحٍَة فَال ممُح ِس َ
معطي ملا منـعت ,وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ,وهلذا قال تعا (وهو الح َق ِ
ِ
اهُر فَـ حو َق ِعبَ ِادهِ) .
َ ََ ح َ
َ
َ
ََُ
ات  :اح َف ِظ هِ
ِ ِ
ك َكلِم ٍ
وعن ابن َعبه ٍ
ك,
اّلِل َححي َفظح َ
اس قال  :كنت َخحل َ
ح
ف النيب صلى هللا عليب وسلم يوماً فقال  " :يا ُغالَ ُم إين أ َُعل َم َ َ
اّلِل ,وإ َذا استـعحنت فَاستعِن بِ هِ
اح َف ِظ ه ِ
وك بِ َش حي ٍء ,مل
اسأ َِل ه
ت َعلَى أ حن يَـحنـ َف ُع َ
اه َ
اجتَ َم َع ح
كَ ,وإ َذا َسأَلح َ
اّلِلَ ََت حدهُ َُتَ َ
اّلِل ,و حاعلَم أ هن األُهمةَ لَ ِو ح
ت فَ ح
ح
حَ َ َ حَ ح
ٍ
ك  ,رفعت األَقحالَ ُم
وك إاله بِ َش حي ٍء قد َكتَبَبُ ه
وك إاله بِ َش حي ٍء قَ حد َكتَبَبُ ه
ضُّر َ
ضُّر َ
يَـحنـ َف ُع َ
اّلِلُ َعلَحي َ
اّلِل لَ َ
وك بِ َش حيء مل يَ ُ
اجتَ َم ُعوا َعلَى أن يَ ُ
ك  ,وإن ح
وجف ِ
ف " رويناه يف الرتمذي  ,وقال  :حديث حسن صحيح.
هت ُّ
الص ُح ُ
ََ


قال ابن عاشور  :فاخلطاب للنيب  , وهذا مؤذن بأن املشركني خوفوا النيب  أو عرضوا لب بعزمهم على إصابتب بشر وأذى

فخاطبب هللا مبا يثبت نفسب وما يؤيس أعداءه من أن يستزلوه .
 وقال رْحه هللا  :ويف اآليات رد على املشركني الذين كانوا إذا ذُكروا بأن هللا خالق السماوات واألرض ومن فيهن أقروا بذلك ,
ويزعمون أن آهلتهم تشفع عند هللا وأهنا َتلب اخلري وتدفع الشر  ,فل هما أبطلت اآليات السابقة استحقاق األصنام اإلهلية ألهنا مل ختلق
شيئاً  ,وأوجبت عبادة املستحق اإلهلية حبق  ,أبطلت هذه اآلية استحقاقهم العبادة ألهنم ال ميلكون للناس ضراً وال نفعاً  ,كما قال
تعا ( قل أتعبدون من دون هللا ما ال ميلك لكم ضراً وال نفعاً ) وقال عن إبراهيم عليب السالم ( قال هل يسم ـ ـ ـ ــعونكم إذ تدعـون أو
ينفعونكم أو يضرون ) .
 ويف هذه اآلية  :برهان على وحدانية هللا تعا  ,النفراده تعا بالضر والنفع .
 وعلى اإلنسان أن يعلق رجاءه باهلل تعا  ,ألنب هو سبحانب مالك الضر والنفع .
 قال ابن رجب رْحه هللا  :واعلم أ هن سؤ َال هللاِ تعا دو َن خلقب هو املتعني ؛ أل هن السؤال ِ
فيب إظهار ِ
الذل من السائل واملسكنة
َ
ِ
ِ
املضار  ,وال يصلح
وجلب املنافع  ,ودرء
اف بقدرِة املسؤول على دفع هذا الضهرر  ,ونيل املطلوب ,
واحلاجة واالفتقار  ,وفيب االعرت ُ
ُّ
السجود لغريك
وحده ؛ ألنهب حقيقة العبادة  ,وكان
نت وجهي َع ِن ُّ
الذل واالفتقار إاله هلل َ
ص َ
اإلمام أمحد يدعو ويقول  :الله هم كما ُ
ُ
ِ
فصحنب عن املسألة لغريك  ,وال يقدر على كشف ِ
ف لَبُ إِاله ُه َو
الضر وجلب النفع سواه  ,كما قال ( َوإِ حن ميَح َس حس َ
ك هللاُ بِ ُ
ض ٍر فَال َكاش َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ضلب )  ,وقال ( َما يَـ حفتَ ِح هللاُ للن ِ
ك فَال ُمحرس َل لَبُ م حن بَـ حعده ) .
ك َهلَا َوَما ميُحس ح
َوإِ حن يُِرحد َك خبَحٍري فَال َرا هد ل َف ح
هاس م حن َر حمحَة فَال ممُحس َ
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ب على من ال يسألب  ,ويستدعي ِم حن عباده
ودعائب  ,ويَـ حغ َ
ب إليب يف احلوائج  ,ويـُلَ هح يف سؤالب ُ
ضُ
وهللا سبحانب حيب أ حن يُسأل ويـُحر َغ َ
ِ
ص من ملكب شيء  ,واملخلوق خبالف ذلك كلب  :يكره أ حن يُسأل ,
سؤالب  ,وهو قادر على إعطاء خلقب ُكلهم ُس حؤَهلم من غري أ حن يَـحنـ ُق َ
سأل  ,لعجزه وفقره وحاجتب  .وهلذا قال وهب بن منبب لرجل كان يأَت امللوك  :وحيك  ,تأَت من يُغلِ ُق عنك بابَب ,
ب أ حن ال يُ َ
وحي ُّ
ُ
ِ
يفتح لك بابب بنصف الليل ونصف النهار  ,ويظهر لك غناه  ,ويقول  :ادعين
فقره  ,ويواري عنك غناه  ,وتدع من ُ
ويُظهُر لك َ
أستجب لك ؟
وقال طاووس لعطاء  :إياك أ حن تطلب حوائجك إ من أغلق دونك بابب وَيعل دوهنا حجابب  ,وعليك مبن بابب مفتوح إ يوم القيامة
 ,أمرك أ حن تسألب  ,ووعدك أ حن َُييبك .
وشر  ,ونف ٍع ٍ
وقال رمحب هللا  :فإ هن العبد إذا علم أنهب لن يُصيبَب إال ما كتب هللا لب ِم حن خري ٍ
اجتهاد اخللق كلِهم على خالف
وضر  ,وأ هن
َ
َ
ِ
املقدور غري مفيد البتة  ,علم ٍ
توحيد ربِب  -عز وجل , -
هافع  ,املعطي املانع ,
حينئذ أ هن هللا وحده هو الض ُّ
فأوجب ذلك للعبد َ
هار الن ُ
َ
ُ
ه
ينفع وال
جلب املنافع ودفع املضار  ,وهلذا ذ هم هللا من ُ
يعبد من ال ُ
وإفر َاده بالطاعة  ,وحف َظ حدوده  ,فإ هن املعبود إمنا يقصد بعبادتب َ
ِِ
أوجب لب ذلك إفراده باخلوف
غري هللا ,
ينفع وال ُّ
ُّ
يضر  ,وال يُعطي وال ُ
يضر  ,وال يُغين عن عابده شيئاً  ,فمن علم أنهب ال ُ
َ
مينع ُ
التضرع والدعاء  ,وتقد م طاعتب على ِ
طاعة اخللق مجيعاً  ,وأ حن يتقي سخطب  ,ولو كان فيب سخ ُ
ط اخللق مجيعاً
والرجاء واحملبة والسؤال و ُّ
 ,وإفراده باالستعانة بب  ,والسؤال لب  ,وإخالص الدعاء لب يف حال الشدهة وحال الهرخاء  ,خبالف ما كان املشركون عليب من إخالص
ند الشدائد ,ونسيانب يف الرخاء ,ودعاء من يرجون نفعب ِمن دونِب ,قال هللا  -عز وجل – ( قُل أَفَـرأَيـتُم ما تَ حدعو َن ِمن د ِ
ون
الدعاء لب ع َ
ح َح ح َ ُ ح ُ
َ ح ُ
اش َفات ِ
ِِ
ِ
ٍ
هللاِ إِ حن أَرادِين هللا بِض ٍر هل ه هن َك ِ
ِ
يب هللاُ َعلَحي ِب يَـتَـ َوهك ُل الح ُمتَـ َوكِلُو َن ) .
ُ ُ
ض ِره أ حَو أ ََر َادِين بَِر حمحَة َه حل ُه هن ممُحس َك ُ
ََ َ ُ ُ َ ح ُ
ات َر حمحَتب قُ حل َح حس َ
الفوائد :

 -1أنب ينبغي للمسلم أن يعلق رجاءه باهلل تعا .
 -2احلث على الصرب  ,ألنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو هللا  ,فالبد أن تصرب ألنك عبده يفعل بك ما شاء .
 -3متام سلطان هللا تعا  ,وأنب سبحانب هو املتصرف كما يشاء بعباده .
 -4عموم قدرة هللا .
َ ََ
َ
َ
يم ح
اْلَبَريُ (. ) )18
( َو ُه َو الح َقاه ُر فَ حو َق عبَاده َو ُه َو ا حْلَك ُ
[ األنعام . ] 18 :
---------( وهو الح َق َ
اه ُر ) اسم من أمساء هللا تعا .
َ َُ
ومعناه  :قال ابن كثري  :هو الذي خضعت لب الرقاب  ,وذلت لب اجلبابرة  ,وعنت لب الوج ـ ـ ـ ـوه  ,وقهر كل شيء  ,واستكانت
وتضاءلت بني يديب وحتت حكمب وقهره .


قال السعدي  :القهار جلميع العامل العلوي والسفلي  ,القهار لكل شيء  ,الذي خضعت لب املخلوقـ ــات  ,وذلت لعزتب وقوتب

وكمال قدرتب .



وقال اْلطاّب  :هو الذي قهر اجلبابرة من عتاة خلقب بالعقوبة  ,وقهر اخللق كلهم باملوت .
من آثار هذا االسم :
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أوالا  :أنب ال يكون إال واحداً ال كفؤ لب  ,وإال مل يكن قهاراً  ,قال ابن القيم  :ال يكون القهار إال واحداً  ,إذ لو كان معب كفؤ لب
فإن مل يقهره مل يكن قهاراً على اإلطالق  ,وإن قهره مل يكن كفؤاً  ,فكان القهار واحداً  ,وهلذا اقرتن امسب سبحانب (القهار) بامسب
اّلِل الحو ِ
اح ِيب ِ
سبحانب (الواحد) يف كل اآليات  ,قال تعا (يا ِ
ِ
الس حج ِن أَأ حَربَ ٌ ِ
اح ُد الح َقه ُار) .
َ َ
اب ُمتَـ َفرقُو َن َخحيـٌر أَم هُ َ
ص َ

ثانيا  :التعلق باهلل وحده والتوكل عليب سبحانب  ,وقطع العالئق باألسباب املقهورة مع فعلها  ,ألن حقيقة التوكل هي متام االعتماد
على هللا تعا مع متام الثقة بكفايتب وإعانتب  ,وهذا ال يرصف إال للواحد القهار .
ثالث ا  :تعظيم هللا – عز وجل – واخلوف منب وحده وسقوط اخلوف من املخاليق الضعاف املقهورين املغلوبني من القلب  ,سواء كان

ذلك خوفاً على الرزق أو خوفاً على األجل .
( فَو َق َعب َ
ادهَ ) متضمن إلثبات صفة العلو بأنواعها الثالثة :
ح َ
علو قهر  :هلذه اآلية (وهو الح َق ِ
اهُر فَـ حو َق ِعبَ ِادهِ) .
ََُ
وعلو صفة  :فكل صفات هللا عالية  ,لب من الصفات أكملها وأعالها  .فهو حي متضمن لصفة احلياة الكاملة  ,مل تسبق بعدم وال
يلحقها زوال .
وعلو مكان  :وأهل السنة يثبتون علو هللا  ,فهو سبحانب ٍ
عال على خلقب بائن منهم .
 قولب تعا ( فَـ حو َق ِعبَ ِادهِ ) املراد هبا العبودية العامة  ,فإن العبودية تنقسم إ أقسام :
عبودية عامة  :وهي عبودية أهل السموات واألرض كلهم هلل  ,ب ِرهم وفاجرهم  ,مؤمنهم وكافرهم  ,فهذه عبودية القهر وامللك .
قال تعا (إِ حن ُك ُّل من ِيف ال هسماو ِ
ات َو حاأل حَر ِ
ض إِهال ِآَت الهر حمحَ ِن َعحبداً ) .
َح
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َعامل الحغَحي ِ
ني عبَاد َك ِيف َما َكانُوا فيب خيَحتَل ُفو َن )  ,وقال تعا (
ت َححت ُك ُم بَـ ح َ
ب َوال هش َه َادة أَنح َ
وقال تعا (قُ ِل الله ُه هم فَاطَر ال هس َم َاوات َو حاأل حَر ِ َ
يد ظُحلماً لِحلعِبَ ِاد ) .
وَما ه
اّلِلُ يُِر ُ
والنوع الثاين  :فعبودية الطاعة واحملبة ( اخلاصة ) .
ف َعلَحي ُك ُم الحيَـ حوَم َوال أَنحـتُ حم َححتَزنُو َن ) .
قال تعا ( يَا ِعبَ ِاد ال َخ حو ٌ
اجل ِ
هِ
ِ
ِ
ين ميَح ُشو َن َعلَى حاأل حَر ِ
اهلُو َن قَالُوا َسالماً ) .
وقال تعا ( َوعبَ ُ
ض َه حوناً َوإذَا َخاطَبَـ ُه ُم حَ
اد الهر حمحَ ِن الذ َ
َ
يم ) اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة البالغة .
( َو ُه َو ا حْلَك ُ
 قال ابن جرير  :هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل .



وقال ابن كثري  :احلكيم يف أفعالب وأقوالب فيضع األشياء يف حماهلا حبكمتب وعدلب .

قال ابن القيم  :وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليب القرآن والسنة  :أنب سبحانب ( حكيم ) ال يفعل

شيئاً عبثاً وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل  ,بل أفعالب سبحانب صادرة عن حكمة بالغة  ,ألجلها فعل كما
فعل كما هي ناشئة عن أسباب هبا فعل .


وقال السعدي  :فال خيلق شيئاً عبثاً  ,وال يشرع سدى  ,الذي لب احلكم يف األو واآلخرة  ,ولب األحكام الثالثة ال يشاركب

فيها مشارك  ,فيحكم بني عباده يف شرعب  ,ويف قدره  ,وجزائب .
وقال رمحب هللا  ( :وهو ح ِ
يم ) فيما أمر بب وهنى  ,وأثاب  ,وعاقب  ,وفيما خلق وقدر.
ََُ
احلَك ُ
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 فهو سبحانب حكيم يف صنعب  ,وحكيم يف شرعب  ,فجميع مصنوعاتب كلها حمكمة  ,قال تعا (اله ِذي خلَق سبع َمساو ٍ
ات ِطبَاقاً
َ َ َح َ َ َ
ت فَارِج ِع الحبصر هل تَـرى ِمن فُطُوٍر مثُه ارِج ِع الحبصر َكهرتَـ ِ ِ
ك الحبصر خ ِ
ٍ
ِ
اسئاً َوُه َو َح ِس ٌري )
ح َ ََ ح
ب إِلَحي َ َ َ ُ َ
َما تَـَرى ِيف َخحل ِق الهر حمحَ ِن م حن تَـ َف ُاو ح َ َ َ َ ح َ ح
ني يَـحنـ َقل ح
وأما يف الشرع فيقول سبحانب (أَفَال يـتدبـهرو َن الح ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِعحن ِد َغ ِري هِ
ِِ
اختِالفاً َكثِرياً ) فال ميكن أن يوجد تناقض يف
اّلِل لََو َج ُدوا فيب ح
ح
ح
ح َح
ََ َ ُ
القرآن أبداً .
قال بعض العلماء  :احلكمة تكون يف صورة الشيء  :أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة  ,وكذلك خلق احليوان على
هذه الصورة حلكمة .
وتكون يف غايتب  :أي  :أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة  ,وكذلك احليوانات  ,وكذلك مجيع املخلوقات  ,كما قال تعا ( َوَما
خلَ حقنَا ال هسماء و حاألَرض وما بـيـنَـهما ب ِ
اطالً ) .
َ
َ َ َ ح َ َ َ َح ُ َ َ
 اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم :
أوالا  :أن هللا خلق اخللق حلكمة عظيمة  ,وغاية جليلة وهي عبادتب سبحانب حيث قال ( وما خلَ حقت حِ
اإلنحس إِهال لِيـعبـ ُد ِ
ون ) .
ََ َ ُ
اجل هن َو حِ َ َ ح ُ
هِ
ومل خيلقهم عبثاً وباطالً كما يظن الكفار واملالحدة  ,قال تعا (وما خلَ حقنا ال هسماء و حاألَرض وما بـيـنـهما ب ِ ِ
ين َك َفُروا
اطالً ذَل َ
َ َ َ َ َ َ َ ح َ َ َ َح َ ُ َ َ
ك ظَ ُّن الذ َ
ِِ
ين َك َفُروا ِم َن النها ِر )  .وقال تعا (أَفَ َح ِسحبتُ حم أَهمنَا َخلَ حقنَا ُك حم َعبَثاً َوأَنه ُك حم إِلَحيـنَا ال تُـحر َج ُعو َن ) .
فَـ َويح ٌل للهذ َ
ِ ِ
ِ
اّلِلِ اله ِذي أَتحـ َق َن
ثاني ا  :أن خلق هللا حمكم ال خلل فيب وال قصور  ,قال تعا ( َوتَـَرى ح
صحن َع ه
اجلِبَ َ
ال َححت َسبُـ َها َجام َدةً َوه َي متَُُّر َمهر ال هس َحاب ُ
ُك هل َش حي ٍء إِنهبُ َخبِريٌ ِمبَا تَـ حف َعلُو َن ) .
ونستفيد من معرفتنا أن هللا حكيم يف كل أفعالب :اقتناع اإلنسان مبا َيري عليب وما يوجبب هللا عليب ,ألن ما َيريب هللا -عز وجل -من
األحكام مقرون باحلكمة  ,فإذا علمت هذا يقينياً اقتنعت سواء كان هذا من األحكام الكونية أو األحكام الشرعية  ,حىت املصائب
اليت تنال العباد الشك أن هلا حكمة .
( حَ
ري ) اخلبري اسم من أمساء هللا  ,ومعناه العليم ببواطن األمور  ( ,املطلع على بواطن األمور ودقائقها وخفياهتا )  ,املطلع على
اْلَب ُ
السرائر والضمائر وخفايا األمور .



قال ابن عاشور  :اخلبري العامل بدقائق األمور املعقولة واحملسوسة  ,والظاهرة واخلفية .
اآلثار املرتتبة على معرفتنا هلذا االسم :

أوالا َ :يب على اإلنسان أن حيذر من كتم النفاق أو احلسد أو غريها من أمراض القلوب  ,ألن هللا مطلع على كل شيء  ,ال ختفى

عليب خافية .
ولذلك أمرنا سبحانب أن نتقيب ونعمل مبا حيب  ,وأن نبتعد عن كل ما يسخطب ويغضبب  ,فقال تعا ( وإن حتسنوا وتتقوا فإن هللا كان
مبا تعملون خبرياً ) .
وقال تعا ( واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون ) .
وقال سبحانب ( وإن تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان مبا تعملون خبرياً ) .
ثاني ا  :وجوب مراقبة هللا تعا .

ثالثا  :أن هللا خبري بأحوال عباده  ,بصري مبن يستحق اهلداية منهم ممن ال يستحقها  ,بصري مبن يصلح حالب بالغىن واملال  ,ومبن
اّلِل ِ ِ ِ ِ ِ
ض ولَ ِكن يـنَـ ِزُل بَِق َد ٍر ما ي َشاء إِنهب بِعِب ِادهِ خبِري ب ِ
صريٌ ) .
يفسد حالب بذلك ( َولَحو بَ َس َط هُ
َ َ ُ ُ َ َ ٌَ
الرحز َق لعبَاده لَبَـغَ حوا ِيف حاأل حَر ِ َ ح ُ
28

رابعا  :اليقني بأن هللا هو اخلبري العامل ببواطن األمور وخفياهتا  ,عامل مبا كان وما يكون وما سيكون وما مل يكن كيف كان سيكون , ..ال

يفوتب من العلم شيء وان كان صغرياً سراً دقيقاً  ,وهذا هلل وحده ال يشاركب فيب أحد من خلقب .
خامس ا  :رضا العبد باختيار ربب يف كل أمره  ,فطاملا آمن العبد بأن هللا هو اخلبري ,سلم لب يف مجيع شئونب مطلق التدبري ,وهذا شأن
أهل اليقني أهنم يسلمون لب أمورهم ثقة يف كمال تدبريه .

وب ِعب ِادهِ
سادسا  :اإلميان بأن هللا خبري عليم بأعمال عباده وأقواهلم  ,وما َيول يف صدورهم من خري أو شر ,قال تعا ( وَك َفى بِربِ َ ِ ِ
ك ب ُذنُ َ
َ َ
خبِرياً ب ِ
صرياً ) فيوقن العبد أنب مكشوف أمام هللا  ,ال ختفى على هللا منب خافية  ,فرياقب هللا يف مجيع أحوالب وخواطره وقلبب بتهذيب سره
َ ََ
وتطهري باطنب  ,وخيلص أعمالب هلل .
شرَك بب.
 قال القرطيب َ ( :وُه َو احلكيم ) يف أمره ( اخلبري ) بأعمال عباده  ,أي من اتصف هبذه الصفات َيب أاله يُ َ


قال الشيخ ابن عثيمني  :وقرن تعا هنا بني احلكيم واخلبري  ,ليعلم الناس أن حكمة هللا عز وجل عن خربة وعلم ببواطن

األمور  ,وعلى هذا فق ــد تكون خفية عن كثري من الناس  ,ألنب ال يــدرك احلكمة إال من كان خبرياً .

الفوائد :
 -1إثبات اسم القاهر هلل .
 -2إثبات علو هللا بكل أنواعب .
 -3الرد على من أنكر علو هللا .
 -4إثبات العبودية جلميع اخللق .
( اخلميس 1434 / 11 / 13 :هـــ )
 -5إثبات امسني من أمساء هللا وِها  :احلكيم واخلبري .
( قُل أ ُّ ٍ
ُنذرُكم بَ َه ومن ب لَ َغ أَئَنه ُكم لَت حشه ُدو َن أَ هن مع هَ
اّلِل َش َهي ٌد بَي َِن وب ي ن ُكم وأ َ
َ
اّلِل
ُوح َي إَ َه
ح َ َ
َي َش حيء أَ حكبَ ُر َش َهادةا قُ َل هُ
ََ
ََ َ
ح َ َح َ ح َ
ح
َل َه َذا الح ُق حرآ ُن ْل َ
آهلةا أُ حخرى قُل اله أَ حشه ُد قُل إَ هُنَا ه و إَلَهٌ و َ
َ
اح ٌد َوإَنهَِن بَ َريءٌ َِّمها تُ حش َرُكو َن (. ) )19
َ
َُ َ
ح
َ َ
[ األنعام . ] 19 :
---------( قُل أ ُّ ٍ
ادةا ) أي  :قل هلم يا حممد  ,أي شيء أعظم شهادة حىت يشهد ِل بأين صادق .
َي َش حيء أَ حكبَ ُر َش َه َ
ح
مث أمره هللا تعا أن َييبهم هو :
اّلِلُ َش َهي ٌد بَ حي َِن َوبَ حي نَ ُك حم ) أي  :قل هلم هللا يشهد على صدقي .
( قُ َل ه


أي شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك  ,وإال فقل  :هللا  ,وهو شهيد بيين وبينكم
قال ابن اجلوزي :ومعىن اآلية  :قل لقريش ُّ :

على ما أقول.

وقال الزجاج  :أمره هللا أن حيتج عليهم بأن شهادة هللا يف نـُبُـ هوتب أكرب شهادة ,وأن القرآن الذي أتى بب ,يشهد لب أنب رسول هللا ,وهو
إِل هذا القرآن ألُنذركم بب ) ففي ا ِإلنذار بب دليل على نبوتب  ,ألنب مل يأت أحد مبثلب  ,وال يأَت  ,وفيب خرب ما كان وما
أوحي ه
قولب ( و َ
يكون  ,ووعد فيب بأشياء  ,فكانت كما قال ( .زاد املسري ) .
 وقد شهد هللا لنبيب  بالصدق بالشهادة القولية والفعلية .
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القولية :

اّلِلِ َش ِهيداً ) .
ك أَنحـَزلَبُ بِعِحل ِم ِب َوالح َمالئِ َكةُ يَ حش َه ُدو َن َوَك َفى بِ ه
قال تعا (لَ ِك ِن ه
اّلِلُ يَ حش َه ُد ِمبَا أَنحـَزَل إِلَحي َ
ِ
اّلِلِ ) .
ول ه
هك لََر ُس ُ
وقال تعا (إِذَا َجاءَ َك الح ُمنَاف ُقو َن قَالُوا نَ حش َه ُد إِن َ

والفعلية :
متكينب ونصره وتأييده .


قال ابن القيم  :فإن قيل  :وما شهادتب [سبحانب] لرسولب ؟ قيل  :هي ما أقام على صدقب من الدالالت واآليات املستلزمة

لصدقب بعد العلم هبا ضرورة  ,فداللتها على صدقب أعظم من داللة كل بينة وشاهد على حق  ,فشهادتب سبحانب لرسولب أصدق
شهادة وأعظمها وأدهلا على ثبوت املشهود بب  ,فهذا وجب.
ووجب آخر  :أنب صدقب بقولب وأقام األدلة القاطعة على صدقب فيما خيرب بب عنب  ,فإذا أخرب عنب أنب شهد لب قوالً لزم ضرورة صدقب يف
ذلك اخلرب وصحت الشهادة لب بب قطعاً  ,فهذا معىن اآلية.
( وأ َ
َل َه َذا الح ُق حرآ ُن َْلُنح َذ َرُك حم بَ َه ) أي  :أوحى هللا إِل ه ـ ـ ـذا القرآن الذي تلوتب عليكم ألجل أن أنذركم بب .
ُوح َي إَ َه
َ
 الوحي لغة  :اإلعالم بسرعة وخفاء  ,واصطالحاً  :ما أوحاه هللا إ نبيب  سواء كان بواسطة أو بغري واسطة .
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نَ ِذيراً ) .
كما قال تعا (تَـبَ َارَك الهذي نَـهزَل الح ُفحرقَا َن َعلَى َعحبده ليَ ُكو َن لحل َعالَم َ
وقال تعا (نَ ِذيراً لِحلبَ َش ِر ) .
ِ
اّلِل الحو ِ
ِ ِ ٍ ِه
ِه
اح ُد الح َقه ُار ) .
وقال تعا ( قُ حل إمنَا أَنَا ُمحنذٌر َوَما م حن إلَب إال هُ َ
 وخص اإلنذار مع أن النيب  مبشراً ونذيراً ؟
ألن املقام مقام حتذير  ,وألن اإلنذار متضمن للتبشري .
فالرسول بشرياً ونذيراً  ,بل كل الرسل كذلك .
ِ
اك بِ ح ِ
َصح ِ
اجلَ ِحي ِم ) .
اب ح
قال تعا (إِنها أ حَر َسحلنَ َ
احلَ ِق بَشرياً َونَذيراً َوال تُ حسأ َُل َع حن أ ح َ
اك إِهال ُمبَ ِشراً َونَ ِذيراً ) .
وقال تعا ( َوبِ ح
احلَ ِق أَنحـَزلحنَاهُ َوبِا ححلَ ِق نَـَزَل َوَما أ حَر َسحلنَ َ
اك إِهال ُمبَ ِشراً َونَ ِذيراً ) .
وقال تعا ( َوَما أ حَر َسحلنَ َ
اك ش ِ
اهداً َوُمبَ ِشراً َونَ ِذيراً ) .
يب إِنها أ حَر َسحلنَ َ َ
وقال تعا (يَا أَيـُّ َها النهِ ُّ
اك إِهال َكافهةً لِلن ِ
هاس بَ ِشرياً َونَ ِذيراً ) .
وقال تعا ( َوَما أ حَر َسحلنَ َ
( َوَم حن بَلَ َغ ) أي  :وأنذر بب من بلغ إليب  ,أي  :كل من بلغ إليب من موجود ومعدوم سيوجد يف األزمنة املستقبلة .
قال القرطيب  :أي  :ومن بلغب القرآن  ,وهذا ما عليب عامة أهل العلم .
نزل ِّإليك ِّمن َّر ِّبك و ِّإن لَّم تفعل فما بلَّغت ِّرسالتهُ ) .
لر ُ
كما قال تعا ( يأيُّها ٱ َّ
سو ُل ب ِّلغ ما أ ُ ِّ
وقولب  ( بلغوا عين ولو آية ) .
وهناك قول آخر وأن املعىن ( ومن بلغ ) أي  :بلغ احللم  ,لكنب قول ضعيف جدا ولذلك قال ابن جزي رمحب هللا  :وهو بعيد .
 ويف هذه اآلية أن الرسول  منذر لكل من بلغب القرآن كائناً من كان  ,ففي هذا عموم إنذاره ورسالتب .
اّلِلِ إِلَي ُكم َِ
مجيعاً ) .
هاس إِِين َر ُس ُ
ول ه ح ح
كما قال تعا (قُ حل يَا أَيـُّ َها الن ُ
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اك إِهال َكافهةً لِلن ِ
هاس بَ ِشرياً َونَ ِذيراً ) .
وقال تعا ( َوَما أ حَر َسحلنَ َ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نَ ِذيراً ) .
وقال تعا ( تَـبَ َارَك الهذي نَـهزَل الح ُفحرقَا َن َعلَى َعحبده ليَ ُكو َن لحل َعالَم َ
ِل هذا القرآن ألُ ِ
 قال الشنقيطي  :قولب تعا ( وأ ِ
نذ َرُك حم بِِب َوَمن بَـلَ َغ ) صرح يف هذه اآلية الكرمية بأنب  منذر لكل من
ُوح َي إِ َه
َ
بلغب هذا القرآن العظيم كائناً من كان  ,ويفهم من اآلية أن اإلنذار بب عام لكل من بلغب  ,وأن كل من بلغب ومل يؤمن بب فهو يف النار
 ,وهو كذلك.
ول هللا إِلَي ُكم َِ
مجيعاً ) .
أما عموم إنذاره لكل من بلغب  ,فقد دلت عليب آيات أخر أيضاً كقولب ( قُ حل يا أيها الناس إِِين َر ُس ُ
ح ح
ِِ ِ
ِ ِ
وقولب ( َوَمآ أ حَر َسحلنَا َك إِاله َكآفهةً لِلن ِ
ني نَ ِذيراً ) .
هاس ) وقولب ( تَـبَ َارَك الذي نَـهزَل الفرقان على َعحبده ليَ ُكو َن لحل َعالَم َ
وأما دخول من مل يؤمن بب النار  ,فقد صرح بب تعا يف قولب ( َوَمن يَ حك ُفحر بِِب ِم َن األحزاب فالنار َم حو ِع ُدهُ ) .
وأما من مل تبلغب دعوة الرسول  فلب حكم أهل الفرتة الذين مل يأهتم رسول  ,وهللا تعا أعلم.
( أَإَنه ُكم لَت حشه ُدو َن أَ هن مع هَ
اّلِل َ
آهلَةا أُ حخ َرى ) استفهام توبيخ  ,أي  :إنكم أيها املشركون لتقرون بوجود آهلة أخرى مع هللا ؟ فكيف
ح َ َ
ََ
تشهدون أن مع هللا آهلة أخرى بعد وضوح األدلة وقيام احلجـة على وحدانية هللا ؟
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
الق ) .
اختِ ٌ
اب َ ...ما َمس حعنَا هبَ َذا ِيف الحملهة حاآلخَرةِ إِ حن َه َذا إِهال ح
َج َع َل حاآلهلَةَ إِ َهلاً َواحداً إِ هن َه َذا لَ َش حيءٌ ُع َج ٌ
كما قال تعا عنهم (أ َ

( قُ حل ال أَ حش َه ُد ) كرر األمر بالقول ألِهية املوضوع  ,ألن هذه الشهادة باطلة .
( قُ حل ) هلم يا حممد معلناً ذلك :
( إَ هُنَا هو إَلَهٌ و َ
اح ٌد ) أي  :أن هللا واحد ال شريك لب .
َُ َ

 فأمَر أوالً بنفي شهادهتم  ,مث أمر ثانياً  :بإثبات شهادتب أن هللا إلب واحد .
ال لِبنِ ِيب ما تَـعبدو َن ِمن بـع ِدي قَالُواح نـَعبد إِلَـهك وإِلَـب آبائِ ِ ِ
يم
ت إِ حذ قَ َ َ َ ح ُ ُ
حُ ُ َ َ َ َ َ َ
كما قال تعا (أ حَم ُكنتُ حم ُش َه َداء إِ حذ َح َ
وب الح َم حو ُ
َح
ضَر يَـ حع ُق َ
ك إبحـَراه َ
اق إِلَـهاً و ِ
ِ ِ
احداً َوَححن ُن لَبُ ُم حسلِ ُمو َن ) .
يل َوإِ حس َح َ
َ
َوإ حمسَاع َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يم ) .
وقال تعا ( َوإلَ ُـه ُك حم إلَبٌ َواح ٌد اله إلَبَ إاله ُه َو الهر حمحَ ُن الهرح ُ
ِ
هِ
ث ثَالَثٍَة وما ِمن إِلَ ٍـب إِاله إِلَـب و ِ
ه
اح ٌد ) .
ين قَالُواح إِ هن اّلِلَ ثَال ُ
ََ ح
ٌَ
وقال تعا (ل َق حد َك َفَر الذ َ
وقال تعا ( قل إِهمنَا هو إِلَـب و ِ
اح ٌد َوإِن ِهين بَِريءٌ ِممها تُ حش ِرُكو َن ) .
ح َُ ٌ َ
وقال تعا (وما أ ُِمرواح إِاله لِيـعب ُدواح إِلَـهاً و ِ
احداً اله إِلَـبَ إِاله ُه َو ُسحب َحانَبُ َع هما يُ حش ِرُكو َن ) .
َ حُ
َ
ََ ُ
( َوإَنهَِن بَ َريءٌ َّمها تُ حش َرُكو َن ) أي  :وأنا بريء من هذه األصنام وما تعبدون من دون هللا .

 ففي هذا أنب َيب الرباءة من الشرك وأهلب .
اّلِلِ
ت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ ِيف إِبـر ِاهيم واله ِذين معب إِ حذ قَالُوا لَِقوِم ِهم إِنها بـرآء ِمحن ُكم وِممها تَـعب ُدو َن ِمن د ِ
ون ه
ح ُ
حَ َ َ َ َ َ ُ
ح ح َُ ُ ح َ ح ُ
كما قال تعا عن اخلليل (قَ حد َكانَ ح ح ح َ َ َ
اّلِلِ َو حح َدهُ ) .
ضاءُ أَبَداً َح هىت تُـ حؤِمنُوا بِ ه
َك َفحرنَا بِ ُك حم َوبَ َدا بَـحيـنَـنَا َوبَـحيـنَ ُك ُم الح َع َد َاوةُ َوالحبَـ حغ َ
عوا ر ِّبي عسى أ َّّل أ ُكون ِّبدُعا ِّء ر ِّبي
ُون ٱ َّّللِّ وأد ُ
وذكر تعا عن خليلب  أنب قال ألبيب آزر ( وأعت ِّزلُ ُكم وما تد ُ
عون ِّمن د ِّ

ُون ٱ َّّللِّ وهبنا لهۥُ ِّإسحق ويعقُوب و ُكل جعلنا نبِّيا . ) 49
ش ِّقيا  48فل َّما ٱعتزل ُهم وما يعبُدُون ِّمن د ِّ

فهذا هو حتقيق التوحيد  ,وهو الرباءة من الشرك وأهلب  ,واعتزاهلم والكفر هبم وعداوهتم وبغضهم .
 فاهلل سبحانب وتعا يصف خليلب إبراهيم بأربع صفات :
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الصفة اْلوىل  :أنب كان قدوة يف اخلري .
الصفة الثانية  :أنب كان خاشعاً مطيعاً مداوماً على عبادة هللا .

الصفة الثالثة  :أنب كان معرضاً عن الشرك .

الصفة الرابعة  :بعده عن الشرك ومفارقتب للمشركني .
ِّين . ) 27
وقال تعالى ( و ِّإذ قال ِّإبر ِّهي ُم ِِّل ِّبي ِّه وقو ِّم ِّهۦ ِّإنَّنِّي براء ِّم َّما تعبُدُون ِّ 26إ َّّل ٱلَّذِّي فطرنِّي فإِّنَّهۥُ سيهد ِّ
يف قول إبراهيم  ﴿ :إِّ َّّل ٱلَّذِّي فطرنِّي ﴾  ,ومل يقل إال هللا فائدتان :
أ-اإلشارة إ علة إفراد هللا بالعبادة  ,ألنب كما أنب متفرد باخللق  ,فيجب أن ينفرد بالعبادة .
ب-اإلشارة إ بطالن عبادة األصنام  ,وألهنا مل تفطركم حىت تعبدوها  ,ففيها تعليل للتوحيد اجلامع بني النفي واإلثبات .
الفوائد :

 -1أن شهادة هللا أكرب شهادة .
-2أن القرآن موحى إ الرسول .
 -3عظمة هذا القرآن .
 -4أن من بلغب القرآن فقد قامت عليب احلجة .
-5حتر م الشرك واإلنكار على من يفعل ذلك .
 -6وحدانية هللا تعا .
 -7وجوب التربؤ من أهل الباطل .
َ
هَ
َ
هَ
س ُه حم فَ ُه حم الَ يُ حؤَمنُو َن (. )20
اب يَ حع َرفُونَهُ َك َما يَ حع َرفُو َن أَبح نَ ُ
ين آتَ حي نَ ُ
اه ُم الحكتَ َ
اءه ُم الذ َ
( الذ َ
ين َخس ُرواح أَن ُف َ
[ األنعام . ] 20 :
---------َ
هَ
اب ) وهم اليهود والنصارى  ,فاليهود أعطوا التوراة  ,والنصارى أعطوا اإلُنيل .
ين آتَ حي نَ ُ
اه ُم الحكتَ َ
( الذ َ
( يَ حع َرفُونَهُ ) قيل :أي يعرفون الرسول  ,وقيل :إن الضمري يرجع إ الكتاب وهو القرآن ,والراجح األول ,أي :يعرفون حممد .
واختاره  :القرطيب  ,والطربي  ,والبغوي  ,وابن عطية  ,وابن اجلوزي  ,وابن كثري  ,واآللوسي ,
أ-ألن هللا أخرب أن نبوة حممد  مذكورة يف التوراة واإلُنيل  ,وأن نعتب يف كتبهم ظاهر واضح .
ب -أقر عمر يف قولب لعبد هللا بن سالم  ,أتعرف حممد كما تعرف ابنك ؟ قال  :نعم .
ج -لسياق اآلية .
اء ُه ُم ) بيان لتحقق تلك املعرفة وكماهلا وعدم وجود شك فيها  ,فإن معرفة اآلباء لألبناء هي البالغة إ غاية
( َك َما يَ حع َرفُو َن أَبح نَ َ
اإلتقان إمجاالً وتفصيالً .

 قال ابن عاشور  :والتشبيب يف قولب ( كما يعرفون أبناءهم ) تشبيب املعرفة باملعرفة  ... ,ألن املرء ال يضل عن معرفة شخص ابنب
وذاتب إذا لقيب وأنب هو ابنب املعروف  ,وذلك لكثرة مالزمة األبناء آباءهم عرفاً.
 قال عبد هللا بن سالم  :أنا أعرف بالنيب  من ابين ألين أشهد أنب رسول هللا  , وال أشهد البين  ,ألين ال أدري ما أحدثت
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النساء بعدي.
هِ
هيب حاأل ُِم هي اله ِذي
ين يَـتهبِ ُعو َن الهر ُس َ
ول النِ ه
 ويف هذا إقامة احلجة عليهم  ,ألهنم يعرفونب وموجود صفتب يف التوراة  ,وقد قال تعا (الذ َ
ِ
وف ويـحنـهاهم ع ِن الحمحن َك ِر وُِحي ُّل َهلم الطهيِب ِ
ََِي ُدونَب مكحتُوباً ِعحن َدهم ِيف التـهوراةِ و حِ ِ
ِ
ض ُع
ات َوُحيَ ِرُم َعلَحي ِه ُم ح
اخلَبَائِ َ
ث َويَ َ
ُُ َ
َُ
ُح
اإل حُن ِيل يَأح ُمُرُه حم بالح َم حعُر َ َ َ ُ ح َ ُ َ
حَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الل الهِيت َكانَ ح ِ ه
ك ُه ُم الح ُم حفل ُحو َن ) .
صَرُه حم َو حاألَ حغ َ
ُّور الهذي أُنح ِزَل َم َعبُ أُولَئ َ
َعحنـ ُه حم إِ ح
ين َآمنُوا بِب َو َعهزُروهُ َونَ َ
صُروهُ َواتهـبَـ ُعوا الن َ
ت َعلَحيه حم فَالذ َ

 فإن قيل :مل خص األبناء الذكور ؟
اجلواب  :ألن الذكور أعرف وأشهر  ,وهم بصحبة اآلباء ألزم وبقلوهبم ألصق .
َ
هَ
س ُه حم فَ ُه حم ال يُ حؤَمنُو َن ) حيتمل أن املعىن  :هم الذين خسروا أنفسهم  ,وحيتمل املعىن  :أولئك هم اخلاسرون
( الذ َ
ين َخس ُروا أَنح ُف َ
ألهنم مل يؤمنوا مبحمد  بعد وضوح اآليات .
واملعىن الصحيح  :أن الكفار اخلاسرين ألنفسهم بعنادهم ومتردهم ال يؤمنون مبا جاء بب الرسول .
ِ
ِ
ِ
اس ِر ه ِ
 وخسروا أيضاً أهليهم كما قال تعا (قُل إِ هن ح ِ
ني).
ك ُه َو ح
ين َخ ِسُروا أَنحـ ُف َس ُه حم َوأ حَهلي ِه حم يَـ حوَم الحقيَ َام ِة أَال َذل َ
اخلُ حسَرا ُن الح ُمبِ ُ
ين الذ َ
اخلَ َ
ح
الفوائد :

 -1أن احلجة قائمة على اليهود والنصارى يف صحة بعثة النيب . 
-2توبيخ أهل الكتاب .
-3أن من مل يؤمن فقد خسر نفسب .
( ومن أَظحلَم َّمه َن افح تَ رى َعلَى هَ َ
ب بَآيَاتََه إَنههُ الَ يُ حفلَ ُح الظهالَ ُمو َن (. ) )21
اّلِل َكذباا أ حَو َك هذ َ
َ
ََ ح ُ

[ األنعام . ] 21 :
---------( ومن أَظحلَم َّمه َن افح ت رى علَى هَ
اّلِل َك َذبا ) االستفهام إنكاري ومعناه النفي ,أي :ال أحد أظلم ممن اختلق على هللا الكذب ,ألن
ََ َ
ََ ح ُ
الكذب على هللا من أعظم الكذب  ,وهذا يشمل الكذب عليب يف أحكامب أو آياتب أو يتكلم بغري علم  ,وقد تعا ( َوال تَـ ُقولُوا لِ َما
اّلِلِ الح َك ِذب إِ هن اله ِذين يـ حفتـرو َن علَى هِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب ال يـُ حفلِ ُحو َن ) .
ب َه َذا َح ٌ
الل َوَه َذا َحَر ٌام لِتَـ حفتَـُروا َعلَى ه
تَص ُ
َ َ َُ َ
اّلِل الح َكذ َ
َ
ف أَلحسنَتُ ُك ُم الح َكذ َ
ب بَآيَاتََه ) ( أو ) للتنويع  ,أي  :أو كذب بآيات هللا سواء الكونية كالشمس والقمر  ,أو اآليات الشرعية كالوحي املنزل
( أ حَو َك هذ َ

على رسول هللا .
 وقد سبق أن التكذيب باآليات الكونية  :كأن يعتقد أن خالقها غري هللا  ,أو هلل شريكاً  ,أو معيناً .
والتكذيب باآليات الشرعية  :بتكذيبها  ,أو جحدها  ,أو عدم العمل هبا .
( إَنههُ ال يُ حفلَ ُح الظهالَ ُمو َن ) الذين ظلموا أنفسهم بالشرك  ,والظلم املراد بب الشرك  ,ألن أصل الظلم وضع الشيء يف غري موضعب ,
واملشرك ظامل  ,ألنب وضع العبادة اليت هي حق هلل تعا وحده  ,وضعها يف املخلوق الضعيف الفقري أو وضعها لصنم أو حجر أو
شجر .
كما قال تعا عن العبد الصاحل ( إن الشرك لظلم . ) ...
وثبت يف صحيح البخاري أن النيب  فسر قولب ( ٱلَّذِّين ءامنُوا ولم يل ِّب ُسوا ِّإيمن ُهم ِّب ُظلم أُولئِّك ل ُه ُم ٱِلمنُ وهُم ُّمهتدُون ) قال  :بشرك ,
مث تال قول لقمان (إِّ َّن ٱلشِّرك ل ُ
ظلم ع ِّظيم ) .
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ُون ٱ َّّللِّ ما ّل ينفعُك وّل يض ُُّرك فإِّن فعلت فإِّنَّك ِّإذا ِّمن ٱل َّ
ظ ِّل ِّمين ) .
(وّل تد ُ
ع ِّمن د ِّ

وقال تعا
اّلِلُ َعلَحي ِب ح
اّلِلِ فَـ َق حد َحهرَم ه
 فاملشرك ال يفلح  ,وهو خالد يف النار إذا مات من غري توبة  ,كما قال تعا (إِنهبُ َم حن يُ حش ِرحك بِ ه
اجلَنهةَ َوَمأح َواهُ
ِ
ِ
ِ
النهار وما لِلظهالِ ِم ِ
اّلِلِ فَـ َق ِد افحـتَـَرى
ك لِ َم حن يَ َشاءُ َوَم حن يُ حش ِرحك بِ ه
صا ٍر ) وقال تعا (إِ هن ه
اّلِلَ ال يَـ حغفُر أَ حن يُ حشَرَك بِِب َويَـ حغفُر َما ُدو َن ذَل َ
َ
ني م حن أَنح َ
ُ ََ
إِحمثاً َع ِظيماً ) .
 الظلم ينقسم إ ثالثة أقسام :
اْلول  :الشرك .
وهو أعظم الظلم وأشده .
ِ ِ
ِ
يم ) .
كما قال تعا ( إ هن الشحرَك لَظُحل ٌم َعظ ٌ
ون هِ
ك وال يضُّرَك فَِإ حن فَـعحلت فَِإن َ ِ
ِِ
وقال تعا ( وال تَ حدع ِمن د ِ
ني) أي  :من املشركني .
اّلِل َما ال يَـحنـ َف ُع َ َ َ ُ
َ ُ ح ُ
هك إِذاً م َن الظهالم َ
َ َ
قال ابن رجب  :فإن املشرك جعل املخلوق يف منزلة اخلالق  ,فعبده وتأهلب  ,فوضع األشياء يف غري موضعها  ,وأكثر ما ذكر يف القرآن
من وعيد الظاملني  ,إمنا أريد بب املشركون كما قال هللا تعا ( َوالح َكافُِرو َن ُه ُم الظهالِ ُمو َن ) .
والثاين  :ظلم العبد نفسب باملعاصي .

ِ
كما قال تعا ( :مثُه أَورثحـنا الح ِكت ه ِ
امل لِنَـ حف ِس ِب وِمحنـهم م حقتَ ِ
ِ ِ ِ ِ
ص ٌد َوِمحنـ ُه حم َسابِ ٌق
ين ح
اصطََفحيـنَا م حن عبَادنَا فَمحنـ ُه حم ظَ ٌ
حَ َ َ َ
َ ُح ُ
اب الذ َ
اخليـر ِ
ِ
اّلِلِ).
ات بِِإ حذ ِن ه
ب حَح َ
والثالث  :ظلم العبد لغريه .

كما يف احلديث ( قال هللا تعا  :إين حرمت الظلم وجعلتب بينكم حمرماً فال تظاملوا ) رواه مسلم .
وقال  يف خطبتب يف حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ,كحرمة يومكم هذا ,يف شهركم هذا ,يف بلدكم
هذا) متفق عليب .
وعن ابن عمر  .قال  :قال  ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليب .
الفوائد :

 -1أن الظلم خيتلف  ,بعضب أشد من بعض .
-2التحذير من افرتاء الكذب على هللا .
-3نفي الفالح عن الظامل .
-4التحذير من الظلم .

ول لَله َذين أَ حشرُكواح أَين ُشرَكآ ُؤُكم اله َذين ُكنتم تَزعمو َن (ُ )22ثُه ََل تَ ُكن فَ حت نت هم إَاله أَن قَالُواح و هَ
شرُهم ََ
اّلِل َربَِنَا َما
َج ايعا ُثُه نَ ُق ُ
ح
َُ ُ ح
( َويَ حوَم َحَن ُ ُ ح
َ
َ َ حَ َ ُ َ ُح ح ُُ
َ
ض هل َع حن ُهم هما َكانُواح يَ حفتَ ُرو َن (. ) )24
ني ( )23انظُحر َك حي َ
ف َك َذبُواح َعلَى أَن ُف َس َه حم َو َ
ُكنها ُم حش َرك َ
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[ األنعام . ] 24 -22 :
---------شرُهم ََ
َجيع ا ) أي  :واذكر يوم حنشرهم مجيعاً للحساب  ,فال يفلت منهم أحداً .
( َويَ حوَم َحَن ُ ُ ح
واْلشر هو  :مجع اخلالئق يوم القيامة حلساهبم والقضاء بينهم .

 واحلشر ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .
قال تعا (قُل إِ هن حاألَهولِني و حاآل ِخ ِرين  .لَمجموعو َن إِ َ ِمي َق ِ
ات يَـ حوٍم َم حعلُ ٍوم) .
َ َ حُ ُ
ََ
ح
ِ
اّلِلَ َو حاعلَ ُموا أَنه ُك حم إِلَحيب ُححت َشُرو َن) .
وقال تعا ( َواتهـ ُقوا ه
ِ
ت) .
وش ُحشَر ح
(وإِذَا الح ُو ُح ُ
وقال تعا َ
ِ
صالةَ َواتهـ ُقوهُ َوُه َو اله ِذي إِلَحي ِب ُححت َشُرو َن) .
يموا ال ه
(وأَ حن أَق ُ
وقال تعا َ
(وُه َو اله ِذي َذ َرأَ ُك حم ِيف حاأل حَر ِ
ض َوإِلَحي ِب ُححت َشُرو َن) .
وقال تعا َ
وقال تعا ( ما فَـهرطحنَا ِيف الح ِكتَا ِ
ب ِم حن َش حي ٍء مثُه إِ َ َرهبِِ حم ُححي َشُرو َن) .
َ
وقال  ( : حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ع حفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد )  .متفق عليب

 وحيشر كل شيء حىت البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة :
ِ
ت) .
وش ُحشَر ح
(وإِذَا الح ُو ُح ُ
أ -قولب تعا َ
ض وال طَائٍِر ي ِطري ِِبَنَاححي ِب إِهال أُمم أ حَمثَالُ ُكم ما فَـهرطحنَا ِيف الح ِكتَ ِ
ِ ٍِ
اب ِم حن َش حي ٍء مثُه إِ َ َرهبِِ حم ُححي َشُرو َن).
حَ
َ ُ َ
ٌَ
(وَما م حن َدابهة يف حاأل حَر ِ َ
ب_ قولب تعا َ
ج_ وحديث أيب ذر ( أن النيب  رأى شاتني ينتطحان فقال  :يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان ؟ قال  :قلت  :ال  ,قال  :لكن هللا
يدري وسيقضي بينهما ) رواه أمحد .
د -وحديث (مانع صدقة اإلبل والبقر والغنم وأهنا َتيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسنب تنطحب بقروهنا وتطأوه بأظالفها) .متفق عليب
هـ -اآلثار الواردة يف قولب تعا ( يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتين كنت تراباً ) وأن هللا تعا َيمع الوحوش مث
يقتص من بعضها لبعض  ,مث يقول هلا  :كوين تراباً  ,فتكون تراباً  ,فعندها يقول الكافر ( يا ليتين كنت تراباً ) .
 كيف حيشر الناس ؟
حيشرون حفاة عراة غرالً .
حلديث عائشة  .قالت  :قال رسول هللا  ( : حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالً  ,قالت  :يا رسول هللا ! الرجال والنساء
ينظر بعضهم إ بعض ؟ قال  :يا عائشة األمر أشد من أن ينظر بعضهم إ بعض ) متفق عليب .
وعن ابن عباس عن النيب  قال (إنكم ُحتشرون حفاة عراة غُرالً  ,مث قرأ (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلني)
كسى يوم القيامة إبراهيم) متفق عليب .
وأول من يُ َ
حفاة  :مجع حاف وهو من ليس عليب نعال .

عراة  :مجع عار وهو من ليس عليب ثياب .
غرالا  :أي غري خمتونني .

 أول من يكسى إبراهيم .
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للحديث السابق ( وأول من يكسى إبراهيم عليب السالم ) .
واحلكمة يف ذلك :
قيل  :مل يكن يف األولني واآلخرين هلل عز وجل عبد أخ ـ ـ ـوف من إبراهيم فتعجل لب كسوتب أم ـ ـاناً لب ليطمئن قلبب .

وقيل  :ألنب أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة يف التسرت .

وقيل  :أن الذين ألقوه يف النار جردوه ونزعوا عنب ثيابب على أعني الناس  ,فلما صرب واحتسب وتوكل على هللا جازاه على ذلك بأن
جعلب أول من يدفع عنب العرى يوم القيامة  ,وهذا أحسنها .

 أرض احملشر الشام .
عن سهل بن سعد  .قال  :قال رسول هللا  ( : حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي  ,ليس فيها معلم
ألحد ) رواه البخاري .
عفراء  :أي ليس بياضها ناصع .

كقرصة النقي  :الدقيق اخلالص من الغش .

ليس فيها معلم ْلحد  :أي  :شيء من العالمات اليت يهتدى هبا يف الطرقات كاجلبل والصخرة والبناء .

( ُثُه نَ ُق ُ َ َ
ين أَ حش َرُكوا ) أي  :نقول للمشركني الذين أشركوا مع هللا يف الدنيا .
ول للهذ َ
هَ
ين ُك حنتُ حم تَ حزعُ ُمو َن ) املراد من هذا االستفهام للتوبيخ والتبكيت  ,أي  :أين آهلتكم اليت جعلتموها مع هللا شريكاً
( أَيح َن ُش َرَكا ُؤُك ُم الذ َ
هلل  .من صنم أو حجر أو غريها من املعبودات .
ِ هِ
ين ُكحنتُ حم تَـ حز ُع ُمو َن ) .
كما قال تعا يف القصص ( َويـَ حوَم يـُنَ ِادي ِه حم فَـيَـ ُق ُ
ول أَيح َن ُشَرَكائ َي الذ َ
 قال القرطيب  :قولب تعا ( مثُه نـَ ُق ُ ِ ِ
ين أَ حشَرُكواح أَيح َن ُشَرَكآ ُؤُك ُم ) سؤال إفضاح ال إفصاح.
ول للهذ َ
( ُثُه ) أي  :بعد هذا السؤال .
( ََلح تَ ُك حن فَ حت نَتُ ُه حم ) أي  :حجتهم .
 قال املاوردي  :يف الفتنة هنا ثالثة أقاويل :
أحدها  :يعين معذرهتم  ,فسماها فتنة حلدوثها عن الفتنة  ,قالب قتادة.
والثاين  :عاقبة فتنتهم وهو شركهم.
والثالث  :يعين بَلِيهتُهم اليت ألزمتهم احلجة وزادهتم الئمة  ,قالب أبو عبيد القاسم بن سالم .


قال السمرقندي  :وأصل الفتنة يف اللغة  :هو االختبار.

ويقال  :فتنت الذهب يف النار إذا أدخلتب لتعلم جودتب وإمنا مسي جواهبم فتنة ألهنم حني سئلوا  ,اختربوا مبا عندهم بالسؤال فلم يكن
اجلواب من ذلك االختبار فتنة إال هذا القول.
( إَهال أَ حن قَالُوا و هَ
َ
ني ) أقسموا كاذبني بقوهلم  :وهللا يا ربنا ما كنا مشركني .
اّلِل َربَِنَا َما ُكنها ُم حش َرك َ
َ
قال القرطيب  :تربؤا من الشرك وانتفوا منب ملا رأوا من َتاوزه ومغفرتب للمؤمنني .
قال ابن عباس  :يغفر هللا ألهل اإلخالص ذنوهبم  ,فإذا رأى املشركون ذلك قالوا  :تعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ومل نكن مشركني ,
فيختم على أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون .



قال ِف التسهيل  :سؤال  :فإن قيل  :كيف َيحدونب وقد قال هللا وال يكتمون هللا حديثاً؟ فاجلواب أن ذلك خيتلف باختالف
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طوائف الناس واختالف املواطن  ,فيكتم قوم ويقر آخرون  ,ويكتمون يف موطن ويقرون يف موطن آخر  ,ألن يوم القيامة طويل وقد
قال ابن عباس ملا سئل عن هذا السؤال  :إهنم جحدوا طمعاً يف النجاة  ,فختم هللا على أفواههم  ,وتكلمت جوارحهم فال يكتمون
هللا حديثاً.
ف َك َذبُوا َعلَى أَنح ُف َس َه حم ) أي  :انظر يا حممد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي اإلشراك عنها أمام عالم الغيوب  ,وهذا
( انحظُحر َك حي َ
للتعجب من كذهبم الصريح .



قال القرطيب  :والنظر يف قولب ( انظر ) يراد بب نظر االعتبار .

ض هل َع حن ُه حم َما َكانُوا يَ حفتَ ُرو َن ) أي  :وغاب عنهم واضمحل ما كانوا يعتقدون أن هذه آهلة مع هللا  ,وأهنا تنفع وتضر .
( َو َ
ون هِ
كما قال تعا (مثُه قِيل َهلم أَين ما ُكحنتُم تُ حش ِرُكو َن ِ .من د ِ
ضلُّوا َعنها ) أي  :غابوا عنا .
اّلِل قَالُوا َ
ح ُ
َ ُح ح َ َ ح
ف َك َذبُوا َعلَى أَنحـ ُف ِس ِهم ) أي  :بنفي اإلشراك عنها أمام عالم الغيوب  ,حبضرة من ال ينحصر من
 قال القامسي  ( :انحظُحر َكحي َ
ض هل ) أي  :وكيف ضاع وغاب ( َعحنـ ُه حم َما َكانُوا يَـ حفتَـُرو َن ) أي  :من الشركاء  ,فلم تغن عنهم شيئاً  ,ففقدوا ما رجوا من
الشهود ( َو َ
ون هِ
شفاعتها ونصرهتا هلم  ,كقولب تعا ( قَالُوا أَين ما ُكحنتُم تَ حدعو َن ِمن د ِ
ضلُّوا َعنها ) .
اّلِل قَالُوا َ
حَ َ ح ُ ح ُ
 فإن قال قائل  :كيف قال هللا  :انظر كيف كذبوا على أنفسهم  ,واألمر مل يأت بعد ؟
اّلِلِ فَال تَ حستَـ حع ِجلُوهُ ُسحب َحانَبُ َوتَـ َعا َ َع هما
اجلواب  :أن هللا يذكر األشياء املستقبلية بصيغة املاضي لتحقق وقوعها كقولب تعا (أَتَى أ حَمُر ه
الصوِر فَِإذَا هم ِمن حاألَجـ َد ِ
اث إِ َ َرهبِِ حم يـَحن ِسلُو َن ) .
يُ حش ِرُكو َن ) وأمر هللا مل يأت بعد  ,وكقولب تعا ( َونُِف َخ ِيف ُّ
ُح َ ح
الفوائد :

 -1إثبات احلشر .
 -2التحذير من الشرك .
-3إثبات القول هلل تعا .
-4أن األصنام ال تنفع عابديها .
( األحد 1434 / 11 / 16 :هــــ )
-5أن هؤالء املشركني أقروا بألوهية هللا وربوبيتب  ,لكن ال ينفعهم يف ذلك اليوم .
وك
ك َو َج َعلحنَا َعلَى قُلُوّبََ حم أَكَنهةا أَن يَ حف َق ُهوهُ َوَِف آ َذاِنََ حم َوق احرا َوإَن يَ َرحواح ُك هل آيٍَة اله يُ حؤَمنُواح َّبَا َح هىت إَ َذا َجآ ُؤ َ
( َوَم حن ُهم همن يَ حستَ َم ُع إَلَحي َ
َ
ول اله َذين َك َفرواح إَ حن ه َذآ إَاله أ َ
ُُي َ
ني (. ) )25
ك يَ ُق ُ
ادلُونَ َ
َ
َساطريُ اْلَ هول َ
َ
َ
َ ُ
[ األنعام . ] 25 :
---------ك ) أي  :ومن هؤالء املشركني من يستمع لقراءتك .
( َوَم حن ُه حم َم حن يَ حستَ َم ُع إَلَحي َ
( َو َج َعلحنَا َعلَى قُلُوّبََ حم أَكَنهةا ) أي  :صرينا على قلوهبم أكنة  ,واألكنة مجع كِنان  ,وهو الغطاء .
أي  :جعلوا على قلوهبم أغطية .
( أَ حن يَ حف َق ُهوهُ ) أي  :كراهة أن يفقوه  ,والفقب لغة  :هو الفهم .
( َوَِف آذَاِنََ حم َوقحرا ) أي  :وجعلنا يف آذاهنم ثقالً وصمماً حبيث ال ينتفعون مبا مسعوا .
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واملعىن  :أن هللا حال بينهم وبني فهم القرآن إذا استمعوه  ,وعرب باألكنة والوقر مبالغة .
هِ
ِ
ِ ِ ِ
حم ُع حم ٌي فَـ ُه حم ال يَـ حع ِقلُو َن ) .
ين َك َفُروا َك َمثَ ِل الهذي يَـحنع ُق مبَا ال يَ حس َم ُع إِال ُد َعاءً َون َداءً [ ُ
ص ٌّم بُك ٌ
كما قال تعا ( َوَمثَ ُل الذ َ


قال القرطيب  :وليس املعىن أهنم ال يسمعون وال يفقهون  ,ولكن ملا كانوا ال ينتفعون مبا يسمعون  ,وال ينقادون إ احلق  ,كانوا

مبنزلة من ال يسمع وال يفهم .
عل ذلك هبم جمازاة هلم بإقامتهم على كفرهم  ,وليس املعىن أهنم مل يفهموه ومل يسمعوه  ,ولكنهم ملا
 وقال ابن اجلوزي  :وإمنا فُ َ
عدلوا عنب  ,وصرفوا فكرهم عما عليهم يف سوء العاقبة  ,كانوا مبنزلة من مل يعلم ومل يسمع .
 وهللا عز وجل فعل ذلك بسبب ذنوهبم وكفرهم .
اّلِلُ قُـلُوبَـ ُه حم ) .
غ ه
كما قال تعا (فَـلَ هما َزاغُوا أ ََزا َ
اطري حاألَهولِني َ .ك هال بل را َن علَى قُـلُوهبِِم ما َكانُوا يك ِ
ِ
ال أ ِ
ِ
حسبُو َن ) .
َح َ َ
َ
َ
حَ
وقال تعا (إذَا تُـحتـلَى َعلَحيب آيَاتُـنَا قَ َ َ
َس ُ
اّلِلُ بِ ُك حف ِرِه حم فَـ َقلِيالً َما يـُ حؤِمنُو َن ) .
ف بَ حل لَ َعنَـ ُه ُم ه
وقال تعا ( َوقَالُوا قُـلُوبـُنَا ُغحل ٌ
وقال تعا ( َوأُ حش ِربُوا ِيف قُـلُوهبِِ ُم الحعِ حج َل بِ ُك حف ِرِه حم ) .
 قال ابن القيم  :أن كل من أعرض عن شيء من احلق وجحده ,وقع يف باطل ُمقابل ملا أعرض عنب من احلق وجحده ,وال,
ضره ونفعب وموتب
حىت يف األعمال  ,من رغب عن العمل لوجب هللا وحده ابتاله هللا بالعمل لوجوه اخللق  ,فرغب عن العمل ملن َ
ابتلي بالعمل ملن ال ميلك لب شيئاً من ذلك
وحياتب وسعادتب بيده  ,ف َ
لي بإنفاقب لغري هللا وهو راغم .
وكذلك من رغب عن إنفاق مالب يف طاعة هللا ابتُ َ
( َوإَ حن يَ َرحوا ُك هل آيٍَة ال يُ حؤَمنُوا َّبَا ) أي  :مهما رأوا من اآليات والدالالت – بأبصارهم أو بقلوهبم – واحلج والبينات والرباهني ,
ضو َن ) .
اليؤمنوا هبا  ,فال فهم عندهم وال إنصاف كقولب تعا ( َولَحو َعلِ َم ه
اّلِلُ فِي ِه حم َخ حرياً َأل حمسَ َع ُه حم َولَحو أ ح
َمسَ َع ُه حم لَتَـ َولهحوا َوُه حم ُم حع ِر ُ
 فقريش كذبت بالقرآن وقالت  :ساحر  ,وقالت  :أساطري األولني  ,وكذبت بانشقاق القمر .
وك ُُي َ
ك ) أي  :حياجونك ويناظرونك يف احلق والباطل .
ادلُونَ َ
( َح هىت إَذَا َجاءُ َ َ
 اجملادلة  :هي املخاصمة  ,ومسيت بذلك ألن كل واحد من اخلصمني َيدل احلجة لتقوم على صاحبب
َ
ول اله َذين َك َفروا إَ حن ه َذا إَهال أ َ
ني ) أي :ما هذا الذي جئت بب إال مأخـوذاً من كتب األوائل  ,ومنقول عنهم .
( يَ ُق ُ
َ
ري حاْلَ هول َ
َ
َساط ُ
َ ُ
الفوائد :
 -1أنب ليس كل مستمع ينتفع .
-2التحذير من االستماع بال انتفاع .
 -3أن عدم االنتفاع بالسماع كالصمم متاماً .
 -4شدة عتو هؤالء الكفار حيث ال يؤمنون بكل آية مهما كانت .
 -5أن هللا يؤيد الرسل باآليات .
 -6ذم اجلدال إلبطال احلق .
َ َ َ
س ُه حم َوَما يَ حش ُع ُرو َن (. ) )26
( َو ُه حم يَ حن َه حو َن َع حنهُ َويَ حنأ حَو َن َع حنهُ َوإن يُ حهل ُكو َن إاله أَن ُف َ
[ األنعام . ] 26 :
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---------( َو ُه حم يَ حن َه حو َن َع حنهُ َويَ حنأ حَو َن َع حنهُ ) أي  :أن هؤالء الكفار ينهون الناس عن اتباع احلق وتصديق الرسول .

( َويَ حنأ حَو َن َع حنهُ ) أي  :ويبعدون هم عنب  ,فيجمعون بني الفعلني القبيحني  ,ال ينتفعون وال يدعــون أحداً ينتفع .

 قال أبو حيان  :نزلت يف كفار مكة كانوا مينعون الناس عن اإلميان مبحمد  وعن االجتماع بب وينهون عن استماع القرآن
وكانوا هم كذلك.
 وقيل  :هو خاص بأيب طالب ينهى الكفار عن أذية حممد  , ويتباعد عن اإلميان بب .
َ َ
َ
س ُه حم ) أي  :ما يهلكون هبذا الصنيع  ,وال يعود وبالب إال عليهم  ,بتعريضها ألشد العذاب وأفظعب وهو
( َوإ حن يُ حهل ُكو َن إ هال أَنح ُف َ
عذاب الضالل واإلضالل.
 قال ابن جرير  :وما يهلكو َن بصدهم عن سبيل هللا  ,وإعراضهم عن تنزيلب  ,وكفرهم برهبم  -إال أنفسهم ال غريها  ,وذلك
أهنم ِ
يكسبُوهنا بفعلهم ذلك  ,سخط هللا وأليم عقابب  ,وما ال قِبَل هلا بب .
ك ِم حن َش حي ٍء ) .
ضُّرونَ َ
كما قال تعا ( وَما يَ ُ
 واملراد باهلالك املعنوي .


قال ابن عاشور  :وأصل اهلالك املوت  ,ويطلق على املضرة الشديدة ألن الشائع بني الناس أن املوت أشد الضر  ,فاملراد باهلالك

هنا ما يلقونب يف الدنيا من القتل واملذلة عند نصر اإلسالم ويف اآلخرة من العذاب.
والنأي  :البعد .

( َوَما يَ حش ُع ُرو َن ) أي  :ال حيسون بذلك  ,ولذلك َتدهم يفتخرون بكفرهم وما هم عليب من الضالل .

 وهذا غاية الضالل  ,أن يرى اإلنسان أنب على حق وهو على باطل  ,ولذلك يف احلديث ( اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعب ,
وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابب ) .

الفوائد :
 -1أن هؤالء مجعوا الضالل واإلضالل .
-2أن من ضل وأضل الناس فإمنا يهلك نفسب .
َ
َ
( ولَو تَرى إَ حذ وقَ ُفواح َعلَى النها َر فَ َقالُواح يا لَحيتَ نَا نُر ُّد والَ نُ َك َِذب بَآي َ
ني ( )27بَ حل بَ َدا َهلُم هما َكانُواح ُيُح ُفو َن
ات َربَِنَا َونَ ُكو َن م َن ال ُحم حؤمنَ َ
َ َ
َ
َ َ
َح ََ ُ
َ
ادواح لَما نُهواح َع حنهُ وإَنههم لَ َك َ
اذبُو َن (. ) )28
من قَ حب ُل َولَ حو ُردُّواح لَ َع ُ َ ُ
َ ُح
[ األنعام . ] 28 -27 :
---------( َولَ حو تَ َرى ) يا حممد هؤالء املشركني .



قال اآللوسي  :واخلطاب للنيب  أو لكل من لب أهلية ذلك قصداً إ بيان سوء حاهلم وبلوغها من الشناعة إ حيث ال



وقال ابن عاشور :اخلطاب للرسول عليب الصالة والسالم ألن يف اخلرب الواقع بعده تسلية لب عما تضمنب قولب ( وهم ينهون عنب

خيتص استغراهبا دون راء.
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وينأون عنب ) فإنب ابتدأ فعقبب بقولب ( وإن يهلكون إال أنفسهم ) مث أردفب بتمثيل حاهلم يوم القيامة  ,ويشرتك مع الرسول يف هذا
اخلطاب كل من يسمع هذا اخلرب.
( إَ حذ ُوقَ ُفوا َعلَى النها َر ) أي  :حني حبسوا وعرضوا عليها  ,ورأوا ما فيها من السالسل واألغالل  ,لرأيت أمراً عظيماً  ,تشيب هلولب

الرؤوس .

 قال الرازي  :قولب تعا ( َولَحو تَـَرى ) يقتضي هللا جواباً وقد حذف تفخيماً لألمر وتعظيماً للشأن  ,وجاز حذفب لعلم املخاطب
بب وأشباهب كثرية يف القرآن والشعر.
ولو قدرت اجلواب  ,كان التقدير  :لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حاهلم وحذف اجلواب يف هذه األشياء أبلغ يف املعىن من
إظهاره  ,أال ترى  :أنك لو قلت لغالمك  ,وهللا لئن قمت إليك وسكت عن اجلواب  ,ذهب بفكره إ أنواع املكروه  ,من الضرب
 ,والقتل  ,والكسر  ,وعظم اخلوف ومل يدر أي األقسام تبغي.
ولو قلت  :وهللا لئن قمت إليك ألضربنك فأتيت باجلواب  ,لعلم أنك مل تبلغ شيئاً غري الضرب وال خيطر ببالب نوع من املكروه سواه
 ,فثبت أن حذف اجلواب أقوى تأثرياً يف حصول اخلوف.
 يف ذلك الوقت يتمنون أمنيات :
( فَ َقالُوا يَا لَحيتَ نَا نُ َر ُّد ) أي  :إ احلياة الدنيا  ,ليعملوا صاحلاً  ,وهذه األمنية األو .

 قال الرازي  :فإن قيل  :كيف حيسن منهم متين الرد مع أهنم يعلمون أن الرد حيصل ال ألبتة.
واجلواب من وجوه  :األول  :لعلهم مل يعلموا أن الرد ال حيصل.
يدو َن أَن خيَحُر ُجواح ِم َن
والثاين  :أهنم وإن علموا أن ذلك ال حيصل ؛ إال أن هذا العلم ال مينع من حصول إرادة الرد كقولب تعا  ( :يُِر ُ
ِ
يضواح َعلَحيـنَا ِم َن املاء أ حَو ِممها َرَزقَ ُك ُم هللا ) فلما صح أن يريدوا هذه األشياء مع العلم بأهنا ال حتصل  ,فبأن يتمنوه
النار ) وكقولب ( أَ حن أَف ُ
أقرب  ,ألن باب التمين أوسع  ,ألنب يصح أن يتمىن ما ال يصح أن يريد من األمور الثالثة املاضية.
( وال نُ َك َِذب بَآي َ
ات َربَِنَا ) وال يكذبون بالقرآن .
َ َ
َ
َ
َ
ني ) أي  :الذين آمنوا باهلل ورسلب .
( َونَ ُكو َن م َن ال ُحم حؤمنَ َ
وهذا جاء يف آيات أخرب تعا أهنم يتمنون الرجعة واإلميان .
( بَ حل بَ َدا َهلُ حم َما َكانُوا ُيُح ُفو َن َم حن قَ حب ُل ) أي  :بل ظهر هلم حينئذ ما كانوا خيفون يف أنفسهم من الكفر والتكذيب واملعاندة  ,وإن
أنكروها ,يف الدنيا أو يف اآلخرة ,كما قال قبل هذا بيسري ( مثُه َمل تَ ُكن فِحتـنتـهم إِال أَ حن قَالُوا و هِ
ِ
ف َك َذبُوا
ني انحظُحر َكحي َ
اّلِل َربِنَا َما ُكنها ُم حش ِرك َ
ح ح َُ ُ ح
َ
َعلَى أَنحـ ُف ِس ِه حم ) .
وقيل  :خيفون األعمال القبيحة .
وحيتمل  :أهنم ظهر هلم ما كانوا يعلمونب من أنفسهم من صدق ما جاءت بب الرسل يف الدنيا ,وإن كانوا يظهرون ألتباعهم خالفب,
َنزل هؤ ِ
ِ
ِ
األر ِ
خمربا
صائَِر ) قال تعا
كما قال تعا
الء إِال َر ُّ
ت َما أ َ َ ُ
خمربا عن موسى أنب قال لفرع ـ ـ ـون ( لََق حد َعل حم َ
ض بَ َ
ب ال هس َم َاوات َو ح
ً
ً
ِ
استَـحيـ َقنَحتـ َها أَنحـ ُف ُس ُه حم ظُحل ًما َو ُعلُ ًّوا ) .
عن فرعون وقومب ( َو َج َح ُدوا هبَا َو ح
وحيتمل أن يكون املراد هبؤالء املنافقني  ,الذين كانوا يظهرون اإلميان للناس ويبطنون الكفر  ,ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم
القيامة  ,وال ينايف هذا كون هذه السورة مكية  ,فقد ذكر هللا وقوع النفاق يف سور مكية .
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والصحيح يف معىن اآلية  :أن الذي أخفوه هو علمهم بأهنم كانوا على باطل  ,وأن الرسل على حق  ,فعاينوا ذلك عياناً بعد أن كانوا
يكتمونب وخيفونب .
ورجح هذا القول بقوة ابن القيم ونصره  ,ورجحب ابن عاشور  ,وذكره القامسي وجهاً من الوجوه  ,وذكره ابن كثري احتماالً كما تقدم
يف قولب (وحيتمل  :أهنم ظهر هلم ما كانوا يعلمونب من أنفسهم من صدق ما جاءت بب الرسل يف الدنيا ,وإن كانوا يظهرون ألتباعهم
خالفب .
 وقال ابن عاشور  ... :أي خطر هلم حينئذ ذلك املخاطر الذي كانوا خيفونب,أي الذي كان يبدو هلم ,أي خيطر بباهلم وقوعب
فال يعلنون بب فبدا هلم اآلن فأعلنوا بب وصرحوا معرتفني بب.ففي الكالم احتباك ,تقديره:بل بدا هلم ما كان يبدو هلم يف الدنيا فأظهروه
اآلن وكانوا خيفونب.وذلك أهنم كانوا خيطر هلم اإلميان ملا يرون من دالئلب أو من نصر املؤمنني فيصدهم عنب العناد واحلرص على استبقاء
السيادة واألنفة من االعرتاف بفضل الرسول وبسبق املؤمنني إ اخلريات قبلهم,وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم  ... ,وقد أشار إ هذا
هِ
ين َك َفُروا لَ حو َكانُوا ُم حسلِ ِمني ) وهذا التفسري يغين عن االحتماالت اليت حتري فيها املفسرون وهي ال تالئم
املعىن قولب تعا ( ُرمبََا يَـ َوُّد الذ َ
نظم اآلية ,فبعضها يساعده صدرها وبعضها يساعده عجزها وليس فيها ما يساعده مجيعها.
 ومعىن اإلضراب (بَ حل بَ َدا َهلُ حم  ) ...فإهنم ما طلبوا العودِ إ الدنيا رغبة وحمبة يف اإلميان  ,بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه ,
جزاء على ما كانوا عليب من الكفر  ,فسألوا الرجعة إ الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار .
( َولَ حو ُردُّوا ) أي  :إ الدنيا حسبما متنوا .
ادوا لَ َما نُ ُهوا َع حنهُ ) أي  :لعادوا إ فعل ما هنوا عنب من القبائح اليت رأسها الشرك واملخالفة .
( لَ َع ُ
( وإَنههم لَ َك َ
اذبُو َن ) أي  :يف قوهلم يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني .
َ ُح

 وهذه اآلية تدل على أن هللا جل وعال الذي أحاط علمب بكل موجود ومعدوم  ,يعلم املعدوم الذي سبق يف األزل أنب ال يكون
لو وجد كيف يكون  ,ألنب يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إ الدنيا مرة أخرى ال يكون  ,ويعلم هذا الرد الذي ال يكون لو وقع
كيف يكون  ,وهذا املعىن جاء مصرحاً بب يف آيات  ,فمن ذلك أنب تعا سبق يف علمب أن املنافقني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك ال
اّلِلُ انحبِ َعاثَـ ُه حم فَـثَبهطَ ُه حم ) وهو يعلم هذا اخلروج
خيرجون إليها معب  , وهللا ثبطهم عنها حلكمة  ,كما صرح بب يف قولب ( ولَ ِك حن َك ِرَه ه
الذي ال يكون لو وقع كيف يكون  ,كما صرح بب تعا يف قولب (لَحو َخَر ُجوا فِي ُك حم َما َز ُادوُك حم إِهال َخبَاالً ) .
الفوائد :

 -1شدة ندم الكفار .
-2إثبات النار .
 -3إقرار هؤالء باحلق لكن ال ينفعهم .
 -4أن احلقائق تظهر يوم القيامة وتبني .
-5علم هللا باملستحيل .
َ
ني (. ) )29
( َوقَالُواح إَ حن ه َي إَاله َحيَاتُنَا الدُّنح يَا َوَما َحَن ُن َِبَحب ُعوثَ َ
[ األنعام . ] 29 :
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---------( َوقَالُوا ) أي الكفار املنكرين للبعث .
( إَ حن َه َي إَهال َحيَاتُنَا الدُّنح يَا ) أي  :ما هي إال هذه احلياة الدنيا  ,أي  :ليس هناك حياة إال هذه  ,مث أكدوا ذلك بقوهلم :
ني ) أي  :وليس هناك بعث وال نشور .
( َوَما َحَن ُن َِبَحب ُعوثَ َ
ِ ِ
كما قال تعا عنهم ( إِ حن ِه َي إِهال َحيَاتُـنَا ُّ
ني ) .
وت َوَححنيَا َوَما َححن ُن مبَحبـ ُعوث َ
الدنحـيَا َمنُ ُ
ِ
ِ
وقال تعا ( َوقَالُوا َما ِه َي إِهال َحيَاتُـنَا ُّ
ك ِم حن ِعحل ٍم إِ حن ُه حم إِهال يَظُنُّو َن ) .
ههُر َوَما َهلُ حم بِ َذل َ
وت َوَححنيَا َوَما يـُ حهل ُكنَا إِهال الد ح
الدنحـيَا َمنُ ُ
كما قال تعا ( إَ هن هؤ َ
ُوىل ) أي  :ما هي إال موتتنا األو اليت منوهتا يف
الء ) أي  :كفار قريش ( لَيَ ُقولُو َن إَ حن َه َي إَهال َم حوتَتُ نَا حاْل َ
َُ
ين ) أي  :وما حنن مببعوثني  ,مث احتجوا حبجة باطلة  :فقالوا  (:فَأحتُوا بَآبَائَنَا إَ حن ُك حنتُ حم
الدنيا وال حياة وال بعث ( َوَما َحَن ُن َِبُحن َ
ش َر َ
ََ
ني ) أي  :ارجعوا بآبائنا بعد موهتم إ الدنيا إن كنتم صادقني فيما تقولونب وختربونا بب من البعث  ,وهذه حجة باطلة وشبهة
صادق َ
َ

فاسدة  ,فإن املعاد إمنا هو يوم القيامة ال يف الدار الدنيا  ,بل بعد انقضائها وذهاهبا وفراغها  ,مث قال تعا متوعداً ومنذراً هلم بأسب
الذي ال يرد .
 احلياة الدنيا مسيت بذلك
الفوائد :

-1أن الكافرين ينكرون البعث .
-2اإلشارة إ دنو احلياة الدنيا  ( .الثالثاء 1434 / 11 / 18 :هـــــ )
اب َِبَا ُكنتُ حم تَ حك ُف ُرو َن (. ) )30
س َه َذا بَا حْلَ َِق قَالُواح بَلَى َوَربَِنَا قَ َ
( َولَ حو تَ َرى إَ حذ ُوقَ ُفواح َعلَى َرِّبََ حم قَ َ
الع َذ َ
ال ف َ ُذوقُواح َ
ال أَلَحي َ
[ األنعام . ] 30 :
---------( َولَ حو تَ َرى إَ حذ ُوقَ ُفواح َعلَى َرِّبََم ) أي  :أوقفوا بني يديب  ,على حكمب وقضائب فيهم .
واخلطاب للنيب  أو لكل من يتوجب لب اخلطاب .
س َه َذا بَا حْلَ َِق ) االستفهام للتقريع والتـ ـ ـوبيخ  :أي  :أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونب وَتح ـ ـ ـدونب ؟
( قَ َ
ال أَلَحي َ
( قَالُوا بَلَى َوَربَِنَا ) اعرتفوا مبا أنكروا وأكدوا اعرتافهم بالقسم .
س هذا باحلق ) تقرير وتوبيخ أي أليس هذا البعث كائناً موجودا ًً؟! ( قَالُواح بلى )ويؤكدون
 قال القرطيب  :قولب تعا ( قَ َ
ال أَلَحي َ
بالقسم بقوهلم ( َوَربِنَا ) .
اعرتافهم َ
وقيل  :إن املالئكة تقول هلم بأمر هللا أليس هذا البعث وهذا العذاب حقاً؟ فيقولون  { :بلى َوَربِنَا } إنب حق.
اب َِبَا ُك حنتُ حم تَ حك ُف ُرو َن ) أي  :بسبب كفركم وعدم إميانكم .
( قَ َ
ال فَ ُذوقُوا ال َحع َذ َ
الفوائد :
 -1إثبات ربوبية هللا هلؤالء الكفار .
-2إثبات القول هلل .
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-3شدة ندم هؤالء الكفار .
 -4إثبات األسباب .
( قَ حد َخ َسر اله َذين َك هذبواح بَلَ َقاء هَ
َ
يها َو ُه حم َححي َملُو َن أ حَوَز َارُه حم َعلَى
اّلِل َح هىت إَذَا َجاءتح ُه ُم ال ه
سَ
اعةُ بَغحتَةا قَالُواح يَا َح حس َرتَنَا َعلَى َما فَ هرطحنَا ف َ
َ ُ
َ
ظُ ُهوَرَه حم أَالَ َساء َما يَ َزُرو َن (. ) )31
[ األنعام . ] 31 :
---------( قَ حد َخ َسر اله َذين َك هذبوا بَلَ َق َاء هَ
اّلِل ) أي  :لقد خسر هؤالء الكفار املكذبون بالبعث .
َ َ ُ
فاملراد بلقاء هللا  :أي  :البعث .
 وأصل اخلسران يف لغة العرب  :هو نقصان مال التاجر  ,سواء كان نقصاً يف ربح املال  ,أو نقصاً يف رأس املال  ,واصطالحاً :
هو غنب اإلنسان يف حظوظب من ربب  ,ألن اإلنسان إذا ُغنب يف حظوظب من ربب فقد خسر خسراناً مبيناً .
 قال ابن اجلوزى  :قولب تعا ( قد خسر الذين ك هذبوا بلقاء هللا ) إمنا ُو ِص ُفوا باخلسران  ,ألهنم باعوا اإلميان بالكفر  ,فعظم
خسراهنم  ,واملراد بلقاء هللا  :البعث واجلزاء ؛ والساعة  :القيامة ؛ والبغتة  :الفجأة.
كل ما أتى فجأة فقد بغت  ,يقال قد بغتب األمر يَـحبـغَتُب بَـ حغتاً وبغتةً  :إذا أتاه فجأة.
قال الزجاج ُّ :
َ
اعةُ ) أي  :القيامة  ,وسبق ملاذا مسيت بذلك .
اءتح ُه ُم ال ه
سَ
( َح هىت إذَا َج َ
 واملراد بالساعة الوقت الذي تقوم فيب القيامة  ,ومسيت بذلك لسرعة احلساب فيها  ,أو ألهنا تفجأ الناس يف ساعة  ,فيموت
اخللق كلهم بصيحة واحدة .
 والساعة تطلق على ثالثة معان :
الساعة الصغرى  :وهي موت اإلنسان  ,فمن مات فقد قامت قيامتب  ,لدخولب يف عامل اآلخرة .

والساعة الوسطى  :وهي موت أهل القرن الواحد  ,ويؤيد ذلك ما روتب عائشة قالت ( كان األعراب إذا قدموا على رسول هللا 
سألوه عن الساعة  :مىت الساعة ؟ فنظر إ أحدث إنسان منهم  ,فقال  :إن يعش هذا مل يدركب اهلرم  ,قامت عليكم ساعتكم )
رواه مسلم  .أي  :موهتم  ,واملراد ساعة املخاطبني .
والساعة الكربى  :وهي بعث الناس من قبورهم للحساب واجلزاء .
هاس َع ِن
اع ِة ) وكقولب تعا (يَ حسأَلُ َ
 وإذا أطلقت الساعة يف القرآن  ,فاملراد هبا القيامة الكربى كقولب تعا (يَ حسأَلونَ َ
ك َع ِن ال هس َ
ك الن ُ
ال هس ِ
ِ
اعةُ َوانح َش هق الح َق َمُر ) .
اعة ) وكقولب تعا ( اقحـتَـَربَت ال هس َ
َ
( بَ حغتَةا ) فجأة .

( قَالُوا يَا َح حس َرتَ نَا ) احلسرة شدة الندامة  ,أي  :يتحسرون ويندمون أشد الندامة .

( َعلَى َما فَ هرطحنَا ) التفريط التقصري .
َ
يها ) قيل  :الضمري يعود على الدنيا  ,أي  :على ما فرطنا يف حياتنا .
(فَ
ورجحب ابن جزي حيث قال  :الضمري فيها للحياة الدنيا ألن املعىن يقتضي ذلك وإن مل َير هلا ذكر  ,وقيل  :الساعة أي فرطنا يف
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شأهنا  ,واالستعداد هلا  ,واألول أظهر .
وقيل  :الضمري يعود على الساعة  ,أي  :على االعتداد هبا والتصديق هبا  ,ألهنا أقرب مذكور .
وقيل  :يعود على الصفقة  ,وذلك أهنم ملا تبني هلم خسران صفقتهم ببيعهم اإلميان بالكفر والدنيا باآلخرة  ,فاخلسران ال يكون إال
يف صفقة .
ص حفقتهم ببيعهم اإلميان بالكفر  ,واآلخرة بالدنيا ,
 قال الطهربي  ( :اهلاء ) راجعة إ ال ه
ص حفقة  ,وذلك أهنم ملا تَبني هلم خسران َ
ص حفقة  ,وترك ذكرها لداللة الكالم عليها ؛ ألن اخلسران ال يكون إال يف ص حفقة بيع ؛
(قَالُواح يا حسرتنا على َما فَـهرطحنَا فِ َيها) أي يف ال ه
ت َِتَ َارتُـ ُه حم ) .
دليلب قولب ( فَ َما َرِحبَ ح
والراجح القول األول  ,وأن الضمري يعود إ احلياة الدنيا .
أ-أن التفريط هو التقصري والتضييع برتك العمل الصاحل النافع يف الدار اآلخرة  ,وهذا بداللة العقل إمنا يكون يف احلياة الدنيا .
ب-ويؤيد هذا الوجب آيات قرآنية :
كقولب تعا ( على ما فرطت يف جنب هللا ) .
وقولب تعا ( يقول يا ليتين قدمت حلياَت ) .
وقولب تعا ( لعلي أعمل صاحلاً فيما تركت ) .
ج -أنب املتبادر إ الذهن .
د -والسياق يدل عليب  ,فإن اآليات يف ذكر احلياة الدنيا سباقاً كقولب ( وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني ) وحلاقاً
كقولب تعا ( وما احلياة الدنيا إال لعب وهلــو ) .
( َو ُه حم َححي َملُو َن أ حَوَز َارُه حم َعلَى ظُ ُهوَرَه حم ) أي  :وهم حيملون ذنوهبم على ظهورهم .
 قيل  :إن هذا احلمل حقيقي .
( أَال َساءَ َما يَ َزُرو َن ) أي  :بئس ما حيملونب من األوزار .


وكلمة ( أال ) أداة استفتاح وتنبيب .

الفوائد :
 -1بيان خسران الكافرين املكذبني بالبعث .
-2وجوب اإلميان بلقاء هللا .
 -3اإلميان بالساعة .
 -4أن الساعة تأَت قريبة .
 -5شدة حتسر هؤالء الذين كذبوا بلقاء هللا .
 -6أن األعمال حمل الثناء والقدح .
َ
ََ
َ
ين يَته ُقو َن أَفًَلَ تَ حع َقلُو َن (. ) )32
( َوَما ا حْلَيَاةُ الدُّنح يَا إَاله لَع ٌ
ب َوَهلحٌو َولَلد ُ
هار اآلخ َرةُ َخ حي ٌر لِلهذ َ
[ األنعام . ] 32 :
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----------

َ
ب َوَهلحٌو ) أي  :ما احلياة الدنيا إال جمرد لعب وهلو  ,لعب باألبدان واجلوارح  ,وهلو وغفلة بالقلوب .
( َوَما ا حْلَيَاةُ الدُّنح يَا إَهال لَع ٌ
احلَيَاةُ ُّ
الدنحـيَا ) هي هذه احليلة اليت نعيشها اليت قبل اآلخرة  ,ومسيت لدنيا لسببني :
 قولب تعا ( ح

السبب األول  :ألهنا قبل اآلخرة يف الزمن .
احلياةِ ُّ ِ ِ ِ ِه ِ
احلَيَا ُة
يل ) وقال تعا ( َوَما ح
السبب الثاين  :لدناءهتا وحقارهتا بالنسبة لآلخرة  .كما قال تعا (فَ َما َمتَاعُ حََ
الدنحـيَا يف حاآلخَرة إال قَل ٌ
ُّ
الدنحـيَا ِيف حاآل ِخَرةِ إِهال َمتَاعٌ ) وقال  ( لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ) رواه الرتمذي ,
وقال  ( ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ) رواه البخاري .
 ففي هذه اآلية حقارة الدنيا وخستها .
ِ
احلياةُ ُّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ب َوَهلحٌو َوِزينَةٌ َوتَـ َف ُ
هار نَـبَاتُبُ
كما قال تعا (ا حعلَ ُموا أَهمنَا حََ
الدنحـيَا لَع ٌ
ب الح ُكف َ
اخٌر بَـحيـنَ ُك حم َوتَ َكاثـٌُر يف حاأل حَم َوال َو حاألَحوالد َك َمثَ ِل َغحيث أ حَع َج َ
ِ
ِ
احلَيَاةُ ُّ
اع الحغُُروِر ) .
ض َوا ٌن َوَما ح
اب َش ِدي ٌد َوَم حغ ِفَرةٌ ِم َن ه
اّلِلِ َوِر ح
الدنحـيَا إِهال َمتَ ُ
يج فَـتَـَراهُ ُم ح
ص َفراً مثُه يَ ُكو ُن ُحطَاماً َوِيف حاآلخَرةِ َع َذ ٌ
مثُه يَه ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َصبَ َح َه ِشيماً تَ حذ ُروهُ ِ
ات حاأل حَر ِ
احلَيَاةِ ُّ
ب َهلُ حم َمثَ َل ح
اح َوَكا َن ه
وقال تعا ( َو ح
الدنحـيَا َك َماء أَنحـَزلحنَاهُ م َن ال هس َماء فَ ح
اختَـلَ َط بِب نـَبَ ُ
ض فَأ ح
اض ِر ح
اّلِلُ
الريَ ُ
َعلَى ُك ِل َش حي ٍء ُم حقتَ ِدراً ) .
احلَـيَاةُ ُّ
الدنحـيَا َمتَاعٌ َوإِ هن حاآل ِخَرةَ ِه َي َد ُار الح َقَرا ِر ) .
وقال سبحانب وتعا عن مؤمن فرعون أنب قال لقومب (يَا قَـ حوِم إِهمنَا َه ِذهِ ح
وقال القرطيب  :متاع  :أي يتمتع هبا قليل مث تنقطع وتزول  .ودار اآلخرة هي دار االستقرار واخللود .
وقال  ( لو كانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ) رواه الرتمذي .
وقال  ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله  ) ...رواه الرتمذي .
وقال  ( الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ) رواه مسلم .
وقال  ( ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها ) رواه الرتمذي .
وقال النيب ( ما الدنيا يف اآلخرة إال كما َيعل أحدكم إصبعب يف اليم فلينظر مبا يرجع) رواه مسلم
قال النووي رمحب هللا  :ما للدنيا بالنسبة لآلخرة يف قصر مدهتا وفناء لذاهتا ودوام اآلخرة ودوام لذاهتا ونعيمها إال كنسبة املاء الذي
يعلق باإلصبع إ باقي البحر .
وقال  البن عمر ( يا ابن عمر كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) رواه البخاري ويف رواية ( وعد نفسك من أهل القبور )
.
هذه وصية النيب  البن عمر  ,وهي يف الواقع وصية لب ولألمة من بعده رضي هللا عنب وأرضاه  ,كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر
سبيل وعد نفسك من أهل القبور  ,قال اإلمام النووي رمحب هللا يف معىن احلديث ( ال تركن إ الدنيا وال تتخذها وطنا  ,وال حتدث
نفسك بطول البقاء فيها وال باالعتناء هبا  ,وال تتعلق منها إال مبا يتعلق بب الغريب يف غري وطنب ) .
 من أقوال السلف :
وقال موسى عليب الصالة والسالم  :الدنيا قنطره فاعربوها وال تعمروها .
وقال عيسى عليب السالم ألصحابب  :من ذا الذي يبين على موج البحار داراً تلكم الدنيا فال تتخذوها قراراً .
وقال  :مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر  ,كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حىت يقتلب .
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وقد خرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم يف ترف فقال هلم  :ماِل أراكم َتمعون ما ال تأخذون  ,وتبنون ما ال تسكنون ,
نت  ,فما هو إال قليل حىت أصبح مجعهم بوراً  ,وأملهم غروراً  ,وبيوهتم
وتؤملون ما ال تأخذون  ,لقد مجعت األقوام اليت قبلكم وأم ح
قبوراً  ,فجعل الناس يبكون حىت مسع نشيجهم من خارج املسجد .
وقال أبو داود وهو من تالميذ اإلمام أمحد بن حنبل  :ما رأيت اإلمام أمحد بن حنبل ذكر الدنيا .
وقال ابن القيم  :ال تدخل حمبة هللا يف قلب فيب حب الدنيا إال كما يدخل اجلمل يف سم اإلبرة .
وقال  :الدنيا كامرأة بغي ال تثبت مع زوج  ,والسري يف طلبها كالسري يف أرض مسبعة  -أي كثرية السباع  -السباحة فيها كالسباحة
يف غدير التمساح .
َ
ََ
ين يَته ُقو َن) أي  :والدار اآلخرة وما فيها من النعيم خري لعباد هللا املتقني من الدنيا دار الفناء والزوال .
( َولَلد ُ
هار حاآلخ َرةُ َخ حي ٌر للهذ َ
كما قال تعا ( واآلخرة خري وأبقى ) .
وقال تعا ( ولآلخرة خري لك من األو ) .
وقال تعا ( وللدار اآلخرة خري للذين يتقون ) .
 مسيت آخرة لتأخرها عن الدنيا .
 التقوى  :أن َتعل بينك وبني عذاب هللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيب .
( أَفًَل تَ حع َقلُو َن ) االستفهام هنا للتوبيخ  ,واملعىن  :اعقلوا هذه احلقيقة  ,واعرفوا قدر الدنيا وقدر اآلخرة .
 املراد بالعقل هنا عقل الرشد ال عقل التكليف  ,ألن هؤالء يعقلون لكنها عقول ليست عقول رشد .
الفوائد :

 -1التزهيد يف الدنيا والرتغيب يف اآلخرة .
-2أن الدنيا لعب وهلو .
 -3أن اآلخرة خري للمتقني  ( .واآلخرة خري ملن اتقى ) .
 -4إثبات الدار اآلخرة .
ات هَ
ك اله َذي ي ُق ولُو َن فََإنههم الَ ي َك َِذب ونَ َ َ
ني بَآي َ
ََ
اّلِل َحُي َح ُدو َن (. ) )33
( قَ حد نَ حعلَ ُم إَنههُ لَيَ حح ُزنُ َ
ك َولَك هن الظهالم َ َ
ُح ُ ُ
َ
[ األنعام . ] 33 :
---------ك اله َذي يَ ُقولُو َن ) أي  :قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم .
( قَ حد نَ حعلَ ُم إَنههُ لَيَ حح ُزنُ َ
( اخلميس 1434 / 11 / 20 /هـــــ )

 كانوا يقول عنب  :إنب ساحر  ,وجمنون  ,وكاهن وغريها من األقوال اليت قيلت فيب .
كب ِ
ٍ
ك َعلَى آثَا ِرِه حم إِ حن
اخ ٌع نَـ حف َس َ
ب نَـ حف ُس َ
ك َعلَحي ِه حم َح َسَرات ) وقال تعا (فَـلَ َعله َ َ
 وكان  حيزن لكفرهم كما قال تعا (فَال تَ حذ َه ح
ِِ
كب ِ
َمل يـ حؤِمنُوا ِهب َذا ح ِ ِ
ني ) باخع  :أي مهلك .
اخ ٌع نَـ حف َس َ
ك أهَال يَ ُكونُوا ُم حؤمن َ
َ
َسفاً ) وقال تعا (لَ َعله َ َ
احلَديث أ َ
حُ
ك الذي يَـ ُقولُو َن ) صرح تعا يف هذه اآلية الكرمية  ,بأنب يعلم أن رسولب 
 قال الشنقيطي  :قولب تعا ( قَ حد نـَ حعلَ ُم إِنهبُ لَيَ ححُزنُ َ
ك َعلَحي ِه حم
ب نَـ حف ُس َ
حيزنب ما يقولب الكفار من تكذيبب  , وقد هناه تعا عن هذا احلزن املفرط يف مواضع أخر كقولب ( فَالَ تَ حذ َه ح
ِ
كب ِ
ٍ
ِ ِ
َسفاً) ,
اخ ٌع نـه حف َس َ
ك على آثَا ِره حم إن هملح يـُ حؤمنُواح هبذا احلديث أ َ
س َعلَى القوم الكافرين)  ,وقولب (فَـلَ َعله َ َ
َح َسَرات ) اآلية  ,وقولب (فَالَ تَأح َ
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ِِ
كب ِ
ني ) الباخع  :هو املهلك نفسب
اخ ٌع نـه حف َس َ
ك أَاله يَ ُكونُواح ُم حؤمن َ
وقولب ( لَ َعله َ َ
كب ِ
ك ) أي  :ال هتلك نفسك حزناً
ض َما يوحى إِلَحي َ
اخ ٌع ) يف اآليتني يراد بب النهي عن ذلك  ,ونظريه ( فَـلَ َعله َ
ك تَا ِرٌك بـَ حع َ
وقولب ( لَ َعله َ َ
عليهم يف األول  ,وال ترتك بعض ما يوحى إليك يف الثاين.
ك ) أي  :فإهنم يف دخيلة نفوسهم ال يكذبونك بل يعتقدون صدقك .
( فََإنه ُه حم ال يُ َك َِذبُونَ َ


ولذلك كانوا يسمونب قبل الرسالة باألمني  ,وحكموه يف بعض قضاياهم .

 قال ابن اجلوزي  :ويف اآلية تسلية للنيب  وتعزية عما يواجهون بب .
ات هَ
َ
ني بَآي َ
ََ
اّلِل ) املراد بالظاملني  :املكذبني بالرسول 
( َولَك هن الظهالم َ َ
( َحُي َح ُدو َن ) أي  :ولكنهم يعاندون احلق  ,ويدفعونب بصدورهم .
الفوائد :

 -1إثبات علم هللا الكامل .
-2تسلية النيب  وتقوية روحب املعنوية .
 -3حرص النيب  على هداية اخللق .
-4علم هللا مبا يف القلوب .
 -5تسلية للدعاة .
 -6أن اجلحد بآيات هللا كفر ولو استيقنها اإلنسان .
ات هَ
َ
صرنَا والَ مب َِد َل لَ َكلَم َ
اءك َمن نهبََإ
اّلِل َولَق حد َج َ
( َولََق حد ُك َِذبَ ح
ت ُر ُس ٌل َِمن قَ حبلَ َ
صبَ ُرواح َعلَى َما ُك ِذبُواح َوأُوذُواح َح هىت أَتَ ُ
ك فَ َ
اه حم نَ ح ُ َ ُ َ
َ
َ
ني (. ) )34
ال ُحم حر َسل َ
[ األنعام . ] 34 :
---------ك ) هذه تسلية للنيب  وتعزية لب  ,فيمن كذبب من قومب .
( َولََق حد ُك َِذبَ ح
ت ُر ُس ٌل َم حن قَ حبلَ َ
 قال اآللوسي  :تسلية إثر تسلية لرسول هللا  فإن عموم البلوى رمبا يهوهنا بعض هتوين  ,وفيب إرشاد لب  إ االقتداء مبن
قبلب من الرسل الكرام يف الصرب على األذى وعدة ضمنية مبثل ما منحوه من النصر  ,وتصدير الكالم بالقسم لتأكيد التسلية .
ومعىن اآلية  :ولقد كذبت رسل كثري من قِبل أقوامهم .
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الزب ِر والح ِكتَ ِ
اب الح ُمنِ ِري ) .
كما قال تعا ( فَِإ حن َك هذبُ َ
ب ُر ُس ٌل ِم حن قَـحبل َ
وك فَـ َق حد ُكذ َ
ك َجاءُوا بالحبَـينَات َو ُُّ َ
ود ) .
ت قَـحبـلَ ُه حم قَـ حوُم نُ ٍ
وقال تعا ( َوإِ حن يُ َك ِذبُ َ
وح َو َع ٌ
وك فَـ َق حد َك هذبَ ح
اد َوَمثُ ُ
وك فَـ َق حد َك هذ ه ِ
ين ِم حن قَـحبلِ ِه حم َجاءَتحـ ُه حم ُر ُسلُ ُه حم . ) ...
وقال تعا ( َوإِ حن يُ َك ِذبُ َ
َ
ب الذ َ
ويف احلديث قال  ( يأَت النيب  ومعب الرجل والرجالن  ,والنيب  وليس معب أحد ) .
صبَ ُروا َعلَى َما ُك َِذبُوا ) أي  :صربوا على هذا التكذيب  ,فاصرب أنت يا حممد كما صربوا .
( فَ َ
ِ
كما قال تعا (فَ ح ِ
الر ُس ِل ) .
صبَـَر أُولُوا الح َع حزم ِم َن ُّ
اص حرب َك َما َ
وقد أمره هللا تعا بالصرب يف آيات كثرية :
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فقال تعا (فَاصِرب علَى ما يـ ُقولُو َن ) وقال تعا (فَاصِرب إِ هن الحعاقِبةَ لِحلمت ِهقني ) وقال تعا (فَاصِرب إِ هن وعد هِ
هك
ح ح َ حَ
اّلِل َح ٌّق َوال يَ حستَ ِخ هفن َ
َ َ ُ َ
حح
حح َ َ َ
ب ح ِ
ك وال تَ ُكن َكص ِ
اله ِذين ال يوقِنُو َن ) وقال تعا (فَاصِرب صرباً َِ
مجيالً ) وقال تعا (فَ ح ِ ِ ِ ِ
اح ِ
وم )
ح ح َح
احلُوت إِ حذ نَ َادى َوُه َو َم حكظُ ٌ
ح َ
َ ُ
اص حرب حلُ حكم َرب َ َ
.
 وإمنا أمره بالصرب ألمور :
أوالا  :ألن بالصرب ينتصر اإلنسان كما قال  ( واعلم أن النصر مع الصرب ) .
ثاني ا  :أن الصرب فيب رفع للدرجات وتكفري للسيئات .

ِ ِ
ِ
صبَـُروا َوَكانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُو َن).
ثالثا  :وبالصرب مع اليقني تنال اإلمامة يف الدين كما قال تعا ( َو َج َعحلنَا محنـ ُه حم أَئ همةً يَـ حه ُدو َن بأ حَم ِرنَا لَ هما َ
رابعا  :وليكون قدوة لغريه

( َوأُوذُوا ) بالقول والفعل  ,فقد أؤذي أنبياء هللا بالقول والفعل .

بالقول  :فقد كان يقال لكل واحد منهم  :ساحر  ,وجمنون  ,وكذاب .
بالفعل  :منهم من ضرب  ,ومن قتل .
ألن من قام بدين اإلسالم ودعا الناس إليب  ,فقد حتمل أمراً عظيماً  ,وقام مقام الرسل يف الدعوة إ هللا .
والدعوة إ هللا حتتاج إ صرب  ,ذلك أن أصحاب الدعوة إ هللا يطلبون إ الناس أن يتحرروا من أهوائهم وأوهامهم ومألوفاهتم ,
وأكثر الناس ال يؤمنون هبذه الدعوة اجلديدة  ,فلهذا يقاوموهنا بكل قوة  ,وحياربون دعاهتا بكل سالح  ,مدلني بأهنم أكثر ماالً وأعز
نفراً  ,وأقوى نفوذاً  ,وأوسع سلطاناً .
فأذية الداعية طبيعة البشر :
ِ
ِ
ِ
صُرنَا . 
ت ُر ُس ٌل ِم حن قَـحبل َ
قال هللا تعا لنبيب ( َولََق حد ُكذبَ ح
اه حم نَ ح
صبَـُروا َعلَى َما ُكذبُوا َوأُوذُوا َح هىت أَتَ ُ
ك فَ َ
ئ بِرس ٍل ِمن قَـبلِك فَح َ ِ ه ِ
ِ
ين َس ِخُروا ِمحنـ ُهم هما َكانُوا بِِب يَ حستَـ حه ِزُؤون ) .
والرسل أوذوا بالقول والفعل  ,قال هللا ( َولََقد ح
ح َ َ
استُـ حه ِز َ ُ ُ
اق بالذ َ
بل إن منهم من تعرض للقتل ,قال سبحانب (أَفَ ُكلهما جاء ُكم رس ٌ ِ
استَ حكبَـ حرُحت فَـ َف ِريقاً َك هذبحـتُ حم َوفَ ِريقاً تَـ حقتُـلُون) .
ول مبَا الَ تَـ حه َوى أَن ُف ُس ُك ُم ح
َ َ ح َُ
ِ
ِ
س و حِ ِ
ِ
اط ِ
ض ُه حم إِ َ بَـ حع ٍ
ض
ومن قام مبا قام بب الرسل نالب ما ناهلم  ,قال سبحانب ( َوَك َذل َ
اجل ِن يُوحي بَـ حع ُ
ك َج َعحلنَا ل ُك ِل نَِ ٍيب َع ُدواً َشيَ َ
ني حاألنح ِ َ
ف الح َق حوِل ُغُروراً ) .
ُز حخُر َ
ضُّرُك حم َكحي ُد ُه حم َشحيئًا إِ هن اّلِلَ ِمبَا يَـ حع َملُو َن ) .
صِ ُربواح َوتَـتهـ ُقـواح الَ يَ ُ
وبالصرب مع التقوى ال يضر كيد العدو قال تعا ( َوإِن تَ ح
ص ُرنَا ) هذا وعد هلم بالنصر بعدما صربوا  ,ويف اآلية إرشاد إ أن النصر مع الصرب .
اه حم نَ ح
( َح هىت أَتَ ُ
هِ
احلَيَاةِ ُّ
اد ) .
ين َآمنُوا ِيف ح
وم حاألَ حش َه ُ
وقد قال تعا (إِنها لَنَـحن ُ
الدنحـيَا َويَـ حوَم يَـ ُق ُ
صُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
ي َع ِز ٌيز ) .
اّلِلُ َألَ حغلِ َ ه
نب أَنَا َوُر ُسلِي إِ هن ه
ب ه
اّلِلَ قَ ِو ٌّ
وقال تعا ( َكتَ َ
ات هَ
( وال مب َِد َل لَ َكلَم َ
اّلِل ) أي  :اليت كتبها بالنصر يف الدنيا واآلخرة لعباده املؤمنني .
َ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورو َن َوإ هن ُجحن َدنَا َهلُ ُم الحغَالبُو َن ) .
كما قال ( َولََق حد َسبَـ َق ح
ت َكل َمتُـنَا لعبَادنَا الح ُمحر َسل َ
هه حم َهلُ ُم الح َمحن ُ
ني  .إنـ ُ
صُ
ي َع ِز ٌيز ) .
اّلِلُ أل حغلِ َ ه
نب أَنَا َوُر ُسلِي إِ هن ه
ب ه
اّلِلَ قَ ِو ٌّ
وقال تعا ( َكتَ َ
( ولََق حد ج َ
َ
ني ) أي  :ولقد جاءك أخبار املرسلني من قبلك الذين كذبوا وأوذوا كيف أُنيناهم ونصرناهم على
اء َك م حن نَبََإ ال ُحم حر َسل َ
َ ََ
قومهم  ,فتسل وال حتزن  ,فإن هللا ناصركم كما نصرهم .
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 قال ابن كثري  :أي  :من خربهم كيف نُصروا وأُيدوا على من كذهبم من قومهم  ,فلك أسوة وهبم قدوة .
ِ
ِ ِ
ني ) أي  :من خربهم يف مصابرة الكافرين  ,وما منحوه من النصر  ,فال
 وقال القامسي  :قولب تعا ( َولََق حد َجاءَ َك م حن نَـبَأ الح ُمحر َسل َ
بد أن نزيل حزنك بإهالكهم  ,وليس إمهاهلم إلِهاهلم  ,بل جلريان سنتب تعا بتحقق صرب الرسل وشكرهم.
الفوائد :
 -1تسلية النيب . 
 -2تسلية لكل داعية إ هللا .
-3سنة هللا يف ابتالء األنبياء وأتباعهم .
 -4الثناء على الرسل بصربهم .
 -5أن أعداء الرسل ال يقتصرون على التكذيب  ,بل يؤذون الرسل .
 -6أال يرجى النصر إال من عند هللا .
 -7ال مبدل لكلمات هللا .

َ
ت أَن تَ حبتَ َغ َي نَ َف اقا َِف اْل حَر َ
اّلِلُ َجلَ َم َع ُه حم
س َماء فَ تَأحتَيَ ُهم بَآيٍَة َولَ حو َشاء ه
ض أ حَو ُسله اما َِف ال ه
ك إَ حع َر ُ
( َوإَن َكا َن َكبُ َر َعلَحي َ
استَطَ حع َ
اض ُه حم فََإن ح
َ
ََ
ني (. ) )35
َعلَى ا حهلَُدى فًَلَ تَ ُكونَ هن م َن ا حجلَاهل َ
[ اْلنعام . ] 35 :

---------اض ُه حم ) أي  :وإن كان شق عليك إعراضهم عنك .
ك إَ حع َر ُ
( َوإَ حن َكا َن َكبُ َر َعلَحي َ
َ
ت أَ حن تَ حبتَ َغ َي نَ َفقا َِف حاْل حَر َ
ض ) أي  :إن قدرت أن تطلب سرباً يف جوف األرض .
استَطَ حع َ
( فََإن ح
س َم َاء ) أي  :مصعداً تصعد بب إ السماء .
( أ حَو ُسلهما َِف ال ه
( فَ تَأحتَيَ ُه حم بَآيٍَة ) فتأتيهم بآية مما اقرتحوا فافعل  ,وهذا – كما هو معلوم – غري ممكن  ,فكذلك ال ميكنك أن تأَت مبا اقرتحوه من
ِ
اآليات  ,كما قال تعا (وقَالُوا لَوال أُنح ِزَل علَي ِب آيات ِمن ربِِب قُل إِهمنَا حاآليات ِعحند هِ
ني ) .
ُ َ
اّلِل َوإِهمنَا أَنَا نَذ ٌير ُمبِ ٌ
ح
َ
َح َ ٌ ح َ ح
ٍ
ِ
ِ
 قال القرطيب  :قولب تعا ( فَـتَأحتيَـ ُه حم بِآيَة ) عطف عليب أي ليؤمنوا فافعل ؛ فأُضمر اجلواب لعلم السامع.
أمر هللا نبيب  أال يشتد حزنب عليهم إذا كانوا ال يؤمنون ؛ كما أنب ال يستطيع هداهم.
اّلِلُ َجلَ َم َع ُه حم َعلَى ا حهلَُدى ) أي  :لو شاء هللا أن َيمعهم على اهلدى جلمعهم  ,ألن القلوب بيد هللا  ,وهذا كقولب تعا
اء ه
( َولَ حو َش َ
ِ
اّلِل َهل َدى النهاس َِ
مجيعاً ) وقال تعا ( َولَ حو
( َولَ حو َشاءَ َربُّ َ
هاس أُهمةً َواح َد ًة ) أي  :على دين اإلسالم  ,وكقولب تعا (لَحو يَ َشاءُ هُ َ
َ
ك َجلَ َع َل الن َ
ِِ
ض ُكلُّهم َِ
مج ًيعا [ أَفَأَنح َ ِ
ني ] .
َشاءَ َربُّ َ
هاس َح هىت يَ ُكونُوا ُم حؤمن َ
آلم َن َم حن ِيف ح
ك َ
األر ِ ُ ح
ت تُ حكرهُ الن َ
 فاقتضت حكمة هللا أن يكون الناس منهم الكافر ومنهم املؤمن ؟
َ
ََ
ني ) أي  :فال تكونن يا حممد من َيهلون حكمة هللا وسننب اإلهلية اليت ال تتغري وال تتبدل .
( فًَل تَ ُكونَ هن م َن ا حجلَاهل َ
 اجلهل قسمان  :جهل سفاهة – وجهل انتفاء علم  ,واملراد الثاين بال شك .
مثال اجلهل الذي هو السفاهة قولب هللا تعا (إِهمنَا التـهوبةُ علَى هِ ِ ِ
السوء ِِبَ َهالٍَة مثُه يَـتُوبُو َن ِم حن قَ ِر ٍ
يب ) أي  :بسفاهة .
حَ َ
اّلِل للهذ َ
ين يَـ حع َملُو َن ُّ َ
ك
 وال يلزم من هني هللا لنبيب  عن أن يكون من اجلاهلني أن يكون النيب  فَـ َع َل فِ حعل اجلاهلني  ,كما قال تعا ( ح
احلَ ُّق ِم حن َربِ َ
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ِ
ك ِممها أَنحـزلحنا إِلَيك فَ ِ ه ِ
ِ
فَال تَ ُكونَ هن ِمن الحمم َِرتين ) وقولب تعا (فَِإ حن ُكحنت ِيف َش ٍ
احلَ ُّق ِم حن
ك لََق حد َجاءَ َك ح
اب ِم حن قَـحبل َ
َ
ََ ح َ ح
ين يَـ حقَرأُو َن الحكتَ َ
اسأَل الذ َ
َ ُح َ
ِ
ِ
ين ) .
َربِ َ
ك فَال تَ ُكونَ هن م َن الح ُم حم َرت َ


قال ابن عاشور  :وإمنا عدل على األمر بالعلم ألن النهي عن اجلهل يتضمنب فيتقرر يف الذهن مرتني  ,وألن يف النهي عن اجلهل

بذلك حتريضاً على استحضار العلم بب  ,كما يقال للمتعلم  :ال تنسى هذه املسألة.
وليس يف الكالم هني عن شيء تلبس بب الرسول  كما توِهب مجع من املفسرين  ,وذهبوا فيب مذاهب ال تستبني.
الفوائد :

-1أن النيب  قد عظم عليب إعراض الكفار عن دعوتب .
-2أنب ال بد لكل نيب من آية .
-3أن اهلداية والضاللة بيد هللا .
-4حكمة هللا يف جعل الناس صنفني  :مؤمنني وكافرين .
( إَ هُنَا يستَ َج ه َ
اّلِلُ ُثُه إَلَحي َه يُ حر َج ُعو َن (. ) )36
ين يَ حس َم ُعو َن َوال َحم حوتَى يَ حب َعثُ ُه ُم ه
يب الذ َ
َح ُ
[ األنعام . ] 36 :
--------( إَ هُنَا يستَ َج ه َ
ين يَ حس َم ُعو َن ) أي  :إمنا يستجيب لدعائك يا حممد من يسمع الكالم ويعيب ويفهمب كما قال تعا (لِيُـحن ِذ َر َم حن
يب الذ َ
َح ُ
ِ
ِ
ين ) .
َكا َن َحياً َوَحي هق الح َق حو ُل َعلَى الح َكاف ِر َ
 فاملراد بالسماع هنا مساع االنقياد والقبول وليس مساع اإلدراك .
اّلِلُ ) فيها قوالن  :القول األول :املراد باملوتى الكفار  ,ألهنم موتى القلوب ,فشبههم هللا بأموات األجساد  ,وهذا
( َوال َحم حوتَى يَ حب َعثُ ُه ُم ه
قول األكثر  .وقيل  :املوتى موتى األجساد .
واألكثر على القول األول  ,ومل يذكر ابن كثري سواه  ,وقد رجح هذا .
قال الطربي  :والكفار يبعثهم هللا مع املوتى  ,فجعلهم تعا يف عداد املوتى الذين ال يسمعون صوتاً  ,وال يعقلون دعاءً  ,وال
يفقهون قوالً  ,إذ كانوا ال يتدبرون حجج هللا وال يعتربون بآياتب  ,وال يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسل هللا .
وقد رجح هذا القول  :الطربي  ,والقرطيب  ,والسمرقندي  ,والواحدي  ,والبغوي  ,وابن عطية  ,وابن كثري  ,والشوكاين .


قال الشوكاين  :شبههم باألموات ِبامع أهنم مجيعاً ال يفهمون الصواب وال يعقلون احلق .



اّلِلُ ) أي  :للحساب واجلزاء .
قولب تعا (يَ حب َعثُ ُه ُم ه

كما قال تعا يف نظائر هذه اآلية ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا لب نوراً ميشي . ) ...
وقال تعا ( لينذر من كان حياً وحيق القول على الكافرين ) .
وقال تعا ( وما يستوي األحياء وال األموات . ) ...
قرينة السياق واملقابلة يف اآلية  ,فذكر سبحانب الذين يسمعون وتفسريها بأهنم املؤمنون  ,وذكر املوتى وتفسريها باملقابل بأهنم الكفار .
واختار هذا البغوي  ,وابن عطية  ,وأبو حيان  ,والسيوطي .
كما قال تعا يف نظائر ذلك ( يوم يبعثهم هللا مجيعاً ) .
50

وقال تعا ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . ) ...
وهذا هو املعىن الظاهر املتبادر إ األذهان  ,ولذلك قال أبو حيان  :والظاهر أن املوت هنا والبعث حقيقة .


قال السعدي  :وحيتمل أن املراد باآلية ,على ظاهرها ,وأن هللا تعا يقرر املعاد ,وأنب سيبعث األموات يوم القيامة مث ينبئهم مبا

كانوا يعملون .
ويكون هذا ,متضمناً للرتغيب يف االستجابة هلل ورسولب ,والرتهيب من عدم ذلك .
وقيل  :املراد يهديهم هللا إ اإلميان بب وبرسولب  ,وهذا يف الدنيا .
( ُثُه إَلَحي َه يُ حر َج ُعو َن ) أي  :إ اجلزاء فيجازي كالً مبا يليق بب كما تقتضيب حكمتب البالغة .

الفوائد :
 -1حصر االستجابة لدعوة الرسل بالذين يسمعون مساع القبول واإلذعان .
 -2أنب كلما صار اإلنسان أمسع لكالم هللا ورسولب صارت استجابتب أقوى .
 -3إثبات البعث .
 -4هتديد أولئك الكفار الذين ال يسمعون بأن هللا سيبعثهم مث َيازيهم .
-5قدرة هللا الكاملة على البعث .
( األحد 1434 / 11 / 23 :ه )
 -6أن املرجع إ هللا .
َ َ َ
اّلِل قَ َ
اد ٌر َعلَى أَن يُنَ َِزٍل آيَ ةا َولَ َك هن أَ حكثَ َرُه حم الَ يَ حعلَ ُمو َن (. ) )37
( َوقَالُواح لَ حوالَ نُ َِز َل َعلَحيه آيَةٌ ِمن هربَِه قُ حل إَ هن هَ
[ األنعام . ] 37 :
---------

( َوقَالُوا ) أي  :كفار مكة  ,املعاندون املكذبون للرسول .
( لَ حوال نُ َِز َل َعلَحي َه آيَةٌ َم حن َربََِه ) هال نزل على حممد معجزة تدل على صدقب كالناقة والعصا واملائدة .
ك َح هىت تَـ حف ُجَر لَنَا ِم َن حاأل حَر ِ
ك َجنهةٌ ِم حن
ض يَـحنبُوعاً  .أ حَو تَ ُكو َن لَ َ
فهم يريدون آيات اقرتحوها هم كقولب تعا عنهم ( َوقَالُوا لَ حن نـُ حؤِم َن لَ َ
ب فَـتـ َف ِجر حاألَنحـهار ِخال َهلا تَـ حف ِجرياً  .أَو تُس ِق َط ال هسماء َكما زعمت علَيـنا كِسفاً أَو تَأحَِت بِ هِ
ِ ِ ٍ
ك
اّلِل َوالح َمالئِ َك ِة قَبِيالً  .أ حَو يَ ُكو َن لَ َ
َ
ح ح
ََن ٍيل َوعنَ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ ح َ َ حَ َ ح َ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ت إِهال بَ َشراً َر ُسوالً).
ت ِم حن ُز حخُرف أ حَو تَـحرقَى ِيف ال هس َماء َولَ حن نـُ حؤِم َن لُرقيِ َ
بَـحي ٌ
ك َح هىت تُـنَـ ِزَل َعلَحيـنَا كتَاباً نَـ حقَرأُهُ قُ حل ُسحب َحا َن َرِيب َه حل ُكحن ُ
 قال القرطيب  :وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور الرباهني وإقامة احلجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثلب .

 وقال ِف التسهيل  :واملعىن  :أهنم طلبوا أن يأَت النيب  بآية على نبوتب  ,فإن قيل  :فقد أتى بب  ,وكأنب مل يأت بشيء عندهم
لعنادهم وجحدهم  ,واآلخر  :أهنم إمنا طلبوا آية تضطرهم إ اإلميان من غري نظر وال تفكر .

( قُ حل ) هلم راداً عليهم .
اّلِل قَ َ
اد ٌر َعلَى أَ حن يُنَ َِز َل آيَةا ) أي  :هو تعا قادر على أن يأتيهم مبا اقرتحوا  ,كما حدث ملا طلب احلواريون آية مائدة من
( إَ هن هَ
السماء  ,أنزهلا سبحانب  ,وغريها من آيات الرسل احلسية واملعنوية  ,لكن حكمتب تقتضي تأخري ذلك ومل فعلب .
 مث بني تعا عدم إنزال ما اقرتحوا من اآليات فقال :
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( َولَ َك هن أَ حكثَ َرُه حم ال يَ حعلَ ُمو َن ) أي  :أنب لو نزلت اآلية اليت طلبوها ومل يؤمنوا لنزل هبم العذاب العاجل  ,كما وقع بقوم صاحل ملا
صالِ ُح ائحتِنَا ِمبَا تَعِ ُدنَا )
اقرتحوا عليب إخراج ناقة عشراء  ,من صخرة صماء  ,فأخرجها هللا هلم منها بقدرتب ومشيئتب فعقروها ( َوقَالُوا يَا َ
يات إِهال أَ حن َك هذ ِ
فأهلكهم هللا دفعة واحدة بعذاب استئصال  ,وذلك يف قولب تعا (وما منَـعنَا أَ حن نـُرِسل بِ حاآل ِ
ود
ب هبَا حاألَهولُو َن َوآتَـحيـنَا َمثُ َ
َ
ََ َ َ
ح َ
صرةً فَظَلَموا ِهبا وما نـُرِسل بِ حاآل ِ
ِ
يات إِهال َختح ِويفاً ) .
النهاقَةَ ُمحب َ ُ َ َ َ ح ُ
 قال ابن كثري  :أي :هو تعا قادر على ذلك ,ولكن حكمتب تعا تقتضي تأخري ذلك؛ ألنب لو أنزهلا وفق ما طلبوا مث مل
ات إِال أَ حن َك هذ ِ
يؤمنوا ,لعاجلهم بالعقوبة ,كما فعل باألمم السالفة ,كما قال تعا ( وما منَـعنَا أَ حن نـُرِسل بِاآلي ِ
ود
ب هبَا األ هولُو َن َوآتَـحيـنَا َمثُ َ
َ
ََ َ َ
ح َ َ
ِ
ِ
صرًة فَظَلَموا ِهبا وما نـُرِسل بِاآلي ِ
ِ
ت أ حَعنَاقُـ ُه حم َهلَا
ات إِال َختح ِوي ًفا )  ,وقال تعا ( إِ حن نَ َشأح نُ ح
نزل َعلَحي ِه حم م َن ال هس َماء آيَةً فَظَله ح
ُ َ ََ ح ُ َ
النهاقَةَ ُمحب َ
ِِ
ني ) .
َخاضع َ
قال يف التسهيل  ... :واآلخر ال يعلمون أن هللا إمنا منع اآليات اليت تضطرهم إ اإلميان ملصاحل العباد  ,فإهنم لو رأوها ومل يؤمنوا
لعوقبوا بالعذاب .
وقيل  :هو أنب ملا ظهرت املعجزة القاهرة والداللة الباهرة الكافية مل يبق هلم عذر وال علة  ,فبعد ذلك لو أجاهبم هللا تعا يف ذلك
االقرتاح فلعلهم يقرتحون اقرتاحاً ثانياً  ,وثالثاً  ,ورابعاً  ,وهكذا إ ما ال غاية لب  ,وذلك يفضي إ أن ال يستقر الدليل وال تتم
احلجة  ,فوجب يف أول األمر سد هذا الباب واالكتفاء مبا سبق من املعجزة القاهرة والداللة الباهرة.
وقيل  :أنب تعا علم منهم أهنم إمنا يطلبون هذه املعجزات ال لطلب الفائدة بل ألجل العناد والتعصب وعلم أنب تعا لو أعطاهم
مطلوهبم فهم ال يؤمنون  ,فلهذا السبب ما أعطاهم مطلوهبم لعلمب تعا أنب ال فائدة يف ذلك .
 قال الشنقيطي  :ذكر يف هذه اآلية الكرمية :أنب قادر على تنزيل اآلية اليت اقرتحها الكفار على رسولب ,وأشار حلكمة عدم إنزاهلا
بقولب (ولكن أَ حكثَـَرُه حم الَ يَـ حعلَ ُمو َن) وبني يف موضع آخر أن حكمة عدم إنزاهلا أهنا لو أنزلت ومل يؤمنوا هبا ,لنزل هبم العذاب العاجل
كما وقع بقوم صاحل ملا اقرتحوا عليب إخراج ناقة عشراء  ,وبراء ,جوفاء ,من صخرة صماء  ,فأخرجها هللا هلم منها بقدرتب ومشيئتب,
اصالِ ُح ائتنا ِمبَا تَعِ ُدنَآ) فأهلكهم هللا دفعة واحدة بعذاب استئصال ,وذلك يف قولب ( َوَما َمنَـ َعنَآ أَن نـ حُّرِسل باآليات إِاله
فعقروها ( َوقَالُواح يَ َ
َ
أَن َك هذب ِهبا األولون وآتَـيـنَا َمثُود الناقة مب ِ
صَرةً فَظَلَ ُمواح ِهبَا َوَما نـُحرِس ُل باآليات إِاله َختح ِويفاً).
َ ح َ
ُح
َ َ
 وقد بني تعا يف مواضع أخر أنب ال داعي إ ما اقرتحوا من اآليات ,ألنب أنزل عليهم آية أعظم من مجيع اآليات اليت اقرتحوها,
ِ
حف ِهم أَنها أَنحـزلحنَا علَي َ ِ
اب يـُحتـلَى َعلَحي ِه حم ) فإنكاره جل وعال عليهم عدم االكتفاء
َ َح
ك الحكتَ َ
وتلك هي القرآن العظيم  ,وذلك يف قولب (أ ََوَملح يَك ح
هبذا الكتاب عن اآليات املقرتحة يدل على أنب أعظم وأفخم من كل بيىنة  ,وهو كذلك .
الفوائد :
 -1تعنت هؤالء املكذبني .
-2إثبات قدرة هللا .
 -3حكمة هللا العظيمة .
 -4أن أفعال هللا مقرون مبشيئتب .
َ
ض والَ طَائَ ٍر ي َطري َِبنَاحي َه إَاله أُمم أَمثَالُ ُكم هما فَ هرطحنَا َِف َ
ٍ
الكتَ َ
ش ُرو َن (.))38
اب َمن َش حي ٍء ُثُه إَ َىل َرِّبََ حم ُححي َ
َ ُ َ َح
ٌَ ح
( َوَما من َدآبهة َِف اْل حَر َ َ
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[ األنعام . ] 38 :
---------( َوَما َم حن َدابهٍة َِف حاْل حَر َ
ض ) أي  :ما من حيوان ميشي على وجب األرض .
 والدابة  :كل ما يدب على األرض  ,بأرجل متعددة  ,أو أربع  ,أو اثنتني  ,أو يزحف على بطنب .
َ َ َ
اح حي َه ) أي  :وال من طائر يطري يف اجلو ِبناحيب .
( َوال طَائ ٍر يَطريُ ِبَنَ َ
ِ
اححي ِب ) هذا من باب التوكيد  ,كقولب  :ضرب بيده  ,وأبصر بعينب .
 قولب تعا (ِبَنَ َ
( إَهال أ َُم ٌم أ حَمثَالُ ُك حم ) قيل  :مجاعات مثلكم  ,خلقهم هللا كما خلقكم  ,ورزقهم كما رزقكم  ,داخلة حتت علمب وتقديره وإحاطتب
بكل شيء .
وقيل  :أمثالكم يف أن هلا أمساء تعرف هبا .
وقيل  :أمثالكم يف اخللق والرزق واملوت واالقتصاص .
قيل  :يعرفونين ويوحدونين ويسبحونين وحيمدونين.
وإ هذا القول ذهب طائفة عظيمة من املفسرين وقالوا  :إن هذه احليوانات تعرف هللا وحتمده وتوحده وتسبحب واحتجوا عليب بقولب
ِ
ٍ
ِ
ِ ِِ
يحبُ ) ومبا أنب تعا خاطب النمل
تعا ( َوإ حن مم حهن َش حيء إِاله يُ َسبِ ُح حبَ حمده ) وبقولب يف صفة احليوانات ( ُكلٌّ قَ حد َعل َم َ
صالَتَبُ َوتَ حسبِ َ
وخاطب اهلدهد .
وقيل  :املراد أهنا أمثالنا يف أن دبرها هللا تعا وخلقها وتكفل برزقها .
وقيل  :املراد أنب تعا كما أحصى يف الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر  ,من العمر والرزق واألجل والسعادة والشقاوة فكذلك
أحصى يف الكتاب مجيع هذه األحوال يف كل احليوانات  ,لقولب تعا ( ما فرطنا يف الكتاب من ٍ
شيء ) .
وقيل  :أراد تعا أهنا أمثالنا يف أهنا حتشر يوم القيامة يوصل إليها حقوقها .
وقيل  :املراد ما يف األرض آدمي إال وفيب شبب من بعض البهائم  ,فمنهم من يقدم إقدام األسد  ,ومنهم من يعدو عدو الذئب ,
ومنهم من ينبح نباح الكلب  ,ومنهم من يتطوس كفعل الطاوس  ,ومنهم من يشبب اخلنزير فإنب لو ألقي إليب الطعام الطيب تركب وإذا
قام الرجل عن رجيعب ولغ فيب.
فكذلك ُند من اآلدميني من لو مسع َخسني حكمة مل حيفظ واحدة منها  ,فإن أخطأت مرة واحدة حفظها  ,ومل َيلس جملساً إال
رواه عنب.
 واملقصود من ذلك الداللة على كمال قدرتب وِشول علمب وسعة تدبريه ليكون كالدليل على أنب قادر أن ينزل آية .
( َما فَ هرطحنَا ) أي  :ما أِهلنا .
ٍ
حكت َ َ
احدا من مجيعها من رزقب وتدبريه ,سواء كان بريًا أو حبريًا ,كما
اب م حن َش حيء ) أي :اجلميع علمهم عند هللا ,وال ينسى و ً
( َِف ال َ َ
ِ ٍ
اّلِلِ ِرحزقُـها ويـ حعلَم مستَـ َقهرَها ومستَـوَد َعها ُكلٌّ ِيف كِتَ ٍ
األر ِ ِ
اب ُمبِ ٍ
ني ) .
َُ ح ح َ
قال ( َوَما م حن َدابهة ِيف ح
ض إال َعلَى ه َ َ َ ُ ُ ح
 قال السعدي  :أي ما أِهلنا وال أغفلنا  ,يف اللوح احملفوظ شيئا من األشياء  ,بل مجيع األشياء  ,صغريها وكبريها  ,مثبتة يف

اللوح احملفوظ  ,على ما هي عليب  ,فتقع مجيع احلوادث طبق ما جرى بب القلم.
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فاملراد بالكتاب هنا اللوح احملفوظ  ,أي  :ما تركنا يف اللوح احملفوظ شيئاً فلم نكتبب  ,فاهلل كتب كل شيء يف اللوح احملفوظ .



وقيل  :املراد بالكتاب هنا  ,القرآن  ,ورجحب الرازي لكنب قول ضعيف .



ويف هذه اآلية دليل ألحد مراتب اإلميان بالقدر وهي الكتابة  ,فإن مراتب القدر أربعة :

 قال ابن القيم  :وقالت طائفة املراد بالكتاب يف اآلية اللوح احملفوظ الذي كتب هللا فيب كل شيء وهذا إحدى الروايتني عن ابن
ِ ِ ِ
عباس وكان هذا القول أظهر يف اآلية والسياق يدل عليب فإنب قال ( َوَما ِم حن َدابهٍة ِيف حاأل حَر ِ
اححي ِب إِهال أ َُم ٌم أ حَمثَالُ ُكم )
ض َوال طَائ ٍر يَط ُري ِبَنَ َ
وهذا يتضمن أهنا أمم أمثالنا يف اخللق والرزق واألكل والتقدير األول وأهنا مل ختلق سدى بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها
ورزقها وما تصري إليب مث ذكر عاقبتها ومصريها بعد فنائها مث قال إ رهبم حيشرون فذكر مبدأها وهنايتها وأدخل بني هاتني احلالتني
قولب{ :ما فَـهرطحنَا ِيف الح ِكتَ ِ
اب ِم حن َش حي ٍء} أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد فال يناسب هذا ذكر كتاب األمر والنهي
َ
وإمنا يناسب ذكر الكتاب األول .

أوالا  :اإلميان بأن هللا علم بكل شيء مجلة وتفصيالً  ,أزالً وأبداً .
ٍ ِ
ِ
اّلِلُ بِ ُك ِل َش حي ٍء َعلِيماً ) .
يم ) وقال تعا ( َوَكا َن ه
قال تعا ( َوُه َو ب ُك ِل َش حيء َعل ٌ
ثاني ا  :اإلميان بأن هللا كتب ذلك يف اللوح احملفوظ .
ض وال ِيف أَنحـ ُف ِس ُكم إِهال ِيف كِتَ ٍ
َص َ ِ ِ ٍ ِ
اب ِم حن قَـحب ِل أَ حن نَـحبـَرأ ََها ) .
كما قال تعا ( َما أ َ
ح
اب م حن ُمصيبَة يف حاأل حَر ِ َ
وقال  ( إن هللا كتب مقادير السموات واألرض قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة ) رواه مسلم .
ِ
ِ
ك ِيف كِتَ ٍ
اّلِلَ يَـ حعلَ ُم َما ِيف ال هس َم ِاء َو حاأل حَر ِ
اّلِلِ يَ ِس ٌري ) .
ك َعلَى ه
ويف هذين األمرين يقول هللا تعا ( أَ َملح تَـ حعلَ حم أَ هن ه
اب إِ هن َذل َ
ض إِ هن َذل َ

الثالث  :اإلميان بأن مجيع الكائنات ال تكون إال مبشيئة هللا تعا .
ِ
ِ
ِ ِ
ك خيَحلُ ُق َما يَ َشاءُ َوخيَحتَ ُار ) وقال تعا (فَ َم حن يُِرِد ه
قال تعا ( َوَربُّ َ
ص حد َرهُ
ص حد َرهُ ل ِإل حسالم َوَم حن يُِرحد أَ حن يُضلهبُ َحَي َع حل َ
اّلِلُ أَ حن يَـ حهديَبُ يَ حشَر حح َ
ضيِقاً َحَرجاً ) .
َ
الرابع  :اإلميان بأن مجيع الكائنات خملوقة هلل .
ٍ
ِ
اعبُ ُدوهُ ) .
قال تعا (ذَلِ ُك ُم ه
اّلِلُ َربُّ ُك حم ال إِلَبَ إِهال ُه َو َخال ُق ُك ِل َش حيء فَ ح
ش ُرو َن ) أي َ :يمعون بعد احلياة ,فاألمم كلها حتشر من الدواب والطري وغريها ,وينصف هللا بعضها من بعض ,حىت
( ُثُه إَ َىل َرِّبََ حم ُححي َ
يأخذ للجماء من القرناء  ,وتقدم مباحث احلشر .
الفوائد :
-1أنب ما من حيوان يدب على األرض أو يطري يف السماء إال وهو مكتوب عند هللا .
 -2عظمة هللا تعا .
 -3أن هللا مل يهمل شيئاً يف اللوح احملفوظ .
-4إثبات احلشر واملرجع إ هللا .
 -5أن كل شيء حيشر حىت احليوانات .
ص رٍ
اّلِل ي ح َ
شأح َحُي علحهُ َعلَى َ
( واله َذين َك هذبواح بَآياتَنَا ص ٌّم وبكحم َِف الظُّلُم َ
اط ُّم حستَ َق ٍ
يم (. ) )39
ات َمن يَ َ
ضللحهُ َوَمن يَ َ َ
شَإ هُ ُ
َ
َ َ ُ َ ُ َُ ٌ
َ
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[ األنعام . ] 39 :
---------هَ
ين َك هذبُوا بَآيَاتَنَا ) أي  :والذين كذبوا بآياتنا كالقرآن املنزل  ,ومسي آية ألنب عالمة ودليل على صدق من جاء بب .
( َوالذ َ
ص ٌّم ) ال يسمعون كالم هللا مساع قبول  ,واألصم  :الذي ال يسمع .
( ُ
حم ) ال ينطقون باحلق .
( َوبُك ٌ
( َِف الظُّلُم َ
ات ) أي  :ظلمات الكفر  ,قال ابن كثري  :أي  :مثلهم يف جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم – وهو الذي
َ
ال يسمع – أبكم – وهو الذي ال يتكلم – وهو مع هذا يف ظالم ال يبصر  ,فكيف يهتدي مثل هذا إ الطريق  ,أو خيرج مما هو
فيب ؟
ضلَلحهُ ) أي  :من يشأ هللا إضاللب يضللب  ,فيعمى عن احلق وال يصل إليب .
شَإ ه
اّلِلُ يُ ح
( َم حن يَ َ
شأح ) هدايتب .
( َوَم حن يَ َ

( َحُي َعلحهُ ) يصريه .
صر ٍ
َ
اط ُم حستَ َق ٍ
يم ) أي  :على طريق مستقيم ال اعوجاج فيب  ,وهو اإلسالم .
( َعلَى َ
 فاهلل يضل من يشاء ويهدي من يشاء  ,ألن األمر أمره عز وجل  ,ال معقب حلكمب  ,وال اعرتاض عليب .
 أن كل فعل علقب هللا باملشيئة فإنب مقرون باحلكمة  ,أي  :أهنا ليست مشيئة جمردة هكذا تأَت عفواً  ,وهذا عام يف أحكام هللا
الشرعية والقدرية :
اّلِلَ َكا َن َعلِيماً َح ِكيماً ) .
اّلِلِ إِ هن ه
يضةً ِم َن ه
يف الشرعية قال تعا يف املواريث ( ف ِر َ
اّلِلَ َكا َن َعلِيماً َح ِكيماً ) .
اّلِلُ إِ هن ه
ويف األمور القدرية قال تعا ( َوَما تَ َشاءُو َن إِهال أَ حن يَ َشاءَ ه
 وهذه احلكمة قد تكون معلومة للجميع  ,وقد تكون معلومة لبعض الناس  ,وقد تكون جمهـولة لكل الناس  ,ال حييطون باهلل
علماً .


قال ابن القيم  :من نزهب – سبحانب  -أن يفعل لغرض أو حكمة حذراً من تشبيهب بالفاعلني لذلك فقد شبهب بأهل السفب

والعبث الذين ال يقصدون بأفعاهلم غاية حممودة  ,وال غرضاً مطلوباً حمبوباً .

الفوائد :
 -1بيان حال الذين كذبوا بآيات هللا .
-2أن من شاء هللا هدايتب اهتدى  ,ومن شاء إضاللب ضل .
 -3سؤال هللا اهلداية .

ساعةُ أَغَي ر هَ
( قُل أَرأَي ت ُكم إَ حن أَتَا ُكم ع َذاب هَ
ادقَني ( )40بل إَيهاهُ تَ حد ُعو َن فَ يك َ
اّلِل تَ حد ُعو َن إَن ُكنتُم َ
ف َما
حش ُ
ح َ حُ
ص َ
ح َ
ح َ ُ
َ
َح
اّلِل أ حَو أَتَ حت ُك ُم ال ه َ ح َ
55

َ ََ
نس حو َن َما تُ حش َرُكو َن (. ) )41
تَ حد ُعو َن إلَحيه إ حن َشاء َوتَ َ

[ األنعام . ] 41 – 40 :
---------( قُل أَرأَي ت ُكم إَ حن أَتَا ُكم ع َذاب هَ
اعةُ ) استفهام تعجب ,أي  :أخربوين إن أتاكم عذاب هللا كما أتى من قبلكم ,
اّلِل أ حَو أَتَ حت ُك ُم ال ه
سَ
ح َ ُ
ح َ حَ ح
أو أتتكم القيامة فجأة من تدعون ؟
( أَغَي ر هَ
اّلِل تَ حد ُعو َن ) أي  :أتدعون غري هللا لكشف الضر عنكم ؟
حَ
( إَ حن ُك حنتُم َ َ
ني ) يف أن آهلتكم تنفعكم .
صادق َ
ح َ
( بَ حل إَيهاهُ تَ حد ُعو َن ) بل لإلضراب اإلبطاِل ( إبطال أهنم يدعون غري هللا ) واملعىن  :بل ال تدعون إال هللا .
( فَ يك َ
ف َما تَ حد ُعو َن إَلَحي َه ) فيزيل ويفرج ما دعوت بب إ هللا .
حش ُ
َ
َ
اء ) وإمنا قال  :إن شاء  ,لئال يطمع هؤالء يف كشف الكربة  ,فإذا مل تكشف احتجوا على هللا .
( إ حن َش َ
س حو َن َما تُ حش َرُكو َن ) أي  :يف وقت الضرورة ال تدعون أحد سواه وتنسون أصنامكم وآهلتكم وأندادكم كما قال تعا ( َوإِذَا
( َوتَ حن َ
ض هل َم حن تَ حد ُعو َن إِهال إِيهاهُ ) .
َم هس ُك ُم الضُُّّر ِيف الحبَ حح ِر َ
الفوائد :
 -1تقرير اإلنسان مبا ال ميكن دفعب .
-2أن هؤالء املكذبني عند الضراء ال يلجئون إال إ هللا .
-3أن هللا َييب دعوة املضطر ولو كان كافراً .
( الثالثاء  1434 / 11 / 25 /ه ـ .
-4أنب ال يصرف السوء إال هللا .
حساء َوال ه
ض هر ُعواح َولَ َكن
حسنَا تَ َ
ض هراء لَ َعله ُه حم يَتَ َ
ك فَأ َ
( َولََق حد أ حَر َسلنَآ إَ َىل أ َُم ٍم َِمن قَ حبلَ َ
ض هر ُعو َن ( )42فَلَ حوال إَ حذ َجا ُ
َخ حذنَ ُ
ءه حم بَأ ُ
اه حم بَالحبَأ َ
َ َ
ت قُلُوبُ ُه حم َوَزيه َن َهلُ ُم ال ه
اب ُك َِل َش حي ٍء َح هىت إَذَا فَ َر ُحواح
س ح
سواح َما ذُ ِك ُرواح بَه فَتَ ححنَا َعلَحي َه حم أَبح َو َ
ش حيطَا ُن َما َكانُواح يَ حع َملُو َن ( )43فَ لَ هما نَ ُ
قَ َ
ََ
َ
َ هَ
َ َ
َ
ني (. ) )45
َِبَا أُوتُواح أ َ
َخ حذنَ ُ
ب ال َحعالَ َم َ
ين ظَلَ ُمواح َوا حْلَ حم ُد ِّلِل َر َِ
سو َن ( )44فَ ُقط َع َداب ُر الح َق حوم الذ َ
اهم بَغحتَةا فَإذَا ُهم ُّم حبل ُ
[ األنعام . ] 45 – 42 :
---------ك ) هذه تسلية للنيب  , أي  :وهللا لقد أرسلنا رسالً إ أمم كثريين من قبلك .
( َولََق حد أ حَر َسلحنَا إَ َىل أ َُم ٍم َم حن قَبحلَ َ
اه حم ) يف الكالم حذف تقديره  :فكذبوا وكفروا فأخذناهم وأهلكناهم .
( فَأ َ
َخ حذنَ ُ
حس َاء ) يعين بالفقر والضيق يف العيش .
( بَالحبَأ َ
( َوال ه
ض هر َاء ) يعين األمراض واألسقام واآلالم .
 قال ابن عطية  :يف الكالم حذف يدل عليب الظاهر تقديره فكذبوا فأخذناهم  ,ومعناه الزمناهم وتابعناهم الشيء بعد الشيء ,
( البأساء ) املصائب يف األموال  ( ,والضراء ) يف األبدان  ,هذا قول األكثر  ,وقيل قد يوضع كل واحد بدل اآلخر .


قال أبو حيان  :هذا تسلية للرسول  وإن عادة األمم مع رسلهم التكذيب واملبالغة يف قسوة القلوب حىت هم إذا أخذوا
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بالباليا ال يتذللون هلل وال يسألونب كشفها .
 وقال ابن عاشور  :واملراد  :أن هللا قدم هلم عذاباً هيناً قبل العذاب األكرب  ,كما قال ( ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون
العذاب األكرب لعلهم يرجعون ) وهذا من فرط رمحتب املمازجة ملقتضى حكمتب ؛ وفيب إنذار لقريش بأهنم سيصيبهم البأساء والضراء
قبل االستئصال  ,وهو استئصال السيف.
ض هر ُعو َن ) لعل  :للتعليل  ,أي  :ألجل أن يتضرعوا إ هللا عز وجل وخيشونب وخيشعون .
( لَ َعله ُه حم يَتَ َ
قال الرازي  :فإن قيل  :أليس قولب ( بَ حل إياه تَ حد ُعو َن ) يدل على أهنم تضرعوا ؟ وههنا يقول  :قست قلوهبم ومل يتضرعوا.

قلنا  :أولئك أقوام  ,وهؤالء أقوام آخرون.
أو نقول أولئك تضرعوا لطلب إزالة البلية ومل يتضرعوا على سبيل اإلخالص هلل تعا فلهذا الفرق حسن النفي واإلثبات.
ِِ
َ ِ
ِِ
تكفري اخلطايا هبا والثواب على الصرب عليها ,وهل يثاب على البالء نـَ حف ِس ِب,
 قال ُ
ابن رجب رْحه هللا :من لَطَائف البَاليَا وفوائدها ُ
فيب اختالف بني العلماء.
ومنها :تذكري العبد بذنوبب فرمبا تاب ورجع منها إ هللا عز وجل.
وحدوث رقهتِها.
ومنها :زو ُال قسوة القلوب
ُ
ِ ِ
فيذكر ذُنُوبَبَ فَـيَ حخُر َج منب مثل َرأ ِ
فيغفر لب.
بعض السلف إن َ
العبد لَيُ حم ُ
قال ُ
َس الذباب من خشية هللا ُ
رض ُ
ُ
ومنها :انح ِك ِ ِ
ِ
ِ
طاعات الطائعني.
ب إ هللاِ ِمن كث ٍري ِمن
سارهُ هّلِل َعهز َو َج َل وذلهبُ وذلك أ َ
ُ
َح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وع بِقلبب إ هللا عز وجل و َ
الوقوف ببابب والتضر َ
الرج َ
ع لَبُ واالستكانة وذلك من أعظَ ِم فوائد البَالء وقد َذ هم هللاُ
ب للعبد ُ
ومنها :أهنا تُوج ُ
تكني لَبُ عند الشدائد.
َمن ال يَ حس ُ
ِ
ِ ِِ
اهم بِالحع َذ ِ
اه حم بِالحبَأح َساء
ضهر ُعو َن) وقال ( َولََق حد أ حَر َسلنَا إِ َ أ َُم ٍم ِمن قَـحبل َ
استَ َكانُوا لَرهب حم َوَما يَـتَ َ
َخ حذنَ ُ
ك فَأ َ
قال تعا َ ( :ولََق حد أ َ
اب فَ َما ح
َخ حذنَ ُ َ
ضهر ُعو َن ) .
َوال ه
ضهراء لَ َعله ُه حم يَـتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويف ِ
ضُر َعب.
الكتب
بعض
السابقة :إِن هللا لَيبتلي َ
العبد وهو ُحيبُّب ليَ حس َم َع تَ َ
داود  :سبحا َن ُمستخرِج الدعاء بالبَالء وسبحا َن ُمستخرِج الشك ِر بالهر َخ ِاء.
وقال ُ
بن عبد العزيز قال ُ
سعيد ُ
كل هللا جربيل حباجتب فيقول هللا :ال تعجل بإجابتب فإين أحب أن أمسع صوت ِ
عبدي املؤمن.
املؤمن بدعوة و ه
َ
َ
وقال ثابت :إذا دعا هللا ُ
جدا .وقد تقدمت اإلشارة إ فضل ذلك وشرفب.
ومنها :أن البالء يوصل إ قلبب لذة الصرب عليب أو الرضا بب وذلك مقام َع ِظيم ً
ومنها :أن البالء يقطع قلب املؤمن عن االلتفات إ املخلوق ويوجب لب اإلقبال على اخلالق وحده.
وقد حكى هللا عن املشركني إخالص الدعاء لب عند الشدائد فكيف باملؤمنني.
والبالء يوجب للعبد حتقيق التوحيد بقلبب وذلك على أعلى املقامات وأشرف الدرجات.
ويف ا ِإلسرائيليات يقول هللا عز وجل :البالء َيمع بيين وبينك والعافية َتمع بينك وبني نفسك.
ِ
ٍ
اءه حم
َس ُّ
هه حم قَ حد ُكذبُواح َج ُ
وإذا اشتد الكرب وعظم اخلطب كان الفرج حينئذ قريبًا يف الغالب .قال تعا ( َح هىت إِذَا ح
الر ُس ُل َوظَنُّواح أَنـ ُ
استَـحيأ َ
صُرنَا ) .
نَ ح
ِ
ِ
ول الهرس ُ ه ِ
يب ) .
صُر اّلِل أَال إِ هن نَ ح
ين َآمنُواح َم َعبُ َم َىت نَ ح
وقال تعا ( َح هىت يَـ ُق َ ُ
صَر اّلِل قَ ِر ٌ
ول َوالذ َ
ِِ
ِ
َسواح ِمن هرحو ِح اّلِلِ).
وس َ
ف َوأَخيب َوالَ تَـحيأ ُ
وأخرب عن يعقوب  أنب مل ييأس من لقاء يوسف وقال إلخوتب (ا حذ َهبُواح فَـتَ َح هس ُسواح من يُ ُ
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وقال ( عسى اّلِل أَن يأحتِي ِين هبِِم َِ
مجيعاً ) .
ََ ُ َ َ ح
وج ِد ا ِإلياس من كشفب من جهة املخلوق ووقع
ومن لطائف أسرار اقرتان الفرج باشتداد الكرب ,أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى ُ
التعلق باخلالق استجاب لب وكشف عنب.
فإن التوكل هو قطع االستشراف باليأس من املخلوقني كما قال اإلمام أمحد .واستدل عليب بقول إبراهيم  ملا عرض عليب جربيل
يف اهلواء وقال لب :ألك حاجة؟ فقال :أما إليك فال .
اّلِلِ فَـ ُه َو َح حسبُبُ ) .
والتوكل من أعظم األسباب اليت تطلب هبا احلوائج فإن هللا يكفي من توكل عليب كما قال ( وَمن يَـتَـ َوهك حل َعلَى ه
قال الفضيل :وهللا ولو يئست من اخللق حىت ال تريد منهم شيئًا ألعطاك موالك كما تريد .
َ
ض هر ُعوا ) أي فلم يتضرعوا حينئذ مع حتقق ما يستدعيب .
حسنَا تَ َ
اء ُه حم بَأ ُ
( فَلَ حوال إ حذ َج َ
 قال القرطيب  ( :لوال ) حتضيض  ,وهي اليت تلي الفعل مبعىن َهاله ؛ وهذا ِعتاب على ترك الدعاء  ,وإخبار عنهم أهنم مل
يتَضهرعوا حني نزول العذاب.
َ
ت قُلُوبُ ُه حم ) أي  :أصاهبم القسوة  ,وقسوة القلب  :غلظتب وشدتب حبيث ال يعترب وال يتعظ .
س ح
( َولَك حن قَ َ
اسي ِة قُـلُوبـهم ِمن ِذ حك ِر هِ
ِ ِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني ) .
اّلِل أُولَئِ َ
ك ِيف َ
 وقد حذر هللا من قسوة القلب فقال تعا (فَـ َويح ٌل ل حل َق َ ُ ُ ح ح
هِ
ِِ
ِِِ
اّلِلِ وَما نَـَزَل ِمن ح ِ
ين أُوتُوا
احلَق َوال يَ ُكونُوا َكالذ َ
َ
ين َآمنُوا أَ حن َختح َش َع قُـلُوبـُ ُه حم لذ حك ِر ه َ
وهو من صفات أهل الكتاب فقال تعا (أَ َملح يَأحن للهذ َ
ِ
ت قُـلُوبـُ ُه حم ) فوصف أهل الكتاب بالقسوة  ,وهنانا عن التشبب هبم .
اب ِم حن قَـحب ُل فَطَ َ
ال َعلَحي ِه ُم حاأل ََم ُد فَـ َق َس ح
الحكتَ َ



ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن هللا .
قال ابن القيم  :ما َ
أسباب قسوة القلب .

أوالا  :نقض العهد مع هللا .
ض ِهم ِميثَاقَـهم لَعنهاهم وجعحلنَا قُـلُوبـهم قَ ِ
ِ
ِ
اسيَةً ) .
ُ ح َ ُ ح َ ََ
َُ ح
قال تعا ( فَب َما نـَ حق ح
قال ابن عقيل يوماً يف موعظتب :يا من َيد يف قلبب قسوة ,احذر أن تكون نقضت عهداً ,فإن هللا يقول (فَبِما نَـ حق ِ
ض ِه حم ِميثَاقَـ ُه حم .)...
َ
الثاين  :طول األمل .
هِ
ِِ
ِِِ
ِ
اّلِلِ وَما نـََزَل ِمن ح ِ
ت
اب ِم حن قَـحب ُل فَطَ َ
ال َعلَحي ِه ُم حاأل ََم ُد فَـ َق َس ح
ين أُوتُوا الحكتَ َ
احلَق َوال يَ ُكونُوا َكالذ َ
َ
ين َآمنُوا أَ حن َختح َش َع قُـلُوبـُ ُه حم لذ حك ِر ه َ
(أَ َملح يَأحن للهذ َ
قُـلُوبـُ ُه حم ) .
ولذلك طول األمل ينسي اآلخرة  ,كما قال علي  :أخوف ما أخاف عليكم اثنتني  :طول األمل واتباع اهلوى  ,فطول األمل ينسي
اآلخرة  ,واتباع اهلوى يصد عن احلق .
فليس هناك أنفع للقلب من قصر األمل ( وهو العلم بقرب الرحيل ) .
الثالث  :كثرة األكل  ,ال سيما إن كان من الشبهات أو الشهوات .
قال بشر  :خصلتان تقسيان القلب  :كثرة الكالم  ,وكثرة األكل .
الرابع  :كثرة الذنوب .
قال تعا ( َك هال بل را َن علَى قُـلُوهبِِم ما َكانُوا يك ِ
حسبُو َن ) .
َح َ َ
َ
حَ
ويف املسند قال  ( إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبب  ,فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبب  ,وإن زاد زادت حىت يعلو
58

قلبب  ,فلذلك الران الذي ذكر هللا يف كتابب َ :ك هال بل را َن علَى قُـلُوهبِِم ما َكانُوا يك ِ
حسبُو َن ) .
َح َ َ
َ
حَ
قال بعض السلف  :البدن إذا عري رق  ,وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعتب .
قال ابن املبارك :
رأيت الذنوب متيت القلوب ويورث الذل إدماهنا .
وترك الذنوب حياة القلوب وخري ِ
لنفسك عصياهنا .
ٌ
ح


عًلمات رقة ولني القلب .

أوالا  :اإلكثار من ذكر هللا .
هِ
اّلِلِ أَال بِ ِذ حك ِر هِ ِ
وب ) .
ين َآمنُوا َوتَطح َمئِ ُّن قُـلُوبـُ ُه حم بِ ِذ حك ِر ه
اّلِل تَطح َمئ ُّن الح ُقلُ ُ
قال تعا ( الذ َ
قال رجل للحسن  ,يا أبا سعيد  ,أشكو إليك قسوة قليب  ,قال  :أذبب بذكر هللا .
قال بعض السلف  :دواء القلب من َخسة أشياء  :قراءة القرآن بالتفكر  ,وخالء البطن  ,وقيام الليل  ,والتضرع عند السحر ,
وجمالسة الصاحلني .
ثانيا  :العطف على املسكني .

فقد جاء رجل إ النيب  يشكو قسوة قلبب ؟ فقال لب الرسول ( : إذا أحببت أن يلني قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم املسكني)
رواه أمحد .

ثالثا  :زيارة املقابر .

قال  ( كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة  ,وترق القلب ) رواه أمحد .
إذا قسا القلب قحطت العني .
رابعاً  :كثرة ذكر املوت .
ولذلك قال  ( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ) رواه الرتمذي .
ملا يف ذلك من رقة القلب  ,ونشاط العبادة  ,وتعجيل التوبة  ,واإلقالع عن املعاصي .
قال سعيد بن جبري  :لو فارق املوت ذكر قليب لفسد .

خامس ا  :أكل احلالل .

قال الفضيل  :من عرف ما يدخل جوفب كتب عند هللا صديقاً .

وقال سهل التسرتي :من أكل احلالل أطاع هللا شاء أم أّب ,ومن أكل احلرام عصى هللا شاء أم أّب .

سادسا  :الدعاء بسالمة القلب .

كان  يقول ( اللهم إين أسألك قلباً سليماً  ) ..رواه أمحد .

سابع ا  :االستجابة ألمر هللا ورسولب .
قال تعا

سو ِّل ِّإذا دعا ُكم ِّلما يُح ِّيي ُكم وٱعل ُموا أ َّن ٱ َّّلل ي ُحو ُل بين ٱلمر ِّء وقل ِّب ِّهۦ وأنَّهۥُ ِّإلي ِّه تُحش ُرون).
لر ُ
(يأيُّها ٱلَّذِّين ءامنُوا ٱست ِّجيبُوا ِّ َّّللِّ و ِّل َّ

( َوَزيه َن َهلُ ُم ال ه
ش حيطَا ُن َما َكانُوا يَ حع َملُو َن ) أي  :وحسن هلم الشيطان املعاصي واإلصرار على الضالل .
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 واملراد بالشيطان اجلنس  ,وليس املراد شيطاناً واحداً .
 وقد ذكر تعا تزيني الشيطان يف آيات :
هه حم َع ِن ال هسبِ ِيل فَـ ُه حم ال يَـ حهتَ ُدو َن ) .
صد ُ
فقال تعا ( وَزيه َن َهلُ ُم الشحهيطَا ُن أ حَع َما َهلُ حم فَ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين ) .
وقال تعا ( َو َعاداً َوَمثُ َ
ود َوقَ حد تَـبَـ ه َ
صد ُ
ني لَ ُك حم م حن َم َساكن ِه حم َوَزيه َن َهلُ ُم الشحهيطَا ُن أ حَع َما َهلُ حم فَ َ
هه حم َع ِن ال هسب ِيل َوَكانُوا ُم حستَحبص ِر َ
سوا َما ذُ ِكَ ُروا بَه ) أي  :فلما تركوا وأعرضوا عما جاءهم من التذكري وجعلوه وراء ظهورهم .
( فَ لَ هما نَ ُ
 فالنسيان هنا الرتك  ,ألن النسيان لو كان على حقيقتب مل يؤاخذوا بب  ,إذ ليس هو من فعلهم .
 قال القرطيب  :قولب تعا ( فَـلَ هما نَ ُسواح َما ذُكُِرواح بِِب ) يُقال ِ :مل ذموا على النسيان وليس من فعلهم؟
فاجلواب أن ( نَ ُسوا ) مبعىن تركوا ما ذكروا بب  ,عن ابن عباس وابن ُجَريحج  ,وهو قول أيب علي .
وذلك ألن التارك للشيء إعراضاً عنب قد صريه مبنزلة ما قد ِ
نسي  ,كما يُقال  :تركب يف النِ حسي.
جواب آخر وهو أهنم تعرضوا للنسيان فجاز الذم لذلك ؛ كما جاز الذم على التعرض لسخط هللا عز وجل وعقابب.
اب ُك َِل َش حي ٍء ) أي  :فتحنا عليهم أبواب الرزق والرخاء واألنعام ومن كل ما خيتارون  ,استدراجاً منب تعا
( فَ تَ ححنَا َعلَحي َه حم أَبح َو َ

وإمالء هلم  ,عياذاً باهلل من مكره  ,وهلذا قال :
اّلِل ال ُِحي ُّ ِ
ني ) وهو الفرح على املعصية .
ب الح َف ِرح َ
( َح هىت إَ َذا فَ َر ُحوا ) فرح بطر ومرح  ,وهذا الفرح املذموم كما قال تعا (إِ هن هَ
ِ
ِ
اه حم بـَ حغتَةً )
َخ حذنَ ُ
قال القرطيب  :معناه بَطَروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء ال يَبِيد  ,وأنب دال على رضاء هللا عز وجل عنهم ( أ َ
أي استأصلناهم وسطونا هبم.
( َِبَا أُوتُوا ) أي  :مبا أعطوا من األموال واألوالد واألرزاق .

اه حم بَغحتَةا ) أي  :فجأة  ,أهلكناهم من غري مقدمات .
أَ
َخ حذنَ ُ
 وهذا أشد ما يكون من العذاب  ,أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة  ,ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم ملصيبتهم .
َ
َ
سو َن ) آيسون من كل خري .
( فَإ َذا ُه حم ُم حبل ُ
عن عقبة بن عامر  .عن النيب  قال ( إذا رأيت هللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيب ما حيب  ,فإمنا هو استدراج  ,مث تال رسول
ٍ
ِ ِِ
ِ
اه حم بَـ حغتَةً فَِإ َذا ُه حم ُمحبلِ ُسو َن ) .
َخ حذنَ ُ
اب ُك ِل َش حيء َح هىت إِ َذا فَ ِر ُحوا مبَا أُوتُوا أ َ
هللا  : فَـلَ هما نَ ُسوا َما ذُكُروا بب فَـتَ ححنَا َعلَحي ِه حم أَبحـ َو َ
قال احلسن  :م َكر بالقوم ورب الكعبة  ,أعطُوا حاجتهم مث أخذوا .
وقال احلسن  :من وسع هللا عليب فلم ير أنب ميكر بب فال رأي لب .
َ هَ
َ َ
ين ظَلَ ُموا ) أي  :أهلكوا واستؤصلوا عن آخرهم .
( فَ ُقط َع َداب ُر الح َق حوم الذ َ
 الدابر  :اآلخر  ,واملعىن  :قطعوا عن آخرهم .


قال أبو حيان  :قولب تعا ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) عبارة عن استئصاهلم باهلالك واملعىن  :فقطع دابرهم ونبب على

سبب االستئصال بذكر الوصف الذي هو الظلم  ,وهو هنا الكفر والدابر التابع للشيء من خلفب .
ََ
ني ) أي  :فاهلل حيمد على كل شيء  ,ومن ذلك  :أنب سبحانب وتعا حيمد على نصر الرسل وإهالك
ب ال َحعالَ َم َ
( َوا حْلَ حم ُد هّلِل َر َِ
الكافرين  ,فإن بذلك تتبني آياتب  ,وإكرامب ألوليائب  ,وإهانتب ألعدائب  ,وصدق ما جاءت بب املرسلون .
 وفيب تعليم املؤمنني كيف حيمدونب سبحانب عند نزول النعم اليت من أجلها هالك الظلمة الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون,
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فإهنم أشد على عباد هللا من كل شديد .


قال الزخمشري  :إيذان بوجوب احلمد هلل عند هالك الظلمة وأنب من أجل النعم وأجزل القسم .



وقال أبو حيان  :والذي يظهر أنب تعا ملا أرسل إ هؤالء األمم كذبوهم وآذوهم فابتالهم هللا تارة بالبالء  ,وتارة بالرخاء فلم

يؤمنوا فأهلكهم واسرتاح الرسل من شرهم وتكذيبهم وصار ذلك نعمة يف حق الرسل إذ أُنز هللا وعده على لساهنم هبالك املكذبني
فناسب هذا الفعل كلب اخلتم باحلمدلة.


وقال ابن عاشور  :وهذا احلمد شكر ألنب مقابل نعمة ,وإمنا كان هالكهم صالحاً ألن الظلم تغيري للحقوق وإبطال للعمل

بالشريعة ,فإذا تغري احلق والصالح جاء الدمار والفوضى وافتنت الناس يف حياهتم فإذا هلك الظاملون عاد العدل ,وهو ميزان قوام
العامل.
الفوائد :

 -1أن هللا أرسل رسالً للناس تبشرياً وحتذيراً .
-2اإلشارة إ أن الرسول حممد  آخر الرسل .
-3احلكمة من االبتالء بأنواع االبتالء وهي الرجوع إ هللا .
-4فضل التضرع واخلشوع هلل .
-5أن املسلم احلق عند احملن يرجع إ هللا .
 -6أن من ال يرجع ويتضرع عند احملن ففيب شبب من الكفار .
 -7ذم قسوة القلب  ,وأهنا سبب عدم االتعاظ واالعتبار .
 -8على املسلم أن يبتعد عن األسباب اليت تؤدي إ قسوة القلب .
-9عداوة الشيطان لإلنسان .
 -10أن هللا يستدرج عباده إذا أصروا على الكفر والعناد .
 -11ذم الفرح املذموم  ,وهو الفرح مبعصية هللا .
 -12هتديد للظاملني .
اخلميس 1434 / 11 / 27 /هـ ـ
 -13من نعم هللا إهالك املكذبني  ,ليكون ذلك تثبيتاً ألوليائب .
اّلِل مسَحع ُكم وأَبصارُكم و َختم علَى قُلُوبَ ُكم همن إَلَهٌ غَي ر هَ
ف اآلي َ
ات ُثُه ُه حم
اّلِل يَأحتَي ُكم بَ َه انظُحر َك حي َ
( قُ حل أ ََرأَيح تُ حم إَ حن أ َ
َخ َذ هُ َ ح َ ح َ َ ح َ َ َ َ
ف نُ َ
ح
ص َِر ُ َ
حُ
ص َدفُو َن (. ) )46
يَ ح
[ األنعام . ] 46 :
---------( ق حل ) أي  :قل يا حممد هلؤالء املكذبني املعاندين .

( أ ََرأَيح تُ حم ) أخربوين .
اّلِلُ مسَح َع ُك حم ) أي  :سلبكم مسعكم فأصبحتم ال تسمعون .
َخ َذ ه
( إَ حن أ َ
ارُك حم ) أي  :سلبكم بصركم فأصبحتم ال تبصرون األشياء .
( َوأَبح َ
صَ
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مفهوما .
( َو َختَ َم َعلَى قُلُوبَ ُك حم ) فطبع عليها  ,حىت ال تفقهوا قوال وال تبصروا حجة  ,وال تفهموا
ً
ِ
ص َار َو حاألَفحئِ َد َة قَلِيالً َما تَ حش ُكُرو َن) .
ألن هللا هو الذي أعطاكم إياها كما قال تعا (قُ حل ُه َو الهذي أَنح َشأَ ُك حم َو َج َع َل لَ ُك ُم ال هس حم َع َو حاألَبح َ
وحيتمل أن عبارة عن منع االنتفاع هبما النفع الشرعي .
( من إَلَهٌ غَي ر هَ
اّلِل يَأحتَي ُك حم بَ َه ) أي :هل أحد غري هللا يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبب هللا منكم؟ ال يقدر على ذلك أحد سواه,
َح
حُ
فلم عبدت معب َم حن ال قدرة لب على شيء إال إذا شاءه هللا  ,وهذا من أدلة التوحيد وبطالن الشرك .
وإذا مل يكن غري هللا يأَت بذلك َ ,
 قولب تعا (يَأحتِي ُك حم بِِب ) الضمري يف قولب ( بب ) أي  :مبا ذكَِر مما أخذه هللا منكم .
 قال ابن جرير  :وهذا من هللا تعا ذكره  ,تعليم نبيهب احلجة على املشركني بب  ,يقول لب  :قل هلم  :إن الذين تعبدوهنم من دون
القادر على كل ما أراد,
هللا ال ميلكون لكم ًّ
ضرا وال ً
نفعا ,وإمنا يستحق العباد َة عليكم من كان بيده الضر والنفع ,والقبض والبسطُ ,
ال العاجز الذي ال يقدر على شيء.


قال اْلازن  :وإمنا ذكر هذه األعضاء الثالثة  ,ألهنا أشرف أعضاء اإلنسان فإذا تعطلت هذه األعضاء  ,اختل نظام اإلنسان

وفسد أمره وبطلت مصاحلب يف الدين والدنيا.
ف حاآل َ
يات ) أي  :نبينها ونوضحها ونفسرها وننوعها حىت يعلموا أنب سبحانب هو املستحق للعبادة  ,وأن ما
ص َِر ُ
( انحظُحر َك حي َ
ف نُ َ
يعبدون من دونب باطل وضالل .
 التصريف  :اجمليء باآليات على جهات خمتلفة  ,تارة إنذاراً  ,وتارة إعذاراً  ,وتارة ترغيباً  ,وتارة ترهيباً .

 قال القرطيب  :وتصريف اآليات اإلتيان هبا من جهات ؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب وحنو ذلك.
 واآلية هي العالمة الدالة على عظمة هللا ووحدانيتب سبحانب  ,وقد نوع هللا اآليات ووضحها .
ِ
ِ
ف حاآل ِ
هِ
يات لَِق حوٍم يَ حش ُكُرو َن ) .
ص ِر ُ
ب خيَحُر ُج نَـبَاتُبُ بِِإ حذ ِن َربِِب َوالهذي َخبُ َ
ث ال خيَحُر ُج إِهال نَ ِكداً َك َذل َ
ك نُ َ
قال تعا ( َوالحبَـلَ ُد الطي ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س
وقال تعا ( قُ حل ُه َو الح َقاد ُر َعلَى أَ حن يَـحبـ َع َ
يق بَـ حع َ
ث َعلَحي ُك حم َع َذاباً م حن فَـ حوق ُك حم أ حَو م حن َححتت أ حَر ُجل ُك حم أ حَو يَـحلبِ َس ُك حم شيَعاً َويُذ َ
ض ُك حم بَأح َ
ف حاآل ِ
بَـ حع ٍ
يات لَ َعله ُه حم يَـ حف َق ُهو َن ) .
ص ِر ُ
ض انحظُحر َكحي َ
ف نُ َ
وقال تعا ( ولََق حد صهرفحـنَا ِيف ه َذا الح ُقر ِ
هاس ِم حن ُك ِل َمثَ ٍل وَكا َن حِ
آن لِلن ِ
اإلنح َسا ُن أَ حكثَـَر َش حي ٍء َج َدالً ) .
َ َ
َ ح
َ
 فكل شيء يف الكون دال على وحدانية هللا تعا .
ض واختِ ِ
ِ
ِِ
الف اللهحي ِل والنـ َ ِ
ِ ه ِ ِ
اّلِلُ ِم َن
هاس َوَما أَنحـَزَل ه
قال تعا ( إِ هن ِيف َخحل ِق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر ِ َ ح
َ
ههار َوالح ُفحلك ال ِيت َحَتري يف الحبَ ححر مبَا يَـحنـ َف ُع الن َ
ض َآل ٍ
ٍ
ال هسم ِاء ِمن م ٍاء فَأَحيا بِِب حاألَرض بـع َد موِهتَا وب ه ِ ِ
ص ِر ِ
اح وال هسح ِ
يف ِ
ني ال هس َم ِاء َو حاأل حَر ِ
يات
اب الح ُم َس هخ ِر بَـ ح َ
ث ف َيها م حن ُك ِل َدابهة َوتَ ح
الريَ ِ َ َ
حَ
ح َ َ ح َ ح ََ
َ ح َ
لَِق حوٍم يَـ حع ِقلُو َن ) .
ِ
وقال تعا (وِمن آياتِِب خحلق ال هسماو ِ
ٍ ِ ِِ
ات َو حاأل حَر ِ
ني )
اختِ ُ
الف أَلح ِسنَتِ ُك حم َوأَلح َوانِ ُك حم إِ هن ِيف ذَل َ
ض َو ح
ك َآليات ل حل َعالم َ
َ ح َ َ ُ ََ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اّلِلُ الهذي َرفَ َع ال هس َم َاوات بِغَ حِري َع َمد تَـَرحونَـ َها ) وقال تعا ( الهذي َخلَ َق َسحب َع
وخلق السموات من أعظم اآليات كما قال تعا ( ه
ت فَارِج ِع الحبصر هل تَـرى ِمن فُطُوٍر مثُه ارِج ِع الحبصر َكهرتَـ ِ ِ
ك الحبصر خ ِ
ٍ
ِ
ٍ ِ
اسئاً
ح َ ََ ح
ب إِلَحي َ َ َ ُ َ
َمسَ َاوات طبَاقاً َما تَـَرى ِيف َخحل ِق الهر حمحَ ِن م حن تَـ َف ُاو ح َ َ َ َ ح َ ح
ني يَـحنـ َقل ح
َوُه َو َح ِسريٌ ) .
اجلاحد
فواعجباً كيف يعصى اإللب أم كيف َيحده
ُ
تدل على أنب واحد
ويف كل شيء لب آية
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( ُثُه ُه حم ) أي  :مث هم بعد هذا البيان والتوضيح .
ص َدفُو َن ) يعرضون فال يعتربون وال يتعظون .
( يَ ح
الفوائد :
-1حتدي هؤالء الذين أشركوا باهلل هبذه املسألة .
 -2أن اإلنسان إذا أصيب يف مسعب أو بصره أو سائر جسده فليلجأ إ هللا .
 -3رمحة هللا بعباده حيث صرف اآليات هلم ونوعها .
 -4ذم من يعرض عن اآليات .
( قُل أَرأَي ت ُكم إَ حن أَتَا ُكم ع َذاب هَ
ك إَاله الح َق حو ُم الظهالَ ُمو َن (. ) )47
اّلِل بَ حغتَةا أ حَو َج حه َرةا َه حل يُ حهلَ ُ
ح َ ُ
ح َ حَ ح
[ األنعام . ]ًٍ 47 :
---------اّلِل ) أي  :عقوبة هللا .
اب ه
( قُ حل أ ََرأَيح تَ ُك حم إَ حن أَتَا ُك حم َع َذ ُ
( بَغحتَةا ) أي  :فجأة وأنتم ال تشعرون بب حىت بغتكم وفجأكم كما لو كنتم نيام .
( أ حَو َج حه َرةا ) أي  :ظاهراً عياناً  ,كما لو أنتم أيقاظ  , ,كأن يأتيكم العذاب بعد أن تُعاينوا أسبابب  ,وتروا أوائلب  ,حىت يقع بكم
جهرة عياناً وأنتم تنظرون إليب وهذا كقولب تعا (أَفَأ َِم َن أ حَه ُل الح ُقَرى أَ حن يَأحتِيَـ ُه حم بَأح ُسنَا بَـيَاتاً َوُه حم نَائِ ُمو َن  .أ ََو أ َِم َن أ حَه ُل الح ُقَرى أَ حن يَأحتِيَـ ُه حم
حى َوُه حم يَـحل َعبُو َن ) .
بَأح ُسنَا ُ
ض ً
ِ ِ
وقيل  ) :بَـ حغتَةً ) ليالً (أ حَو َج حهَرةً ) إتيان العذاب هناراً كما يف قولب تعا (قُ حل أ ََرأَيحـتُ حم إِ حن أَتَا ُك حم َع َذابُبُ بَـيَاتاً أ حَو نـَ َهاراً َماذَا يَ حستَـ حعج ُل محنبُ
الح ُم حج ِرُمو َن ) واألول أصح .
وقد ضعف هذا القول ابن عاشور فقال  :فالعذاب الذي َييء بغتة هو الذي ال تسبقب عالمة وال إعالم بب.والذي َييء جهرة هو
ِِ
ض ممُح ِطُرنَا ) أو يسبقب إعالم
الذي تسبقب عالمة مثل الكسف احملكي يف قولب تعا ( فَـلَ هما َرأ حَوهُ َعا ِرضاً ُم حستَـ حقبِ َل أ حَوديَت ِه حم قَالُوا َه َذا َعا ِر ٌ
هعوا ِيف َدا ِرُك حم ثَالثَةَ أَيه ٍام) فإطالق اجلهرة على سبق ما يشعر حبصول الشيء إطالق جمازي ,
وها فَـ َق َ
بب كما يف قولب تعا ( :فَـ َع َقُر َ
ال َمتَتـ ُ
وليس املراد من البغتة احلاصل ليالً ومن اجلهرة احلاصل هناراً .


وقال الشنقيطي  :وهذا التفسري ليس كما ينبغي ,بل التحقيق أن معىن ( بغتة ) أي :أتاكم العذاب يف حال كونب مباغتاً ,أي:

مفاجئاً  ,وقولب ( جهرة ) أن يأتيكم العذاب بعد أن تعاينوا أسبابب وتروا أوائلب حىت بكم جهرة عياناً وأنتم تنظرون إليب .
ك إَهال الح َق حو ُم الظهالَ ُمو َن ) االستفهام إنكاري مبعىن النفي  ,أي  :ما يهلك بالعذاب إال أنتم ألنكم ظاملون بكفرهم باهلل ,
( َه حل يُ حهلَ ُ
ألن الشرك باهلل أعظم الظلم .
قال القرطيب  :أي هل يهلك إاله أنتم لشرككم ؛ والظلم هنا مبعىن الشرك  ,كما قال لقمان البنب ( يا بين الَ تُ حش ِرحك باهلل إِ هن الشرك
ِ
يم ) .
لَظُحل ٌم َعظ ٌ
 فإن قيل  :جاء يف األحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم كفار ِشل من فيهم من املسلمني  ,وهذه اآلية بينت أنب ال
يُهلك إال القوم الظاملون ؟
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قيل  :بأن العذاب لو ِشل وأهلك من هو معهم  ,أن هذا اهلالك متحيص لب  ,وأنب يبعث يوم القيامة يف نعمة من هللا ورمحة وأجر .
وقيل  :أن هذا يف قصص األنبياء  ,وأن الغالب أن الكالم يف األمم والرسل  ,والقرآن قص علينا أن كل أمة علم هللا أن اهلالك
هِ
ين َآمنُوا َم َعبُ
أمر نبيها ومن معب فخرجوا منها وُنوا  ,كما ذكر تعا أنب ُنى هوداً بقولب ( َولَ هما َجاءَ أ حَمُرنَا ُنَهحيـنَا ُهوداً َوالذ َ
سيأتيها َ ,
هِ
ِ ٍِ
ين َآمنُوا َم َعبُ بَِر حمحٍَة ِمنها ) .
بَر حمحَة منها ) وقال تعا ( َولَ هما َجاءَ أ حَمُرنَا ُنَهحيـنَا ُش َعحيباً َوالذ َ
الفوائد :
 -1هتديد الكفار بعذاب هللا .
 -2أن عذاب هللا أحياناً يأَت بغتة وأحياناً جهرة .
 -3حتر م الظلم وأنب سبب للهالك والعقوبة .
َ
هَ
َ
َ
ين َك هذبُواح بَآيَاتَنَا
َصلَ َح فًَلَ َخ حو ٌ
ني إَاله ُمبَ َِ
آم َن َوأ ح
( َوَما نُ حرس ُل ال ُحم حر َسل َ
ين فَ َم حن َ
ف َعلَحي َه حم َوالَ ُه حم َححي َزنُو َن (َ )48والذ َ
ين َوُمنذ َر َ
ش َر َ
س ُهم ال َحع َذ ُ َ
س ُقو َن (. ) )49
ميََ ُّ ُ
اب ِبَا َكانُواح يَ حف ُ
[ األنعام . ] 49 – 48 :
---------َ
َ
َ
ين ) أي  :وما نرسل الرسل إال مبشرين ملن آمن باجلنات واخلريات  ,ومنذرين من كفر
ني إَهال ُمبَ َِ
( َوَما نُ حرس ُل ال ُحم حر َسل َ
ين َوُم حنذ َر َ
ش َر َ
بالنار والعقوبات  ,مل نرسل املرسلني لتكون بيدهم خزائن السماوات واألرض  ,أو يكون مالئكة  ,أو يقرتح عليهم من شاء كل ما
شاء من التعنتات  ,ال  ,ليس األمر كذلك  ,وإمنا أرسلناهم تبشرياً وإنذاراً .
 التبشري اإلخبار مبا يسر  ,مسي بذلك ألن البشر يظهر على الوجب  ,واإلنذار  :هو اإلعالم املقرون بالتخويف .
 والبشارة أغلب ما تطلق على اإلخبار مبا يسر خاصة  ,وجاء يف القرآن إطالقها على اإلخبار مبا يسوء كقولب (فَـب ِشرُهم بِع َذ ٍ
اب
َ ح ح َ
أَلِي ٍم ) إما هتكماً  ,وإما أن هذا أسلوب من أساليب العرب .
 يف هذه اآلية حصر مهمة الرسل بالتبشري واإلنذار  ,حىت ال يتوهم متوهم أن لب قدرة على اهلداية أو الرزق أو الربوبية .
 ويف هذه اآلية بيان مهمة من مهمات الرسل  ,وللرسل وظائف :

أوالا  :التبشري للمؤمن واإلنذار للكافر .
قال تعا (وما نـُرِسل الحمرسلِ ِه ِ
ِِ
ين ) .
ََ ح ُ ُح َ َ
ين َوُمنذر َ
ني إال ُمبَش ِر َ
ِ
ِِ
ين لِئَاله يَ ُكو َن لِلن ِ
الر ُس ِل ) .
هاس َعلَى اّلِلِ ُح هجةٌ بَـ حع َد ُّ
ين َوُمنذر َ
وقال تعا ( ُّر ُسالً ُّمبَش ِر َ
وقال تعا (وما نـُرِسل الحمرسلِ ِ ِ
ِِ
ف َعلَحي ِه حم َوالَ ُه حم َححيَزنُو َن )
صلَ َح فَالَ َخـ حو ٌ
ََ ح ُ ُح َ َ
ين فَ َم حن َآم َن َوأَ ح
ين َوُمنذر َ
ني إاله ُمبَش ِر َ
اك ش ِ
اهداً َوُمبَ ِشراً َونَ ِذيراً ) .
وقال تعا (إِنها أ حَر َسحلنَ َ َ

ثاني ا  :رمحة للناس .
ِ ِ
ني ) .
قال تعا ( َوَما أ حَر َسحلنَ َ
اك إِهال َر حمحَةً لحل َعالَم َ

ثالثا  :البالغ املبني .
ك الحبالَغُ واّلِل ب ِ
ِ
ِ
صريٌ بِالحعِبَ ِاد ) .
قال تعا (وإن تَـ َولهحواح فَإهمنَا َعلَحي َ َ َ ُ َ
وقال تعا ( هما َعلَى الهرس ِ
غ َواّلِلُ يَـ حعلَ ُم َما تُـحب ُدو َن َوَما تَكحتُ ُمو َن ) .
ول إِاله الحبَالَ ُ
ُ
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ني ) .
ك الحبَالَ ُ
وقال تعا (فَِإن تَـ َولهحواح فَِإهمنَا َعلَحي َ
غ الح ُمبِ ُ
رابعا  :الدعوة إ هللا .

قال تعا ( ولََق حد بـعثحـنَا ِيف ُك ِل أُهم ٍة هرسوالً أ َِن حاعب ُدواح اّلِل و ِ
وت ) .
اجتَنبُواح الطهاغُ َ
ََ ح
َ ََ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك من هرس ٍ
اعبُ ُدون ) .
ول إِهال نُوحي إِلَحيب أَنهبُ َال إِلَبَ إِهال أَنَا فَ ح
وقال تعا ( َوَما أ حَر َسحلنَا من قَـحبل َ
ُ

خامسا  :إقامة احلجة .
ِ
ِِ
ين لِئَاله يَ ُكو َن لِلن ِ
الر ُس ِل ) .
هاس َعلَى اّلِلِ ُح هجةٌ بَـ حع َد ُّ
ين َوُمنذر َ
وقال تعا ( ُّر ُسالً ُّمبَش ِر َ
اب ِمن قَـبلِ ِب لََقالُوا ربـهنا لَوَال أَرس حلت إِلَيـنا رسـوالً فَـنتهبِع آياتِك ِمن قَـب ِل أَن ن ِ
اهم بِع َذ ٍ
هذ هل َوََنحَزى ) .
َ َ ح ح َ َ حَ َ ُ َ َ َ َ
ح
ح
وقال تعا ( َولَحو أَنها أ حَهلَكحنَ ُ َ
وعندما يصيحون بالنار بعد أن حييط هبم العذاب من كل جانب وينادون ويصرخـون تقول هلم خزنة جهنم :
ِ
ِ ِ ِ
كما قال تعا ( قَالُوا أَوَمل تَ ُ ِ
ض َال ٍل ) .
ين إِهال ِيف َ
َح
ك تَأحتي ُك حم ُر ُسلُ ُكم بالحبَـينَات قَالُوا بَـلَى قَالُوا فَ حاد ُعوا َوَما ُد َع ـ ـ ـ ـاء الح َكاف ِر َ
آم َن ) بقلبب .
( فَ َم حن َ

َصلَ َح ) عمل اجلوارح  ,وإصالح العمل يكون بأمرين  :اإلخالص  ,ومتابعة الشريعة .
( َوأ ح

والقاعدة املقررة عند العلماء :أن اإلميان إذا جاء مطلقاً ومل يُعطف عليب العمل الصاحل فهو يشمل اإلميان من اجلهات الثالث :إميان
القلب باالعتقاد ,وإميان اللسان باإلقرار ,وإميان اجلوارح بالعمل الصاحل ,وإذا ُعطف عليب العمل الصاحل كقولب (إن الذين آمنوا وعملوا
َصلَ َح) انصرف اإلميان إ ركنب األكرب وهو االعتقاد القليب ,وصار اإلصالح بعده يُراد بب األعمال.
الصاحلات) قولب هنا ( َآم َن َوأ ح
ف َعلَحي َه حم ) فيما يستقبلونب من أهوال  ,فهم آمنون .
( فًَل َخ حو ٌ

( َوال ُه حم َححي َزنُو َن ) أي :بالنسبة إ ما فاهتم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتها ,فاهلل وليهم فيما خلفوه ,وحافظهم فيما

تركوه .
هَ
ين َك هذبُوا بَآيَاتَنَا ) هذا القسم الثاين من الذين أرسل إليهم الرسل  ,وهم من كذب بآيات هللا .
( َوالذ َ
 وآيات هللا كونية وشرعية :
اآلية الكونية القدرية  ( .فهي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ) .
وهي ما نصبب هللا ( جل وعال ) ليدل بب خلقب على أنب الواحد األحد املستحق للعبادة  ,كالشمس والسماء واألرض وحنوها  ,وكل
ما يف الكون من خملوقات هللا شاهد بكمال هللا وقدرتب وعزتب وأنب املستحق للعبادة
ض واختِ ِ
ِ
ِِ
الف اللهحي ِل والنـ َ ِ
ِ ه ِ ِ
اّلِلُ ِم َن
هاس َوَما أَنحـَزَل ه
قال تعا ( إ هن ِيف َخحل ِق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر ِ َ ح
َ
ههار َوالح ُفحلك ال ِيت َحَتري يف الحبَ ححر مبَا يَـحنـ َف ُع الن َ
ض َآل ٍ
ٍ
ال هسم ِاء ِمن م ٍاء فَأَحيا بِِب حاألَرض بـع َد موِهتَا وب ه ِ ِ
ص ِر ِ
اح وال هسح ِ
يف ِ
ني ال هس َما ِء َو حاأل حَر ِ
يات
اب الح ُم َس هخ ِر بَـ ح َ
ث ف َيها م حن ُك ِل َدابهة َوتَ ح
الريَ ِ َ َ
حَ
ح َ َ ح َ ح ََ
َ ح َ
لَِق حوٍم يَـ حع ِقلُو َن ) أي  :لعالمات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون  ,وهو املعبود وحده .
 الكفر باآليات الكونية يكون بأمور  :أن َيحد أن اخلالق سبحانب خلقها فيدعي أن الذي خلقها  ,أو أن يعتقد أن لب شريكاً يف
خلقب  ,أو أن لب معيناً يف خلقب .
اآليات الشرعية الدينية  ,كآيات هذا القرآن العظيم  ( .ال يستطيع البشر أن يأتوا مبثلب ) .
ِ
ات هِ
ِ
ومنب قولب تعا (رسوالً يـحتـلُو علَي ُكم آي ِ
ني َر ُسوالً ِمحنـ ُه حم يَـحتـلُو َعلَحي ِه حم آيَاتِِب ) .
اّلِل ) وقولب تعا ( ُه َو الهذي بَـ َع َ
ث ِيف حاألُميِ َ
َُ َ َح ح َ
ومسيت آيات  ,مجع آية  ,ألهنا عالمة على صدق من جاء هبا .
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والكفر باآليات الشرعية إما ِبحودها ,أوبتكذيبها ,أو باالستكبار والعناد  ,كما قالوا عن القرآن :إنب سحر ,وأساطري األولني .
اب ) أي  :يصيبهم العذاب إصابة مباشرة .
( ميََ ُّ
س ُه ُم ال َحع َذ ُ

 واملسيس  :وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غري أن حيول بينهما حائل  ,وعرب باملسيس ليبني أن حر ذلك العذاب وأملب
ِ
ٍِ
ِ
َح ٌد ) .
يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غري حائل  ,وعذاب هللا ال مياثلب عذاب (فَـيَـ حوَمئذ ال يـُ َعذ ُ
َح ٌد َ .وال يُوث ُق َوثَاقَبُ أ َ
ب َع َذابَبُ أ َ
َ
س ُقو َن ) بسبب فسقهم  ( ,والباء ) سببية  ,أي  :ميسهم العذاب بسبب كوهنم كانوا فاسقني يف دار الدنيا  ,والفسق
( ِبَا َكانُوا يَ حف ُ
املراد بب هنا الكفر .
هِ
هار ) ويطلق ويراد بب ما دون الكفر كقولب تعا ( َوَكهرهَ
ين فَ َس ُقوا فَ َمأح َو ُاه ُم الن ُ
 الفسق يطلق ويراد بب الكفر كقولب تعا ( َوأَهما الذ َ
إِلَي ُكم الح ُك حفر والح ُفس َ ِ
صيَا َن ) .
وق َوالحع ح
ح ُ ََ ُ
الفوائد :
 -1منة هللا بإرسال الرسل .
 -2أن إرسال الرسل يتضمن هذين الشيئني  :البشارة  ,واإلنذار .
-3أن الناس ينقسمون يف دعوة الرسل إ قسمني  :مصدق  ,ومكذب .
-4حكمة هللا يف انقسام الناس إ ذلك .
 -5وجوب اإلميان وإصالح العمل .
 -6أن التكذيب بآيات هللا سبب للعقوبة  .الثالثاء 1434 / 12 / 3 /
ندي َخزآئَن هَ
ول لَ ُكم َع َ
َل قُ حل َه حل يَ حستَ َوي اْلَ حع َمى
ب َوال أَقُ ُ
وحى إَ َه
ول لَ ُك حم إََِين َملَ ٌ
ك إَ حن أَتهبَ ُع إَاله َما يُ َ
( قُل اله أَقُ ُ ح
َ ُ
اّلِل َوال أَ حعلَ ُم الحغَحي َ
َ
ري أَفًَلَ تَ تَ َف هك ُرو َن (. ) )50
َوالحبَص ُ
[ األنعام . ] 50 :
---------( قُ حل ) يقول تعا لرسولب  آمراً لب أن يقول لكفار قريش  ,حينما طلبوا منب اآليات تعنتاً .

 فاآلية رد على الذين يطلبون من النيب  اآليات ويقرتحوهنا .
ول لَ ُكم َع حن َدي َخزائَن هَ
اّلِل ) أي  :لست أملكها وال أتصرف فيها .
( ال أَقُ ُ ح
َ ُ
ب ) أي  :وال أقول لكم  :إين أعلم الغيب  ,إمنا ذاك من علم هللا  ,وال أطلع منب إال على ما أطلعين عليب .
( َوال أَ حعلَ ُم الحغَحي َ
ك ) أي  :وال أدعي أين ملَك  ,إمنا أنا بشر من البشر .
( َوال أَقُ ُ
ول لَ ُك حم إََِين َملَ ٌ
وحى ) أي  :ما أتبع فيما أدعوكم إليب إال وحي هللا الذي يوحيب إِل  ,كما قال تعا ( قُ حل إِهمنَا أَنَا بَ َشٌر ِمثحـلُ ُك حم
( إَ حن أَتهبَ ُع إَهال َما يُ َ
ِل ) .
وحى إِ َه
يُ َ
 والوحي  :لغة اإلعالم  ,واصطالحاً  :هو إعالم هللا تبارك وتعا ألحد أنبيائب بالشرع .
ِ
ِ
ِل ) يف هذا أن من خصائص الرسل عن بقية البشر بالوحي  ,وهناك خصائص اختص هبا
وحى إِ َه
 قولب تعا (إ حن أَتهبِ ُع إهال َما يُ َ
األنبياء دون بقية البشر :
66

أوالا  :الوحي :

ِ
ِ
ِل ) .
وحى إِ َه
قال تعاىل ( قُ حل إهمنَا أَنَا بَ َشٌر مثحـلُ ُك حم يُ َ

ثانيا  :تنام أعينهم دون قلوهبم .
قال  - يف حديث اإلسراء – ( وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوهبم ) رواه البخاري .
ثالثا  :التخيري عند املوت .

قال  ( ما من نيب ميرض إال خري بني الدنيا واآلخرة ) متفق عليب .

رابع ا  :أحياء يف قبورهم .
قال  ( األنبياء أحياء يف قبورهم ) رواه أبو يعلى .
وقال  ( رأيت موسى يصلي يف قربه ) رواه مسلم .
خامس ا  :ال تأكل األرض أجسادهم .
قال  ( إن هللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء ) رواه أبو داود .
سادسا  :يقربون حيث ميوتون .

قال  ( مل يقرب نيب إال حيث ميوت ) رواه أمحد .
وهلذا فإن الصحابة رضوان هللا عليهم دفنوا الرسول  يف حجرة عائشة  ,حيث قبضت روحب فيها .

سابع ا  :العصمة مما ال يليق .
كالكذب والغش واخليانة .

( قُ حل ) يا حممد بعد أن تبني هذا .
َ
دي إليب  ,ومن ضل عنب ومل يَن َقد لب ؟
ري ) أي  :هل يستوي من اتبع احلق ُ
( َه حل يَ حستَ َوي حاْلَ حع َمى َوالحبَص ُ
وه َ
احل ُّق َكمن ُهو أ حَعمى إِهمنَا يـتَ َذ هكر أُولُو حاألَلحبا ِ
ب).
ك ِم حن َربِ َ
كما قال تعا (أَفَ َم حن يَـ حعلَ ُم أَهمنَا أُنح ِزَل إِلَحي َ
َ
ك حَ َ ح َ َ
َ ُ
( أَفًَل تَ تَ َف هك ُرون ) االستفهام للتوبيخ والتقريع  ,يعين أبعد هذا تعرضون فال تتفكرون .
الفوائد :
-1أن النيب  ال يعلم الغيب .
 -2أن مهمة الرسول التبليغ واإلنذار .
 -3أن النيب متبع للوحي وما جاء عن هللا .
 -4فضل اإلميان واهلدى .
 -5ذم عمى البصرية .
َ
َ ََ
َ
َنذر بَ َه اله َذين َُيَافُو َن أَن ُححي َ َ ََ
يع له َعله ُه حم يَته ُقو َن (. ) )51
س َهلُم ِمن ُدونه َوََلٌّ َوالَ َشف ٌ
( َوأ ح
َ
ش ُرواح إ َىل َرِّب حم لَحي َ
[ األنعام . ] 51 :
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---------( َوأَنح َذ حر بَ َه ) أي  :وأنذر هبذا القرآن يا حممد  ,وأعلمهم مبا عند هللا من األوامر والنواهي .
واإلنذار  :اإلعالم بالشيء على وجب التخويف .
 قولب تعا ( بب ) أي  :بالقرآن وهذا هو الصحيح ورجحب ابن جرير .
وقد رجح هذا القول  :ابن جرير  ,والقرطيب  ,والبغوي  ,وابن عطية  ,وابن اجلوزي .
أ-لداللة السياق  ,قال أبو حيان  :ملا أخرب أنب ال يتبع إال ما يوحى إليب  ,أمره أن ينذر بب .
ب -أن األو عود الضمري إ أقرب مذكور وهو قولب ( ما يوحى إِل )  ,ولذلك قال الشنقيطي  :وأصح األقوال يف مرجع الضمري :
أنب راجع إ القرآن املعرب عنب بقولب ( إن أتبع إال ما يوحى إِل ) .
وقيل  :إ هللا  ,وقيل  :إ اليوم اآلخر .
هَ
ش ُروا إَ َىل َرِّبََ حم ) أي  :الذين يؤمنون بالبعث والقيامة واحلشر  ,وخيافـون ذلك اليوم حينما َيمعهم يف ذلك
ين َُيَافُو َن أَ حن ُححي َ
( الذ َ
اليوم كما قال تعا ( َوَخيَافُو َن يـَ حوماً َكا َن َشُّرهُ ُم حستَ ِطرياً ) .
 اختلف يف املراد ب( الذين خيافون ) :
فقيل  :كل من خاف من البعث  ,سواء كان مسلماً فإنب ينذر ليرتك املعاصي  ,أو كان من أهل الكتاب فينذر ليتبع احلق  ,ورجحب
القرطيب  ,وابن عطية  ,وابن اجلوزي .
هِ
ين َخيَافُو َن أَ حن ُححي َشُروا إِ َ َرهبِِ حم ) عموم من خاف احلشر  ,وآمن بالبعث من مسلم
لعموم اللفظ  ,قال أبو حيان  :وظاهر قولب (الذ َ
ويهودي ونصراين .
ب -أنب  كان مبعوثاً للكل  ,فكلهم منذرين .
وقيل  :املراد باالسم املوصول هم املؤمنون .
وبب قال ابن كثري  ,والقامسي .
قالوا  :ألن لب شاهداً من القرآن كقولب ( إمنا تنذر الذين خيشون رهبم بالغيب وأقاموا الصالة ) وقولب ( إمنا تنذر من اتبع الذكر وخشي
الرمحن بالغيب ) .
 فإن قيل  :ملا خض اإلنذار على الذين خيافون أن حيشروا  ,مع أن القرآن إنذار لألسود واألبيض (تَـبَ َارَك اله ِذي نَـهزَل الح ُفحرقَا َن َعلَى
عب ِدهِ لِي ُكو َن لِحلعالَ ِم ِ
ِِ
هاس ) ؟
َ َ
َح َ
ني نَذيراً ) وقال تعا (أَ حن أَنحذر الن َ
اف و ِع ِ
ِ ِ ِ
يد ) مع أنب
ألن اإلنذار يؤثر فيهم ملا حل هبم من اخلوف  ,خبالف من ال خياف احلشر كقولب تعا ( فَ َذك حر بالح ُقحرآن َم حن َخيَ ُ َ
تذكري لألسود واألبيض  ,وكقولب (إِهمنَا تُـحن ِذر م ِن اتـهبع ِ
الذ حكَر ) وهو من ـ ـ ـ ــذر لألسود واألبيض .
ُ َ ََ
 يف اآلية وجوب اإلنذار بالقرآن  ,لكن ال ينتفع بب إال من آمن بالقيامة ولقاء هللا .
كما قال تعا (فَِإهمنَا ي هسرنَاه بِلِسانِ ِ ِ ِ ِ
ني َوتُـحن ِذ َر بِِب قَـ حوماً لُداً ) .
َ ح ُ َ َ
ك لتُبَشَر بِب الح ُمتهق َ
اف و ِع ِ
ِ ِ ِ
يد ) .
وقال تعا ( فَ َذكحر بالح ُقحرآن َم حن َخيَ ُ َ
س َهلُ حم َم حن ُدونََه َوََلٌّ ) أي  :ال يتوالهم أحد دون هللا .
( لَحي َ
َ
يع ) أي  :وال يشفع هلم أحد من دون هللا .
( َوال َشف ٌ
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يقضى بينهم من نوع دفع الضر ,
 والشفاعة  :التوسط للغري ِبلب منفعة أو دفع مضرة  ,فشفاعة النيب  ألهل املوقف أن َ
وشفاعتب  ألهل اجلنة بدخوهلا من نوع جلب منفعة .
( لَ َعله ُه حم يَته ُقو َن ) الالم للتعليل  ,أي  :ألجل أن يتقوا هللا  ,فيفعلون أوامره وَيتنبون نواهيب .
الفوائد :
 -1وجوب اإلنذار بالقرآن .
-2أنب ليس كل أحد يقبل النذارة .
 -3إثبات احلشر .
 -4أن اإلميان باليوم اآلخر سبب لقبول اهلدى واحلق .
ٍ َ َ
ك َمن َح ََ َ
َ َ َ
َ هَ
ك َعلَحي َهم َِمن َش حي ٍء
سابَ َ
( َوالَ تَط ُحرد الذ َ
ساّبم ِمن َش حيء َوَما م حن ح َ
ين يَ حدعُو َن َربه ُهم بالحغَ َداة َوال َحعش َِي يُ َري ُدو َن َو حج َههُ َما َعلَحي َ ح َ
َ
َ
ني (. ) )52
فَ تَط ُحر َد ُه حم فَ تَ ُكو َن م َن الظهال َم َ
[ األنعام . ] 52 :
---------َ هَ
ين يَ حد ُعو َن َربه ُه حم ) قال الطربي :نزلت هذه اآلية يف سبب مجاعة من ضعفاء املسلمني ,قال املشركون لرسول هللا :
( َوال تَط ُحرد الذ َ
لو طردت هؤالء عنك لغشيناك وحضرنا جملسك  ,وأراد النيب  طمعاً يف إسالمهم  ,فنهاه هللا أن يبعد هؤالء الذين يدعون هللا من
جملسب من أجل الكفار الفجرة .
هِ
احلَيَاةِ ُّ
الدنحـيَا َوال تُ ِط حع
يد ِزينَةَ ح
يدو َن َو حج َهبُ َوال تَـ حع ُد َعحيـنَ َ
اك َعحنـ ُه حم تُ ِر ُ
ين يَ حد ُعو َن َربـه ُه حم بِالحغَ َداةِ َوالح َع ِش ِي يُِر ُ
اصِ حرب نَـ حف َس َ
كما قال ( َو ح
ك َم َع الذ َ
َم حن أَ حغ َف حلنَا قَـ حلبَبُ َع حن ِذ حك ِرنَا َواتـهبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ حَمُرهُ فُـُرطًا ) .


قولب تعا (يَ حد ُعو َن َربـه ُه حم ) املراد بالدعاء هنا دعاء املسألة  ,ودعاء العبادة  ,فدعاء املسألة  ,أن يقول  :يا ربنا اغفر ِل وارمحين ,

ودعاء العبادة  ,أن يقوم ويصلي ويصوم وحيج  ,ووجب كون العابد داعياً  ,ألنب بعبادتب يريد بذلك ثواب هللا واخلوف من عقابب  ,فهو
دعاء بلسان احلال .
( بَالحغَ َداةَ والحع َش َي ) الباء هنا مبعىن (يف) وتأَت الباء مبعىن (يف) كقولب تعا (وإِنه ُكم لَتَمُّرو َن علَي ِهم م ِ
ني َ .وبِاللهحي ِل أَفَال تَـ حع ِقلُو َن).
صبِح َ
َ ح ُ َح ح ُ ح
َ َ ِ
واملراد بالغداة والعشي  :املراد بذلك الصلوات اخلمس  ,وقيل  :بالغداة صالة الصبح  ,وبالعشي صالة العصر  ,وقيل  :اآلية أعم من
الصالة  ,وهذا الصحيح  ,ألهنم يدعون هللا ويعبدونب بأنواع العبادات من صالة وغريها  ,أول النهار وآخره .
 ويف ختصيص الغداة والعشي عدة أوجب :
قيل  :أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار  ,والغداة والعشي  ,يعنون أهنم دائمون على ذلك .

وقيل  :أن أول النهار وآخره من أفضل األوقات اليت تُنتهز فيها فرصة العبادات .
( يُ َري ُدو َن َو حج َههُ ) أي  :يبتغون بذلك العمل وجب هللا الكر م  ,فهم خملصون فيما هم من العبادات والطاعات  ,ال يريدون رياء وال
مسعة  ,وال غرضاً من أغراض الدنيا .
 يف هذه اآلية هنى هللا عز وجل نبيب  عن طرد ضعفاء املسلمني  ,وأمره قي آية أخرى أن يصرب نفسب معهم  ,وأن ال تعدو
هِ
يدو َن َو حج َهبُ َوال تَـ حع ُد
ين يَ حد ُعو َن َربـه ُه حم بِالحغَ َداةِ َوالح َع ِش ِي يُِر ُ
اصِ حرب نـَ حف َس َ
عيناه عنهم إ أهل اجلاه واملنزلة يف الدنيا فقال تعا ( َو ح
ك َم َع الذ َ
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احلَيَاةِ ُّ
الدنحـيَا َوال تُ ِط حع َم حن أَ حغ َفحلنَا قَـحلبَبُ َع حن ِذ حك ِرنَا َواتـهبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ حَمُرهُ فُـُرطاً ) .
يد ِزينَةَ ح
َعحيـنَ َ
اك َعحنـ ُه حم تُ ِر ُ
ِ ِِ ه ِ
ين َآمنُوا ) وقولب ( َويَا قَـ حوِم َم حن
وهذا الطلب وهو طرد ضعفاء املسلمني  ,طلبب قوم نوح من نوح فأّب كقولب تعا عنب ( َوَما أَنَا بطَارد الذ َ
يـحنصرِين ِمن هِ
ت قُـلُوبـُ ُه حم ) .
اّلِل إِ حن طََرحدتُـ ُه حم أَفَال تَ َذ هكُرو َن )  ,وهذا من تشابب قلوب الكفار املذكور يف قولب ( تَ َشابَـ َه ح
َ ُُ َ
 اعلم أن حمبة املساكني هلا فوائد كثرية :
منها  :أهنا توجب إخالص العمل هلل .
ألن اإلحسان إليهم حملبتهم ال يكون إال هلل تعا  ,ألن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالباً.

الكرب .
ومنها  :أهنا تزيل ح

ألن املستكرب ال يرضى جمالسة املساكني  ,كما سبق عن رؤساء قريش واألعراب .

ومنها  :أنب يوجب صالح القلب وخشوعب .
أحببت أن يلني قلبُك فأطعم املسكني  ,وامسح
ففي حديث أيب هريرة ( أن رجالً شكى إ رسول هللا  قسوة قلبب  ,فقال لب  :إن
َ
رأس اليتيم ) رواه أمحد .
ومنها  :أن جمالسة املساكني توجب رضى من َيالسهم برزق هللا عز وجل  ,وتعظم عنده نعمة هللا  ,وجمالسة األغنياء توجب
ك إِ َ َما
التسخط بالرزق ومد العني إ زينتهم وما هم فيب  ,وقد هنى هللا عز وجل نبيب  عن ذلك فقال تعا ( َوال متَُهد َن َعحيـنَـحي َ
ِ
احلياةِ ُّ ِ
ِ
متـ ِِ
ك َخحيـٌر َوأَبحـ َقى ) وقال  ( انظروا إ من دونكم  ,وال تنظروا إ من
الدنحـيَا لنَـ حفتِنَـ ُه حم ف ِيب َوِرحز ُق َربِ َ
َح
هعنَا بب أ حَزَواجاً محنـ ُه حم َزحهَرةَ حََ
فوقَكم  ,فإنب أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ) .

ومنها  :أن النيب  أوصى حبب املساكني .

قال أبو الدرداء (أوصاين رسول هللا  أن أنظر إ دوين ,وال أنظر إ من فوقي ,وأوصاين أن أحب املساكني وأن أدنو منهم) .
وكان عون بن عبد الب َيالس األغنياء فال يزال يف غم  ,ألنب ال يزال يرى من هو أحسن منب لباساً ومركباً وطعاماً ومسكناً  ,فرتكهم
وجالس املساكني فاسرتاح .
ويف احلديث ( اللهم إين أسألك فعل اخلريات  ...وحب املساكني ) .
ويروى أن داود كان َيالس املساكني ويقول  :مسكني بني مساكني .
قال ابن رجب :وحب املساكني مستلزم إلخالص العمل هلل تعا  ,واإلخالص هو أساس األعمال الذي ال تثبت األعمال إال عليب .
ومل يزل السلف يوصون حبب املساكني .
كتب الثوري إ بعض إخوانب  :عليك بالفقراء واملساكني والدنو منهم  ,فإن رسول هللا  كان يسأل ربب حب املساكني .
ويروى عن أيب هريرة قال  :كان جعفر بن أيب طالب حيب املساكني وَيلس إليهم وحيدثهم وحيدثونب  ,وكان النيب  يكنيب أبا
املساكني .
وكانت زينب بنت خزمية تسمى أم املساكني لكثرة إحساهنا إليهم  ,وتوفيت يف حياة النيب . 
ِِ
ين ) .
ومر احلسن بن علي على مساكني يأكلون  ,فدعوه فأجاهبم وأكل معهم وتال ( إِنهبُ ال ُِحي ُّ
ب الح ُم حستَكحرب َ
وكان ابن عمر ال يأكل غالباً إال مع املساكني  ,وكان يقول  :لعل بعض هؤالء أن يكون ملكاً يوم القيامة .
وكان سفيان الثوري يعظم املساكني  ,وَيفو أهل الدنيا  ,فكان الفقراء يف جملسب هم األغنياء واألغنياء هم الفقراء .
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وقال سليمان التيمي  :كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء واملساكني .
وقال الفضيل  :من أراد عز اآلخرة فليكن جملسب مع املساكني .
 وفيب أِهية اإلخالص .
( ما علَي َ َ َ
ساّبََ حم َم حن َش حي ٍء ) أي  :ال تؤاخذ بأعماهلم وذنوهبم كقول نوح ( إِ حن ِح َسابـُ ُه حم إِهال َعلَى َرِيب )  ,وهذا كالتعليل ملا
َ َح
ك م حن ح َ
قبلب  ,واملعىن  :ال تؤاخذ بذنوهبم وال مبا يف قلوهبم إن أرادوا بصحبتك غري وجب هللا  ,وهذا على فرض تسليم ما قالب املشركون  ,وإال
يدو َن َو حج َهبُ )
فقد شهد هللا هلم باإلخالص بقولب (يُِر ُ
َ َ
ك َعلَحي َه حم َم حن َش حي ٍء فَ تَط ُحر َد ُه حم ) أي  :ال تؤاخـذ أنت حبساهبم وال هم حبسابك فلم تطردهم .
سابَ َ
( َوَما م حن ح َ
َ
َ
ني ) الظلم معناه  :وضع الشيء يف غري موضعب  ,فمن طرد مسلماً طيباً كرمياً يستحق التقدير واإلحسان على
( فَتَ ُكو َن م َن الظهال َم َ
خاطر خبيث  ,فقد وضع األمر يف غري موضعب  ,حيث طرد من يستحق ال ُقحرب على خاطر من يستحق البعد .
ِ
ك).
ت لَيَ ححبَطَ هن َع َملُ َ
 قال القرطيب  :وهذا كقولب تعا ( لَئ حن أَ حشَرحك َ
الفوائد :

 -1حتر م طرد ضعفاء املسلمني الذين يريدون احلق .
 -2دفاع هللا عن هؤالء املؤمنني .
-3فضل من يريد بعملب وجب هللا .
-4أن الرسول ليس مسؤوالً عن هؤالء  ,فاهلل يتو أمورهم .
اخلميس  1434 / 12 / 5 /هـ
 -5التحذير من الظلم .
اّلِل بَأَ حعلَ م بَال ه َ
ض لَِي ُقولواح أ ََه ُؤالء م هن ه َ َ َ
ين (. ) )53
ك فَ تَ نها بَ حع َ
( َوَك َذلَ َ
س هُ
ض ُه م بَبَ حع ٍ َ
َ
شاك َر َ
َ
اّلِلُ َعلَحيهم ِمن بَ حيننَا أَلَحي َ
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---------ض ُه حم بَبَ حع ٍ
ض ) أي  :ابتلينا واختربنا وامتحنا بعضهم ببعض .
ك فَ تَ نها بَ حع َ
( َوَك َذلَ َ
 يعين  :الشريف بالوضيع  ,والعريب باملو  ,والغين بالفقري .
ض ورفع بعض ُكم فوق بعض درجت ِّليبلُو ُكم فِّي ما ءاتى ُكم إِّ َّن ربَّك
كما قال تعا يف آخر سورة األنعام ( وهُو ٱلَّذِّي جعل ُكم خلئِّف ٱِلر ِّ

ب وإِّنَّهۥُ لغفُور َّر ِّحيم ) .
س ِّري ُع ٱل ِّعقا ِّ

( لَي ُقولُوا أَهؤ َ
الء ) الضعفاء الذين ال مكانة هلم  ,وال مال  ,وال جاه .
َُ
َ
اّلِلُ َعلَحي َه حم َم حن بَ حينَنَا ) أي  :ليقول األشراف واألغنياء أهؤالء الضعفاء والفقراء من هللا عليهم باهلداية والسبق إ اإلسالم من
( َم هن ه
دوننا ! قالوا  :ذلك إنكاراً واستهزاء .

 قال ابن كثري  :وذلك أن رسول هللا  كان غالب من اتبعب يف أول البعثة  ,ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد واإلماء ,
ومل يتبعب من األشراف إال قليل كما قال قوم نوح لنوح (وما نَـر َاك اتهـبـع ِه ه ِ
ِ ِ
ي الهرأح ِي ) وكما قال هرقل ملك الروم
ََ َ َ َ َ
ك إال الذ َ
ين ُه حم أ ََراذلُنَا بَاد َ

أليب سفيان حني سألب عن تلك املسائل فقال لب  :اتبعب ضعفاء الناس أو أشرافهم ؟ قال  :بل ضعفاؤهم  ,فقال  :هم أتباع الرسل ,
والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون مبن آمن من ضعفائهم  ,ويعذبون من يقدرون عليب منهم  ,وكانوا يقولون (أَهؤ َ
الء َم هن ه
َُ
اّلِلُ
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َعلَحي َه حم َم حن بَ حينَنَا ) أي  :ما كان هللا ليهدي هؤالء إ اخلري -لو كان ما صاروا إليب إليب خرياً – ويدعنا كما قالوا ( لَحو َكا َن َخ حرياً َما
َسبَـ ُقونَا إِلَحي ِب ) .
 قال ابن عطية  :فابتالء املؤمنني باملشركني هو ما يلقون منهم من األذى  ,وابتالء املشركني باملؤمنني هو أن يرى الرجل الشريف
من املشركني قوماً ال شرف هلم قد عظمهم هذا الدين وجعل هلم عند نبيب قدراً ومنزلة  ,واإلشارة بذلك إ ما ذكر من طلبهم أن
يطرد الضعفة .


قال الشنقيطي  :أجرى هللا تعا احلكمة بأن أكثر أتباع الرسول ضعفاء الناس  ,ولذلك ملا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان

عن نبينا  : أأشرف الناس يتبعونب  ,أم ضعفاؤهم؟ فقال  :بل ضعفاؤهم .قال  :هم أتباع الرسل .
فإذا عرفت ذلك فاعلم أنب تعا أشار إ أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعض ,فإن أهل املكانة والشرف واجلاه يقولون :لو
ض ُه حم بِبَـ حع ٍ
ض ليقولوا أهؤالء َم هن
كان يف هذا الدين خري ملا سبقنا إليب هؤالء ,ألنا أحق منهم بكل خري كما قال هنا (وكذلك فَـتَـنها بَـ حع َ
هللا َعلَحي ِهم ِمن بَـحينِنَآ) آلية إنكاراً منهم أن مين هللا على هؤالء الضعفاء دوهنم ,زعماً منهم أهنم أحق باخلري منهم ,وقد رد هللا قوهلم هنا
ِِ
ين َآمنُواح لَ حو َكا َن َخ حرياً هما َسبَـ ُقونَآ إِلَحي ِب
س هللاُ بِأ حَعلَ َم) وقد أوضح هذا املعىن يف آيات أخر كقولب تعا ( َوقَ َ
ال الذين َك َفُرواح للهذ َ
بقولب (أَلَحي َ
ِ
وإِ حذ َمل) اآلية ,وقولب (أ ََحيسبو َن أَهمنَا ُمنِد ِ ِ
ني نُ َسا ِرعُ َهلُ حم ِيف اخلريات بَل اله يَ حش ُعُرو َن) ,إ غري ذلك من اآليات.
ُّه حم بِب من هم ٍال َوبَن َ
ُ
َ ح
ح َُ
 فاألغنياء غالباً يبتلون بالفقراء ويفتنون مبا يعطيب هللا للفقراء من الدين واإلميان  ,والفقراء غالباً يبتلون مبا يعطيب هللا لألغنياء من
أعطي هؤالء الغىن والدنيا وحنن خري منهم ومل نعطها ؟ حيسدوهنم على غناهم  ,كما أن األغنياء يقولون
الدنيا  ,فيقول الفقراء  :كيف َ
 :كيف يكون هؤالء الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا وحنن خري منهم .
 وقد أخرب هللا تعا أن هذا االبتالء حيتاج إ صرب  ,وأن هلل حكمة كما قال (وجعحلنا بـعض ُكم لِبـع ٍ ِ
ك
صِ ُربو َن َوَكا َن َربُّ َ
ض فحتـنَةً أَتَ ح
َ َ َ َ َح َ ح َ ح
بِ
صرياً) .
َ
فقال تعا رداً عليهم :
اّلِل بَأَ حعلَم بَال ه َ
ين ) أي  :أليس هو أعلم بالشاكرين لب بأقواهلم وأفعاهلم وضمائرهم  ,فيوفقهم ويهديهم سبل السالم ,
شاك َر َ
س هُ َ
( أَلَحي َ
وخيرجهم من الظلمات إ النور  ,ويهديهم إليب صراطاً مستقيماً .
ِل الحم ِ
 وسبقت مباحث الشكر  ,وأنب يكون من هللا للعبد (إِ هن ربـهنَا لَغَ ُفور َش ُكور) ومن العبد لربب (أَ ِن ا حش ُكر ِِل ولِوالِ َديح َ ِ
ص ُري)
ٌ
ٌ
َ
ك إ َه َ
ح ََ
( إِنهبُ َكا َن َعحبداً َش ُكوراً ) .

الفوائد :
-1أن الدنيا دار ابتالء واختبار .
-2على اإلنسان أن يعلم أن ما يكون بالدنيا من فقر أو مرض أو غريِها فهو ابتالء واختبار .
-3فضل الشكر هلل .
اءك اله َذين ي حؤَمنُو َن بَآياتَنَا فَ ُقل سًلَم َعلَي ُكم َكتَب ربُّ ُكم َعلَى نَ حف َس َه ال هر حْحَةَ أَنههُ من َع َمل َمن ُكم س َ ٍ
اب َمن
( َوإَذَا َج َ
وءا ِبَ َهالَة ُثُه تَ َ
َ
َ
َُ
ح َ ٌ ح ح َ َ ح
َ ح ُ ا
ب ع َدهَ وأَصلَح فَأَنهه غَ ُف َ
يم ()54
َح َ ح َ ُ ٌ
ور هرح ٌ
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( وإَ َذا ج ه َ
ين يُ حؤَمنُو َن بَآياتَنَا ) اختلف يف املراد هبؤالء :
اء َك الذ َ
َ ََ

فقيل  :هم الذين هناه هللا عن طردهم وهم املستضعفون من املؤمنني .

وبب قال القرطيب  ,وابن جزي  ,والشوكاين  ,والشنقيطي .

وقيل  :نزلت يف قوم أصابوا ذنوباً عظاماً ومل يرد عليهم  ,فنزلت اآلية  ,ورجحب الطربي .
ومن املفسرين من محل اآلية على عمومها .
كابن عطية  ,والرازي  ,وابن تيمية  ,والقامسي  ,والسعدي .
وحجتهم عموم اللفظ .
قال ابن عطية  :وهي على هذا تعم مجيع املؤمنني دون أن تشري إ فرقة .
وقال الرازي  :واألقرب من هذه األقاويل أن حتمل اآلية على عمومها .
ًلم َعلَحي ُك حم ) أي  :فأكرمهم بالسالم عليهم  ,تطييباً خلواطرهم وإكراماً هلم .
( فَ ُق حل َس ٌ

 قال ابن عطية  :قال مجهور املفسرين ( الذين ) يراد هبم القوم الذين كان عرض طردهم فنهى هللا عز وجل عن طردهم  ,وشفع
ذلك بأن أمر بأن يسلم النيب صلى هللا عليب وسلم عليهم ويؤنسهم .
الم َعلَحي ُك حم ) قيل  :أن النيب ِ أمَر بأن يُسلم عليهم مبتدئاً إياهم بالسالم  ,وقيل  :إن هذا السالم هو من جهة
 قولب تعا ( َس ٌ
هللا  ,أي  :أبلغهم منا السالم ملا احتقرهم أعداء هللا .


قال القرطيب  :وعلى الوجهني ففيب دليل على فضلهم ومكانتهم عند هللا تعا .

وقال  :ويستفاد من هذا احرتام الصاحلني واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم ؛ فإن يف ذلك غضب هللا  ,أي حلول عقابب مبن آذى
أحداً من أوليائب.

ِ
ََ
ت ُك هل
ب َربُّ ُك حم َعلَى نَ حفسه ال هر حْحَةَ ) أي :أوجب ذلك على نفسب إَياب فضل وإحسان وامتنان ,وقد قال تعا ( َوَر حمحَِيت َوس َع ح
( َكتَ َ
َش حي ٍء ) وقال  ( ملا قضى هللا اخلحلق :كتب يف كتابب فهو عنـده فوق العرش :إن رمحيت سبقت غضيب ) متفق عليب .
َ َ
َ ٍ
ه
عصي هللا بب فهو جهالة عمداً كان أو
( أَنهُ َم حن َعم َل م حن ُك حم ُسوءا ِبَ َهالَة ) أي  :بسفاهة  ,وهلذا أمجع الصحابة على أن كل ذنب َ
جهالً  ,ألن من يعصي هللا فهو جاهل باهلل وبقدره وعظمتب .
 وليس املراد باجلهالة هنا اجلهالة اليت هي ضد العلم  ,ألن من يعمل السوء وهو جاهل غري عامل ال يؤاخذ وال ذنب عليب بل هو
معذور .
 والسوء  :السيئة  ,مسيت سيئة ألهنا تسوء صاحبها يف الدنيا ويف اآلخرة  ,يف الدنيا بظهور آثارها عليب من اهلم والضيق يف الصدر
ِ
اّلِل أَ حن يـ حه ِديبُ ي حشرح ص حدره لِ ِإل حس ِ
الم َوَم حن
واخللق والرزق  ,فيفقد من السعادة يف احلياة بقدر ما عمل من السوء  ,قال تعا (فَ َم حن يُِرد هُ َ َ َ َ ح َ َُ
ِ
ِ
اّلِل ص حدره لِ حِإل حس ِ
الم فَـ ُه َو َعلَى نُوٍر ِم حن َربِِب فَـ َويح ٌل
ضيِقاً َحَرجاً َكأَهمنَا يَ ه
ص حد َرهُ َ
صعه ُد ِيف ال هس َماء ) وقال تعا (أَفَ َم حن َشَر َح هُ َ َُ
يُِرحد أَ حن يُضلهبُ َحَي َع حل َ
لِحل َق ِ
اّلِلِ )  .وتسوؤه آجالً بعد موتب ملعاقبتب عليها إن مل يتب منها أو يتداركب هللا بعفوه .
اسيَ ِة قُـلُوبـُ ُه حم ِم حن ِذ حك ِر ه
اب َم حن بَ حع َدهَ ) أي :رجع عما كان عليب من املعاصي من بعد املعصية  ,وذلك باإلقالع عن هذه املعصية ,والندم على فعلها,
( ُثُه تَ َ
والعزم على عدم العودة إليها  ,وأن تكون خالصة هلل تعا  ,وأن تكون يف وقتها املناسب  :قبل حضور املوت وبلوغ الروح احللقوم ,
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وقبل طلوع الشمس من مغرهبا .
 فالتوبة  :هي الرجوع والعودة إ هللا واإلنابة إليب  ,أي  :الرجوع من املعصية إ الطاعة .
َصلَ َح ) أي  :وأصلح عملب وأناب وأخلص هلل تعا يف املستقبل  ,وترك هذه املعصية والبعد عنها .
( َوأ ح
ور ) اسم من أمساء هللا .
( فَأَنههُ غَ ُف ٌ
قال السعدي  :الغفور  :الذي مل يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب .
قال ابن القيم :
وهو الغفور فلو أتى بقراهبا من غري شرك بل من العصيان
سبحانب هو واسع الغفران .
ألتاه بالغفران ملء قراهبا
ٍ ِ ٍ
ور ذُو الهر حمحَِة ) وقال
متضمـن للمغفرة الواسعة كما قال تعا (فَِإ حن َك هذبُ َ
(وَربُّ َ
ك الحغَ ُف ُ
وك فَـ ُق حل َربُّ ُك حم ذُو َر حمحَة َواس َعة )  ,وقال تعا َ
ِ
ت ُك هل َش حي ٍء ) .
تعا ( ورمحَِيت َوس َع ح
واملغفرة  :هي سرت الذنب عن اخللق  ,والتجاوز عن عقوبتب  ,كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول هللا  قال ( يدين
املؤمن يوم القيامة من ربب – عز وجل – حىت يضع كنفب – أي سرته ورمحتب – فيقرره بذنوبب  ,فيقول  :أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف
ذنب كذا ؟ فيقول  :نعم  ,أي ريب  ,حىت إذا قرره بذنوبب  ,ورأى يف نفسب أنب هلك  ,قال هللا  :سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها
لك اليوم ) رواه البخاري ومسلم .
ومنب مسي املغفر  ,وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيب السهام .
 اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم :
أوالا  :حمبة هللا ومحده وشكره على رمحتب لعباده وغفرانب لذنوهبم .

ثانيا  :فتح باب الرجاء واملغفرة للشاردين عن هللا تعا واملسرفني على أنفسهم  ,فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة هللا ورمحتب
أعظم كما قال تعا ( إن ربك وسع ملغفرة )  ,وقد تكفل هللا باملغفرة ملن تاب (وإِِين لَغفهار لِمن تَاب وآمن وع ِمل ص ِ
احلاً مثُه حاهتَ َدى )
َ َ ٌ َح َ َ ََ ََ َ َ
اب َو َآم َن َو َع ِم َل َع َمالً
 ,بل من فضلب وجود وكرمب أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إ حسنات قال تعا عن التائبني (إِهال َم حن تَ َ
احلاً فَأُولَئِ ِ
صِ
اّلِل سيِئاهتِِم حسنَ ٍ
اّلِلُ َغ ُفوراً َرِحيماً ) .
ات َوَكا َن ه
َ
َ
ك يـُبَد ُل هُ َ َ ح َ َ
ِ
هار
(وإِين لَغَف ٌ
ثالثا  :اإلكثار من األعمال الصاحلة واحلسنات ألهنا من أسباب احلصول على مغفرة هللا للسيئات السالفة قال سبحانب َ
لِمن تَاب وآمن وع ِمل ص ِ
احلاً مثُه حاهتَ َدى ) .
َح َ َ ََ ََ َ َ
رابعا  :إن كونب سبحانب غفوراً وغفاراً للذنوب ال يعين أن يسرف املسلم يف اخلطايا والذنوب ويتجرأ على معصية هللا تعا حبجة أن
ِ
هللا غفور رحيم ,ألن املغفرة ال تكون إال بشروطها وانتفاء موانعها قال سبحانب (إ حن تَ ُكونُوا ِِ
ني َغ ُفوراً).
ني فَِإنهبُ َكا َن ل حألَهوابِ َ
صاحل َ
َ

خامس ا  :سؤال هللا عز وجل هبذا االسم الكر م مغفرة الذنوب ووقاية شرها  ,ألنب سبحانب وحده الذي ميلك غفران الذنوب  ,وال
ميلك ذلك أحد سواه .

سادسا  :جماهدة النفس على التخلق خبلق الصفح عن الناس وسرت أخطائهم وعوراهتم واالهتداء هبدي القرآن الكر م الذي يأمر
ِ
ني َع ِن الن ِ
هاس ) .
بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة باحلسنة  ,قال سبحانب يف وصف املتقني ( والح َعاف َ
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َ
وك فَـ ُق حل َربُّ ُك حم ذُو َر حمحٍَة َو ِاس َع ٍة )
يم ) اسم من أمساء هللا دال على إثبات صفة الرمحة الواسعة هلل تعا  ,كما قال تعا (فَِإ حن َك هذبُ َ
( َرح ٌ
ِ
ت ُك هل َش حي ٍء ) .
وقال تعا ( َوَر حمحَِيت َوس َع ح
 ورمحة هللا تعا لعباده نوعان :
اْلوىل  :رمحة عامة .
وهي جلميع اخلالئق بإَيادهم  ,وتربيتهم  ,ورزقهم  ,وإمدادهم بالنعم والعطايا  ,وتصحيح أبداهنم  ,وتسخري املخلوقات من نبات
وحيوان ومجاد يف طعامهم وشراهبم  ,ومساكنهم  ,ولباسهم  ,وحركاهتم  ,وغري ذلك من النعم اليت ال تعد وال حتصى.
الثانية  :رمحة خاصة .
وهذه الرمحة ال تكون إال للمؤمنني فريمحهم هللا يف الدنيا بتوفيقهم إ اهلداية والصراط املستقيم  ,ويثبتهم عليب  ,ويدافع عنهم
وينصرهم على الكافرين ويرزقهم احلياة الطيبة ويبارك هلم فيها  ,وميدهم بالصرب واليقني عند املصائب  ,ويغفر هلم ذنوهبم  ,ويكفرها
ِِ
ني
باملصائب  ,ويرمحهم يف اآلخرة بالعفو عن سيئاهتم والرضا عنهم واإلنعام عليهم بدخول اجلنة  ,كما قال تعا ( َوَكا َن بِالح ُم حؤمن َ
َرِحيماً ) .
قال الشيخ ابن عثيمني  :فهي رمحة إميانية دينية دنيوية .
 ومن أعظم آثار رمحة هللا تعا إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً هلم من الظلمات إ النور ,كما قال تعا ( َوَما
ٍ
اك إِهال ر حمحةً لِحلعالَ ِمني) وقال تعا (ونـَهزلحنا علَيك الح ِكت ِ ِ
ِ ِِ
ني).
دى َوَر حمحَةً َوبُ حشَرى لحل ُم حسلم َ
أ حَر َس حلنَ َ َ َ َ َ
َ َح َ َ َ
اب تحبـيَاناً ل ُك ِل َش حيء َوُه ً
 ومن رمحتب  :سبحانب مغفرتب لذنوب عباده بالصفح عنهم  ,وتكفري سيئاهتم  ,وفتح باب التوب هلم  ,كما قال تعا (قُ حل يَا
ِ
ِعب ِادي اله ِذين أَسرفُوا علَى أَنحـ ُف ِس ِهم ال تَـ حقنطُوا ِمن ر حمح ِة هِ
مجيعاً إِنهب هو الحغَ ُف ِ
الذنُوب َِ
يم ) .
َ
حََ
َ َ َ حَ َ
اّلِل إِ هن ا هّلِلَ يَـ حغفُر ُّ َ
ح
ُ
ُ َُ
ور الهرح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّم
 ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرمحة  ,فقد مدح هبا أشرف رسلب فقال (لََق حد َجاءَ ُك حم َر ُس ٌ
ول م حن أَنحـ ُفس ُك حم َع ِز ٌيز َعلَحيب َما َعنت ح
ح ِريص علَي ُكم بِالحم حؤِمنِني رُؤو ٌ ِ
يم )  ,ومن أمسائب  ( نيب الرمحة ) ومدح الصحابة بقولب ( ُر َمحَاءُ بَـحيـنَـ ُه حم )  ,وخص أبو بكر من
ف َرح ٌ
َ ٌ َح ح ُ َ َ
بينهم بقولب ( أرحم أميت بأميت أبو بكر ) .


اآلثار املرتتبة على معرفتنا ّبذا االسم :

أوالا  :حمبة هللا احملبة العظيمة  ,وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آثار رمحة هللا يف اآلفاق ويف النفس واليت ال تعد وال حتصى  ,وهذا
يثمر َتريد احملبة هلل والعبودية الصادقة لب سبحانب وتقد م حمبتب على النفس واألهل واملال والناس مجيعاً .

ثاني ا  :عبودية الرجاء والتعلق برمحة هللا وعدم اليأس من رمحة هللا تعا  ,فإن هللا قد وسعت رمحتب كل شيء  ,وحسن الظن باهلل
وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .
ثالث ا  :اتصاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد هللا تبارك وتعا  ,وقد حض هللا عباده على التخلق هبا ,ومدح هبا أشرف رسلب فقال (لََق حد
ول ِمن أَنحـ ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِب ما عنِتُّم ح ِريص علَي ُكم بِالحم حؤِمنِني رُؤ ٌ ِ
يم) ومن أمسائب  أنب نيب الرمحة ,ومدح الصحابة
َجاءَ ُك حم َر ُس ٌ ح
وف َرح ٌ
ح َ ٌ َح َ َ ح َ ٌ َح ح ُ َ َ
وخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال  فيب (أرحم أميت أبو بكر) رواه أمحد .
بقولب (رمحاء بينهم) ُ
رابع ا  :التعرض لرمحة هللا بفعل أسباهبا .


وإذا كان هللا رحيماً فينبغي أن يعمل باألسباب اليت تنال هبا الرمحة :

أوالا  :رمحة الناس .
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قال  ( ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .
وقال  ( إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ) متفق عليب .
وقال  ( والشاة إن رمحتها رمحك هللا ) رواه أمحد .
ثانيا  :اإلحسان .
ِِ
اّلِلِ قَ ِر ِ
ني ) .
يب م َن الح ُم ححسن َ
قال تعا (إِ هن َر حمحَ َ
ت ه ٌ

ثالث ا  :طاعة الرسول . 
قال تعا (وأ ِ
ول لَ َعله ُك حم تُـحر َمحُو َن )
َط ُيعوا الهر ُس َ
َ
رابعا  :السماحة يف البيع والشراء .
قال رسول هللا  ( رحم هللا رجالً مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى )  .رواه البخاري .
خامسا  :عيادة املريض .

قال رسول هللا  ( من عاد مريضاً خاض يف الرمحة ) رواه مسلم .

سادس ا  :قيام الليل وإيقاظ األهل .
قال رسول هللا  ( رحـم هللا رجـال قـام من الليل فصـلى وأيقـظ امـرأتب  ,فإن أبت نضـح يف وجهـها املاء ) رواه أبو داود .
سابعا  :احللق يف النسك .

قال رسول هللا  ( اللهم ارحم احمللقني ثالثاً ) متفق عليب .

ثامنا  :جمالس الذكر .

قال رسول هللا  ( ال يقعد قوم يذكرون هللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ) رواه مسلم .

تاسع ا  :اجللوس يف املسجد .

قال رسول هللا  ( إن املالئكة تستغفر للمصلي مادام يف مصاله تقول  :اللهم اغفر لب اللهم ارمحب ) متفق عليب .

عاشرا  :مساع حديث الرسول وتبليغب .

قال رسول هللا  ( رحم هللا من مسع مين حديثاً فبلغب كما مسعب  ,فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان .

اْلادي عشر  :اإلنصات للقرآن .
ئ الح ُقرآ ُن فَاستَ ِمعوا لَب وأَنح ِ
ِ
صتُوا لَ َعله ُك حم تُـحر َمحُو َن ) .
قال تعا ( َوإ َذا قُ ِر َ ح
ح ُ َُ
الثاين عشر  :إقامة الصالة وإيتاء الزكاة .
ِ
صال َة وآتُوا الهزَكا َة وأ ِ
ول لَ َعله ُك حم تُـحر َمحُو َن ) .
َط ُيعوا الهر ُس َ
َ
يموا ال ه َ
قال تعا ( وأَق ُ
الثالث عشر  :االستغفار .
اّلِلَ لَ َعله ُك حم تُـحر َمحُو َن ) .
قال تعا (لَ حوال تَ حستَـ حغ ِفُرو َن ه
 والتوبة واجبة على الفور .
املبادرة إ التوبة من الذنب فرض على الفور وال َيوز تأخريها  ,ومىت أخرها عصى بالتأخري .
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ومما يدل على وجوب املبادرة هبا من هذه اآلية  :أن التوبة ال تقبل عند حضور األجل  ,واإلنسان ال يدري مىت حيضره أجلب  ,فاملوت
يأَت بغتة .
 بعض عالمات التوبة املقبولة :
منها  :أن يكون بعد التوبة خرياً مما كان قبلها .

ومنها  :أنب ال يزال اخلوف مصاحباً لب  ,ال يأمن مكر هللا طرفة عني .
ومنها  :اَنالع قلبب  ,وتقطعب ندماً وخوفاً .

 وأمر هللا بالتوبة توبة نصوحاً فقال تعا ( يا أَيـُّها اله ِذين آمنوا تُوبوا إِ َ هِ
صوحاً ) .
اّلِل تَـ حوبَةً نَ ُ
َ َ
َ َُ ُ
قال ابن القيم  :النصح يف التوبة يتضمن ثالثة أشياء :
األول  :تعميم مجيع الذنوب واستغراقها هبا حبيث ال تدع ذنباً إال تناولتب .
والثاين  :إمجاع العزم والصدق بكليتب عليها  ,حبيث ال يبقى عنده تردد  ,وال تلوم وال انتظار .
والثالث  :ختليصها من الشوائب والعِلَل القادحة يف إخالصها  ,ووقوعها حملض اخلوف من هللا وخشيتب  ,والرغبة فيما لديب .
 اهتام التوبة :
منها  :ضعف العزمية  ,والتفات القلب إ الذنب الفينة بعد الفينة  ,وتذكر حالوة مواقعتب .
أعطي منشوراً باألمان .
ومنها  :طمأنينتب ووثوقب من نفسب بأنب تاب  ,حىت كأنب قد َ
ومنها  :مجود العني  ,واستمرار الغفلة  ,وأن ال يستحدث بعد التوبة أعماالً صاحلة مل تكن لب قبل اخلطيئة .
 هل يشرتط لصحة التوبة أن ال يعود إ الذنب أبداً  ,أم ليس ذلك بشرط ؟
األكثرون على أن ذلك ليس بشرط ,وإمنا صحة التوبة تتوقف على اإلقالع عن الذنب ,والندم عليب ,والعزم على ترك معاودتب .
الفوائد :
 -1فضل من آمن باهلل وآياتب .
 -2كلما قوي إميان الشخص قوي حبب ألهل اإلميان .
 -3عظم رمحة هللا .
-4أن من أذنب مث تاب تاب هللا عليب .
-5وجوب اإلصالح ملن تاب .
 -6إثبات امسني من أمساء هللا وِها  :الغفور الرحيم .

َ
َ
ات ولَتَستَبَ َ َ
ني (. ) )55
( َوَك َذلَ َ
ك ن َف َِ
يل ال ُحم حج َرم َ
ص ُل اآليَ َ ح
ني َسب ُ
[ األنعام . ] 55 :
---------
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صل حاآل َ
( وَك َذلَ َ َ
يات ) أي  :وكما فصلنا يف هذه السورة الدالئل واحلجج على ضالالت املشركني  ,كذلك نبني ونوضح لكم
َ
ك نُ َف ِ ُ

أمور الدين .
َ
( ولَتَستَبَ َ َ
ني ) أي  :ولتتضح وتظهر طريق اجملرمني  ,فينكشف أمرهم وتستبني سبلُهم .
يل ال ُحم حج َرم َ
َ ح
ني َسب ُ
 اجملرمني مجع جمرم  ,واجلرمية  :الذنب الذي يستحق صاحبب العذاب والنكال .
عرفت منها سبيل املؤمنني  ,ألن
رفت ح
 فإن قيل  :ملاذا خص سبيل اجملرمني دون املؤمنني ؟ فاجلواب  :أن سبيل اجملرمني إذا ُع ح
األشياء تعرف بأضدادها  ,وإذا عرف اإلنسان الشر عرف أن مقابلب هو اخلري .
الفوائد :
-1رمحة هللا بعباده حيث يفصل وينوع هلم اآليات لعلهم يتذكرون .
-2أِهية معرفة طريق اجملرمني ليتجنبها املسلم .
َ
ون هَ
َ
يت أَ حن أَ حعب َد اله َذين تَ حد ُعو َن َمن ُد َ
ين ( )56قُ حل إََِين َعلَى
اّلِل قُل اله أَتهبَ ُع أ حَه َواء ُك حم قَ حد َ
ضلَل ُ
( قُ حل إََِين ُِنَ ُ
ُ
حت إَ اذا َوَما أَنَاح م َن ال ُحم حهتَد َ
َ
ندي ما تَست ع َجلُو َن بَ َه إَ َن ا حْلكحم إَاله ََِ
اصلَني ( )57قُل لهو أَ هن َع َ
ب يَنَ ٍة َمن هرَِّب وَك هذب تُم بَ َه ما َع َ
ندي َما
ّلِل يَ ُق ُّ
َ حَ ح
ص ا حْلَ هق َو ُه َو َخ حي ُر الح َف َ َ
َ ح
َِ ِ
ح
َ
ُ ُ
َ
تَستَ حع َجلُو َن بَ َه لَ ُق َ
ني ( . ) ) 58
ض َي اْل حَم ُر بَ حي َِن َوبَ حي نَ ُك حم َو ه
اّلِلُ أَ حعلَ ُم بَالظهال َم َ
ح
[ األنعام . ] 58 -56 :
---------( قُ حل ) يا حممد هلؤالء املشركني املعرضني عن عبادة هللا إذا دعوك إ عبادة آهلتهم .
يت أَ حن أَ حعب َد اله َذين تَ حدعو َن َمن دو َن هَ
اّلِل ) إن هللا هناين أن أعبد الذين تدعون من دونب من األصنام واملعبودات اليت تعبدوهنا
( إََِين ُِنَ ُ
ح ُ
َ ُ
ُ
ك ولَتَ ُكونَ هن ِمن ح ِ
ك وإِ َ اله ِذين ِمن قَـبلِ َ ِ
ِ ِ
ين .
ك لَئ حن أَ حشَرحك َ
َ ح ح
اخلَاس ِر َ
َ
ت لَيَ ححبَطَ هن َع َملُ َ َ
كم دون هللا  ,ألن هللا قال لنبيب َ ( ولََق حد أُوح َي إلَحي َ َ
اّلِلَ ) أي  :بل هللا وحـده ( فَا حعبُ حد َوُك حن ِم َن الشهاكِرين ) .
بَ ِل ه
َ
اء ُك حم ) أي  :ولقد هناين هللا عن اتباع أهوائكم  ,أي  :مهوياتكم اليت متيل إليها نفوسكم باتباع اهلوى والباطل ,
( قُ حل ال أَتهب ُع أ حَه َو َ
ت َم ِن هاختَ َذ إِ َهلَبُ َه َواهُ ) واملعىن  :ال أتبع أهواءكم الباطلة يف عبادة األصنام واإلشراك باهلل تعا .
كما قال تعا ( أَفَـَرأَيح َ
 ويف هذا تنبيب على ضالهلم .
واهلوى  :ميل النفس  ,وأكثر ما يطلق يف الشرع  :إ ميلها إ ما ال ينبغي .
َ
َ
وعبدت آهلتكم اليت تعبدون أو اتبعت أهواءكم فيما تريدون
ين ) فإن خالفت أمر ريب عز وجل
( قَ حد َ
ضلَل ُ
ُ
حت إَذا َوَما أَنَا م َن ال ُحم حهتَد َ

خمالفاً بذلك أمر ريب  ,فقد تركت حمجة احلق  ,وسلكت على غري اهلدى  ,فصرت ضاالً مثلكم على غري استقامة  ( .والضالل ضد
الرشاد ) .
 ويف هذا أنب َيب على اإلنسان أن يتربأ من عبادة غري هللا .
كما قال تعا ( وإِ حذ قَ َ ِ ِ
يم ِألَبِ ِيب َوقَـ حوِم ِب إِن ِهين بَـَراءٌ ِممها تَـ حعبُ ُدو َن  .إِهال اله ِذي فَطََرِين فَِإنهبُ َسيَـ حه ِدي ِن ) .
َ
ال إبحـَراه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال تعا (قُ حل يَا أَيـُّ َها الح َكافُرو َن  .ال أ حَعبُ ُد َما تَـ حعبُ ُدو َن َ .وال أَنحـتُ حم َعاب ُدو َن َما أ حَعبُ ُد َ .وال أَنَا َعاب ٌد َما َعبَ حد ُحت َ .وال أَنحـتُ حم َعاب ُدو َن َما
أ حَعبُ ُد).
وقال تعا (قُل إِهمنَا هو إِلَب و ِ
اح ٌد َوإِن ِهين بَِريءٌ ِممها تُ حش ِرُكو َن ) .
ح َُ ٌ َ
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ال يَا قَـ حوِم إِِين بَِريءٌ ِممها تُ حش ِرُكو َن ) .
ت قَ َ
س بَا ِز َغةً قَ َ
ال َه َذا َرِيب َه َذا أَ حكبَـُر فَـلَ هما أَفَـلَ ح
وقال تعا (فَـلَ هما َرأى الش ح
هم َ
ول إِهال اعتـر َاك بـعض ِآهلتِنا بِس ٍ
اّلِلَ َوا حش َه ُدوا أَِين بَِريءٌ ِممها تُ حش ِرُكو َن ) .
ال إِِين أُ حش ِه ُد ه
وء قَ َ
وقال تعا (إِ حن نَـ ُق ُ
حَ َ َ ح ُ َ َ ُ
 وفيها أن من اتبع هواه بغري علم وال دليل أنب ضال وأنب ليس من املهتدين .
( قُ حل إََِين َعلَى بَيَِنَ ٍة َم حن َرَِّب ) أي  :قل يا حممد هلؤالء املشركني  ,إين على بصرية من شريعـة هللا اليت أوحاها إِل .
( َوَك هذبح تُ حم بَ َه ) أي  :وكذبتم باحلق الذي جاءين من هللا وهو القرآن  ,واختاره ابن عطية  ,والبغوي .
وقيل  :إن الضمري يعود إ الرب  ,أي  :وكذبتم بربكم .
واختاره الطربي  ,والرازي  ,والشوكاين  ,والسعدي  ,ألنب أقرب مذكور .
وقيل  :وكذبتم بب  ,أي  :بالعذاب  ,وقيل  :بالبينــة .
( َما َع حن َدي َما تَ حستَ حع َجلُو َن بَ َه ) أي  :من العذاب  ,فهو ليس بيدي وإمنا بيد هللا  ,فإن الكفار كانوا يقولون للنيب  : هذا الذي
هتددنا بب من عذاب هللا  ,فإن كنت صادقاً نبياً فعجلب لنا  ,كما ذكر ذلك هللا عنهم يف آيات :
ِ
ِ
احلِس ِ
ِه
اب ) .
كقولب تعا ( َوقَالُوا َربـهنَا َعج حل لَنَا قطنَا قَـحب َل يَـ حوم ح َ
احل هق ِمن ِعحن ِد َك فَأ حَم ِطر َعلَحيـنَا ِحجارًة ِمن ال هسم ِاء أَ ِو ائحتِنَا بِع َذ ٍ
ِ
ِ
اب أَلِي ٍم ) .
َ
وقال تعا ( َوإ حذ قَالُوا الله ُه هم إ حن َكا َن َه َذا ُه َو حَ ح
ح
ََ َ َ
ِ
ك بِالحع َذ ِ
اب ) .
وقال تعا ( َويَ حستَـ حعجلُونَ َ َ
وقال تعا (ولَئِن أَ هخرنَا عحنـهم الحع َذاب إِ َ أُهم ٍة مع ُد ٍ
أي :أي شيء حيبس العذاب ويؤخره ,وملَ ال تعجلب ؟
َح َ
َ ح ح َ ُُ َ َ
ودة لَيَـ ُقولُ هن َما َححيبِ ُسبُ) :ح
وقيل َ ( :ما ِعحن ِدي َما تَ حستَـ حع ِجلُو َن بِِب ) من اآليات اليت تقرتحوهنا علي .
( إَ َن ا حْلك َه َ َ
أنظركم وأجلكم  ,ملا لب
ُ ُ
حم إال هّلِل ) أي  :إمنا يرجع أمر ذلك إ هللا  ,إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك  ,وإن شاء َ
يف ذلك من احلكمة العظيمة .
ص ِ
ك َه َذا
( يَ ُق ُّ
ص ا حْلَ هق ) أي  :خيرب اخلرب احلق ويبينب البيان الشايف  ,كما قال تعا ( َححن ُن نَـ ُق ُّ
ص ِمبَا أ حَو َححيـنَا إِلَحي َ
ص َعلَحي َ
كأح
َح َس َن الح َق َ
قص األثر مبعىن تبِ َعب  ,ويكون املعىن  ( :يقص احلق ) أي  :يتبع احلق فيما يفصل بب
الح ُق حرآ َن )  ,وحيتمل أن يكون ( يقص ) من ح
بينكم .
( وهو َخي ر الح َف َ َ
ني ) أي  :هو خري من بني وميز بني احملق واملبطل وأعدهلم  ,ألنب ال يقع يف حكمب وقضائب حيف إ أحد
اصل َ
َ َُ حُ
لوسيلة لب إليب وال لقرابة وال مناسبة  ,وال يف قضائب جور .
ِ ِِ
ِ
يما َكانُوا فِ ِيب خيَحتَلِ ُفو َن
 ويفصل بني الناس يوم القيامة كما قال تعا (إِ هن َربه َ
ك ُه َو يَـ حفص ُل بَـحيـنَـ ُه حم يَـ حوَم الحقيَ َامة ف َ
 ويف هذه اآلية أن احلكم هلل مجيعاً  ,وإن سبب النزول خاص يف احلكم الكوين  ,حيث قالوا  :عجل لنا العذاب  ,فاحلكم
الكوين والشرعي هلل  ,فال تشريع ألحد  ,وال حتليل ألحد إال لب سبحانب  ,فاحلالل ما أحلب هللا  ,واحلرام ما حرمب هللا  ,والدين ما
شرعب هللا .
ِ
ِ
احلِس ِ
ِه
اب ) .
( قُ حل ) أي  :قل يا حممد هلؤالء الكفار الذين يستعجلون العذاب بقولب ( َعج حل لَنَا قطنَا قَـحب َل يَـ حوم ح َ
( لَ حو أَ هن َع حن َدي َما تَ حستَ حع َجلُو َن بَ َه ) أي  :العذاب الذي تستعجلون بب  ,لو كان بيدي لعجلتب عليكم .
( لَ ُق َ
ض َي حاْل حَم ُر بَ حي َِن َوبَ حي نَ ُك حم ) أي  :لعجلتب لكم ألسرتيح منكم  ,ولكنب بيد هللا .
وقيل  :بسؤاِل وطليب ذلك .
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َ
ني ) ال خيفى عليب من أحواهلم شيء  ,فيمهل وال يهمل .
( َو ه
اّلِلُ أَ حعلَ ُم بَالظهال َم َ
فاهلل تعا أعلم بالوقت الذي ينزل فيب عذاهبم .
وفيب هتديد ووعيد .

الفوائد :
 -1أن النيب َ يب أن يعلن براءتب من الشرك .
َ -2يب على كل مسلم أن يتربأ من عبادة غري هللا .
 -3وجوب عبادة هللا .
 -4حتر م الشرك .
 -5أن كل من عبد غري هللا فهو متبع هلواه ( فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ) .
 -6أن الرسول ال يعلم الغيب .
 -7أن مهمة الرسول البالغ والبيان .
 -8احلكم كلب هلل تعا .
 -9شدة عتو الكفار حيث كانوا يستعجلون بالعذاب كفراً وعناداً واستهزاء .
 -10هتديد ووعيد للظاملني .
( االثنني 1434 / 12 / 17 /ه ـ ـ ـ )
 -11أن أعظم الظلم الشرك .
ط َمن ورقَ ٍة إَهال ي حعلَم َها وال حبه ٍة َِف ظُلُم َ
( َو َع حن َدهُ َم َفاتَ ُح الحغَحي َ
ات حاْل حَر َ
ض
َ ُ َ َ
َ
ب ال يَ حعلَ ُم َها إَهال ُه َو َويَ حعلَ ُم َما َِف الحبَ َِر َوالحبَ حح َر َوَما تَ حس ُق ُ ح َ َ
س إَهال َِف كَتَ ٍ
اب ُمبَ ٍ
َوال َرط ٍ
حب َوال يَابَ ٍ
ني ) .
[ األنعام . ] 59 :
---------( َو َع حن َدهُ َم َفاتَ ُح الحغَحي َ
ب) أي  :عند هللا ال عند غريه  ,وهذا الرتكيب يفيد احلصر واالختصاص .
املفاتح َجع َ :مفتَح بفتح امليم أي  :خزائن الغيب  ,أي  :عند هللا خزائن الغيب ال عند غريه  ,ال ملك مقرب وال نيب مرسل .
مث أكد هذا بقولب :
( ال يَ حعلَ ُم َها إَهال ُه َو ) تأكيد ملا سبق .
وهذه املفاتح فسرها أعلم اخللق بربب وهو النيب  بقولب يف حديث ابن عمر (مفاتح الغيب َخس ال يعلمها إال هللا :إِ هن ه ِ
اّلِلَ عحن َدهُ
ض متَُوت إِ هن ه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َغداً َوَما تَ حد ِري نَـ حفس بِأ ِ
يم َخبِ ٌري)
اع ِة َويـُنَـ ِزُل الحغَحي َ
ع حل ُم ال هس َ
َي أ حَر ٍ ُ
اّلِلَ َعل ٌ
س َماذَا تَكحس ُ
ٌ
ث َويَـ حعلَ ُم َما يف حاأل حَر َحام َوَما تَ حدري نَـ حف ٌ
رواه البخاري  .وهي :
اْلوىل ( إَ هن ه َ َ
اع َة )  :فال أحد يعلم مىت تقوم الساعة إال هللا .
حم ال ه
سَ
اّلِلَ ع حن َدهُ عل ُ
ك ع ِن ال هس ِ
اها قُ حل إِهمنَا ِعحل ُم َها ِعحن َد َرِيب ال َُيَلِ َيها لَِوقحتِ َها إِهال ُه َو ) .
َ
كما قال تعا (يَ حسأَلونَ َ َ
اعة أَيها َن ُمحر َس َ
ِ
ِ
ك ع ِن ال هس ِ
اها ) .
ت ِم حن ذ حكَر َاها  .إِ َ َربِ َ
َ
وقال تعا (يَ حسأَلونَ َ َ
ك ُمحنتَـ َه َ
يم أَنح َ
اعة أَيها َن ُم حر َس َ
اها  .ف َ
وملا سأل جربيل النيب  عن الساعة ؟ قال لب  :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل  )...رواه مسلم .
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فمن ادعى علم الساعة فهو كافر  ,ومن صدقب فهو أيضاً كافر  ,ألنب مكذب للقرآن .
ث ) .أي  :الوقت الذي ينزل فيب املطر ال يعلمب إال هللا وحده .
الثانية ( َويُنَ َِز ُل الحغَحي َ
الثالثة ( َويَ حعلَ ُم َما َِف حاْل حَر َح َام ) .أي  :الذي يعلم ما يف أرحام اإلناث هو هللا وحده  ,أذكر هو أم أنثى ؟ قبيح أو مجيل ؟ شقي أو
سعيد ؟
َ
ب غَدا ) .أي  :ال يدري ما يكسب غداً من خري أو شر  ,ما يكسب من احلسنات اليت تقربب
س َما َذا تَكحس ُ
الرابعة ( َوَما تَ حد َري نَ حف ٌ
إ هللا  ,وما يكسب من السيئات اليت تبعده عن هللا  ,وما يدري ما يكسب غداً من املال .
َي أ حَر ٍ
وت ) .أي  :ال يدري أحد أين ميوت  ,هل ميوت يف أرضب أم يف أرض أخرى  ,وال يدري
ض َتَُ ُ
س بَأ َِ
اْلامسة ( َوَما تَ حد َري نَ حف ٌ

هل ميوت يف الرب أو يف البحر  ,وال يدري أيضاً بأي ساعة ميوت  ,ألنب إذا كان ال ميكنب أن يدري بأي أرض ميوت  ,فكذلك ال
يدري بأي زمن وساعة ميوت .
وقد جاء يف حديث عن النيب  ( أنب إذا قضى هللا لعبد أن ميوت بأرض جعل لب إليها حاجة ) رواه أمحد .
 هذه مفاتح الغيب اليت ال يعلمها إال هللا .
 وقد بني تعا أن الغيب كلب ال يعلمب إال هللا كما قال تعا ( قُل ال يـعلَم من ِيف ال هسماو ِ
ات َو حاأل حَر ِ
اّلِلُ َوَما يَ حش ُعُرو َن
ب إِهال ه
ح َح ُ َ ح
ََ
ض الحغَحي َ
أَيها َن يـُحبـ َعثُو َن ) .
وأعظم اخللق  :املالئكة  ,والرسل ال يعلمون الغيب .
ال أَنحبِئ ِوين بِأ ح ِ ِ
ك ال ِعحلـ َم لَنَا إِهال َما َعله حمتَـنَا ) .
َمسَاء َه ُؤالء ) أجابوا بأن قالوا ( ُسبـح َحانَ َ
فاملالئكة ملا قال هلم هللا (فَـ َق َ ُ
والرسل عليهم الصالة – مع ما أعطاهم هللا من العلم واملكانة – يقولون  :إهنم ال يعلمون الغيب إال ما علمهم هللا .
ِ ِ
ِِ
ب).
فهذا سيدهم وخامتهم قد أمره ربب أن يقول (قُ حل ال أَقُ ُ
ول لَ ُك حم عنحدي َخَزائ ُن ا هّلِل َوال أ حَعلَ ُم الحغَحي َ
وأمره أيضاً يف سورة األعراف أن يقول (قُل ال أَملِ ُ ِ ِ
اخلَحِري
ت ِم َن ح
ضراً إِهال َما َشاءَ ه
ك لنَـ حفسي نَـ حفعاً َوال َ
ب َال حستَ حكثَـحر ُ
اّلِلُ َولَحو ُكحن ُ
ح ح
ت أ حَعلَ ُم الحغَحي َ
ِ
السوءُ ) .
ين ُّ
َوَما َم هس َ
ول لَ ُكم ِعحن ِدي خزائِن هِ
ك َوال
ب َوال أَقُ ُ
ول إِِين َملَ ٌ
وهذا نوح  ذكر هللا عنب يف سورة هود أنب قال لقومب ( َوال أَقُ ُ ح
ََ ُ
اّلِل َوال أ حَعلَ ُم الحغَحي َ
أَقُ ُ ِ ِ
اّلِلُ َخ حرياً ) .
ين تَـحزَد ِري أ حَعيُـنُ ُك حم لَ حن يـُ حؤتِيَـ ُه ُم ه
ول للهذ َ
وهذا نيب هللا إبراهيم كما قال هللا (فَما لَبِث أَ حن جاء بِعِج ٍل حنِ ٍ
يذ ) ومل يد ِر أن الذين ينضج هلم عجلب مالئكة كرام ال يأكلون .
َ َ ََ ح َ
وهذا نيب هللا يعقوب قال هللا فيب ( َوإِنهبُ لَ ُذو ِع حل ٍم لِ َما َعله حمنَاهُ ) ومع هذا فولده يوسف كان يف مصر  ,وما بينب وبينب مثان مراحل  ,وال
يعلم عن أمره شيئاً .
وهذا نيب هللا سليمان  , الذي أعطاه هللا الريح  ,غدوها شهر ورواحها شهر  ,وما كان يدر يعن قصة بلقيس ومجاعتها  ,حىت
جاءه اهلدهد الضعيف املسكني  ,وكان قد خرج بغري إذن  ,وكان نيب هللا سليمان يتوعده ويتهدده على اخلروج بغري إذن كما قص هللا
ال ما ِِل ال أَرى ا حهل حده َد أَم َكا َن ِمن الحغَائِبِني َ .ألُع ِذبـنهب ع َذاباً َش ِديداً أَو َألَ حذ َحبنهب أَو لَيأحتِيـ ِين بِسلحطَ ٍ
ان
يف سورة النمل ( َوتَـ َفق َ
َ َُ َ
َ
هد الطهحيـَر فَـ َق َ َ َ َ ُ ُ ح
َ
ح َُ ح َ َ ُ
ِ
ك ِم حن َسبٍَأ بِنَبٍَأ يَِق ٍ
ُمبِ ٍ
ني . ) ...
ت ِمبَا َملح ُِحت حط بِِب َوجحئتُ َ
َحطح ُ
ني  ) ...حىت قال لب ( أ َ
( َويَ حعلَ ُم َما َِف الحبَ َِر َوالحبَ حح َر ) أي  :حييط علمب العظيم ِبميع املوجودات بريها وحبريها  ,ال خيفى عليب من ذلك شيء  ,وال مثقال
ذرة يف األرض وال يف السماء .
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قال الشوكاين  :خصهما بالذكر ألهنما من أعظم خملوقات هللا  ,أي يعلم ما فيهما من حيوان ومجاد علماً مفصالً ال خيفى عليب

منب شيء  ,أو خصهما لكوهنما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما .
قال القرطيب  :قولب تعا ( َويَـ حعلَ ُم َما ِيف الرب والبحر ) خصهما بالذكر ألهنما أعظم املخلوقات اجملاورة للبشر  ,أي يعلم ما يهلك يف
الرب والبحر.
ويقال  :يعلم ما يف الرب من النبات واحلب والنوى  ,وما يف البحر من الدواب ورزق ما فيها
ط َم حن َوَرقَ ٍة إَهال يَ حعلَ ُم َها ) مبالغة يف إحاطة علمب باجلزئيات ,أي  :ال تسقط ورقة من الشجر إال يعلم وقت سقوطها,
( َوَما تَ حس ُق ُ
واألرض اليت تسقط عليها .
( وال حبه ٍة َِف ظُلُم َ
ات حاْل حَر َ
ض ) أي  :وال حبة صغرية يف باطن األرض إال يعلمها سبحانب وتعا  ,يعلم مكاهنا .
َ َ
َ
قال السعدي  :من حبوب الثمار والزروع  ,وحبوب البذور اليت يبذرها اخللق ؛ وبذور النوابت الربية اليت ينشأ منها أصناف النباتات.
س إَهال َِف كَتَ ٍ
اب ُمبَ ٍ
( َوال َرط ٍ
حب َوال يَابَ ٍ
ني ) أي  :وال شيء فيب رطوبة أو جفاف إال وهو معلوم عند هللا ومسجل يف اللوح احملفوظ .


قال ابن اجلوزي  :ويف الكتاب املبني قوالن.

أحدمها  :أنب اللوح احملفوظ  ,قالب مقاتل.
والثاين  :أنب علم هللا املت َق ُن  ,ذكره الزجاج.
اّلِلَ يَـ حعلَ ُم
 اللوح احملفوظ الذي كتب هللا فيب مقادير اخلالئق  :مساه القرآن بالكتاب كما يف هذه اآلية ويف قولب تعا ( أَ َملح تَـ حعلَ حم أَ هن ه
ِ
ِ
ك ِيف كِتَ ٍ
َما ِيف ال هس َم ِاء َو حاأل حَر ِ
اّلِلِ يَ ِسريٌ ) .
ك َعلَى ه
اب إِ هن َذل َ
ض إِ هن َذل َ
ٍ
صحيـنَاهُ ِيف إِ َم ٍام ُمبِ ٍ
ني ) .
وباإلمام املبني  ,كما يف قولب تعا ( َوُك هل َش حيء أ ح
َح َ
وبالكتاب املسطور  ,كما يف قولب تعا ( والطُّوِر  .وكِتَ ٍ
اب َم حسطُوٍر ) .
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ) .
وبأم الكتاب  ,كما قال تعا ( َوإنهبُ ِيف أُم الحكتَاب لَ َديحـنَا لَ َعل ٌّي َحك ٌ
الفوائد :

 -1عموم علم هللا تعا .
 -2وجوب اخلوف من هللا .
 -3احلذر من إبطان الشر والنفاق والرياء يف القلب  ,ألن هللا ال خيفى عليب شيء .
 -4يف هذه اآلية أعظم زاجر  ,وأكرب واعظ عن اقرتاف املعاصي .
َ
س ًّمى ُثُه إَلَحي َه َم حرَج ُع ُك حم ُثُه يُنَبَِئُ ُكم َِبَا ُكنتُ حم
هها َر ُثُه يَ حب َعثُ ُك حم فَ َيه لَيُ حق َ
( َو ُه َو الهذي يَتَ َوفها ُكم بَاللهحي َل َويَ حعلَ ُم َما َج َر ححتُم بَالن َ
ضى أ َ
َج ٌل ُّم َ
َ
َ ََ َ
ت تَ َوفه حتهُ ُر ُسلُنَا َو ُه حم الَ يُ َف َِرطُو َن ()61
َح َد ُك ُم ال َحم حو ُ
ىت إَ َذا َجاء أ َ
تَ حع َملُو َن (َ )60و ُه َو الح َقاه ُر فَ حو َق عبَاده َويُ حرس ُل َعلَحي ُكم َح َفظَةا َح هَ
َ
اّلِل موالَهم ا حْل َِق أَالَ لَهُ ا حْلكحم وهو أَسر ُ َ
ني (. ) )62
ع ا حْلَاسبَ َ
ُثُه ُردُّواح إَ َىل ه َ ح ُ ُ َ
ُ ُ َ َُ حَ
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( َو ُه َو اله َذي يَتَ َوفها ُك حم بَاللهحي َل ) خيرب تعا أنب يتوىف عباده يف منامهم بالليل ,كما قال ابن عباس :يقبض أرواحكم يف منامكم ,وهذا
اّلِل يا ِعيسى إِِين متـوفِيك ورافِعك إِ َه ِ ِ ه ِ
ين َك َفُروا  ) ..وقال تعا ( ه
هو التويف األصغر  ,كما قال تعا (إِ حذ قَ َ
َُ َ َ َ َ ُ َ
اّلِلُ
ِل َوُمطَهُرَك م َن الذ َ
ال هُ َ َ
يـتـو هىف حاألَنحـ ُفس ِح ِ
ت ويـرِسل حاأل ح ِ
َج ٍل ُم َسم ًى ) .
ت ِيف َمنَ ِام َها فَـيُ حم ِس ُ
ك الهِيت قَ َ
ني َم حوهتَا َوالهِيت َملح متَُ ح
َ َ
ُخَرى إ َ أ َ
ََ َ
ضى َعلَحيـ َها الح َم حو َ َ ُح ُ
هها َر ) أي  :ويعلم ما كسبتم من األعمال بالنهار .
( َويَ حعلَ ُم َما َج َر ححتُ حم بَالن َ
 وهذه مجلة معرتضة دلت على إحاطة علمب تعا خبلقب يف ليلهم وهنارهم  ,يف حال سكوهنم ويف حال حركاهتم كما قال تعا
ِ
ِِ
ِ
ضلِ ِب ) أي  :يف النهار  ,وقال تعا ( َو َج َعحلنَا اللهحي َل
هه َار لِتَ حس ُكنُوا فِ ِيب ) أي يف الليل ( َولتَحبتَـغُوا ِم حن فَ ح
( َوم حن َر حمحَتب َج َع َل لَ ُك ُم اللهحي َل َوالنـ َ
ِ
هه َار َم َعاشاً ) .
لبَاساً َ .و َج َعحلنَا النـ َ
( ُثُه يَ حب َعثُ ُك حم فَ َيه ) أي  :مث يوقظكم ويثريكم يف النهار  ,فاهلاء اليت يف ( فيب ) راجعة على النهار .
س ِم اى ) أي  :ليقضي هللا األجل الذي مساه حلياتكم  ,وذلك املوت  ,فيبلغ مدتب وهنايتب .
( لَيُ حق َ
ضى أ َ
َج ٌل ُم َ
( ُثُه إَلَحي َه َم حرَج ُع ُك حم ) أي  :يوم القيامة .
( ُثُه يُنَبَِئُ ُك حم ) أي  :فيخربكم .
( َِبَا ُك حنتُ حم تَ حع َملُو َن ) يف حياتكم الدنيا  ,مث َيازيكم بذلك  ,إن خرياً فخري وإن شراً فشر .
َ
اهر فَ و َق َعب َ
ادهَ ) تقدم يف أول السورة .
( َو ُه َو الح َق ُ ح َ
وحيصونب عليب .
( َويُ حر َس ُل َعلَحي ُك حم َح َفظَةا ) أي  :املالئكة  ,حيفظون بدن اإلنسان  ,وحيفظون عملب ُ
ِ
ات ِم حن بَـ ح ِ
اّلِلِ ) .
ني يَ َديح ِب َوِم حن َخحل ِف ِب َححي َفظُونَبُ ِم حن أ حَم ِر ه
فالدليل األول  :قولب تعا (لَبُ ُم َعقبَ ٌ
والدليل الثاين  :قولب تعا (وإِ هن علَي ُكم َحلافِ ِظني  .كِراماً َكاتِبِني  .يـعلَمو َن ما تَـ حفعلُو َن )  ,وقال تعا (إِ حذ يـتَـلَقهى الحمتَـلَ ِقي ِ
ان َع ِن الحيَ ِم ِ
ني
َ َح ُ َ َ
ُ َ
َ
َ َح ح َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الشم ِال قَعِي ٌد  .ما يـحل ِف ُ ِ ٍ ِ
يب َعتي ٌد )  ,وقال تعا ( أ حَم َححي َسبُو َن أَنها ال نَ حس َم ُع سهرُه حم َوَحُن َو ُاه حم بَـلَى َوُر ُسلُنَا
َ َ
ظ م حن قَـ حول إهال لَ َديحب َرق ٌ
َو َع ِن َ
لَ َديح ِه حم يَكحتُبُو َن ) .
ت ) أي  :احتُ ِ
ضر وحان أجلب .
َح َد ُك ُم ال َحم حو ُ
( َح هىت إَذَا َجاءَ أ َ
( تَ َوفه حتهُ ُر ُسلُنَا ) أي  :املالئكة املوكلون بذلك .
ك الحمو ِ
ت اله ِذي ُوكِ َل بِ ُك حم ) وجاء يضاف إ هللا كما قال
 والتويف أحياناً يضاف إ ملك املوت كما قال تعا (قُ حل يَـتَـ َوفها ُك حم َملَ ُ َ ح
اّلِل يـتَـو هىف حاألَنحـ ُف ِ
ني َم حوِهتَا ) وتارة يضاف إ املالئكة كهذه اآلية ( ت َوفهـحتبُ ُر ُسلُنَا ) ؟ واجلمع :
سح َ
تعا ( هُ َ َ
َ
أن املوت بإذن هللا  ,وقبض الروح يكون مبلك املوت  ,ويكون معب رسل تساعده .
( َو ُه حم ال يُ َف َِرطُو َن ) أي  :وهم – أي املالئكة – ال يقصرون يف شيء مما أمروا بب من احلفظ والتويف .
 قال ابن كثري َ ( :وُه حم ال يـُ َف ِرطُو َن ) يف حفظ روح املتوىف  ,بل حيفظوهنا وينزلوهنا حيث شاء هللا  ,إن كان من األبرار ففي عليني
 ,وإن كان من الفجار ففي سجني .
ِ
( ُثُه ردُّوا إَ َىل هَ
ني
اّلِل ) قيل  :املالئكة  ,وقيل  :اخلالئق كلهم إ يوم القيامة فيحكم بينهم بعدلب كما قال تعا ( قُ حل إِ هن حاألَهول َ
ُ
ِ ِ ٍ ٍ
ِ ِ
ِ
َحداً ) .
ين  .لَ َم حج ُم ُ
وعو َن إِ َ مي َقات يَـ حوم َم حعلُوم )  ,وقال تعا ( َو َح َشحرنَ ُ
اه حم فَـلَ حم نـُغَاد حر محنـ ُه حم أ َ
َو حاآلخ ِر َ
اله ُم ا حْلَ َِق ) أي  :خالقهم وراقهم وباعثهم ومالكم ( احلق ) الذي ال شك فيب  ,فال شك يف وجوده  ,وال يسع أحداً إنكاره
( َم حو ُ
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حق يف صفاتب  ,حق يف أقوالب  ,حق يف أفعالب  ,كامل الصفات والنعوت  ,فهو
لظهور دالئل إثباتب  ,فهو سبحانب حق يف ذاتب ٌّ ,
الذي مل يزل وال يزال باجلالل والكمال واجلمال موصوفاً .
ِ
احل ُّق وأَ هن ما ي حدعو َن ِمن دونِِب الحب ِ
اّلِلَ ُه َو الح َعلِ ُّي الح َكبِ ُري ) .
اط ُل َوأَ هن ه
ك بِأَ هن ه
وهلذا قال تعا (ذَل َ
اّلِلَ ُه َو حَ َ َ َ ُ ح ُ َ
ويف احلديث كان النيب  إذا قام من الليل يتهجد قال ( اللهم لك احلمد  ... ,أنت احلق  ,ووعدك احلق  ,ولقاؤك حق  ,وقولك
حق  ,واجلنة حق  ,والنار حق  ) ...متفق عليب .
 واملراد بالوالية هنا العامة  ,ألن الوالية تنقسم إ قسمني :
والية عامة  :مبعىن أن يتو شؤون عباده  ,وهذا للكفار واملؤمنني .
احل ِق ) وقولب تعا ( ورُّدوا إِ َ هِ
ودليلها هذه اآلية ( .مثُه رُّدوا إِ َ هِ
ض هل َعحنـ ُه حم َما َكانُوا يَـ حفتَـُرو َن ) .
اله ُم ح
احلَ ِق َو َ
اّلِل َم حو ُ
اّلِل َم حو ُ
اله ُم حَ
ُ
ُ
والية خاصة  ,وهذه للمؤمنني .
ِ
هِ
ِ
ِل اله ِذين آمنُوا خيُح ِرجهم ِمن الظُّلُم ِ
ين ال
ك بِأَ هن ه
كما قال تعا ( ه
ات إِ َ النُّوِر ) وقال تعا (ذَل َ
اّلِلُ َوِ ُّ َ َ
ين َآمنُوا َوأَ هن الح َكاف ِر َ
اّلِلَ َم حوَ الذ َ
ُُ ح َ َ
َم حوَ َهلُ حم ) .
مقتضى النوع األول  :أن هلل تعا كمال السلطان  ,والتدبري يف مجيع خلقب .
ومقتضى النوع الثاين  :الرأفة  ,والرمحة  ,والتوفيق .
حم ) أي  :لب احلكم والقضاء دون من سواه من مجيع خلقب .
( أَال لَهُ ا حْلُك ُ
َ
ني ) حيتمل معنيان :
َس َرعُ ا حْلَاسبَ َ
( َو ُه َو أ ح
اْلول  :أن اليوم اآلخر – الذي يقع فيب احلساب – أن جميئب قريب وسريع  ,وكل ما هو آت قريب وهللا أخرب عن أمر الساعة أنب
كلمح البصر أو هو أقرب .
والثاين  - :وهو املتبادر  : -أن ذلك احلساب ال يطول لكثرة اخللق الذين حياسبهم  ,خبالف حال املخلوقني فإهنم إذا كثر ذلك
عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقب تلك احملاسبة .
الفوائد :

 -1أن النوم وفاة .
 -2عموم علم هللا تعا ِبميع أعمال العباد .
-3أن لكل إنسان أجل مسمى ميوت عنده .
-4أن املرجع واملصري إ هللا تعا .
-5إثبات اسم من أمساء هللا وهو القاهر .
 -6إثبات علو هللا تعا ِبميع أنواعب .
-7إثبات املالئكة .
-8إثبات أن للمالئكة وظائف وأعمال .
 -9أن الرسل تقبض أرواح بين آدم بأمر من هللا .
 -10أن املالئكة يطبقون أوامر هللا ويؤدوهنا كاملة .
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-11أن مرد مجيع اخلالئق إ هللا .
 -12وجوب حتكيم هللا يف كل شيء .
 -13إثبات احلساب .
 -14إثبات سرعة احلساب .
( اخلميس 1434 / 12 / 19 /هـ ـ ـ )
 -15أن هللا ال يعجزه شيء .
َ
ض ُّرع ا و ُخ حفيةا لهئَن أَجنَانَا َمن ه َذهَ لَنَ ُكونَ هن َمن ال ه َ
َ
َ
ين ( )63قُ َل ه
ح َ
اّلِلُ
( قُ حل َمن يُنَ ِجي ُكم ِمن ظُلُ َمات الحبَ َِر َوالحبَ حح َر تَ حدعُونَهُ تَ َ َ َ ح
شاك َر َ
َ
ب ُثُه أَنتُم تُ حش َرُكو َن ( )64قُل ُهو الح َق َ
ث َعلَحي ُكم َع َذابا َِمن فَ وقَ ُكم أَو َمن ََتح َ
يُنَ َِجي ُكم َِم حن َها َوَمن ُك َل َك حر ٍ
ت
اد ُر َعلَى أَن يَ حب َع َ
ح ح ح
ح ا
ح
ح َ
ِ
َ
َ
َ
َ
ه
حس بَ حع ٍ
ف اآليَات لَ َعل ُه حم يَ حف َق ُهو َن (. )65
ص َِر ُ
ض انظُحر َك حي َ
يق بَ حع َ
س ُك حم َشيَعا َويُذ َ
ف نُ َ
ض ُكم بَأ َ
أ حَر ُجل ُك حم أ حَو يَ حلب َ
[ األنعام . ] 65 – 63 :
---------( قُل من ي نَ َجي ُكم َمن ظُلُم َ
ات الحبَ َِر َوالحبَ حح َر ) أي  :قل يا حممد هلؤالء الكفرة من ينقذكم وخيلصكم يف أسفاركم من شدائد وأهوال
ح َح ُ ِ ح ح َ
الرب والبحر ؟
قال الفخر  ( :ظلمات الرب والبحر ) جماز عن خماوفهما وأهواهلما  ,يقال  :لليوم الشديد يوم مظلم.
ض ُّرع ا َو ُخ حفيَةا ) قال ابن املعىن  :تدعون ربكم عالنية وسراً  ,قائلني :
( تَ حد ُعونَهُ تَ َ
( لَئَ حن أ حَجنَانَا َم حن َه َذهَ ) أي  :من هذه الضائقة .
( لَنَ ُكونَ هن َمن ال ه َ
ين ) أي  :بعدها .
شاك َر َ
َ
قال القرطيب  :وخبهم هللا يف دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معب يف حالة الرخاء غريه .
قال الرازي  :ولفظ اآلية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد يأَت اإلنسان بأمور :
أحدها  :الدعاء .
وثانيها  :التضرع .
وثالثها  :اإلخالص بالقلب  ,وهو املراد من قولب َ ( :و ُخ حفيَةً) .
اّلِلُ يُنَ َِجي ُك حم َم حن َها َوَم حن ُك َل َك حر ٍ
ب ) أي  :هللا وحده ينجيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغم .
( قُ َل ه
ِ
( ُثُه أَنح تُ حم ) أي  :بعد ذلك .
( تُ حش َرُكو َن ) تقريع وتوبيخ  ,أي  :مث أنتم بعد معرفتكم هبذا كلب تدعون معب يف حال الرفاهية آهلة أخرى .

قال القرطيب  :قولب تعا ( مثُه أَنتُ حم تُ حش ِرُكو َن ) تقريع وتوبيخ ؛ مثل قولب يف أول السورة ( مثُه أَنحـتُ حم متَحتَـُرو َن ) .
فحسن أن يُقهرعوا ويـُ َوهخبُوا على هذه اجلهة
ألن احلجة إذا قامت بعد املعرفة وجب اإلخالص  ,وهم قد جعلوا بدالً منب وهو اإلشراك ؛ ُ
وإن كانوا مشركني قبل النجاة .أ هـ .
وهكذا املشرك يرجع إ هللا وخيلص وقت الضراء  ,مث وقت الرخاء يشرك ويرجع :
ِه ِ
ِ ِ
ضتُ حم وَكا َن حِ
اإلنح َسا ُن َك ُفوراً ) .
كما قال تعا ( َوإِ َذا َم هس ُك ُم الضُُّّر ِيف الحبَ حح ِر َ
ض هل َم حن تَ حد ُعو َن إال إيهاهُ فَـلَ هما َُنها ُك حم إ َ الحبَـر أ حَعَر ح َ
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ِ
ِ
ِ
س حِ
ض ٍر َم هسبُ . ) ...
وقال تعا ( َوإِ َذا َم ه
ضهرهُ َمهر َكأَ حن َملح يَ حد ُعنَا إِ َ ُ
اإلنح َسا َن الضُُّّر َد َعانَا ِجلَحنبِب أ حَو قَاعداً أ حَو قَائماً فَـلَ هما َك َش حفنَا َعحنبُ ُ
ِِ
يح طَيِب ٍة وفَ ِرحوا ِهبا جاءتحـها ِريح ع ِ
وقال تعا (هو اله ِذي يسِريُكم ِيف الحبـ ِر والحبح ِر ح هىت إِ َذا ُكحنتُم ِيف الح ُفحل ِ
ف َو َجاءَ ُه ُم
اص ٌ
ك َو َجَريح َن هب حم بِ ِر ٍ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ
َُ ُ ح َ َ َ ح َ
ح
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صني لَب الد ِ
ِ
ان وظَنُّوا أَنـههم أ ُِحي َط هبِِم دعوا ه ِ
ٍ
اه حم إِذَا ُه حم
ين .فَـلَ هما أ حَُنَ ُ
ُح
ين لَئ حن أ حَُنَحيتَـنَا م حن َهذه لَنَ ُكونَ هن م َن الشهاك ِر َ
اّلِلَ خمُحل َ ُ َ
الح َم حو ُج م حن ُك ِل َم َك َ
ح َ َُ
يَـحبـغُو َن ِيف حاأل حَر ِ
احلَ ِق ) .
ض بِغَ حِري ح
ص هدقَ هن ولَنَ ُكونَ هن ِمن ال ه ِِ
اّلِل لَئِن آتَانَا ِمن فَ ح ِ ِ
ِ
ضلِ ِب َِخبلُوا بِِب َوتَـ َولهحوا َوُه حم
اه حم ِم حن فَ ح
صاحل َ
ني  .فَـلَ هما آتَ ُ
وقال تعا ( َومحنـ ُه حم َم حن َع َ
ح
اه َد هَ ح
َ
ضلب لَنَ ه َ
ضو َن) .
ُم حع ِر ُ
 ويف هذا فضل التوحيد واإلخالص .


قال ابن القيم  :التوحيد مفزع أعدائب وأوليائب  ,فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها ( فإذا ركبوا يف الفلك دعوا هللا

خملصني لب الدين فلما ُناهم إ الرب إذا هم يشركون ) وأما أولياؤه فينجيهم بب من كربات الدنيا واآلخرة وشدائدها  ,ولذلك فزع إليب
يونس فنجاه هللا من تلك الظلمات  ,وفزع إليب أتباع الرسل فنجوا بب مما عذب بب املشركون يف الدنيا وما أعد هلم يف اآلخرة  ,وملا فزع
إليب فرعون عند معاينة اهلالك وإدراك الغرق لب مل ينفعب  ,ألن اإلميان عند املعاينة ال يقبل هذه سنة هللا يف عباده  ,فما دفعت
شـ ـ ـ ـ ـ ـدائد الدنيا مبثل التوحيد  ,ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد  ,ودعوة ذي النون اليت ما دعا هبا مكروب إال فرج هللا كربب
بالتوحيد  ,فال يلقى يف الكرب العظام إال الشرك  ,وال ينجى منها إال التوحيد  ,فهو مفزع اخلليقة وملجؤها وحصنها وغياثها ( .
الفوائد ) .
 سبب أن هللا يستجيب الدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عند الشدة  ,ألن اإلنسان ينقطع تعلقب باملخلوق  ,فال يبقى يف قلبب إال هللا .
( قُ حل ) يا حممد .
( ُهو الح َق َ
ث َعلَحي ُك حم َع َذابا َم حن فَ حوقَ ُك حم ) بالرجم كما فعل مبن قبلكم .
اد ُر َعلَى أَ حن يَ حب َع َ
َ
َ
َ
ِ
َ
ض).
( أ حَو م حن ََتحت أ حَر ُجل ُك حم ) باخلسف كما فعل بقارون (فَ َخ َس حفنَا بِب َوبِ َدا ِرهِ حاأل حَر َ
َ
س ُك حم َشيَع ا ) أي َ :يعلكم ملتبسني شيعاً فرقاً متخالفني .
( أ حَو يَلحب َ
حس بَ حع ٍ
ض ) أي  :يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل .
يق بَ حع َ
( َويُ َذ َ
ض ُك حم بَأ َ
ِ
ث َعلَحي ُك حم َع َذاباً ِم حن فَـ حوقِ ُك حم) قال رسول هللا  :أعوذ
وقد روى البخاري عن جابر قال (ملا نزلت (قُ حل ُه َو الح َقاد ُر َعلَى أَ حن يَـحبـ َع َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
س) قال رسول هللا ( هذا أهون).
يق بَـ حع َ
بوجهك ,قال (أ حَو م حن َححتت أ حَر ُجل ُك حم) قال  :أعوذ بوجهك (أ حَو يَـلحبِ َس ُك حم شيَعاً َويُذ َ
ض ُك حم بَأح َ
وعن سعد  .قال  :قال رسول هللا  ( سألت ريب ثالثاً فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة  ,سألت ريب أن ال يهلك أميت بالسنة
فأعطانيها  ,وسألتب أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها  ,وسألتب أن ال َيعل بأسهم بينهم فمنعنيها ) رواه مسلم .
قضيت قضاء فإنب ال يرد  ,وإين أعطيتك ألمتك  :أن ال أهلكهم
وقي صحيح مسلم قال  ... ( وإن ريب قال  :يا حممد ! إين إذا
ُ
بسنة عامة  ,وأن ال أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها  ,حىت يكون بعضهم
يهلك بعضاً ويسيب بعضهم بعضاً ) رواه مسلم .
وقد اختلف العلماء فيمن نزلت هذه اآلية :
فقيل  :إن الذين عناهم هللا هبذه اآلية هم املسلمون من ألمة حممد  , ألن النيب  استعاذ عند نزوهلا  ,وقيل  :إهنا يف الشرك
ومن سلك طريقهم يف الشقاق والعناد  ,قال الطربي  :والصواب من القول عندي أن يقال  :إن هللا تعا توعـ ـ ــد هبذه اآلية أهل
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الشرك من عبدة األوثان .
ف حاآل َ
يات ) أي  :انظر يا حممد كيف نبني ونوضع وننوع هلم اآليات .
ص َِر ُ
( انحظُحر َك حي َ
ف نُ َ
لَ َعله ُه حم يَ حف َق ُهو َن ) أي  :لكي يفقهوا ذلك ويعتربوه  ,فيذكروا ويزدجروا عما هم عليب مقيمون مما يسخطب هللا منهم  ,من عبادة

األوثان واألصنام  ,والتكذيب بكتاب هللا ورسولب . 


التصريف  :تصريف الشيء  :أي يؤتى بب يف صور شىت  ,يبني هلم ما حيتاجون إليب بذكر العرب والعظات تارة بالقصص وتارة بذكر

أحوال اآلخرة إ غري ذلك .

الفوائد :
 -1أنب ال ينجي من الكرب والشدائد إال هللا .
 -2أن الكفار يعلمون أنب ال ينجي إال هللا  ,ولذلك يدعونب يف وقت الضراء .
 -3توبيخ هؤالء الكفار حيث يدعون هللا وقت الضراء مث يشركون وقت الرخاء .
 -4أن من أسباب إجابة الدعاء التضرع واإلسرار .
 -5فضل اإلخالص والتوحيد  ,وأنب سبب لكل خري .
 -6فضل وعلو منزلة الشكر .
 -7وجوب شكر هللا تعا .
 -8ذم من يرجع إ طغيانب بعد أن أُناه هللا وأنقذه .
 -9قدرة هللا العظيمة بإحالل العذاب باملشركني وتنوعب .
-10رمحة هللا بعباده حيث ينوع هلم اآليات ويبينها لعلهم يرجعون .
ت َعلَحي ُكم بََوكَ ٍ
ف تَ حعلَ ُمو َن (. )67
يل ( )66لَِ ُك َِل نَبٍَإ ُّم حستَ َق ٌّر َو َس حو َ
ب بَ َه قَ حوُم َ
ك َو ُه َو ا حْلَ ُّق قُل له حس ُ
( َوَك هذ َ
[ األنعام . ] 67 – 66 :
---------ك ) أي  :وكذب هبذا القرآن قومك يا حممد – وهم قريش . -
ب بَ َه قَ حوُم َ
( َوَك هذ َ
ب بِِب ) أي  :بالقرآن  ,وهو الصحيح  ,وقيل  :بالعذاب .
 قولب ( َوَك هذ َ
( َو ُه َو ا حْلَ ُّق ) أي  :الذي ليس وراءه حق .
( قُ حل ) يا حممد هلم :
ِ
يل ) أي  :لست عليكم حبفيظ  ,ولست مبوكل بكم  ,كقولب ( وقُ ِل ح ِ ِ
ت َعلَحي ُك حم بََوكَ ٍ
( لَ حس ُ
َ
احلَ ُّق م حن َرب ُك حم فَ َم حن َشاءَ فَـ حليُـ حؤم حن َوَم حن َشاءَ
فَـ حليَ حك ُف حر ) أي  :إمنا علي البالغ  ,فمن اتبعين  ,سعد يف الدنيا واآلخرة  ,ومن خالفين فقد شقي يف الدنيا واآلخرة .
( لَ ُك َِل نَبَأٍ ُم حستَ َق ٌّر ) أي  :لكل خرب مستقر  ,يعين  :قرار يستقر عنده  ,وهناية ينتهي إليب  ,فيتبني حقب وصدقب  ,من كذبب وباطلب ,
ني ) وقال ( هّلِلِ لِ ُك ِل أ ِ
كما قال تعا (ولَتَـ حعلَم هن نَـبَأَهُ بَـ حع َد ِح ٍ
اب ) .
َج ٍل كتَ ٌ
َ
َ ُ
ف تَ حعلَ ُمو َن ) مبالغة يف الوعيد والتهديد  ,أي  :وستعلمون ما حيكم بكم من العذاب .
( َو َس حو َ
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الفوائد :
 -1حتر م التكذيب بالقرآن .
 -2وجوب اإلميان بالقرآن .
 -3أن القرآن كلب حق  ,وما جاء بب متضمن للحق الكامل .
-4أنب ليس النيب إال البالغ والبيان .
( األحد 1434 / 12 / 22 /ه ـ ـ ـ )
 -5هتديد لكل مكذب وكافر .
يث غَ حَريهَ وإَ هما ي َ
( وإَ َذا رأَي َ ه َ
وضواح َِف ح َد ٍ
هك ال ه
ش حيطَا ُن فًَلَ تَ حق ُع حد بَ حع َد ال َِذ حك َرى
نسيَ ن َ
ض َع حن ُه حم َح هىت َُيُ ُ
ين َُيُ ُ
وضو َن َِف آيَاتَنَا فَأَ حع َر ح
َ َح
َ ُ
َ
ت الذ َ
َ َ
َ َ
هَ
ساّبََم َِمن َش حي ٍء َولَ َكن َذ حك َرى لَ َعله ُه حم يَته ُقو َن ()69
َم َع الح َق حوم الظهال َم َ
ني (َ )68وَما َعلَى الذ َ
ين يَته ُقو َن م حن ح َ
[ األنعام . ] 69 – 68 :
---------(وإَذَا رأَي َ ه َ
وضو َن َِف آيَاتَنَا ) أي  :بالتكذيب واالستهزاء .
ين َُيُ ُ
َ َح
ت الذ َ

اخلوض هو التكلم مبا خيالف احلق ,من حتسني املقاالت الباطلة ,والدعوة إليها ,ومدح أهلها ,واإلعراض عن احلق ,والقدح فيب ويف
أهلب .
ض َع حن ُه حم ) أي  :ال َتالسهم وقم عنهم .
( فَأَ حع َر ح
وضوا َِف ح َد ٍ
يث غَ حَريهَ ) أي  :حىت يأخذوا يف كالم آخر غري ما كانوا فيب .
( َح هىت َُيُ ُ
َ
واخلطاب للنيب  وأمتب تبع لب .
 قال الشوكاين  :اخلطاب للنيب  , أو لكل من يصلح لب.
وضوا ِيف ح ِد ٍ
يث َغ حِريهِ) حىت :للغاية ,يعين :إ أن خيوضوا يف حديث غريه ,وتأَت (حىت) للتعليل مثل قولب
 قوله تعاىل ( َح هىت َخيُ ُ
َ
تعا (هم اله ِذين يـ ُقولُو َن ال تُـحن ِف ُقوا َعلَى من ِعحن َد رس ِ
ضوا) فهنا (حىت) للتعليل ,أي :ال تنفقوا ألجل أن ينفضوا .
اّلِلِ َح هىت يَـحنـ َف ُّ
ول ه
َح
َُ
ُُ َ َ
 قال ابن عاشور  :واخلوض حقيقتب الدخول يف املاء مشياً بالر حجلني دون سباحة مث استعري للتصرف الذي فيب كلفة أو عنت ,كما
استعري التعسف وهو املشي يف الرمل لذلك.واستعري اخلوض أيضاً للكالم الذي فيب تكلهف الكذب والباطل ألنهب يتكلهف لب قائلب ,قال
الراغب  :وأكثر ما ورد يف القرآن ورد فيما يُذم الشروع فيب ,قال تعا ( خيوضون يف آياتنا ) ( َنوض ونلعب )  ( ,وخضتم كالذي
خاضوا )  ( ,ذرهم يف خوضهم يلعبون ) .
فمعىن ( خيوضون يف آياتنا ) يتكلهمون فيها بالباطل واالستهزاء.
واخلطاب للرسول  مباشرة وحكم بقية املسلمني كحكمب  ,كما قال يف ذكر املنافقني يف سورة النساء (  ( ) 140فال تقعدوا معهم
حىت خيوضوا يف حديث غريه )  ( .تفسري ابن عاشور ) .
ه
اب أَ حن إِ َذا َِمسعتُم آي ِ
 فاآلية دليل على حتر م اجللوس مع الذين يستهزئون بآيات هللا  ,وقد قال تعا (وقَ حد نَـهزَل َعلَحي ُكم ِيف الح ِكتَ ِ
ات
حح َ
ح
َ
هِ
ِ
ِ
وضوا ِيف ح ِد ٍ
يث َغ حِريهِ إِنه ُك حم إِذاً ِمثحـلُ ُه حم  )..أي :إنكم إذا جلستم معهم وأقررمتوهم
اّلِل يُ حك َفُر هبَا َويُ حستَـ حهَزأُ هبَا فَال تَـ حق ُع ُدوا َم َع ُه حم َح هىت َخيُ ُ
َ
على ذلك  ,فقد ساويتمـوهم يف الذي هم فيب .
هِ
ِ
ور َوإِ َذا َمُّروا بِالله حغ ِو َمُّروا كَِراماً ) .
ين ال يَ حش َه ُدو َن ُّ
وقال تعا ( َوإِ َذا َمس ُعوا الله حغ َو أ حَعَر ُ
الز َ
ضوا َعحنبُ ) وقال تعا ( َوالذ َ
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وإمنا حرم هللا اجللوس معهم ألسباب :
أوالا  :ألن فيب داللة على رضاه بفعلهم الشنيع .

ثاني ا  :أنب رمبا يتأثر مبا يقولون وينخدع وتقع الشبهة يف قليب ( والشبَب خطافة ) .

ثالث ا  :أنب يكون يف حضوره ذريعة لعوام الناس يف حضورهم مثل هذه اجملالس .
ال علَى ح ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِِ
هه ِي أَ هن حِ
هم ِادي فِ ِيب ,
ني َوالح ُق ُع َ
اإلقحـبَ َ َ
اخلَائض َ
ب َه َذا النـ ح
ود َم َع ُه حم أَقَ ُّل َما فيب أَنهبُ إقحـَر ٌار َهلُ حم َعلَى َخ حوضه حم َ ,وإ حغَراءٌ بالت َ
قال َ :و َسبَ ُ
وأَ حكبـره أَنهب ِرضاء بِِب ومشارَكةٌ فِ ِيب  ,والحمشارَكةُ ِيف الح ُك حف ِر و ِاالستِهز ِاء ُك حفر ظَ ِ
اهٌر
َ ح حَ ٌ
َ ََُ
َ َ ُُ ُ َ ٌ َ ُ َ َ

 قال الشوكاين  :ويف هذه اآلية موعظة عظيمة ملن يتسمح مبجالسة املبتدعة  ,الذين حيرفون كالم هللا  ,ويتالعبون بكتابب وسنة
رسولب ,ويردون ذلك إ أهوائهم املضلة وبدعهم الفاسدة ,فإن إذا مل ينكر عليهم ويغري ما هم فيب فأقل األحوال أن يرتك جمالستهم,
وذلك يسري عليب غري عسري.
وقد َيعلون حضوره معهم مع تنزهب عما يتلبسون بب شبهة يشبهون هبا على العامة  ,فيكون يف حضوره مفسدة زائدة على جمرد مساع
املنكر.
وقد شاهدنا من هذه اجملالس امللعونة ما ال يأَت عليب احلصر  ,وقمنا يف نصرة احلق ودفع الباطل مبا قدرنا عليب  ,وبلغت إليب طاقتنا ,
ومن عرف هذه الشريعة املطهرة حق معرفتها  ,علم أن جمالسة أهل البدع املضلة فيها من املفسدة أضعاف أضعاف ما يف جمالسة من
يعصي هللا بفعل شيء من احملرمات  ,وال سيما ملن كان غري راسخ القدم يف علم الكتاب والسنة  ,فإنب رمبا ينفق عليب من كذباهتم
وهذياهنم ما هو من البطالن بأوضح مكان  ,فينقدح يف قلبب ما يصعب عالجب ويعسر دفعب  ,فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى هللا بب
معتقداً أنب من احلق  ,وهو من أبطل الباطل وأنكر املنكر.

قال سالم بن أيب مطيع  :أن رجال من أصحاب األهواء قال أليوب السختياين  :يا أبا بكر أسألك عن كلمة  ,قال أيوب – وجعل
يشري بإصبعب  - :وال نصف كلمة وال نصف كلمة .
وقال أمحد ابن حنبل رمحب هللا تعا  :وال تشاور صاحب بدعة يف دينك  ,وال ترافقب يف سفرك .
وقال الفضيل  :ال َتلس مع صاحب بدعة  ,فاين أخاف أن ينزل عليك اللعنة .
وقال  :احذروا الدخول على أصحاب البدع  ,فإهنم يصدون عن احلق .

ال تناظر مبتدعا مقيما على بدعتب  :قال اإلمام الشافعي – رمحب هللا  " : -ما ناظرت أحدا علمت أنب مقيم على بدعة " .
وشرح اإلمام البيهقي – رمحب هللا – كالم الشافعي بقولب  " :وهذا ألن املقيم على بدعتب قلما يرجع باملناظرة عن بدعتب  ,وإمنا
كان يناظر من يرجو رجوعب إ احلق  ,إذا بينب لب "  " .مناقب الشافعي " للبيهقي (. )174/1
وعن سفيان قال من مسع ببدعة فال حيكيها جللسائب ال يلقها يف قلوهبم .
قال الذهيب معلقاً على قول سفيان  " :أكثر أئمة السلف على هذا التحذير؛ يرون أن القلوب ضعيفة والشبب خطافة .
وقال ابن عباس  : ال َتالس أهل األهواء فإن جمالستهم ممرضة للقلوب .
وقال األصبهاين رمحب هللا  ":ال ترى أحدا مال إ هوى أو بدعة إاله وجدتب ِ
متحريا؛ ميت القلب؛ ممنوعا من النطق باحلق " .
 وقال ابن عاشور  :واإلعراض عنهم هنا هو ترك اجللوس إ جمالسهم  ,وهو جماز قريب من احلقيقة ألنهب يلزمب اإلعراض احلقيقي
غالباً  ,فإن هم غشوا جملس الرسول  فاإلعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن جريج  :فجعل إ َذا استهزأوا قام ِ
فحذروا وقالوا ال
ُ
ََ
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فيقوم.
تستهزءوا َ
وفائدة هذا اإلعراض زجرهم وقطع اجلدال معهم لعلههم يرجعون عن عنادهم.
هك ال ه
ش حيطَا ُن ) أي  :بأن جلست معهم على وجب النسيان والغفلة .
( َوإَ هما يُنح َسيَ ن َ
( فًَل تَ حق ُع حد بَ حع َد ال َِذ حك َرى ) أي بعد تذكر األمر باإلعراض كما عليب مجهور املفسرين.
َ َ
ني ) الذين ظلموا أنفسهم باالستهزاء باآليات والتكذيب هبا .
( َم َع الح َق حوم الظهال َم َ
 قال ابن عاشور  :والقوم الظاملون هم الذين خيوضون يف آيات هللا  ,فهذا من اإلظهار يف مقام اإلضمار لزيادة فائدة وصفهم
بالظلم  ,فيعلم أن خوضهم يف آيات هللا ظلم  ,فيعلم أنهب خوض إنكار للحق ومكابرة للمشاهدة .

قال الشوكاين  :واملعىن  :إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فال تقعد بعد الذكرى إذا ذكرت ( َم َع القوم الظاملني ) أي الذين ظلموا
أنفسهم باالستهزاء باآليات والتكذيب هبا.
قيل  :وهذا اخلطاب وإن كان ظاهره للنيب  فاملراد التعريض ألمتب لتنزهب عن أن ينسيب الشيطان.
وقيل  :ال وجب هلذا  ,فالنسيان جائز عليب كما نطقت بذلك األحاديث الصحيحة " إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون  ,فإذا نسيت
فذكروين " وحنو ذلك.


رت فال تقعد معهم  ,فهذا النسيان ينتقل بب الرسول 
قال ابن عاشور  :فاملعىن إن أنساك الشيطان اإلعراض عنهم فإن تذك َ

من عبادة إ عبادة ,ومن أسلوب يف الدعوة إ أسلوب آخر ,فليس إنساء الشيطان إيهاه إيقاعاً يف معصية إذ ال مفسدة يف ارتكاب
ذلك وال حيصل بب غرض من كيد الشيطان يف الضالل ,وقد رفع هللا املؤاخذة بالنسيان ,ولذلك قال (فال تقعد بعد الذكرى مع القوم
الظاملني)  ,أي بعد أن تتذ هكر األمر باإلعراض.
فالذكرى اسم للتذكر وهو ضد النسيان  ,فهي اسم مصدر  ,أي إذا أغفلت بَعد هذا فقعدت إليهم فإذا تذ هكرت فال تقعد  ,وهو
ضد فأعرض  ,وذلك أن األمر بالشيء هني عن ضده.
هِ
( وما علَى اله َذين ي ته ُقو َن َمن َح ََ َ
ين يَـتهـ ُقو َن ِم حن ِح َساهبِِ حم ِم حن َش حي ٍء) وجهني للعلماء:
ََ َ
ََ
ح َ
ساّب حم م حن َش حيء ) يف معىن قولبَ ( :وَما َعلَى الذ َ
اْلول  :أن املعىن :وما على الذين يتقون جمالسة الكفار عند خوضهم يف آيات هللا من حساب الكفار من شيء ,وعلى هذا الوجب
فال إشكال يف اآلية أصالً .
الوجه الثاين :أن معىن اآلية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار يف اخلوض يف آيات هللا يف جمالستهم هلم من شيء ,وعلى هذا
القول فهذا الرتخيص يف جمالسة الكفار للمتقني من املؤمنني كان يف أول اإلسالم للضرورة مث نسخ بقولب تعا ( :إِنه ُك حم إِذاً ِمثحـلُ ُه حم),
وممن قال بالنسخ فيب جماهد والسدي وابن جريج وغريهم كما نقلب عنهم ابن كثري.
فظهر أن ال إشكال على كال القولني ( .الشنقيطي ) .

قال الشوكاين  :أي  :ما على الذين يتقون جمالسة الكفار عند خوضهم يف آيات هللا من حساب الكفار من شيء .
هِ
هِ
ين يَـتهـ ُقو َن ) أي  :يتقون اخلوض معهم وإن
ين يَـتهـ ُقو َن ) أي  :يتقون وَيتنبون جمالستهم  ,وقيل ( َوَما َعلَى الذ َ
 فقولب ( َوَما َعلَى الذ َ
جلسوا معهم  ,وهذا قول ضعيف ألمرين :
اْلمر اْلول  :ألن هللا هنى عن جمالسة اخلائضني  ,اْلمر الثاين  :وألن هذا مقتضى إنكار املنكر  ,وأقل درجات املنكر اإلنكار
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بالقلب  ,وال يكون منكراً بالقلب وهو جالس معهم .
( َولَ َك حن َذ حك َرى لَ َعله ُه حم يَته ُقو َن ) أي  :ولكن أمرناكم باإلعراض عنهم حينئذ تذكرياً هلم عما هم فيب  ,لعلهم يتقون ذلك وال يعودون
إليب .
 قال الشنقيطي  :ومعىن قولب تعا َ ( :ولَ ِك حن ِذ حكَرى لَ َعله ُه حم يَـتهـ ُقو َن) على الوجب األول أهنم إذا اجتنبوا جمالستهم سلموا من اإلمث
ولكن األمر باتقاء جمالستهم عند اخلوض يف اآليات ال يسقط وجوب تذكريهم ووعظهم وأمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر لعلهم
يتقون هللا بسبب ذلك ,وعلى الوجب الثاين فاملعىن أن الرتخيص يف اجملالسة ال يسقط التذكري لعلهم يتقون اخلوض يف آيات هللا بالباطل
إذا وقعت منكم الذكرى هلم وأما جعل الضمري للمتقني فال خيفى بعده والعلم عند هللا تعا .
الفوائد :
 -1حتر م اجللوس مع الذين يستهزئون بآيات هللا وشرعب .
 -2حتر م اجللوس يف مكان قيب منكر .
 -3أن األحكام تدور مع عللها لقولب (  ..حىت خيوضوا يف حديث غريه ) فلما كانوا يكفرون بآيات هللا ويستهزئون هبا هني عن
القعود معهم  ,مث أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا يف حديث غريه .
وضوا ِيف ح ِد ٍ
يث َغ حِريهِ إِنه ُك حم إِذاً ِمثحـلُ ُه حم )
 -4أن املشارك للمنكر كفاعل املنكر لقولب تعا يف اآلية األخرى (فَال تَـ حق ُع ُدوا َم َع ُه حم َح هىت َخيُ ُ
َ
فإذا كان اجلالس معهم لب حكم الفاعل  ,فاملشارك من باب أو .
 -5حتر م التعاون على اإلمث والعدوان .
 -6أن جليس الصاحلني مثلهم .
 -7احلذر من جلساء السوء .
ون هَ
ت لَحيس َهلَا َمن ُد َ
( َو َذ َر اله َذين هاَّتَ ُذواح َدينَ ُه حم لَ َعباا َوَهلحوا َوغَ هرتح ُهم ا حْلَيَاةُ الدُّنح يَا َوذَ ِكَ حر بَ َه أَن تُ حبسل نَ حف َ
اّلِل َوََلٌّ َوالَ
ا
َ
ُ
س ِبَا َك َ
ََ ٌ
سبَ ح َ
يم وع َذ َ
َش َفيع وإَن تَ ع َد حل ُك هل َع حد ٍل اله ي حؤ َخ حذ َم حن ها أُولَئَ َ ه َ
اب َِمن ََ
َ َ
يم َِبَا َكانُواح يَ حك ُف ُرو َن
ٌ َ ح
ْح ٍ َ َ ٌ
َ ح
سبُواح َهلُ حم َش َر ٌ ح
ُ
اب أَل ٌ
ك الذ َ
ين أُبحسلُواح ِبَا َك َ
(. ) )70
[ األنعام . ] 70 :
---------هَ
ين هاَّتَ ُذوا َدينَ ُه حم لَ َعب ا َوَهلحوا ) أي  :دعهم وأعرض عنهم  ,وأمهلهم قليالً  ,فإهنم صائرون إ عذاب عظيم .
( َوذَ َر الذ َ
 قال ابن اجلوزي  :ويف اختاذهم دينهم لعباً وهلواً ثالثة أقوال:
أحدها  :أنب استهزاؤهم بآيات هللا إذا مسعوها.
والثاين  :أهنم دانوا مبا اشتَهوا  ,كما يلهون مبا يشتهون.
والثالث  :أهنم حيافظون على دينهم إذا اشتَهوا  ,كما يلهون إذا اشتَهوا.
وبر وخري.
قال الفراء :ويقال :إنب ليس من قوم إال وهلم عيد ,فهم يَـ حلهون يف أعيادهم ,إال أمة حممد  ,فإن أعيادهم صالة وتكبري ٌ
 وقال القرطيب  :ومعىن ( لَعِباً َوَهلحواً ) أي استهزاءً بالدين الذي دعوهتم إليب.
وقيل  :استهزءوا بالدين الذي هم عليب فلم يعملوا بب.
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واالستهزاء ليس ُم َس هوغاً يف دين.
 واملراد برتكهم أي بعد إقامة احلجة عليهم .

وضو َن ِيف ءاياتنا ) ومعىن ( ذَ حرُه حم ) أعرض عنهم وليس املراد أن
 قال الرازي  :اعلم أن هؤالء هم املذكورون بقولب ( الذين َخيُ ُ
ِِ
ض َعحنـ ُه حم ) واملراد ترك
يرتك إنذارهم ألنب تعا قال بعده ( َوذَكحر بِِب ) ونظريه قولب تعا ( أُولَئِ َ
ك الذين يَـ حعلَ ُم هللا َما ِيف قُـلُوهب حم فَأ حَع ِر ح
معاشرهتم ومالطفتهم وال يرتك إنذارهم وختويفهم.

( َوغَ هرتح ُه ُم ا حْلَيَاةُ الدُّنح يَا ) أي  :خدعتهم هذه احلياة الفانية حىت زعموا أن ال حياة بعدها أبداً .
( َوذَ ِكَ حر بَ َه ) أي  :وذكر الناس هبذا القرآن  ,وحذرهم نقمة هللا وعذابب األليم يوم القيامة .
ِ
ِ ِِ ه ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
يع لَ َعله ُه حم يَـتهـ ُقو َن ) .
س َهلُ حم م حن ُدونب َوِِلٌّ َوال َشف ٌ
كما قال تعا ( َوأَنحذ حر بب الذ َ
ين َخيَافُو َن أَ حن ُححي َشُروا إ َ َرهب حم لَحي َ
وقال تعا ( وذكر بالقرآن من خياف وعيد ) .
وقيل َ ( :وذَكحر بِِب ) أي بذلك الدين ألن الضمري َيب عوده إ أقرب املذكور  ,والدين أقرب املذكور  ,فوجب عود الضمري إليب.
(أَ حن تُ حبسل نَ حف َ
ت ) أي  :لئال تبسل  ,أي  :كراهة أن تبسل مبا كسبت .
سبَ ح
س ِبَا َك َ
ََ ٌ
عن ابن عباس وجماهد  :تبسل  :تُسلَم  ,وقيل  :تُفتضح  ,وقيل  :تُؤاخذ  ,وكل هذه العبارات متقاربة يف املعىن  ,وحاصلها :
اإلسالم للهلَ َكة واحلبس عن اخلري  .أي  :يُسلمب للهلكة بتفريطها وإضاعتها حظها من هللا وترك العمل الصاحل .
هِ
ون هَ
َ
( لَحيس َهلَا َمن ُد َ
ين َآمنُوا أَنح ِف ُقوا ِممها َرَزقحـنَا ُك حم ِم حن
اّلِل َوََلٌّ َوال َشف ٌ
ح
يع ) أي  :ال قريب وال أحد يشفع فيها كما قال تعا (يَا أَيـُّ َها الذ َ
َ
ِ
ِ
اعةٌ ) .
قَـحب ِل أَ حن يَأحَِتَ يَـ حوٌم ال بَـحي ٌع فيب َوال ُخلهةٌ َوال َش َف َ
ِ
كما قال تعا ( وأَنح ِذرهـ ـ ـ ـم يـوم حاآل ِزفَِة إِ ِذ الح ُقلُوب لَ َدى ح ِ ِ
اظ ِمني ما لِلظهالِ ِم ِ ِ
اع ) .
ني م حن َمحي ٍم َوال َش ـ ـفي ٍع يُطَ ُ
َ
ُ
َ ح ُ ح َح َ
احلَنَاج ِر َك َ َ
قال ابن عاشور  :والوِل  :الناصر  ,والشفيع  :الطالب للعفو عن اجلاين ملكانة لب عند من بيده العقاب.
( َوإَ حن تَ حع َد حل ُك هل َع حد ٍل ال يُ حؤ َخ حذ َم حن َها ) أي  :ولو بذلت كل مبذول ما قُبِل منها  ,والعدل  :الفداء  ,فلو تقدم كل فدية ما قبل
منها .
قال الشوكاين :واملعىن :وإن بذلت تلك النفس اليت سلمت للهالك كل فدية ال يؤخذ منها ذلك العدل حىت تنجو بب من اهلالك.
ِ هِ
ِ
َح ِد ِه حم ِملءُ حاأل حَر ِ
ض َذ َهباً َولَ ِو افحـتَ َدى بِِب ) .
ين َك َفُروا َوَماتُوا َوُه حم ُكف ٌ
هار فَـلَ حن يـُ حقبَ َل م حن أ َ
كما قال تعا (إ هن الذ َ
ك ) املوصون مبا ذكر .
( أُولَئَ َ

( اله َذ َ َ
ُسلموا لعذاب هللا بسبب أعماهلم القبيحة وعقائدهم الشنيعة .
سبُوا ) أي  :أولئك الذين أ ح
َ
ين أُبحسلُوا ِبَا َك َ
اب َمن ََ
ْح ٍ
يم ) أي  :هلم شراب من ماء حار قد انتهى حره  ,يشوي الوجوه  ,ويقطع أمعاءهم .
( َهلُ حم َش َر ٌ ح
محيماً فَـ َقطهع أَمعاءهم ) وقال تعا (ال ي ُذوقُو َن فِيها بـرداً وال َشراباً  .إِهال َِ
كما قال تعا (وس ُقوا ماء َِ
محيماً َو َغ هساقاً ) .
َ
َ ح َ َُ ح
َُ َ ً
َ َح َ َ
ه
قال ابن عاشور  :وخص الشراب من احلميم من بني بقية أنواع العذاب املذكور من بعد لإلشارة إ أهنم يعطشون فال يشربون إال
ماء يزيدهم حرارة على حرارة العطش.
( وع َذ َ
يم ) أي  :مؤمل موجع .
ََ ٌ
اب أَل ٌ
( َِبَا َكانُوا يَ حك ُف ُرون ) أي  :بسبب كفرهم .
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الفوائد :
 -1هتديد للذين اختذوا دينهم لعباً وكفراً .
ِ
اّلِلِ َوآيَاتِِب َوَر ُسولِِب ُكحنتُ حم
ب قُ حل أَبِ ه
 -2حتر م االستهزاء بدين هللا وهو كفر كما قال تعا ( َولَئ حن َسأَلحتَـ ُه حم لَيَـ ُقولُ هن إِهمنَا ُكنها ََنُ ُ
وض َونـَحل َع ُ
تَ حستَـ حه ِزئُو َن  .ال تَـ حعتَ ِذ ُروا قَ حد َك َفحرُحت بَـ حع َد إِميَانِ ُك حم . ) ...
 -3أن الكفار غرهتم احلياة الدنيا .
الدنحـيا وال يـغهرنه ُكم بِ هِ
ور).
اّلِلِ َح ٌّق فَال تَـغُهرنه ُك ُم ح
س إِ هن َو حع َد ه
احلَيَاةُ ُّ َ َ َ ُ ح
اّلِل الحغَُر ُ
َ -4يب على املسلم أن حيذر من االغرتار بالدنيا (يَا أَيـُّ َها النها ُ
 -5وجوب التبليغ بالقرآن .
 -6أنب يف يوم القيامة كل نفس َُت َازى مبا كسبت .
 -7أن هللا ال يظلم اإلنسان شيئاً .
 -8أنب يوم القيامة ال ينفع اإلنسان حسب وال نسب وال قرابة .
 -9بيان شيء من عذاب أهل النار وهو الشراب من املار احلار الذي يقطع أمعاءهم .
(الثالثاء  1434 / 12 / 14 :ه)
 -10أن الكفر سبب للخلود يف النار وشدة العذاب .
ون هَ
اّلِل َكاله َذي است حهوتحه ال ه َ
( قُل أَنَ حد ُعو َمن ُد َ
ني َِف اْل حَر َ
ض َح حي َرا َن
اّلِل َما الَ يَن َف ُعنَا َوالَ يَ ُ
حَ َ ُ
شيَاط ُ
ض ُّرنَا َونُ َر ُّد َعلَى أَ حع َقابَنَا بَ حع َد إَ حذ َه َدانَا هُ
ح
َ
اّلِل هو ا حهل َد َ َ َ َ
َ
َ
يمواح ال ه
صًلةَ َواته ُقوهُ
لَهُ أ ح
َص َح ٌ
ب الح َعالَ َم َ
ى َوأُم حرنَا لنُ حسل َم ل َر َِ
ني (َ )71وأَ حن أَق ُ
اب يَ حدعُونَهُ إَ َىل ا حهلَُدى ائحتنَا قُ حل إَ هن ُه َدى ه ُ َ ُ َ
هَ
ش ُرو َن (. ) )72
ي إَلَحي َه َُتح َ
َو ُه َو الذ َ
[ النساء . ] 72 – 71 :
---------( قُ حل ) هلم يا حممد .
ون هَ
( أَنَ حد ُعو َمن ُد َ
ض ُّرنَا ) أي  :أن نعبد ما ال ينفعنا إن دعوناه وال يضرنا إن تركناه ؟ واملراد بب األصنام ,
اّلِل َما ال يَ حن َف ُعنَا َوال يَ ُ
ح
واالستفهام لإلنكار والتوبيخ .
 قال القرطيب  :قولب تعا ( قُل أَنَ حدعواح ِمن د ِ
ضُّرنَا ) إن تركناه ؛ يريد
ون هللا َما الَ يَن َف ُعنَا ) أي ما ال ينفعنا إن دعوناه َ ( ,والَ يَ ُ
ُ
ح ُ
األصنام.
 قال السدي  :قال املشركون للمؤمنني :اتبعوا سبيلنا ,واتركوا دين حممد ,فأنزل هللا (قُل أَنَ حدعو ِمن د ِ
اّلِلِ َما ال يَـحنـ َف ُعنَا )...
ون ه
ح ُ ح ُ
( َونُ َر ُّد َعلَى أَ حع َقابَنَا ) أي  :يف الكفر والضاللة .
اّلِلُ ) لإلميان .
( بَ حع َد إَ حذ َه َدانَا ه
 قال اآللوسي  :والتعبري عن الرجوع إ الشرك بالرد على األعقاب كما قال شيخ اإلسالم لزيادة تقبيحب بتصويره بصورة ما هو
علم يف القبح مع ما فيب من اإلشارة إ كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر.
( َكاله َذي است حهوتحه ال ه َ
ني َِف حاْل حَر َ
ض ) أي  :فيكون مثلنا كمثل الذي اختطفتب الشياطني وأضلتب وسارت بب يف املفاوز واملهالك
حَ َ ُ
شيَاط ُ
فألقتب يف هوة سحيقة .
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( َح حي َرا َن ) أي  :حرياً ال يدري أين يذهب  ,واحلريان  :هو الذي ال يهتدي جلهة .
اب يَ حد ُعونَهُ إَ َىل ا حهلَُدى ائحتَنَا ) أي  :وأصحابب على الطريق  ,فجعلوا يدعونب إليهم ويقولون  :ائتنا فإنا على الطريق  ,فأّب
( لَهُ أ ح
َص َح ٌ

أن يأتيهم  ,فذلك مثل من يتبعهم بعد املعرفة مبحمد  , وحممد هو الذي يدعو إ الطريق  ,والطريق هو اإلسالم .
( قُل إَ هن ه َدى هَ
اّلِل ُه َو ا حهلَُدى ) أي  :قل هلؤالء الكفار  :إن ما حنن عليب من اإلسالم هو اهلدى وحده وما عداه ضالل  ,كما قال
ح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين) وكما
ص َعلَى ُه َد ُاه حم فَِإ هن ه
تعا ( َوَم حن يَـ حهد ه
اّلِلُ فَ َما لَبُ م حن ُمض ٍل ) وقال تعا (إِ حن َححت ِر ح
اّلِلَ ال يَـ حهدي َم حن يُض ُّل َوَما َهلُ حم م حن نَاص ِر َ
الم ِديناً فَـلَن يـ حقبل ِمحنب وهو ِيف حاآل ِخرةِ ِمن ح ِ
اإل حس ِ
قال تعا ( َوَم حن يَـحبتَ ِغ َغحيـر حِ
ين ) .
اخلَاس ِر َ
َ َ
ح ُ َ َ ُ ََُ
َ
َ َ َ َ
ني ) أي َ :نلص لب العبادة وحده ال شريك لب .
ب ال َحعالَ َم َ
( َوأُم حرنَا لنُ حسل َم ل َر َِ
ِ
ِ
ِ هِ ِ ِ
الدنحـيا وإِنهب ِيف حاآل ِخرةِ لَ ِمن ال ه ِِ
ني  .إِ حذ قَ َ
صاحل َ
يم إِهال َم حن َسفبَ نَـ حف َسبُ َولََقد ح
ال لَبُ َربُّبُ
اصطََفحيـنَاهُ ِيف ُّ َ َ ُ
َ َ
قال تعا ( َوَم حن يَـحر َغ ُ
ب َع حن ملة إبحـَراه َ
ِ
ت لِر ِ
ني ) .
َسلِ حم قَ َ
ب الح َعالَم َ
ال أ ح
أح
َسلَ حم ُ َ
َسلَ حم ) أي استسلم ألمر ربك وأخلص لربك .
( إَ حذ قَ َ
ال لَهُ َربُّهُ أ ح
 قال بعض العلماء  :اإلسالم ورد ىف القرآن على ثالثة أَوجب :
اْل َِول  :مبعىن ا ِإلخالص .
ال لَب ربُّب أ ِ
َخلِص.
َسل حم ) أي أ ح
قال تعا ( إِ حذ قَ َ ُ َ ُ ح
الثاين  :مبعىن ا ِإلقرار .
قال تعا ( ولَب أَسلَم من ِيف ال هسماو ِ
ات) أي أَقر لب العبودية.
َُ ح ََ
ََ
الثالث  :مبعىن الدين .
الدين ِعند هِ
ِ
ِ
الم ِديناً ) .
قال تعا ( إِ هن َ َ
اّلِل ا ِإل حسالَ ُم )  .وقال تعا ( َوَرض ُ
يت لَ ُك ُم ا ِإل حس َ
ال ) امتثاالً ألمر ربب مبادراً .
( قَ َ
( أَسلَم ُ َ
ني ) إخالصاً وتوحيداً وحمبة وإنابة .
ب ال َحعالَ َم َ
ت ل َر َِ
ح ح
قال بعض العلماء  :إمنا قال لرب العاملني دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى باإلسالم

 من أسباب اصطفاء إبراهيم يف الدنيا وعلو منزلتب يف اآلخرة :
سرعة امتثالب ألمر هللا عز وجل .
وصربه  ,فلما ابتاله ربب بالكلمات أمتهن ووىف هبن .
وشكره لنعم هللا كما قال تعا ( َشاكِراً َألَنحـع ِم ِب اجتَباه وه َداه إِ َ ِصر ٍ
اط ُم حستَ ِقي ٍم ) .
ُ ح َ ُ ََ ُ
َ
 الرب هو املالك املتصرف املعبود املدبر لشؤون خلقب املريب هلم بالنعم الظاهرة والباطنة .

وبدليلب .

قال الشيخ  :وتربيتب تعا خللقب نوعان  :عامة وخاصة :
فالعامة  :هي خلقب للمخلوقني  ,ورزقهم  ,وهدايتهم ملا فيب مصاحلهم اليت فيها بقاؤهم يف الدنيا .

واْلاصة  :تربيتب ألوليائب  ,فريبيهم باإلميان  ,ويوفقـهم لب  ,ويكملهم  ,ويدفع عنهم الصوارف  ,والعوائق احلائلة بينهم وبينب ,
وحقيقتها  :تربية التوفيق لكل خري  ,والعصمة من كل شر .
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العاملني  :اختلف ما املراد بالعاملني على أقوال :

قيل  :كل موجود سوى هللا  ,وهذا قول قتادة ورجحب القرطيب وابن كثري .
وقيل  :أهل كل زمان عامل لقولب تعا ( أتأتون الذكران من العاملني ) أي من الناس .
وقيل  :اجلن واإلنس  ,لقولب تعا ( ليكون للعاملني نذيراً ) .

وقيل  :العا َمل عبارة عما يعقل وهم اإلنس واجلن واملالئكة والشياطني .

والصحيح اْلول  ,ألنب شامل لكل خملوق وموجود  ,ودليلب قولب تعا ( قال فرعون وما رب العاملني  .قال رب السموات واألرض
وما بينهما ) .


العاملني  :مجع عا َمل .

لم على خالق ِهم وصانعهم  ,وهذا هو الصحيح .
قيل  :مأخوذ من َ
العالمة  ,ألهنم َع ٌ

فإن هذا اخللق يف كل فرد منب  ,ويف جزء منب  ,آية تدل على وحـدانية هللا وعلى عظمتب وعلى انفراده بامللك .
قال الشاعر :
اجلاحد
فوا عجباً كيف يُعصى اإللبُ أم كيف َيحده
ُ
ويف كل ٍ
احد
شيء لب آيةٌ
تدل على أنب و ُ
ضو ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ُوِل حاألَلحب ِ
اب ) .
قال تعا (إِ هن ِيف َخحل ِق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر ِ َ ح
اختالف اللهحي ِل َوالنـ َ
هها ِر َآليات أل ِ َ
وسئل بعض األعراب عن وجود هللا فقال  :إن البعر ليدل على البعري  ,وإن أثر األقدام ليدل على املسري  ,فسماء ذات أبراج ,
وأرض ذات فجاج  ,وحبار ذات أمواج أال يدل على وجود اللطيف اخلبري .
جسمك وروحك فيب من اآليات ما يبهر العقول .
وقيل  :مأخوذ من العِلم  ,ألن هذا اخللق ال يصدر إال عن علم ومعرفة بأحواهلم .


قال بعض العلماء  :واعلم أن تربيتب تعا خمالفة لرتبية غريه  ,وبيانب من وجوه :

اْلول  :أنب تعا يريب عبيده ال لغرض نفسب  ,وغريه يربون لغرض أنفسهم ال لغرض غريهم .

(وإِ حن
الثاين  :أن غريه إذا رّب فبقدر تلك الرتبية يظهر النقصان يف خزائنب ويف مالب وهو متعال عن النقصان والضرر  ,كما قال تعا َ :
ِم حن َش حي ٍء إِهال ِعحن َدنَا َخَزائِنُبُ َوَما نـُنَـ ِزلُبُ إِهال بَِق َد ٍر َم حعلُ ٍوم) .
الثالث  :أن غريه من احملسنني إذا أحل الفقري عليب أبغضب وحرمب ومنعب  ,واحلق تعا خبالف ذلك  ,كما قال  ( : إن هللا تعا
حيب امللحني يف الدعاء ) .
الرابع  :أن غريه من احملسنني ما مل يطلب منب اإلحسان مل يعط  ,أما احلق تعا فإنب يعطي قبل السؤال  ,أال ترى أنب رباك حال
كنت جنيناً يف رحم األم  ,وحال ما كنت جاهالً غري عاقل  ,ال حتسن أن تسأل منب  ,ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألتب وما
كان لك عقل وال هداية .
اْلامس  :أن غريه من احملسنني ينقطع إحسانب إما بسبب الفقر أو ال حغيبة أو املوت  ,واحلق تعا ال ينقطع إحسانب البتة .

السادس  :أن غريه من احملسنني خيتص إحسانب بقوم دون قوم وال ميكنب التعميم  ,أما احلق تعا فقد وصل تربيتب وإحسانب إ الكل
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ِ
ت ُك هل َش حي ٍء ) .
 ,كما قال َ ( :وَر حمحَِيت َوس َع ح
ِ
(احلم ُد ِهّلِلِ ر ِ
ني) .
ب الح َعالَم َ
فثبت تعا أنب رب العاملني وحمسن إ اخلالئق أمجعني  ,فلهذا قال تعا يف حق نفسب  :حَ ح
َ
 العاملني  :تطلق أحياناً ويراد بب اإلنس واجلن :
كما قال تعا ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً ) .
وأحياناً تطلق على البشر :
كقولب تعا ( أتأتون الذكران من العاملني ) .
َ
صًل َة ) أي  :وأمرنا بإقامة الصالة .
يموا ال ه
( َوأَ حن أَق ُ
ومعىن إقامتها  :اإلتيان هبا على وجب مستقيم بشروطها وأركاهنا ومستحباهتا كما جاء عن رسول هللا . 

 قال الشيخ السعدي  :مل يقل  :يفعلون الصالة  ,أو يأتون الصالة  ,ألنب ال يكفي فيها جمرد اإلتيان بصورهتا الظاهرة  ,فإقام
الصالة  ,إقامتها ظـاهراً بإمتام أركاهنا وواجباهتا وشروطها  ,وإقامتها باطناً بإقامة روحها  ,وهو حضور القلب فيها  ,وتدبر ما يقولب
ويفعلب منها .
 مل يأمر هللا بالصالة إال بلفظ اإلقامة  ,كقـولب تعا ( وأقيمـوا الصالة ) وقولب تعا ( واملقيمني الصالة ) .
 إقامة الصالة ليس جمرد أداؤها ,وإمنا املراد إقامتها بأدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ,وهذه هي الصالة اليت قال هللا عنها (وأقم
الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر) .
فإن هللا يف هذه اآلية علق حكم هني الصالة عن الفحشاء واملنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها  ( ,واحلكم املعلق بوصف يزيد
بزيادتب وينقص بنقصب ) فعلى قدر إقامة العبد لصالتب على قدر ما تؤثر فيب فتنهاه عن الفحشاء واملنكر  ,وهبذا يزول اإلشكال الذي
يورده البعض  :وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالهتم عن الفحشاء واملنكر .
 قولب تعا ( ويقيمون الصالة ) يشمل صالة الفرض والنفل .
 قولب تعا ( ويقيمون الصالة ) فيب دليل على أِهية الصالة وعظيم منزلتها وأهنا من أعظم صفات املتقني  ,وّما يدل على عظيم
منزلتها :

أهنا فرضت يف أعلى مكان ( يف السماء ليلة اإلسراء واملعراج ) .
وفرضت َخس صلوات يف اليوم والليلة  ,وأول ما فرضت َخسني مث خـففت إ َخس يف العدد  ,وهذا يدل على حمبة هللا هلا ,
وعنايتب هبا سبحانب .
أن تاركها كافر حيشر مع فرعون وقارون وأيب بن خلف  ,وهي أعظم العبادات بعد الشهادتني  ,وهي عمود الدين .
( َواته ُقوهُ ) وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيب .
 وهذه اآلية فيها األمر بتقوى هللا عز وجل .
وقد جاءت آيات كثرية تأمر بتقوى هللا :
هِ
اّلِلَ َح هق تُـ َقاتِِب َوال متَُوتُ هن إِهال َوأَنحـتُ حم ُم حسلِ ُمو َن ) .
ين َآمنُوا اتـه ُقوا ه
قال تعا (يَا أَيـُّ َها الذ َ
وقال تعا (ولََق حد و ه ه ِ
ِ
اّلِلَ ) .
اب ِم حن قَـحبلِ ُك حم َوإِيها ُك حم أ َِن اتهـ ُقوا ه
ين أُوتُوا الحكتَ َ
صحيـنَا الذ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ه
ني ) .
ين َآمنُوا اتهـ ُقوا ه
اّلِلَ َوُكونُوا َم َع ال ه
صادق َ
وقال تعا (يَا أَيـُّ َها الذ َ
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هِ
اّلِلَ َوقُولُوا قَـ حوالً َس ِديداً ) .
ين َآمنُوا اتهـ ُقوا ه
وقال تعا (يَا أَيـُّ َها الذ َ
هِ
اّلِلَ َخبِريٌ ِمبَا تَـ حع َملُو َن ) .
اّلِلَ إِ هن ه
ت لِغَ ٍد َواتهـ ُقوا ه
ين َآمنُوا اتهـ ُقوا ه
هم ح
س َما قَد َ
وقال تعا (يَا أَيـُّ َها الذ َ
اّلِلَ َولحتَـحنظُحر نَـ حف ٌ
 التقوى مأخوذة من الوقاية  ,وهي  :أن َيعل اإلنسان لنفسب وقاية من عذاب هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيب .
وهذا من أمجع التعاريف  ,وقد جاء يف معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة حتت خذا املعىن .
قال علي  :التقوى :اخلوف من اجلليل  ,والعمل بالتنزيل  ,والرضى بالقليل  ,واالستعداد ليوم الرحيل .
وقال ابن مسعود  :حقيقة تقوى هللا  :أن يطاع فال يعصى  ,ويذكر فال ينسى  ,ويشكر فال يكفر .
وقال طلق بن حبيب  :التقوى أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا  ,ترجو ثواب هللا  ,وأن ترتك معصية هللا على نور من هللا  ,ختاف
عقاب هللا .
قال ابن القيم  :وهذا من أحسن ما قيل يف حد التقوى .
وروي أن عمر بن اخلطاب سأل أيب بن كعب عن التقوى؟ فقال :هل أخـذت طريقاً ذا شوك؟ قال :نعم  ,قال  :فما عملت ؟ قال:
تشمرت وحذرت  ,قال  :فذاك التقوى .
قال ابن املعتز :
وكبيــرها فهو التقى
خل الذنوب صغريها
أرض الشوك حيذر ما يرى
كن مثل ماش فـوق
إن اجلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال من احلصى
ال حتق ــرن صغـرية
ش ُرو َن ) أي  :يوم القيامة  [ .وقد تقدم ما يتعلق باحلشر ] .
( َو ُه َو اله َذي إَلَحي َه َُتح َ
هَ
سماو َ
ض بَا حْلَ َِق ) أي  :وليس عبثاً  ,فإن هللا منزه عن العبث  ,فكل شيء أوجده هللا أوجده حلكمة ,
ات َو حاْل حَر َ
( َو ُه َو الذي َخلَ َق ال ه َ َ
فاحلق ضد الباطل  ,فاهلل خلقهما حلكم باهرة  ,مل خيلقهما باطالً وال عبثاً وال لعباً
ل ذلِّك ظ ُّن ٱلَّذِّين كفر ا
كما قال تعا (وما خلقنا ٱلسَّماء وٱِلرض وما بين ُهما بطِّ ا
وا فويل ِّللَّذِّين كف ُروا مِّ ن ٱلنَّار ) .
ُ
وقال تعا (وما خلقنا ٱلسَّماء وٱِلرض وما بين ُهما ل ِّع ِّبين  16لو أردنا أن نَّتَّخِّ ذ لهوا َّلَّتَّخذنهُ مِّ ن لَّدُنَّا ِّإن ُكنَّا ف ِّعلِّين ) .
ق ولك َِّّن أكثرهُم ّل يعل ُمون ) .
وقال تعا ( وما خلقنا ٱلسَّمو ِّ
ت وٱِلرض وما بين ُهما ل ِّعبِّين  38ما خلقن ُهما إِّ َّّل بِّٱلح ِّ
فمن احلق الذي كان خلقهما من أجلب  :إقامة الربهان على أنب الواحد املعبود وحده جال وعال .
كما قال تعا (يا أَيـُّها النهاس اعبدوا ربه ُكم اله ِذي خلَ َق ُكم واله ِذين ِمن قَـبلِ ُكم لَعله ُكم تَـتهـ ُقو َن  .اله ِذي جعل لَ ُكم حاألَر ِ
ََ َ ُ ح َ
َ َ
َ حَ َ ح ح ح َ ح
ض فَراشاً َوال هس َماءَ
ُ حُ ُ َ ُ
بِنَاء وأَنحـزَل ِمن ال هسم ِاء ماء فَأَخرج بِِب ِمن الثهمر ِ
ات ِرحزقاً لَ ُك حم فَال َحَت َعلُوا ِهّلِلِ أَنح َداداً َوأَنحـتُ حم تَـ حعلَ ُمو َن ) .
ً َ َ َ َ َ ً ح َ َ َ ََ
ِ
احلَ ِق تَـ َعا َ َع هما يُ حش ِرُكو َن ) .
ض بِ ح
وقال تعا ( َخلَ َق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر َ
ِ
وملا بني تعا يف أول سورة الفرقان  ,صفات من يستحق أن يعبد ومن ال يستحق  ,قال يف صفات من يستحق العبادة (الهذي لَبُ
ٍ
ض وَمل يـت ِ
ِ
ِ
هرهُ تَـ حق ِديراً ) .
هخ حذ َولَداً َوَملح يَ ُك حن لَبُ َش ِر ٌ
ُم حل ُ
ك ال هس َم َاوات َو حاأل حَر ِ َ ح َ
يك ِيف الح ُمحلك َو َخلَ َق ُك هل َش حيء فَـ َقد َ
واآليات يف مثل ذلك كثرية تدل داللة واضحة على أنب تعا ما خلق السماوات واألرض وما بينهما إال خلقاً متلبساً باحلق ومن احلق
الذي من أجلب خلق السموات واألرض  ,تعليمب خللقب أنب تعا على كل شيء قدير  ,وأنب قد أحاط بكل شيء علماً  ,كما قال
اّلِل اله ِذي خلَق سبع َمساو ٍ
ات َوِم َن حاأل حَر ِ
َحاَ َط بِ ُك ِل
اّلِلَ َعلَى ُك ِل َش حي ٍء قَ ِد ٌير َوأَ هن ه
ض ِمثحـلَ ُه هن يَـتَـنَـهزُل حاأل حَمُر بَـحيـنَـ ُه هن لِتَـ حعلَ ُموا أَ هن ه
تعا ( هُ
اّلِلَ قَ حد أ َ
َ َ َح َ َ َ
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َش حي ٍء ِع حلماً ) .
ومن احلق الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما :هو تكليف اخللق ,وابتالؤهم أيهم أحسن عمالً مث جزاؤهم على أعماهلم ,كما
ِِ
ِ
ِِ
ِ
َح َس ُن َع َمالً ) .
ض ِيف ستهة أَيه ٍام َوَكا َن َعحر ُشبُ َعلَى الح َماء ليَحبـلُ َوُك حم أَيُّ ُك حم أ ح
قال تعا ( َوُه َو الهذي َخلَ َق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر َ
وملا ظن الكفار أن هللا خلق السماوات واألرض وما بينهما باطالً  ,ال حلكمة تكليف وحساب وجزاء  ,هددهم بالويل من النار
ِِ
هِ
بسبب ذلك الظن السيئ فقال تعا ( وما خلَ حقنا ال هسماء و حاألَرض وما بـيـنـهما ب ِ ِ
ين َك َفُروا ِم َن
اطالً ذَل َ
َ َ َ َ َ َ َ ح َ َ َ َح َ ُ َ َ
ين َك َفُروا فَـ َويح ٌل للهذ َ
ك ظَ ُّن الذ َ
النها ِر )  ,وقد نزه تعا نفسب عن كونب خلق اخللق عبثاً  ,فقال تعا (أَفَ َح ِسحبتُ حم أَهمنَا َخلَ حقنَا ُك حم َعبَثاً َوأَنه ُك حم إِلَحيـنَا ال تُـ حر َج ُعو َن  .فَـتَـ َعا َ ه
اّلِلُ
ِ
اّلِلُ ) أي :تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلقهم ال حلكمة.
ك ح
ب الح َعحر ِش الح َك ِرِ م )  .فقولب تعا (فَـتَـ َعا َ ه
احلَ ُّق ال إِلَبَ إِهال ُه َو َر ُّ
الح َمل ُ
ول ُك حن فَ يَ ُكو ُن ) قال ابن كثري  :يعين يوم القيامة  ,الذي يقول هللا  :كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو أقرب  ,كما
( َويَ حوَم يَ ُق ُ
ول لَبُ ُك حن فَـيَ ُكو ُن ) يعين أن فعلب سبحانب وتعا للشيء يكون بعد قولب ( كن ) من غري تأخر ,
ضى أ حَمراً فَِإهمنَا يَـ ُق ُ
قال تعا ( َوإِ َذا قَ َ
ألنب ليس أمراً شاقاً .
( قَ حولُهُ ا حْلَ ُّق ) أي  :الصدق الواقع ال حمالة .
ك يـوِم ِ
ِِ
الدي ِن )  ,وقولب تعا (
حك يَ حوَم يُ حن َف ُخ َِف ُّ
َولَهُ ال ُحمل ُ
الصوَر ) أي  :ولب امللك يوم القيامة الذي فيب نفخ الصور كقولب تعا ( َمال َ ح
واألمر يومئذ هلل ) .
 واملراد بالنفخة هذه النفخة الثانية وهي نفخة البعث واإلحياء .
قال السعدي  :خصب بالذكر – مع أنب مالك كل شيء – ألنب تنقطع فيب األمالك  ,فال يبقى ملك إال هللا الواحد القهار .
 ويف اآلية إثبات النفخ يف الصور  ,والنفخ يف الصور ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .
الصوِر فَِإ َذا هم ِمن حاألَج َد ِ
اث إِ َ َرهبِِ حم يَـحن ِسلُو َن) .
(ونُِف َخ ِيف ُّ
ُح َ ح
من الكتاب قولب تعا َ :
وقال تعا ِ :
الصوِر فَصعِق من ِيف ال هسماو ِ
ات َوَم حن ِيف حاأل حَر ِ
اّلِلُ مثُه نُِف َخ فِ ِيب أُ حخَرى فَِإ َذا ُه حم قِيَ ٌام يَـحنظُُرو َن).
ض إِهال َم حن َشاءَ ه
(ونُف َخ ِيف ُّ َ َ َ ح
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
اه حم مجَحعاً ) .
وقال تعا َ ( :ونُف َخ يف ُّ
الصور فَ َج َم حعنَ ُ
وقال تعا ( :وما يـحنظُر هؤ ِ
الء إِهال صيحةً و ِ
اح َد ًة َما َهلَا ِم حن فَـ َو ٍاق ) .
ََ َ ُ َ ُ
َح َ َ
ومن السنة :
عن عبد هللا بن عمرو قال  :جاء أعرايب إ النيب  فقال  :ما الصور ؟ قال  ( :قرن ينفخ فيب ) .
وعن عبد هللا بن عمرو قال  :قال رسول هللا  ( : مث ينفخ يف الصور فال يسمعب أحد إال أصغى ليتاً ورفع ليتاً  ,مث ال يبقى أحد إال
صعق  ...مث ينفخ فيب أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) .
وأمجع املسلمون على ثبوتب .

 النافخ ِف الصور هو إسرافيل . 

أمجع العلماء أن الذي موكل بنفخ الصور هو إسرافيل .
 عدد النفخات :

اختلف العلماء يف عدد النفخات على قولني :

القول اْلول  :أهنا نفختان  :نفخة الصعق ونفخة البعث .
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ض إِهال من َشاء ه ِ ِ ِ
ِ
الصوِر فَ ِ
ِ
ِ
ُخَرى فَِإ َذا ُه حم قِيَ ٌام
(ونُِف َخ ِيف ُّ
اّلِلُ مثُه نُف َخ فيب أ ح
َ
ويدل هلذا قولب تعا َ :
صع َق َم حن يف ال هس َم َاوات َوَم حن يف حاأل حَر ِ َ ح َ
يَـحنظُُرو َن) .
وقال تعا ( :ما يـحنظُرو َن إِهال صيحةً و ِ
اح َدةً تَأحخ ُذهم وهم َِخي ِ
الصوِر
ص ُمو َن  .فَال يَ حستَ ِط ُيعو َن تَـ حو ِصيَةً َوال إِ َ أ حَهلِ ِه حم يَـحرِج ُعو َن َ .ونُِف َخ ِيف ُّ
ُ ُ ح َُ ح
َح َ َ
َ َ ُ
ِ
ِِ
فَِإ َذا هم ِمن حاألَج َد ِ
اث إِ َ َرهب حم يـَحنسلُو َن) .
ُح َ ح
فقولب تعا ( :ما يـحنظُرو َن إِهال صيحةً و ِ
اح َدةً تَأح ُخ ُذ ُه حم)  .هذه النفخة األو .
َح َ َ
َ َ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َج َداث إِ َ َرهب حم يَـحنسلُو َن) هذه هي النفخة الثانية .
(ونُِف َخ ِيف ُّ
الصوِر فَِإ َذا ُه حم م َن حاأل ح
وقولب تعا َ :
وعن أيب هريرة أن النيب  قال ( :ما بني النفختني أربعون) قالوا  :يا أّب هريرة :أربعني يوماً ؟ قال  :أبيت  .قالوا  :أربعون شهراً ؟
قال  :أبيت  .قالوا  :أربعون سنة  :قال  :أبيت )  .متفق عليب
القول الثاين  :أهنا ثالث نفخات  :نفخة الفزع  ,ونفخة الصعق  ,ونفخة البعث .
ِ
الصوِر فَـ َف ِزع من ِيف ال هسماو ِ
ات َوَم حن ِيف حاأل حَر ِ
ين) وهذه
ض إِهال َم حن َشاءَ ه
(ويَـ حوَم يـُحنـ َف ُخ ِيف ُّ
َ َح
اّلِلُ َوُكلٌّ أَتَـ حوهُ َداخ ِر َ
ََ
واحتجوا  :يف قولب تعا َ :
نفخة الفزع .
وقولب تعا ِ :
الصوِر فَصعِق من ِيف ال هسماو ِ
ات  ) ...هذه نفخة الصعق .
(ونُف َخ ِيف ُّ َ َ َ ح
ََ
َ
ِ
ِ
وقولب تعا ( :فَإذَا ُه حم قيَ ٌام يَـحنظُُرو َن) هذه نفخة البعث .
قالوا  :إن الفزع مغاير للصعق .
 صاحب الصور مستعد للنفخ .
عن أيب سعيد قال  :قال رسول هللا ( كيف أنعم  ,وقد التقم صاحب ِ
القرن القر َن  ,وحىن جبهتب وأصغى مسعب  ,ينتظر أن يؤمر أن
ينفخ  ,فينفخ ) رواه الرتمذي .
( َع َاَلُ الحغَحي َ
ب َوال ه
ادةَ ) قال الطربي  :عامل ما تعاينون – أيها الناس – فتشاهدونب  ,وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فال
ش َه َ
حتسونب وال تبصرونب .عن العباد وما يشاهدونب  ,ال يغيب عن علمب شيء .
قال البغوي  :يعين يعلم ما غاب .
َ
يم )  :قال ابن جرير  :هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل  ,وقال ابن كثري  :احلكيم يف أفعالب وأقوالب فيضع األشياء
( َو ُه َو ا حْلَك ُ
يف حماهلا حبكمتب وعدلب .

واْلكيم  :اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة البالغة  ,فأوامره وأحكامب وأفعالب كلها حلكمة .
( حَ
ري ) اسم من أمساء هللا  ,ومعناه العليم ببواطن األمور .
اْلَب ُ
 ويف اآلية َيب على اإلنسان أن حيذر من كتم النفاق أو احلسد أو غريها من أمراض القلوب ,ألن هللا مطلع على كل شيء ,ال
ختفى عليب خافية .
الفوائد :
 -1توبيخ هؤالء الذين يعبدون ما ال ينفع وال يضر .
-2وجوب عبادة هللا  ,ألنب هو النافع الضار .
-3ذم االرتداد بعد اهلداية .
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-4أن من يعبد غري هللا يكون يف حرية وقلق واضطراب .
 -5وجوب االستسالم واإلخالص هلل تعا .
 -6إثبات ربوبية هللا تعا .
 -7وجوب إقامة هللا .
 -8وجوب تقوى هللا .
 -9إثبات احلشر .
-10أن هللا خلق اخللق باحلق وحلكمة .
 -11تنزيب هللا عن العبث .
 -12عموم ملك هللا تعا .
 -13إثبات النفخ يف الصور .
 -14عموم علم هللا تعا .
 -15إثبات امسني من أمساء هللا وِها  :احلكيم واخلبري  ( .اخلميس 1434 / 1 / 18 /ه ـ )
َ َ
( وإَ حذ قَ َ َ َ
هخ ُذ أَصنَاما َ
آزر أَتَ ت َ
ََ
ضًلَ ٍل ُّمبَ ٍ
وت
آهلَةا إََِين أ ََر َ
يم َملَ ُك َ
ني (َ )74وَك َذلَ َ
ك َِف َ
اك َوقَ حوَم َ
ح ا
يم ْلَبيه َ َ
َ
ك نُ َري إبح َراه َ
ال إبح َراه ُ
َ
َ
َ
َ
ال ال أُح ُّ َ
َ
سماو َ
ات َواْل حَر َ
ني
ال َه َذا َرَِّب فَ لَ هما أَفَ َل قَ َ
ني ( )75فَلَ هما َج هن عَلَحي َه اللهحي ُل َرأَى َك حوَكباا قَ َ
ب اآلفل َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُحموقنَ َ
ال ه َ َ
َ
َ
َ
َ
ني ( )77فَ لَ هما َرأَى ال ه
س
ال َه َذا َرَِّب فَ لَ هما أَفَ َل قَ َ
( )76فَ لَ هما َرأَى الح َق َم َر بَا َزغاا قَ َ
ال لَئَن هَلح يَ حهدَين َرَِّب ْل ُكونَ هن م َن الح َق حوم الضهالِ َ
ش حم َ
َ
ََ
سماو َ
ات
ت قَ َ
بَا َزغَةا قَ َ
ال َه َذا َرَِّب َه َذآ أَ حكبَ ُر فَ لَ هما أَفَ لَ ح
ال يَا قَ حوم إََِين بَ َريءٌ َِّمها تُ حش َرُكو َن ( )78إََِين َو هج حه ُ
ت َو حج َه َي للهذي فَطََر ال ه َ َ
َ
َ
ني (. ) )79
ض َحنَي افا َوَما أَنَاح م َن ال ُحم حش َرك َ
َواْل حَر َ
[ األنعام . ] 79 -74 :
---------( وإَ حذ قَ َ َ َ
آزَر ) أي  :واذكر يا حممد لقومك حني قال إبراهيم ألبيب آزر منكراً عليب .
يم َْلَبَ َيه َ
َ
ال إبح َراه ُ
 وهذه اآلية نص على أن اسم والد إبراهيم هو آزر .

اختلف العلماء يف اسم والد خليل هللا إبراهيم عليب السالم ,على قولني :
القول األول  :امسب ( تارح ) ,أو ( تارخ ) .
وهو قول أكثر العلماء واملفسرين  ,بل قال الزجاج  :ال خ ـ ـ ـ ــالف بني النسابني يف أن اسم أيب إبراهيم تارح .
وقد اعرتض اإلمام القرطيب على نقل اإلمجاع بإثبات وجود اخلالف .
وقال ابن كثري رمحب هللا  :مجهور أهل النسب  -منهم ابن عباس  -على أن اسم أبيب تارح  ,وأهل الكتاب يقولون تارخ .
( البداية والنهاية ) .
وقد ورد ذلك يف صريح كالم ابن عباس  :كما عند ابن أيب حات يف " التفسري " ( )1325-1324/4بإسنادين عنب .
وصريح كالم جماهد أيضاً  :كما يف " جامع البيان " للطربي (.)466/11
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وصريح كالم ابن جريج  :أخرجب ابن املنذر بسند صحيح كما قال السيوطي يف " الدر املنثور " ( ,)300/3ويف " احلاوي "
()259/2
ومع شهرة هذا القول  ,فال نعلم لب أصالً من كتاب هللا  ,أو السنة الصحيحة  ,ولعل عمدة من قالب من أهل العلم أحاديث أهل
الكتاب  ,وأقوال النسابني الذين يستقون منهم .
ِ
ويبقى السؤال – بناء على هذا القول – ما املقصود بـ ـ ( آزر ) إذن يف اآلية الكرمية  ( :وإِ حذ قَ َال إِبـر ِاه ِ ِ
َصنَ ًاما
يم ألَبِيب َآزَر أَتَـتهخ ُذ أ ح
َ
حَ ُ
ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني ) .
آهلَةً إِِين أ ََر َاك َوقَـ حوَم َ
ك ِيف َ
فنقول  ,اختلفوا يف توجيب اآلية إ أقوال كثرية :
قال بعض املفسرين  :إن لوالد إبراهيم عليب السالم امسني  ,آزر  ,و ( تارح ) .
وقال كثري من املفسرين إن أبا إبراهيم امسب بالسريانية تارح وبغريها آزر .
وصرح بعضهم بأن ( آزر ) اسم صنم  ,كما قال جماهد  :آزر مل يكن بأبيب  ,إمنا هو صنم .
ج  ,كأنب تأول أنب عابب َبزيحغب واعوجاجب عن احلق .
سب وعيب بكالمهم  ,ومعناه  :مع ـ ـ ـ ـ َـو ٌّ
وقال آخرون  :هو ٌّ
وجوز الطربي رمحب هللا أيضاً أن يكون ( آزر ) لقبا لوالد إبراهيم  ,وليس امساً  .ذكر ذلك يف " جامع البيان " .
إ آخر التأويالت والتخرَيات اليت ال يقوم عليها دليل .
ِ
ِ
القول الثاين  :امسب ( آزر )  ,أخذاً بظاهر اآلية الكرمية ( وإِ حذ قَ َال إِبـر ِاه ِ ِ
ك ِيف
َصنَ ًاما آهلًَة إِِين أ ََر َاك َوقَـ حوَم َ
يم ألَبِيب َآزَر أَتَـتهخ ُذ أ ح
َ
حَ ُ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني ) .
َ
ِ
ِ
يم أَبَاهُ َآزَر
وبظاهر احلديث الشريف الذي يرويب اإلمام البخاري رمحب هللا َ :ع حن أَِيب ُهَريحـَرةَ َ ع ِن النِهيب  قَ َال  ( :يَـ حل َقى إبحـَراه ُ
يـوم الح ِقيام ِة  ,وعلَى وج ِب آزر قَـتـرةٌ و َغبـرةٌ  ,فَـيـ ُق ُ ِ ِ
ول أَبوه  :فَالحيـوم الَ أ حَع ِ
ِ
ول
يك  .فَـيَـ ُق ُ
ص َ
يم  :أَ َملح أَقُ حل لَ َ
ك الَ تَـ حعص ِين ؟ فَـيَـ ُق ُ ُ ُ َ ح َ
َ ح َ َ َ َ َ َ ح ََ َ َ َ َ َ َ
ول لَبُ إبحـَراه ُ
ِ
إِبحـر ِاهيم  :يا ر ِ
ت
ول ه
َخَزى ِم حن أَِيب األَبحـ َع ِد ؟! فَـيَـ ُق ُ
ب  ,إِن َ
هك َو َع حدتَِين أَ حن الَ ُختح ِزيَِين يَـ حوَم يـُحبـ َعثُو َن  ,فَأَي خ حز ٍى أ ح
اّلِلُ تَـ َعا َ  :إِِين َحهرحم ُ
َ ُ َ َ
ِ ِ
ِِ
يخ ُم حلتَ ِط ٍخ  ,فَـيُـ حؤ َخ ُذ بَِق َوائِ ِم ِب فَـيُـ حل َقى ِيف النها ِر ) .
ك ؟ فَـيَـحنظُُر فَِإذَا ُه َو بِ ِذ ٍ
ح
ين  ,مثُه يـُ َق ُ
ت ِر حجلَحي َ
يم َما َححت َ
اجلَنهةَ َعلَى الح َكافر َ
ال  :يَا إبحـَراه ُ
وأشهر من قال هبذا القول إمام املغازي والسري :حممد بن إسحاق  ,كما روى ذلك عنب ابن جرير الطربي بسنده .
قول من قال  :هو اسم أبيب ؛ ألن هللا تعا ذكره أخرب أنب أبوه
واختاره اإلمام الطربي فقال  :أو القولني بالصواب منهما عندي ُ
نعت .
 ,وهو القول احملفوظ من قول أهل العلم  ,دون القول اآلخر الذي زعم قائلُب أنب ٌ
قال الشيخ أمحد شاكر رمحب هللا – يف تعليقب على تأويالت القول األول :هذه األقوال وغريها مما ذهب إليب بعض املفسرين ال
تستند إ دليل  ,وأقوال النسابني ال ثقة هبا  ,وما يف الكتب السالفة ليس حجة على القرآن  ,فهو احلجة  ,وهو املهيمن على
العلَم أليب إبراهيم كما مساه هللا يف كتابب .
غريه من الكتب  ,والصحيح أن آزر هو االسم َ
هخ ُذ أَصنَاما َ
( أَتَ ت َ
آهلَةا ) أي  :أتتألب لصنم تعبده من دون هللا .
ح
ك ) أي  :السالكني مسلكك .
( إََِين أ ََر َ
اك َوقَ حوَم َ
ض ٍ
ًلل ُمبَ ٍ
ني ) أي  :يف ذهاب عن احلق  ,تائهني ال يهتدون أين يسلكون  ,بل يف حرية وجهل وأمركم يف اجلهالة والضالل بني
( َِف َ
واضح لكل ذي عقل صحيح .
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اب إِبـر ِاهيم إِنهب َكا َن ِص ِديقاً نَبِياً  .إِ حذ قَ َ ِ ِ
ِ
ت ِمل تَـعب ُد ما ال يسمع وال يـب ِ
ِ
ك َشحيئاً .
صُر َوال يـُ حغ ِين َعحن َ
ال ألَبِيب يَا أَبَ َ ح ُ َ َ ح َ ُ َ ُح
قال تعا ( َواذح ُكحر ِيف الحكتَ ِ ح َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ت ال تَـعب ِد الشهيطَا َن إِ هن الشهيطَا َن َكا َن لِلهر حمح ِن ع ِ
ك فَاتهبِع ِين أ حَه ِد َك ِصراطاً س ِوياً  .يا أَب ِ
ِ
صياً  .يَا
َ َ
يَا أَبَت إِِين قَ حد َجاءَِين م َن الحعحل ِم َما َملح يَأحت َ ح
ح
حُ ح
َ َ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ان ولِياً  .قَ َ ِ
ك ع َذ ِ
ِ
ِ
هك
َخ ُ
يم لَئِ حن َملح تَـحنتَ ِب َأل حَر ُمجَن َ
ب أَنح َ
اف أَ حن ميََ هس َ َ ٌ
أَبَت إِِين أ َ
ال أ ََراغ ٌ
اب م َن الهر حمحَ ِن فَـتَ ُكو َن للشحهيطَ َ
ت َع حن آهلَِيت يَا إبحـَراه ُ
ال سالم علَيك سأ ِ
ِ
ك َرِيب إِنهبُ َكا َن ِيب َح ِفياً ) .
َستَـ حغفُر لَ َ
َو حاه ُج حرِين َملياً  .قَ َ َ ٌ َ ح َ َ ح
ِ
يم ألَبِ ِيب وقَـ حوِم ِب إن ِهين بَـَراءٌ ِممها تَـ حعبُ ُدو َن  .إاله الَ ِذي فَطََرِين فَإنهبُ َسيَـ حه ِدي ِن ) .
وقال تعا ( وإ حذ قَ َال إبحـَراه ُ
ِِ ِ
وقال تعا ( ولََق حد آتَـيـنَا إِبـر ِاهيم ر حش َده ِمن قَـبل وُكنها بِِب عالِ ِمني * إِ حذ قَ َ ِ ِ ِ ِ
يل الهِيت أَنحـتُ حم َهلَا َعاكِ ُفو َن ) .
َ َ
َ
ح حَ َ ُ ُ ح ح ُ َ
ال ألبيب َوقَـ حومب َما َهذه الته َماث ُ
فكان إبراهيم  يستغفر ألبيب مدة حياتب  ,فلما مات الشرك وتبني إبراهيم ذلك  ,رجع عن االستغفار لب وتربأ منب  ,كما قال
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
تعا (وما َكا َن استِ حغ َفار إِبـر ِاه ِ ِ
يم ) .
يم ألبِيب إِهال َع حن َم حوع َدة َو َع َد َها إِيهاهُ فَـلَ هما تَـبَـ ه َ
ََ
يم َألَهواهٌ َحل ٌ
ني لَبُ أَنهبُ َع ُد ٌّو هّلِل تَـبَـهرأَ محنبُ إ هن إبحـَراه َ
ح ُ حَ َ
وثبت يف الصحيح  :أن إبراهيم يلقى آباه آزر يوم القيامة فيقول لب أبوه  :يا بين  ,اليوم ال أعصيك ؟ فيقول إبراهيم  :أي رب أمل
أخزى من أيب األبعد ؟ فيقال  :يا إبراهيم ! انظر ما وراءك  ,فإذا هو بذيخ متلطخ ,
تعدين أنك ال ختزين يوم يبعثون  ,وأي خزي َ
فيؤخذ بقوائمب  ,فيلقى يف النار .
 مناظرة أهل الباطل  :فإبراهيم عليب السالم ناظر يف إثبات التوحيد وإبطال القول بالشركاء واألنداد يف مقامات كثرية.
فاملقام األول  :يف هذا الباب مناظراتب مع أبيب حيث قال لب ( يا أبت ِمل تَـعب ُد ما الَ يسمع والَ يـب ِ
نك َشحيئاً ) .
صُر َوالَ يـُ حغ ِىن َع َ
َ ح ُ َ َ ح َ ُ َ ُح
واملقام الثاين  :مناظرتب مع قومب وهو قولب ( فَـلَ هما َج هن َعلَحي ِب الليل ) .
ِ
يت ) .
ّب الذى ُححي ِى َوُمي ُ
واملقام الثالث  :مناظرتب مع ملك زمانب  ,فقال ( َر َ
واملقام الرابع  :مناظرتب مع الكفارة بالفعل  ,وهو قولب تعا ( فَ َج َعلَ ُه حم ُج َذاذاً إِاله َكبِرياً ههلُ حم ) مث إن القوم قالوا َ ( :حرقُوهُ وانصروا
ِ
ك ) فعند هذا ثبت أن إبراهيم عليب السالم
ءاهلتَ ُك حم ) مث إنب عليب السالم بعد هذه الواقعة بذل ولده فقال ( إِىن أرى ِىف املنام أَىن أَ حذ َحبُ َ
كان من الفتيان  ,ألنب سلم قلبب للعرفان ولسانب للربهان وبدنب للنريان وولده للقربان ومالب للضيفان .
ِ
َصنَاماً ِآهلَةً ) اشتمل كالم إبراهيم عليب السالم يف هذه اآلية على ذكر احلجة العقلية على
 قال الرازي  :قولب تعا ( أَتَـتهخ ُذ أ ح
فساد قول عبدة األصنام من وجهني :
اْلول  :أن قولب  ( :أتتخذ أصناماً آهلة ) يدل على أهنم كانوا يقولون بكثرة اآلهلة ؛ إال أن القول بكثرة اآلهلة باطل بالدليل العقلي
الذي فهم من قولب تعا ( لَحو َكا َن فِي ِه َما ِاهلَةٌ إِاله هللا لََف َس َدتَا ) .
والثاين  :أن هذه األصنام لو حصلت هلا قدرة على اخلري والشر لكان الصنم الواحد كافياً  ,فلما مل يكن الواحد كافياً دل ذلك على
أهنا وإن كثرت فال نفع فيها ألبتة.


قال ابن عطية  :وهذه اآلية احتجاج على مشركي العرب بأحوال إبراهيم وحماجتب ألبيب وقومب ألهنم كانوا يعظمون إبراهيم 

ويعرتفون بفضلب فال جرم ذكر قصة إبراهيم عليب السالم مع أبيب وقومب يف معرض االحتجاج على املشركني.
َ َ
سماو َ
ات َو حاْل حَر َ
ض ) قال ابن كثري  :أي نبني لب وجب الداللة يف نظره إ خلق ِهما على وحدانية
يم َملَ ُك َ
( َوَك َذلَ َ
وت ال ه َ َ
ك نُ َري إبح َراه َ
وخلقب  ,وأنب ال إلب غريه وال رب سواه كقولب (قُ ِل انحظُروا ما َذا ِيف ال هسماو ِ
ِ
ات َو حاأل حَر ِ
ض ) وقولب (أ ََوَملح يَـحنظُُروا ِيف
هللا عز وجل يف ملكب
ُ َ
ََ
وت ال هسماو ِ
ملَ ُك ِ
ات َو حاأل حَر ِ
ض).
َ
ََ
وقال الطربي  :أنب أراه ملك السماوات واألرض  ,وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغري ذلك من
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عظيم سلطانب فيهما  ,وجلى لب بواطن األمور وظواهرها .
 فاملراد أراه غرائب صنع هللا فيهما وعجائبب  ,حيث جعل السماء سقفاً حمفوظاً  ,متر عليب آالف السنني ال يتفطر وال يتشقق وال
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
صر َكهرتَـ ح ِ
ٍ
ني
حيتاج إ ترميم  ,مرفوعاً على غري عمد ( َما تَـَرى ِيف َخحل ِق الهر حمحَ ِن م حن تَـ َف ُاوت فَ حارج ِع الحبَ َ
صَر َه حل تَـَرى م حن فُطُور  .مثُه حارج ِع الحبَ َ َ
ِ
ك الحبصر خ ِ
اسئاً َوُه َو َح ِس ٌري ) .
ب إِلَحي َ َ َ ُ َ
يَـحنـ َقل ح
وكذلك األرض وما أودع هللا فيها من غرائب صنعب وعجائبب  ,من أنواع الثمار واجلبال وألواهنا واحليوانات والناس واختالف ألسنتهم
وألواهنم  ,وما أودع فيها من املنافع واملعادن والثمار .
وقد ذهب بعض العلماء إ أن املعىن  :أنب شقت لب السماء إ العرش  ,وشقت لب األرضون إ السفلى وغري ذلك مما ذكره بعض
املفسرين لكنب قول ضعيف .
 وقولب (وَك َذلِ ِ ِ ِ
وت  ) ..الرؤية البصرية .
َ َ
يم َملَ ُك َ
ك نُري إبحـَراه َ
َ
َ
َ
ني ) أي  :ونريب ذلك ليكون عاملاً موقناً  ,وقيل ( الوا ) زائدة والتقدير  :وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات
( َوليَ ُكو َن م َن ال ُحموقنَ َ
واألرض ليكون من املوقنني  ,واليقني  :هو العلم الذي ال تتطرقب الشكوك وال األوهام .
قال ابن جرير  :يعين أنب أراه ملكوت السماوات واألرض  ,ليكون ممن يقر بتوحيد هللا  ,ويعلم حقيقة ما هداه لب  ,وبصره إياه  ,من
معرفة وحدانيتب  ,وما عليب قومب من الضاللة من عبادهتم األصنام واختاذهم إياها آهلة دون هللا .
( فَ لَ هما َج هن َعلَحي َه اللهحي ُل ) أي  :تغشاه وسرته .
( َرأى َك حوَكبا ) أي ُ :نماً  ,أي رآه بعينب  ,وعلماء التفسري يقولون  :إن ذلك الكوكب الذي رآه هو الكوكب املسمى بالزهرة  ,وهذا
من اإلسرائيليات  ,وغاية ما دل عليب القرآن أنب رأى ُنماً كبرياً .
ال َه َذا َرَِّب ) قال السعدي  :أي على وجب التنزيل مع اخلصم  ,أي  :هذا ريب  ,فهلم ننظر  ,هل يستحق الربوبية ؟ وهل يقوم
( قَ َ
لنا دليل على ذلك ؟ فإنب ال ينبغي لعاقل أن يتخذ إهلب هواه بغري حجة وال برهان .

( فَ لَ هما أَفَ َل ) أي  :غاب .
ال ال أ َ
ُح ُّ َ َ
ني ) أي :ال أحب عبادة من كان يتغري ويزول ,ألنب ال ميكن أن يكون هو املدبر لشؤون هذا العامل ,فمن
( قَ َ
ب حاآلفل َ
يتصف بصفة األفول والغيبوبة والسقوط ال حيب عبادتب ,ألنب ليس متصفاً بصفات الرب ,ألن صفات الرب العظمة والقدرة الكاملة.
( فَ لَ هما َرأى الح َق َم َر بَا َزغا ) أي  :طالعاً .
ال َه َذا َرَِّب ) تقدم .
( قَ َ

( فَ لَ هما أَفَ َل ) أي  :غاب .
َ
َ
َ
َ
ني ) أي  :قال إبراهيم ملا غاب القمر  ,لئن مل يثبتين ريب على اهلدى ألكونن من
( قَ َ
ال لَئَ حن ََلح يَ حهدَين َرَِّب َْلَ ُكونَ هن م َن الح َق حوم الضهالِ َ
القوم الضالني  ,ويف هذا تعريض لقومب بأهنم على ضالل .
( فَ لَ هما َرأى ال ه
ال َه َذا َرَِّب ) أي  :هذا املنري الطالع ريب .
س بَا َزغَةا قَ َ
ش حم َ
( َه َذا أَ حكبَ ُر ) أي  :جرماً من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة .
ت ) أي  :غابت .
( فَ لَ هما أَفَلَ ح
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ال يَا قَ حوَم إََِين بَ َريءٌ َّمها تُ حش َرُكو َن ) أي  :أنا بريء من عبادهتن ومواالهتن .
( قَ َ
ت َو حج َه َي ) أي  :أخلصت ديين وأفردت عبادَت .
( إََِين َو هج حه ُ
ََ
سماو َ
ابتدع ُه َما على غري مثال سابق ,الذي هو اخلالق الرازق القادر النافع الضار .
ات َو حاْل حَر َ
خلقهما و َ
( للهذي فَطََر ال ه َ َ
ض ) أيُ :
ِِ
ِ
ض ) ومل يقل  :هلل  ,لسببني :
 وقولب (للهذي فَطََر ال هس َم َاوات َو حاأل حَر َ
السبب اْلول  :اإلشارة إ علة إفراد هللا بالعبادة  ,ألنب كما أنب متفرد باخللق  ,فيجب أن ينفرد بالعبادة .

السبب الثاين  :اإلشارة إ بطالن عبادة األصنام  ,وألهنا مل تفطركم حىت تعبدوها .

 فالعالمة اليت يستحق هبا العبادة هو اخللق والربوز من العدم إ الوجود  ,فمن يربز من العدم إ الوجود هو ربك الذي يستحق
أن يعبد .
هِ
هِ
ين ِم حن قَـحبلِ ُك حم لَ َعله ُك حم
هاس حاعبُ ُدوا َربه ُك ُم الذي َخلَ َق ُك حم َوالذ َ
قال تعا ( أَفَ َم حن خيَحلُ ُق َك َم حن ال خيَحلُ ُق أَفَال تَ َذ هكُرو َن ) وقال تعا (يَا أَيـُّ َها الن ُ
هِ
تَـتهـ ُقو َن ) وقال تعا ( َه َذا َخحل ُق هِ ِ
ين ِم حن ُدونِِب ) .
اّلِل فَأ َُروين َماذَا َخلَ َق الذ َ
( َحنَيف ا ) أي  :يف حال كوين حنيفاً  :أي  :مائالً عن الشرك إ التوحيد .
َ
َ
ني ) تأكيد .
( َوَما أَنَا م َن ال ُحم حش َرك َ
 وقد اختلف املفسرون يف هذا املقام هل كان إبراهيم يف مقام نظر أو مناظرة على قولني :
القول اْلول  :أنب كان يف مقام نظر .
واختاره ابن جرير ونقلب عن ابن عباس .
وأن إبراهيم قال ذلك قبل أن يتيقن الدليل  ,يظن أن الكوكب ربب  ,واستدلوا عليب بقولب (لَئِ حن َملح يَـ حه ِدِين َرِيب َألَ ُكونَ هن ِم َن الح َق حوِم
ِ
ني ) فهذا يدل على أنب قال هذا قبل أن يتيقن احلقيقة .
الضهال َ
القول الثاين  :أنب كان يف مقام مناظرة ورجحب ابن كثري  ,والشنقيطي .

قال ابن كثري  :واحلق أن إبراهيم عليب الصالة والسالم كان يف هذا املقام مناظراً لقومب مبيناً بطالن ما كانوا عليب من عبادة اهلياكل
واألصنام  ...فبني أوالً صلوات هللا وسالمب عليب :أن النجم ال يصلح لأللوهية ,ألهنا – أي الزهرة  -مسخرة مقدرة بسري معني ,ال
تزيغ عنب مييناً وال ِشاالً  ,وال متلك لنفسها تصرفاً  ,بل هي جرم من األجرام خلقها ُمنرية  ,ملا لب يف ذلك من احلكم العظيمة  ,وهي
تطلع من املشرق مث تسري فيما بينب وبني املغرب  ,حىت تغيب عن األبصار فيب  ,مث تبدو يف الليلة القابلة على هذا املنوال  ,ومثل هذه
ال تصلح لإلهلية  ,مث انتقل إ القمر فبني فيب مثل ما تقدم يف النجم  ,مث انتقل إ الشمس كذلك  ,فلما انتفت اإلهلية عن هذه
األجرام الثالثة  ,اليت هي أنور ما تقع عليب األبصار  ,وحتقق ذلك بالدليل القاطع  ,ثبت وبني هلم باحلجة والدليل أن هللا هو
املستحق للعبادة والطاعة .
ِ
وكيف َيوز أن يكون إبراهيم يف هذا املقام ناظراً وهو الذي قال هللا فيب ( إِ هن إِبـر ِاهيم َكا َن أُهمةً قَانِتاً ِهّلِلِ حنِيفاً وَمل ي ُ ِ
ني .
ك م َن الح ُم حش ِرك َ
َ َحَ
حَ َ
شاكِراً َألَنحـع ِم ِب اجتباه وهداه إِ َ ِصر ٍ ِ
ِ
ِ
ك أ َِن اتهبِع ِملهةَ إِبـر ِاه ِ
ني )  ,وهذا يعترب
َ
اط ُم حستَقي ٍم  ...مثُه أ حَو َححيـنَا إِلَحي َ
يم َحنيفاً َوَما َكا َن م َن الح ُم حش ِرك َ
ح
ُ ح ََ ُ َ َ َ ُ
حَ َ
َ
من أصرح األدلة  ,حيث أن هللا نفى عنب الشرك يف ماضي الزمن مطلقاً .
ومما يدل على ذلك أن هللا ذكر أنب قال هذا يف سبيل املناظرة واحملاجة ال يف سبيل النظر بنفسب حيث قال ( َو َحا هجبُ قَـ حوُمبُ ) وقال
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(وتِحلك ح هجتـنا آتَـيـن ِ ِ
يم ) .
َ َ ُ َُ ح َ َ
اها إبحـَراه َ


قال ابن اجلوزي  :قولب تعا ( قال هذا ريب ) فيب ثالثة أقوال.

أحدها  :أنب على ظاهره  ,روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ,قال  :هذا ريب ,فعبده حىت غاب ,وعبد القمر حىت غاب ,وعبد
الشمس حىت غابت .
واحتج أرباب هذا القول بقولب ( لئن مل يهدين ريب ) وهذا يدل على نوع حتيري .
قالوا  :وإمنا قال هذا يف حال طفولتب على ما سبق إ وِهب  ,قبل أن يثبت عنده دليل.
وهذا القول ال يرتضى  ,و ِ
املتأهلون للنبوة حمفوظون من مثل هذا على كل حال.
ين أن نعبد
فأما قولب ( لئن مل يهدين ريب ) فما زال األنبياء يسألون اهلدى  ,ويتضرعون يف دفع الضالل عنهم  ,كقولب ( واجنبين وبَ ه
األصنام ) وألنب قد آتاه رشده من قبل  ,وأراه ملكوت السموات واألرض ليكون موقناً  ,فكيف ال يعصمب عن مثل هذا التحيري؟!

والثاين  :أنب قال ذلك استدراجاً للحجة  ,ليعيب آهلتهم ويريهم بغضها عند أفوهلا  ,وال بد أن يضمر يف نفسب  :إما على زعمكم ,

أو فيما تظنون  ,فيكون كقولب ( اين شركائي )  ...ويكون مراده  :استدراج احلجة عليهم  ,كما نقل عن بعض احلكماء أنب نزل بقوم
يعبدون صنماً  ,فأظهر تعظيمب  ,فأكرموه  ,وصدروا عن رأيب  ,فدِههم عدو  ,فشاورهم ملِكهم  ,فقال  :ندعو إهلنا ليكشف ما بنا
فدع ُوا هللا  ,فصرف عنهم ما حيذرون  ,وأسلموا .
 ,فاجتمعوا يدعونب  ,فلم ينفع  ,فقال  :هاهنا إلب ندعوه  ,فيستجيب َ ,

والثالث  :أنب قال مستفهما  ,تقديره  :أهذا ريب؟ فأضمرت ألف االستفهام  ,كقولب ( أفان مت  ,فهم اخلالدون ) .

 صفات إبراهيم عليه السًلم :

الصفة اْلوىل  :أمة .
ِ
يم َكا َن أُهمةً ) ..
قال تعا ( إ هن إبحـَراه َ
قيل معناها هنا  :الرجل اجلامع خلصال اخلري حىت يقوم مقام أمة من الناس  ,وهذا هو املقصود يف حق إبراهيم  ,وهذه تدلنا على
عظيم ما كان يتصف بب إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق .
وقيل أن املقصود باألمة هنا  :أي اإلمام  ,أي قدوة يقتدى بب يف اخلري  ,وممن قال بب ابن جرير الطربي وابن كثري .
الصفة الثانية  :قانت .
قال تعا ( إ هن إبـر ِاهيم َكا َن أُهمةً قَانِتاً ِهِ
ّلِل َحنِيفاً ) .
حَ َ
والقنوت  :لزوم الطاعة مع اخلضوع .
الصفة الثالثة  :حنيفاً .

احلنيف  :املائل واجلنف  :ضده .
واحلَنَف  :امليل عن الضالل إ االستقامة  ,و ُ
واألحنف َ :م حن يف رجلب ميل مسي بذلك تفاؤالً  ,وقيل جملرد امليل .
قال ابن كثري  :احلنيف  :املنحرف قصداً عن الشرك إ التوحيد .
ِ
وقد كان ذلك من إبراهيم حىت ع هد إمام احلنفاء املوحدين  ,قال تعا  [ :وَمل ي ِ
وما َكا َن ِم َن
حَُ
ُ
ك م َن املُ حش ِرك َ
ني ] ,وقال َ [ :
ِ
ني ] ,وهكذا فليكن أولياء هللا .
املُ حش ِرك َ
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الصفة الرابعة  :شاكر .
قال تعا ( َشاكَرا ْلَنح ُع َم َه ) أي قائماً بشكر نعم هللا عليب .
نعمة هللا على لسان عبده  :ثناء واعرتافاً  ,وعلى قلبب  :شهوداً وحمبة  ,وعلى جوارحب  :انقياداً وطاعة .
بالقلب  ,قال تعا (وما بِ ُكم ِمن نِعم ٍة فَ ِمن هِ
اّلِل ) .
ََ ح ح ح َ َ
ِ ِ
ث).
ك فَ َح ِد ح
وباللسان  ,قال تعا ( َوأَهما بِن حع َمة َربِ َ
آل داود ش حكراً وقَلِ ِ ِ ِ
ور ) .
ي ال هش ُك ُ
يل م حن عبَاد َ
وباجلوارح  ,قال تعا ( حاع َملُوا َ َ ُ َ ُ َ ٌ
الصفة اْلامسة  :احللم .
قال تعا ( إ هن إبـر ِاه ِ
ِ
يب ) .
يم أ هَواهٌ ُّمن ٌ
يم َحلَل ٌ
حَ َ

واحللم  :ضبط النفس والطبع عن اهليجان عند االستثارة .
هك ) .
واحلليم  :الكثري احللم وموقف إبراهيم من مقالة أبيب ( أل حَر ُمجَن َ
ِ
وجاءَتحبُ البُ حشَرى َُيَ ِادلُنَا ِيف
يم الهرحوعُ َ
ومن العتاة قوم لوط حينما مرت بب املالئكة وأخربتب مبا أمرت هبا قال ( فلَ هما ذَ َه َ
ب َع حن إبحـَراه َ
وط * إ هن إبـر ِاه ِ
ِ
قَـوِم لُ ٍ
يب ) .
يم أ هَواهٌ ُّمن ٌ
ح
يم َحلَل ٌ
حَ َ
ِ
ِ
َصنَ َام ُكم بَـ حع َد أَن تُـ َولُّوا
ومل يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن املنكر بل كان يعلن احلق وينكر الباطل ( وتَ ه
اّلِل ألَك َ
يد هن أ ح
ِِ
ين ) .
ُم حدبر َ

الصفة السادسة  :أواه .
قال تعا ( إ هن إبـر ِاه ِ
ِ
يب ) .
يم أ هَواهٌ ُّمن ٌ
يم َحلَل ٌ
حَ َ
والذي يتحقق من معىن األواه أنب اخلاشع الدعاء املتضرع  ,وكثرة تأوه إبراهيم وتضرعب بني يدي ربب قد ذكرت يف آيات كثرية تدل
ك امل ِ
صريُ ) وجدير مبن سلك طريق الدعوة أن َيعل تعجيل اإلنابة من
ك أَنـَحبـنَا وإلَحي َ
ك تَـ َوهك حلنَا وإلَحي َ
على حتقيق إبراهيم ( هربـهنَا َعلَحي َ
َ
أبرز مساتب ليكسب عون ربب وتسديده وحمبتب .
الصفة السابعة  :السخاء .
اك ح ِديث ِ ِ
ِ
ِ
غ إ َ أ حَهلِ ِب
الم قَـ حوٌم ُّمن َك ُرو َن * فَـَرا َ
قال تعا ( َه حل أَتَ َ َ ُ َ
يم املُكَحرم َ
الماً قَ َال َس ٌ
ني * إ حذ َد َخلُوا َعلَحيب فَـ َقالُوا َس ً
ضحيف إبحـَراه َ
فَ َجاء بِعِ حج ٍل َِمس ٍ
ني * فَـ َقهربَبُ إلَحي ِه حم قَ َال أَال تَأح ُكلُو َن ) .
َ
فذكر أن الضيف مكرمون إلكرام إبراهيم هلم  ,ومل يذكر استئذاهنم ليدل على أنب قد عرف بإكرام الضيفان  ,مع أهنم قوم منكرون
ال يعرفهم فقد ذبح هلم عجالً واستسمنب  ,ومل يعلمهم بذلك بل راح  :أي ذهب خفية حىت ال يُشعر بب َ ,تاوباً لضيافة  ,فدل
على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئاً للضيفان  ,وخدمهم بنفسب ,فجاء بب ومر بب إليهم ومل يقرهبم إليب ,وتلطف مبالغة يف
اإلكرام فقال (أَال تَأح ُكلُو َن) .

الصفة الثامنة  :الصرب .

اصِ حرب َك َما
كان إبراهيم مثالً حيتذى يف الصرب حىت استحق أن يكون من أوِل العزم الذين أمر رسولنا  أن يصرب كصربهم ( فَ ح
صبـر أُولُوا ِ
الر ُس ِل ) .
الع حزم ِم َن ُّ
ََ َ ح َ
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وكان صرب إبراهيم شامالً البتالءات كثرية  ,سيأَت بيان مجلة منها بإذن هللا .
الصفة التاسعة  :شجاعتب .

َكيد هن أَصنام ُكم بـعد أَن تُـولُّوا م حدبِ ِرين ) وقولب هلم ( أ ٍ
واجب إبراهيم قومب ومل خيش كيدهم وقال مقسماً ( وتَ هِ
ُف له ُك حم ولِ َما
اّلِل أل ِ َ ح َ َ َ ح َ
َ ُ َ
ون هِ
تَـعب ُدو َن ِمن د ِ
اّلِل . ) ...
ُ
حُ
الصفة العاشرة  :حتقيقب الكامل لعقيدة الوالء والرباء .
ِ
يم ألَبِ ِيب وقَـ حوِم ِب إن ِهين بَـَراءٌ ِممها تَـ حعبُ ُدو َن  .إاله الَ ِذي فَطََرِين فَإنهبُ َسيَـ حه ِدي ِن ) .
قال تعا ( وإ حذ قَ َال إبحـَراه ُ

فكل عدو هلل وإن قربب النسب َتب الرباءة منب  ,وكل وِل هلل وإن باعدت بب األوطان واألزمان َتب مواالتب وحمبتب وقد أمرنا أن
ت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ ِيف إبـر ِاهيم واله ِذين معب إ حذ قَالُوا لَِقوِم ِهم إنها بـرآء ِمن ُكم ِوممها تَـعب ُدو َن ِمن د ِ
ون
ُ
َ ََُ
حُ
ح ح َُ ُ ح
حَ َ
نتأسى بإبراهيم يف ذلك ( قَ حد َكانَ ح ح ح َ َ َ
اّلِل َك َفرنَا بِ ُكم وبدا بـيـنـنا وبـيـن ُكم العداوةُ والحبـ حغضاء أَبداً ح هىت تُـؤِمنوا بِ هِ
ِ
وح َدهُ . ) ...
ه ح ح َ َ َح َ َ َح َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ح ُ
اّلِل ح
الصفة اْلادية عشرة  :سالمة القلب .
قال تعا ( وإ هن ِمن ِش َيعتِ ِب إلبحـر ِاهيم * إ حذ َجاء ربهبُ بَِقلح ٍ
ب َسلِي ٍم ) .
ََ
َ َ

وسالمة القلب نوعان  :كالِها داخل يف مضمون اآلية  ,أحدمها  :يف حق هللا وهو سالمة قلبب من الشرك  ,وإخالصب العبودية هلل ,
وصدق التوكل عليب .

والثاين  :يف حق املخلوقني بالنصح هلم وإيصال اخلري إليهم  ,وسالمة القلب من احلقد واحلسد وسوء الظن والكرب وغري ذلك .

الفوائد :
 -1اإلنكار على من عبد غري هللا .
 -2دعوة إبراهيم عليب الصالة إ التوحيد ونبذ الشرك .
 -3قوة إبراهيم يف احلق .
 -4أنب ال َيوز مواالة من أشرك باهلل ولو كان أقرب قريب  ( .ال َتد قوماً . ) ...
-5أنب َيب على الداعية أن يبدأ بالتوحيد والتحذير من الشرك .
 -6عناية هللا بإبراهيم .
-7فضل منزلة اليقني  ( .وجعلنا ِّمن ُهم أئِّ َّمة يهدُون ِّبأم ِّرنا ل َّما صب ُروا وكانُوا بِّايتِّنا يُوقِّنُون [ ) 24السجدة ]24 :
 -8مناظرة أهل الشرك والفساد  ,وإبطال دعواهم .
 -9وجوب الرباءة من الشرك وأهلب .
 -10وجوب االستسالم هلل وجده .
( األحد 1434 / 1 / 21 /ه ـ )
 -11أن الذي خلق السماوات واألرض هو املستحق للعبادة .
َ
اّلِل وقَ حد َه َد َ
( َو َحآ هجهُ قَ حوُمهُ قَ َ
ال أ ََُتَ ُّ
َخ ُ
شاء َرَِّب َش حيئاا َو َس َع َرَِّب ُك هل َش حي ٍء َعل احما أَفًَلَ
اف َما تُ حش َرُكو َن بَ َه إَاله أَن يَ َ
ان َوالَ أ َ
اج َِ
وين َِف ه َ
اف ما أَ حشرحكتم والَ ََّتَافُو َن أَنه ُكم أَ حشرحكتم بَ هَ
َي الح َف َري َق ح َ
َح ُّق بَاْل حَم َن
اّلِل َما ََلح يُنَ َِز حل بَ َه َعلَحي ُك حم ُس حلطَاناا فَأ ُّ
تَ تَ َذ هك ُرو َن (َ )80وَك حي َ
فأَ
ح َُ
ني أ َ
َخ ُ َ َ ُ ح َ
هَ
َ
ك َهلُ ُم اْل حَم ُن َو ُهم ُّم حهتَ ُدو َن (. ) )82
سواح إَميَانَ ُهم بَظُل ٍحم أ حُولَئَ َ
ين َ
إَن ُكنتُ حم تَ حعلَ ُمو َن ( ) )81الذ َ
آمنُواح َوََلح يَ حلب ُ
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[ األنعام . ] 82 – 80 :
---------( َو َحا هجهُ قَ حوُمهُ ) أي  :جادلوه وناظروه يف شأن التوحيد  ,قال ابن عباس  :جادلوه يف آهلتهم وخوفوه هبا  ,فأجاهبم إبراهيم عليب
السالم منكراً عليهم :
اج َوين َِف هَ
اّلِل ) أي  :يف كونب ال شريك لب وال ند وال ضد .
( قَ َ
ال أ ََُتَ ُّ ِ
( وقَ حد َه َد َ
ان ) إ توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم يف الضاللة واجلهالة وعدم اهلداية .
َ
وقد ذكرت حججهم يف مواضع يف القرآن  ,منها قولب يف سورة األنبياء ( إذ قال ألبيب وقومب ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون
قالوا وجدنا آباءنا هلا عابدين إ قولب وأنا على ذلكم من الشاهدين ) .
يضرون اآليات ) .
وقولب يف سورة الشعراء ( قال هل يَ حسمعونكم إ حذ تدعون أو ينفعونكم أو ُ
ويف سورة الصافات ( إذ قال ألبيب وقومب ماذا تعبدون أئفكا آهلة دون هللا تريدون إ قولب فجعلناهم األسفلني ) .
وكلها حما هجة حقيقية ,ويدخل يف احملاجة ما ليس حب هجة ولكنهب مما يرونب حججاً بأن خوفُوه غضب آهلتهم ,كما يدل عليب قولب :وال
أخاف ما تشركون بب ) .
والتقدير  :وحاجب قومب فقالوا  :كيت وكيت.
اف َما تُ حش َرُكو َن بَ َه ) قال هلم ذلك  :ملا خوفوه من آهلتهم بأهنا ستغضب عليب وتصيبب مبكروه  ,أي  :إين ال أخاف ما هو
َخ ُ
( َوال أ َ
خملوق من خملوقات هللا ال يضر وال ينفع .
 والضمري يف قولب ( بب ) عائد إ هللا .
اء َرَِّب َش حيئ ا ) االستثناء هنا منقطع  :أي  :ال يضر وال ينفع إال هللا عز وجل واملعىن  :أخربهم أنب ال خياف من آهلتهم أن
( إَهال أَ حن يَ َ
شَ
تلحق بب ضرراً من موت أو ضرر  ,إال أن يشاء ريب ضرراً يقع يب فيقع  ,فاألمر إليب  ,وذلك منب ال من معبوداتكم الباطلة .


قال الشنقيطي رْحه هللا  :وذهب قوم وزعموا أن االستثناء متصل  ,وقالوا  :ال أخاف من معبوداتكم إال أن يشاء هللا أن َيعل

ِل منها ضرراً  ,كأن يُسقط علي قطعة من القمر الذي تعبدون  ,أو من الشمس الذي تعبدون  ,وأن خيلق يف احلجارة عقوالً وقوة
تبطش يب هبا  ,وهذا كلب خالف التحقيق .
( َو َس َع َرَِّب ُك هل َش حي ٍء َعلحما ) أي  :أحاط علمب ِبميع األشياء فال ختفى عليب خافية .
( أَفًَل تَتَ َذ هك ُرو َن ) أي  :فيما بينتب لكم فتعتربون أن هذه اآلهلة باطلة  ,فتنزجروا عن عبادهتا ؟

 قال الطربي  :أي  :أفال تعتربون ؟ أيها اجلهلة  ,فتعقلوا خطأ ما أنتم عليب مقيمون  ,من عبادتكم صورة مصورة وخشبة منحوتة
ال تقدر على ضر وال على نفع  ,وال تفقب شيئاً وال تعقلب  ,وترككم عبادة من خلقكم وخلق كلب شيء  ,وبيده اخلري  ,ولب القدرة
على كل شيء والعامل بكل شيء .
ود َما
 وهذه احلجة نظري ما احتج بب نيب هللا هود عليب السالم على قومب عاد  ,فيما قص عنهم يف كتابب حيث يقول (قَالُوا يَا ُه ُ
ول إِهال اعتـر َاك بـعض ِآهلتِنا بِس ٍ
ِ
ك وما َححنن لَ َ ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ٍِِ
اّلِلَ َوا حش َه ُدوا
ال إِِين أُ حش ِه ُد ه
وء قَ َ
ني  .إِ حن نَـ ُق ُ
ك مبُحؤمن َ
جحئتَـنَا ببَـينَة َوَما َححن ُن بتَاركي آهلَتنَا َع حن قَـ حول َ َ َ ُ
حَ َ َ ح ُ َ َ ُ
اّلِلِ رِيب وربِ ُكم ما ِمن دابهٍة إِهال هو ِ
آخ ٌذ بِنَ ِ
ِ ِ
أَِين ب ِريء ِممها تُ حش ِرُكو َن ِ .من دونِِب فَ ِك ُ ِ
اصيَتِ َها إِ هن
ت َعلَى ه َ َ َ ح َ ح َ
ح ُ
يد ِوين َمجيعاً مثُه ال تُـحنظُرون  .إِِين تَـ َوهكحل ُ
َ ٌ
َُ
ِ
ٍ
ِ
َرِيب َعلَى صَراط ُم حستَقي ٍم ) .
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اف َما أَ حش َرحكتُ حم ) أي  :كيف أخاف من هذه األصنام اليت تعبدون من دون هللا  ,اليت ال تضر وال تنفع وال ختلق وال ترزق
َخ ُ
( َوَك حي َ
فأَ
.
وهذا إنكار عليهم غاية اإلنكار ,كيف أخاف هذه اجلمادات اليت ال تنفع وال تضر ,وأنتم ال ختافون جبار السماوات واألرض .
قال الرازي  :ألن اخلوف إمنا حيصل ممن يقدر على النفع والضر  ,واألصنام مجادات ال تقدر وال قدرة هلا على النفع والضر  ,فكيف
حيصل اخلوف منها ؟
( وال ََّتَافُو َن أَنه ُكم أَ حشرحكتم بَ هَ
اّلِل َما ََلح يُنَ َِز حل بَ َه َعلَحي ُك حم ُس حلطَان ا ) أي  :واحلال أنكم ال ختافون ما صدر منكم من الشرك باهلل  ,وهو
ح َ ُح
َ
الضار النافع اخلالق الرازق  ,بدون حجة وال سلطان .
كما قال تعا (أَم َهلم شرَكاء شرعوا َهلم ِمن ِ
اّلِلُ ) .
الدي ِن َما َملح يَأح َذ حن بِِب ه
ح ُح َُ ُ َ َ ُ ُح َ
اّلِل ِهبا ِمن سحلطَ ٍ
ان ) .
وقال تعا ( إِ حن ِه َي إِهال أ ح
َمسَاءٌ َمسهحيتُ ُم َ
وها أَنحـتُ حم َوآبَا ُؤُك حم َما أَنحـَزَل هُ َ ح ُ
 قال أبو حيان  :استفهام معناه التعجب واإلنكار كأنب تعجب من فساد عقوهلم حيث خوفوه خشباً وحجارة ال تضر وال تنفع ,

وهم ال خيافون عقىب شركهم باهلل وهو الذي بيده النفع والضر واألمر كلب .
َي الح َف َري َق ح َ
َح ُّق بَ حاْل حَم َن إَ حن ُك حنتُ حم تَ حعلَ ُمو َن ) املراد بالفريقني فريق املؤمنني وفريق املشركني  ,أي  :أينا أحق باألمن من عذاب هللا
( فَأ ُّ
ني أ َ
يوم القيامة أحنن وقد عرفنا هللا بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معب األصنام وكفرت بالواحد الديان ؟
 قال هللا تعا قاضياً بينهم ومبيناً هلم :
هَ
آمنُوا ) أي  :وحدوا هللا  ,وأخلصوا لب العبادة  ,وآمنوا أن إهلهم احلق .
ين َ
( الذ َ
َ
سوا ) مل خيلطوا  ,ولبس الشيء بالشيء  :تغطيتب بب  ,وإحاطتب بب من مجيع جهاتب .
( َوََلح يَلحب ُ
( إَميَانَ ُه حم ) توحيدهم .
( بَظُل ٍحم ) املراد بالظلم هنا الشرك .
هِ
ك َهلُ ُم حاأل حَم ُن
ين َآمنُوا َوَملح يَـحلبِ ُسوا إِميَانـَ ُه حم بِظُحل ٍم أُولَئِ َ
ولذلك روى البخاري عن عبد هللا بن مسعود قال  ( :ملا نزلت هذه اآلية ( :الذ َ

َوُه حم ُم حهتَ ُدو َن) .قلنا يا رسول هللا  ,أينا ال يظلم نفسـب  ,فقال  ( ليس األمر كما تظنون  ,إمنا املراد بب الشرك  ,أمل تسمعوا إ

قول الرجل الصاحل  :إن الشرك لظلم عظيم ) متفق عليب
قال شيخ اإلسالم  :الذي شق عليهم ظنوا أن الظلم املشروط هو ظلم العبد لنفسب  ,وأنب ال أمن وال اهتداء إال ملن مل يظلم نفسب ,
فبني هلم النيب  ما دهلم على أن الشرك ظلم يف كتاب هللا  ,و ٍ
حينئذ فال حيصل األمن واالهتداء إال ملن مل يلبسوا إمياهنم بظلم .
ٌ
 وقد تقدم أن الظلم ينقسم إ ثالثة أقسام :

اْلول  :الشرك .
وهو أعظم الظلم وأشده .
ِ ِ
ِ
يم ) .
كما قال تعا ( إ هن الشحرَك لَظُحل ٌم َعظ ٌ
ون هِ
ك وال يضُّرَك فَِإ حن فَـعحلت فَِإن َ ِ
ِِ
وقال تعا ( وال تَ حدع ِمن د ِ
ني) أي  :من املشركني .
اّلِل َما ال يَـحنـ َف ُع َ َ َ ُ
َ ُ ح ُ
هك إِذاً م َن الظهالم َ
َ َ
قال ابن رجب  :فإن املشرك جعل املخلوق يف منزلة اخلالق  ,فعبده وتأهلب  ,فوضع األشياء يف غري موضعها  ,وأكثر ما ذكر يف القرآن
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من وعيد الظاملني  ,إمنا أريد بب املشركون كما قال هللا تعا ( َوالح َكافُِرو َن ُه ُم الظهالِ ُمو َن ) .

والثاين  :ظلم العبد نفسب باملعاصي .
كما قال تعا ( :مثُه أَورثحـنا الح ِكت ه ِ
اخليـر ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اّلِلِ).
ات بِِإ حذ ِن ه
ين ح
حَ َ َ َ
اب الذ َ
اصطََفحيـنَا م حن عبَادنَا فَمحنـ ُه حم ظَاملٌ لنَـ حفسب َومحنـ ُه حم ُم حقتَص ٌد َومحنـ ُه حم َساب ٌق ب حَح َ
والثالث  :ظلم العبد لغريه .
كما يف احلديث ( قال هللا تعا  :إين حرمت الظلم وجعلتب بينكم حمرماً فال تظاملوا ) رواه مسلم .
وقال  يف خطبتب يف حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ,كحرمة يومكم هذا ,يف شهركم هذا ,يف بلدكم
هذا) متفق عليب .
وعن ابن عمر  .قال  :قال  ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليب .
ك َهلُ ُم حاْل حَم ُن َو ُه حم ُم حهتَ ُدو َن ) أي  :هؤالء الذين أخلصوا العبادة هلل وحده ال شريك  ,لب  ,ومل يشركوا بب شيئا هم اآلمنون يوم
( أُولَئَ َ
القيامة  ,املهتدون يف الدنيا واآلخرة.


قيل  ( :هلم األمن ) أي يف اآلخـرة  ( ,وهم مهتـدون ) أي يف الدنيا  ,وقيل ( هلم األمن ) أي األمن الكامل إذا مل يأتوا بكبرية

( وهم مهتدون ) أي يف الدنيا إ شرع هللا بالعلم والعمل ويف اآلخرة إ اجلنة .
 قولب تعا ( هلم األمن ) هل أمن كامل أم ال ؟
نقول  :إن كان إميانب كامالً وسليماً من املعاصي فلب األمن الكامل  ,وأما إذا سلم من الشرك األكرب ومل يسلم من الشرك األصغر
وبعض الذنوب  ,فهدايتب وأمنب ليس كامالً .

مثال ذلك  :مرتكب الكبرية آمن من اخللود يف النار  ,وغري آمن من العذاب  ,بل هو حتت املشيئة .
وأما من واىف هللا حمققاً للتوحيد  ,فإنب آمن أمناً مطلقاً  ,آمن من اخللود يف النار  ,وآمن من العذاب .

قال شيخ اإلسًلم  :فمن سلم من أجناس الظلم الثالث  ,يعين الظلم الذي هو الشرك  ,وظلم العباد  ,وظلمب لنفسب مبا دون

الشرك  ,كان لب األمن التام واالهتداء التام ) .
ِ
املخاوف والعذاب والشقاء  ,واهلدايةُ إ الصراط املستقيم  ,فإن
األم ُن َوُه حم ُم حهتَ ُدو َن } األمن من
قال السعدي  :قولب تعا ( هلُ ُم ح
كانوا مل يلبسوا إمياهنم بظلم مطلقا  ,ال بشرك  ,وال مبعاص  ,حصل هلم األمن التام  ,واهلداية التامة .وإن كانوا مل يلبسوا إمياهنم
بالشرك وحده  ,ولكنهم يعملون السيئات  ,حصل هلم أصل اهلداية  ,وأصل األمن  ,وإن مل حيصل هلم كماهلا .ومفهوم اآلية الكرمية
 ,أن الذين مل حيصل هلم األمران  ,مل حيصل هلم هداية  ,وال أمن  ,بل حظهم الضالل والشقاء.
 والقاعدة  :احلكم إذا علق بوصف  ,فإنب يزيد بزيادتب وينقص بنقصانب  ,فمن جاء باإلميان الكامل فلب اهلدى واألمن الكامل ,
وإذا كان ناقصاً نقص بقدر ما نقص من اإلميان .
 فضائل التوحيد :
أوالا  :أنب أكرب دعامة للرغبة يف الطاعة .
املو ِحد يعمل هلل سبحانب وتعا  ,وعليب فهو يعمل سراً وعالنية  ,أما غري املوحد كاملرائي مثـالً  ,فإنب يتصدق ويصلي ويذكر هللا
ألن َ
إذا كان عنده من يراه فقط  ,وهلـذا قال بعض السـلف  ( :إين ألود أن أتقرب إ هللا بطاعة ال يعلمها إال هـو ) .

ثانيا  :أن املوحدين هلم األمن وهم مهتدون .
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كما قال تعا  ( :الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون ) .
ثالثا  :أن التوحيد يكفر الذنوب .

عن أنس  قال  :مسعت رسـول هللا  يقول  ( :قال هللا تعا  :يا ابن آدم لو أتيتين بقراب األرض خطايا  ,مث لقيتين ال تشرك يب
شيئاً ألتيتك بقراهبا مغفرة )  .رواه الرتمذي
ألن حسنة التوحيد عظيمة تكفر اخلطايا الكبرية إذا لقي هللا وهو ال يشرك بب شيئاً .
رابع ا  :التوحيد سبب لدخول اجلنة .

قال  ( من لقي هللا ال يشرك بب شيئاً دخل اجلنة ) رواه مسلم .
وعن عبادة بن الصامت  قال :قال رسول هللا ( من شهد أن ال إلب إال هللا وحده ال شريك لب ,وأن حممداً عبده ورسولُب ,وأن
عيسى عبد هللا ورسولب وكلمتب ألقاها إ مر م وروح منب ,واجلنة حق ,والنار حق أدخلب هللا اجلنة على ما كان من العمل) .متفق عليب

خامسا  :أنب سبب لدخول اجلنة بغري حساب وال عذاب .

حلديث ابن عباس  عن النيب  أنب قال  ( :عرضت علي األمم فرأيت النيب  ...فنظرت فإذا سواد عظيم  ,فقيل ِل هذه أمتك ,
ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب  ...مث قال  :هم الذين ال يسرتقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم
يتوكلون ) متفق عليب .

سادس ا  :أن هللا أثىن على األنبياء بتوحيدهم وسالمتهم من الشرك .
ِ
قال تعا ( :إِ هن إِبـر ِاهيم َكا َن أُهمةً قَانِتاً ِهّلِلِ حنِيفاً وَمل ي ُ ِ
ني) .
ك م َن الح ُم حش ِرك َ
َ َحَ
حَ َ
وقال تعا ( والذين هم برهبم ال يشركون ) .
سابع ا  :أن التوحيد سبب للنجاة من عذاب هللا .
ِ
حلديث الباب يف رواية ( هل تَ حد ِري ما ح ُّق الحعِب ِاد علَى هِ
ال أَ حن َال يـُ َع ِذبَـ ُهم ) .
اّلِلُ َوَر ُسولُبُ أ حَعلَ ُم قَ َ
ت ه
ك قَ َ
اّلِل إِ َذا فَـ َعلُوا َذل َ
َ َ َ َ
ال قُـحل ُ
َح

ثامنا  :أن املوحد حرام عليب النار .
عن ِعتبان  .قال  :قال رسول هللا ( فإن هللا حرم على النار من قال :ال إلب إال هللا يبتغي بذلك وجب هللا).
وهذا من فضل التوحيد أنب حيرم صاحبب على النار .
تاسعا  :والتوحيد أفضل ما نطق بب الناطقون .

كما قال النيب (أفضل الذكر ال الب إال هللا).
أعظمب ,فأعظم آية يف القرآن آية الكرسي (اّلِلُ الَ إِلَـبَ إِاله ُه َو ح
وم الَ تَأح ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َوالَ
احلَ ُّي الح َقيُّ ُ
أفضل الكالم و َ
وهلذا كانت كلمة التوحيد َ
نَـ حوٌم. )...

عاشرا  :املوحد أسعد الناس بشفاعة النيب . 
ففي الصحيح أن أبا هريرة قال لب (أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة) قال( :من قال ال إلب إال هللا خالصاً من قلبب).
كل ش ٍر يف العامل وفتنة
كل صالح يف األرض سببب
توحيد هللا وعبادتُب وطاعةُ رسولب ,و ه
قال ابن تيمية :ومن تدبر أحوال العامل وجد ه
ُ
ِ
وتسليط عدو وغ ِري ذلك سببب خمالفة الرسول ,والدعوة إ غري هللا ,ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا األمر كذلك يف
وبالء وقحط
خاصة نفسب ويف غريه عموما وخصوصا ,وال حول وال قوة إال باهلل .
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وحتر م التوحيد ألهلب على النار نوعان :

كمل توحيده .
أحدمها  :حتر م دخول  ,وهذا حظ من ُ

واآلخر  :حتر م خلود  ,وهذا حظ من استحق التطهري بالنار من أهل التوحيد  ,فيدخلها مث ُخيرج منها ويُدخل اجلنة فال خيلد يف النار
أبداً .
 وحتقيق التوحيد حيصل بالسالمة مما يضاد أصلب أو كمالب  ,ومضادات التوحيد ترجع إ ثالثة أصول .

اْلول  :الشرك .
والثاين  :البدعة .

والثالث  :املعصية .

فالشرك ينايف التوحيد بالكلية  ,والبدعة تنايف كمالب الواجب  ,واملعصية تقدح فيب وتنقص ثوابَب .
فيكون حتقيق التوحيد  :هو السالمة من الشرك والبدعة واملعصية .
واملراد بالسالمة من املعصية هو املبالغة يف شدة اجتناهبا  ,ألن العبد كتب عليب حظب منها ( يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار
. ) ...
 وينقسم حتقيق التوحيد إ قسمني باعتبار احلكم :
اْلول  :حتقيق واجب  :وهو ختليصب من الشرك والبدع واملعاصي ,وهذا َيب على املكلف أن يسعى فيب ,والدليل على هذا التحقيق
هو اآلية األو  ,واآلية الثانية يف الباب .

والثاين  :حتقيق مستحب  :وهو ختليص القلب من التعلق باملخلوقني وسؤال ما فيب مذلة أو منة .
وهذا دليلب احلديث حديث ابن عباس (ال يسرتقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون) ,وحكم هذا التحقيق مستحب.
وضابطب  :أن يرتك استعطاف الناس وسؤاهلم األمور املباحة .فترتك احلاجة إ املخلوقني .
 قال ابن تيمية  :سؤال املخلوقني فيب ثالث مفاسد :
األو  :مفسدة االفتقار إ غري هللا وهي نوع من الشرك .
والثانية  :مفسدة إيذاء املسؤول وهي نوع من ظلم اخللق .
والثالثة  :فيب ذل لغري هللا وهو ظلم للنفس  ,فهو مشتمل على أنواع الظلم الثالثة .
الفوائد :
 -1قوة إبراهيم يف احلق .
 -2ال ينبغي اخلوف إال من هللا .
 -3عموم علم هللا تعا بكل شيء .
 -4اإلنكار على من ال خياف من هللا .
 -5فضل التوحيد وأنب سبب لألمن .
-6كلما قوي توحيد اإلنسان كلما قوي آمنب واستقراره .
 -7أن الشرك سبب لالضطراب والقلق .
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ك ح َك َ
اها إَبح ر َاهيم َعلَى قَ وَم َه نَرفَع َدرج ٍ
وب ُكًلًّ
ات همن نه َ
( َوتَل َ
يم (َ )83وَو َه حب نَا لَهُ إَ حس َح َق َويَ حع ُق َ
ح ح ُ ََ
يم َعل ٌ
شاء إَ هن َربه َ َ ٌ
حك ُح هجتُ نَا آتَ حي نَ َ َ َ
َ
َ
َ
ني (َ )84وَزَك َريها
وس َ
ارو َن َوَك َذلَ َ
وحا َه َديح نَا من قَ حب ُل َومن ذُ َِريهتَ َه َد ُاو َ
ك َحجن َزي ال ُحم ححسنَ َ
ود َو ُسلَحي َما َن َوأَيُّ َ
ف َوُم َ
وب َويُ ُ
َه َديح نَا َونُ ا
وسى َو َه ُ
َ َ
َ
َ
س َولُوطاا َوُكًلًّ ف ه
ني (َ )86وَم حن آبَائَ َه حم
اس ُكلٌّ َِم َن ال ه
ضلحنَا َعلَى ال َحعالَ َم َ
صاْلََ َ
يسى َوإلحيَ َ
يل َوالحيَ َ
َوَححي ََي َوع َ
ني (َ )85وإ حمسَاع َ
س َع َويُونُ َ
صر ٍ
ََ
ََ
اهم و َه َديح نَ ُ َ َ
اط ُّم حستَ َق ٍ
يم ()87
َوذُ َِريهاِت حم َوإَ حخ َواِن حم َو ح
اجتَبَ حي نَ ُ ح َ
اه حم إ َىل َ
[ األنعام . ]ًٍ 87 – 83 :
---------حك ح هجت نا آتَ ي ن َ َ
يم َعلَى قَ حوَم َه ) أي :وجهنا حجتب على قومب.
( َوتَل َ ُ ُ َ ح َ َ
اها إبح َراه َ
ي
اّلِلِ َما َملح يُ ح
اف َما أَ حشَرحكتُ حم َوال َختَافُو َن أَنه ُك حم أَ حشَرحكتُ حم بِ ه
نزل بِِب َعلَحي ُك حم ُسحلطَانًا فَأَ ُّ
َخ ُ
قال جماهد وغريه :يعين بذلك قولب ( َوَكحي َ
ف أَ
الح َف ِري َق ح ِ
األم ِن )  ( .تفسري ابن كثري ) .
َح ُّق بِ ح
ني أ َ

وقيل  :اإلشارة إ ما تقدم من احلجج الباهرة اليت أيد هللا هبا خليلب عليب السالم  ,وكان فيها قطع عذرهم وانقطاع حجتهم هي
احلجة اليت أتاها هللا إبراهيم على قومب .
قال الطربي  ( :وتلك حجتنا  ) ..قول إبراهيم ملخاصميب من قومب املشركني ( أي الفريقني أحق باألمن ) َأم حن يعبد رباً واحداً خملصاً
لب الدين والعبادة  ,أم من يعبد أرباباً كثرية ؟ وإجابتهم إياه بقوهلم ( بل من يعبد رباً واحداً أحق باألمن ) وقضاؤهم لب على أنفسهم
 ,فكان يف ذلك قطع عذرهم وانقطاع حجتهم .
وذهب بعض العلماء إ أن اإلشارة يف قولب تعا (وتِحلك ح هجتـنا آتَـيـن ِ ِ
يم ) راجعة إ املناظرة كلها من قولب ( فلما جن عليب
َ َ ُ َُ ح َ َ
اها إبحـَراه َ
الليل ) ورجحب الشنقيطي .
وقال القرطيب :قولب تعا ( :وتِحلك ح هجتـنآ آتَـيـن ِ ِ
يم) تلك إشارة إ مجيع احتجاجاتب حىت خاصمهم وغلبهم باحلجة.
َ َ ُ َُ ح َ َ
اهآ إبحـَراه َ
هِ
ين َآمنُوا َوَملح يَـحلبِ ُسوا إِميَانَـ ُه حم بِظُحل ٍم ).
وقال جماهد  :هي قولب  ( :الذ َ
ِ
لسبِك إياها؟ قال هلم  :أفال ختافون أنتم منها إذ سويتم بني الصغري
وقيل  :حجتب عليهم أهنم ملا قالوا لب  :أما ختاف أن َختحبلك آهلُتنا َ
والكبري يف العبادة والتعظيم ؛ فيغضب الكبري فيخبِلكم؟.
 قال الشنقيطي  :قولب تعا  ( :وتِحلك ح هجتـنآ آتَـيـن ِ ِ
اف َمآ أَ حشَرحكتُ حم َوالَ
َخ ُ
يم ) قال جماهد وغريه هي قولب تعا ( َوَكحي َ
َ َ ُ َُ ح َ َ
فأَ
اهآ إبحـَراه َ
َي الفريقني أَ َح ُّق باألمن ) اآلية  ,وقد صدقب هللا  ,وحكم لب باألمن واهلداية
َختَافُو َن أَنه ُك حم أَ حشَرحكتُم باهلل َما َملح يـُنَـ ِزحل بِِب َعلَحي ُك حم ُسحلطَاناً فَأ ُّ
 ,فقال ( الذين َآمنُواح َوَملح يلبسوا إِميَانَـ ُه حم بِظُحل ٍم أولئك َهلُ ُم األمن َوُه حم ُّم حهتَ ُدو َن ) .
ب اآلفلني )  ,ألن األفول الواقع يف الكوكب والشمس والقمر أكرب
والظاهر ِشوهلا جلميع احتجاجاتب عليهم  ,كما يف قولب ( ال أ ُِح ُّ
دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها  ,وقد استدل إبراهيم عليب  ,وعلى نبينا الصالة والسالم باألفول على انتفاء الربوبية يف
ك ُح هجتُـنَآ ) غري ظاهر  ,ومبا ذكرنا من ِشول احلجة جلميع
قولب ( ال أ ُِح ُّ
ب اآلفلني ) فعدم إدخال هذه احلجة يف قولب ( َوتِحل َ
احتجاجاتب املذكورة صدر القرطيب  ,والعلم عند هللا تعا .
 قال ابن عاشور  :فإيتاء احلجة إهلامب إياها وإلقاء ما ِ
يعرب عنها يف نفسب  ,وهو فضل من هللا على إبراهيم إذ نصره على مناظريب.
ُ
ُ
( نَرفَع َدرج ٍ
شاءُ ) هذه اآلية تدل على أن من علمب هللا احلُجج ومناظرات اخلصوم اليت يثبت هبا التوحيد ويدفع هبا شبب
ات َم حن نَ َ
ح ُ ََ
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ك ح هجتُـنَا آتَـيـنَاها إِبـر ِاهيم ) أتبعب بقولب ( نَـرفَع درج ٍ
ِ
ات َم حن نَ َشاءُ ) أي  :كما
ح ُ ََ َ
املبطلني  ,فإن هللا يرفع من درجاتب حيث أتبع قولب ( َوتحل َ ُ
ح َ حَ َ
رفعنا درجة إبراهيم  ,مبا آتيناه من تلك احلجة اليت صدع هبا باحلق  ,وقهر هبا اخلصوم .
 والدرجة املنزلة واملرتبة .
 قال ابن اجلوزي  :قولب تعا ( نرفع درجات من نشاء ) يف املعىن قوالن.
أحدمها  :أن الرفع بالعلم والفهم واملعرفة.

والثاين  :باالصطفاء للرسالة.

 وقال القرطيب  :قولب تعا ( نَـرفَع درج ٍ
هشآءُ ) أي بالعلم والفهم واإلمامة وامللك.
ات همن ن َ
ح ُ ََ َ
( إَ هن ربه َ َ
يم ) يف أفعالب وأقوالب .
ك َحك ٌ
َ
َ
يم ) أي  :مبن يهديب ومن يضلب  ,وإن قامت عليب احلجج والرباهني .
( َعل ٌ
 قال السعدي  :فال يضع العلم واحلكمة إال يف احملل الالئق هبما وهو أعلم بذلك احملل  ,ومبا ينبغي لب .


قال الرازي  :املعىن أنب إمنا يرفع درجات من يشاء مبقتضى احلكمة والعلم  ,ال مبوجب الشهوة واجملازفة.

فإن أفعال هللا منزهة عن العبث والفساد والباطل.
طعن يف السن  ,وأيس هو وامرأتب (سارة)
( َوَو َه حب نَا لَهُ إَ حس َحا َق َويَ حع ُق َ
وب ُك ًِلا َه َديح نَا ) خيرب تعا أنب وهب إلبراهيم إسحاق بعد أن َ
ت يَا َويحـلَ َىت أَأَلِ ُد َوأَنَا
من الولد  ,فجاءت املالئكة وهم ذاهبون إ قوم لوط  ,فبشروِها بإسحاق  ,فتعجبت املرأة من ذلك وقالت (قَالَ ح
اّلِلِ ر حمحت هِ
وز وه َذا بـعلِي َشيخاً إِ هن ه َذا لَ َشيء ع ِجيب  .قَالُوا أَتَـعجبِ ِ
ت إِنهب َِ
ِ
محي ٌد َِجمي ٌد )
حَ َ
ني م حن أ حَم ِر ه َ َ ُ
َ
َع ُج ٌ َ َ َ ح
ح
اّلِل َوبَـَرَكاتُبُ َعلَحي ُك حم أ حَه َل الحبَـحي ُ
حٌ َ ٌ
وب ) أي  :يولد هلذا املولود ولد
اق َوِم حن َوَر ِاء إِ حس َح َ
اها بِِإ حس َح َ
وبشروِها مع وجوده بنبوتب  ,وأن لب نسالً وعقباً كما قال (فَـبَشحهرنَ َ
اق يـَ حع ُق َ
يف حياتِكما  ,فتقر أعينكما بب كما قرت بوالده  ,فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب .
وكان هذا جمازاة إلبراهيم عليب السالم حني اعتزل قومب وتركهم  ,ونزح عنهم وهاجر من بالدهم ذاهباً إ عبادة هللا يف األرض ,
ون هِ
فعوضب هللا عن قومب وعشريتب بأوالد صاحلني من صلبب على دينب كما قال تعا (فَـلَ هما حاعتَـزَهلم وما يـعب ُدو َن ِمن د ِ
ح ُ
اّلِل َوَهحبـنَا لَبُ
َ ُح َ َ َ حُ
وب َوُكالً َج َعحلنَا نَبِياً ) .
إِ حس َح َ
اق َويَـ حع ُق َ
 قولب تعا ( ُكالً َه َديحـنَا ) وهذا متام إقرار العني  ,ألن الولد إذا كان غري صاحل مل يكن قرة عني  ,فهبتب والنعمة بب إمنا تتم إذا كان
مهدياً  ,ال إن كان غري مهدي .
قال أبو حيان  :قولب تعا ( ووهبنا لب إسحاق ويعقوب ) ( إسحاق ) ابنب لصلبب من سارة و ( يعقوب ) ابن إسحاق كما قال تعا
( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) وعدد تعا نعمب على إبراهيم فذكر إيتاءه احلجة على قومب  ,وأشار إ رفع درجاتب
وذكر ما من بب عليب من هبتب لب هذا النيب الذي تفرعت منب أنبياء بين إسرائيل  ,ومن أعظم املنن أن يكون من نسل الرجل األنبياء
والرسل ومل يذكر إمساعيل مع إسحاق.
( َونُوحا َه َديح نَا َم حن قَ حب ُل ) أي  :من قبلب  ,هديناه كما هديناه  ,ووهبنا لب ذرية صاحلة .
 قال اْلازن :يعين من قبل إبراهيم أرشدنا نوحاً ووفقناه للحق والصواب ومنَـنا عليب باهلداية .
 وكل منهما لب خصوصية عظيمة ,أما نوح ,فإن هللا تعا ملا أغرق أهل األرض إال من آمن بب  -وهم الذين صحبوه يف السفينة -
جعل هللا ذريتب هم الباقني  ,فالناس كلهم من ذرية نوح  ,وكذلك اخلليل إبراهيم عليب السالم  ,مل يبعث هللا عز وجل بعده نبياً إال من
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ِ
ِِ
اب ) .
ذريتب كما قال تعا ( َو َج َع حلنَا ِيف ذُ ِريهتب النُّبُـ هوَة َوالحكتَ َ
َ
ََ
وسى َو َه ُارو َن ) أي  :وهدينا من ذريتب داود وسليمان  ,..والضمري يعود إ نوح ,
وس َ
( َوم حن ذُ َِريهته َد ُاو َد َو ُسلَحي َما َن َوأَيُّ َ
ف َوُم َ
وب َويُ ُ
ألنب أقرب مذكور  ,وهذا اختيار ابن جرير وابن عطية .

 قال اْلازن  :وهو اختيار مجهور املفسرين .
ِِ
ود وسليمان ) .
قال الرازي  :قولب تعا ( ومن ذ ِريهتب َد ُاو َ

فقيل  :املراد ومن ذرية نوح  ,ويدل عليب وجوه  :األول  :أن نوحاً أقرب املذكورين وعود الضمري إ األقرب واجب.

الثاين  :أنب تعا ذكر يف مجلتهم لوطاً وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريتب  ,بل كان من ذرية نوح عليب السالم  ,وكان رسوالً
يف زمان إبراهيم.
الثالث  :أن ولد اإلنسان ال يقال أنب ذريتب ,فعلى هذا إمساعيل  ما كان من ذرية إبراهيم ,بل هو من ذرية نوح .
الرابع  :قيل إن يونس عليب السالم ما كان من ذرية إبراهيم عليب السالم  ,وكان من ذرية نوح عليب السالم.
والقول الثاين  :أن الضمري عائد إ إبراهيم عليب السالم  ,والتقدير  :ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان.
واحتج القائلون هبذا القول  :بأن إبراهيم هو املقصود بالذكر يف هذه اآليات وإمنا ذكر هللا تعا نوحاً ألن كون إبراهيم عليب السالم
من أوالده أحد موجبات رفعة إبراهيم.
قال أبو حيان ( َوَم حن ذُ َِريهتَ َه َد ُاو َد َو ُسلَحي َما َن ) وقرهنما ألهنما أب وابن وألهنما ملكان نبيان  ,وقدم داود لتقدمب يف الزمان ولكونب

ف ) قرهنما الشرتاكهما يف االمتحان  ,أيوب بالبالء يف جسده ونبذ
وس َ
صاحب كتاب ولكونب أصالً لسليمان وهو فرعب ( َوأَيُّ َ
وب َويُ ُ
قومب لب  ,ويوسف بالبالء بالسجن ولغربتب عن أهلب  ,ويف مآهلما بالسالمة والعافية  ,وقدم أيوب ألنب أعظم يف االمتحان.
وسى َو َه ُارو َن ) قرهنما الشرتاكهما يف األخوة  ,وقدم موسى ألنب كليم هللا.
( َوُم َ
ََ
ني ) أي  :كما هدينا هؤالء الرسل الكرام  ,ووفقناهم لطريق الصواب  ,كذلك ُنزي احملسنني  ,فنهديهم
( َوَك َذلَ َ
ك َحجن َزي ال ُحم ححسن َ
ونوفقهم إ ما يرضينا .


قال اْلازن  :يعين  :وكما جزينا إبراهيم على توحيده وصربه على أذى قومب كذلك ُنزي احملسنني على إحساهنم .

 وقال أبو حيان  :أي مثل ذلك اجلزاء من إيتاء احلجة وهبة األوالد اخلريين ُنزي من كان حمسناً يف عبادتنا مراقباً يف أعمالب لنا.
وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان  ,ألنب مل يقيده بشيء دون شيء  ,فيدخل فيب اإلحسان باملال  ,ويدخل فيب اإلحسان باجلاه ,
وبالشفاعة وحنو ذلك  ,وتعليم العلم النافع  ,وقضاء حوائج الناس من تفريج كرباهتم  ,وإزالة شدائدهم  ,وعيادة مرضاهم  ,وتشييع
جنائزهم  ,وإرشاد ضاهلم .
ِ ِ
َسلَ َم
َح َس ُن ديناً مم حهن أ ح
(وَم حن أ ح
ويدخل يف ذلك اإلحسان يف عبادة هللا  ,إخالصاً هلل تعا  ,ومتابعة للرسول  , كما قال تعا َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
َجُرهُ ِعحن َد َربِِب ) .
َسلَ َم َو حج َهبُ هّلِل َوُه َو ُححمس ٌن فَـلَبُ أ ح
َو حج َهبُ هّلِل َوُه َو حمُحس ٌن ) وقال تعا (بَـلَى َم حن أ ح
فاإلحسان يف عبادة هللا  :أن تقوم بالعمل متقناً فيب إخالصاً ومتابعة .
واإلحسان إ املخلوق  :بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة  ,وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك .
فاإلحسان إ الناس أن تعاملهم كما حتب أن يعاملوك بب  ,من حسن اخللق  ,وطالقة الوجب  ,وكف األذى  ,وغري ذلك من
ِ ِ
اخلَالِيَ ِة ) .
َسلَ حفتُ حم ِيف حاألَيه ِام ح
املعروف  ,كما قال تعا ( ُكلُوا َوا حشَربُوا َهنيئاً مبَا أ ح
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 واإلحسان نتيجة إحسان العبد عملب يف الدنيا ينال اإلحسان من هللا .
اإلحس ِ
ان إِهال حِ
ِ
اإل حح َسا ُن ) .
كما قال تعا ( َه حل َجَزاء ح ح َ
وقال تعا ( وََي ِز ه ِ
احلُ حس َىن ) .
َح َسنُوا بِ ح
ين أ ح
ي الذ َ
ح َ
قال السعدي  :واإلحسان نوعان:
اإلحسان يف عبادة اخلالق  ,واإلحسان إ املخلوق .
فاإلحسان يف عبادة اخلالق  :فسرها النيب بقولب ( أن تعبد هللا كأنك تراه ,فإن مل تكن تراه فإنب يراك ) .
وأما اإلحسان إ املخلوق  :فهو إيصال النفع الديين والدنيوي إليهم ,ودفع الشر الديين والدنيوي عنهم ,فيدخل يف ذلك أمرهم
باملعروف ,وهنيهم عن املنكر ,وتعليم جاهلهم ,ووعظ غافلهم ,والنصيحة لعامتهم وخاصتهم ,والسعي يف مجع كلمتهم ,وإيصال
الصدقات والنفقات الواجبة واملستحبة إليهم ,على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم ,فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى,
واحتمال األذى ,كما وصف هللا بب املتقني يف هذه اآليات ,فمن قام هبذه األمور ,فقد قام حبق هللا وحق عبيده( .تفسري السعدي)
 وأعظم دافع لإلحسان مراقبة هللا تعا  ,ولذلك قال النيب  يف تعريفب (أن تعبد هللا كأنك تراه ,فإن مل تكن تره فإنب يراك) .
وسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النيب  معىن اإلحسان  ,وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينياً أن هللا مطلع
عليب.
ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق  ,وأنب سبحانب خيترب عباده يف إحساهنم للعمل .
ِ
ِ
ض ِيف ِسته ِـة أَيه ٍام َوَكا َن َع حر ُشبُ َعلَى الح َم ِاء) مث بني احلكمة فقال
(وُه َو الهذي َخلَ َق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر َ
كما قال تعا يف أول سورة هود َ
ِ
َح َس ُن َع َمالً)  .ومل يقل أيكم أكثر عمالً .
(ليَحبـلُ َوُك حم أَيُّ ُك حم أ ح
ِ
وقال تعا يف أول سورة الكهف (إِنها َج َعحلنَا َما َعلَى حاأل حَر ِ
َح َس ُن َع َمالً ) .
ض ِزينَةً َهلَا ) مث بني احلكمة بقولب ( لنَحبـلُ َوُه حم أَيـُّ ُه حم أ ح
ِ
ِ
َح َس ُن َع َمالً ) .
ت َو ح
وقال تعا يف أول سورة امللك (الهذي َخلَ َق الح َم حو َ
احلَيَاةَ ) مث بني احلكمة فقال ( ليَحبـلُ َوُك حم أَيُّ ُك حم أ ح
فاإلحسان  :أن يأَت بالعمل حسناً متقناً ال نقص فيب وال وصم  ,وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون .
 فضائل اإلحسان :

أوالا  :أن من أحسن إ الناس أحسن هللا إليب .
قال تعا ( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ) .
ثانيا  :هلم يف الدنيا حسنة .

قال تعا ( للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة ) .

ثالثا  :رمحة هللا قريبة من احملسنني .
قال تعا ( إن رمحت هللا قريب من احملسنني ) .
رابع ا  :هلم اجلنة ونعيمها .

قال تعا ( للذين أحسنوا احلسىن وزيادة ) .

خامسا  :تبشري احملسنني .
قال تعا ( وبشر احملسنني ) .
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سادسا  :أن هللا معهم .

قال تعا ( وإن هللا ملع احملسنني ) .

سابع ا  :إن هللا حيب احملسنني .

قال تعا  ( :وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ) .

ثامنا  :إن هللا ال يضيع أجر احملسنني .

قال تعا ( إن هللا ال يضيع أجر احملسنني ) .

تاسع ا  :اإلحسان سبب يف دخول اجلنة .
قال تعا  ... ( :آخذين ما أتاهم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني ) .
عاشرا  :الكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا .

قال تعا ( أو تقول حني ترى العذاب لو أن ِل كرة فأكــون من احملسنني ) .
ِِ
الزيادةِ
هيب  تفسري ِ
احلُ حس َىن َوِزيَ َادةٌ )  ,وقد ثبت يف " صحيح مسلم " ع ِن الن ِ
َح َسنُوا ح
ين أ ح
 قال ابن رجب  :قولب تعا ( للهذ َ
ُ
ِ
ِ
مناسب جلعلِب جزاءً ِ
املؤمن ربب يف
وجب هللا  -عز وجل  -يف اجلنة  ,وهذا
بالنظ ِر إ
ٌ
ألهل اإلحسان ؛ أل هن اإلحسا َن هو أ حن يَعبُ َد ُ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
هظر إ هللا عياناً يف اآلخرة ,
وينظر إليب يف حال عبادتب  ,فكا َن جزاءُ ذلك الن َ
الدُّنيا على وجب احلُضور واملُراقبة  ,كأنب يراهُ بقلبب ُ
ِ
وجعل ذلك جزاءً حلاهلم يف
هه حم َع حن َرهبِِ حم يَـ حوَمئِ ٍذ لَ َم حح ُجوبُو َن ) ,
أخرب هللا تعا بب َع حن َجزاء ال ُكفهار يف اآلخرةِ ( إِنـ ُ
وعكس هذا ما َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ومراقبتب يف الدُّنيا  ,فكان جز ُاؤهم على ذلك أ حن ُح ِجبوا عن ُرؤيتب يف
الدُّنيا  ,وهو ترا ُكم الهر ِان على قُلوهبم  ,حىت ُحجبَ ح
ت عن معرفتب ُ
اآلخرة .
( َوَزَك َريها ) أي  :وهدينا زكريا وحييي  , ..وزكريا ذكر هللا قصتب يف سورة مر م  ,وآل عمران  ,واألنبياء .
( َوَححي ََي ) ابن زكريا عليب السالم  ,وقصتب معروفة يف آل عمران .
( و َعيسى ) ابن مر م عليب السالم  ,الذي خلقب هللا بقدرتب من غري أب (إِ هن مثل ِعيسى ِعحند هِ
آدم َخلَ َقبُ ِمن تُـر ٍ
اب مثُه قَ َ
ََ َ َ َ
ال لَبُ
اّلِل َك َمثَ ِل َ َ
َ َ
ح َ
ُك حن فَـيَ ُكو ُن ) .
َ
اس )  , وقد ذكر هللا قصتب يف آيات من كتابب  ,وبني أنب رسول كر م  ,وبني يف سورة الصافات حماجتب لقومب يف قولب ( َوإِ هن
( َوإلحيَ َ
ِ
ال لَِقوِم ِب أَال تَـتهـ ُقو َن  .أَتَ حدعو َن بـعالً وتَ َذرو َن أَحسن ح ِِ
اّلِل ربه ُكم ور ه ِ
إِلحياس لَ ِمن الحمرسلِ َ ِ
ني ) .
ب آبَائ ُك ُم حاألَهول َ
اخلَالق َ
َ َ َ ُح َ
ني  .إ حذ قَ َ ح
ني  .هَ َ ح َ َ
ُ َح َ ُ ح َ َ
قال أبو حيان  :قرن بينهم الشرتاكهم يف الزهد الشديد واإلعراض عن الدنيا وبدأ بزكريا وحيَي لسبقهما عيسى يف الزمان  ,وقدم زكريا
ألنب والد حيَي فهو أصل  ,وحيَي فرع وقرن عيسى وإلياس الشرتاكهما يف كوهنما مل ميوتا بعد وقدم عيسى ألنب صاحب كتاب ودائرة
متسعة .
َ
صاْلََني ) أي  :كل من هؤالء األنبياء املذكورين الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح ( ِمن ال ه ِِ
ني ) مجع
( ُكلٌّ م َن ال ه َ
صاحل َ
َ
صاحل  ,وهو من كانت أعمالب هلل جل وعال .
َ َ
يل ) هو نيب هللا ابن إبراهيم .
َوإ حمسَاع َ
( َوالحيَ َس َع ) وهو نيب  ,ذكره هللا من مجلة األنبياء .
س ) ابن مىت عليب السالم  ,أرسلب هللا إ مائة ألف أو يزيدون .
( َويُونُ َ
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( َولُوطا ) وهو نيب هللا لوط ابن أخي إبراهيم .
( َوُك ًِلا فَ ه
ني ) أي  :وكالً من أولئك األنبياء فضلنا على العاملني  ,واملراد عاملي زماهنم  ,ألن النيب  بعدهم وهو
ضلحنَا َعلَى ال َحعال ََم َ

أفضل منهم .

( َوَم حن آبَائََه حم َوذُ َِريهاِتََ حم َوإَ حخ َواِنََ حم ) أي  :وهدينا أيضاً من آبائهم وذرياهتم وإخواهنم مجاعات كثرية .
 قال ابن كثري  :ذكر أصوهلم وفروعهم وذوي طبقتهم .
اه حم ) أي  :واجتبينا هؤالء الرسل املذكورين  ,واالجتباء  :االصطفاء واالختيار  ,أي  :اخرتناهم واصطفيناهم .
اجتَبَ حي نَ ُ
( َو ح
صر ٍ
( و َه َديح نَ ُ َ َ
اط ُم حستَ َق ٍ
يم ) أي  :وفقناهم وأرشدناهم إ صراط مستقيم  ,والصراط يف لغة العرب  :الطريق الواضح ,
َ
اه حم إ َىل َ
واملستقيم  :الذي ال اعوجاج فيب .
 وهذا الطريق هو طريق اإلسالم  ,دين احلنيفية السمحة .
الفوائد :
 -1فضل إبراهيم اخلليل .
 -2فضل العلم وأنب سبب لرفعــة .
-3إثبات امسني من أمساء هللا وِها  :العليم واحلكيم .
-4أن من ترك شيئاً هلل عوضب هللا خرياً منب .
-5أن الولد الصاحل من نعمة هللا على عبده .
 -6احلث على اإلحسان  ,وأن َيزي احملسنني .
 -7فضل الصالح .
 -8احلث على االقتداء باألنبياء السابقني .

َ
اّلِل ي حه َدي بَ َه من ي َ َ َ َ َ
َ
ط َع حن هم هما َكانُواح ي عملُو َن ( )88أُولَئَ َ ه َ
اب
( َذلَ َ
ين آتَ حي نَ ُ
شاء م حن عبَاده َولَ حو أَ حش َرُكواح َْلَبَ َ ُ
اه ُم الحكتَ َ
ح
َ َ
ك ُه َدى ه َ
َح َ
ك الذ َ
وا حْلكحم والنُّب هوةَ فََإن ي حك ُفر َّبا ه ُؤالء فَ َق حد وهكلحنَا َّبا قَ وما لهيسواح َّبا بَ َكافَ َرين ( )89أُولَئَ َ ه َ
اه ُم اقحتَ َد حه قُل اله
ين َه َدى ه
اّلِلُ فَبَ ُه َد ُ
َ ح َ َ
ح
َ َ حا ح ُ َ
َ ُ ََ ُ
ك الذ َ
َ
َ َ
َ
ني () )90
َج ارا إَ حن ُه َو إَاله ذ حك َرى لل َحعالَ َم َ
َسأَلُ ُك حم َعلَحيه أ ح
أح
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َ
ك ه َدى هَ َ َ
شاء َمن َعب َ
ادهَ ) أي  :ذلك اهلدى الذي هدى هللا بب هؤالء األنبياء الكرام املذكورين يف سورة
( َذل َ ُ
اّلِل يَ حهدي بَه َم حن يَ َ ُ ح َ
اّلِلِ ) .
األنعام هو هدى هللا وتوفيقب إياهم  ,وال هدى إال هدى هللا (قُ حل إِ هن ا حهلَُدى ُه َدى ه
 قال ابن كثري  :أي :إمنا حصل هلم ذلك بتوفيق هللا وهدايتب إياهم .
 ومفهوم اآلية أن من مل يشأ هللا هدايتب فال هادي لب  ,فاهلداية واإلضالل كلها مبشيئتب وحده .
 النبوة منحة ربانية ال دخل هلا بالعقل .
 قولب تعا ( يَـ حه ِدي بِِب َم حن يَ َشاءُ ) كل أفعال هللا املعلقة باملشيئة راجعة إ احلكمة .
ط َع حن ُه حم َما َكانُوا يَ حع َملُو َن ) أي  :ولو أشرك هؤالء األنبياء – وحاشاهم  -وعبدوا غري هللا حلبط عنهم ما كانوا
( َولَ حو أَ حش َرُكوا َْلَبَ َ
يعملون  ,فكل ما عملوه من خري فإنب يكون باطـل حابط  ,ألن الشرك حمبط للعمل  ,فغريهم من باب أو .
 قال القامسي ( َولَحو أَ حشَرُكوا ) هؤالء مع عظمتهم ( َحلَبِ َط َعحنـ ُه حم َما َكانُوا يَـ حع َملُو َن ) من األعمال املرضية فكيف مبن عداهم .
 وقال أبو السعود  ( :ولَو أَ حشرُكواح ) أي ِ :
وعلو ِ
هؤالء املذكورون ( َحلَبِ َط َعحنـ ُه حم ) مع فضلهم ِ
طبقاهتم ( َما َكانُواح يَـ حع َملُو َن ) من
َح َ
وهم ُهم وأعما ُهلم أعما ُهلم.
األعمال املَحرضية الصاحلة  ,فكيف مبَ حن عداهم ُ
 قال ابن كثري  :تشديد ألمر الشرك  ,وتعظيم لشأنب  ,وتعظيم ملالبستب .
ك وإِ َ اله ِذين ِمن قَـبلِ َ ِ
ِ ِ
ك )  ,وهذا شرط ,والشرط ال يقتضي جواز
ت لَيَ ححبَطَ هن َع َملُ َ
ك لَئ حن أَ حشَرحك َ
َ ح ح
كما قال تعا ( َولََق حد أُوح َي إلَحي َ َ
ِِ
ِِ
ِ
هخ َذ َهلوا ه ِ
ِ
ِ
ني )
الختَ حذنَاهُ م حن لَ ُدنها إِ حن ُكنها فَاعل َ
الوقوع ,كقولب تعا ( قُ حل إ حن َكا َن للهر حمحَ ِن َولَ ٌد فَأَنَا أَهو ُل الح َعابد َ
ين )  ,وكقولب ( لَحو أ ََرحدنَا أَ حن نَـت حً
ِ
اّلِل الحو ِ
ِ
اح ُد الح َقه ُار ) .
وكقولب ( لَ حو أ ََر َاد ه
اّلِلُ أَ حن يَـتهخ َذ َولَ ًدا ح
الصطََفى ممها خيَحلُ ُق َما يَ َشاءُ ُسحب َحانَبُ ُه َو هُ َ
 اآلية دليل على أن الشرك حمبط للعمل .
اإلميَ ِ
كما قال تعا ( َوَم حن يَ حك ُفحر بِ حِ
ان فَـ َق حد َحبِ َط َع َملُبُ ) .
ك ولَتَ ُكونَ هن ِمن ح ِ
ك وإِ َ اله ِذين ِمن قَـبلِ َ ِ
ِ ِ
ين )  ,وهذا شرط ,
ك لَئ حن أَ حشَرحك َ
َ ح ح
اخلَاس ِر َ
َ
ت لَيَ ححبَطَ هن َع َملُ َ َ
وقال تعا خماطباً لنبينا ( َولََق حد أُوح َي إلَحي َ َ
ِِ
ِ
ِ
ين ) .
والشرط ال يقتضي جواز الوقوع  ,كقولب تعا (قُ حل إ حن َكا َن للهر حمحَ ِن َولَ ٌد فَأَنَا أَهوُل الح َعابد َ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت أ حَع َما ُهلُ حم
ت َوُه َو َكافٌر فَأُولَئِ َ
ك َحبِطَ ح
 وإحباط العمل مقيد بأن ميوت على شركب كما قال تعا ( وَم حن يَـ حرتَد حد محن ُك حم َع حن دينب فَـيَ ُم ح
ِيف ُّ
اب النها ِر ُه حم فِ َيها َخالِ ُدو َن ) .
الدنحـيَا َو حاآل ِخَرةِ َوأُولَئِ َ
كأ ح
َص َح ُ
ك ) اإلشارة إ األنبياء املذكورين من األنبياء الثمانية عشر .
( أُولَئَ َ
َ
هَ
اب ) أي  :جنس الكتب  ,أي  :أعطيناهم وأنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية  ,كالتوراة واإلُنيل والزبور .
ين آتَ حي نَ ُ
اه ُم الحكتَ َ
( الذ َ

حم ) قال بعض العلماء  :احلكم هو الفهم يف الدين والفصل بني اخلصوم  ,وعليب فاملعىن  :فهم الكتاب واالطالع على دقائقب
( َوا حْلُك َ
والعمل مبا فيب .
( َوالنُّبُ هوةَ ) أي  :أن هللا جعلهم أنبياء .
( فََإ حن يَ حك ُف حر َّبَا ) قيل :بالنبوة ,ألنب أقرب مذكور ,وقيل :الضمري راجع إ املذكورات الثالث ,وهي النبوة ,واحلكم ,والكتاب .
( هؤ َ
الء ) يعين  :أهل مكة .
َُ
( فَ َق حد َوهكلحنَا َّبَا ) أي  :بالنبوة  ,أو باملذكورات .
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( قَ وما لَي َ َ َ
ين ) أي  :وفقنا قوماً لإلميان هبا والعمل هبا ومحلناهم هذه الرسالة واألمانة وقاموا هبا حق قيام ودافعوا عنها
سوا ّبَا ب َكاف َر َ
ح حُ

وجاهدوا فيها غاية اجملاهدة .
 وقد اختلف يف املراد هبؤالء القوم الذين آمنوا هبا وليسوا هبا بكافرين على أقوال :
فقيل  :هم األنبياء عليهم السالم املذكورين  ,ويدل عليب أنب قال بعده ( .أُولَئِ ه ِ
اّلِلُ فَبِ ُه َد ُاه ُم اقحـتَ ِد حه )  ,ورجح هذا القول
ين َه َدى ه
َ
ك الذ َ
ابن جرير .
وقيل  :هم أصحاب النيب حممد  من األنصار واملهاجرين ,ورجحب القامسي وقال :وهو األظهر ,يف مقابلة كفار قريش ,أي  :فإن
يف إمياهنم غنية عن إميان الكفرة هبا .
بعض من الناس الطيبني وفقتهم
وقيل  :تشمل كل مؤمن آمن باهلل  ,وعليب فاملعىن  :إن كفر بعض خلقي ومتردوا وكذبوا رسلي فلي ٌ
للعمل واإلميان حيصل هبم غرض التشريع .
ك ) اإلشارة إ األنبياء املذكورين .
( أُولَئَ َ
هَ
اّلِلُ ) أي  :هم أهل اهلداية ال غريهم .
ين َه َدى ه
( الذ َ
اه ُم اقحتَ َد حه ) أي  :بطريقتهم يف اإلميان باهلل  ,وتوحيده  ,واألخالق احلميدة  ,واألفعال املرضية  ,والصفات الرفيعة  ,اعمل .
( فَبَ ُه َد ُ
 االقتداء  :طلب موافقة الغري يف فعلب .
 استدل هبذه اآلية من قال  :إن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يدل دليل خيالفب  ,وه ـ ـ ـ ـ ــذا مذهب مجاهري العلماء .
وهذه املسألة هلا ثالث حاالت :

اْلالة اْلوىل  :أن يأَت موافقاً لشرعنا  ,فهذا ال إشكال فيب .

اْلالة الثانية  :أن يكون ثبت يف شرعنا خالفب  ,فهذا ليس شرع لنا وال إشكال فيب  ,مثال ذلك  :كاآلصار واألغالل اليت كانت
ت َعلَحي ِه حم ) ومن هذه اآلصار  :ما
صَرُه حم َو حاألَ حغ َ
الل الهِيت َكانَ ح
على من قبلنا  ,فإنب سبحانب بني يف كتابنا أنب رفعها عنا ( َويَ َ
ض ُع َعحنـ ُه حم إِ ح
جاء يف سورة البقرة من أن عبدة العجل ملا أرادوا أن يتوبوا مل يقبل هللا توبتهم إال بقتل أنفسهم .
اْلالة الثالثة  :ما ثبت أنب شرع ملن قبلنا  ,ومل يثبت يف شرعنا أنب شرع لنا وال غري شرع لنا  ,وهذا حمل خالف بني العلماء :

القول األول  :أنب يكون شرعاً لنا  ,وهو قول اجلمهور من احلنفية واملالكية ومجهور الشافعية واحلنابلة .
القول الثاين  :انب ليس شرعاً لنا  ,وهو قول بعض الشافعية .

القول الثالث  :التوقف وهو يرجع من الناحية العملية إ القول الثاين .
واستدل اجلمهور بأدلة كثرية منها :
أن هللا عز وجل ملا ذكر األنبياء يف سورة األنعام ختم اآليات بقولب ( أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده قل ال أسألكم عليب
أجراً إن هو إال ذكرى للعاملني ) واهلدى هنا عام ألنب مفرد مضاف فيشمل مجيع اهلدى ما مل يرد خالفب .
حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف الصحيحني قال ( ملا قدم النيب  املدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك
فقالوا هذا اليوم الذي أظفر هللا فيب موسى وبين إسرائيل على فرعون وحنن نصومب تعظيما لب فقال رسول هللا  : حنن أو
مبوسى منكم مث أمر بصومب ) وروى البخاري .
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( قُ حل ) للذين أعرضوا عن دعوتك .
َسأَلُ ُك حم َعلَحي َه ) أي  :ال أطلب منكم على إبالغي إياكم هذا القرآن .
( ال أ ح
( أَ حجرا ) أي  :أجرة  ,وال أريد منكم شيئاً  ,فيكون من أسباب امتناعكم .
 قال ابن عاشور  :فليس املقصود من قولب  ( :ال أسألكم عليب أجراً ) رد اعتقاد معتقد أو نفي هتمة قيلت ولكن املقصود بب
االعتبار ولفت النظر إ حمض نصح الرسول  يف رسالتب وأهنا لنفع الناس ال َير منها نفعاً إ نفسب .
ِ
َسأَلُ ُك حم َعلَحي ِب َم ًاال إِ حن أ ح ِ
اّلِلِ ) .
ي إِهال َعلَى ه
 قال الشنقيطي  :يف ق حولُبُ تَـ َعا َ عن نوح ( َويَا قَـ حوم َال أ ح
َجر َ
َخبَـَر قَـ حوَمبُ أَنهبُ َال يَ حسأَ ُهلُ حم َم ًاال ِيف ُم َقابَـلَ ِة َما
ذَ َكَر تَـ َعا َ ِيف َه ِذهِ حاآليَِة الح َك ِرميَِة َع حن نَبِيِ ِب نُ ٍ
وح َعلَحي ِب َو َعلَى نَبِيِنَا ال ه
ص َالةُ َوال هس َال ُم  :أَنهبُ أ ح
اخليـر الحع ِظيم َجمهانًا ِمن َغ ِري أ ِ
ِ
ُجَرةٍ ِيف ُم َقابِلِ ِب .
َجاءَ ُه حم بِِب ِم َن الح َو حح ِي َوا حهلَُدى  ,بَ حل يَـحب ُذ ُل َهلُ حم َذل َ
ح ح ح
َخذ أ ح
ك حَح َ َ َ
الرس ِل علَي ِهم صلَوات هِ
وبـ هني ِيف آي ٍ ٍ ِ
ِ
ِِ
َج ٍر
ات َكثِ َرية أَ هن َذل َ
ك ُه َو َشأح ُن ُّ ُ َ ح ح َ َ ُ
اّلِل َو َس َال ُمبُ َ ,ك َق حولب ِيف « َسبٍَإ» َع حن نَبِيِنَا  ( قُ حل َما َسأَلحتُ ُك حم م حن أ ح
ََ َ َ
ِ
فَـ ُهو لَ ُك حم إِ حن أ ح ِ
اّلِل ) .
ي إِهال َعلَى ه
َجر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ) .
َوقَـ حولب فيب أَيح ً
َج ٍر َوَما أَنَا م َن الح ُمتَ َكلف َ
َسأَلُ ُك حم َعلَحيب م حن أ ح
ورةِ ص» ( قُ حل َما أ ح
ضا ِيف آخ ِر « ُس َ
ِِ
َجًرا فَـ ُه حم ِم حن َم حغَرٍم ُمثحـ َقلُون ) .
َوقَـ حولب ِيف «الطُّوِر» َ ,و «الح َقلَ ِم» ( أ حَم تَ حسأَ ُهلُ حم أ ح
ان» ( قُل ما أَسأَلُ ُكم علَي ِب ِمن أَج ٍر إِهال من َشاء أَ حن يـت ِ
وقَـولِِب ِيف «الح ُفرقَ ِ
هخ َذ إِ َ َربِِب َسبِ ًيال ) .
ح َ ح ح َح ح ح
َح َ َ
َح
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ) .
َجًرا إ حن ُه َو إهال ذ حكَرى لحل َعالَم َ
َسأَلُ ُك حم َعلَحيب أ ح
َوقَـ حولب ِيف « حاألَنحـ َعام» ( قُ حل َال أ ح
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِِ
َجرا إِ حن أ ح ِ
ي إِهال َعلَى اله ِذي فَطََرِين ) .
ورةِ ُهود» ( يَا قَـ حوم َال أ ح
َوقَـ حولب َع حن ُهود ِيف « ُس َ
َجر َ
َسأَلُ ُك حم َعلَحيب أ ح ً
ٍ
ِِ
ِِ
ود  ,وصالِ ٍح  ,ولُ ٍ
وط  ,و ُش َعحي ٍ
َج ٍر إِ حن
ُّعَر ِاء» َع حن نُ ٍ
ب َعلَحي ِه حم َو َعلَى نَبِيِنَا ال ه
َسأَلُ ُك حم َعلَحيب م حن أ ح
ص َالةُ َوال هس َال ُم َ :وَما أ ح
وح َ ,وُه َ َ
َوقَـ حولب ِيف «الش َ
َ
َ
ِ
َج ِري إِهال َعلَى ر ِ
ني ) .
ب الح َعالَم َ
َ
أح َ
ِ
ِ
ِِ
َجًرا ) .
ورةِ ِيف «يس» ( اتهبِ ُعوا الح ُمحر َسل َ
ني اتهبِ ُعوا َم حن َال يَ حسأَلُ ُك حم أ ح
َوقَـ حولب تَـ َعا َ َع حن ُر ُس ِل الح َق حريَة الح َم حذ ُك َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات الح َك ِرميَِة  :أَ هن الحو ِاجب علَى أَتحـب ِاع ُّ ِ
ويـ حؤخ ُذ ِمن ه ِذهِ حاآلي ِ
َخ ِذ
الر ُس ِل م َن الح ُعلَ َماء َو َغ حِريه حم أَ حن يَـحب ُذلُوا َما عحن َد ُه حم م َن الحعحل ِم َجمهانًا م حن َغ حِري أ ح
َُ َ ح َ
َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ُجرةِ َعلَى تَـ حعلِي ِم كِتَ ِ
ِع َو ٍ
احلََرِام .
احلَ َال ِل َو ح
اّلِلِ تَـ َعا َ َ ,وَال َعلَى تَـ حعلِي ِم الح َع َقائِ ِد َو ح
اب ه
ض َعلَى ذَل َ
ك َ ,وأَنهبُ َال يَـحنبَغي أ ح
َخ ُذ حاأل ح َ
 ومنع هللا على األنبياء أن يأخذوا ُجعالً يف مقابل التبليغ  ,ألهنم لو أخذوه لكانوا يتهموهنم بأهنم أرادوا مبا جاءوا بب من أجل
َجراً فَـ ُه حم ِم حن َم حغَرٍم ُمثحـ َقلُو َن ) .
املال  ,ولئال يثقل الناس  ,ألن النفوس جمبولة على بغض املغرم (أ حَم تَ حسأَ ُهلُ حم أ ح
قال تعا ( قل هذه سبيلي أدعو إ هللا  ) ...قال حممد بن عبد الوهاب رمحب هللا  :فيب مسائل ( منها التنبيب على اإلخالص ألن
كثرياً ولو دعا إ احلق فهو يدعو إ نفسب ) .
قال أبو حازم –رمحب هللا  -ال تكون عاملاً حىت تكون فيك خصال :ال تبغ على من فوقك وال حتقر من دونك وال تأخذ على علمك
دنيا  ( .املداراة ) .
ِ
ي لب فرهده ,وقال :إن من جلس هذا اجمللس مث قَبِل  ,فليس لب عند هللا خالق  ,أو قال:
جلس احلسن -رمحب هللا – ُحيَدث فأُهد َ
فليس لب خالق ( الزهد ألمحد ) .
قال يوسف بن زكريا -رمحب هللا :كان حممد بن يوسف ,ال يشرتي من خباز واحد ,وال من بقال واحد ,وقال :لعلهم يعرفوين
فيحابوين ,فأكون ممن أعيش بديين ؟ ( حلية األولياء ) .
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( إَ حن ُه َو ) أي  :القرآن .
َ َ
ني ) أي  :عظة وذكرى هلم  ,لريشدوا من العمى إ اهلدى للخلق كافة املوجودين عند نزولب ومن سيوجد من بعد .
( إَهال ذ حك َرى لل َحعالَ َم َ
ومن أمساء القرآن الذكر  ,كما قال تعا ( وأنـزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم )  ,وقال تعا ( إنا حنن نزلنا الذكر ) .
قال ابن جرير يف وجب تسميتب بالذكر  :إنب حمتمل معنيني :

أحدمها  :أنب ذكر من هللا جل ذكره  ,ذكر بب عباده  ,فعرفهم فيب حدوده وفرائضب  ,وسائر ما أودعب من حكمب .
واآلخر  :أنب ذكر وشرف وفخر ملن آمن بب وصدق مبا فيب  ,كما قال جل ثناؤه ( وإنب لذكر لك ولقومك  ,يعين أنب شرف بب شرف
لب ولقومب .
 وقال الشيخ ابن عثيمني رمحب هللا  :ومسي القرآن ذكراً :
أوالا  :ملا فيب من التذكري واملوعظة .

ثاني ا  :ملا فيب من األخبار املاضية ,وقصص األنبياء الغابرة املفيدة للقلب ,كما قال تعا (لََق حد َكا َن ِيف قَ ِ
ص ِهم ِعحبـرةٌ ِألُوِِل األَلحب ِ
اب).
َ
َ
ص ح َ ح

ثالث ا  :ملا فيب من ذكر أحوال الناس يف اجلزاء يوم القيامة  ,وأهنم ينقسمون إ  :فريق يف اجلنة ,وفريق يف السعري .
رابعا  :ملا فيب من ذكر العرب ورفع شأهنم  ,كما قال تعا (وإِنهب لَ ِذ حكر له ِ
ف تُ حسأَلُو َن) .
ك َو َس حو َ
ك َول َق حوِم َ
َ ُ ٌ َ
خامسا  :ذكر شريعة هللا وأحكامب من األوامر والنواهي .
الفوائد :
 -1أن اهلداية بيد هللا .
 -2سؤال هللا اهلداية .
 -3حكمة هللا يف هداية من يشاء بفضلب .
 -4خطر الشرك وأنب حمبط للعمل .
 -5أن الشرك أعظم الذنوب .
 -6وجوب التوحيد .
-7من نعمة هللا على العبد جعل اهلداية يف ذريتب .
 -8أن من ترك طاعة هللا ونصرة دينب استبدلب هللا خبري منب .
-9االقتداء مبن سبق من األنبياء والصاحلني .
 -10على الداعية أن خيلص يف دعوتب وال يأخذ على ذلك أجراً .
-11من عالمات قبول الداعية عدم طلب أجرة على علمب سواء بطريق مباشر أو بطريق غري مباشر .
-12الثناء على القرآن العظيم  ,وأن فيب التذكري واهلداية للناس .
ٍ
اّلِل علَى ب َ َ
َ
َ
َ
َ
ورا َو ُه ادى لَِلن َ
هاس
( َوَما قَ َد ُرواح ه
ش ٍر ِمن َش حيء قُ حل َم حن أ َ
اّلِلَ َح هق قَ حد َره إَ حذ قَالُواح َما أ َ
َنز َل الحكتَ َ
اب الهذي َجاء بَه ُم َ
َنز َل هُ َ َ
وسى نُ ا
َ
َ
اّلِل ُثُه ذَرُهم َِف َخو َ
َ
ض َه حم يَل َحعبُو َن (. ) )91
ح
ريا َوعُلِ حمتُم هما ََلح تَ حعلَ ُمواح أَنتُ حم َوالَ آبَا ُؤُك حم قُ َل هُ ح ح
يس تُ حب ُدونَ َها َوَُّتحُفو َن َكث ا
ََتح َعلُونَهُ قَ َراط َ
[ األنعام . ] 91 :
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ش ٍر َم حن َش حي ٍء ) يقول تعا  :وما عظموا هللا حق تعظيمب  ,إذ كذبوا رسلب
اّلِلَ َح هق قَ حد َرهَ إَ حذ قَالُوا َما أَنح َز َل ه
( َوَما قَ َد ُروا ه
اّلِلُ َعلَى بَ َ

إليهم  ,وأنكروا الوحي وبعثة الرسل .
 واملراد  :وأنت أيضاً يا حممد من مجلة البشر مل ينزل عليك شيء  ,فأرادوا تكذيبب .
 فإن قيل  :ملاذا قوهلم يدل على عدم تعظيم هللا ؟
فاجلواب  :ألهنم هبذا القول نسبوا هلل السفب حيث خيلق اخللق والكون من غري حكمة  ,وهو سبحانب احلكيم العليم  ,فهؤالء الذين
نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف اخلالئق وجمازاهتم  ,هؤالء ظنوا باهلل أنب خلق اخللق عبثاً  ,ومل خيلقب للحكم البالغة  ,وهللا يقول
ب حِ
دى ) وقال تعا (أَفَ َح ِسحبتُ حم أَهمنَا َخلَ حقنَا ُك حم َعبَثاً َوأَنه ُك حم إِلَحيـنَا ال تـُ حر َج ُعو َن ) مث نزه نفسب عن هذا فقال
(أ َ ح
اإلنح َسا ُن أَ حن يـُحتـَرَك ُس ً
َحي َس ُ
(فَـتـعا َ ه ِ
ب الح َعحر ِش الح َك ِرِ م ) .
ك ح
احلَ ُّق ال إِلَبَ إِهال ُه َو َر ُّ
اّلِلُ الح َمل ُ
ََ
اّلِلُ َعلَى بَ َش ٍر ِم حن َش حي ٍء ) نَ َسبُوا هللا عز وجل إ أنب ال يقيم احلجة على عباده  ,وال
قال القرطيب  :وشر ُح هذا أهنم ملا قالوا ( َما أَنحـَزَل ه
يأمرهم مبا هلم فيب الصالح ؛ فلم ِ
يعظموه ح هق عظمتب وال عرفوه ح هق معرفتب.

وقال أبو عبيدة  :أي ما عرفوا هللا حق معرفتب.
قال النحاس  :وهذا معىن حسن ؛ ألن معىن قدرت الشيء وقدرتب عرفت مقداره.
اّلِلُ َعلَى بَ َش ٍر ِم حن َش حي ٍء ) أي مل يعرفوه حق معرفتب ؛ إذ أنكروا أن يرسل رسوالً.
ويدل عليب قولب تعا  ( :إ حذ قَالُوا َما أَنحـَزَل ه
واملعنيان متقاربان ( .تفسري القرطيب ) .
 قال ِف التسهيل  :قولب تعا ( َوَما قَ َد ُرواح هللا َح هق قَ حد ِرهِ ) أي  :ما عرفوه حق معرفتب  ,يف اللطف بعباده والرمحة هلم ؛ إذ أنكروا
بعثب للرسل وإنزالب للكتب  ,والقائلون هم  :اليهود بدليل ما بعده  ,وإمنا قالوا ذلك مبالغة يف إنكار نبوة حممد . 
 اختلف العلماء فيمن نزلت هذه اآلية :
فقيل :نزلت يف قريش ,واختاره ابن جرير وابن كثري ,ألن اآلية مكية ,واليهود ال ينكرون إنزال الكتب من السماء ,وقريش  -والعرب
ِ
ِ
ِِ
قاطبة  -كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر كما قال تعا (أَ َكا َن لِلن ِ
هاس َوبَ ِش ِر
هاس َع َجباً أَ حن أ حَو َححيـنَا إ َ َر ُج ٍل محنـ ُه حم أَ حن أَنحذر الن َ
هِ
ِ ٍ ِ ِِ
اّلِلُ بَ َشراً َر ُسوالً).
ث ه
هاس أَ حن يـُ حؤِمنُوا إِ حذ َجاءَ ُه ُم ا حهلَُدى إِهال أَ حن قَالُوا أَبَـ َع َ
الذ َ
ين َآمنُوا أَ هن َهلُ حم قَ َد َم ص حدق عحن َد َرهب حم) وقال تعا ( َوَما َمنَ َع الن َ
وقيل :نزلت يف طائفة من اليهود .
ويؤيده سبب النزول الذي جاء عن ابن عباس ( أن اليهود قالوا ذلك  :ما أنزل هللا على بشر من شيء  ,فأنزل هللا اآلية )  .لكن
يشكل على هذا القول أن السورة مكية .
( قُ حل ) أي  :قل يا حممد هلؤالء املنكرين إلنزال شيء من الكتب من عند هللا .
حكتَاب اله َذي ج َ
َ
وسى ) أي  :من أنزل التوراة الذي أنزل على موسى  ,وموسى بشر  ,وأنتم أيها اليهود تُسلمون
( َم حن أَنح َز َل ال َ
اء بَه ُم َ
ََ
بشرية موسى ونزول الكتاب عليب .
 ففي هذه اآلية رد عليهم وتكذيب هلم بقولب ( ما أنزل هللا على بشر من شيء ) .
( نُورا ) يستضاء هبا يف كشف املشكالت .
دى لَلن َ
هاس ) يهتدي هبا بين إسرائيل .
( َو ُه ا
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قال الرازي  :اعلم أنب تعا مساه نوراً تشبيهاً لب بالنور الذي بب يبني الطريق.

فإن قالوا  :فعلى هذا التفسري ال يبقى بني كونب نوراً وبني كونب هدى للناس فرق  ,وعطف أحدِها على اآلخر يوجب التغاير.
قلنا  :النور لب صفتان  :إحداِها  :كونب يف نفسب ظاهراً جلياً  ,والثانية  :كونب حبيث يكون سبباً لظهور غريه  ,فاملراد من كونب نوراً
وهدى هذان األمران.
ِ
هشاء ِم حن ِعبَ ِادنَا ) .
واعلم أنب تعا وصف القرآن أيضاً هبذين الوصفني يف آية أخرى  ,فقال ( ولكن جعلناه نُوراً نـ حههدى بِِب َمن ن َ
َ
يس ) أي َ :تعلونب أيها اليهود قراطيس  ,أي  :يف قراطيس مقطعة وورقات مفرقة .
( ََتح َعلُونَهُ قَ َراط َ
 القراطيس مجع قرطاس وهو الورقة .
 وَيعلوهنا يف قراطيس ليستعينوا هبا على إخفاء ما حيبون وإبداء ما حيبون  ,ألنب لو جاءت نسخة الكتاب كاملة ُلعرف احلقيقة فيب
ِِ
ِ
اب بِأَيح ِدي ِه حم مثُه يَـ ُقولُو َن َه َذا ِم حن ِعحن ِد ه
اّلِلِ لِيَ حشتَـُروا بِِب َمثَناً قَلِيالً) .وقال تعا ( َوإِ هن ِمحنـ ُه حم لََف ِريقاً
ين يَ حكتُبُو َن الحكتَ َ
كما قال تعا (فَـ َويح ٌل للهذ َ
اّلِلِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اب وما ُهو ِمن الح ِكتَ ِ
ِ ِ ِ
اّلِلِ َويَـ ُقولُو َن َعلَى ه
اّلِلِ َوَما ُه َو ِم حن ِعحن ِد ه
اب َويَـ ُقولُو َن ُه َو ِم حن ِعحن ِد ه
يَـ حل ُوو َن أَلحسنَتَـ ُه حم بالحكتَاب لتَ حح َسبُوهُ م َن الحكتَ َ َ َ َ
ِ
ب َوُه حم يَـ حعلَ ُمو َن) .
الح َكذ َ
ِ
يس) أي يف قراطيس (تُـحب ُدونَـ َها َوُختح ُفو َن َكثِرياً) هذا لليهود الذين أخ َف حوا صفة النيب  وغريها من
 وقال القرطيب َ ( :حَت َعلُونَبُ قَـَراط َ
األحكام.
( تُ حب ُدونَ َها َوَُّتح ُفو َن َكثَريا ) قال الطربي  :ومما كانوا يكتمونب إياهم ما فيها من أمر حممد  ونبوتب .
 ويف هذا دليل على أن اليهود كتموا العلم ولذلك غضب عليهم ولعنوا  ,وحرفوا كتاهبم مما فيب اإلخبار بنبوة النيب . 
 وقد اختلف العلماء هل التحريف وقع يف أصل كتاهبم أو تلك القراطيس اليت كانوا يبدوهنا للناس  ,والراجـ ـح  :أن التحريف وقع
يف أصل كتاهبم  ,ويدل هلذا تلك النسخ املوجودة يف اآلفاق اليت تتناقض غاية التناقض .
( َو ُعلَِ حمتُ حم ) على لسان حممد . 
( ما ََلح تَ حعلَ ُموا أَنح تُ حم َوال آبَا ُؤُك حم ) من املعارف اليت ال يرتاب يف أهنا تنزيل رباين .
 قال ابن كثري  :ومن أنزل القرآن الذي علمكم هللا فيب من خرب ما سبق ,ونبأ ما يأَت ما مل تكونوا تعلمون ذلك أنتم وال آباؤك .
 قال الشنقيطي  :أظهر األقوال فيها  :أن املراد هبم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة  ,أن هللا علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما
ِ
ائيل
يف التوراة وعجائبب ما كانوا جاهلني بب  ,ألن القرآن مهيمن على الكتب كما قال تعا (إِ هن َه َذا الح ُقحرآ َن يَـ ُق ُّ
ص َعلَى بَِين إ حسر َ
ِِ ِ
ِ
ني لَ ُكم َكثِرياً ِممها ُكحنتُم ُختح ُفو َن ِمن الح ِكتَ ِ
ِ ِ
ِ
اب َويَـ حع ُفو
ح
أَ حكثَـَر الهذي ُه حم فيب خيَحتَل ُفو َن )  .وقال تعا (يَا أ حَه َل الحكتَاب قَ حد َجاءَ ُك حم َر ُسولُنَا يـُبَـ ُ ح
َ
َع حن َكثِ ٍري ) .
وقيل  :هي خطاب للمسلمني  ,أي علموا على لسان حممد . 
( َ
اّلِلُ ) أي  :قل  :هللا أنزلب .
قل ه

قال القامسي َ :أمره بأن َييب عنهم  ,إشعاراً بأن اجلواب متعني ال ميكن غريه  ,وتنبيهاً على أهنم ُهبتُوا حبيث إهنم ال يقدرون على
اجلواب .
( ُثُه ) بعد التبليغ وإلزام احلجة .
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( َذ حرُه حم ) اتركهم .
( َِف َخو َ
ض َه حم يَل َحعبُو َن ) أي  :يف جهلهم وضالهلم وكفرهم يلعبون حىت يأتيهم من هللا اليقني فسوف يعلمون أهلم العاقبة  ,أم لعباد
ح
هللا املتقني ؟
قال الرازي  :املعىن أنك إذا أقمت احلجة عليهم وبلغت يف األعذار واإلنذار وهذا املبلغ العظيم فحينئذ مل يبق عليك من أمرهم شيء
ك إِاله البالغ ) .
ألبتة  ,ونظريه قولب تعا ( إِ حن َعلَحي َ


قال القرطيب  :ومعىن الكالم التهديد.

قال الرازي  :قال بعضهم هذه اآلية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد ألن قولب (مثُه ذَ حرُه حم ِىف َخ حو ِض ِه حم يَـحل َعبُو َن) مذكور ألجل التهديد ,
وذلك ال ينايف حصول املقاتلة ,فلم يكن ورود اآلية الدالة على وجوب املقاتلة ,رافعاً لشيء من مدلوالت هذه اآلية  ,فلم حيصل
النسخ فيب .وهللا أعلم .
الفوائد :
-1وجوب تعظيم هللا .
 -2تنزيب هللا أن خيلق لغري حكمة .
 -3أن من كذب بالرسل مل يقدر هللا حق قدره .
-4إثبات رسالة موسى .
 -5أن كتب هللا كتب هداية وإرشاد وسعادة .
-6حتر م كتم العلم .
 -7احلذر من كتم العلم ألنب من صفات اليهود .
نذر أُ هم الح ُقرى ومن حوَهلا واله َذين ي حؤَمنو َن بَ َ
( وه َذا كَتَاب أَنزلحنَاهُ مبار ٌك ُّمص َِد ُق اله َذي ب ح َ َ َ
اآلخ َرةَ يُ حؤَمنُو َن بَ َه َو ُه حم َعلَى
َ ََ ح َح َ َ َ ُ ُ
ََ
ََ
ٌ َ َُ َ َ
ني يَ َديحه َولتُ َ
صًلَِتََ حم ُحيَافَظُو َن (. ) )92
َ
[ األنعام . ] 92 :
--------َ
اب ) القرآن .
( َو َه َذا كتَ ٌ
 ومسي القرآن كتاباً  :ألنب مكتوب يف اللوح احملفوظ كما قال تعا ( إنب لقرآن كر م يف كتاب مكنون ) أي اللوح احملفوظ  ,وهو
مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة قال تعا ( فمن شاء ذكره يف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة )  ,وهو كتاب يف الصحف
اليت بأيدينا  ,فهو مكتوب بأيدينا ونقرؤه من هذه الكتب .
( أَنح َزلحنَاهُ ) دليل على أن القرآن منزل  ,أنزلب هللا على حممد كما قال تعا (إِنها أَنحـَزلحنَاهُ قُـحرآناً َعَربِياً لَ َعله ُك حم تَـ حع ِقلُو َن ) وقال تعا (الر
ك لِتُخرِج النهاس ِمن الظُّلُم ِ
ِ
ِ
اك إِهال ُمبَ ِشراً َونَ ِذيراً ) وقال
احلَ ِق أَنحـَزلحنَاهُ َوبِ ح
ات إِ َ النُّوِر ) وقال تعا ( َوبِ ح
احلَ ِق نَـَزَل َوَما أ حَر َسحلنَ َ
كتَ ٌ
اب أَنحـَزلحنَاهُ إلَحي َ ح َ َ َ َ
ِ
ِ ٍ ٍِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ين ) .
تعا (إنها َححن ُن نَـهزلحنَا الذ حكَر َوإنها لَبُ َحلَافظُو َن ) وقال تعا (إنها أَنحـَزلحنَاهُ يف لَحيـلَة ُمبَ َارَكة إنها ُكنها ُمحنذر َ
ار ٌك ) أي  :أن هذا القرآن مبارك  ,أي كثري الربكات  ,ألنب فيب خري الدنيا واآلخرة  ,ومن بركتب :
( ُمبَ َ
أوالا  :يف الثواب احلاصل بتالوتب  ,فإن من قرأ حرفاً واحداً منب  ,فلب بكل حرف عشر حسنات .
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ثانيا  :ما حيصل من األثر املرتتب على تالوتب من انشراح الصدر  ,ونور القلب وطمأنينب .

ثالثا  :ما حيصل هبذا القرآن من اجتماع الكلمة  ,وحفظ اللغة األصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم  ,فمن املعلوم أن الناس إذا كانوا على
لغة واحدة صاروا إ االجتماع أقرب .
وهلذا بني هللا أن أعظم نعمة أنزهلا على خلقب هو إنزال هذا القرآن كما قال تعا ( ح ِ ِ ِ
ِِ ِ
اب َوَملح َحَي َع حل
احلَ حم ُد هّلِل الهذي أَنحـَزَل َعلَى َعحبده الحكتَ َ
لَبُ ِع َو َجا ) .
وبني أن إيراثب عالمة االصطفاء  ,وبني أن ذلك فضل كبري من هللا حيث قال (مثُه أَورثحـنا الح ِكت ه ِ
اصطََفحيـنَا ِم حن ِعبَ ِادنَا ) فبني أن
ين ح
حَ َ َ َ
اب الذ َ
إيراث هذا الكتاب ال يكون إال ملن اصطفاه هللا .
(م َ َ
ني يَ َديح َه ) أي :أن هذا القرآن العظيم مصدق للكتب السماوية اليت قبلب ,وتصديقب هلا من جهات متعددة منها :
ص ِد ُق الهذي بَ ح َ
ُ َ
أوالا  :أنب شاهد هلا بالصدق  ,وقد شهد القرآن أن التوراة واإلُنيل كليهما من عند هللا .
ثاني ا  :أنب جاء مطابقاً ملا أخربت بب .

ثالثا  :أن ما تدعوا إليب الكتب السماوية من التوحيد وطاعة هللا ومكارم األخالق جاء القرآن آمراً بب .
( َولَتُ حن َذ َر أُ هم الح ُق َرى ) أي :وأنزلنا إليك هذا الكتاب لتنذر أم القرى وهي مكة .
 واإلنذار  :اإلعالم املقرون بالتخويف .
( َوَم حن َح حوَهلَا ) من أحياء العرب  ,ومن سائر طوائف بين آدم من عرب وعجم .
اّلِلِ إِلَي ُكم َِ
مجيعاً ) .
هاس إِِين َر ُس ُ
ول ه ح ح
كما قال تعا (قُ حل يَا أَيـُّ َها الن ُ
وقال تعا (وأ ِ
ِل َه َذا الح ُقحرآ ُن ِألُنح ِذ َرُك حم بِِب َوَم حن بَـلَ َغ ) .
ُوح َي إِ َه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني نَذيراً ) .
وقال تعا (تَـبَ َارَك الهذي نَـهزَل الح ُفحرقَا َن َعلَى َعحبده ليَ ُكو َن لحل َعالَم َ
وثبت يف الصحيحني أنب  قال (  ..وكان النيب يبعث إ قومب خاصة وبعثت إ الناس عامة ) .
هَ
ين يُ حؤَمنُو َن بَ حاآل َخ َرةَ يُ حؤَمنُو َن بَ َه ) أي :كل من آمن باهلل واليوم اآلخر آمن هبذا الكتاب املبارك الذي أنزلناه إليك يا حممد ,وهو
( َوالذ َ
القرآن .
 واآلخرة  :هي الدار اليت ال دار بعدها ولذلك مسيت آخرة .
 واإلنسان مير خبمس مراحل :
اْلوىل  :مرحلة العدم .
ان ِح ِ
قال تعا ( َهل أَتَى َعلَى حِ
هه ِر َملح يَ ُك حن َشحيئاً َم حذ ُكوراً ) .
ني م َن الد ح
اإلنح َس ِ ٌ
ح
الثانية  :مرحلة احلمل .
ات ثَ ٍ
ون أُهمهاتِ ُكم خحلقاً ِمن بـع ِد خحل ٍق ِيف ظُلُم ٍ
ِ
الث ) .
قال تعا (خيَحلُ ُق ُك حم ِيف بُطُ َ ح َ ح َ ح َ
َ
الثالثة  :مرحلة الدنيا .
اّلِل أَخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أُهم َهاتِ ُك حم ال تَـ حعلَ ُمو َن َشحيئاً ) .
قال تعا ( َو هُ ح َ َ ح ح ُ
وهذه املراحل هي اليت عليها مدار السعادة والشقاء  ,وهي دار االمتحان واالبتالء .
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الرابعة  :مرحلة الربزخ .
قال تعا ( َوِم حن َوَرائِ ِه حم بَـحرَز ٌخ إِ َ يَـ حوِم يـُحبـ َعثُو َن ) .
اْلامسة  :مرحلة اآلخرة .
قال تعا (مثُه إِنه ُك حم يَـ حوَم الح ِقيَ َام ِة تُـحبـ َعثُو َن ) .
صًلِتََ حم ُحيَافَظُو َن ) أي  :يقومون مبا افرتض عليهم  ,من أداء الصلوات يف أوقاهتا .
( َو ُه حم َعلَى َ
 وخص الصالة لعظم مكانتها  ,ومما يدل على عظم مكانتها :
أوالا  :أهنا فرضت يف أعلى مكان  ,ثاني ا  :أهنا أول ما فرضت فرضت َخسني صالة  ,ثالث ا  :أهنا عمود اإلسالم  ,رابع ا  :أهنا الفارقة
بني الكافر واملسلم .
صالهتِِ حم ُحيَافِظُو َن ) مما أمرنا باحملافظة عليب :
 قولب تعا ( َوُه حم َعلَى َ

أوالا  :حدود هللا .
احلافِظُو َن ِحل ُد ِ
ِِ
ود هِ ِ
ني ) .
اّلِل َوبَش ِر الح ُم حؤمن َ
ُ
قال تعا ( َو حَ
ثاني ا  :الصلوات اخلمس .
هِ
صالهتِِ حم ُحيَافِظُو َن ) .
ين ُه حم َعلَى َ
قال تعا ( َوالذ َ
وقال النيب  ( من حافظ عليها كانت لب عند هللا عهداً أن يدخلب اجلنة ) رواه أمحد .
ثالث ا  :الطهارة .
قال  ( ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن ) رواه أمحد .

اإلميان .
رابعا  :حفظ ح
اح َفظُوا أَحميَانَ ُك حم ) أي  :ال تكثروا احللف باهلل  ,وقيل  :البدار إ ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم .
قال تعا ( َو ح
خامس ا  :حفظ اللسان والفرج .
قال  ( من حفظ ما بني حلييب وما بني رجليب دخل اجلنة ) رواه احلاكم وهو عند البخاري بلفظ ( من يضمن ِل ما بني حلييب
ورجليب أضمن لب اجلنة ) .
سادسا  :حفظ الفرج .
ضوا ِمن أَبصا ِرِهم وَحي َفظُوا فُـروجهم َذلِك أ حَزَكى َهلم ) ومدح من احلافظني فقال (واله ِذين هم لُِفر ِ
ِ ِِ
وج ِه حم
ُ َُ ح َ
ني يَـغُ ُّ ح ح َ ح َ ح
قال تعا (قُ حل لحل ُم حؤمن َ
ُح
َ َ ُح ُ
ِ
ِ
ِ
ني ) .
َحافظُو َن  .إِهال َعلَى أ حَزَواج ِه حم أ حَو َما َملَ َك ح
هه حم َغحيـُر َملُوم َ
ت أَحميَانـُ ُه حم فَِإنـ ُ
الفوائد :

 -1الثناء على القرآن العظيم .
 -2أن القرآن منزل غري خملوق .
 -3أن هذا القرآن مبارك  ,مبارك يف تالوتب  ,ويف تدبره  ,ويف العمل بب .
 -4أن هذا القرآن مصدق للكتب السابقة .
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 -5أن الرسول منذر جلميع الناس  ,فدعوتب عامة .
 -6فضل اإلميان باآلخرة  ,وأنب سبب لالستجابة للحق .
األحد 1435 / 2 / 26 /هـــ

-7فضل احملافظة على الصالة .
( ومن أَظحلَم َّمه َن افح ت رى علَى هَ
اّلِلُ َولَ حو تَ َرى إَ َذ
زل ه
ال َسأُن َز ُل َمثح َل َما أَنَ َ
وح إَلَحي َه َش حيءٌ َوَمن قَ َ
اّلِل َك َذباا أ حَو قَ َ
ال أ حُو َح َي إَ َه
ََ َ
َل َوََلح يُ َ
ََ ح ُ
ون َِبَا ُكنتم تَ ُقولُو َن علَى هَ
َ
ت والحمآلئَ َكةُ ب َ
اسطُواح أَي َدي َهم أَ حخ َرجواح أَن ُفس ُكم الحي وم َُتحزو َن َع َذاب ا حهلُ َ
َ
َ
اّلِل غَحي َر
َ
َ
َ ُ َ ح َ َح
ح ح ُ
َ
ُح
الظهال ُمو َن َِف غَ َم َرات ال َحم حو َ َ
ََ
حربو َن (. ) )93
ا حْلَ َِق َوُكنتُ حم َع حن آيَاته تَ حستَكَ ُ
[ األنعام . ] 93 :
---------( ومن أَظحلَم َّمه َن افح ت رى علَى هَ
اّلِل َك َذبا ) استفهام معناه النفي  ,أي  :ال أحد أظلم ممن كذب على هللا  ,فجعل لب شريكاً أو ولداً ,
ََ َ
ََ ح ُ
أو ادعى أن هللا أرسلب إ الناس ومل يكن أرسلب وهلذا قال :
ال أ َ
وح إَلَحي َه َش حيءٌ ) أي  :زعم أن هللا بعثب نبياً كمسيلمة الكذاب واألسود العنسي مع أن هللا مل يرسلب .
( أ حو قَ َ
ُوح َي إَ َه
َل َوََلح يُ َ
اّلِلُ ) أي  :ومن ادعى أنب يعارض ما جاء من عند هللا من الوحي مما يفرتيب من القول  ,كما قال
ال َسأُنح َز ُل َمثح َل َما أَنح َز َل ه
( و َم حن قَ َ
ِ
تعا (وإِ َذا تُـحتـلَى علَي ِهم آياتُـنَا قَالُوا قَ حد َِمسعنَا لَو نَ َشاء لَ ُقحلنَا ِمثحل ه َذا إِ حن ه َذا إِهال أ ِ
ني ) .
َساط ُري حاألَهول َ
َ
ََ
َ
َح ح َ
َ
ح ح ُ
ات الحمو َ
( ولَو تَرى إَ َذ الظهالَمو َن َِف غَمر َ
ت ) أي :ولو ترى يا حممد هؤالء الظلمة وهم يف سكرات املوت وشدائده ,وجواب ( لو )
َح
ُ
ََ
َح َ
حمذوف للتهويل  ,أي  :لرأيت أمراً عظيماً .

يغمر األشياء فيُغطيها.
 قال القرطيب  :والغَ حمرة الشدة ؛ وأصلها الشيء الذي ُ
ومنب َغ َمَره املاء  ,مث ُوضعت يف معىن الشدائد واملكاره  ,ومنب َغ َمرات احلرب.

يغمر  ,أي يَـغُم من املاء فال يرتك للمغمور خملصاً.
 وقال ابن عاشور  :والغمرة بفتح الغني ما ُ
وشاعت استعارهتا للشدة تشبيهاً بالشدة احلاصلة للغريق حني يغمره الوادي أو السيل حىت صارت الغمرة حقيقة عرفية يف الشدة
الشديدة.


قال ابن عطية  :قولب عز وجل ( ولو ترى إذ الظاملون ) اآلية  ,جواب ( لو ) حمذوف تقديره لرأيت عجباً أو هوالً وحنو هذا

وحذف هذا اجلواب أبلغ من نصب ألن السامع إذا مل ينص لب اجلواب يرتك مع غاية ختيلب و( الظاملون ) لفظ عام ملن واقع ما تقدم
ذكره وغري ذلك من أنواع الظلم الذي هو كفر و" الغمرات " مجع غمرة وهي املصيبة املبهمة املذهلة  ,وهي مشبهة بغمرة املاء .
( والحمًلئَ َكةُ ب َ
اسطُو أَيح َدي َه حم ) أي  :باسطوها إليهم بالضرب الوجع  ,واألذى الفظيع
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ه
احلَ ِر ِيق) ,
اب ح
ين َك َفُروا الح َمالئ َكةُ يَ ح
ض ِربُو َن ُو ُج َ
وه ُه حم َوأ حَدبَ َارُه حم َوذُوقُوا َع َذ َ
 وهذا عند املوت  ,كما قال تعا ( َولَحو تَـَرى إ حذ يَـتَـ َو هىف الذ َ
وه ُه حم َوأ حَدبَ َارُه حم ) .
ف إِذَا تَـ َوفهـحتـ ُه ُم الح َمالئِ َكةُ يَ ح
وقال تعا (فَ َكحي َ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
قال ابن اجلوزي  :قولب تعا (والحمًلئَ َكةُ ب َ
اسطُو أَيح َدي َه حم ) ويف الوقت الذي يكون هذا فيب ثالثة أقوال.
َ
َ َ
أحدها  :عند املوت  ,قال ابن عباس هذا عند املوت  ,املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم  ,وملك املوت يتوفاهم.
والثاين  :يوم القيامة  ,رواه أبو صاحل عن ابن عباس.
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والثالث  :يف النار  ,قالب احلسن.
س ُك ُم ) أي  :أخرجوا أرواحكم لنقبضها  ,وهذا عبارة عن العنف يف السياق واإلحلاح الشديد يف اإلزهاق من غري
( أَ حخ َر ُجوا أَنح ُف َ
تنفيس وإمهال .

 قيل  :إن روح الكافر إذا علمت مبا هلا عند هللا من العذاب الشديد تفرقت يف جسده وامتنعت من اخلروج  ,فهم يقولون
َخ ِر ُجوا أَنحـ ُف َس ُك ُم) قدموا أرواحكم وأخرجوها من أبدانكم لنأخذها .
(أ ح
قال القرطيب  :قولب تعا ( أخرجوا أَنحـ ُف َس ُك ُم ) أي  :خلصوها من العذاب إن أمكنكم  ,وهو توبيخ.

وقيل  :أخرجوها كرهاً ؛ ألن روح املؤمن تَـحن َشط للخروج للقاء ربب  ,وروح الكافر تُـحنتَزع انتزاعا شديداً  ,ويقال  :أيتها النفس اخلبيثة
اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إ عذاب هللا َوَهوانب ؛ كذا جاء يف حديث أيب هريرة وغريه.

وقيل  :هو مبنزلة قول القائل ملن يعذبب  :ألذيقنك العذاب وألخرجن نفسك ؛ وذلك ألهنم ال خيرجون أنفسهم بل يقبضها َملَك
املوت وأعوانب.
( الحي وم َُتحزو َن َع َذاب ا حهلُ َ
ون ) أي  :اليوم هتانون غاية اإلهانة .
َ
َ ح َ َح
قال الزجاج  :عذاب اهلون أي العذاب الذي يقع بب اهلوان الشديد.
( َِبَا ُك حنتُ حم ) أي  :يف الدار الدنيا .
( تَ ُقولُو َن علَى هَ
اّلِل غَحي َر ا حْلَ َِق ) أي  :بافرتائكم على هللا ونسبتكم إليب الشريك والولد .
َ
ََ
حربو َن ) أي  :تستكربون عن اتباع آياتب اليت أنزهلا هللا على رسلب  ,فتأنفون من اتباعها .
( َوُك حنتُ حم َع حن آيَاته تَ حستَكَ ُ
أوالا  :من صفات أهل النار .
قال  ( أال أخربكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكرب ) رواه مسلم .
وقال  ( احتجت اجلنة والنار  ,فقالت النار  :يدخلين اجلبارون واملتكربون ) رواه مسلم .


درجات التكرب :

اْلول  :التكرب على هللا .
وهو أفحش أنواع الكرب  ,مثل فرعون حني استكرب وقال  :أنا ربكم األعلى ولذلك قال تعا ( إن الذين يستكربون عن عبادَت
سيدخلون جهنم داخرين ) .
ثاني ا  :التكرب على الرسل .
كما فعلت األقوام املكذبة مع رسلها  ,فرتفعت عن االنقياد هلم كما حكى هللا عنهم (أنؤمن لبشرين مثلنا) وقال تعا عنهم (إن أنتم
إال بشر مثلنا) .
وهذا الكرب قريب من اْلول  ,وإن كان دونه .
الثالث  :التكرب على العباد .
وذلك بأن يستعظم نفسب ويستحقر غريه .
ِ
اّلِلِ ب ِن مسع ٍ
ب أَ حن
ود َع ِن النِ ِ
ال ( الَ يَ حد ُخ ُل ح
ال َذ هرةٍ ِم حن كِ حٍرب »  .قَ َ
اجلَنهةَ َم حن َكا َن ِىف قَـحلبِ ِب ِمثحـ َق ُ
هيب  قَ َ
ال َر ُج ٌل إِ هن الهر ُج َل ُِحي ُّ
َع حن َعحبد ه ح َ ح ُ
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ال « إِ هن ه ِ
ط الن ِ
هاس ) .
ال الح ِكحبـُر بَطَُر ح
ب ح
اجلَ َم َ
يَ ُكو َن ثَـ حوبُبُ َح َسناً َونَـ حعلُبُ َح َسنَةً  .قَ َ
احلَ ِق َو َغ حم ُ
يل ُِحي ُّ
اّلِلَ َمج ٌ
وهذا دون األول والثاين بكثري  ,لكنب عظيم ألمرين :
أ -أن الكرب والعز والعظمة ال تليق إال بامللك القادر  ,فأما العبد الضعيف اململوك العاجز ال يليق بب إال الذل هلل واالنكسار .
ب -أنب يدعو إ خمالفة هللا يف أوامره  ,ألن املتكرب إذا مسع احلق من عباد هللا استنكف عن قبولب .
الفوائد :
 -1أنب ال أظلم ممن كذب على هللا .
 -2أن الكذب على هللا أعظم الكذب .
-3شدة سكرات املوت على املشركني .
 -4إثبات املالئكة .
 -5إثبات أن املالئكة هلا وظائف .
-6حتر م الكرب وأنب سبب للصد عن احلق .
ٍ
هَ
ين َز َع حمتُ حم أَنه ُه حم
( َولََق حد َج حئتُ ُمونَا فُ َر َ
ادى َك َما َخلَ حقنَا ُك حم أَ هو َل َم هرة َوتَ َرحكتُم هما َخ هولحنَا ُك حم َوَراء ظُ ُهوَرُك حم َوَما نَ َرى َم َع ُك حم ُش َف َعاء ُك ُم الذ َ
ض هل َعن ُكم هما ُكنتُ حم تَ حز ُع ُمو َن (. ) )94
فَي ُك حم ُش َرَكاء لََقد ته َقطه َع بَ حي نَ ُك حم َو َ
[ األنعام . ] 94 :
--------ادى َك َما َخلَ حقنَا ُك حم أَ هو َل َم هرةٍ ) أي  :يقال هلم يوم معادهم هذا  :جئتمونا للحساب منفردين عن األهل واملال
( َولََق حد َج حئتُ ُمونَا فُ َر َ
غرال كما خلقناكم أول مرة  ,ألن اإلنسان خيرج من بطن أمب وحيداً فريداً  ,ال مال لب  ,حافياً  ,عارياً  ,ال نعال لب
والولد حفاة عراة ً
وال لباس غري خمتون .
كما قال تعا ( لهَق حد ِجحئتُ ُمونَا َك َما َخلَ حقنَا ُك حم أَهوَل َمهرةٍ ) أي يقال هلم يوم القيامة  :أي وهللا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة  ,أي
حفاة عراة غرالً هبماً  ,بال مال  ,وال ولد  ,وال أهل  ,وال عشرية  ,ما معهم إال األعمال .
قال ابن كثري  :هذا تقريع للمنكرين للمعاد  ,وتوبيخ هلم على رؤوس األشهاد .
وقال تعا كما يف هذه اآلية ( َولََق حد ِجحئتُ ُمونَا فُـَر َادى َك َما َخلَ حقنَا ُك حم أَهوَل َمهرةٍ َوتَـَرحكتُم هما َخ هولحنَا ُك حم َوَراء ظُ ُهوِرُك حم )
وقال تعا ( َوُكلُّ ُه حم آتِ ِيب يَـ حوَم الح ِقيَ َام ِة فَـحرداً ) .
ِِ
ني ) .
وقال تعا ( َك َما بَ َدأحنَا أَهوَل َخلح ٍق نُّعِ ُ
يدهُ َو حعداً َعلَحيـنَا إِنها ُكنها فَاعل َ
ودو َن ) .
وقال تعا ( َك َما بَ َدأَ ُك حم تَـ ُع ُ
فاآلية فيها قوالن :
قيل  :كما بدأناكم أعدناكم ,وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونب ,فهذا يوم البعث.
وقيل  :أن اإلنسان يأَت يوم القيامــة كما خلقب هللا عز وجل حني خلقب ( حفاة عراة غرالً ) رجحب ابن جرير والشنقيطي .
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
يق َ ,وَال َخ َوَل ِعحن َد ُك حم ُ ,ح َفا ًة ُ ,عَرا ًة ُ ,غ حرًال ,
ين َال َم َ
ال َ ,وَال أَثَ َ
اث َ ,وَال َرق َ
وقَـ حولب ِيف َهذه حاآليَة ( َك َما َخلَ حقنَا ُك حم أَهوَل َمهرةٍ ) أ ح
َي ُمحنـ َف ِرد َ
ِِ
ِ
ني ) .
ني ( َك َما بَ َدأحنَا أَهوَل َخحل ٍق نُعِ ُ
يدهُ َو حع ًدا َعلَحيـنَا إِنها ُكنها فَاعل َ
َي َ :غحيـَر خمَحتُون َ
أح
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( َوتَ َرحكتُ حم َما َخ هولحنَا ُك حم ) أي  :وتركتم ما أعطيناكم من النعم واألموال اليت اقتنيتموها يف الدار الدنيا .
اء ظُ ُهوَرُك حم ) أي  :يف الدار الدنيا فلم تنفعكم يف هذا اليوم العصيب .
( َوَر َ

قال ابن اجلوزي ( وراء ظهوركم ) أي  :يف الدنيا  ,واملعىن  :أن ما دأبتم يف حتصيلب يف الدنيا فين  ,وبقي الندم على سوء االختيار.
 فليس لإلنسان إال ما قدم .
عن ِ
عبد هللا بن ِ
الش ِخ ِري  -بكسر الش ِ
ال(( :
هيب َ , وُه َو يَـ حقَرأُ   :أَ حهلَا ُك ُم الته َكاثـُُر  قَ َ
ني واخلاء املعجمتني  ,  -أنب قَ َ
ت الن ه
ال :أتَـحي ُ
ِ
ت ؟! ))
يَـ ُق ُ
آد َم ِم حن َمال َ
آد َم َ :م ِاِل  ,ماِلَ ,وَه حل لَ َ
ت فَأ حَم َ
ك يَا ابح َن َ
ول ابح ُن َ
ضحي َ
ص هدقح َ
ت فَأَبحـلَحي َ
ت ,أَو لَبِ حس َ
ت فَأفحـنَـحي َ
ك إِاله َما أ َكحل َ
ت ,أ حَو تَ َ
رواه مسلم .
ِ
ال وا َرثََه ُّ َ َ َ
ِ
ََ
أح ٌد إِاله
ال ُ
ال  :قَ َ
وعن ابن مسعود .قَ َ
رسول هللا  (( : أيُّ ُكم َم ُ َ
أحب إلَحيه م حن َماله ؟ )) قالوا  :يَا رسول هللا َ ,ما منها َ
ال  (( :فإ هن مالَهُ ما قَدهم وم َ ََ
هر )) رواه البخاري .
ب إِلَحي ِب  .قَ َ
أح ُّ
َ َ َ ََ
َمالُبُ َ
ال َوا َرثه َما أخ َ
ص ِّلحتُ خير ِّعند ر ِّبك ثوابا وخير أملً ) .
قال تعالى ( ٱلما ُل وٱلبنُون ِّزينةُ ٱلحيو ِّة ٱلدُّنيا وٱلب ِّقيتُ ٱل َّ

مسيت باقيات ألهنا تبقى لإلنسان .

ال :
َما بََق َي َم حن َها ؟ )) قالت َ :ما بَِق َي ِمحنـ َها إِاله َكتِ ُفها  .قَ َ

بََق َي

النيب : 
هه حم ذَ َحبُوا َشاةً  ,فَـ َق َ
ال ُّ
عن عائشة رضي هللا عنها  :أنـ ُ
ُكلُّ َها غَحي ُر َكتَ َف َها )) رواه الرتمذي  ,وقال  (( :حديث صحيح )) .
ِ
ال  :ب ِقيت لَنَا يف ِ
ِ
اآلخَرةِ إِاله َكتِ َف َها .
ص هدقُوا هبَا إِاله َكت َفها  .فَـ َق َ َ َ ح
ومعناه  :تَ َ
وقال احلسن البصري :يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنب بَ َذج فيقول هللاَ ,عهز وجل[ ,لب] أين ما مجعت؟ فيقول يا رب ,مجعتب وتركتب
أوفر ما كان ,فيقول :فأين ما قدمت لنفسك؟ فال يراه قدم شيئا ,وتال هذه اآلية َولََق حد ِجحئتُ ُمونَا فُـَر َادى َك َما َخلَ حقنَا ُك حم أَهوَل َمهرةٍ َوتَـَرحكتُ حم
كم )  .بذج  :هو ولد الضأن أي يؤَت بب وهو يف غاية الضعف والذل .
َما َخ هولحنَا ُك حم َوَراءَ ظُ ُهوِرُ ح
والناس رأوا بأم أعينهم من ميلك املاليني  ,ومن ميلك أموال ال حيصيها إال رب العاملني  ,ومع ذلك ماتوا وراحوا .
هَ
ين َز َع حمتُ حم أَنه ُه حم فَي ُك حم ُش َرَكاءُ ) تقريع وتوبيخ على ما كانوا اختذوا يف الدار الدنيا من األنداد
اء ُك ُم الذ َ
( َوَما نَ َرى َم َع ُك حم ُش َف َع َ
((

((

واألصنام واألوثان  ,ظانني أهنا تنفعهم يف معاشهم ومعادهم إن كان َمث معاد .
ه
صالت واألسباب والوسائل .
الو ُ
( لََق حد تَ َقط َع بَ حي نَ ُك حم ) أي  :لقد انقطع ما بينكم من ُ
صالت واألسباب والوسائل .
الو ُ
قال ابن كثري  :قُرئ بالرفع ,أي ِشلكم ,وقُرئ بالنصب ,أي :لقد انقطع ما بينكم من ُ
ض هل َع حن ُك حم ) أي  :وغاب عنكم وذهب .
( َو َ
( ما ُكنحتُم تَ حز ُعمو َن ) من رجاء األصنام  ,كما قال تعا (إِ حذ تَـبـهرأَ اله ِذين اتُّبِعوا ِمن اله ِذين اتهـبـعوا ورأَوا الحع َذاب وتَـ َقطهع ِِ
اب .
َ ُ َ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ ح
ت هب ُم حاأل ح
َ ح ُ
َسبَ ُ
َ
ِ
ِ
وقَ َ ه ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ني م َن النها ِر ) .
ك يُِري ِه ُم ه
ين اتهـبَـ ُعوا لَحو أَ هن لَنَا َكهرًة فَـنَتَبَـهرأَ محنـ ُه حم َك َما تَـبَـهرأُوا منها َك َذل َ
اّلِلُ أ حَع َما َهلُ حم َح َسَرات َعلَحي ِه حم َوَما ُه حم خبَا ِرج َ
ال الذ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب بَـحيـنَـ ُه حم يَـ حوَمئذ َوال يَـتَ َساءَلُو َن ) .
وقال تعا (فَإذَا نُف َخ يف ُّ
الصور فَال أَنح َس َ
ِ
ِ
هه حم َكانُوا يَـ حهتَ ُدو َن ) .
اب لَحو أَنـ ُ
يل حاد ُعوا ُشَرَكاءَ ُك حم فَ َد َع حوُه حم فَـلَ حم يَ حستَجيبُوا َهلُ حم َوَرأ َُوا الح َع َذ َ
وقال تعا ( َوق َ
ِ
ِِ ِ
الدنحـيا تَ ِ
ض ُّل َعحنـ ُه حم يَـ حوَم الح ِقيَ َام ِة َ ,ويَـحنـ َق ِط ُع َما َكا َن بـَحيـنَـ ُه حم
قال الشنقيطي  :ذَ َكَر ِيف َهذه حاآليَة الح َك ِرميَة أَ هن حاألَنح َد َاد الهِيت َكانُوا يَـ حعبُ ُدونَـ َها ِيف ُّ َ
الدنحـيا  ,وأَوضح ه َذا الحمعىن ِيف آي ٍ
ِ ِ ِ
ات َكثِ َريةٍ ِجدًّا .,
َوبَـحيـنَـ َها م َن الص َالت ِيف ُّ َ َ ح َ َ َ َ ح َ
َ
ِ ِ ِِ ِ
ِِ ِ ِ
ين ) .
هاس َكانُوا َهلُ حم أ حَع َداءً َوَكانُوا بعبَ َادهت حم َكاف ِر َ
َك َق حولب ( َوإذَا ُحشَر الن ُ
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َوقَـ حولِِب ( َك هال َسيَ حك ُفُرو َن بِعِبَ َادهتِِ حم َويَ ُكونُو َن َعلَحي ِه حم ِضدًّا ) .
ِ ِ
وقَـولِِب ( إِهمنَا هاختَ حذ ُحت ِمن د ِ
ض ُك حم بِبَـ حع ٍ
احلَيَاةِ ُّ
ضا َوَمأح َوا ُك ُم
اّلِلِ أ حَوثَانًا َم َوهدةَ بَـحينِ ُك حم ِيف ح
ون ه
ض ُك حم بَـ حع ً
ض َويَـحل َع ُن بَـ حع ُ
الدنحـيَا مثُه يَـ حوَم الحقيَ َامة يَ حك ُفُر بَـ حع ُ
ح ُ
َح
ِ ِ
ين ) .
الن ُ
هار َوَما لَ ُك حم م حن نَاص ِر َ
ِِ
اّلِلِ هل يـحنصرونَ ُكم أَو يـحنتَ ِ
ِ ِ
صُرو َن ) .
َوقَـ حولب ( أَيح َن َما ُكحنتُ حم تَـ حعبُ ُدو َن م حن ُدون ه َ ح َ ُ ُ ح ح َ
الفوائد :
-1إثبات احلشر .
 -2أن اإلنسان حيشر حفاة عراة .
 -3أن اإلنسان ال ينفعب يف ذلك اليوم إال عملب الصاحل .
-4يوم القيامة يظهر كذب من عبد غري هللا .
-5أن الصالة والقرابات تنقطع يوم القيامة .

االثنني  1435 / 2 / 27 /هـ

 -6يوم القيامة ال ينفع أهل الشرك معبوداهتم ونذهب عنهم وترتكهم .
َ
َ
( إَ هن ه َ
ت و ُخمحرَج الحميَِ َ
َ
اح َو َج َع َل
ت َم َن ا حْلَ َِي ذَلَ ُك ُم ه
صبَ َ
اّلِلُ فَأَ هَّن تُ حؤفَ ُكو َن ( )95فَال ُق ا َإل ح
اّلِلَ فَال ُق ا حْلَ َِ
َج ا حْلَ هي م َن ال َحميَِ َ ُ َ
هوى ُيُحر ُ
ب َوالن َ
ك تَ حق َد ُير ال َحع َزي َز ال َحعلَ َ
اللهحي َل َس َكناا َوال ه
يم () )96
س َوالح َق َم َر ُح حسبَاناا ذَلَ َ
ش حم َ
[ األنعام . ] 96 -95 :
---------( إَ هن ه َ
هوى ) يبني تعا يف هذه اآليات عجائب قدرتب وعظيم صنعب الدالة على أنب املعبود وحده  ,القادر على
اّلِلَ فَال ُق ا حْلَ َِ
ب َوالن َ
احلَ ِ
ب َوالنـ َهوى ) أي  :يفلق احلب يعين يشقها حتت األرض خلروج النبات منها  ,ويفلق ويشق النوى ,
اّلِلَ فَالِ ُق ح
كل شيء فقال ( إِ هن ه
وخيرج منها الشجرة .
 والنوى  :نواة مجيع األشجار  ,مثل نواة املشمش  ,ونواة اخلوخ وحنو ذلك .
 قال الرازي  :قولب تعا ( فَالِ ُق احلب والنوى) قوالن :
القول اْلول  :وهو مروي عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فَالِ ُق احلب والنوى) أي خالق احلب والنوى.
والقول الثاين  :وهو قول األكثرين  :أن الفلق هو الشق .
َ
َ
ض
َج ا حْلَ هي م َن ال َحميَِت ) أي  :خيرج النبات احلي من احلب النوى  ,الذي هو كاجلماد امليت وهلذا قال تعا ( َوآيَةٌ َهلُ ُم حاأل حَر ُ
( ُيُحر ُ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
اب وفَ هجرنَا فِيها ِمن الحعي ِ
ِ
ٍ
ون  , ) ..وخيرج اإلنسان
اها َوأ ح
َحيَـحيـنَ َ
الح َمحيتَةُ أ ح
َخَر حجنَا محنـ َها َحباً فَمحنبُ يَأح ُكلُو َن َ .و َج َعحلنَا ف َيها َجنهات م حن ََن ٍيل َوأ حَعنَ َ ح َ َ ُُ
من النطفة وهي ميتة ,وخيرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة ,والنبات خيرج من احلبة وهي ميتة  ,والشجرة خترج من النواة وهي ميتة.
وميكن حنمل احلياة على اجملاز فنقول  :خيرج االبن املؤمن من األب الكافر  ,واملؤمن من الضال .
( و ُخمحرَج الحميَِ َ
ت َم َن ا حْلَ َِي ) خيرج النطفة وهي ميتة من احلي وهو اإلنسان  ,والبيضة وهي ميتة خترج من احلي وهي الدجاجة .
َ ُ َ
وباجملاز  :نقول  :خيرج االبن الكافر من األب املؤمن  ,والضال من املهتدي .
قيل  :خيرج الدجاج من البيضة  ,وقيل  :خيرج الولد الصاحل من الكافر والكافر من الصاحل .
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اّلِلُ ) أي  :فاعل هذه األشياء هو هللا وحده ال شريك لب .
( َذلَ ُك ُم ه

ََّن تُ حؤفَ ُكو َن ) أي  :فكيف تصرفون عن احلق وتعدلون عنب إ الباطل فتعبدون مع هللا غريه .
( فَأ ه
( فَالَ ُق حَ
اح ) قال الطربي  :شق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده .
صبَ َ
اإل ح

 قال ابن كثري  :فهو سبحانب يفلق ظالم الليل عن غرة الصباح  ,فيضيء الوجود  ,ويستنري األفق  ,ويضمحل الظالم  ,ويذهب
الليل بسواده وظالم رواقب  ,وَييء النهار بضيائب وإشراقب .
( َو َج َع َل اللهحي َل َس َكنا ) أي  :يسكن الناس فيب عن احلركات ويسرتحيون .
اّلِل اله ِذي جعل لَ ُكم اللهيل لِتَس ُكنُوا فِ ِيب والنـههار مب ِ
هاس َولَ ِك هن أَ حكثَـَر الن ِ
ض ٍل َعلَى الن ِ
هاس ال يَ حش ُكُرو َن).
صراً إِ هن ه
اّلِلَ لَ ُذو فَ ح
َ َ َ ُح
كما قال تعا ( هُ
ََ َ ُ ح َ ح
ِ
ضلِ ِب َولَ َعله ُك حم تَ حش ُكُرو َن) .
وقال تعا ( َوِم حن َر حمحَتِ ِب َج َع َل لَ ُك ُم اللهحي َل َوالنهـ َه َار لِتَ حس ُكنُوا فِ ِيب َولتَحبتَـغُوا ِم حن فَ ح
اّلِلِ يأحتِي ُكم بِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ضيَ ٍاء أَفَال تَ حس َم ُعو َن) .
وقال تعا (قُ حل أ ََرأَيحـتُ حم إِ حن َج َع َل ه
اّلِلُ َعلَحي ُك ُم اللهحي َل َسحرَمداً إ َ يَـ حوم الحقيَ َامة َم حن إلَبٌ َغحيـُر ه َ ح
ِ
ك َآل ٍ
وقال تعا (أَ َمل يـروا أَنها جعحلنَا اللهيل لِيس ُكنُوا فِ ِيب والنـههار مب ِ
يات لَِق حوٍم يـُ حؤِمنُو َن) .
صراً إِ هن ِيف ذَل َ
َ َ َ ُح
ح ََ ح َ َ ح َ َ ح
( َوال ه
س َوالح َق َم َر ُح حسبَانا ) أي َ :يريان حبساب مقنن مقدر ال يتغري وال يضطرب  ,بل كل منهما لب منازل يسلكها يف الصيف
ش حم َ
ِ
ِ
هها ِر َوُكلٌّ ِيف
س يَـحنبَغي َهلَا أَ حن تُ حد ِرَك الح َق َمَر َوال اللهحي ُل َساب ُق النـ َ
والشتاء  ,فيرتتب على ذلك اختالف الليل والنهار طوالً وقصراً (ال الش ح
هم ُ
فَـلَ ٍ
ك يَ حسبَ ُحو َن ) .
 قال السعدي  :هبما تعرف األزمنة واألوقات  ,فتنضبط بذلك أوقات العبادات  ,وآجال املعامالت  ,ويعرف هبا مدة ما مضى
من األوقات اليت لوال وجود الشمس والقمر وتناوهبما واختالفهما ملا عرف ذلك عامة الناس .
وقال تعا (الشهمس والح َقمر ِحبسب ٍ
ان ) .
ح ُ َ َُ ُ حَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ) .
ني َو ح
هرهُ َمنَا ِزَل لتَـ حعلَ ُموا َع َد َد السن َ
احل َس َ
وقال تعا ( ُه َو الهذي َج َع َل الش ح
س ضيَاءً َوالح َق َمَر نُوراً َوقَد َ
هم َ
وجعل الليل ساجياً مظلماً مالئماً
ذَلَ َ
ك ) املذكور من فحلق احلب عن السنبل  ,والنوى عن النخل  ,وفلق الصبح عن ضوء النهار  ,ح
للسكون  ,وتسيري الشمس والقمر حبسبان متقن .
( ذلك تَ حق َد ُير الح َع َزي َز ) أي  :اجلميع جار بتقدير العزيز الذي ال ميانع وال خيالف  ,العليم بكل شيء  ,فال يعزب عن علمب مثقال
ذرة يف األرض وال يف السماء .

العزيز  :اسم من أمساء هللا وهو  :العزيز  ,وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هلل  ,وهي ثًلثة أنواع :

 oعزة الق حدر  :مبعىن أن هللا ذو ق حدر شريف عظيم  ,كما قال النيب  ( السيد هللا ) .
 oوعزة القهر  :مبعىن أن هللا القاهر لكل شيء  ,ال يغلب  ,كما قال تعا (وهو الح َق ِ
اهُر فَـ حو َق ِعبَ ِادهِ ) .
ُ
ََُ
 oوعزة االمتناع  :مبعىن أنب ميتنع أن ينالب أحد بسوء أو نقص .

 قال السعدي  ( :العزيز ) الذي لب العزة كلها  :عزة القوة  ,وعزة الغلبة  ,وعزة االمتناع  ,فامتنع أن ينالب أحد من املخلوقات ,

وقهر مجيع املوجودات  ,ودانت لب اخلليقة وخضعت لعظمتب .
 اآلثار املرتتبة على معرفة هذا االسم :

أوالا  :أن امسب سبحانب ( العزيز ) يستلزم توحيده وعبادتب وحده ال شريك لب  ,إذ الشركة تنايف كمـال العزة .
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ثانيا  :ومن كمال العزة تربئتب سبحانب من كل سوء وتنزيهب من كل شر ونقص  ,قال ابن القيم  :ومن متام عزتب  :براءتب عن كل سوء
وشر وعيب  ,فإن ذلك ينايف العزة التامة .

ثالث ا  :من كمال عزتب سبحانب نفاذ حكمب وأمره يف عباده وتصريف قلوهبم على ما يشاء  ,وهذا ما ال يقدر عليب إال هللا  ,وهذا َيعل
العبد خائفاً من ربب سبحانب  ,الئذاً ِبنابب معتصماً بب متربئاً من احلول والقوة ذليالً حقرياً بني يدي ربب سبحانب .

رابعا  :أن اإلميان هبذا االسم الكر م يثمر العزة يف قلب املؤمن  ,ومهما ابتغى العبد العزة عند غري هللا ويف غري دينب فلن َيدها ولن
يد الحعِهزةَ فَلِله ِب الحعِهزةُ َِ
مجيعاً )  .والشعور هبذه العزة تثمر التعاِل على الباطل
َيد إال الذل والضعف واهلوان كما قال تعا (مـَ حن َكا َن يُِر ُ
وأهلب وعدم االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد .

خامسا  :أن اإلميان هبذا االسم يثمر عدم الركون إ شيء من هذه الدنيا الفانية وجعـلها مصدر العزة والقوة  ,فكم رأينا ومسعنا من
كثري من الناس اغرت بعضهم مبالب أو جاهب أو ولده أو سلطانب ومنصبب فكانت كلها سبباً يف إذاللب وشقائب .
هِ
ين َآمنُوا
سادس ا  :من أسباب العزة  :العفو والتواضع والذلة للمؤمنني  ,قال تعا يف وصف عباده الذين حيبهم وحيبونب (يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
اّلِلُ بَِقوٍم ُِحيبُّـ ُهم وُِحيبُّونَبُ أ َِذلهٍة َعلَى الحم حؤِمنِ َ ِ ٍ
ين ) وقال  ... ( وما زاد هللا عبداً
َم حن يَـ حرتَ هد ِمحن ُك حم َع حن ِدينِ ِب فَ َس حو َ
ف يَأحَِت ه ح
ني أَعهزة َعلَى الح َكاف ِر َ
ُ
حَ
بعفو إال عزاً ) رواه مسلم .
( ال َحعلَ َ
يم ) الذي وسع علمب كل شيء  ,العامل بالسرائر والضمائر  ,ال ختفى عليب خافية .
كثريا ما إذا ذكر هللا تعا خلق الليل والنهار والشمس والقمر ,خيتم الكالم بالعزة والعلم ,كما ذكر يف هذه اآلية,
 قال ابن كثري :و ًِ
ِ
ِ
وكما يف قولب (وآيةٌ َهلُم اللهحيل نَسلَ ُخ ِمحنبُ النـ َ ِ
ك تَـ حق ِد ُير الح َع ِزي ِز الح َعلِي ِم) وملا ذكر
س َحَت ِري ل ُم حستَـ َق ٍر َهلَا ذَل َ
هه َار فَإذَا ُه حم ُمظحل ُمو َن * َوالش ح
ََ ُ ُ ح
هم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدنحـيا ِمبَ َ ِ
ك تَـ حقد ُير الح َع ِزي ِز الح َعليم).
يح َوح حفظًا َذل َ
خلق السموات واألرض وما فيهن يف أول سورة (حم) السجدة ,قال ( َوَزيـهنها ال هس َماءَ ُّ َ
صاب َ
وقال يف التسهيل  :قولب تعا ( ذلك تَـ حق ِد ُير العزيز العليم ) ما أحسن ذكر هذين االمسني هنا ألن العزيز يقلب كل شيء ويقهره ,
وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرِها كيف شاء  ,والعليم ملا يف تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم واحلكمة العظيمة
وإتقان الصنعة.
فائدة :
هللا عز وجل يستدل على ألوهيتب بتوحيد الربوبية .
اس ٱعبُد ُوا ربَّ ُك ُم ٱلَّذِّي خلق ُكم وٱلَّذِّين ِّمن قب ِّل ُكم لعلَّ ُكم تتَّقُون  .ٱلَّذِّي جعل ل ُك ُم ٱِلرض فِّرشا وٱلسَّماء ِّبناء وأنزل ِّمن
قال تعا ( يأيُّها ٱلنَّ ُ

ت ِّرزقا لَّ ُكم فل تجعلُوا ِّ َّّللِّ أندادا وأنتُم تعل ُمون ) .
ٱلسَّما ِّء ماء فأخرج بِّ ِّهۦ ِّمن ٱلثَّمر ِّ
ض ومن فِّيها ِّإن ُكنتُم تعل ُمون  .سيقُولُون ِّ َّ ا
ت ٱلسَّبعِّ وربُّ ٱلعر ِّش ٱلع ِّظ ِّيم  .سيقُولُون
ّللِّ قُل أفل تذ َّك ُرون  .قُل من َّربُّ ٱلسَّمو ِّ
(قُل ِّلم ِّن ٱِلر ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ار علي ِّه إِّن كنتم تعل ُمون  .سيقولون ِّ َّ ا
ِّ َّ ا
ّللِّ قل فأنَّى تسح ُرون) .
ير وّل يُج ُ
ّللِّ قُل أفل تتَّقُون  .قل من بِّي ِّد ِّهۦ ملكوتُ ك ِّل شيء وهُو ي ُِّج ُ

الفوائد :
 -1عظم قدرة هللا .
 -2أن املستحق للعبادة هو اخلالق البارئ  ,وهو هللا .
 -3من ال خيلق ال يستحق العبادة .
 -4قدرة هللا يف إخراج احلي من امليت وامليت من احلي .
 -5أن كل شيء بالكون مقدر منظم من العزيز العليم .
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 -6إثبات العزة الكاملة هلل .
 -7عموم علم هللا تعا .
( وهو اله َذي جع ل لَ ُكم النُّج َ
وم لتَ حهتَ
ََ َ ُ ُ َ
َ َُ
[ األنعام . ] 97 :
---------َ
وم لَتَ حهتَ ُدوا
ُّج َ
( َو ُه َو الهذي َج َع َل لَ ُك ُم الن ُ
الليل يف الرب والبحر .

ص حلنَا حاآلي َ
ُدوا َّبا َِف ظُلُم َ
ات لََق حوٍم يَ حعلَ ُمو َن (. ) )97
ات الحبَ َِر َوالحبَ حح َر قَ حد فَ ه
َ
َ
َ
َّبا َِف ظُلُم َ
ات الحبَ َِر َوالحبَ حح َر) أي  :خلق لكم النجوم لتهتدوا هبا يف أسفاركم يف ظلمات
َ
َ

 والنجوم  :هي الكواكب اليت ترى يف السماء  ,قيل  :مسي النجم ُنماً ألنب يطلع

قال البخاري يف صحيحب  ,قال قتادة  ( :خلق هللا هذه النجوم لثالث  :زينة للسماء  ,ورجوماً للشياطني  ,وعالمات
يهتدى هبا  ,فمن تأول غري ذلك أخطأ وأضاع نصيبب  ,وتكلف ما ال علم لب بب ) .

 خلق هللا هذه النجوم حلكم :

اْلوىل  :زينة للسماء .
قال تعا ( ولقد زيَّنَّا ٱلسَّماء ٱلدُّنيا بِّمص ِّبيح وجعلنها ُر ُجوما ِّلل َّ
س ِّعير ) .
ين وأعتدنا ل ُهم عذاب ٱل َّ
شي ِّط ِّ
ويف هذه اآلية إشارة إ أن النجوم يف السماء الدنيا .
ب  6و ِّحفظا ِّمن ُك ِّل شيطن َّم ِّارد َّّ 7ل ي َّس َّمعُون ِّإلى ٱلم ِّل ٱِلعلى ويُقذفُون ِّمن ُك ِّل جانِّب).
وقال تعا ( ِّإنَّا زيَّنَّا ٱلسَّماء ٱلدُّنيا ِّب ِّزينة ٱلكوا ِّك ِّ

( وزيَّنَّا ٱلسَّماء ٱلدُّنيا بِّمص ِّبيح و ِّحفظ اا ) .

الثانية  :رجوما للشياطني  ,أي لشياطني اجلن الذين يسرتقون السمع .

كما يف اآلية السابقة ( وجعلنها ُر ُجوما ِّلل َّ
ين) .
شي ِّط ِّ
قال تعا ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن َيد لب شهاباً رصداً ) .

الثالثة  :عًلمات يهتدى ّبا .

ض رو ِّسي أن ت ِّميد بِّ ُكم وأنهرا و ُسبُل َّلعلَّ ُكم تهتدُون  15وعلم ات وبِّٱلنَّجــــ ِّم هُم يهتدُون ) .
قال تعا ( وألقى فِّي ٱِلر ِّ

فقولب ( عالمات ) أي دالالت على اجلهات والبلدان وحنو ذلك  ,كما قال تعا ( وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف
ظلمات الرب والبحر ) .
صلحنَا حاآل َ
يات ) أي  :قد بينا ووضحنا الدالالت الواضحة على قدرتنا وكمالنا  ,وأنب ليس ألحد يعبد غرينا .
( قَ حد فَ ه
( لََق حوٍم يَ حعلَ ُمو َن ) أي  :يعقلون ويعرفون احلق وَيتنبون الباطل .
 وإمنا خص القوم الذين يعلمون ألهنم هم املنتفعون هبا ,ومن أساليب القرآن العظيم :أن ُخيصص بالكالم املنتَفع بب كقولب (فَ َذكِحر
ِ
آن من َخي ُ ِ ِ
الذ حكر و َخ ِشي الهر حمحَن بِالحغَحي ِ
ِه ِ ِ
ب  )...وهو منذر جلميع
بِالح ُق حر ِ َ ح َ
َ
اف َوعيد) وهو مذكر لألسود واألمحر  ,وكقولب (إمنَا تُـحنذ ُر َمن اتـهبَ َع َ َ َ
الناس .
الفوائد :
 -1حكمة هللا يف خلق النجوم .
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 -2رمحة هللا بعباده وتيسريه هلم أمورهم .
 -3أن لكل شيء خلقب هللا حكمة .
سوَ
( وهو اله َذي أَنح َ َ
صلحنَا حاآلي َ
ات لََق حوٍم يَ حف َق ُهو َن (. ) )98
اح َدةٍ فَ ُم حستَ َق ٌّر َوُم حستَ حو َدعٌ قَ حد فَ ه
َ
شأَ ُك حم م حن نَ حف ٍ َ
َ َُ
[ األنعام . ] 98 :
---------سوَ
( وهو اله َذي أَنح َ َ
اح َدةٍ ) يبني هللا فيب هذه اآليات بعض الرباهني الدالة على أنب الرب املعبود وحده  ,ومن ذلك أنب
شأَ ُك حم م حن نَ حف ٍ َ
َ َُ
خلق مجيع اآلدميني من نفس واحدة وهو  :أبوهم آدم عليب السالم  /وأمهم امرأة واحدة  ,مع اختالف أشكاهلم وألواهنم وألسنتهم .
 ويف ذلك إبداع عظيم .
 وأصل اإلنشاء  :اإلبراز من العدم إ الوجود .

 والبشر منهم من خلق من دون ذكر وال أنثى وهو آدم  ,ومنهم من خلق من ذكر دون أنثى وهي حواء  ,ومنهم من خلق من
أنثى دون ذكر وهو عيسى  ,ومنهم من خلق من ذكر وأنثى وهو سائر البشر .
ع ) قيل  ( :فمستقر ) أي  :فاألرحام  ( ,ومستودع ) أي  :يف األصالب  ,وهذا قول أكثر املفسرين  ,كما
( فَ ُم حستَ َق ٌّر َوُم حستَ حو َد ٌ
نسبب القرطيب  ,ورجحب ابن كثري  , .يعين أول نشأتكم من نفس واحدة  ,مث صار بعد ذلك النُطف يقرها هللا يف األصالب  ,مث
ينقلها فتستقر يف األرحام  ,فيخرج منها بشراً سوياً .
ض
وقيل  :املستقر  :االستقرار على وجب األرض  ,واملستودع  :االستيداع يف بطن االرض يف القبور كما قال تعا (أَ َملح َحُن َع ِل حاأل حَر َ
ِ
َحيَاءً َوأ حَم َواتاً ) .والكفات حمل الكفت  ,والكفت لغة الضم  ,أي  :حمالً يضمهم أحياء على ظهرها ويضمهم أمواتاً يف
ك َفاتاً  .أ ح
بطنها .
صلحنَا حاآل َ
يات لََق حوٍم يَ حف َق ُهو َن ) التفصيل  :البيان واإليضاح وإزالة اإلمجال  ,واملراد باآليات هنا  ,آيات هذا القرآن مع ما
( قَ حد فَ ه
تضمنتب من آياتب الكونية الدالة على كمال قدرتب .

 وهذه اآليات تشري إ براهني البعث الثالثة الكثرية يف القرآن :

 منها  :إَيادنا أوالً .
ومن قدر على هذا اإلَياد األول فال شك يف أنب قادر على البعث مرة أخرى بعد املوت  ,ألن عامة العقالء متفقون على إعادة
الفعل اسهل من ابتدائب .
ِِ
ني ) وقال تعا
( َوُه َو اله ِذي يَـحبدأُ ح
يد ُه َوُه َو أ حَه َو ُن َعلَحي ِب ) وقال تعا ( َك َما بَ َدأحنَا أَهوَل َخحل ٍق نُعِ ُ
اخلَحل َق مثُه يُعِ ُ
يدهُ َو حعداً َعلَحيـنَا إِنها ُكنها فَاعل َ
ٍ ِ
ِ هِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
يم ) .
ب لَنَا َمثَالً َونَ ِس َي َخحل َقبُ قَ َ
( َو َ
ضَر َ
يم  .قُ حل ُححيي َيها الذي أَنح َشأ ََها أَهوَل َمهرة َوُه َو ب ُك ِل َخحلق َعل ٌ
ال َم حن ُححييي الحعظَ َام َوه َي َرم ٌ
ومنها  :خلقب للسماوات وتزيينها بالنجوم .وخلقب األرض .
ومن خلق هذا العامل العلوي والسفلي فهو قادر على بعث اإلنسان الصغري املسكني  ,ألن من خلق األكرب األعظم فهو قادر على
خلق األصغر من باب أو  ,وهلذا كثر يف القرآن االستدالل على البعث بإَياد السماوات واألرض .
قال تعا ( َخل حلق ال هسماو ِ
هاس َولَ ِك هن أَ حكثَـَر الن ِ
ض أَ حكبَـُر ِم حن َخحل ِق الن ِ
ات َو حاأل حَر ِ
هاس ال يَـ حعلَ ُمو َن ) .
َُ ََ
الفوائد :
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 -1حكمة هللا يف خلق مجيع الناس من نفس واحدة .
 -2أن األرض للقرار لوقت معني مث موت يف األرض .
اخلميس 1435 / 3 / 1 /هـــ

 -3رمحة هللا بعباده حيث فصل هلم ما حيتاجون إليب  ,ولكي يؤمنوا بب تعا .
ٍ
َ
هَ
َ ُّ
َج َم حنهُ َحبًّا ُّمتَ َراكَباا َوَم َن النه حخ َل َمن طَل َحع َها
َنز َل َم َن ال ه
س َماء َماء فَأَ حخ َر حجنَا بَ َه نَبَ َ
يأَ
ات ُك َِل َش حيء فَأَ حخ َر حجنَا م حنهُ َخض ارا ّنحر ُ
( َو ُه َو الذ َ
شابَ ٍه انظُرواح إََىل ََثََرهَ إَذَا أ حََثَر وي حن َع َه إَ هن َِف ذَلَ ُكم آلي ٍ
قَ حن وا ٌن َدانَيةٌ وجن ٍ
هات َِم حن أَ حعنَ ٍ
ات لََِق حوٍم
اب َوال هزيح تُو َن َو ُّ
الرهما َن ُم حشتَبَ اها َوغَحي َر ُمتَ َ
ح َ
َ ََ
َ ََ
َ
ُ
يُ حؤَمنُو َن ()99
[ األنعام . ] 99 :
----------(وهو اله َذي أَنح ز َل َمن ال ه َ
اء ) أي  :بقدر مبارًكا ,رزقًا للعباد وغياثًا للخالئق ,رمحة من هللا خللقب .
َ َ
َ َُ
س َماء َم ا
 يف هذا تذكري لنعمة أخرى من نعمب سبحانب اجلليلة املنبئة عن كمال قدرتب عز وجل وسعة رمحتب ,
ال ( َو َج َعحلنَا ِم َن الح َم ِاء ُك هل َش حي ٍء َح ٍي ) .
( فَأَ حخ َر حجنَا بَ َه ) الباء سببية  ,أي  :بسبب هذا املاء وهو املطر النازل َ ,ك َما قَ َ
ات ُك َِل َش حي ٍء ) أي  :مجيع أصناف النباتات مما يأكلب الناس واألنعام كما قال تعا ( كلوا وارعوا أنعامك ) فينبت للناس أنواع
( نَبَ َ
النبات مما هو قوت كالقمح والشعري وحنوِها  ,ومما هو فاكهة  ,وينبت ما هو مرعى حليواناهتم .
 قال السعدي  :وهذا من أعظم مننب العظيمة ,اليت يضطر إليها اخللق ,من اآلدميني وغريهم ,وهو أنب أنزل من السماء ماء
متتابعا وقت حاجة الناس إليب ,فأنبت هللا بب كل شيء ,مما يأكل الناس واألنعام ,فرتع اخللق بفضل هللا ,وانبسطوا برزقب,وفرحوا
بإحسانب ,وزال عنهم اجلدب واليأس والقحط ,ففرحت القلوب ,وأسفرت الوجوه ,وحصل للعباد من رمحة الرمحن الرحيم ,ما بب
يتمتعون وبب يرتعون ,مما يوجب هلم ,أن يبذلوا جهدهم يف شكر من أسدى النعم ,وعبادتب واإلنابة إليب ,واحملبة لب.
 قال ابن اجلوزي  :قولب تعا  ( :نبات كل شيء ) قوالن.

أحدمها  :نبات كل شيء من الثمار  ,ألن كل ما ينبت فنباتب باملاء.

والثاين  :رزق كل شيء وغذاؤه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ُك ِل َش حي ٍء ) .
 كما قال تعا ( َوُه َو الهذي أَنحـَزَل م َن ال هس َماء َماءً فَأ ح
َخَر حجنَا بِب نـَبَ َ
اّلِل أَنحـزَل ِمن ال هسم ِاء ماء فَأ ِ
ض بَـ حع َد َم حوِهتَا ) .
َحيَا بِب حاأل حَر َ
وقال تعا ( َو هُ َ َ َ َ ً ح
وقال تعا ( َوأَنحـَزلحنَا ِم َن ال هس َم ِاء َماءً فَأَنحـبَحتـنَا فِ َيها ِم حن ُك ِل َزحو ٍج َك ِرٍ م ) .
 واملراد بالسماء هنا العلو  ,وذلك أن السماء يُطلق على معنيني  :املعىن األول  :العلو  ,كقولب تعا (أنزل من السماء ماء) املراد
بالسماء هنا العلو  ,ألن املطر ليس ينزل من السماء السقف  ,بل ينزل من العلو  ,املعىن الثاين  :املراد بالسماء السقف كما يف قولب
تعا (وجعلنا السماء سقفاً ) .والسماء بناء) .
( فَأَ حخ َر حجنَا َم حنهُ ) أي  :من نبات كل شيء .
 قال ابن اجلوزي  :قولب تعا  ( :فأخرجنا منب ) قوالن.
أحدِها  :من املاء  ,أي  :بب.
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والثاين  :من النبات.
( َخ َ
ضرا ) املراد بب  :الذي ينبت أخضر كالبقول
َج َم حنهُ ) أي  :من ذلك اخلضر النابت .
( ُّنحر ُ
( َحبِ ا ُمتَ َراكَب ا ) يعلو بعضب بعضاً كالسنبل  ,فإنك َتد السنبلة يرتاكب فيها احلب ويعلو بعضب بعضاً .
 قال السعدي  :بعضب فوق بعض ,من بر ,وشعري ,وذرة ,وأرز ,وغري ذلك ,من أصناف الزروع ,ويف وصفب بأنب مرتاكب ,إشارة
إ أن حبوبب متعددة ,ومجيعها تستمد من مادة واحدة ,وهي ال ختتلط ,بل هي متفرقة احلبوب ,جمتمعة األصول ,وإشارة أيضاً إ
كثرهتا ,وِشول ريعها وغلتها ,ليبقى أصل البذر ,ويبقى بقية كثرية لألكل واالدخار.
َوَم َن النه حخ َل ) أطلع هللا .
َم حن طَل َحع َها ) وهو الكفرى ,والوعاء قبل ظهور القنو منب ,فيخرج من ذلك الوعاء .
قَ حن َوا ٌن ) أي :مجع قِنو وهي ُع ُذوق الرطب .
( َدانَيَةٌ ) أي :قريبة من املتناول .

 قال السعدي  :أي :قريبة سهلة التناول ,متدلية على من أرادها ,حبيث ال يعسر التناول من النخل وإن طالت ,فإنب يوجد فيها
كرب ومراقي ,يسهل صعودها.
( َو ) أخرج تعا باملاء .
( جن ٍ
هات َم حن أَ حعنَ ٍ
اب ) أي :وَنرج منب جنات من أعناب ,وهذان النوعان ِها أشرف عند أهل احلجاز ,ورمبا كانا خيار الثمار يف
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األعنَاب تَـتهخ ُذو َن محنبُ َس َكًرا َوِرحزقًا َح َسنًا ) وكان ذلك قبل
الدنيا ,كما امنت تعا هبما على عباده ,يف قولب ( َوم حن َمثََرات النهخ ِيل َو ح
حتر م اخلمر  ,وقال ( وجعحلنَا فِيها جن ٍ
هات ِمن ََِن ٍيل وأ حَعنَ ٍ
اب ) .
ح
َ ََ َ َ
َ
ٍ
شابَه ) قال قتادة وغريه :يتشابب يف الورق ,قريب الشكل بعضب من بعض ,ويتخالف يف الثمار
( َوال هزيح تُو َن َو ُّ
الرهما َن ُم حشتَبَها َوغَحي َر ُمتَ َ
شكالً وطعماً وطبعاً .
 قال السعدي  :حيتمل أن يرجع إ الرمان والزيتون ,أي :مشتبها يف شجره وورقب ,غري متشابب يف مثره.
وحيتمل أن يرجع ذلك ,إ سائر األشجار والفواكب ,وأن بعضها مشتبب,يشبب بعضب بعضاً  ,ويتقارب يف بعض أوصافب ,وبعضها ال
مشاهبة بينب وبني غريه ,والكل ينتفع بب العباد ,ويتفكهون ,ويقتاتون ,ويعتربون ,وهلذا أمر تعا باالعتبار بب .

( انحظُُروا ) نظر اعتبار وتفكر .
الس ِدي ,وقتادة ,وغريهم.
( إَ َىل ََثَ َرهَ إَ َذا أ حََثََر َويَ حن َع َه ) أي :نضجب ,قالب الرباء بن عازب ,وابن عباس ,والضحاك ,وعطاء اخلراساين ,و ُّ
أي :فكروا يف قُ حدرة خالقب من العدم إ الوجود ,بعد أن كان َحطَبًا صار ِعنبًا ورطبًا وغري ذلك ,مما خلق تعا من األلوان واألشكال
اب وزرع وََِنيل ِصحنـوا ٌن و َغيـر ِصحنـو ٍان يس َقى ِمبَ ٍاء و ِ
ض قِطَع متَجا ِورات وجن ِ
ٍ
اح ٍد
األر ِ ٌ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ
والطعوم والروائح ,كما قال تعا ( َوِيف ح
هات م حن أ حَعنَ َ َ ح ٌ َ ٌ َ َ ح ُ َ ُ ح
َ
ونـُ َف ِ
ض َها َعلَى بَـ حع ٍ
ض ِيف األ ُك ِل ) .
ض ُل بَـ حع َ
َ

 قال السعدي  :أي :انظروا إليب ,وقت إطالعب ,ووقت نضجب وإيناعب ,فإن يف ذلك عربا وآيات ,يستدل هبا على رمحة هللا,
وسعة إحسانب وجوده ,وكمال اقتداره وعنايتب بعباده.
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ولكن ليس كل أحد يعترب ويتفكر وليس كل من تفكر ,أدرك املعىن املقصود  ,وهلذا قال :
( إَ هن َِف ذَلَ ُكم َآل ٍ
يات ) أي :دالالت على كمال قدرة خالق هذه األشياء وحكمتب ورمحتب .
ح
( لََق حوٍم يُ حؤَمنُو َن) أي :يصدقون بب ,ويتبعون رسلب.
الفوائد :
 -1إثبات علو هللا تعا املطلق .
 -2رمحة هللا بعباده بإنزال املاء من السماء .
 -3مصداق قولب تعا ( َو َج َعحلنَا ِم َن الح َماء ُك هل َش حي ٍء َح ٍي أَفَ َال يـُ حؤِمنُو َن ) .
-4احلث على االعتبار والنظر والتفكر يف آيات هللا وخملوقاتب الدالة على عظمة خلقب  ,واستحقاقب للعباده .
-5فضل اإلميان  ,وأنب سبب للتفكر والتدبر .
َ
ََ
َ
سماو َ
َ
ٍ
ات
( َو َج َعلُواح ِّلِل ُش َرَكاء ا حجلَ هن َو َخلَ َق ُه حم َو َخ َرقُواح لَهُ بَنَ َ
ني َوبَنَات بَغَ حَري عل ٍحم ُس حب َحانَهُ َوتَ َع َاىل َع هما يَص ُفو َن ( )100بَد ُ
يع ال ه َ َ
ََّن ي ُك و ُن لَه ولَ ٌد وََل تَ ُكن لهه ص َ
ٍ َ
احبَ ةٌ و َخلَ َق ُك هل َشي ٍء ُ َ
َواْل حَر َ
يم (. ) )101
َُ َح
ُ َ
ض أه َ
وه َو ب ُك َِل َش حيء َعل ٌ
َ
ح
[ األنعام . ] 101 -100 :
--------( وجعلُواح ََِ
ّلِل ُش َرَكاء ا حجلَ هن َو َخلَ َق ُه حم ) هذا رد على املشركني الذين عبدوا مع هللا غريه ,وأشركوا يف عبادة هللا أن عبدوا اجلن ,فجعلوهم
َ ََ
شركاء هللا يف العبادة ,تعا هللا عن شركهم وكفرهم.
فإن قيل :فكيف ُعبدت اجلن وإمنا كانوا يعبدون األصنام؟
فاجلواب :أهنم إمنا عبدوا األصنام عن طاعة اجلن وأمرهم إياهم بذلك .
ال هِ
ألخت َذ هن ِمن ِعب ِاد َك نَ ِ
وضا *
اّلِلُ َوقَ َ
يدا * لَ َعنَبُ ه
كما قال تعا ( إِ حن يَ حد ُعو َن ِم حن ُدونِِب إِال إِنَاثًا َوإِ حن يَ حد ُعو َن إِال َشحيطَانًا َم ِر ً
صيبًا َم حفُر ً
ح َ
اّلِلِ ومن يـت ِ
ِ
ألضلهنـههم و ِ
هخ ِذ الشهيطَا َن ولِيًّا ِمن د ِ
ِ
ِ
ِ
اّلِلِ فَـ َق حد َخ ِسَر
ون ه
ح َ ح ُ
آلمَرنـ ُ
آلمَرنـ ُ
ألمنيَـنـ ُ
هه حم فَـلَيُـغَ ُري هن َخحل َق ه َ َ ح َ
هه حم فَـلَيُبَت ُك هن آ َذا َن األنحـ َعام َو ُ
هه حم َو ُ
َو ُ ح َ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ورا ) .
ُخ حسَرانًا ُمبينًا * يَع ُد ُه حم َوميَُنيه حم َوَما يَع ُد ُه ُم الشحهيطَا ُن إال غُُر ً
ِ
هخ ُذونَب وذُ ِريـهتَب أَولِياء ِمن د ِوين [وهم لَ ُكم ع ُد ٌّو بِحئ ِ ِ ِ
ني بَ َدالً ) .
وقال تعا ( أَفَـتَت ُ َ ُ ح َ َ ح ُ َ ُ ح ح َ
س للظهالم َ
َ
ت ال تَـعب ِد الشهيطَا َن إِ هن الشهيطَا َن َكا َن لِلهر حمح ِن ع ِ
وقال إبراهيم ألبيب ( يا أَب ِ
صيًّا ) .
َ َ
ح
حُ ح
َ َ
ِ
ني * َوأ َِن ا حعبُ ُد ِوين َه َذا ِصَرا ٌط ُم حستَقيم ) .
آد َم أَ حن ال تَـ حعبُ ُدوا الشحهيطَا َن إِنهبُ لَ ُك حم َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
وقال تعا ( أَ َملح أ حَع َه حد إِلَحي ُك حم يَا بَِين َ
اجلِ هن أَ حكثَـُرُه حم هبِِ حم ُم حؤِمنُو َن ) .
ت َولِيُّـنَا ِم حن ُدوهنِِ حم بَ حل َكانُوا يَـ حعبُ ُدو َن ح
وتقول املالئكة يوم القيامة ( ُسحب َحانَ َ
ك أَنح َ
اجلِ هن َو َخلَ َق ُه حم ) أي :وقد خلقهم ,فهو اخلالق وحده ال شريك لب ,فكيف يعبد معب غريه ,كما
وهلذا قال تعا ( َو َج َعلُوا ِهّلِلِ ُشَرَكاءَ ح
اّلِلُ َخلَ َق ُك حم َوَما تَـ حع َملُو َن ) .
قال إبراهيم ( أَتَـ حعبُ ُدو َن َما تَـحن ِحتُو َن * َو ه
ومعىن اآلية :أنب سبحانب وتعا هو املستقل باخللق وحده  ,فلهذا َيب أن يـُ حفَرد بالعبادة وحده ال شريك لب.

 قولب تعا ( وخلقهم ) هللا  -عز وجل  -ينبب كثرياً على هذا املعىن ,ويذكر املشركني بذلك ,وأن اخلالق هو املستحق للعبادة:
ون هِ
ض ِرب مثَل فَاستَ ِمعـوا لَب إِ هن اله ِذين تَ حدعـ ـ ـ ـ ـو َن ِمن د ِ
اجتَ َم ُعوا لَبُ ) .
ح ُ
َ ُ
اّلِل لَ حن خيَحلُ ُقوا ذُبَاباً َولَ ِو ح
هاس ُ َ َ ٌ ح ُ ُ
قال تعا (يَا أَيـُّ َها الن ُ
وقال تعا (أَيُ حش ِرُكو َن َما ال خيَحلُ ُق َشحيئاً َوُه حم خيُحلَ ُقو َن ) .
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وقال تعا
وقال تعا
وقال تعا
وكما قال
لفائدتني :

(أَفَ َم حن خيَحلُ ُق َك َم حن ال خيَحلُ ُق أَفَال تَ َذ هكُرو َن ) .
ِ
اّلِلِ فَأَر ِوين ما َذا خلَق اله ِذ ِ ِِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني ) .
ين م حن ُدونب بَ ِل الظهال ُمو َن ِيف َ
( َه َذا َخحل ُق ه ُ َ َ َ َ
هِ
هِ
ين ِم حن قَـحبلِ ُك حم لَ َعله ُك حم تَـتهـ ُقو َن ) .
هاس حاعبُ ُدوا َربه ُك ُم الذي َخلَ َق ُك حم َوالذ َ
(يَا أَيـُّ َها الن ُ
تعا عن إبراهيم عليب السالم ( وإِ حذ قَ َ ِ ِ
يم ِألَبِ ِيب َوقَـ حوِم ِب إِن ِهين بَـَراء ِممها تَـ حعبُ ُدو َن * إِهال اله ِذي فَطََرِين ) ومل يقل إال هللا
َ
ال إبحـَراه ُ

اْلوىل  :اإلشارة إ علة إفراد هللا بالعبادة  ,ألنب كما أنب متفرد باخللق  ,فيجب أن ينفرد بالعبادة .

والثانية  :اإلشارة إ بطالن عبادة األصنام  ,وألهنا مل تفطركم حىت تعبدوها  ,ففيها تعليل للتوحيد اجلامع بني النفي واإلثبات .

 قال بعض العلماء  :إمنا نص هللا تعا على صفة اخللق دون غريها من الصفات  ,ألن املشركني كانوا يعرتفون أن هللا خالقهم ,
ِ
ِ
ض لَيَـ ُقولُ هن َخلَ َق ُه هن
كما قال تعا ( َولَئِ حن َسأَلحتَـ ُه حم َم حن َخلَ َق ُه حم لَيَـ ُقولُ هن ه
اّلِلُ ) وقال تعا ( َولَئ حن َسأَلحتَـ ُه حم َم حن َخلَ َق ال هس َم َاوات َو حاأل حَر َ
ِ ِ
يم ) .
الح َعز ُيز الح َعل ُ
وقيل  :ليذكرهم بذلك نعمتب عليهم .
ني وب نَ ٍ
َ
ات بَغَ حَري َعل ٍحم ) ينبب بب تعا على ضالل من ضل يف وصفب تعا بأن لب ولدا ,كما يزعم من قالب من اليهود يف
( َو َخ َرقُواح لَهُ بَن َ َ َ
العزيز ,ومن قال من النصارى يف املسيح وكما قال املشركون من العرب يف املالئكة :إهنا بنات هللا ,تعا هللا عما يقولون علواً كبرياً .
ومعىن قولب تعا ( َو َخَرقُوا ) أي :واختلقوا وائتفكوا ,وخترصوا وكذبوا ,كما قالب علماء السلف .قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس
( َو َخَرقُوا ) يعين :أهنم خترصوا.
هِ
اّلِلِ ذَلِك قَـوُهلم بِأَفحـو ِاه ِهم ي ِ
ت الحيـهود عزيـر ابن هِ
ِ
ِ
ين َك َفُرواح ِمن
يح ابح ُن ه َ ح ُ َ ح ُ َ
اّلِل َوقَالَ ح
ت الن َ
هص َارى الح َمس ُ
ضاه ُؤو َن قَـ حوَل الذ َ
كما قال تعا ( َوقَالَ َ ُ ُ َُحٌ ح ُ
َىن يـُ حؤفَ ُكو َن ) .
اّلِلُ أ ه
قَـحب ُل قَاتَـلَ ُه ُم ه
وقال تعا ( وََيعلُو َن ِهّلِلِ الحبـنَ ِ
ات ) .
َ حَ
َ
 فادعاء هلل الولد أمر خطري وكبري .
كما قال تعا (إِنه ُك حم لَتَـ ُقولُو َن قَـ حوالً َع ِظيماً ) .
ِ
ال َهداً  .أَ حن َد َع حوا
ض َوَِختُّر ح
اجلِبَ ُ
ات يَـتَـ َفطهحر َن ِمحنبُ َوتَ َ
وقال تعا ( َوقَالُوا هاختَ َذ الهر حمحَ ُن َولَداً  .لََق حد جحئتُ حم َشحيئاً إِداً  .تَ َك ُ
اد ال هس َم َو ُ
نش ُّق األ حَر ُ
ِ ِ
ِ
هخ َذ ولَداً  .إِ حن ُك ُّل من ِيف ال هسمو ِ
ِ
ات َواأل حَر ِ
ض إِاله ِآَت الهر حمحَ ِن َعحبداً ) .
َح
للهر حمحَ ِن َولَداً َ .وَما يَـحنبَغي للهر حمحَ ِن أَ حن يَـت َ
ََ
اّلِل َك هذب ِين ابن آدم وَمل ي ُكن لَب َذلِك ,وشتم ِين وَمل ي ُكن لَب َذلِك ,فَأَهما تَك ِ
َع ِن ابح ِن َعبه ٍ
حذيبُبُ إِيهاي فَـَز َع َم أَِين
اسَ .ع ِن النِ ِ
ال ( قَ َ
هيب  قَ َ
ال هُ َ ح ُ َ َ َ ح َ ح ُ َ َ َ َ َ َ ح َ ح ُ َ
ِ
َخت َذ ص ِ
هِ
احبَةً أ حَو َولَداً ) رواه البخاري .
الَ أَقحد ُر أَ حن أ ُِع َ
يدهُ َك َما َكا َن َ ,وأَهما َشحت ُمبُ إِيهاي فَـ َق حولُبُ ِِل َولَ ٌد  ,فَ ُسحب َح ِاين أَ حن أ َ
وقال  ( ال أحد أصرب على اذى مسعب من هللا  ,إهنم َيعلون لب ولداً  ,وهو يرزقهم ويعافيهم ) متفق عليب
( س حبحانَهُ وتَ ع َاىل َع هما ي َ
ص ُفو َن ) أي :تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفب هؤالء اجلهلة الضالون من األوالد واألنداد ,والنظراء والشركاء.
ُ َ ََ
َ
 وما تضمنتب هذه اآلية الكرمية  :من أنب ملا ذكر وصف الكفار لب مبا ال يليق بب  ,نزه نفسب عن ذلك  ,معلماً خلقب يف كتابب أن
ينزهوه عن كل ما ال يليق بب  ,جاء موضحاً يف آيات كثرية :
اّلِلُ َولَداً ُسحب َحانَبُ ) .
كقولب تعا ( َوقَالُوا هاختَ َذ ه
وقولب تعا (وجعلُوا ِهّلِلِ ُشرَكاء ا حجلِ هن وخلَ َقهم وخـرقُوا لَب بنِني وبـنَ ٍ
ات بِغَ ِري ِعحل ٍم سبحانَب وتَـعا َ ع هما ي ِ
ص ُفو َن ) .
ح
َ ََ
ُح َ ُ َ َ َ َ
َ َ ُ ح َ َ َ ُ َ َ ََ
َ َ
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ين ) .
وقولب تعا (قَالُوا هاختَ َذ ه
اّلِلُ َولَداً ُسحب َحانَبُ ُه َو الحغَِ ُّ
وقولب تعا (وََيعلُو َن ِهّلِلِ الحبـنَ ِ
ات ُسحب َحانَبُ َوَهلُ حم َما يَ حشتَـ ُهو َن ) .
َ حَ
َ
اد ُمكَحرُمو َن ) .
وقولب تعا ( َوقَالُوا هاختَ َذ الهر حمحَ ُن َولَداً ُسحب َحانَبُ بَ حل ِعبَ ٌ
وقولب تعا (قُ حل لَحو َكا َن َم َعبُ ِآهلَةٌ َك َما يَـ ُقولُو َن إِذاً َالبحـتَـغَ حوا إِ َ ِذي الح َعحر ِش َسبِيالً ُ .سحب َحانَبُ َوتَـ َعا َ َع هما يَـ ُقولُو َن ُعلُواً َكبِرياً ) .
ب الحعر ِش ع هما ي ِ
اّلِل لََفس َدتَا فَسحبحا َن هِ ِ
ِ ِ ِ ِه
ص ُفو َن ) .
ُ َ
اّلِل َر َ ح َ َ
وقولب تعا (لَحو َكا َن فيه َما آهلَةٌ إال هُ َ
وقولب تعا ( ُسحب َحانَبُ أَ حن يَ ُكو َن لَبُ َولَ ٌد ) .
َ
سماو َ
ات َواْل حَر َ
ض ) أي :مبدع السموات واألرض وخالقهما ومنشئهما و[حمدثها] على غري مثال سبق ,كما قال جماهد
بَد ُ
يع ال ه َ َ
الس ِدي .
و ُّ

ََّن ي ُك و ُن لَه ولَ ٌد وََل تَ ُكن لهه ص َ
احبَ ةٌ ) أي :كيف يكون لب ولد ,ومل تكن لب صاحبة؟ أي :والولد إمنا يكون متولداً عن شيئني
ُ َ َح
ُ َ
أه َ
متناسبني ,وهللا ال يناسبب وال يشاهبب شيء من خلقب؛ ألنب خالق كل شيء ,فال صاحبة لب وال ولد .
 وهللا منزه عن الولد ألمور متعددة :
أوالا  :ألنب مالك كل شيء  ,واملالك ال بد أن يكون اململوك مبايناً لب يف كل األحوال .

ثانيا  :أنب ليس لب زوجة  ,واالبن إمنا يكون غالباً ممن لب زوجة  ,كما ذكر هللا ذلك يف سورة األنعام (أ ه
َىن يَ ُكو ُن لَبُ َولَ ٌد َوَملح تَ ُك حن لَبُ
صِ
احبَةٌ ) .
َ

ثالث ا  :أن الولد إمنا يكون ملن حيتاج للبقاء  ,أي  :بقاء النوع باستمرار النسل  ,والرب عز وجل ليس حباجة إ ذلك  ,ألنب احلي
الذي ال ميوت .
رابع ا  :أن االبن إمنا حيتاج إليب والده ليساعده ويعينب على شؤونب وأموره ,وهللا سبحانب وتعا غين ,وقد أشار إ ذلك بقولب (سبحانب

هو الغين ) .

[ قالب الشيخ ابن عثيمني ] .

قال الرازي :إن الولد إمنا يتخذ للحاجة إليب يف الكرب ورجاء االنتفاع مبعونتب حال عجز األب عن أمور نفسب ,فعلى هذا إَياد الولد
إمنا يصح على من يصح عليب الفقر والعجز واحلاجة ,فإذا كان كل ذلك حمال كان إَياد الولد عليب سبحانب وتعا حماالً واعلم أنب
تعا حكى يف مواضع كثرية عن هؤالء الذين يضيفون إليب األوالد قوهلم ,واحتج عليهم هبذه احلجة وهي أن كل من يف السموات
ِ
يسى ابن َمحرَ مَ قَـ حوَل احلق الذي فِ ِيب ميَحتُـُرون َما
واألرض عبد لب  ,وبأنب إذا قضى أمراً فإمنا يقول لب كن فيكون ,وقال يف مر م ( ذلك ع َ
َكا َن هّلِلِ أَن يـت ِ
(وقَالُواح اختذ الرمحن َولَداً *
هخ َذ ِمن َولَ ٍد سبحانب إِذَا قضى أ حَمراً فَِإهمنَا يَـ ُق ُ
َ
ول لَبُ ُكن فَـيَ ُكون )وقال أيضاً يف آخر هذه السورة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نش ُّق األرض َوَختُّر اجلبال َهداً * أَن َد َع حوا للرمحن َولَداً * َوَما يَنبَغي للرمحن أَن يـَتهخ َذ
اد السموات يَـتَـ َفطهحر َن محنبُ َوتَ َ
لََق حد جحئتُ حم َشحيئاً إِداً تَ َك ُ
َولَداً * إِن ُك ُّل َمن ِيف السموات واألرض إِاله ِآَت الرمحن َعحبداً) .
ٍ َ
( و َخلَ َق ُك هل َشي ٍء ُ َ
يم ) فبني تعا أنب الذي خلق كل شيء ,وأنب بكل شيء عليم ,فكيف يكون لب صاحبة
وه َو ب ُك َِل َش حيء َعل ٌ
َ
ح
من خلقب تناسبب؟ وهو الذي ال نظري لب فأىن يكون لب ولد؟ تعا هللا عن ذلك علوا كبرياً .
الفوائد :
جعل شريك هلل تعا .
 -1حتر م ح
-2أن عبادة غري هللا من األصنام واألوثان والكواكب وغريها من طاعة الشيطان .
141

 -3أن هللا خالق كل شيء  ,فكيف يعبد معب غريه ؟
 -4عظم ادعاء أن هلل الولد .
-5وجوب تنزيب هللا عن كل عيب ونقص وعن مشاهبة املخلوقني .
 -6عظمة السماوات واألرض وأهنا من أعظم خملوقات هللا .
-7أن هللا غين لب الغناء الكامل .
الثالثاء 1435 / 4 / 11 /هـ

-8عموم علم هللا بكل شيء .
ٍ
َ
ٍ َ
َ َ
يل () )102
( ذَلَ ُك ُم ه
اّلِلُ َربُّ ُك حم ال إلَهَ إاله ُه َو َخال ُق ُك َِل َش حيء فَا حعبُ ُدوهُ َو ُه َو َعلَى ُك َِل َش حيء َوك ٌ
[ األنعام . ] 102 :
---------كل شيء وال ولد لب وال صاحبة .
( ذَلَ ُك ُم ه
اّلِلُ َربُّ ُك حم ) أي :الذي خلق ه
( ال إَلَهَ إَاله ُه َو ) أي  :ال معبود حبق إال هو سبحانب وتعا .
( َخالَ ُق ُك َِل َش حي ٍء ) فهو املستحق للعبادة .
مراتب القدر أربعة :

الركن اْلول  :العلم الشامل هلل تعا  ,فاهلل تعا عامل بالعباد بآجاهلم وأرزاقهم وأحواهلم وحركاهتم  ,ومن منهم للجنة  ,ومن منهم
للنار .
ب والشههادةِ وهو ح ِ
ِ ِ
اخلَبِ ُري ) .
يم ح
قال تعا ( َعاملُ الحغَحي َ َ َ َ ُ َ
احلَك ُ
ِ
امل الحغَحي ِ
هه َادةِ الح َكبِ ُري الح ُمتَـ َع ِال ) .
ب َوالش َ
وقال تعا ( َع ُ
وقال تعا (هو أ حَعلَم بِ ُكم إِ حذ أ َ ِ
ض وإِ حذ أَنتُم أ َِجنهةٌ ِيف بطُ ِ
ون أُهم َهاتِ ُك حم ) .
ُ
َنشأَ ُكم م َن حاأل حَر ِ َ ح
َُ ُ ح
َحا َط بِ ُك ِل َش حي ٍء ِعحلماً ) .
اّلِلَ َعلَى ُك ِل َش حي ٍء قَ ِد ٌير َوأَ هن ه
وقال تعا ( لِتَـ حعلَ ُموا أَ هن ه
اّلِلَ قَ حد أ َ
الركن الثاين  :اإلميان بأن هللا كتب يف اللوح احملفوظ كل شيء .
ِ
ِ
ك ِيف كِتَ ٍ
اّلِلَ يَـ حعلَ ُم َما ِيف ال هس َماء َو حاأل حَر ِ
اّلِلِ يَ ِس ٌري ) .
ك َعلَى ه
قال تعا ( أَ َملح تَـ حعلَ حم أَ هن ه
اب إِ هن َذل َ
ض إِ هن َذل َ
وقال ( كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة ,قال :وكان عرشب على املاء ) .رواه مسلم

الركن الثالث  :اإلميان مبشيئة هللا الكاملة  ,فما شاء هللا كان  ,وما مل يشأ مل يكن .
اّلِل ر ُّ ِ
ِ
ني ) .
ب الح َعالَم َ
قال تعا ( َوَما تَ َش ُاؤو َن إهال أَن يَ َشاءَ هُ َ
ول لَبُ ُك حن فَـيَ ُكون ) .
وقال تعا ( إِهمنَا أ حَمُرهُ إِذَا أ ََر َاد َشحيئاً أَ حن يَـ ُق َ

الركن الرابع  :اإلميان بأن هللا خالق كل شيء .
ِ
يم ) .
ك ُه َو ح
قال تعا (إِ هن َربه َ
اخلَاله ُق الح َعل ُ
هِ
وقال تعا ( ح ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين َك َفُرواح بَِرهبِِم يَـ حع ِدلُو َن ) .
احلَ حم ُد ّلِل الهذي َخلَ َق ال هس َم َاوات َواأل حَر َ
ض َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
ُّور مثُه الذ َ
( فَا حعبُ ُدوهُ ) أي  :فاعبدوه وحده ال شريك لب ,وأقروا لب بالوحدانية ,وأنب ال إلب إال هو ,وأنب ال ولد لب وال والد ,وال صاحبة لب وال
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نظري وال عديل .
قال ابن عاشور  :ومجلة ( فاعبدوه ) مفرعة على قولب  ( :ربكم ال إلب إال هو ) وقد جعل األمر بعبادتب مفرعاً على وصفب بالربوبية

والوحدانية ألن الربوبية مقتضية استحقاق العبادة ,واالنفر ُاد بالربوبية يقتضي ختصيصب بالعبادة ,وق حد فهم هذا التخصيص من التفريع .
فالذي خيلق هو املستحق للعبادة .
كما قال تعا ( أَفَ َمن خيَحلُ ُق َك َمن اله خيَحلُ ُق أَفَال تَ َذ هكُرو َن ) .
ِ
اّلِلِ فَأَر ِوين ماذَا خلَق اله ِذ ِ ِِ
ض َال ٍل ُّمبِ ٍ
ني ) .
ين من ُدونب بَ ِل الظهال ُمو َن ِيف َ
وقال تعا ( َه َذا َخحل ُق ه ُ َ َ َ َ
وقال تعا ( وإِ حذ قَ َ ِ ِ
يم ِألَبِ ِيب َوقَـ حوِم ِب إِن ِهين بَـَراء ِممها تَـ حعبُ ُدو َن  .إِهال اله ِذي فَطََرِين فَِإنهبُ َسيَـ حه ِدي ِن ) .
َ
ال إبحـَراه ُ
ٍ
َ
يل ) أي :حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ,ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار.
( َو ُه َو َعلَى ُك َِل َش حيء َوك ٌ
الفوائد :

-1وجوب عبادة هللا تعا .
-2أن اخلالق هو املستحق للعبادة .
-3أنب ال إلب حبق إال هللا تعا .
يف ح َ
ري (. ) )103
ار َو ُه َو الله َط ُ
ار َو ُه َو يُ حد َر ُك اْلَبح َ
( اله تُ حد َرُكهُ اْلَبح َ
صَ
صُ
اْلَب ُ
[ األنعام . ] 103 :
---------ار ) أي  :ال حتيط بب .
( اله تُ حد َرُكهُ اْلَبح َ
صُ

 قال ابن اجلوزي  :ويف ( األبصار ) قوالن.
أحدمها  :أهنا العيون  ,قالب اجلمهور.
والثاين  :أهنا العقول  ,رواه عبد الرمحن ابن مهدي عن أيب حصني القارئ ( .زاد املسري ) .
قال ابن كثري  :فيب أقوال لألئمة من السلف:
أحدها :ال تدركب يف الدنيا ,وإن كانت تراه يف اآلخرة كما تواترت بب األخبار عن رسول هللا  من غري ما طريق ثابت يف الصحاح
واملسانيد والسنن ,كما قال مسروق عن عائشة أهنا قالت :من زعم أن حممداً أبصر ربب فقد كذب[ .ويف رواية :على هللا] فإن هللا
ص َار ) .
ص ُار َوُه َو يُ حد ِرُك األبح َ
يقول ( ال تُ حد ِرُكبُ األبح َ
ص ُار ) هذه اآلية الكرمية توهم أن هللا تعا ال يرى باألبصار ,وقد جاءت آيات أخر تدل
قال الشنقيطي  :قولب تعا ( ال تُ حد ِرُكبُ األَبح َ
على أنب يرى باألبصار :
ِِ
ٍِ ِ ِ ِ ِ
احلُ حس َىن َوِزيَ َادةٌ )  ,فاحلسىن :اجلنة ,والزيادة :النظر إ
َح َسنُوا ح
ين أ ح
كقولب تعا ( ُو ُجوهٌ يَـ حوَمئذ نَاضَرةٌ ,إ َ َرهبَا نَاظَرةٌ )  ,وكقولب ( للهذ َ
وجب هللا الكر م .
وكذلك قولب ( َهلُ حم َما يَ َشاءُو َن فِ َيها َولَ َديحـنَا َم ِزي ٌد) على أحد القولني .
هه حم َع حن َرهبِِ حم يَـ حوَمئِ ٍذ لَ َم حح ُجوبُو َن ) ,يفهم من دليل خطابب أن املؤمنني ليسوا حمجوبني عن رهبم
وكقولب تعا يف الكفار ( َكال إِنـ ُ
واجلواب من ثالثة أوجب :
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اْلول  :أن املعىن :ال تدركب األبصار أي يف الدنيا فال ينايف الرؤية يف اآلخرة.
الثاين  :أنب عام خمصوص برؤية املؤمنني لب يف اآلخرة ,وهذا قريب يف املعىن من األول.
الثالث  :وهو احلق :أن املنفي يف هذه اآلية اإلدراك املشعر باإلحاطة بالكنب ,أما مطلق الرؤية فال تدل اآلية على نفيب بل هو ثابت
هبذه اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة واجلماعة على ذلك.
وحاصل هذا اجلواب أن اإلدراك أخص من مطلق الرؤية  ,ألن اإلدراك املراد بب اإلحاطة ,والعرب تقول :رأيت الشيء وما أدركتب ,
فمعىن ال تدركب األبصار :ال حتيط بب كما أنب تعا يعلمب اخللق وال حييطون بب علماً  ,وقد اتفق العقالء على أن نفي األخص ال
يستلزم نفي األعم ,فانتفاء اإلدراك ال يلزم منب انتفاء مطلق الرؤية  ,مع أن هللا تعا ال يدرك كنهب على احلقيقة أحد من اخللق,
والدليل على صحة هذا الوجب ما أخرجب الشيخان من حديث أيب موسى مرفوعاً ( حجابب النور أو النار لو كشفب ألحرقت سبحات
وجهب ما انتهى إليب بصره من خلقب )  ,فاحلديث صريح يف عدم الرؤية يف الدنيا ويفهم منب عدم إمكان اإلحاطة مطلقاً .
واحلاصل أن رؤيتب تعا باألبصار جائزة عقالً يف الدنيا واآلخرة ؛ ألن كل موجود َيوز أن يرى عقالً  ,وأما يف الشرع فهي جائزة
وواقعة يف اآلخرة ممتنعة يف الدنيا  ,ومن أصرح األدلة يف ذلك ما رواه مسلم وابن خزمية مرفوعاً  :إنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا ,
واألحاديث برؤية املؤمنني لب يوم القيامة متواترة والعلم عند هللا تعا .
ص ُار ) لعظمتب ,وجاللب وكمالب ,أي :ال حتيط بب األبصار ,وإن كانت تراه ,وتفرح بالنظر
قال السعدي  :قولب تعا ( ال تُ حد ِرُكبُ األبح َ
إ وجهب الكر م ,فنفي اإلدراك ال ينفي الرؤية ,بل يثبتها باملفهوم .فإنب إذا نفى اإلدراك ,الذي هو أخص أوصاف الرؤية ,دل على
أن الرؤية ثابتة.
فإنب لو أراد نفي الرؤية ,لقال ( ال تراه األبصار )وحنو ذلك ,فعلم أنب ليس يف اآلية حجة ملذهب املعطلة ,الذين ينفون رؤية رهبم يف
اآلخرة ,بل فيها ما يدل على نقيض قوهلم.
ِ
يف
ار ) أي :حييط هبا ويعلمها على ما هي عليب  ,ألنب خلقها كما قال تعا ( أَال يَـ حعلَ ُم َم حن َخلَ َق َوُه َو اللهط ُ
( َو ُه َو يُ حد َر ُك اْلَبح َ
صَ
اخلَبِري ) .
ح
وقد يكون عرب باألبصار عن املبصرين ,كما قال ُّ ِ
صار ) ال يراه شيء وهو يرى
ص ُار َوُه َو يُ حد ِرُك األبح َ
السدي يف قولب ( ال تُ حد ِرُكبُ األبح َ
اخلالئق.
يف ) اسم من أمساء هللا تعا .
َو ُه َو الله َط ُ
ينتظم هذا االسم يف ثالثة معاين :

أوالا  :اللطيف :بعباده الرفيق هبم الذي يوصل إليهم مصاحلهم بالطرق اخلفية ,اليت ال يشعر هبا العبد  ,وال يسعى فيها كقولب –
ي الح َع ِزيز ) .
سبحانب ( ه
يف بِعِبَ ِادهِ يَـحرُز ُق َم حن يَ َشاءُ َوُه َو الح َق ِو ُّ
اّلِلُ لَ ِط ٌ
ثاني ا  :اللطيف :الذي لطف علمب ودق حىت أحاط باخلفيات من األمور  ,فمن دقة علمب وعظيم إحاطتب خبفي ودقيق املعلومات أنب
يرى النملة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة الصماء.
ص َار َوُه َو
ص ُار َ .وُه َو يُ حد ِرُك حاألَبح َ
ثالثا  :الذي لطف عن أن حياط بب أو يدرك بال ُكنب(باحلقيقة) والكيفية ,يقول تعا (َ :ال تُ حد ِرُكبُ حاألَبح َ
ِ
اخلَبِ ُري) فقد أحاط سبحانب ِبميع املوجودات ,ومل حيط بب علماً أحد من خلقب ,وإن علموا شيئاً من أمسائب وصفاتب ,مما تفضل
يف ح
اللهط ُ
عليهم بتعليمهم إياه ,إال أهنم مل يعلموا حقائقها ,وال كنب ذاتب العلية تعا وتعاظم سبحانب.
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 قال السعدي  :اللطيف  :الذي أحاط علمب بالسرائر واخلفايا ,وأدرك اخلبايا والبواطن واألمور الدقيقة ,اللطيف بعباده املؤمنني,
املوصل إليهم مصاحلهم بلطفب وإحسانب ,من طرق ال يشعرون هبا ,فهو مبعىن "اخلبري" ومبعىن "الرؤوف .

 مل يقرتن اسم هللا اللطيف إال بامسب اخلبري  ,ويرجع السبب  ,ألن االمسني يتالقيان يف املعىن  ...فاهلل تعا يطلِع على بواطن
األمور ويلطف بعباده ,فال ي ِ
قدر هلم إال ما فيب اخلري  ..وقد خيفى على العبد هذا اخلري ,فيُقابل قضاء هللا باالعرتاض  ,وهللا تعا
ُ
ِ
ِ
اخلَب ُري ) فال يلطف بك إال من عرفك وكان خبرياً مبواطن ضعفك وقوتك وبكل أحوالك.
يف ح
يقول ( أََال يَـ حعلَ ُم َم حن َخلَ َق َوُه َو اللهط ُ
 اآلثار املرتتبة على اإلميان ّبذا االسم :
أوالا  :حمبة هللا .

ثاني ا  :التوكل على هللا تعا .

ثالثا  :حسن الظن باهلل تعا .

رابع ا  :الطمأنينة والسكينة اليت يسكبها هذا االسم الكر م يف قلب املؤمن .
خامسا  :الرضا مبا خيتاره سبحانب وتعا .
( ح
اْلَبَريُ ) بواطن األمور .
الفوائد :

-1أن هللا سبحانب وتعا ال حياط بب لعظمتب وجاللب .
 -2أن هللا يرى يف اآلخرة .
 -3إثبات امسني من أمساء هللا وِها  :اللطيف واخلبري .
( قَ حد جاء ُكم بصآئَر َمن هربَ ُكم فَمن أَبصر فَلَن حف َس َه ومن ع َمي فَ علَي ها وما أَنَاح علَي ُكم َِب َف ٍ
ف اآلي َ
ات
يظ (َ )104وَك َذلَ َ
ِ ح َ ح ح ََ َ
َح َ
ك نُ َ
ص َِر ُ َ
ََ ح َ َ َ ح َ ََ
َ
ََ ُ
ٍ
َ
َ
َ
َ
ت َولنُبَ يِنَهُ ل َق حوم يَ حعلَ ُمو َن (. )105
َوليَ ُقولُواح َد َر حس َ
[ األنعام . ] 105 -104 :
---------صآئَُر َمن هربَِ ُك حم ) البصائر :هي البينات واحلجج اليت اشتمل عليها القرآن ,وما جاء بب الرسول . 
( قَ حد َجاء ُكم بَ َ
 قال القرطيب  :قولب تعا ( قَ حد جآء ُكم ب ِ ِ
ستدل ؛ مجع بصرية وهي الداللة.
صر هبا ويُ َ
صآئُر من هربِ ُك حم ) أي آيات وبراهني يـُحب َ
َ َ حََ
ووصف الداللة باجمليء لتفخيم شأهنا ؛ إذ كانت مبنزلة الغائب املتوقع حضوره للنفس ؛ كما يقال  :جاءت العافية وقد انصرف املرض
 ,وأقبل السعود وأدبر النحوس.
 البصرية نور القلب الذي يستبصر بب كما أن البصر نور العني الذي بب تبصر .
ص َر فَلَنَ حف َس َه ) يعين فمن عرف اآليات واهتدى هبا إ احلق ( فلنفسب ) يعين فلنفسب أبصر وهلا عمل ألنب يعود نفع ذلك
( فَ َم حن أَبح َ
عليب .
ِ ِ ِِ
ض هل فَِإهمنَا ي ِ
ض ُّل َعلَحيـ َها ) .
كقولب تعا ( َم ِن حاهتَ َدى فَِإهمنَا يـَ حهتَدي لنَـ حفسب َوَم حن َ
َ
( َوَم حن َع َم َي فَ َعلَحي َها ) يعين ومن جهل ومل يعرف اآليات ومل يستدل هبا إ الطريق  ,وزجر فلم ينزجر  ,وبني لب احلق فما انقاد لب وال
تواضع ( فعليها ) يعين فعلى نفسب عمى وهلا ضر ,وكان وبال ذلك العمى عليب ألن هللا تعا غين عن خلقب .
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ِ
الص ُدور ) .
وب الهِيت ِيف ُّ
قال تعا ( فَِإنـ َهها ال تَـ حع َمى األبح َ
ص ُار َولَك حن تَـ حع َمى الح ُقلُ ُ
( وما أَنَاح علَي ُكم َِب َف ٍ
يظ ) أي  :حبافظ وال رقيب  ,بل أنا مبلغ وهللا يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
ََ َ ح َ
ف اآلي َ
ات ) أي  :ننوعها ونوضحها للناس .
( َوَك َذلَ َ
ك نُ َ
ص َِر ُ َ
َ
وجئت هبذا القرآن  ,والالم الم العاقبة .
ت ) أي  :وليقول املشركون درست يا حممد يف الكتب وقرأت فيها
( َوليَ ُقولُواح َد َر حس َ
َ
 قال الشنقيطي  :يعين ليزعموا إن النهيب  إمنا تعلم هذه القرآن بالدرس والتعليم من غريه من أهل الكتاب ,كما زعم كفار مكة

أنب  تعلم هذا القرآن من جرب ويسار ,وكانا غالمني نصرانيني مبكة ,وقد أوضح هللا تعا بطالن افرتائهم هذا يف آيات كثرية كقولب
ال إِ حن هذآ إِاله ِس ححٌر
ني) ,وقولب (فَـ َق َ
هه حم يَـ ُقولُو َن إِهمنَا يـُ َعلِ ُمبُ بَ َشٌر لِ َسا ُن الذي يـُحل ِح ُدو َن إِلَحي ِب أ حَع َج ِم ٌّي وهذا لِ َسا ٌن َعَرِ ٌّ
يب ُّمبِ ٌ
( َولََق حد نـَ حعلَ ُم أَنـ ُ
ال الذين كفروا إِ حن
ُصلِ ِيب َس َقَر) ,ومعىن يؤثر :يرويب حممد  عن غريه يف زعمهم الباطل ,وقولب ( َوقَ َ
يـُ حؤثـَُر إِ حن هذآ إِاله قَـ حو ُل البشر َسأ ح
ِ
ك افرتاه وأَعانَب علَي ِب قَـوم آخرو َن فَـ َق حد جآءوا ظُحلماً وزوراً وقالوا أ ِ
ِ
هذا إِاله إِفح ٌ
َُ
َنزلَبُ
َساطريُ األولني اكتتبها فَ ِه َي متلى َعلَحيب بُكَحرةً َوأَصيالً قُ حل أ َ
َ
َ ُ
َ َ ُ َ ح ح ٌ َُ
ت ) ثالث قراءات سبعيات.
الذي يَـ حعلَ ُم السر ِيف السماوات واألرض) اآلية .إ غري ذلك من اآليات .ويف قولب ( َد َر حس َ
قرأه ابن كثري  ,وأبو عمر " دارست " بألف بعد الدال مع إسكان السني وفتح التاء من املفاعلة مبعىن  :دارست أهل الكتاب
ودارسوك حىت حصلت هذا العلم.
وقرأه بقية السبعة غري ابن عامر " درست " بإسقاط األلف  ,مع إسكان السني وفتح التاء أيضاً  ,مبعىن درست هذا على أهل
الكتاب حىت تعلمتب منهم.
ت " بفتح الدال والراء والسني وإسكان التاء على أهنا تاء التأنيث  ,والفاعل ضمري عائد إ اآليات املذكورة يف
وقرأه ابن عامر " َد َر َس ح
ف اآليات ) .
ص ِر ُ
قولب  0وكذلك نُ َ
قال القرطيب  :وأحسن ما قيل يف قراءة ابن عامر أن املعىن  :ولئال يقولوا انقطعت وامنحت  ,وليس يأَت حممد  بغريها .ا.ه
ِ
ِ
ت)
ت ) الواو للعطف على مضمر أي نصرف اآليات لتقوم احلجة وليقولوا درست وقيل ( َوليَـ ُقولُواح َد َر حس َ
وقال القرطيب ( َوليَـ ُقولُواح َد َر حس َ
صرفناها.
قال مقيده  :عفا هللا عنب ومعناِها آيل إ شيء واحد ويشهد لب القرآن يف آيات كثرية دالة على أنب يبني احلق واضحاً يف هذا
الكتاب ليهدي بب قوماً  ,وَيعلب حجة على آخرين كقولب ( لِتُبَ ِشَر بِِب املتقني َوتُـحن ِذ َر بِِب قَـ حوماً لُّداً ) .
ِِ
ين َآمنُواح ُه ًدى َو ِش َفآءٌ والذين الَ يـُ حؤِمنُو َن يف آذَاهنِِ حم َوقحـٌر َوُه َو َعلَحي ِه حم َع ًمى ) .
وقولب ( قُ حل ُه َو للهذ َ
ِ ِ
ِِ
ض
اب الذين أُوتُواح الكتاب واملؤمنون َولِيَـ ُق َ
ول الذين ِيف قُـلُوهبم همَر ٌ
وقولب ( ليَ حستَـحيق َن الذين أُوتُواح الكتاب َويَـحزَد َاد الذين آمنوا إِميَاناً َوالَ يَـحرتَ َ
ِ
كيِ
ض ُّل هللا َمن يَ َشآءُ َويـَ حه ِدي َمن يَ َشآءُ ) .
والكافرون َماذَآ أ ََر َاد هللا هبذا َمثَالً َك َذل َ ُ
ِ
ت َولِنُبَـيِنَبُ لَِق حوٍم يَـ حعلَ ُمو َن ) فاألشقياء يقولون  :تعلمتب من البشر بالدراسة وأهل العلم  ,والسعادة يعلمون
وكما قال هنا ( َوليَـ ُقولُواح َد َر حس َ
أنب احلق الذي ال شك فيب.
( َولَنُبَ يَِنَهُ لََق حوٍم يَ حعلَ ُمو َن ) أي :ولنوضحب لقوم يعلمون احلق فيتبعونب ,والباطل فيجتنبونب .فللب تعا احلكمة البالغة يف إضالل أولئك,
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ني ) وقال تعا ( لِيَ حج َع َل َما يـُحل ِقي
وبيان احلق هلؤالء .كما قال تعا ( يُض ُّل بِب َكث ًريا َويَـ حهدي بِب َكث ًريا َوَما يُض ُّل بِب إِال الح َفاسق َ
اق بعِ ٍ
ِ ِِ
ِ
ِِ
اسي ِة قُـلُوبـهم وإِ هن الظهالِ ِم ِ ِ ٍ
يد ) .
ين ِيف قُـلُوهب حم َمَر ٌ
َ
ني لَفي ش َق َ
ض َوالح َق َ ُ ُ ح َ
الشحهيطَا ُن فحتـنَةً للهذ َ
هِ
ِ ِ هِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َصح َ ِ ِ
ين
ين أُوتُوا الحكتَ َ
وقال تعا ( َوَما َج َعحلنَا أ ح َ
اب َويَـحزَد َاد الذ َ
ين َك َفُروا ليَ حستَـحيق َن الذ َ
اب النهار إال َمالئ َكةً َوَما َج َعحلنَا ع هدتَـ ُه حم إال فحتـنَةً للهذ َ
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ِ
ِ
آمنوا إِميانًا وال يـرتَ ه ِ
ول اله ِذين ِيف قُـلُوهبِِم مرض والح َكافِرو َن ما َذا أَراد ه ِ
ِ
ِ
كيِ
ض ُّل ه
ح ََ ٌ َ ُ َ َ َ
اّلِلُ
ين أُوتُوا الحكتَ َ
َ ُ َ َ َح َ
اّلِلُ هبَ َذا َمثَال َك َذل َ ُ
اب َوالح ُم حؤمنُو َن َوليَـ ُق َ َ
اب الذ َ
ِ
ك إِال ُه َو ) .
ود َربِ َ
َم حن يَ َشاءُ َويَـ حهدي َم حن يَ َشاءُ َوَما يَـ حعلَ ُم ُجنُ َ
وقال تعا (ونُ ُ ِ
آن ما هو ِش َفاء ور حمحةٌ لِحلم حؤِمنِني وال ي ِز ُ ِ ِ
ِ
ني إِال َخ َس ًارا ) .
يد الظهالم َ
نزل م َن الح ُق حر َ ُ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ َ
َ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ه
ك يـُنَ َاد حو َن م حن َم َكان بَعيد ) .
ين ال يـُ حؤمنُو َن ِيف آ َذاهن حم َوقحـٌر َوُه َو َعلَحي ِه حم َع ًمى أُولَئ َ
ين َآمنُوا ُه ًدى َوش َفاءٌ َوالذ َ
وقال تعا ( قُ حل ُه َو للهذ َ
إ غري ذلك من اآليات الدالة على أنب تعا أنزل القرآن هدى للمتقني ,وأنب يضل بب من يشاء ويهدي بب من يشاء :وهلذا قال
ِ ِ
ِ
ت َولِنُبَـيِنَبُ لَِق حوٍم يَـ حعلَ ُمون )  ( .تفسري ابن كثري ) .
ص ِر ُ
هاهنا ( َوَك َذل َ
ف اآليَات َوليَـ ُقولُوا َد َر حس َ
ك نُ َ
الفوائد :

-1أن هللا أقام احلجة على عبادة بإرسال الرسل واآليات .
-2رمحة هللا خبلقب  ,حيث جاء باآليات اليت تدل على صدق األنبياء .
-3أن من اهتدى فلنفسب .
 -4أن هللا غين عن العاملني .
-5أن مهمة الرسل التبليغ وليس اهلداية .
 -6حكمة هللا يف تصريف اآليات وتنويعها .
 -7ليس كل أحد ينتفع باآليات .
األحد 1435 / 5 / 14 :هـ ـ ـ
 -8فضل العلم .
( اتهبَع ما أ َ
َ
ني (. ) )106
ك َمن هربَِ َ
ُوح َي إَلَحي َ
ك ال إَلَ هَ إَاله ُه َو َوأَ حع َر ح
ض َع َن ال ُحم حش َرك َ
حَ

[ األنعام . ] 106 :
---------( اتهبَع ما أ َ
ك ) يقول تعا آمرا لرسولب  وملن اتهبع طريقتب ( اتهبِع ما أ ِ
ك ) أي :اقتد بب,
ك َمن هربَِ َ
ُوح َي إَلَحي َ
ك ِم حن َربِ َ
ُوح َي إِلَحي َ
ح َ
ح َ
ِ
واقتف أثره ,واعمل بب؛ فإن ما أوحي إليك من ربك هو احلق الذي ال محرية فيب  ,ألنب ال إلب إال هو .

 قال اْلازن  :اخلطاب للنيب  يعين اتبع يا حممد ما أمرك بب ربك يف وحيب الذي أوحاه إليك وهو القرآن فاعمل بب وبلغب إ

البادي وال تلتفت إ قول من يقول  :دارست أو درست.
ويف قولب اتبع ما أوحي إليك من ربك تعزية لقلب النيب  وإزالة احلزن الذي حصل لب بسبب قوهلم درست .
 قال ابن عاشور  :قولب تعا ( اتبع ما أ ِ
ك ) استئناف يف خطاب النيب عليب الصالة والسالم ألمره باإلعراض
ك ِمن هرب َ
ُوح َى إِلَحي َ
َ
عن هبتان املشركني وأن ال يكرتث بأقواهلم  ,فابتداؤه باألمر باتباع ما أوحي إليب يتنزل منزلة املقدمة لألمر باإلعراض عن املشركني ,
وليس هو املقصد األصلي من الغرض املسوق لب الكالم  ,ألن اتباع الرسول  ما أوحي إليب أمر واقع ِبميع معانيب ؛ فاملقصود من
األمر الدوام على اتباعب.
واملعىن  :أعرض عن املشركني اتباعاً ملا أنزل إليك من ربك  ,واملراد مبا أوحي إليب القرآن ( .تفسري ابن عاشور ) .
( ال إَلَ هَ إَاله ُه َو ) ال إلب حبق إال هو سبحانب .
َ
ني ) أي :اعف عنهم واصفح ,واحتمل أذاهم ,حىت يفتح هللا لك وينصرك ويظفرك عليهم.
( َوأَ حع َر ح
ض َع َن ال ُحم حش َرك َ
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قال ابن عاشور  :واملراد باإلعراض عن املشركني اإلعراض عن مكابرهتم وأذاهم ال اإلعراض عن دعوهتم  ,فإن هللا مل يأمر رسولب 
بقطع الدعوة ألي صنف من الناس  ,وكل آية فيها األمر باإلعراض عن املشركني فإمنا هو إعراض عن أقواهلم وأذاهم  ,أال ترى كل
آية من هذه اآليات قد تلحتها آيات كثرية تدعو املشركني إ اإلسالم واإلقالع عن الشرك كقولب تعا يف سورة النساء (فأعرض عنهم
ِ
وعظح ُهم) .
ض َع ِن املشركني ) فقيل  :املراد ترك املقابلة  ,فلذلك قالوا إنب منسوخ  ,وهذا ضعيف ألن األمر
 قال الرازي  :قولب تعا ( َوأ حَع ِر ح
برتك املقابلة يف احلال ال يفيد األمر برتكها دائماً  ,وإذا كان األمر كذلك مل َيب التزام النسخ.
وقيل املراد ترك مقابلتهم فيما يأتونب من سفب  ,وأن يعدل صلوات هللا عليب إ الطريق الذي يكون أقرب إ القبول وأبعد عن التنفري
والتغليظ .
الفوائد :
 -1وجوب متابعة الوحي والعمل بب .
 -2أن الرسول  عبد يؤمر وينهى .
-3وجوب توحيد هللا .
 -4اإلعراض عن املشركني وعدم االنشغال هبم .
َنت َعلَحي َهم بََوكَ ٍ
يل (. ) )107
اّلِلُ َما أَ حش َرُكواح َوَما َج َعلحنَ َ
( َولَ حو َشاء ِ
اك َعلَحي َه حم َح َفيظ ا َوَما أ َ
[ األنعام . ] 107 :
----------

اّلِلُ َما أَ حش َرُكواح ) أي :بل لب املشيئة واحلكمة فيما يشاؤه وخيتاره ,ال يسأل عما يفعل وهم يسألون.
( َولَ حو َشاء ِ
اك َعلَحي َه حم َح َفيظا ) أي :حافظا حتفظ أعماهلم وأقواهلم .
( َوَما َج َعلحنَ َ
ِ
ِ
َنت َعلَحي َهم بََوكَ ٍ
ت
( َوَما أ َ
يل ) أي :موكل على أرزاقهم وأمورهم ( إِ حن َعلَحي َ
ت ُم َذكٌر * لَ حس َ
ك إِال الحبَالغُ ) كما قال تعا ( فَ َذكحر إِهمنَا أَنح َ
ك الحبالغُ وعلَيـنَا حِ
ِ ِ
اب ) .
َعلَحي ِه حم مبُ َسحيط ٍر )  ,وقال ( فَِإهمنَا َعلَحي َ َ َ َ ح
احل َس ُ
الفوائد :
 -1أن هللا لب احلكمة الكاملة  ,يف هدية من يشاء وإضالل من يشاء .
 -2أن اهلداية واإلضالل بيد هللا .
-3أن الرسول ليس بيده هداية أحد من اخللق  ,وإمنا هو مبلغ ونذير .
ون َِ
( والَ تَسبُّواح اله َذين ي حد ُعو َن َمن ُد َ
ك َزيهنها لَ ُك َِل أُ هم ٍة َع َملَ ُه حم ُثُه إَ َىل َرِّبََم هم حرَج ُع ُه حم فَ يُ نَبَِئُ ُهم َِبَا
اّلِلَ َع حدوا بَغَ حَري َعل ٍحم َك َذلَ َ
سبُّواح ِ
ََ
اّلِل فَ يَ ُ
َ ُ
َكانُواح يَ حع َملُو َن (. ) )108
[ األنعام . ] 108 :
--------ون َِ
( والَ تَسبُّواح اله َذين ي حد ُعو َن َمن ُد َ
اّلِلَ َع حدوا بَغَ حَري َعل ٍحم ) يقول تعا ناهيا لرسولب  واملؤمنني عن سب آهلة املشركني,
سبُّواح ِ
ََ
اّلِل فَ يَ ُ
َ ُ
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وإن كان فيب مصلحة ,إال أنب يرتتب عليب مفسدة أعظم منها ,وهي مقابلة املشركني بسب إلب املؤمنني ,وهو هللا ال إلب إال هو.
 قال ابن عاشور  :واملخاطب هبذا النهي املسلمون ال الرسول صلى هللا عليب وسلم ألن الرسول مل يكن فحاشاً وال سباباً ألن
ُخلقب العظيم حائل بينب وبني ذلك  ,وألنب يدعوهم مبا ينزل عليب من القرآن فإذا شاء هللا تركب من وحيب الذي ينزلب  ,وإمنا كان
املسلمون لغريهتم على اإلسالم رمبا َتاوزوا احلد ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصنام املشركني.
روى الطربي عن قتادة قال  :كان املسلمون يسبون أوثان الكفار فريدون ذلك عليهم فنهاهم هللا أن يستَسبوا لرهبم .
وهذا أصح ما روي يف سبب نزول هذه اآلية وأوفَـ ُقب بنظم اآلية.

 قال ابن كثري  :ومن هذا القبيل -وهو ترك املصلحة ملفسدة أرجح منها -ما جاء يف الصحيح أن رسول هللا  قال :ملعون من
سب والديب  ,قالوا يا رسول هللا ,وكيف يسب الرجل والديب؟ قال" :يسب أبا الرجل فيسب أباه ,ويسب أمب فيسب أمب" .أو كما
قال ,عليب السالم .

 قال القرطيب  :قال العلماء  :حكمها باق يف هذه األمة على كل حال  ,فمىت كان الكافر يف منعة وخيف أنب إ حن سب املسلمون

صلباهنم وال
أصنامب أو أمور شر َيعتب أن يَ ُسب هو اإلسالم أو النيب عليب الصالة والسالم أو اّلِلَ عز وجل مل حيل للمسلم أن يسب ُ
كنائسهم ألنب مبنزلة البعث على املعصية أ  .هـ  ,أي على زيادة الكفر.
وليس من السب إبطال ما خيالف اإلسالم من عقائدهم يف مقام اجملادلة ولكن السب أن نباشرهم يف غري مقام املناظرة بذلك .

 قال الشوكاين  :ويف هذه اآلية دليل على أن الداعي إ احلق  ,والناهي عن الباطل  ,إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد
منب من انتهاك حرم  ,وخمالفة حق  ,ووقوع يف باطل أشد كان الرتك أو بب  ,بل كان واجباً عليب  ,وما أنفع هذه اآلية وأجل فائدهتا
ملن كان من احلاملني حلجج هللا  ,املتصدين لبياهنا للناس  ,إذا كان بني قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم مبعروف تركوه  ,وتركوا
غريه من املعروف.
 قال ابن القيم  :وإذا تدبرت الشريعة وجدهتا قد أتت بسد الذرائع إ احملرمات وذلك عكس باب احليل املوصلة إليها  ,فاحليل
وسائل وأبواب إ احملرمات وسد الذرائع عكس ذلك فبني البابني أعظم تناقض والشارع حرم الذرائع وإن مل يقصد هبا احملرم إلفضائها
إليب فكيف إذا قصد هبا احملرم نفسب .
فنهى هللا تعا عن سبع آهلة املشركني لكونب ذريعة إ أن يسبوا هللا سبحانب وتعا عدوا وكفرا على وجب املقابلة .
وأخرب النيب  أن من أكرب الكبائر شتم الرجل والديب قالوا  :وهل يشتم الرجل والديب قال  :نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه
ويسب أمب فيسب أمب .
وملا جاءت صفية رضي هللا تعا عنها تزوره  وهو معتكف قام معها ليوصلها إ بيتها فرآِها رجالن من األنصار فقال  :على
رسلكما إهنا صفية بنت حييي فقاال  :سبحان هللا ! يا رسول هللا فقال  :إن الشيطان َيري من ابن آدم جمرى الدم وإين خشيت أن
يقذف يف قلوبكما شراً  ,فسد الذريعة إ ظنهما السوء بإعالمهما أهنا صفية .
وأمسك  عن قتل املنافقني مع ما فيب من املصلحة لكونب ذريعة إ التنفري وقول الناس  :إن حممداً يقتل أصحابب .
وحرم القطرة من اخلمر وإن مل حتصل هبا مفسدة الكثري لكون قليلها ذريعة إ شرب كثريها .
وهنى هللا سبحانب النساء أن  :يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن  ,فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إ ظهور صوت اخللخال
الذي هو ذريعة إ ميل الرجال إليهن هناهن عنب .
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وأمر هللا سبحانب الرجال والنساء بغض أبصارهم ملا كان النظر ذريعة إ امليل واحملبة اليت هي ذريعة إ مواقعة احملظور .
ك َزيهنها لَ ُك َِل أُ هم ٍة َع َملَ ُه حم ) أي :وكما زينا هلؤالء القوم حب أصنامهم واحملاماة هلا واالنتصار ,كذلك زينا لكل أمة من األمم
( َك َذلَ َ

اخلالية على الضالل عملهم الذي كانوا فيب ,وهلل احلجة البالغة ,واحلكمة التامة فيما يشاؤه وخيتاره.

 جاء يف آية أخرى ( َوَزيه َن َهلُ ُم الشحهيطَا ُن أ حَع َما َهلُ حم ) فأضاف التزيني للشيطان  ,وذلك من باب إضافة الشيء إ سببب .
( ُثُه إَ َىل َرِّبََم هم حرَج ُع ُه حم ) أي  :معادهم ومصريهم .
َ َ
شرا فشر.
( فَ يُ نَبِئُ ُهم ِبَا َكانُواح يَ حع َملُو َن ) أيَ :يازيهم بأعماهلم ,إن ً
خريا فخري ,وإن ً

 قال ابن عطية  :قولب تعا ( مث إ رهبم مرجعهم فينبئهم ) يتضمن وعداً مجيالً للمحسنني ووعيداً ثقيالً للمسيئني.
قال ابن عاشور  :قولب تعا (إِ َ َرهبِِم ) والعدول عن اسم اجلاللة إ لفظ ( رهبم ) لقصد هتويل الوعيد وتعليل استحقاقب بأهنم
يرجعون إ مالكهم الذي خلقهم فكفروا نعمب وأشركوا بب فكانوا كالعبيد اآلبقني ِ
يطوفون ما يطوفون مث يقعون يف يد مالكهم.
واإلنباء  :اإلعالم  ,وهو توقيفهم على سوء أعماهلم.
الفوائد :
 -1حتر م سب هللا .
 -2سد الذرائع .
-3من عقوبة هللا لإلنسان أن يزين لب سوء عملب .
 -4إثبات البعث .
-5إثبات احلساب واجلزاء .
 -6هتديد الكفار بيوم املعاد .
ات َعن َد َِ
( وأَقحسمواح بَ َِ
اءت الَ يُ حؤَمنُو َن
اّلِل َوَما يُ حش َع ُرُك حم أَنه َها إَذَا َج ح
اّلِل َج حه َد أ حَميَاِنََ حم لَئَن َجاءتح ُه حم آيَةٌ لهيُ حؤَمنُ هن َّبَا قُ حل إَ هُنَا اآليَ ُ
َ َُ
() )109
[ األنعام . ] 109 :
---------( وأَقحسمواح بَ َِ
إخبارا عن املشركني :إهنم أقسموا باهلل جهد أمياهنم ,أي :حلفوا أميانًا مؤكدة .
اّلِل َج حه َد أ حَميَاِنََ حم ) يقول تعا
َ َُ
ً
 اجلَهد بالفتح هو املشقة  ,واجلُهد  :الوسع  ,تقول  :بذلت ُجهدي  :أي وسعي  ,وبلغ مين اجلَهد  :أي املشقة .
( لَئَن َجاءتح ُه حم آيَةٌ ) أي :معجزة وخارق .
( لهيُ حؤَمنُ هن َّبَا ) أي :ليُصدقُنها .
قال املاوردي  :هؤالء قوم من مشركي أهل مكة حلفوا باهلل لرسولب  لئن جاءهتم آية اقرتحوها ليؤمنن هبا  ,قال ابن جريج  :هم
املستهزئون.
واختلف يف اآلية اليت اقرتحوها على ثالثة أقاويل :
أحدها  :أن َتعل لنا الصفا ذهباً.
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ك َجنهةٌ ِمن هَِن ٍيل و ِعنَ ٍ
ك َح هىت تَـ حف ُجَر لَنَا ِم َن األ حَر ِ
ب فَـتُـ َف ِجَر األَنحـ َه َار
ض يَنبُوعاً أ حَو تَ ُكو َن لَ َ
الثاين  :ما ذكره هللا يف آخر ( لَن نـ حُّؤِم َن لَ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ت َعلَينَا كِ َس َفاً ) إ قولب ( كِتَاباً نَـ حق ُرؤهُ ) فأمر هللا نبيب حني أقسموا لب أن يقول هلم ( قُ حل
خالَ َهلَا تَـ حفجرياً أ حَو تُسق َط ال هس َماءَ َك َما َز َع حم َ
اّلِلِ ) .
ات ِعحن َد ه
إِهمنَا اآليَ ُ
ِ
ِِ
ِ
ني ) قال املشركون  :أنزهلا
والثالث  :أنب ملا نزل قولب تعا يف الشعراء ( إِن ن َ
هشأح نـُنَـ ِزحل َعلَي ِهم م َن ال هس َماء آيَةً فَظَله ح
ت أ حَعنَاقُـ ُهم َهلَا َخاضع َ
علينا حىت نؤمن هبا إن كنت من الصادقني  ,فقال املؤمنون  :يا رسول هللا أنزهلا عليهم ليؤمنوا  ,فأنزل هللا تعا هذه اآلية .
ات َعن َد َِ
وعنادا ,ال على سبيل اهلدى واالسرتشاد :إمنا
( قُ حل إَ هُنَا اآليَ ُ
كفرا ً
اّلِل ) أي :قل يا حممد هلؤالء الذين يسألونك اآليات تعنتًا و ً
مرجع هذه اآليات إ هللا ,إن شاء أجابكم ,وإن شاء ترككم .
اءت الَ يُ حؤَمنُو َن ) قيل :املخاطب ب ( َوَما يُ حشعُِرُك حم ) املشركون ,وإليب ذهب جماهد كأنب يقول هلم :وما
( َوَما يُ حش َع ُرُك حم أَنه َها إَ َذا َج ح
يدريكم بصدقكم يف هذه األميان اليت تقسمون هبا  ,وعلى هذا فالقراءة" :إهنا إذا جاءت ال يؤمنون" بكسر "إهنا" على استئناف
اخلرب عنهم بنفي اإلميان عند جميء اآليات اليت طلبوها .
وقيل :املخاطب بقولب ( َوَما يُ حشعُِرُك حم) املؤمنون ,أي :وما يدريكم أيها املؤمنون ,وعلى هذا فيجوز يف (أَنـ َهها) الكسر كاألول والفتح
ك أَال تَ حس ُج َد إِ حذ
ت ال يـُ حؤِمنُو َن) صلة كما يف قولب ( َما َمنَـ َع َ
على أنب معمول يشعركم ,وعلى هذا فتكون "ال" يف قولب (أَنـ َهها إِذَا َجاءَ ح
ٍ
هه حم ال يَـحرِج ُعو َن) أي :ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أهنم يرجعون .وتقديره يف هذه
أ ََم حرتُ َ
ك) ,وقولب ( َو َحَر ٌام َعلَى قَـحريَة أ حَهلَ حكنَ َ
اها أَنـ ُ
اآلية :وما يدريكم -أيها املؤمنون الذين تودون هلم ذلك حرصا على إمياهنم -أهنا إذا جاءهتم اآليات يؤمنون .
الفوائد :
 -1شدة عناد ومترد املشركني .
-2ذم احللف كذباً .
-3كذب هؤالء املشركني  ,فلقد جاءهتم اآليات واحلجج البينات ومل يؤمنوا .
-4أن الرسول مبلغ عن هللا  ,فليس بيده جميء اآليات أو عدمها .
 -5حكمة هللا يف جميء اآليات أو عدمها .

( ونُ َقلَِ َ
ارُه حم َك َما ََلح يُ حؤَمنُواح بَ َه أَ هو َل َم هرةٍ َونَ َذ ُرُه حم َِف طُغحيَاِنََ حم يَ حع َم ُهو َن (. ) )110
ب أَفحئ َدتَ ُه حم َوأَبح َ
صَ
َ ُ

[األنعام . ]106 :
---------( ونُ َقلَِ َ
ارُه حم َك َما ََلح يُ حؤَمنُواح بَ َه أَ هو َل َم هرةٍ) أي وحنول قلوهبم عن االميان كما مل يؤمنوا مبا أنزل من القرآن أول مرة.
ب أَفحئ َدتَ ُه حم َوأَبح َ
صَ
َ ُ
ِ
 قال ابن اجلوزي  :قولب تعا ( ونقلب أفئدهتم وأبصارهم ) .
التقليب  :حتويل الشيء عن وجهب.
ويف معىن الكالم أربعة أقوال.
أحدها  :لو أتيناهم بآية كما سألوا  ,لقلبنا أفئدهتم وأبصارهم عن اإلميان هبا  ,و ُححلنا بينهم وبني اهلدى  ,فلم يؤمنوا كما مل يؤمنوا مبا
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رأوا قبلها  ,عقوبة هلم على ذلك.
وإ هذا املعىن ذهب ابن عباس  ,وجماهد  ,وابن زيد.
والثاين  :أنب جواب لسؤاهلم يف اآلخرة الرجوع إ الدنيا ؛ فاملعىن  :لو ُرُّدوا حلُحلنا بينهم وبني اهلدى كما ُححلنا بينهم وبينب أول مرة وهم
يف الدنيا  ,روى هذا املعىن ابن أيب طلحة عن ابن عباس.
 وقال القرطيب  ( :ونـُ َقلِ ِ
ص َارُه حم َك َما َملح يـُ حؤِمنُوا بِِب أَهوَل َمهرةٍ ) .
ب أَفحئ َدتَـ ُه حم َوأَبح َ
َ ُ
ِِ
هذه آية ُم حش ِكلة  ,وال ِسيما وفيها ( َونَ َذ ُرُه حم ِيف طُ حغيَاهن حم يَـ حع َم ُهو َن ) .
قيل  :املعىن ونقلب أفئدهتم وأنظارهم يوم القيامة على هلب النار ِ
وحر اجلمر ؛ كما مل يؤمنوا يف الدنيا.
( َونَ َذ ُرُه حم ) يف الدنيا  ,أي منهلهم وال نعاقبهم ؛ فبعض اآلية يف اآلخرة  ,وبعضها يف الدنيا.
ٍِ ِ
اشعةٌ ) فهذا يف اآلخرة  ( ,ع ِاملَةٌ نَ ِ
اصبَةٌ ) يف الدنيا.
َ
ونظريها ( ُو ُجوهٌ يَـ حوَمئذ َخ َ
دعوهتم
وقيل  :ونقلب يف الدنيا ؛ أي حنول بينهم وبني اإلميان لو جاءهتم تلك اآلية  ,كما ُحلنا بينهم وبني اإلميان أول مرة ؛ ملا َ
أظهرت املعجزة.
و َ
ني املرء َوقَـحلبِ ِب)  ,واملعىن :كان ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءهتم اآلية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوهبم؛
ويف التنزيل ( َو حاعلَ ُمواح أَ هن هللا َحيُ ُ
ول بَـ ح َ
قلوهبم وأبصارهم.
فإذا مل يؤمنوا كان ذلك بتقليب هللا َ
 وقال ابن القيم  :واختلف يف قولب ( كما مل يؤمنوا بب أول مرة ) .

فقال كثري من املفسرين  :املعىن حنول بينهم وبني اإلميان لو جاءهتم اآلية كما حلنا بينهم وبني اإلميان أول مرة .
قال ابن عباس يف رواية عطاء عنب  :ونقلب أفئدهتم وأبصارهم حىت يرجعوا إ ما سبق عليهم من علمي قال وهذا كقولب (واعلموا أن
هللا حيول بني املرء وقلبب) .
وقال آخرون املعىن  :ونقلب أفئدهتم وأبصارهم لرتكهم اإلميان بب أول مرة فعاقبناهم بتقليب أفئدهتم وأبصارهم .
وهذا معىن حسن  ,فإن كاف التشبيب تتضمن نوعاً من التعليل كقولب ( وأحسن كما أحسن هللا إليك ) .
وقولب ( كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون فاذكروين
أذكركم ) والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيب  :اإلعالم بأن اجلزاء من جنس العمل يف اخلري والشر  ,والتقليب حتويل الشيء من
وجب إ وجب  ,وكان الواجب من مقتضى إنزال اآلية  ,ووصوهلم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءهتم  ,ألهنم رأوها عياناً  ,وعرفوا
أدلتها  ,وحتققوا صدقها  ,فإذا مل يؤمنوا كان تقليباً لقلوهبم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليب
( َونَ َذ ُرُه حم ) أي  :نرتكهم .
( َِف طُ حغيَاِنََ حم ) يف كفرهم وضالهلم .
( يَ حع َم ُهون ) يتخبطون ويرتددون .

الفوائد :
 -1خطر رد احلق .
 -2خطر عقوبة الذنوب واملعاصي .
 -3من عقوبات هللا للعبد أن يقلب قلبب عن احلق .
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 -4سؤال هللا أن يثبت القلب وأن ال يزيغب .
-5احلذر من الذنوب القلبية .
األحد 1435 / 5 / 15 /هـــ
 -6من عقوبة هللا للعبد أن َيعلب مقيماً على املعاصي ويعطيب من الدنيا استدراجاً .
اّلِلُ َولَ َك هن أَ حكثَ َرُه حم
ش حرنَا َعلَحي َه حم ُك هل َش حي ٍء قُبًُلا هما َكانُواح لَيُ حؤَمنُواح إَاله أَن يَ َ
( َولَ حو أَنهنَا نَ هزلحنَا إَلَحي َه ُم ال َحمآلئَ َكةَ َوَكله َم ُه ُم ال َحم حوتَى َو َح َ
اء ِ
شَ
َحُي َهلُو َن ( . ) ) 111
[ األنعام . ] 111 :
---------اّلِلُ ) يقول تعا :
ش حرنَا َعلَحي َه حم ُك هل َش حي ٍء قُبًُلا هما َكانُواح لَيُ حؤَمنُواح إَاله أَن يَ َ
( َولَ حو أَنهنَا نَ هزلحنَا إَلَحي َه ُم ال َحمآلئَ َكةَ َوَكله َم ُه ُم ال َحم حوتَى َو َح َ
اء ِ
شَ
ولو أننا أجبنا سؤال هؤالء الذين أقسموا باهلل جهد أمياهنم ( لَئِ حن َجاءَتحـ ُه حم آيَةٌ لَيُـ حؤِمنُ هن ِهبَا ) فنزلنا عليهم املالئكة ,أي :ختربهم بالرسالة
اّلِلِ َوالح َمالئِ َك ِة قَبِيال ) ( قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أوَت رسل هللا ) .
من هللا بتصديق الرسل ,كما سألوا فقالوا ( أ حَو تَأحَِتَ بِ ه
ِ
( وقَ َ ه ِ
ِ
استَ حكبَـُروا ِيف أَنحـ ُف ِس ِه حم َو َعتَـ حوا ُعتُـ ًّوا َكبِ ًريا ) .
ين ال يَـحر ُجو َن لَِقاءَنَا لَ حوال أ َ
ُنزل َعلَحيـنَا الح َمالئ َكةُ أ حَو نَـَرى َربـهنَا لََقد ح
ال الذ َ
َ
( َوَكله َم ُه ُم ال َحم حوتَى ) بأن أحييناهم وشهدوا حبقية اإلميان حسبما اقرتحوه بقوهلم ( فَأحتُواح بِئَابَائِنَا ) .
 قال ابن كثري  :أي فأخربوهم بصدق ما جاءهتم بب الرسل .
ش حرنَا َعلَحي َه حم ُك هل َش حي ٍء قُبًُل ) أي  :ومجعنا هلم كل شيء من اخلالئق عياناً ومشاهدة .
( َو َح َ
 وقُـبُ ًال  -بضم القاف والباء  -حال من « كل شيء » وفيب أوجب :
اْلول  :أنب مجع قبيل مبعىن كفيل مثل قليب وقلب  ,أى  :وحشرنا عليهم كل شيء من املخلوقات ليكونوا كفالء بصدقك.
والثاين  :أنب مفرد كقبل اإلنسان ودبره فيكون معناه املواجهة واملعاينة ومنب آتيك قبالً ال دبراُ ؛ أى آتيك من قبل وجهك  ,واملعىن.
وحشرنا عليهم كل شيء مواجهة وعياناً ليشهدوا بأنك على احلق.

والثالث  :أن يكون قبال مجع قبيل لكن مبعىن مجاعة مجاعة أو صنفاً صنفاً  ,واملعىن  :وحشرنا عليهم كل شيء فوجاً فوجاً ونوعاً نوعاً
( التفسري الوسيط ) .
من سائر املخلوقات ليشهدوا بصدقك.
اّلِلُ ) أي :إن اهلداية إليب ,ال إليهم .بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ,وهو الفعال ملا يريد ,وال
شاءَ ه
( َما َكانُوا لَيُ حؤَمنُوا إَال أَ حن يَ َ
ِ
ِ هِ
ك
هت َعلَحي ِه حم َكل َمةُ َربِ َ
ين َحق ح
يسأل عما يفعل وهم يسألون  ,لعلمب وحكمتب  ,وسلطانب وقهره وغلبتب .وهذه اآلية كقولب تعا ( إ هن الذ َ
ِ
ٍ
ِ
يم ) .
ال يـُ حؤمنُو َن َ .ولَحو َجاءَتحـ ُه حم ُك ُّل آيَة َح هىت يَـَرُوا الح َع َذ َ
اب األل َ
 قال السمرقندي  :قولب تعا ( ولو أننا أنزلنا إليهم املالئكة ) كما سألوا حىت يشهدوا بأنك رسول هللا ( َوَكله َم ُه ُم املوتى ) بأنك
رسول هللا ( َو َح َشحرنَا َعلَحي ِه حم ُكله َش حيء قُـبُالً ) قرأ نافع وابن عامر ( قُـبُالً ) بكسر القاف ونصب الباء.
وقرأ الباقون بالضم  ,فمن قرأ بالضم فمعناه مجاعة القبيل .والقبيل الكفيل.
ويقال قبالً  :أي أصنافاً من اآلدميني ومن املالئكة ومن الوحش.
ومن قرأ ( قُـبُالً ) بالكسر معناه  :وحشرنا عليهم كل شيء معاينة فعاينوه.
 وقال ابن اجلوزي  :ومعىن اآلية ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة كما سألوا ,وكلمهم املوتى ,فشهدوا لك بالنبوة (وحشرنا) أي :مجعنا
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( عليهم كل شيء ) يف الدنيا ( قبالً ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء هللا )  ,فأخرب أن وقوع اإلميان مبشيئتب  ,ال كما ظنوا أهنم مىت شاؤوا
آمنوا  ,ومىت شاؤوا مل يؤمنوا.
( َولَ َك هن أَ حكثَ َرُه حم َحُي َهلُو َن ) قال الطربي  :أي َيهلون أن األمر مبشيئة هللا تعا  ,حيسبون أن اإلميان إليهم  ,والكفر بأيديهم  ,مىت
شاءوا آمنوا  ,ومىت شاءوا كفروا  ,وليس األمر كذلك  ,ذلك بيدي ال يؤمن منهم إال من هديتب لب فوفقتب  ,وال يكفر إال من خذلتب
فأضللتب  ( .تفسري الطربي ) .
وقيل الضمري يعود على املؤمنني فيكون املعىن .ولكن أكثر املؤمنني َيهلون عدم إميان أولئك املشركني عند جميء اآليات جلهلهم عدم
مشيئة اّلِل  -تعا  -إلمياهنم  ,فيتمنون جميء اآليات طمعاً يف إمياهنم.
الفوائد :

-1إثبات علو هللا تعا .
-2أن اهلداية بيد هللا تعا .
 -3أن من مل يشأ هللا أن يهديب فلن يهتدي .
 -4تعنت هؤالء الكفار .
-5فضل العلم حبكمة هللا وأوامره وذم اجلهل .
نس وا حجلَ َن ي َ
َ
َ َ
ض ُه حم إَ َىل بَ حع ٍ
ض ُز حخ ُر َ
ف الح َق حو َل غُ ُرورا َولَ حو َشاء َربُّ َ
وحي بَ حع ُ
( َوَك َذلَ َ
ك َما فَ َعلُوهُ
يب َع ُد ِوا َشيَاط َ
ني ا َإل َ َ ِ ُ
ك َج َعلحنَا ل ُك َِل نَ ٍِ
فَ َذرهم وما ي حفت رو َن ( )112ولَتصغَى إَلَي َه أَفحئَ َدةُ اله َذين الَ ي حؤَمن و َن بَ َ
ض حوهُ َولَيَ حق ََرتفُواح َما ُهم ُّم حق ََرتفُ و َن )( . )113
اآلخ َرةَ َولَيَ حر َ
َ ُ ُ
ََ ح ح
حُ ح ََ َ َ ُ
[األنعام . ] 113 – 112 :
---------َ
َ َ
ني ا َإل َ
نس َوا حجلَ َِن ) يقول تعا  :وكما جعلنا لك -يا حممد -أعداءً خيالفونك ,ويعادونك
( َوَك َذلَ َ
يب َع ُد ِوا َشيَاط َ
ك َج َعلحنَا ل ُك َِل نَ ٍِ
جعلنا لكل نيب من قبلك أيضاً أعداء فال َحيزنك ذلك .
ِ
ِ
ك).
كما قال تعا ( فَِإ حن َك هذبُ َ
ب ُر ُس ٌل ِم حن قَـحبل َ
وك فَـ َق حد ُكذ َ
ِ
ِ
ِ
صُرنَا ) .
ت ُر ُس ٌل ِم حن قَـحبل َ
وقال تعا ( َولََق حد ُكذبَ ح
اه حم نَ ح
صبَـُروا َعلَى َما ُكذبُوا َوأُوذُوا َح هىت أَتَ ُ
ك فَ َ
ِ
ال لَك إِال ما قَ حد قِ ِ
ك لَ ُذو م حغ ِفرةٍ وذُو ِع َق ٍ
اب أَلِي ٍم ) .
ك إِ هن َربه َ
يل ل ُّلر ُس ِل ِم حن قَـحبل َ
وقال تعا ( َما يـُ َق ُ َ َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ) .
وقال تعا َ ( :وَك َذل َ
ك َج َعحلنَا ل ُك ِل نَِ ٍيب َع ُد ًّوا م َن الح ُم حج ِرم َ
وقال ورقة بن نوفل لرسول هللا  : إنب مل يأت أحد مبثل ما جئت بب إال عودي .
 واملراد بشياطني اإلنس واجلن  ,واملردة من النوعني .والشيطان  :كل عات متمرد من اإلنس واجلن.
ِ
ك َج َعحلنَا لِ ُك ِل نِِ ٍيب ) يـُ َع ِزي نبيب ويسليب  ,أي كما ابتليناك هبؤالء القوم فكذلك جعلنا لكل نيب
 قال القرطيب :قولب تعا ( َوَك َذل َ
قَـحبـلَك ( َع ُدواً ) أي  :أعداء.
ِ
ِ
س و حِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ني حِ
صهر َح ِيف
ني ُهنَا أَ هن أ حَع َداءَ حاألَنحبِيَاء ُه حم َشيَاط ُ
 قال الشنقيطي َ :هذه حاآليَة الح َك ِرميَة أَنهبُ َج َع َل ل ُك ِل نَِ ٍيب َع ُد ًّوا َ ,وبَـ ه َ
اجل ِن َ ,و َ
اإلنح ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ك َعلَى أَ هن الح ُمَر َاد
ني ) ؛ فَ َد هل َذل َ
ني َ ,وُه َو قَـ حولُبُ ( َوَك َذل َ
ك َج َعحلنَا ل ُك ِل نَِ ٍيب َع ُد ًّوا م َن الح ُم حج ِرم َ
آخَر أَ هن أ حَع َداءَ حاألَنحبِيَاء م َن الح ُم حج ِرم َ
َم حوض ٍع َ
ِ
ِ
ك ِيف قَـولِِب ( وإِ َذا خلَوا إِ َ َشي ِ
اإلنح ِ ِ
ِ
اجلِ ِن َ ,وذَ َكر ِيف َه ِذهِ حاآليَِة أَ هن ِم َن حِ
ني حِ
اإلنح ِ
اطينِ ِه حم قَالُوا
س َو ح
صهر َح بِ َذل َ
س َشيَاط َ
ني َشيَاط ُ
بِالح ُم حج ِرم َ
ني َ ,و َ
َ
ح َ َح
َ
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إِنها مع ُكم حاآليةَ )  ,وقَ حد جاء ح ِ ِ
ِ
ك مرفُوعا ِمن ح ِد ِ
يث أَِيب َذ ٍر ِعحن َد حِ
ب تُ َس ِمي ُك هل ُمتَ َم ِرٍد َشحيطَانًا ,
اإل َم ِام أ ح
َمحَ َد َو َغ حِريه َ ,والح َعَر ُ
اخلَبَـُر ب َذل َ َ ح ً ح َ
ََ ح َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجل ِن أ حَو م َن حِ
اإلنح ِ
ني  ,بَ َد ٌل م حن
س َك َما ذَ َكحرنَا  ,أ حَو م حن َغ حريِهَا َ ,ويف ح
َس َواءٌ َكا َن ِم َن ح
َس َوُد َشحيطَا ٌن» َ ,وقَـ حولُبُ َ :شيَاط ُ
ب حاأل ح
احلَديث « :الح َكحل ُ
ِ
ول أَهوُل لِـ « َج َعحلنَا»  ,والث ِ
ني حِ
اإلنح ِ
س َوا حجلِ ِن َع ُد ًّوا .
قَـ حولِِب َ :ع ُد ًّوا  ,أ حَو َم حف ُع ٌ
َي َ :ج َعحلنَا َشيَاط َ
هاين َ « :ع ُد ًّوا»  ,أ ح
َ

 قال السعدي  :ومن حكمة هللا تعا  ,يف جعلب لألنبياء أعداء ,وللباطل أنصاراً قائمني بالدعوة إليب ,أن حيصل لعباده االبتالء
واالمتحان ,ليتميز الصادق من الكاذب ,والعاقل من اجلاهل ,والبصري من األعمى.
ومن حكمتب  :أن يف ذلك بياناً للحق ,وتوضيحاً لب ,فإن احلق يستنري ويتضح إذا قام الباطل يصارعب ويقاومب  ,فإنب -حينئذ -يتبني
من أدلة احلق ,وشواهده الدالة على صدقب وحقيقتب ,ومن فساد الباطل وبطالنب ,ما هو من أكرب املطالب ,اليت يتنافس فيها
املتنافسون  ( .تفسري السعدي ) .

 ومن احلكم  :رفعة درجات األنبياء  ,وحصول أجر جماهدة األعداء اليت تدل على قوة اإلميان ورسوخب .
(ي َ
ض ُه حم إَ َىل بَ حع ٍ
ف الح َق حو َل غُ ُرورا ) أي :يلقي بعضهم إ بعض القول املزين املزخرف ,وهو املزوق الذي يغرت سامعب
ض ُز حخ ُر َ
وحي بَ حع ُ
ُ
من اجلهلة بأمره.

 قال السعدي  :أي يزين بعضهم لبعض األمر الذي يدعون إليب من الباطل ,ويزخرفون لب العبارات حىت َيعلوه يف أحسن صورة,
ليغرت بب السفهاء ,وينقاد لب األغبياء ,الذين ال يفهمون احلقائق ,وال يفقهون املعاين ,بل تعجبهم األلفاظ املزخرفة ,والعبارات املموهة,
فيعتقدون احلق باطالً والباطل حقاً .
ك َما فَ َعلُوهُ ) أي :وذلك كلب بقدر هللا وقضائب وإرادتب ومشيئتب أن يكون لكل نَيب عدو من هؤالء.
( َولَ حو َشاء َربُّ َ
( فَ َذ حرُه حم ) أي  :اتركهــم .

( َوَما يَ حفتَ ُرو َن ) أي :يكذبون ,أي :دع أذاهم وتوكل على هللا يف عداوهتم ,فإن هللا كافيك وناصرك عليهم.
َ
صغَى إَلَحي َه ) أي :ولتميل إليب .
( َولتَ ح
( أَفحئَ َدةُ اله َذين الَ ي حؤَمنو َن بَ َ
اآلخ َرةَ ) أي :قلوهبم وعقوهلم وأمساعهم.
َ ُ ُ
 قال السعدي  :ألن عدم إمياهنم باليوم اآلخر وعدم عقوهلم النافعة ,حيملهم على ذلك .

 وخص عدم إمياهنم باآلخرة بالذكر  -مع أهنم ال يؤمنون بأمور أخرى َيب اإلميان هبا  -ألن من مل يؤمن باآلخرة وما فيها من
ثواب وعقاب ميشى دائماً وراء شهواتب وأهوائب وال يتبع إال زخرف القول وباطلب ( .التفسري الوسيط ) .
ض حوهُ ) أي :حيبوه ويريدوه  ,وإمنا يستجيب لذلك من ال يؤمن باآلخرة ,كما قال تعا ( فَِإنه ُك حم َوَما تَـ حعبُ ُدو َن َ .ما أَنحـتُ حم َعلَحي ِب
( َولَيَ حر َ
ِ
ِِ
ني  .إِال من هو ِ
اجل ِحي ِم )  ,وقال تعا ( إِنه ُكم لَِفي قَـوٍل خمُحتَلِ ٍ
ك).
ك َعحنبُ َم حن أُف َ
ف  .يـُ حؤفَ ُ
بَِفاتن َ
َ ح َُ َ
صال حَ
ح
ح
( َولَيَ حق ََرتفُواح َما ُهم ُّم حق ََرتفُ و َن ) من الكذب واالفرتاء .
ِ
ض حوهُ ) بعد أن يصغوا إليب ,فيصغون إليب أوالً  ,فإذا مالوا إليب ورأوا تلك العبارات املستحسنة ,رضوه ,وزين
 قال السعدي َ ( :وليَـحر َ
يف قلوهبم ,وصار عقيدة راسخة,وصفة الزمة ,مث ينتج من ذلك ,أن يقرتفوا من األعمال واألقوال ما هم مقرتفون ,أي :يأتون من
الكذب بالقول والفعل ,ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة ,فهذه حال املغرتين بشياطني اإلنس واجلن ,املستجيبني لدعوهتم,وأما
أهل اإلميان باآلخرة ,وأولو العقول الوافية واأللباب الرزينة ,فإهنم ال يغرتون بتلك العبارات ,وال ختلبهم تلك التمويهات  ,بل ِهتهم
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مصروفة إ معرفة احلقائق ,فينظرون إ املعاين اليت يدعو إليها الدعاة ,فإن كانت حقاً قبلوها ,وانقادوا هلا ,ولو كسيت عبارات ردية,
وألفاظاً غري وافية ,وإن كانت باطالً ردوها على من قاهلا ,كائناً من كان ,ولو ألبست من العبارات املستحسنة ,ما هو أرق من احلرير.
الفوائد :

 -1سنة من سنن هللا  ,وهي وجود األعداء لألنبياء وأتباعهم .
 -2كثرة األنبياء .
 -3التسلية للنيب  مبا أصابب من أذى قومب .
 -4التسلية لكل داع إ احلق فيما يصيبب من أذى .
-5أهل الباطل يزخرفون باطلهم بالعبارات األنيقة لريوج على أصحاب القلوب الضعيفة .
-6خطر السماع ألهل الباطل واإلنصات هلم .
 -7أن اإلميان باآلخرة سبب للثبات .
َ
حكتَاب م َف ه ه َ
َ
َ
( أَفَ غَي ر هَ َ
ك بَا حْلََِق فًَلَ
اب يَ حعلَ ُمو َن أَنههُ ُمنَ هزٌل َِمن هربَِ َ
ين آتَ حي نَ ُ
اه ُم الحكتَ َ
اّلِل أَبح تَغي َح َك اما َو ُه َو الهذي أَنَ َز َل إَلَحي ُك ُم ال َ ُ
صًلا َوالذ َ
حَ
َ
ين (. ) )114
تَ ُكونَ هن م َن ال ُحم حم ََرت َ
[ األنعام . ] 114 :
---------( أَفَ غَي ر هَ
اّلِل أَبح تَ َغي َح َك اما ) أي  :قل هلم يا حممد أفغري هللا أطلب قاضياً بيين وبينكم ؟
حَ
شئت من أحبار اليهود أو النصارى ليخربنا عنك مبا
قال أبو حيان  :قال مشركوا قريش لرسول هللا  اجعل بيننا وبينك حكماً إن َ
يف كتاهبم من أمرك فنزلت .
َ
َ
صًلا ) أي  :أنزل إليكم القرآن بأوضح بيان  ,مفصالً فيب احلق والباطل  ,موضحاً اهلدى من
اب ُم َف ه
( َو ُه َو الهذي أَنَ َز َل إَلَحي ُك ُم الحكتَ َ
الضالل .
 املراد بالكتاب القرآن  ,والضمري يف ( إليكم ) خطاب للمشركني  ,فإن القرآن أُنزل إ الناس كلهم لالهتداء بب  ,فكما قال هللا
( مبا أنزل إليك أنزلب بعلمب ) قال ( يأيُّها الناس قد جاءكم بـُحرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ) ويف قولب ( إليكم ) هنا تسجيل
عليهم بأنهب قد بلغهم فال يستطيعون َتاهالً.
َ
هَ
اب ) من علماء اليهود والنصارى .
ين آتَ حي نَ ُ
اه ُم الحكتَ َ
( َوالذ َ
 قال أبو حيان :أي والذين أعطيناهم علم التوراة واإلُنيل والزبور والصحف ,واملراد علماء أهل الكتاب فهو عام مبعىن اخلصوص.
الكتاب  :أحبار اليهود  ,ألن الكتاب هو التوراة املعروف عند عامة العرب  ,وخاصة
 وقال ابن عاشور  :واملراد بالهذين آتاهم هللا
َ
ه
أحبار اليهود
أهل مكة  ,لرتدد اليهود عليها يف التجارة  ,ولرتدد أهل مكة على منازل اليهود بيَثرب وقُراها ولكون املقصود هبذا احلكم َ
ُ
أهل الكتاب.
خاصة قال ( آتيناهم الكتاب ) ومل يقل ُ :
ومعىن علم الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منزل من هللا  :أ ههنم َيدونب مصدقاً ملا يف كتاهبم  ,وهم يعلمون أن حممداً  مل يَدرس
كتاهبم على أحد منهم  ,إذ لو درسب لشاع حأمُره بينهم  ,وألعلنوا ذلك بني الناس حني ظهور دعوتب.
وهم أحرص على ذلك  ,ومل يَدعوه.
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وعلمهم بذلك ال يقتضي إسالمهم ألن العناد واحلسد يصداهنم عن ذلك.
ُ
ه
وقيل  :املراد بالذين آتاهم هللا الكتاب َ :من أسلموا من أحبار اليهود  ,مثل عبدا هلل بن سالَم.
ك بَا حْلَ َِق ) أي  :أن كل ما فيب من الوعد والوعيد َحلَق .
( يَ حعلَ ُمو َن أَنههُ ُمنَ هزٌل َِمن هربَِ َ
( فًَلَ تَ ُكونَ هن َم َن ال ُحم حم َرتين ) قيل  :اخلطاب للرسول خطاب ألمتب.
وقيل  :لكل سامع أي إذا ظهرت الداللة فال ينبغي أن ميرتي فيب.
وقيل  :هو من باب التهييج واإلهلاب كقولب ( وال تكونن من املشركني ) .
وقيل  ( :فال تكونن من املمرتين ) يف أن أهل الكتاب يعلمون أنب منزل من ربك باحلق وال يريبك جحود أكثرهم وكفرهم.

 قال ابن عاشور  :وحيتمل أن يكون املخاطب الرسول عليب الصالة والسالم  ,واملقصود من الكالم املشركون املمرتون  ,على
جاره ).
طريقة التعريض  ,كما يقال َ ( :
إياك أعين وامسعي يا ح
ومنب قولب تعا ( ولقد أوحي إليك وإ الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ) وهذا الوجب هو أحسن الوجوه  ,والتفريع فيب
كما يف الوجب الثاين.
الفوائد :
 -1ذم من طلب حكماً غري هللا .
 -2وجوب التحاكم إ هللا يف كل شيء .
 -3أن القرآن منزل غري خملوق .
-4أن القرآن ناسخ لكل الكتب .
 -5إثبات علو هللا تعا .
 -6أن القرآن فيب بيان طريق احلق واهلدى .
 -7أن علماء اليهود والنصارى يعرفون صدق القرآن مبا عندهم من علم .
َ
ك َ
ص حدقاا و َع حدالا اله مب َِد َل لَ َكلَماتََه و ُهو ال ه َ
يم (. ) )115
( َوََته ح
ت َكلَ َمةُ َربَِ َ
َُ
سم ُ
َ
َ َ َ
يع ال َحعل ُ
[ األنعام . ] 115 :
---------ك ) يعين القرآن .
( َوََته ح
ت َكلَ َمةُ َربَِ َ
ِ
ك ) قرأه اجلمهور بصيغة اجلمع وقرأه عاصم  ,ومحزة  ,والكسائي  ,ويعقوب  ,وخلف :
 قال ابن عاشور  :قولب َ ( :كل َمةُ َربِ َ
جلعل
َكلمة باإلفراد فقيل  :املراد بالكلمات أو الكلمة القرآن  ,وهو قول مجهور املفسرين  ,ونقل عن قتادة  ,وهو األظهر  ,املناسب ح
اجلملة معطوفة على مجلة ( والذين آتيناهم الكتاب ) فأما على قراءة اإلفراد فإطالق الكلمة على القرآن باعتبار أنب كتاب من عند هللا
 ,فهو من كالمب وقولب  ... ,وأما على قراءة الكلمات باجلمع فإطالقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليب من اجلمل واآليات  ,أو
باعتبار أنواع أغراضب من أمر  ,وهني  ,وتبشري  ,وإنذار  ,ومواعظ  ,وإخبار  ,واحتجاج  ,وإرشاد  ,وغري ذلك.
ومعىن متامها أن كل غرض جاء يف القرآن فقد جاء وافياً مبا يتطلبب القاصد منب.
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 قال املاوردي  :ويف متامب أربعة أوجب حمتملة :
أحدها  :متام ُح َج ِج ِب ودالئلب.
والثاين  :متام أحكامب وأوامره.
والثالث  :متام إنذاره بالوعد والوعيد.

والرابع  :متام كالمب واستكمال صوره.
( َ
ص حدقاا َو َع حدالا ) أي  :صدقاً يف األخبار وعدالً يف األحكام  ,فكلب حق وصدق وعدل وهدى  ... ,ال خيلق عن كثرة الرد  ,وال
ميل منب العلماء .
 قال السعدي  :قولب تعا ( وَمته ِ
ك ِص حدقًا َو َع حدال ) أي :صدقاً يف األخبار ,وعدالً يف األمر والنهي .فال أصدق من
ت َكل َمةُ َربِ َ
َ ح
أخبار هللا اليت أودعها هذا الكتاب العزيز ,وال أعدل من أوامره ونواهيب .
 قال ابن كثري  :قال قتادة :صدقاً فيما قال وعدالً فيما حكم .

يقول :صدقاً يف األخبار وعدال يف الطلب  ,فكل ما أخرب بب فحق ال مرية فيب وال شك  ,وكل ما أمر بب فهو العدل الذي ال عدل
ِ
وف ويـحنـهاهم ع ِن الحمحن َك ِر وُِحي ُّل َهلم الطهيِب ِ
ِ
ات
سواه ,وكل ما هنى عنب فباطل ,فإنب ال ينهى إال عن َم حف َسدة ,كما قال ( يَأح ُمُرُه حم بالح َم حعُر َ َ َ ُ ح َ ُ َ ُ ُ َ
ث).
َوُحيَ ِرُم َعلَحي ِه ُم ح
اخلَبَائِ َ
 قال البيضاوي  :قولب تعا ( وَمته ِ
ك ) بلغت الغاية أخباره وأحكامب ومواعيدهِ ( .ص حدقاً ) يف األخبار واملواعيد
ت َرب َ
َ ح
ت َكل َم ُ
( َو َع حدالً ) يف األقضية واألحكام .

 قال ابن عاشور  :الصدق  :املطابقة للواقع يف اإلخبار  :وحتقيق اخلرب يف الوعد والوعيد  ,والنفوذ يف األمر والنهي  ,فيشمل
دق كل ما يف كلمات هللا من نوع اإلخبار عن شؤون هللا وشؤون اخلالئق  ,والعدل  :إعطاء من يستحق ما يستحق  ,ودفع
الص ُ
االعتداء والظل ِم على املظلوم  ,وتدبري أمور الناس مبا فيب صالحهم.
َ َ َ َ ََ
وم االشهاد ) ويقال ( الَ
( اله ُمبَ ِدل ل َكل َماته ) يقول  :ال مغري لوعده كقولب ( إِنها لَنَ ُ
نصُر ُر ُسلَنَا والذين ءَ َامنُواح ِىف احلياة الدنيا َويَـ حوَم يَـ ُق ُ
ُمبَد َل لكلماتب ) يعين  :ال ينقض بعضها بعضاً وال يشبب كالم البشر.
 قال ابن اجلوزي  :ويف قولب ( ال ِ
مبدل لكلماتب ) قوالن :
أحدمها  :ال يقدر املفرتون على الزيادة فيها والنقصان منها.

والثاين  :ال ُخلف ملواعيده  ,وال مغري حلكمب.

 قال القرطيب  :ودلت اآلية على وجوب اتباع دالالت القرآن ؛ ألنب حق ال ميكن تبديلب مبا يناقضب  ,ألنب من عند حكيم ال
خيفى عليب شيء من األمور كلها.
( و ُهو ال ه َ
يع ) لسائر األصوات  ,باختالف اللغات على تفنن احلاجات .
سم ُ
َ َ
َ
يم ) الذي أحاط علمب بالظواهر والبواطن  ,واملاضي واملستقبل .
( ال َحعل ُ
الفوائد :
 -1إعجاز القرآن العظيم وعظمتب .
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ِ
ِ ِِ
ِِ
اختِالَفاً َكثِرياً ) .
 -2مصداق لقولب تعا ( أَفَالَ يـَتَ َدبـهُرو َن الح ُقحرآ َن َولَحو َكا َن م حن عند َغ حِري اّلِل لََو َج ُدواح فيب ح
-3صدق القرآن فيما أخرب  ,وعدل أحكامب .
 -4إثبات امسني من أمساء هللا وِها  :السميع والعليم .
يل هَ
َ
ضيَ
وك َعن َسبَ َ
ك ُه َو أَ حعلَ ُم َمن
ضلُّ َ
صو َن ( )116إَ هن َربه َ
اّلِل إَن يَتهبَ ُعو َن إَاله الظه هن َوإَ حن ُه حم إَاله ُيَحُر ُ
( َوإَن تُط حع أَ حكثَ َر َمن َِف اْل حَر َ ُ
َ َ
َ ََ
َ
ين (. ) )117
يَض ُّل َعن َسبيله َو ُه َو أَ حعلَ ُم بال ُحم حهتَد َ
[ األنعام . ] 117 -116 :
---------يل هَ
َ
ضيَ
وك َعن َسبَ َ
صو َن) يقول تعا  ,لنبيب حممد ,
ضلُّ َ
اّلِل إَن يَتهبَ ُعو َن إَاله الظه هن َوإَ حن ُه حم إَاله ُيَحُر ُ
( َوإَن تُط حع أَ حكثَ َر َمن َِف اْل حَر َ ُ
ِ
ضيِ
اّلِلِ ) فإن أكثرهم قد احنرفوا يف أدياهنم وأعماهلم,
وك َع حن َسبِ ِيل ه
ضلُّ َ
حمذراً عن طاعة أكثر الناس ( َوإِ حن تُط حع أَ حكثَـَر َم حن ِيف ح
األر ِ ُ
وعلومهم .فأدياهنم فاسدة ,وأعماهلم تبع ألهوائهم ,وعلومهم ليس فيها حتقيق ,وال إيصال لسواء الطريق.
بل غايتهم أهنم يتبعون الظن ,الذي ال يغين من احلق شيئاً  ,ويتخرصون يف القول على هللا ما ال يعلمون  ,ومن كان هبذه املثابة ,
ِ
عباده  ,ويصف هلم أحواهلم  ,ألن هذا -وإن كان خطاباً للنيب  فإن أمتب أسوة لب يف سائر األحكام ,اليت
فحري أن حيذر هللا منب َ
ليست من خصائصب ( .تفسري السعدي ) .
 ودلت هذه اآلية  ,على أنب ال يستدل على احلق ,بكثرة أهلب ,وال يدل قلة السالكني ألمر من األمور أن يكون غري حق ,بل
الواقع خبالف ذلك  ,فإن أهل احلق هم األقلون عدداً  ,األعظمون -عند هللا -قدراً وأجراً  ,بل الواجب أن يستدل على احلق
والباطل ,بالطرق املوصلة إليب  ( .السعدي ) .
 يف هذه اآلية أن أكثر الناس على غري احلق .
هاس ولَو حرص ِ ِ ِ
ني ) .
ت مبُحؤمن َ
كما قال تعا ( َوَما أَ حكثَـُر الن ِ َ ح َ َ ح َ
ِ
ِ
ني اثحـنَـ ح ِ
امحل فِ َيها ِمن ُك ٍل َزحو َج ح ِ
ك إِاله َمن َسبَ َق َعلَحي ِب الح َق حو ُل َوَم حن َآم َن َوَما َآم َن
ني َوأ حَهلَ َ
وقال تعا ( َح هىت إذَا َجاء أ حَمُرنَا َوفَ َار التهـن ُ
ُّور قُـحلنَا ح ح
ِ ِ
يل ) .
َم َعبُ إاله قَل ٌ
اب لَ َكا َن خرياً ههلم ِمحنـهم الحم حؤِمنُو َن وأَ حكثَـرهم الح َف ِ
وقال تعا ( ولَو آمن أ حَهل الح ِكتَ ِ
اس ُقو َن ) .
َح ُ ُ ُ ُ
َ ُُ ُ
َح ََ ُ
وقال تعا ( ولَ ِ
ـك هن أَ حكثَـَر الن ِ
هاس الَ يـُ حؤِمنُو َن ) .
َ
ِ
ني ) .
وقال تعا ( َولََق حد َ
ض هل قَـحبـلَ ُه حم أَ حكثَـُر حاألَهول َ
ِ
ِِ
ني ) .
وقال تعا ( إِ هن ِيف ذَل َ
ك َآليَةً َوَما َكا َن أَ حكثَـُرُهم ُّم حؤمن َ
اخلَبِ ِ
اخلَبِ ُ هِ
يث ) .
ك َكثحـَرةُ ح
وقال تعا ( قُل اله يَ حستَ ِوي ح
ب َولَحو أ حَع َجبَ َ
يث َوالطي ُ
وقال تعا ( إِ هن ال هس َ ِ ه
ب فِ َيها َولَ ِك هن أَ حكثَـَر الن ِ
هاس َال يـُ حؤِمنُو َن ) .
اعةَ َآلتيَةٌ ال َريح َ
هاس لََف ِ
وقال تعا ( َوإِ هن َكثِرياً ِم َن الن ِ
اس ُقو َن ) .
وقال تعا ( َوإِ هن َكثِرياً ِم َن الن ِ
هاس َع حن آيَاتِنَا لَغَافِلُو َن ) .
ِِ
ٍ
ِ ِ
ني ) .
وقال تعا ( َوَما َو َج حدنَا ألَ حكثَ ِرهم م حن َع حهد َوإِن َو َج حدنَا أَ حكثَـَرُه حم لََفاسق َ
ِ
َح ٌد ) متفق عليب .
هيب َوَم َعبُ الُّرَهحي ُ
ضح
وقال ُ ( ع ِر َ
هيب َوَم َعبُ الهر ُج ُل َوالهر ُجالَن َوالنِ ه
ط َوالنِ ه
ت النِ ه
ت َعلَ هى األ َُم ُم فَـَرأَيح ُ
س َم َعبُ أ َ
هيب لَحي َ
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فما أكثر ما ذم هللا عز وجل الكثرة يف كنابب  ,ومدح القلة :
فقال ( :اعملُوا آَ َل داوود ُشكحرا وقَلِ ِ ِ ِ
ور ) .
ي ال هش ُك ُ
حَ
يل م حن عبَاد َ
َُ َ ً َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض إِهال الهذين آَمنُوا وع ِملُوا ال ه ِ
ِ
ض ُه حم َعلَى بَـ حع ٍ
يل َما ُه حم ( .
وقال عز وجل َ ... ( :وإِ هن َكثِ ًريا ِم َن ح
اخلُلَطَاء لَيَحبغي بَـ حع ُ
َ َ ََ
صاحلَات َوقَل ٌ
ِ
ِ
ني اثحـنَـ ح ِ
امحل فِ َيها ِم حن ُك ٍل َزحو َج ح ِ
ك إِهال َم حن َسبَ َق َعلَحي ِب الح َق حو ُل َوَم حن
ني َوأ حَهلَ َ
وقال أيضاً تبارك وتعا َ :
(ح هىت إ َذا َجاءَ أ حَمُرنَا َوفَ َار التهـن ُ
ُّور قُـحلنَا ح ح
ِه ِ
يل ) .
آَ َم َن َوَما آَ َم َن َم َعبُ إال قَل ٌ
قال اإلمام الشاطيب  :وهذه سنة هللا يف اخللق  :أن أهل احلق يف جنب أهل الباطل قليل لقولب تعا  ( :وما أكثر الناس ولو حرصت
مبؤمنني ) وقولب ( وقليل من عبادي الشكور ) ولينجز هللا ما وعد بب نبيب  من عود وصف الغربة إليب فإن الغربة ال تكون إال مع
فقد األهل أو قلتهم وذلك حني يصري املعروف منكراً واملنكر معروفاً وتصري السنة بدعة والبدعة سنة .
حزب هللا وكثرةَ أعدائب ,ظنُّوا أن الغلبة إمنا هى بالكثرة ,وقالوا ( َغهر هؤ ِ
وقال ابن القيم  :وملا رأى املنافقون ومن ىف قلبب مرض قِلهة ِ
الء
َُ
َ
ِدينُـ ُه حم )  ,فأخرب سبحانب أن النصر بالتوكل عليب ال بالكثرة ,وال بالعدد ,وهللا عزيز ال يُغالَب ,حكيم ينصر َمن يستحق النصر ,وإن
كان ضعيفاً ,فعزتُب وحكمتُب أوجبت نصر ِ
الفئة املتوكِلَ ِة عليب" .
َ
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ( بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ غريباً .فطوّب للغرباء) أخرجب مسلم .
وسئل عنهم فقال  ( ناس صاحلون قليل يف ناس سوء كثري من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ) .
وعن معاوية  قال  :قال رسول هللا  ( افرتقت اليهود إ إحدى وسبعني فرقة ,وافرتقت النصارى إ اثنتني وسبعني فرقة,
وستفرتق هذه األ همة إ ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة وهي اجلماعة ) .
فقد جعل  الطائفة املنصورة الناجية يف مقابل الفرق اهلالكة قليل.
قال ابن مسعود  :اجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك .
وعن الفضيل بن عياض  :اتبع طرق اهلدى وال يضرك قلة السالكني واياك وطرق الضاللة وال تغرت بكثرة اهلالكني .
قال أبو شامة  :وحيث جاء األمر بلزوم اجلماعة؛ فاملراد بب لزوم احلق وإتباعب وإن كان املتمسك بب قليالً واملخالف كثرياً؛ ألن احلق
الذي كانت عليب اجلماعة األو من النيب  وأصحابب  وال نظر إ كثرة أهل الباطل .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ويف السنن  :إن هللا يبعث هلذه األمة يف رأس كل مائة سنة من َيدد هلا دينها ) .والتجديد إمنا يكون
بعد الدروس ,وذاك هو غربة اإلسالم.
وهذا احلديث يفيد املسلم أنب ال يغتم بقلة من يعرف حقيقة اإلسالم ,وال يضيق صدره بذلك ,وال يكون يف شك من دين اإلسالم,
ِ
ك ِممها أَنزلحنا إليك فَ ِ ه ِ
ِ
كما كان األمر حني بدأ .قال تعا  ( :فَِإن ُكنت ِيف َش ٍ
ك ) إ غري ذلك من
اب ِمن قَـحبل َ
َ
ََ َ ح
ين يَـ حقَرُؤو َن الحكتَ َ
اسأَل الذ َ
اآليات والرباهني الدالة على صحة اإلسالم .
قال اإلمام شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ( كتاب التوحيد  :باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب بعدما ذكر
حديث ابن عباس السابق)  :فيب مسائل :اخلامسة عشرة :مثرة هذا العلم ,وهو عدم االغرتار بالكثرة ,وعدم الزهد يف القلة .
وقال اإلمام الشوكاين  :عند قولب تعا ( وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل هللا ) أخربه هللا سبحانب بأنب إذا رام طاعة
أكثر من يف األرض أضلوه ,ألن احلق ال يكون إال بيد األقلني ,ومنهم الطائفة اليت تزال على احلق وال يضرها خالف من خيالفها,
كما ثبت ذلك عن رسول هللا . 
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قال العالمة ابن باز  :وليحذر كل مسلم أن يغرت باألكثرين  ,ويقول  :إن الناس قد ساروا إ كذا  ,واعتادوا كذا  ,فأنا معهم  ,فإن
هذه مصيبة عظمى  ,قد هلك هبا أكثر املاضني  ,ولكن أيها العاقل  ,عليك بالنظر لنفسك وحماسبتها والتمسك باحلق وإن تركب
ِ ِ
ضيِ
وك َع حن
ضلُّ َ
الناس  ,واحلذر مما هنى هللا عنب وإن فعلب الناس  ,فاحلق أحق باالتباع  ,كما قال تعا ( َوإ حن تُط حع أَ حكثَـَر َم حن ِيف حاأل حَر ِ ُ
هاس ولَو حرص ِ ِ ِ
ني ) وقال بعض السلف رمحهم هللا  ( :ال تزهد يف احلق لقلة السالكني
َسبِ ِيل ه
ت مبُحؤمن َ
اّلِلِ ) وقال تعا ( َوَما أَ حكثَـُر الن ِ َ ح َ َ ح َ
وال تغرت بالباطل لكثرة اهلالكني .
قال العالمة األلباين  :فاملؤمن ال يستوحش من قلة السالكني على طريق اهلدى وال يضره كثرة املخالفني .
َ َ
َ ََ
َ
ين ) هذه اآلية تقرير لآلية السابقة  ,وتأكيد ملا يفيده مضموهنا  ,أى :
( إَ هن َربه َ
ك ُه َو أَ حعلَ ُم َمن يَض ُّل َعن َسبيله َو ُه َو أَ حعلَ ُم بال ُحم حهتَد َ

إن ربك الذي ال ختفى عليب خافية هو أعلم منك ومن سائر خلقب مبن يضل عن طريق احلق وهو أعلم منك ومن سائر اخللق أيضاً
باملهتدين السالكني صراطب املستقيم  ,فعليك  -أيها العاقل  -أن تكون من فريق املهتدين لتسعد كما سعدوا واحذر أن تركن إ
فريق الضالني  ,فتشقى كما شقوا.
الفوائد :
 -1أن أكثر أهل األرض على غري احلق .
 -2على اإلنسان أن ال يغرت مبا هي الكثرة .
 -3أن العربة باحلق  ,فيجب اتباعب ولو أهلب قلة .
-4مسة هللا وحكمتب يف أهل الشر والضالل أكثر من أهل اخلري .
-5أن قلة السالكني قد يكون دليالً على احلق .
-6علم هللا الكامل  ,مبن يستحق اهلداية  ,ومبن يستحق الغواية .
 -7سؤال هللا اهلداية والثبات على احلق .

الثالثاء  1435 / 5 / 17 :ه

اّلِل علَي َه إَن ُكنتم بَآياتََه م حؤَمنَني ( )118وما لَ ُكم أَاله تَأح ُكلُواح َّمها ذُكَر اسم هَ
َ
َ َ
ص َل لَ ُكم هما َح هرَم
اّلِل َعلَحي َه َوقَ حد فَ ه
اس ُم ه َ ح
ُح َ ُ َ
( فَ ُكلُواح ّمها ذُك َر ح
ََ ح
َ حُ
َ َ
ضطُ َررُحُت إَلَحي َه وإَ هن َكثَريا لهي َ
ين (. ) )119
ضلُّو َن بَأ حَه َوائَ َهم بَغَ حَري َعل ٍحم إَ هن َربه َ
َعلَحي ُك حم إَاله َما ا ح ح
ا ُ
َ
ك ُه َو أَ حعلَ ُم بال ُحم حعتَد َ

[ األنعام . ] 119 -118 :
--------َ َ
( فَ ُكلُواح َّمها ذُكَر اسم هَ َ
ني ) هذا إباحة من هللا لعباده املؤمنني أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليب امسب,
اّلِل َعلَحيه إَن ُكنتُ حم بَآيَاتَه ُم حؤمنَ َ
َ حُ
ومفهومب :أنب ال يباح ما مل يذكر اسم هللا عليب ,كما كان يستبيحب كفار املشركني من أكل امليتات ,وأكل ما ذبح على النصب
وغريها .
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ِِ ِ ِ
 قال ابن جزى  :قولب تعا ( فَ ُكلُوا ِممها ذُكِر اسم هِ ِ
ني ) القصد هبذا األمر إباحة ما ذكر اسم هللا عليب,
اّلِل َعلَحيب إِ حن ُكحنتُ حم بَِآيَاتب ُم حؤمن َ
َ حُ
والنهي عما ذبح للنصب وغريها  ,وعن امليتة وهذا النهي يقتضيب دليل اخلطاب من األمر مث صرح بب يف قولب اآلَت
( أَاله تَأح ُكلُواح ِممها ذُكَِر اسم هللا َعلَحي ِب ) .

 روى أبو داود بسنده عن ابن عباس قال  :أتى ناس إ النيب  فقالوا يا رسول اّلِل إنا نأكل ما نقتل وال نأكل ما يقتل اّلِل -
فأنزل اّلِل  -فَ ُكلُوا ِممها ذُكِر اسم هِ ِ
وه حم إِنه ُك حم لَ ُم حش ِرُكون .
اّلِل َعلَحيب .إ قولب َوإِ حن أَطَ حعتُ ُم ُ
َ حُ
وذكر الواحدي أن املشركني قالوا  :يا حممد أخربنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها فقال اّلِل قتلها .قالوا .فتزعم أن ما قتلت أنت
ِ ِ
اّلِلِ َعلَحي ِب اآلية .
اس ُم ه
وأصحابك حالل وما قتل الصقر أو الكالب حالل وما قتلب اّلِل حرام فأنزل اّلِل تعا قولب  :فَ ُكلُوا ممها ذُكَر ح
واخلطاب يف اآلية الكرمية للمؤمنني الذين ضايقهم جدال املشركني هلم يف شأن الذبائح.
واملعىن كلوا أيها املؤمنون مما ذكر اسم اّلِل عليب عند ذحبب واتركوا ما ذكر عليب اسم غريه كاألوثان أو ما ذبح على النصب  ,أو ما ذكر
اسم مع امسب  -تعا  -أو ما مات حتف أنفب  ,وال تضرنكم خمالفتكم للمشركني يف ذلك فإهنم ما يتبعون يف عقائدهم ومآكلهم
وأعماهلم إال تقاليد اجلاهلية وأوهامها اليت ال ترتكز على شيء من احلق ( .التفسري الوسيط ) .
َ َ
ني ) أي  :بأحكامب وأوامره آخذين ؛ فإن اإلميان هبا يتضمن ويقتضي األخذ هبا واالنقياد هلا.
( إَن ُكنتُ حم بَآيَاتَه ُم حؤمنَ َ
( وما لَ ُكم أَاله تَأح ُكلُواح َّمها ذُكَر اسم هَ
اّلِل َعلَحي َه ) أى  :أى مانع مينعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم اّلِل عليب  ,وأى فائدة تعود عليكم
ََ ح
َ حُ
من ذلك؟ فاالستفهام إلنكار أن يكون هناك شيء يدعوهم إ اجتناب األكل من الذبائح اليت ذكر اسم اّلِل عليها سواء أكانت
تلك الذبائح من البحائر أو السوائب أو غريها مما حرمب املشركون على أنفسهم بدون علم.

 قال القرطيب  :املعىن  :ما املانع لكم من أكل ما مسيتم عليب ربهكم وإن قتلتموه بأيديكم.

 قال ابن عاشور  :والوجب عندي أن سبب نزول هذه اآلية ما تقدم آنفاً من أن املشركني قالوا للنيب  وللمسلمني  ,ملا َحرم هللا

اّلِلُ " يعنون امليتة  ,فوقع يف أنفس بعض املسلمني شيء  ,فأنزل هللا ( وما لكم
يقتل ه
أكل امليتة  " :أنأكل ما نَقتل وال نَأكل ما ُ
أال تأكلوا مما ذكر اسم هللا عليب ) أي فأنبأهم هللا بإبطال قياس املشركني املموهِ بأن امليتة أو باألكل مما قتلب الذابح بيده ,
ُ
فأبدى هللا للناس الفرق بني امليتة واملذكى  ,بأن املذكى ذُكر اسم هللا عليب  ,وامليتة ال يذكر اسم هللا عليها  ,وهو فارق مؤثر.
وأعرض عن حماجة املشركني ألن اخلطاب مسوق إ املسلمني إلبطال حماجة املشركني فآل إ الرد على املشركني بطريق التعريض.

ص َل لَ ُكم هما َح هرَم َعلَحي ُك حم ) أى  :واحلال أن اّلِل تعا قد فصل لكم على لسان رسولكم  ما حرمب عليكم من
( َوقَ حد فَ ه
ِ
ِل ُحمهرماً على ِ
ِ
طاع ٍم يَطح َع ُمبُ إِهال أَ حن يَ ُكو َن َمحيتَةً أ حَو
املطعومات  ,وبني لكم ذلك يف كتابب كما يف قولب تعا ( قُ حل ال أَج ُد ِيف ما أُوح َي إِ َه َ َ
ك َغ ُف ِ
ٍ ِ
ِ ٍِ ِ ِ
يم ) .
اضطُهر َغحيـَر ٍ
س أ حَو فِ حسقاً أ ُِه هل لِغَحِري ه
اّلِلِ بِِب  ,فَ َم ِن ح
باغ َوال عاد فَإ هن َربه َ ٌ
ور َرح ٌ
َدماً َم حس ُفوحاً أ حَو َحلح َم خنزير فَإنهبُ ر حج ٌ
إذا فمن الواجب عليكم أيها املسلمون أن تأكلوا وأنتم مطمئنون من مجيع املطاعم اليت أحلها اّلِل لكم وذكر امسب عليها ولو خالفتم
يف ذلك املشركني وأن تتجنبوا أكل ما حرمب اّلِل عليكم ولو كان مما يستبيحب املشركون.
ص َل لَ ُكم هما َحهرَم َعلَحي ُك حم ) أكثر املفسرين قالوا  :املراد منب قولب تعا يف أول سورة املائدة :
 قال ابن عاشور  :قولب تعا ( َوقَ حد فَ ه
ت َعلَحي ُك ُم امليتة والدم َو َحلح ُم اخلنزير ) وفيب إشكال  :وهو أن سورة األنعام مكية وسورة املائدة مدنية  ,وهي آخر ما أنزل هللا
( ُحرَم ح
ص َل ) يقتضي أن يكون ذلك املفصل مقدماً على هذا اجململ  ,واملدين متأخر عن املكي  ,واملتأخر ميتنع كونب
باملدينة  ,وقولب ( َوقَ حد فَ ه
ِ ِ
ِل ُحمهرما على طَ ِ
ِ ِ
اع ٍم يطعمب ) وهذه اآلية وإن كانت
يما أُوح َى إ َه َ ً
متقدماً  ,بل األو أن يقال املراد قولب بعد هذه اآلية ( قُل ال أَج ُد ف َ
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مذكورة بعد هذه اآلية بقليل إال أن هذا القدر من التأخري ال مينع أن يكون هو املراد وهللا أعلم.
ت َعلَحي ُك ُم امليتة والدم َو َحلح ُم اخلنزير)
 وقال القرطيب  :وقيل (فصل) أي بني  ,وهو ما ذكره يف سورة "املائدة" من قولب ( ُح ِرَم ح
قلت هذا فيب نظر ؛ فإن ( األنعام ) مكية واملائدة مدنِية فكيف حييل بالبيان على ما مل ينزل بعد  ,إال أن يكون فصل مبعىن يفصل.
وهللا أعلم.
صل لَ ُكم ما حهرم علَي ُكم حاآليةَ  ,الت ِ
صلَب َهلم بَِقولِِب  :قُل َال أ َِج ُد ِيف ما أ ِ
ِل
ُوح َي إِ َه
ح
هحق ُ
َ
 قال الشنقيطي  :قَـ حولُبُ تَـ َعا َ ( َوقَ حد فَ ه َ ح َ َ َ َ ح ح َ
يق أَنهبُ فَ ه ُ ُ ح ح
ح
اع ٍم يطحعمب إِهال أَ حن ي ُكو َن ميتةً … )  ,ومعىن حاآلي ِة  :أ ُّ ٍ
ِ
ِ
اّلِلِ ؟ ,
اس َم ه
َ َ حَ
َي َش حيء ميَحنَـ ُع ُك حم أَ حن تَأح ُكلُوا َما ذَ هكحيتُ حم َ ,وذَ َكحرُحت َعلَحيب ح
ُحمَهرًما َعلَى طَ َ َ ُ ُ
ََ ح َ َ
صل لَ ُكم الحمحهرم أَ حكلُب علَي ُكم ِيف قَـولِِب  :قُل َال أ َِج ُد ِيف ما أ ِ
س َه َذا ِمحنبُ .
َو ح
ال أَ هن ه
احلَ ُ
ُوح َي إِ َه
َ
اّلِلَ فَ ه َ ُ ُ َ َ ُ َ ح ح ح
ح
ِل حاآليَةَ َ ,ولَحي َ
صلَب َهلم بَِقولِِب  :ح ِرمت علَي ُكم الحميتَةُ حاآليةَ  ,فَـهو َغلَ ٌ ِ
وما يـزعمب َكثِري ِمن الحم َف ِس ِر ِ
ت َعلَحي ُك ُم
ط ؛ ألَ هن قَـ حولَبُ تَـ َعا َ ُ :ح ِرَم ح
ين م حن أَنهبُ فَ ه ُ ُ ح ح
َ َ َح ُ ُ ُ ٌ َ ُ َ
ُ َ ح َ ح ُ َح َ ُ َ
ِ
ِ
الحميتَةُ ِمن سورةِ الحمائِ َدةِ  ,وِهي ِمن ِ
آخ ِر ما نـَزَل ِمن الح ُقر ِ
ورةِ حاألَنحـ َع ِام ,
آن بِالح َمدينَ ِة َ ,وقَـ حولُبُ َ ( :وقَ حد فَ ه
َ َ ح
َ َ َ ح
ص َل لَ ُك حم َما َحهرَم َعلَحي ُك حم ) م حن ُس َ
َح ح ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
اّلِل تَـ َعا َ .
َوِه َي َم ِكيهةٌ  ,فَ ح
احلَ ُّق ُه َو َما ذَ َكحرنَا َ ,والحعحل ُم عحن َد ه
ضطُ َر حرُحُت إَلَحي َه ) إال أن تدعوكم الضرورة إ أكل شيء من هذه احملرمات بسبب شدة اجلوع ففي هذه احلالة يباح لكم أن
( إَاله َما ا ح
تأكلوا من هذه احملرمات ما حيفظ عليكم حياتكم .هذا هو حكم اّلِل الذي يريد بكم اليسر وال يريد بكم العسر فعليكم أن تتبعوه ,
وأال تلقوا باال إ أوهام املتخرصني وأصحاب الظنون الباطلة .
ف ِِإل حٍمث فَِإ هن اّلِل َغ ُف ِ
اضطُهر ِيف خمَحمص ٍة َغحيـر متَجانِ ٍ
يم ) .
قال تعا ( فَ َم ِن ح
َ ٌ
َ َ َ ُ َ
ور هرح ٌ
ِِ
ٍ ِ
ور
هم َو َحلح َم ح
اخلِن ِزي ِر َوَما أ ُِه هل بِِب لِغَ حِري اّلِلِ فَ َم ِن ح
وقال تعا (إِهمنَا َحهرَم َعلَحي ُك ُم الح َمحيتَةَ َوالد َ
اضطُهر َغحيـَر بَ ٍاغ َوالَ َعاد فَال إ حمثَ َعلَحيب إ هن اّلِلَ َغ ُف ٌ
ِ
يم ) .
هرح ٌ
( وإَ هن َكثَريا لهي َ
ضلُّو َن بَأ حَه َوائَ َهم بَغَ حَري َعل ٍحم ) قرأ اجلمهور « ليضلون » بضم الياء  ,واملعىن عليب  :وإن كثريا من الكفار ليضلون غريهم
ا ُ
َ
بتحر م احلالل وحتليل احلرام بسبب أهوائهم الزائفة وشهواهتم الباطلة  ,دون أن يكون عندهم أى علم مقتبس من وحى اّلِل ومستنبط
من عقل سليم.
وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب « ليضلون » بفتح الياء  ,واملعىن عليب  :وإن كثريا من الكفار لينحرفون عن احلق ويقعون يف الضالل
بسبب اتباعهم ألهوائهم بغري علم وال هدى وال كتاب منري.
وقراءة اجلمهور أبلغ يف الذم ألهنا تتضمن قبح فعلهم حيث ضلوا يف أنفسهم وأضلوا غريهم .
ضلُّو َن  )..وقرأ نافع ,وابن كثري ,وأبو عمرو ,وابن عامر ,ويعقوب (لي ِ
 قال ابن عاشور  :قولب تعا (وإِ هن َكثِريا لهي ِ
ضلُّون) بفتح الياء
َ
ً ُ
َ
ه
على أهنم ضالون يف أنفسهم ,وقرأ عاصم ,ومحزة ,والكسائي ,وخلف :بضم الياء على معىن أهنم يُضللون الناس ,واملعىن واحد ,ألن
الضال من شأنب أن يُضل غريه  ,وألن املضل ال يكون يف الغالب إال ضاالً ,إال إذا قصد التغرير بغريه.
ُ
واملقصود التحذير منهم وذلك حاصل على القراءتني.
 يف هذا التحذير من اهلوى  ,ومسى هوى ألنب يهوي بصاحبب .
ِ
ض َوَمن فِي ِه هن ) .
قال تعا ( ول ِو اتـهبَ َع ح
اءه حم لََف َس َدت ال هس َم َاو ُ
احلَ ُّق أ حَه َو ُ
ات َو حاأل حَر ُ
احل ِق وَال تَـتهبِ ِع ا حهلوى فَـي ِ
ني الن ِ ِ
اك َخلِي َفةً ِيف حاأل حَر ِ
اّلِلِ ) .
ك َعن َسبِ ِيل ه
ود إِنها َج َعحلنَ َ
ضله َ
وقال تعا ( يَا َد ُاو ُ
اح ُكم بَـ ح َ
ض فَ ح
ََ ُ
هاس ب حَ َ
ِ
اّلِلَ َال يَـ حه ِدي الح َق حوَم
اّلِلِ إِ هن ه
َض ُّل ِممه ِن اتـهبَ َع َه َواهُ بِغَ حِري ُه ًدى ِم َن ه
ك فَ ح
وقال تعا ( فَِإن هملح يَ حستَجيبُوا لَ َ
اءه حم َوَم حن أ َ
اعلَ حم أَهمنَا يَـتهبِ ُعو َن أ حَه َو ُ
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ِِ
ني ) .
الظهالم َ
وقال  ( ثالث مهلكات  ... :وهوى متبع ) .
ك ُه َو أَ حعلَ ُم بَال ُحم حعتَ َدين ) أى  :أعلم منك يا حممد ومن كل خملوق باملتجاوزين حلدود احلق إ الباطل واحلالل واحلرام.
( إَ هن َربه َ
ففي اجلملة الكرمية التفات عن خطاب املؤمنني إ خطاب الرسول . 
قال اإلمام الرازي  :وقد دلت هذا اآلية على أن القول يف الدين مبجرد التقليد حرام  ,ألن القول بالتقليد قول مبحض اهلوى والشهوة
 ,واآلية دلت على أن ذلك حرام .
وقال  :واملقصود من هذه الكلمة التهديد والتخويف.
 قال ابن عاشور  :قولب تعا ( إن ربك هو أعلم باملعتدين ) تذييل  ,وفيب إعالم للرسول  بتوعد هللا هؤالء الضالني املضلني ,
فاإلخبار بعلم هللا هبم كناية عن أخذه إيهاهم بالعقوبة وأنهب ال يفلتهم  ,ألن كونب عاملاً هبم ال ُحيتاج إ اإلخبار بب.
ه
قرأ عليهم حني الدعوة .
وهو وعيد هلم أيضاً  ,ألهنم يسمعون القرآن ويُ َ

الفوائد :

 -1إباحة األكل مما ذكر عليب اسم هللا .
 -2حتر م األكل مما مل يذكر عليب اسم هللا .
 -3أن اإلميان دافع لتطبيق أوامر هللا .
-4أن هللا تعا فصل فيما حيرم علينا وحيل .
-5جواز األكل من امليتة عند الضرورة .
-6خطر اهلوى  ,وأنب سبب صاد عن سبيل هللا .
 -7هتديد ووعيد للمعتدين الظاملني .
اهر ا َإل حَُث وب َ
َ
اطنَهُ إَ هن اله َذين يك َ
حسبُو َن ا َإل حُثَ َسيُ حج َزحو َن َِبَا َكانُواح يَ حق ََرتفُو َن (. ) )120
ََ
ََ
( َوذَ ُرواح ظَ َ
[ األنعام . ] 120 :
-------اهر ا َإل حَُث وب َ
َ
اطنَهُ ) اختلف يف املراد بذلك :
ََ
( َوذَ ُرواح ظَ َ
قيل  :ظاهره عالنيتب  ,وباطنب سره  ,أي  :عالنيتــب وسره .

 قال ابن اجلوزي  :وهذا مذهب أيب العالية  ,وجماهد  ,وقتادة  ,والزجاج.
وقيل  ( :ظاهر اإلمث ) اإلعالن بالزنا ( وب ِ
اطنَبُ ) االستسرار بب.
ََ
وقيل  ( :ظاهر اإلمث ) أفعال اجلوارح ( وب ِ
اطنَبُ ) أفعال القلوب من الكرب واحلسد والعجب وإرادة السوء للمسلمني .
ََ
 قال الرازي  :الثاين  :أن هذا النهي عام يف مجيع احملرمات وهو األصح  ,ألن ختصيص اللفظ العام بصورة معينة من غري دليل غري
جائز  ,مث قيل  :املراد ما أعلنتم وما أسررت  ,وقيل  :ما عملتم وما نويتم.
 وقال ابن عطية  :قال قوم  :الظاهر األعمال والباطن املعتقد  ,وهذا حسن ألنب عاد مث توعد تعا كسبة اإلمث باجملازاة على ما
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اكتسبوه من ذلك وحتملوا ثقلب .
 قال السعدي  :وال يتم للعبد ,ترك املعاصي الظاهرة والباطنة ,إال بعد معرفتها ,والبحث عنها ,فيكون البحث عنها ومعرفة

العلم بذلك واجبا متعينا على املكلف.
معاصي القلب والبدن,و ُ
وكثري من الناس ,ختفى عليب كثري من املعاصي ,خصوصا معاصي القلب,كالكرب والعجب والرياء ,وحنو ذلك ,حىت إنب يكون بب كثري
منها ,وهو ال حيس بب وال يشعر ,وهذا من اإلعراض عن العلم ,وعدم البصرية.
مث أخرب تعا  ,أن الذين يكسبون اإلمث الظاهر والباطن ,سيجزون على حسب كسبهم ,وعلى قدر ذنوهبم ,قلهت أو كثرت ,وهذا
اجلزاء يكون يف اآلخرة,وقد يكون يف الدنيا ,يعاقب العبد ,فيخفف عنب بذلك من سيئاتب.
( إَ هن اله َذين يك َ
حسبُو َن ا َإل حُثَ ) يقول  :يعملون الفواحش ويتكلمون هبا .
ََ
( َسيُ حج َزحو َن َِبَا َكانُواح يَ حق ََرتفُون ) أي  :سيعاقبون مبا كانوا يكسبون من اإلمث.

 ترك الذنوب حياة القلوب .
يف احلديث قال  ( إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت يف قلبب نكتة سوداء . ) ...
وقال احلسن :الذنب على الذنب ,مث الذنب على الذنب حىت يغمر القلب فيموت .
فإذا مات قلب اإلنسان مل ينتفع بب صاحبب .قال عبد هللا بن املبارك:
وقد يورث الذل إدماهنا
رأيت الذنوب متيت القلوب
وخري لنفسك عصياهنا
حياة القلوب
وترك الذنوب
واألحسن من هذا قول هللا عز وجل ( أَوَمل يـه ِد لِله ِذين ي ِرثُو َن األَر ِ ِ ِ
اه حم بِ ُذنُوهبِِ حم َونَطحبَ ُع َعلَى قُـلُوهبِِ حم
َصحبـنَ ُ
َ ح َح
ح َ
ض م حن بَـ حعد أ حَهل َها أَ حن لَحو نَ َشاءُ أ َ
ََ
فَـ ُه حم ال يَ حس َم ُعون ) .
وقال سليمان التميمي :إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليب مذلتب.
وكبريها فهو التقى
قال الشاعر  :خل الذنوب صغـريها
واصنع ٍ
الشوك حيذر ما يرى
كماش فوق أرض
إن اجلبال من احلصى
ال حتقرن صغرية
قال بالل بن سعد  :ال تنظر إ صغر اخلطيئة ,ولكن انظر إ من عصيت.
قال الفضيل بن عياض :ما عملت ذنباً إال وجدتب يف خلق زوجيت ودابيت.
ونظر أحد العباد إ صيب فتأمل حماسنب ,فأَت يف منامب وقيل لب :لتجدن غبها بعد أربعني سنة.
وقال ابن سريين حني ركبب الدين واغتم لذلك :إين ألعرف هذا الغم بذنب أصبتب منذ أربعني سنة .وقال أحد السلف :نسيت القرآن
بذنب عملتب منذ أربعني سنة.
وقال الثوري  :حرمت قيام الليل َخسة أشهر بذنب أذنبتب.
وقال بعض السلف :كم من أكلة – يعين من حرام – منعت قيام ليلة ,وكم من نظرة – يعين حرام – منعت قراءة سورة.
وقال أبو سليمان الداراين :ال تفوت أحد صالة اجلماعة إال بذنب.
قال حكيم  :صحة اجلسم ىف قلة الطعام  ,وصحة القلب ىف قلة الذنوب واآلثام  ,وصحة النفس ىف قلة الكالم.
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قال احلسن  :يا ابن آدم  :ترك اخلطيئة أيسر من طلب التوبة .

 رفعت ليلة القدر بسبب أنب تالحى فالن وفالن  ,فرفع علمها .
إذا كنت يف نعمة فارعها فإن املعاصي تزيل النعم .
وداوم عليها بشكر اإللب فإن اإللب سريع النقم .
قال الشافعي :
شكوت ا وكيع سوء حفظي فأرشدين إ ترك املعاصي .
ونور هللا ال يؤتاه عاصي .
نور
وقال  :اعلم بأن العلم ٌ
الفوائد :

 -1وجوب ترك الذنوب مجيعها .
 -2من ترك الذنوب  ,االبتعاد عن مواطنها واالقرتاب منها .
 -3وجوب التوبة فوراً ملن ارتكب ذنباً أو معصية .
 -4هتديد للذين يكسبون الذنوب الظاهرة أو اخلفية وال يتوبون .
َ
َ
اّلِل علَي َه وإَنهه لََفس ٌق وإَ هن ال ه َ
اطني لَيوحو َن إَ َىل أَولَيآئَ َهم لَيج َ
وه حم إَنه ُك حم لَ ُم حش َرُكو َن
ادلُوُك حم َوإَ حن أَطَ حعتُ ُم ُ
( َوالَ تَأح ُكلُواح ّمها ََلح يُ حذ َك َر ح
حَ ح َُ
شيَ َ ُ ُ
اس ُم ه َ ح َ ُ ح َ
(. ) )121
[ األنعام . ] 121 :
---------( والَ تَأح ُكلُواح َّمها ََل ي حذ َك َر اسم هَ
اّلِل َعلَحي َه ) أى  :ال تأكلوا أيها املسلمون من أى حيوان مل يذكر عليب اسم اّلِل عند ذحبب  ,بأن ذكر
حُ
َ
حُ

عليب اسم غريه  ,أو ذكر اسم مع امسب تعا  ,أو غري ذلك مما سبق بيانب من احملرمات.
( َوإَنههُ لََف حس ٌق ) مجلة حالية والضمري يعود على األكل من الذي مل يذكر اسم اّلِل عليب  ,أى  :وإن األكل من ذلك احليوان املذبوح
الذي مل يذكر اسم اّلِل عليب خلروج عن طاعة اّلِل تعا وابتعاد عن الفعل احلسن إ الفعل القبيح  ,ويف ذلك ما فيب من تنفريهم من
أكل ما مل يذكر اسم اّلِل عليب.
( وإَ هن ال ه َ
اطني لَيوحو َن إَ َىل أَولَيآئَ َهم لَيج َ
ادلُوُك حم ) أى  :وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إ أوليائهم الذين اتبعوهم من املشركني
حَ ح َُ
شيَ َ ُ ُ
َ
ليجادلوكم يف حتليل امليتة ويف غري ذلك من الشبهات الباطلة .

 اختلف يف املراد بالشياطني هنا :
فقيل  :املراد بالشياطني هنا شياطني اإلنس ,كاجملوس الذين يرون جواز أكل امليتة ,وكذا اليهود الذين يفسدون على الناس دينهم .

وقيل  :املراد بالشياطني شياطني اجلن الذين يقذفون يف صدور أهل الشرك ص ــنوف الباطل ,وأساليب الكالم اليت َيادلون هبا غريهم.
والظاهر العموم .

ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
صو ِ
قال الطربي  :وأَوَ األَقحـو ِال ِيف ذَلِ َ ِ
ني ِيف
ال  :إِ هن ه
اب  ,أَ حن يـُ َق َ
اّلِلَ أ ح
وحو َن إِ َ أ حَوليَائ ِه حم ليُ َجادلُوا الح ُم حؤمن َ
َخبَـَر أَ هن الشهيَاط َ
َح
ني يُ ُ
ك بال ه َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ني ا ِإلنح ِ
وحو َن إِ َ أَحوليَائِ ِه حم ِمحنـ ُه حم َ ,و َجائٌِز
وحو َن َكانُوا َشيَاط َ
َححت ِرميِِه حم أَ حك َل الح َمحيتَة مبَا ذَ َكحرنَا م حن ج َداهل حم إِيه ُ
س يُ ُ
اه حم َ .و َجائٌز أَ حن يَ ُكو َن الح ُم ُ
ِ
ِ
ِ
اجلِحنس ِ
اجلِ ِن أ حَو َح حوا إِ َ أ حَولِيَائِ ِه حم ِم َن ا ِإلنح ِ
اّلِلُ َعحنـ ُه َما ِيف
ني ح
َخبَـَر ه
ان كِالَ ُِهَا تَـ َع َاونَا َعلَى َذل َ
ك َ ,ك َما أ ح
أَ حن يَ ُكونُوا َشيَاط َ
س َ ,و َجائٌز أَ حن يَ ُكو َن ح َ
166

ِ
ِ
اآلي ِة األُخرى الهِيت يـ ُق ُ ِ
س و حِ ِ
ِ
ض ُز حخر َ ِ
وحي بـ حع ُ ِ
ورا) ,
ول ف َيها َ ( :وَك َذل َ
ك َج َعحلنَا ل ُك ِل نَِ ٍيب َع ُد ًّوا َشيَاط َ
اجل ِن يُ َ
َ
ف الح َق حول غُُر ً
ني ا ِإلنح ِ َ
ض ُه حم إ َ بَـ حع ٍ ُ
َ حَ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ك األَ حغلَ ِ
اّلِل أَخبـر نَبِيهب أَنهب جعل لَب أ حَع َداء ِمن َشي ِ
اط ِ
اجلِ ِن َوا ِإلنح ِ
س َ ,ك َما َج َع َل ِألَنحبِيَائِِب ِم حن قَـحبلِ ِب
ني ح
بَ حل َذل َ
ب م حن تَأح ِويلب عحندي  ,ألَ هن هَ ح َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ً ح َ
ُ
اطني يوحو َن إِ َ أَولِيائِ ِهم ِمن ا ِإلنح ِ ِ ِ
ِ
ِ
ض الحمزيهن ِمن األَقحـو ِال الحب ِ
وحي بـ حع ُ ِ
اطلَ ِة  ,مثُه أ حَعلَ ُمبُ أَ هن أُولَئِ َ
س ليُ َجادلُوهُ َوَم حن تَبِ َعبُ
ض ُه حم إ َ بَـ حع ٍ ُ َ َ َ َ َ
ك الشهيَ َ ُ ُ
يُ َ
حَ ح َ
ِمن الحمؤِمنِ ِ
اّلِلُ ِم َن الح َمحيتَ ِة َعلَحي ِه حم.
يما َحهرَم ه
َ ُح َ
ني ف َ
وه حم ) يف استحالل ما حرمب اّلِل عليكم .
( َوإَ حن أَطَ حعتُ ُم ُ
وه حم ) يف شركهم  ,وحتليلهم احلرام  ,وحترميهم احلالل .
قال السعدي ( َوإَ حن أَطَ حعتُ ُم ُ
إَنه ُك حم لَ ُم حش َرُكو َن ) قال ابن كثري  :أى  :حيث عدلتم عن أمر اّلِل لكم وشرعب إ قول غريه فقدمتم عليب غريه .

 وقال السعدي  :ألنكم اختذمتوهم أولياء من دون هللا  ,ووافقتموهم على ما بب فارقـ ـ ـوا املسلمني  ,فلذلك كان طريقكم طريقهم .
الفوائد :

-1حتر م األكل مما مل يذكر عليب اسم هللا .
-2أن األكل من امليتة حرام وفسق ألنب خروح عن أوامر هللا .
-3أن الشياطني يزينون للناس اجملادلة والدفاع عن الباطل .
 -4وجوب طاعة هللا .
 -5حتر م طاعة غري هللا يف حتر م احلالل أو حتليل احلرام .
َج َم حن ها َك َذلَ َ َ َ َ
َ ُّ َ
ورا ميَح َشي بَ َه َِف الن َ
ين َما
س َِبَار ٍ ِ َ
( أ ََو َمن َكا َن َم حيتاا فَأ ح
َحيَ حي نَاهُ َو َج َعلحنَا لَهُ نُ ا
ك ُزيِ َن ل حل َكاف َر َ
هاس َك َمن همثَ لُهُ ِف الظلُ َمات لَحي َ
َكانُواح يَ حع َملُو َن (. ) )122
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---------َ ُّ َ
ورا ميَح َشي بَ َه َِف الن َ
َج َِم حن َها ) هذا مثل ضربب هللا تعا
س َِبَار ٍ
( أ ََو َمن َكا َن َم حيتاا فَأ ح
َحيَ حي نَاهُ َو َج َعلحنَا لَهُ نُ ا
هاس َك َمن همثَ لُهُ ِف الظلُ َمات لَحي َ
حائرا  ,فأحياه هللا ,أي :أحيا قلبب باإلميان ,وهداه لب ووفقب التباع رسلب.
للمؤمن الذي كان ميتاً ,أي :يف الضاللة هال ًكا ً
ورا ميَح َشي بَ َه َِف الن َ
هاس ) أي :يهتدي كيف يسلك ,وكيف يتصرف بب.
( َو َج َعلحنَا لَهُ نُ ا

َحيَـحيـنَاهُ ) بنور العلم
قال السعدي  :قول تعا ( أ ََوَم حن َكا َن ) من قبل هداية هللا لب ( َمحيتًا ) يف ظلمات الكفر,واجلهل ,واملعاصي ( ,فَأ ح
واإلميان والطاعة ,فصار ميشي بني الناس يف النور ,متبصرا يف أموره ,مهتديا لسبيلب ,عارفا للخري مؤثرا لب ,جمتهدا يف تنفيذه يف نفسب
وغريه ,عارفا بالشر مبغضا لب ,جمتهدا فيرتكب وإزالتب عن نفسب وعن غريه .أفيستوي هذا مبن هو يف الظلمات,ظلمات اجلهل والغي,
س ِخبَارٍِج ِمحنـ َها ) قد التبست عليب الطرق ,وأظلمت عليب املسالك ,فحضرها هلم والغم واحلزن والشقاء .فنبب
والكفر واملعاصي ( لَحي َ
تعا العقول مبا تدركب وتعرفب ,أنب ال يستوي هذا وال هذا كما ال يستوي الليل والنهار ,والضياء والظلمة ,واألحياء واألموات.

 قال الشوكاين :املراد بامليت هنا الكافر ,أحياه هللا باإلسالم ,وقيل معناه :كان ميتاً حني كان نطفة ,فأحييناه بنفخ الروح فيب,
واألول أو  ,ألن السياق يشعر بذلك لكونب يف تنفري املسلمني عن اتباع املشركني ,وكثرياً ما تستعار احلياة للهداية وللعلم ,ومنب قول
القائل :
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ويف اجلهل قبل املوت موت ألهلب ...فأجسامهم قبل القبور قبور
وإن ام ـ ـ ـرأ مل حييي بالعـ ـ ـ ـ ـلم مي ـ ـ ـت ...فليس لب حىت النشور نشور
والنور  :عبارة عن اهلداية واإلميان  ,وقيل هو القرآن  ,وقيل احلكمة ( .فتح القدير ) .

الس ِدي :اإلسالم .والكل صحيح.
الع حويف وابن أيب طلحة ,عن ابن عباس .وقال ُّ
 قال ابن كثري  :والنور هو :القرآن ,كما رواه َ

 قال الرازي  :اختلفوا يف هذين املثلني املذكورين هل ِها خمصوصان بإنسانني معينني أو عامان يف كل مؤمن وكافر.
فيب قوالن  :األول  :أنب خاص بإنسانني على التعيني .
والقول الثاين  :أن هذه اآلية عامة يف حق مجيع املؤمنني والكافرين  ,وهذا هو احلق  ,ألن املعىن إذا كان حاصالً يف الكل  ,كان
التخصيص حمض التحكم .
َحيَاء َوَما يَ حش ُعُرو َن أَيها َن يـُحبـ َعثُو َن ) وأيضاً يف
 قال الرازي  :قال أهل املعاين  :قد وصف الكفار بأهنم أموات يف قولب ( أموات َغحيـُر أ ح
ِ ِ
هك الَ تُ حس ِم ُع املوتى ) ويف قولب ( َوَما يَ حستَ ِوى األعمى والبصريَ . .وَما يَ حستَ ِوى األحياء َوالَ
قولب ( ليُنذ َر َمن َكا َن َحياً ) ويف قولب ( إِن َ
األموات ) فلما جعل الكفر موتاً والكافر ميتاً  ,جعل اهلدى حياة واملهتدي حياً ,
 قال ابن عاشور  :ولقد جاء التشبيب بديعاً :إذ جعل حال املسلم ,بعد أن صار إ اإلسالم ,حبال من كان عد م اخلري ,عد م
اإلفادة كامليت ,فإن الشرك حيول دون التمييز بني احلق والباطل ,ويصرف صاحبب عن السعي إ ما فيب خريه وُناتب ,وهو يف ظلمة لو
أفاق مل يعرف أين ينصرف ,فإذا هداه هللا إ اإلسالم تغري حالب فصار مييز بني احلق والباطل ,ويعلم الصاحل من الفاسد ,فصار
كاحلي وصار يسعى إ ما فيب الصالح ,ويتنكب عن سبيل الفساد ,فصار يف نور ميشي بب يف الناس.
ِ
أضدادهم.
وقد تبني هبذا التمثيل تفضيل أهل استقامة العقول على
( َك َذلَ َ َ َ َ
ين َما َكانُواح يَ حع َملُو َن ) أي :حسنا هلم ما هم فيب من اجلهالة والضاللة ,قدرا من هللا وحكمة بالغة ,ال إلب إال هو
ك ُزيِ َن ل حل َكاف َر َ
وال رب سواه .
الفوائد :
 -1أن املشرك ميت .
 -2أن اإلنسان بإميانب حيَي .
 -3ال يستوى احلي وامليت .
 -4عداوة الشيطان لإلنسان .
 -5خطر أن يزين لإلنسان عملب  ,فريى القبيح حسناً  ,واحلسن قبيحاً .
ك جعلحنا َِف ُك َل قَ ري ٍة أَ َكابَر ُجمَ َرَم َ
َ
َ
يها َوَما ميَح ُك ُرو َن إَاله بَأَن ُف َس َه حم َوَما يَ حش ُع ُرو َن () )123
( َوَك َذل َ َ َ َ
يها ليَ حم ُك ُرواح ف َ
َ
ِ حَ
َ

[ األنعام . ] 123 :
---------ك جعلحنا َِف ُك َل قَ ري ٍة أَ َكابَر ُجمَ َرَم َ
َ
َ
يها ) يقول تعا  :وكما جعلنا يف قريتك -يا حممد -أكابر من اجملرمني,
( َوَك َذل َ َ َ َ
يها ليَ حم ُك ُرواح ف َ
َ
ِ حَ
َ
ورؤساء ودعاة إ الكفر والصد عن سبيل هللا ,وإ خمالفتك وعداوتك ,كذلك كانت الرسل من قبلك يـُحبتَلون بذلك ,مث تكون هلم
العاقبة .
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 فهذه تسلية للرسول . 
 وميكروا فيها بالكفر باهلل تعا .
ضعِ ُفوا لِله ِذين است حكبـروا بل مكحر اللهي ِل والنـهها ِر إِ حذ تَأحمرونـَنا أَن نه حك ُفر بِ هِ
قال تعا ( وقَ َ ه ِ
َنداداً )
استُ ح
اّلِل َوَحُن َع َل لَبُ أ َ
ُُ َ
ين ح
َ ح َ َُ َ ح َ ُ ح َ َ
ال الذ َ
َ
َ
ِ
وق َونَ حسراً ) .
وث َويَـ ُع َ
وقال تعا ( َوَم َكُروا َم حكراً ُكبهاراً َ .وقَالُوا َال تَ َذ ُر هن آهلتَ ُك حم َوَال تَ َذ ُر هن َوداً َوَال ُس َواعاً َوَال يَـغُ َ
اق ِ
كل قرية  ,ألهنم أقرب إ الكفر مبا أعطوا من الرياسة والسعة .
 قال ابن اجلوزي  :وإمنا جعل األكابر فُ هس َ
وقال تعا ( َولَحو بَ َس َط هللا الرزق لِعِبَ ِادهِ لَبَـغَ حواح ِيف األرض ) .
 أهل الرتف هم أعداء الرسل غالباً  ,وقد جاء ذلك يف القرآن  ,حيث مل يذكر الرتف إال يف مقام الذم .
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ) .
قال تعا ( َوَك َذل َ
ك َج َعحلنَا ل ُك ِل نَِ ٍيب َع ُد ًّوا م َن الح ُم حج ِرم َ
قال تعا ( وما أَرسحلنا ِيف قَـري ٍة ِمن ن ِ
وها إِنها ِمبَا أ حُرِس حلتُم بِِب َكافُِرو َن ) .
هذي ٍر إِهال قَ َ
ََ ح َ َ
ال ُمحتـَرفُ َ
حَ
وقال تعا َ( َك َذلِك ما أَرسحلنا ِمن قَـبلِك ِيف قَـ ـ ـ ـري ٍة ِمن ن ِ
وها إِنها َو َجـ حدنَا آبَاءنَا َعلَى أُهم ـ ـ ـ ٍة َوإِنها َعلَى آثَا ِرِهم ُّم حقتَ ُدو َن) .
هذي ٍر إِهال قَ َ
َ َ حََ
ح َ
ال ُمحتـَرفُ َ
حَ
ِ
ِ
ِ ٍ
ضوا
ت ظَال َمةً َوأ َ
ضو َن َ .ال تـَحرُك ُ
َح ُّسوا بَأح َسنَا إِذَا ُهم محنـ َها يـَحرُك ُ
ص حمنَا من قَـحريَة َكانَ ح
َنشأحنَا بَـ حع َد َها قَـ حوماً َ
وقال تعا ( َوَك حم قَ َ
ين  .فَـلَ هما أ َ
آخ ِر َ
َو حارِج ُعوا إِ َ َما أُتح ِرفحـتُ حم فِ ِيب َوَم َساكِنِ ُك حم لَ َعله ُك حم تُ حسأَلُو َن ) .
َخ حذنَا محتـرفِي ِهم بِالحع َذ ِ
ِ
اب إِذَا ُه حم َحَيأ َُرو َن ) .
َ
وقال تعا ( َح هىت إذَا أ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
اها تَ حد ِم ًريا ) .
وقال تعا ( َوإِذَا أ ََرحدنَا أَ حن نـُ حهل َ
ك قَـحريَةً أ ََمحرنَا ُمحتـَرف َيها فَـ َف َس ُقوا ف َيها [فَ َح هق َعلَحيـ َها الح َق حوُل فَ َد همحرنَ َ
فائدة  :اختلف العلماء يف معىن اآلية حيث أن هللا تعا ( ال يأمر بالفحشاء ) على أقوال :
قيل  :أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها مبعصية هللا تعا .

وقيل  :املراد أكثرنا مرتفيها .

وقيل َ ( :أمرنا ) أي  :أ همرنا  ,أي  :جعلناهم أمراء ففسقوا فيها  ,واحتجوا بقراءة ( أمرنا ) بالتشديد .
وقيل  :املراد بقولب ( أمرنا  ) ...األمر الكوين القدري  ,مبعىن  :قضينا ذلك وقدرناه .
واختار هذا القول  :ابن تيمية  ,وابن القيم  ,وابن كثري .

( ج علنا يف كل قرية) أي  :صرينا  ,وتأَت مبعى (خلق) كقولب تعا (وجعل منها زوجها) أي  :خلق منها زوجها (وجعل الظلمات
والنور) أي  :وخلق الظلمات والنور .
 قال ابن كثري  :واملراد باملكر هاهنا دعاؤهم إ الضاللة بزخرف من املقال والفعال .
ِ ِِ ِ
ِ ِ
كما قال تعا
ض ُه حم إِ َ
إخبارا عن قوم نوح ( َوَم َكُروا َمكًحرا ُكبه ًارا )  ,وقال تعا ( َولَحو تَـَرى إِذ الظهال ُمو َن َم حوقُوفُو َن عحن َد َرهب حم يَـ حرج ُع بَـ حع ُ
ً
ِِ
ضعِ ُفوا لِله ِذين است حكبـروا لَوال أَنحـتم لَ ُكنها مؤِمنِني  .قَ َ ه ِ
ض الح َقوَل يـ ُق ُ ه ِ
ص َد حدنَا ُك حم َع ِن
استُ ح
استُ ح
ضعِ ُفوا أ َح
ُح َ
ين ح
ين ح
ين ح
َحن ُن َ
بَـ حع ٍ ح َ
َ ح َ َُ ح ُ ح
استَ حكبَـُروا للهذ َ
ال الذ َ
ول الذ َ
ال اله ِذين است ح ِ ِ ِ
ِ
اّلِلِ َوَحُن َع َل
هها ِر إِ حذ تَأح ُمُرونـَنَا أَ حن نَ حك ُفَر بِ ه
ني َ .وقَ َ َ ح ُ
ا حهلَُدى بَـ حع َد إِ حذ َجاءَ ُك حم بَ حل ُكحنتُ حم ُحجم ِرم َ
ين ح
استَ حكبَـُروا بَ حل َمكُحر اللهحي ِل َوالنـ َ
ضع ُفوا للهذ َ
لَبُ أَنح َد ًادا ) .
 خطر الرتف .

يكفي يف الرتف  :أن أهل الرتف هم أعداء الرسل  ,وهم الذين وقفوا يف وجب األنبياء والرسل والدعاة .
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ولذلك مل يأت الرتف يف القرآن إال يف مقام الذم كما تقدم يف اآليات السابقة .

ِ
املستكربة تقف يف وجب دعوتب ,مستصغِرةً شأن الذين اتهبعوه من الفقراء الذين ال مال
نوح  -عليب ال هسالم ُ -ند هذه الطهبقة املحتـَرفة
فمنذ عهد ٍ
ُ
ال الحم َألُ اله ِذين َك َفروا ِمن قَـوِم ِب ما نـَر َاك إِهال بشرا ِمثحـلَنا وما نـَر َاك اتـهبـع ِ ه ِ
ِ
ين
َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ
ك إهال الذ َ
َهلم وال جاه ,ويطلبون منب أن يطرد هؤالء األراذ َل يف رأيهم ( فَـ َق َ َ
َ ُ ح ح َ َ
ِ ِ
ض ٍل بَ حل نَظُنُّ ُك حم َك ِاذبِني ) .
ي الهرأح ِي َوَما نـََرى لَ ُك حم َعلَحيـنَا ِم حن فَ ح
ُه حم أ ََراذلُنَا بَاد َ
ِ ِِ ه ِ
فريد نوح على تعنُّتِهم ,قائالً ( ويا قَـوِم َال أَسأَلُ ُكم علَي ِب م ًاال إِ حن أَج ِري إِهال علَى هِ
ين َآمنُوا إِنـ ُهه حم ُم َالقُو َرهبِِ حم َولَ ِك ِين أ ََرا ُك حم قَـ حوًما
ح َ َ
ُّ ٌ
ح ح َح َ
ََ ح
اّلِل َوَما أَنَا بطَارد الذ َ
ِ
اّلِلِ إِ حن طََرحدتُـ ُه حم أَفَ َال تَ َذ هكُرون ) .
صُرِين ِم َن ه
َحَت َهلُو َن * َويَا قَـ حوم َم حن يـَحن ُ
ِ ِِ
ين * فَأ حَر َس حلنَا فِي ِه حم َر ُس ًوال ِمحنـ ُه حم أ َِن حاعبُ ُدوا
واستمهر موقف املرتفني بعد قوم نوح  -الذين أهلكهم هللا َ -مل ه
يتغري ( مثُه أَنح َشأحنَا م حن بـَ حعده حم قَـ حرنًا َ
آخ ِر َ
ِ ِِ هِ
ِ ِ ِ
اه حم ِيف ا ححلَيَاةِ ُّ
الدنحـيَا َما َه َذا إِهال بَ َشٌر ِمثحـلُ ُك حم
اّلِلَ َما لَ ُك حم ِم حن إِلَ ٍب َغحيـُرهُ أَفَ َال تَـتهـ ُقو َن * َوقَ َ
ه
ين َك َفُروا َوَك هذبُوا بِل َقاء حاآلخَرةِ َوأَتحـَرفحـنَ ُ
ال الح َم َألُ م حن قَـ حومب الذ َ
ِ
ِ
ِ
ب ممها تَ حشَربُو َن ) .
يَأح ُك ُل ممها تَأح ُكلُو َن محنبُ َويَ حشَر ُ
املكذبني املعارضني ,فو هجب القرآ ُن هلم وعيده يف ٍ
النيب حممد  فكانوا أ هو َل ِ
واستمر هذا املوقف من العناد و ِ
السور املكية
الصد إ بعثة ِ
عدد من ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
ني أ ِ
ف يـَ حعلَ ُمون ) .
هعوا َويـُحل ِه ِه ُم حاأل ََم ُل فَ َس حو َ
( َو َذ حرِين َوالح ُم َكذبِ َ
ُوِل النـ حهع َمة َوَم ِه حل ُه حم قَليالً ) ( ذَ حرُه حم يَأح ُكلُوا َويـَتَ َمتـ ُ
ويقرر القرآن موقف املرتفني من ِ
ِ
الرساالت اإلهلية بصفة عا همة ,فيقول :
وها إِنها ِمبَا أ حُرِس حلتُ حم بِِب َكافُِرو َن * َوقَالُوا َححن ُن أَ حكثَـُر أ حَم َو ًاال َوأ حَوَال ًدا َوَما َححن ُن ِمبَُع هذبِني ) .
( َوَما أ حَر َس حلنَا ِيف قَـ حريٍَة ِم حن نَ ِذي ٍر إِهال قَ َ
ال ُمحتـَرفُ َ
صحيح للعظَمة
شارحا الطريق ال ه
هؤالء قد ضله تفكريهم عندما ربطوا َحجم َد الدنيا وسعادة اآلخرة بكثرةِ األموال واألوالد ,والقرآ ُن يَ ُّرد عليهم ً
صالِح ,واخللق الهر ِضي ,ال البطر الذي أتيح هلم بسبب ما عندهم من قوة ( َوَما أ حَم َوالُ ُك حم َوَال أ حَوَال ُد ُك حم بِالهِيت تُـ َق ِربُ ُك حم
اإلنسانيهة ,وهو العمل ال ه
ف ِمبَا ع ِملُوا وهم ِيف الحغُرفَ ِ
ِعحن َدنَا زلح َفى إِهال من آمن وع ِمل ِ ِ
ك َهلم جزاء ِ
الض حع ِ
ات ِآمنُون ) .
ُ
َح ََ ََ َ َ
َ َُ ح
صاحلًا فَأُولَئ َ ُ ح َ َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
روح اجلهاد واجلد
إن التـَهرف ُمفس ٌد للفرد؛ ألنهب يشغلب بشهوات بطنب وفَـ حرجب ,ويلهيب عن معاِل األمور ومكارم األخالق ,ألنهب يقتل فيب َ
عبدا حلياة الدهعة والرفاهية .
واخلشونة ,وَيعلب ً
ويف هذا يقول الرسول  ( تعس عبد الدينار ,تعس عبد ِ
الدرهم ,تعس عبد القطيفة ,تعس عبد اخلميصة ) .
الرتف سبب لالحنالل واهلالك ودمار الدول .
ِ
ِ
ِ
اها تَ حد ِم ًريا ) .
قال تعا ( َوإِ َذا أ ََرحدنَا أَ حن نـُ حهل َ
ك قَـ حريَةً أ ََم حرنَا ُمحتـَرف َيها فَـ َف َس ُقوا ف َيها [فَ َح هق َعلَحيـ َها الح َق حو ُل فَ َد هم حرنَ َ
عصياهنم األمر املو هجب إليهم هو سبب ِ
الرسل ُخي ِ
فسقهم ,وفسق
اطبون مجيع الناس؛ أل هن
َ
قال ابن عاشور  :وتعليق األمر ِخبُصوص املرتفني مع أ هن ُّ
َ
بقيهة قومهم؛ إ حذ هم قادة العا همة ,وزعماء ال ُكفر ,فاخلِطاب يف األكثر يتو هجب إليهم ,فإذا فسقوا عن األمر اتهبعهم الدهِهاء؛ فع هم الفسق أو غلب
على القرية ,فاستحقهت اهلالك.
ِ
َخ حذنَا محتـرفِي ِهم بِالحع َذا ِ
ب إِ َذا ُه حم َحَيأ َُرو َن * َال
التنعم و ه
كما أ هن اإلغراق يف ُّ
الرتف سبب لنُزول بالء هللا وعقابب ,واحلرمان من النهصر ( َح هىت إِ َذا أ َ ُ َ ح َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ضو َن
َح ُّسوا بَأح َسنَا إِذَا ُه حم محنـ َها يـَحرُك ُ
ص حمنَا م حن قَـ حريَة َكانَ ح
ت ظَال َمةً َوأَنح َشأحنَا بـَ حع َد َها قَـ حوًما َ
صُرون ) ( َوَك حم قَ َ
َحَتأ َُروا الحيَـ حوَم إِنه ُك حم منها َال تـُنح َ
ين * فَـلَ هما أ َ
آخ ِر َ
ضوا َو حارِج ُعوا إِ َ َما أُتح ِرفحـتُ حم فِ ِيب َوَم َساكِنِ ُك حم لَ َعله ُك حم تُ حسأَلُون ) .
* َال تـَ حرُك ُ

( َوَما ميَح ُك ُرو َن إَاله بَأَن ُف َس َه حم َوَما يَ حش ُع ُرو َن ) أي :وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضالهلم من أضلوه إال على أنفسهم ,كم قال تعا (
ولَيح ِملُ هن أَثحـ َقا َهلم وأَثحـ َقاال مع أَثحـ َقاهلِِم )  ,وقال ( وِمن أَوَزا ِر اله ِذين ي ِ
ضلُّونَـ ُه حم بِغَ حِري ِعحل ٍم أَال َساءَ َما يَِزُرو َن ) .
ََ ح
َ ح ح
َُ
ََ
ُح َ
ِ
ِ
يق املكر السيئ إِاله بِأ حَهل ِب ) .
وقال تعا ( َوالَ َحي ُ
يف الدنيا  :بعذاب القتل واألسر  ,ويف اآلخرة  :بعذاب النار  ,إ حن مل يؤمنوا .
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الفوائد :
 -1سنة هللا يف العداء بني احلق والباطل .
 -2تسلية للنيب  ولكل داعية إ احلق .
 -3احلكمة من وجود أعداء للرسل ولدعوهتم .
-4تقوية نفوس أهل اإلميان  ,حيث أن هللا تعا ميكر باملاكرين .
ُوِت رسل هَ
َ
َ
ص هَ
َ
َ
ار
اّلِل ه
اّلِلُ أَ حعلَ ُم َح حي ُ
ين أ ح
َج َرُمواح َ
صغَ ٌ
يب الذ َ
ث َحُي َع ُل َر َسالَتَهُ َسيُ ُ
( َوإذَا َجاءتح ُه حم آيَةٌ قَالُواح لَن نُّ حؤم َن َح هىت نُ حؤتَى مثح َل َما أ َ َ ُ ُ ُ
َعن َد هَ
اب َش َدي ٌد َِبَا َكانُواح ميَح ُك ُرو َن () )124
اّلِل َو َع َذ ٌ
[ األنعام . ] 124 :
---------( َوإَ َذا َجاءتح ُه حم آيَةٌ ) أي :إذا جاءهتم آية وبرهان وحجة قاطعة على صدق حممد . 
ُوِت رسل هَ
َ
َ
اّلِل ) أي :حىت تأتينا املالئكة من هللا بالرسالة ,كما تأَت إ الرسل ,كقولب ,جل وعال
( قَالُواح لَن نُّ حؤم َن َح هىت نُ حؤتَى مثح َل َما أ َ َ ُ ُ ُ
ِ
( وقَ َ ه ِ
ِ
استَ حكبَـُروا ِيف أَنحـ ُف ِس ِه حم َو َعتَـ حوا ُعتُـ ًّوا َكبِ ًريا ) .
ين ال يَـحر ُجو َن لَِقاءَنَا لَحوال أ َ
ُنزل َعلَحيـنَا الح َمالئ َكةُ أ حَو نـََرى َربـهنَا لََقد ح
ال الذ َ
َ
ِ
 قال القرطيب  :قولب تعا ( َوإِ َذا َجآءَتحـ ُه حم آيَةٌ قَالُواح لَن نـ حُّؤم َن ) بني شيئاً آخر من جهلهم  ,وهو أهنم قالوا لن نؤمن حىت نكون
ِ
ص ُحفاً ُمنَشَهرًة ) .
أنبياء  ,فنؤتَى مثل ما أوَت موسى وعيسى من اآليات ؛ ونظريه ( بَ حل يُِر ُ
يد ُك ُّل امرىء محنـ ُه حم أَ حن يـُ حؤتَى ُ
والكناية يف "جاءهتم" ترجع إ األكابر الذين جرى ذكرهم.
قال الوليد بن املغرية  :لو كانت النبوة حقاً لكنت حأوَ هبا منك ؛ ألين أكرب منك ِسنًّا  ,وأكثر منك ماالً.
وقال أبو جهل  :وهللا ال نرضى بب وال نتبعب أبداً  ,إال أن يأتينا َو حح ٌي كما يأتيب ؛ فنزلت اآلية.
وقيل  :مل يطلبوا النبوة ولكن قالوا ال نصدقك حىت يأتينا جربيل واملالئكة خيربوننا بصدقك.
سالَتَبُ ) أي مبن هو مأمون عليها وموضع هلا ( .تفسري القرطيب ) .
واألول أصح ؛ ألن هللا تعا قال ( هللا أ حَعلَ ُم َححي ُ
ث َحَي َع ُل ِر َ
نزل َه َذا
( ه
ث َحُي َع ُل َر َسالَتَهُ ) أي  :هو أعلم حيث يضع رسالتب ومن يصلح هلا من خلقب ,كما قال تعا ( َوقَالُوا لَ حوال َ
اّلِلُ أَ حعلَ ُم َح حي ُ
الح ُقرآ ُن َعلَى ر ُج ٍل ِمن الح َقريَـتَـ ح ِ
ني َع ِظي ٍم أ َُه حم يَـ حق ِس ُمو َن َر حمحَةَ َربِك ) يعنون :لوال نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبري مبجل يف أعينهم (
َ ح
ح
َ
ِمن الح َقريَـتَـ ح ِ
وحسدا ,
ني ) أي :مكة والطائف .وذلك ألهنم -قبحهم هللا -كانوا يزدرون بالرسول ,صلوات هللا وسالمب عليب ,بغيًا
ً
َ ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ك إِال ُهُزًوا أ ََه َذا اله ِذي يَ حذ ُكر ِآهلتَ ُك حم َوُه حم بِ ِذ حكرِ
استكبارا  ,كما قال تعا
وعنادا و
خمربا عنهم ( َوإذَا َر َ
ين َك َفُروا إ حن يَـتهخ ُذونَ َ
ً
ً
آك الذ َ
ً
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ئ بُِر ُس ٍل
ث ه
استُـ حه ِز َ
ك إِال ُهُزًوا أ ََه َذا الهذي بَـ َع َ
الهر حمحَ ِن ُه حم َكافُرو َن ) ,وقال تعا ( َوإِ َذا َرأ حَو َك إِ حن يَـتهخ ُذونَ َ
اّلِلُ َر ُسوال ) ,وقال تعا ( َولََقد ح
ِمن قَـبلِك فَح َ ِ ه ِ
ين َس ِخُروا ِمحنـ ُه حم َما َكانُوا بِِب يَ حستَـ حه ِزئُو َن )
ح ح َ َ
اق بالذ َ
هذا وهم يعرتفون بفضلب وشرفب ونسبب .وطهارة بيتب ومرباه ومنشئب ,حىت أهنم كانوا يسمونب بينهم قبل أن يوحى إليب ( األمني )  ,وقد
اعرتف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان" حني سألب ( هرقل ) ملك الروم :كيف نسبب فيكم؟ قال :هو فينا ذو نسب .قال :هل كنتم
تتهمونب بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال :ال احلديث بطولب الذي استدل بب ملك الروم بطهارة صفاتب ,عليب السالم ,على صدقب
ونبوتب وصحة ما جاء بب.
صيب اله َذين أَجرمواح صغَار َعن َد هَ
َ
اب َش َدي ٌد َِبَا َكانُواح ميَح ُك ُرو َن ) هذا وعيد شديد من هللا وهتديد أكيد ,ملن تكرب عن
اّلِل َو َع َذ ٌ
َ ح َُ َ ٌ
( َسيُ ُ
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صغَ ٌار ) وهو الذلة الدائمة ,ملا أهنم استكربوا أعقبهم
اتباع رسلب واالنقياد هلم فيما جاؤوا بب ,فإنب سيصيبب يوم القيامة بني يدي هللا ( َ
ذلك ذُال كما قال تعا ( إِ هن اله ِذين يستَ حكِربو َن عن ِعبادَِت سي حدخلُو َن جهن ِ
ين ) أي :صاغرين ذليلني حقريين.
هم َداخ ِر َ
َ َ ح ُ َ ح َ َ ََ ُ َ َ َ
اب َش ِدي ٌد ِمبَا َكانُوا ميَح ُكُرو َن ) ملا كان املكر غالبا إمنا يكون خفيا ,وهو التلطف يف التحيل واخلديعة ,قوبلوا بالعذاب
وقولب ( َو َع َذ ٌ
ِ
َح ًدا )  ,كما قال تعا ( يـَ حوَم تُـحبـلَى ال هسَرائُِر ) أي :تظهر املسترتات واملكنونات والضمائر .وجاء
الشديد جزاء وفاقاً ( َوال يَظحل ُم َربُّ َ
كأَ
استِب يوم القيامة ,فيقال :هذه َغ حدرة فالن ابن فالن ) .
يف الصحيحني ,عن رسول هللا  أنب قال ( يـُحن َ
صب لكل غادر لواء عند ُ
منشورا على صاحبب مبا فعل.
واحلكمة يف هذا أنب ملا كان الغدر َخ ِفياً ال يطلع عليب الناس ,فيوم القيامة يصري َعلَ ًما
ً
قال ابن عاشور  :والصغَار بفتح الصاد الذل  ,وهو مشتق من ِ
الصغَر  ,وهو القماءة ونقصان الشيء عن مقدار أمثالب.
ِ
وعتُـوهم وعصياهنم هللا تعا .
وقد جعل هللا عقاهبم ذال وعذاباً  :ليناسب ك حربهم ُ
والصغار والعذاب حيصالن هلم يف الدنيا باهلزمية وزوال السيادة وعذاب القتل واألسر واخلوف .
الفوائد :
 -1شدة عناد كفار قريش .
 -2أن االعرتاض على أفعال هللا من صفات املشركني .
 -3شرف للنيب  حيث اختاره للرسالة .
 -4حكمة هللا الكاملة  ,حيث يعلم من يستحق الرسالة ومن ال يستحق .
 -5وجوب اإلميان بقضاء هللا وقدره  ,ألن هلل احلكمة العظيمة يف يفعل ويرتك .
 -6هتديد للمجرمني يف الدنيا واآلخرة .
َ
َ
َ
ك َحُي َع ُل
( فَ َمن يُ َرَد ه
ضيَِ اقا َح َر اجا َكأَهُنَا يَ ه
ص هع ُد َِف ال ه
س َماء َك َذلَ َ
ص حد َرهُ َ
ص حد َرهُ ل َإل حسًلََم َوَمن يُ َر حد أَن يُضلههُ َحُي َع حل َ
اّلِلُ أَن يَ حهديَهُ يَ حش َر حح َ
هَ
اّلِلُ َِ
ين الَ يُ حؤَمنُو َن () )125
ه
س َعلَى الذ َ
الر حج َ
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---------َ
ص حد َرهُ لَ َإل حسًلََم ) أي :ييسره لب وينشطب ويسهلب لذلك ,فهذه عالمة على اخلري .
( فَ َمن يُ َرَد ه
اّلِلُ أَن يَ حهديَهُ يَ حش َر حح َ
ِ
إلس ِ
الم فَـ ُه َو َعلَى نُوٍر ِم حن َربِِب ) .
كقولب تعا ( أَفَ َم حن َشَر َح ه
ص حد َرهُ ل ح
اّلِلُ َ
اّلِل حبهب إِلَي ُكم اإلميَا َن وزيـهنَب ِيف قُـلُوبِ ُكم وَكهره إِلَي ُكم الح ُك حفر والح ُفس َ ِ
ِ
ك ُه ُم الهر ِاش ُدو َن ) .
صيَا َن أُولَئِ َ
وق َوالحع ح
ََ ُ
وقال تعا ( َولَك هن هَ َ َ ح ُ
حَ َ ح ُ ََ ُ
ِ
ِ
إلس ِ
الم ) يقول :يوسع قلبب للتوحيد واإلميان بب .
قال ابن عباس( فَ َم حن يُِرِد ه
ص حد َرهُ ل ح
اّلِلُ أَ حن يَهديَبُ يَ حشَر حح َ
َ
ضيَِ اقا َح َر اجا ) أي  :يف حال شديدة من االنقباض عن قبول اهلدى .
ص حد َرهُ َ
( َوَمن يُ َر حد أَن يُضلههُ َحُي َع حل َ
ص هع ُد ِيف ال هس َم ِاء ) يقول :فكما ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء ,فكذلك ال
( َكأَهُنَا يَ ه
س َماء ) قال ابن عباس ( َكأَهمنَا يَ ه
ص هع ُد َِف ال ه
يستطيع أن يدخل التوحيد واإلميان قلبب ,حىت يدخلب هللا يف قلبب.
اح صدر صاحبب.
 قال ابن القيم  :أعظم أسباب شرح الصدر:
ُ
التوحيد وعلى حسب كمالب  ,وقوتب  ,وزيادتب يكو ُن انشر ُ
ِ
إلس ِ
الم فَـ ُه َو َعلَى نُوٍر ِم حن َربِب ) .
اّلِل تعا ( أَفَ َمن َشَر َح ه
قال ه
ص حد َرهُ ل ح
اّلِلُ َ
ِ
ِ
اّلِل أَن يـ حه ِديبُ ي حشرح ص حدره لِ ح ِ
صعه ُد ِىف ال هس َم ِاء )
ضيِ ًقا َحَرجاً َكأَهمنَا يَ ه
ص حد َرهُ َ
وقال تعا ( فَ َم حن يُِرد هُ َ َ َ َ ح َ َُ
إلسالَم َ ,وَمن يُِرحد أَن يُضلهبُ َحَي َع حل َ
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أسباب شرح الصدر  ,و ِ
ِ
ِ
أسباب ِ
صد ِر واحنر ِاجب .
رك والضهالل ِمن أعظم
التوحيد ِمن أعظم
ضيق ال ه
الش ُ
فاهلُدى و ُ
ومنها :النور الذى ِ
ِ
القلب .فإذا فُِق َد هذا النور من
يقذفُب ه
يشر ُح الصدر ويُوسعب  ,ويـُ حفر ُ
اّلِل ىف قلب العبد  ,وهو ُ
ُ
ِح َ
نور اإلميان  ,فإنب َ
ِج  ,وصار ىف أضيق سج ٍن وأصعبب.
قلب العبد َ ,
ضاق َ
وحر َ
اّلِل سبحانب وتعا  ,وحمبتُب ِ
التنعم بعبادتب  ,فال شيء أشر ُح لصدر العبد من ذلك.
بكل القلب  ,و ُ
ومنها :اإلنابة إ ه
اإلقبال عليب  ,و ُّ
كنت ىف اجلنة ىف مثل هذه احلالة  ,فإىن إذاً ىف عيش طيب .
حىت إنب ُ
ليقول أحياناً :إن ُ
َ
أحب
اض عن ه
اّلِل تعا  ,وتعلُّ ُق القلب بغريه  ,والغفلةُ عن ِذكره  ,وحمبةُ سواه  ,فإن َمن ه
وم حن أعظم أَسباب ضيق الصدر :اإلعر ُ
شيئاً غري ه ِ
وس ِج َن قلبُب ىف حمبة ذلك الغري  ,فما ىف األرض أشقى منب  ,وال أكسف باالً  ,وال أنكد عيشاً .
اّلِل ُعذ َ
ب بب ُ ,
َ
ِ
ِ
ومن أسباب شرح الصدر  :دو ُام ذكره على ُك ِل حال ,وىف ُك ِل موطن ,فللذ حكر تأثري عجيب ىف انشراح الصدر ,ونعيم القلب,
أثري عجيب ىف ِضيقب وحبسب وعذابب.
وللغفلة ت ٌ
احملسن أشر ُح الناس
ومنها :اإلحسا ُن إ اخلَحلق ونفعُهم مبا ميكنب من املال  ,واجلاهِ  ,والنفع بالبدن  ,وأنواع اإلحسان  ,فإن الكر م
َ
أضيق ِ
الناس .
البخيل الذى ليس فيب إحسان ُ
صدراً  ,وأطيبُهم نفساً  ,و ُ
أنعمهم قلباً  ,و ُ
ِ
أحصرهم قلباً  ,ال
ومنها :الشجاعة  ,فإن الشجاع منشرح الصدر  ,واسع البطان  ,متهس ُع القلب  ,واجلبا ُن :أضيق الناس صدراً  ,و ُ
من جنس ما للحيوان البهيمى .
فرحة لب وال سرور  ,وال ل هذة لب  ,وال نعيم إال ح
ِ
ترك ِ
الفضول
املخالطة  ,واألكل  ,والنوم  ,فإن هذه
فضول النظر  ,والكالم  ,واالستماع  ,و
َ
ومنهاُ :
تستحيل آالماً وغموماً  ,وِهوماً
ُ
ىف القلب  ,حتصره  ,وحتبِسب  ,وتضيِقبُ  ,ويتع هذب هبا  ,بل غالِب ِ
صدر َمن
عذاب الدنيا واآلخرة منها  ,فال إلب إال ه
أضيق َ
اّلِلُ ما ُ
ُ
ُ
ُُ
ضرب ىف كل ٍ
حصر قلبب  ( .زاد املعاد ) .
آفة من هذه اآلفات بسهم  ,وما أن َك َد َ
عيشب  ,وما أسوأ حالب  ,وما أش هد َ
هَ
اّلِلُ َِ
ين الَ يُ حؤَمنُون ) كما َيعل هللا صدر من أراد إضاللب ضيقاً حرجاً  ,كذلك يسلط هللا الشيطان
ك َحُي َع ُل ه
( َك َذلَ َ
س َعلَى الذ َ
الر حج َ
عليب وعلى أمثالب ممن أّب اإلميان باهلل ورسولب ,فيغويب ويصده عن سبيل هللا .

 قال الرازي  :اختلفوا يف تفسري ( الرجس ) فقال ابن عباس  :هو الشيطان يسلطب هللا عليهم .
وقال جماهد ( الرجس ) ما ال خري فيب .
وقال عطاء ( الرجس ) العذاب .
وقال الزجاج ( الرجس ) اللعنة يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة .

الفوائد :

 -1سؤال هللا اهلداية .
 -2من عالمات التوفيق انشراح الصدر للحق وقبولب واالنقياد لب .
 -3فضل انشراح الصدر .
 -4من عالمات الضالل عدم قبول احلق واإلعراض عنب .
 -5أن عدم اإلميان سبب لتسليط الشيطان على العبد عقوبة إلعراضــب .
َ
صلحنَا اآلي َ
( و َه َذا َ
ات لََق حوٍم يَ هذ هك ُرو َن () )126
يما قَ حد فَ ه
ص َرا ُ
ط َربَِ َ
َ
ك ُم حستَق ا
َ
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[ األنعام . ] 126 :
---------َ
( و َه َذا َ
يما ) أي :هذا الدين الذي شرعناه لك يا حممد مبا أوحينا إليك ه ـ ـ ـ ــذا القرآن ,وهو صراط هللا املستقيم .
ص َرا ُ
ط َربَِ َ
ك ُم حستَق ا
َ
ِ
ك ُم حستَقيماً ) هذا إشارة إ القرآن والشرع الذي جاء بب حممد . 
 قال ابن عطية  :قولب تعا ( وهذا ِصَرا ُط َربِ َ
ك ُم حستَ ِقيماً ) أي  :هذا الذي أنت عليب يا حممد واملؤمنون دين ربك ال اعوجاج فيب.
 وقال القرطيب  :قولب تعا ( وهذا ِصَرا ُط َربِ َ
صلحنَا اآلي َ
ات ) أي :قد وضحناها وبيناها وفسرناها .
( قَ حد فَ ه
َ
( لََق حوٍم يَ هذ هك ُرون ) أي :ملن لب فهم ووعي يعقل عن هللا ورسولب.
الفوائد :

-1أن دين هللا الذي بعث بب حممد  هو الصراط املستقيم .
-2رمحة هللا بعباده حيث فصل هلم اآليات ووضحها لتقوم عليهم احلجة .
 -3احلث على التذكر بآيات هللا تعا .
سًلََم َعن َد َرِّبََ حم َو ُه َو َولَيُّ ُه حم َِبَا َكانُواح يَ حع َملُو َن (. ) )127
( َهلُ حم َد ُار ال ه

[ األنعام . ] 127 :
---------سًلََم ) وهي اجلنة .
( َهلُ حم َد ُار ال ه
( َعن َد َرِّبََ حم ) أي  :يوم القيامـة .
 مسيت بذلك  :ألهنا الدار اليت سلمت من كل آفة وبلية ومكروه وكدر وهم وغم .
 قال ابن اجلوزي  :ويف تسميتها بذلك أربعة أقوال:

أحدها  :أن السالم  ,هو هللا  ,وهي داره  ,قالب ابن عباس  ,واحلسن  ,وقتادة  ,والسدي.
والثاين  :أهنا دار السالمة اليت ال تنقطع  ,قالب الزجاج.

والثالث  :أن حتية أهلها فيها السالم  ,ذكره أبو سليمان الدمشقي.

والرابع  :أن مجيع حاالهتا مقرونة بالسالم ,ففي ابتداء دخوهلم (ادخلوها بسالم) وبعد استقرارهم (واملالئكة يدخلون عليهم من كل
باب سالم عليكم) وقولب (إال قيالً سالماً سالماً) وعند لقاء هللا (سالم قوالً من رب رحيم) وقولب (حتيتهم يوم يلقونب سالم) .

وقال ابن القيم  ... :فإهنا دار السالمة من كل بلية وآفة ومكروه  ,وهي دار هللا  ,وامسب سبحانب وتعا السالم  ,الذي سلمها
وسلم أهلها  ,وحتيتهم فيها سالم  ,واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربت  ,والرب تعا يسلم عليكم من
فوقهم كما قال تعا ( هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون سالم قوالً من رب رحيم ) .

وللجنة أمساء :

أوالا  :اجلنة .

وهو االسم العام املتناول لتلك الدار  ,وما اشتملت عليب من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور .
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ِِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ين فِ َيها أَبَداً) .
قال تعا ( َسنُ حدخلُ ُه حم َجنهات َحَت ِري من َححتت َها األَنحـ َه ُار َخالد َ
وقال تعا (وب ِش ِر اله ِذين آمنواح وع ِملُواح ال ه ِ
ات أَ هن َهلم جن ٍ
احل ِ
هات َحَت ِري ِمن َححتتِ َها األَنحـ َه ُار) .
َُ َ َ
ُح َ
ص َ
ََ

ثاني ا  :دار السًلم .

فهي الساملة من كل بلية وآفة ومكروه .
ند َرهبِِ حم َوُه َو َولِيُّـ ُه حم ِمبَا َكانُواح يَـ حع َملُون ) .
قال تعا ( َهلُ حم َد ُار ال هسالَِم ِع َ
وقال تعا (واّلِل ي حدعو إِ َ دا ِر ال هسالَِم ويـه ِدي من ي َشاء إِ َ ِصر ٍ
اط ُّم حستَ ِقي ٍم) .
َ
َ َُ ُ
ََ ح َ َ ُ
َ

ثالثا  :دار اْللد .

ومسيت بذلك ألن أهلها ال يظعنون عنها أبداً كما قال تعا ( عطاء غري جمذوذ ) .
قال تعا (قُل أَذَلِك خيـر أَم جنهةُ ح ِ
ِ
ت َهلُ حم َجَزاء ومصرياً) .
اخلُحلد الهِيت ُوع َد الح ُمتهـ ُقو َن َكانَ ح
ح َ َحٌ ح َ
رابعا  :دار املقامة .

ألهنم مقيمون هبا أبداً  ,ال ميوتون وال يتحولون منها أبداً .
ِ
ِ
قال تعا حكاية عن أهلها (اله ِذي أَحلهنَا دار الحم َقام ِة ِمن فَ ح ِ ِ
وب ) .
ب َوَال ميََ ُّسنَا ف َيها لُغُ ٌ
ضلب َال ميََ ُّسنَا ف َيها نَ َ
َ ََ ُ َ
صٌ
خامسا  :جنة املأوى .
قال تعا (أَهما اله ِذين آمنُوا وع ِملُوا ال ه ِ ِ
هات الح َمأح َوى نـُُزالً ِمبَا َكانُوا يَـ حع َملُو َن ) .
َ َ ََ
صاحلَات فَـلَ ُه حم َجن ُ
اجلَنهةَ ِه َي الح َمأح َوى ) .
وقال تعا (فَِإ هن ح
سادسا  :جنات عدن .

أي جنات إقامة  ,يقال َع َد َن باملكان أي أقام بب .
قال تعا (جن ِ
هات َع حد ٍن الهِيت و َع َد الهر حمحَن ِعبَ َادهُ بِالحغَحي ِ
ب إِنهبُ َكا َن َو حع ُدهُ َمأحتِياً ) .
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يم ) .
وقال تعا ( َوَم َساك َن طَيبَةً يف َجنهات َع حدن َذل َ
ك الح َف حوُز الح َعظ ُ

سابع ا  :دار اْليوان .

أي هي الدار اليت ال تنغيص فيها وال نفاد  ,وال تفىن وال تنقطع .
الدنحـيا إِهال َهلحو ولَعِ ِ
احلَيَـ َوا ُن لَحو َكانُوا يَـ حعلَ ُمو َن ) .
هار حاآل ِخَرةَ َهلِ َي ح
(وَما َه ِذهِ ح
احلَيَاةُ ُّ َ
ٌَ ٌ
ب َوإ هن الد َ
قال تعا َ
ثامن ا  :الفردوس .
والفردوس  :اسم من أمساء اجلنة ومعناه  :البستان الذي َيمع كل ما فيب البساتني .
قال تعا (إِ هن اله ِذين آمنُوا وع ِملُوا ال ه ِ ِ
هات الح ِفحرَد حو ِس نـُُزالً ) .
صاحلَات َكانَ ح
َ َ ََ
ت َهلُ حم َجن ُ
وقال تعا (اله ِذ ِ ِ
س ُه حم فِ َيها َخالِ ُدو َن ) .
َ
ين يَرثُو َن الحفحرَد حو َ
( َو ُه َو َولَيُّ ُه حم ) أي :حافظهم وناصرهم ومؤيدهم .
( َِبَا َكانُواح يَ حع َملُو َن ) من األعمال الصاحلات والقربات الطيبات .
الفوائد :
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-1أن مأوى املؤمنني اجلنة .
 -2أن اجلنة دار السالم من كل مكروه .
-3أن اجلنة دار الكمال والسرور الكامل .
-4إثبات والية هللا ألوليائب املتقني .
-5احلث على العمل الصاحل يف هذه الدنيا وأنب سبب دخول اجلنة .
َ
َ
شرُهم ََ
ضنَا بَبَ حع ٍ
ال أ حَولَيَآ ُؤ ُهم َِم َن ا َإل َ
استَكحثَ حرُُت َِم َن ا َإل َ
َجلَنَا
نس َوقَ َ
َج ايعا يَا َم حع َ
استَ حمتَ َع بَ حع ُ
نس َربهنَا ح
ش َر ا حجلَ َِن قَد ح
ض َوبَلَغحنَا أ َ
( َويَ حوَم ححي ُ ُ ح
اّلِل إَ هن ربه َ َ
ال النهار مثح وا ُكم َخالَ َد َ
هَ
ليم (. ) )128
ي أَ هجل َ
ين ف َ
حت لَنَا قَ َ ُ َ َ ح
يم َع ٌ
ك َحك ٌ
يها إَاله َما َشاء هُ َ
َ
الذ َ
[ األنعام . ] 128 :
--------َ
شرُهم ََ
َج ايعا ) أي :مجيع الثقلني ,من اإلنس واجلن ,من ضل منهم ,ومن أضل غريه ,فيقول موخباً للجن الذين أضلوا
( َويَ حوَم ححي ُ ُ ح
اإلنس ,وزينوا هلم الشر ,وأزُّوهم إ املعاصي .
 قال الرازي  :الضمري يف قولب ( َويَـ حوَم َححي ُشُرُه حم ) إ ماذا يعود ؟ فيب قوالن  :األول  :يعود إ املعلوم  ,ال إ املذكور  ,وهو
الثقالن  ,ومجيع املكلفني الذين علم أن هللا يبعثهم.
ِ
ِ
ِ ِ
ض ُه حم إ
والثاين  :أنب عائد إ الشياطني الذين تقدم ذكرهم يف قولب ( َوَك َذل َ
ك َج َعحلنَا ل ُكل نِىب َع ُدواً شياطني اإلنس واجلن يُوحى بَـ حع ُ
بَـ حع ٍ
ف القول ُغُروراً ) .
ض ُز حخُر َ
َ
استَ حكثَ حرُُت َِم َن ا َإل َ
نس ) أي :من إضالهلم ,وصدهم عن سبيل هللا ,فكيف أقدمتم على حمارمي ,وَترأت على
( يَا َم حع َ
ش َر ا حجلَ َِن قَد ح
معاندة رسلي؟ وقمتم حماربني هلل ,ساعني يف صد عباد هللا عن سبيلب إ سبيل اجلحيم؟
فاليوم حقت عليكم لعنيت ,ووجبت لكم نقميت وسنزيدكم من العذاب حبسب كفركم ,وإضاللكم لغريكم .وليس لكم عذر بب
تعتذرون ,وال ملجأ إليب تلجأون ,وال شافع يشفع وال دعاء يسمع ,فال تسأل حينئذ عما حيل هبم من النكال ,واخلزي والوبال ,وهلذا
مل يذكر هللا هلم اعتذاراً  ,وأما أولياؤهم من اإلنس ,فأبدوا عذراً غري مقبول فقالوا:
ضنَا بَبَ حع ٍ
ال أ حَولَيَآ ُؤ ُهم َِم َن ا َإل َ
ض ) أي :متتع كل من اجلِين واإلنسي بصاحبب ,وانتفع بب ,فاجلين يستمتع
( َوقَ َ
استَ حمتَ َع بَ حع ُ
نس َربهنَا ح
بطاعة اإلنسي لب وعبادتب ,وتعظيمب ,واستعاذتب بب .واإلنسي يستمتع بنيل أغراضب ,وبلوغب بسبب خدمة اجلِين لب بعض شهواتب ,فإن
اإلنسي يعبد اجلِين ,فيخدمب اجلِين ,وحيصل لب منب بعض احلوائج الدنيوية,أي :حصل منا من الذنوب ما حصل ,وال ميكن رد ذلك .
قال البيضاوي  :انتفع اإلنس باجلن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل بب إليها  ,وانتفع اجلن باإلنس بأن أطاعوهم وحصلوا
مرادهم .
االنس يتحقق هلم بعض ما يطلبون كالسحر  ,وما حيصل للكهان من األخبار الغيبية اليت تأَت عن اسرتاق السمع .
وغريها من االنتفاعات احملرمة كالسرقة وغريها .
استمتاع اجلن باإلنس  :يعظموهنم .
هَ
حت لَنَا ) أي :وقد وصلنا احملل الذي ُنازى فيب باألعمال ,فافعل بنا اآلن ما تشاء ,واحكم فينا مبا تريد,
ي أَ هجل َ
( َوبَلَ حغنَا أ َ
َجلَنَا الذ َ
فقد انقطعت حجتنا ومل يبق لنا عذر ,واألمر أمرك ,واحلكم حكمك .وكأن يف هذا الكالم منهم نوع تضرع وترقق ,ولكن يف غري
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أوانب.
 قال ابن عاشور  :وقد أفادت اآلية  :أن اجلن املخاطبني قد أُفحموا  ,فلم َيدوا جواباً  ,فرتكوا أولياءهم يناضلون عنهم  ,وذلك
مظهر من مظاهر عدم إغناء املتبوعني عن أتباعهم ٍ
يومئذ ( إذ تَربأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتـهبَعوا ) .
وهلذا حكم فيهم حبكمب العادل ,الذي ال جور فيب ,فقال :

هار َمثح َوا ُك حم ) أي  :مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم .
( قَ َ
ال الن ُ
( َخالَ َد َ
يها ) أي  :ماكثني مكثاً خملداً .
ين ف َ
َ
اّلِلُ ) اختلف يف االستثناء  ,فقيل  :هي املدة اليت بني حشرهم إ دخوهلم النار  ,وقيل ُ :خيلدون يف عذاب النار
( إَاله َما َشاء ه
األبد كلب إال ما شاء هللا  ,أي  :األوقات اليت يُنقلون فيها من عذاب النار إ عذاب الزمهرير  ,وقيل  :هي ما بني املوت إ دخول
النار  ,إ غري ذلك  ,وسيأَت الكالم على ذلك عند قولب تعا ( ...خالِ ِد ِ
ِ
ك إِ هن
ض إِاله َما َشاء َربُّ َ
ين ف َيها َما َد َامت ال هس َم َاو ُ
ات َواأل حَر ُ
َ َ
ربهك فَـ هع ٌ ِ
يد ) .
ال ل َما يُِر ُ
َ َ
( إَ هن ربه َ َ
ليم ) فكما أن علمب وسع األشياء كلها وعمها ,فحكمتب الغائية ِشلت األشياء وعمتها ووسعتها .
يم َع ٌ
ك َحك ٌ
َ
الفوائد :

 -1إثبات احلشر جلميع األمم .
 -2توبيخ اجلن ومن واالهم .
-3اعرتاف اجملرم ِبرميتب يوم القيامة  ,لكن حيث ال ينفع الندم .
-4يوم القيامة واحلشر موعد للجميع حيث حياسب الناس ويعاقب الظلمة .
 -5أن النار مأوى للكافرين .
 -6إثبات امسني من أمساء هللا وِها  :احلكيم  ,والعليم .
َ
ضا َِبَا َكانُواح يك َ
حسبُو َن (. ) )129
ني بَ حع ا
( َوَك َذلَ َ
ض الظهال َم َ
ك نُ َوََِل بَ حع َ
َ

[ األنعام . ] 129 :
-----------------َ
ضا َِبَا َكانُواح يك َ
حسبُو َن ) أي  :كما متعنا اإلنس واجلن بعضهم ببعض نسلط بعض الظاملني على
ني بَ حع ا
( َوَك َذلَ َ
ض الظهال َم َ
ك نُ َوََِل بَ حع َ
َ

بعض بسبب كسبهم للمعاصي والذنوب .
قال القرطيب  :وهذا هتديد للظامل إن مل ميتنع من ظلمب سلط هللا عليب ظاملا آخر .ويدخل يف اآلية مجيع من يظلم نفسب أو يظلم
الرعية  ,أو التاجر يظلم الناس يف َتارتب أو السارق وغريهم.
وقال فضيل بن عياض  :إذا رأيت ظاملاً ينتقم من ظامل فقف  ,وانظر فيب متعجباً .
نسلط بعضهم على بعض جزاء وفاقاً  ,عقوبة هلم .

 قال الفخر  :إ حن أراد الرعيةُ أن يتخلصوا من أمري ظامل ؛ فليرتكوا الظلم.
وقد قيل :وما ظَامل إال سيبـلَى بظَ ِ
امل .
َ ٌ َ ُح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُه حم أ حَوليَاء بَـ حع ٍ
ات
ات بَـ حع ُ
ض  ) ...وقال تعا ( الح ُمنَاف ُقو َن َوالح ُمنَاف َق ُ
وقيل  :من الوالية  ,أي يكونون أولياء بعض َ ( ,والح ُم حؤمنُو َن َوالح ُم حؤمنَ ُ
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ض يأحمرو َن بِالحمن َك ِر ويـحنـهو َن ع ِن الحمعر ِ
ِ
وف  , ) ...وهذا اختيار ابن جرير رمحب هللا .
بَـ حع ُ
ُ َ َ َ ح َ َ حُ
ض ُهم من بَـ حع ٍ َ ُ ُ
قال ابن جرير  :وأو هذه االقوال يف تأويل ذلك بالصواب  ,قول من قال معناه  :وكذلك ُنعل بعض الظاملني لبعض أولياء .
ِ
ك نـُوِِل بـعض الظهالِ ِمني بـعضا ِمبَا َكانُوا يك ِ
حسبُو َن ) أي :وكما ولهحيـنَا اجلن املردة وسلطناهم على إضالل
َ َح ً
وقيل يف معىن اآلية ( َوَك َذل َ َ َ ح َ
َ
أوليائهم من اإلنس وعقدنا بينهم عقد املواالة واملوافقة  ,بسبب كسبهم وسعيهم بذلك.
كذلك من سنتنا أن نوِل كل ظامل ظاملاً مثلب  ,يؤزه إ الشر وحيثب عليب  ,ويزهده يف اخلري وينفره عنب  ,وذلك من عقوبات هللا
ك
العظيمة الشنيع أثرها  ,البليغ خطرها  ,والذنب ذنب الظامل  ,فهو الذي أدخل الضرر على نفسب  ,وعلى نفسب جىن ( َوَما َربُّ َ
الم لِحلعبِ ِ
ِ ٍ
يد ) .
بظَ َ
الفوائد :

 -1خطر الذنوب واملعاصي وحماربة هللا ورسولب  ,فإهنا سبب لعدم توفيق هللا للعبد  ,حيث َيعل لب قرناء سيئني يقودونب للمعاصي
واملنكرات .
 -2خطر الظلم .
-3أن عاقبة الظلم وخيمة .
صو َن َعلَي ُكم آي َاِت وي َ
ش َر ا حجلَ َِن َوا َإل َ
نذ ُرونَ ُك حم لََقاء يَ حوَم ُك حم َه َذا قَالُواح َش َه حدنَا َعلَى أَن ُف َسنَا
نس أَََلح يَأحتَ ُك حم ُر ُس ٌل َِمن ُك حم يَ ُق ُّ
( يَا َم حع َ
ح ح َ َُ
َ
َ
ين (. ) )130
َوغَ هرتح ُه ُم ا حْلَيَاةُ الدُّنح يَا َو َش َه ُدواح َعلَى أَن ُفس َه حم أَنه ُه حم َكانُواح َكاف َر َ

[ األنعام . ] 130 :
----------ش َر ا حجلَ َِن َوا َإل َ
نس أَََلح يَأحتَ ُك حم ُر ُس ٌل َِمن ُك حم ) وهذا أيضا مما يُقرع هللا بب سبحانب وتعا كافري اجلن واإلنس يوم القيامة ,حيث
( يَا َم حع َ
اجلِ ِن َواإلنح ِ
س أَ َملح يَأحتِ ُك حم ُر ُس ٌل ِمحن ُك حم ) أي :من
يسأهلم  -وهو أعلم  : -هل بلغتهم الرسل رساالتب؟ وهذا
استفهام تقرير ( يَا َم حع َشَر ح
ُ
مجلتكم .والرسل من اإلنس فقط ,وليس من اجلن رسل ,كما قد نص على ذلك جماهد ,وابن ُجَريحج ,وغري واحد من األئمة ,من
السلف واخللف.
وقال ابن عباس :الرسل من بين آدم ,ومن اجلن نُ ُذر.
وحكى ابن جرير ,عن الضحاك بن ُمزاحم :أنب زعم أن يف اجلن رسال واحتج هبذه اآلية الكرمية ويف االستدالل هبا على ذلك نظر؛
ألهنا حمتملة وليست بصرحية .
صو َن َعلَحي ُك حم آيَ َاِت ) الواضحات البينات  ,اليت فيها تفاصيل األمر والنهي  ,واخلري والشر  ,والوعد والوعيد .
( يَ ُق ُّ
( وي َ
نذ ُرونَ ُك حم لََقاء يَ حوَم ُك حم َه َذا ) أي  :حيذرونكم يوم القيامــة  ,وأن النجاة والفوز فيب إمنا هي بامتثال أوامر هللا  ,واجتناب نواهيــب ,
َُ
وأن الشقاء واخلسران يف تضييع ذلك .
( قَالُواح َش َه حدنَا َعلَى أَن ُف َسنَا ) أي :أقررنا أن الرسل قد بلغونا رساالتك ,وأنذرونا لقاءك ,وأن هذا اليوم كائن ال حمالة.
( َوغَ هرتح ُه ُم ا حْلَيَاةُ الدُّنح يَا ) بزينتها  ,وزخرفها  ,ونعيمها  ,فأطمأنوا هبا  ,ورضوا هبا  ,وأهلتهم عن اآلخرة .
( َو َش َه ُدواح َعلَى أَن ُف َس َه حم ) أي  :يوم القيامــة .
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َ
ين ) أي  :يف الدنيا  ,مبا جاءهتم بب الرسل .
( أَنه ُه حم َكانُواح َكاف َر َ
الفوائد :

 -1قال الرازي  :اعلم أن هذه اآلية من بقية ما يذكره هللا تعا يف توبيخ الكفار يوم القيامة  ,وبني تعا أنب ال يكون هلم إ
اجلحود سبيل  ,فيشهدون على أنفسهم بأهنم كانوا كافرين  ,وأهنم مل يعذبوا إال باحلجة.
 -2هل من اجلن رسل ؟ قوالن :
القول اْلول  :ليس يف اجلن أنبياء ورسل ,وإمنا قد يكون منهم نذر ,وهذا قول مجهور أهل العلم  ,واستدلوا على ذلك بأدلة عدة :
ِ
ك إِال ِرجاال نُ ِ
وحي إِلَحي ِه حم ِم حن أ حَه ِل الح ُقَرى ) يوسف.109/
قولب تعا ( َوَما أ حَر َسحلنَا ِم حن قَـحبل َ
َ
ِ
وقولب تعا ( وما أَرسحلنَا قَـبـلَ َ ِ
األس َو ِاق ) الفرقان.20/
ك م َن الح ُمحر َسل َ
ََ ح َ ح
هه حم لَيَأح ُكلُو َن الطه َع َام َوميَح ُشو َن ِيف ح
ني إِال إِنـ ُ
ِ
ِِ
اب) العنكبوت.27/
(و َج َعحلنَا ِيف ذُ ِريهتب النُّبُـ هوةَ َوالحكتَ َ
وقولب تعا عن إبراهيم اخلليل عليب السالم َ :
ك نَـ َفرا ِمن حِ
ضروه قَالُوا أَنح ِ
ِ
ويقول احلافظ ابن كثري رمحب هللا يف تفسري قولب تعا (وإِ حذ َ ِ
صتُوا فَـلَ هما
اجل ِن يَ حستَم ُعو َن الح ُق حرآ َن فَـلَ هما َح َ ُ ُ
صَرفحـنَا إلَحي َ ً َ
َ
ِ ه ِ ِِ ِِ
ين ) .
قُض َي َول حوا إ َ قَـ حومه حم ُمحنذر َ
وقد استدل هبذه اآلية على أنب يف اجلن نُ ُذ ٌر  ,وليس فيهم رسل  ,وال شك أن اجلن مل يبعث هللا منهم رسوالً – مث استدل لذلك
باآليات السابقة  ( .تفسري ابن كثري ) .
وهذا القول هو الذي قرره مجهور املفسرين يف كتبهم .
القول الثاين  :يف اجلن من األنبياء والرسل من جنسهم .

وهذا رأي مقاتل  ,والضحاك – كما رواه عنهما ابن جرير الطربي رمحب هللا يف " جامع البيان " ( , )121/12وذكر اخلالف يف
املسألة  -وهو قول ابن حزم رمحب هللا يف " احمللى " ( )494/7حيث يقول  " :صح يقينا أهنم بعث إليهم أنبياء منهم " انتهى.
صو َن علَي ُكم آياَِت وي ِ
ِ
ِ
اجلِ ِن َوا ِإل ِ
واستدلوا لذلك بقول هللا تعا  (:يَا َم حع َشَر ح
نذ ُرونَ ُك حم لَِقاء يَـ حوِم ُك حم َه َذا قَالُواح
نس أَ َملح يَأحت ُك حم ُر ُس ٌل من ُك حم يَـ ُق ُّ َ ح ح َ َ ُ
ِ
ِِ
ِ
احلَيَاةُ ُّ
ين ) .
َش ِه حدنَا َعلَى أَن ُف ِسنَا َو َغهرتحـ ُه ُم ح
الدنحـيَا َو َشه ُدواح َعلَى أَن ُفسه حم أَنـ ُهه حم َكانُواح َكاف ِر َ
وقد أجاب عن هذا االستدالل احلافظ ابن كثري رمحب هللا بقولب :
اجلِ ِن َواإلنح ِ
س أَ َملح يَأحتِ ُك حم ُر ُس ٌل ِمحن ُك حم ) األنعام ,130/فاملراد من جمموع اجلنسني  ,فيصدق
فأما قولب تعا يف سورة األنعام ( يَا َم حع َشَر ح
على أحدِها وهو اإلنس " انتهى باختصار.
 قال الشنقيطي  :قولب تعا ( يَا َم حع َشَر اجلن واإلنس أَ َملح يَأحتِ ُك حم ُر ُس ٌل ِمحن ُك حم ) قال بعض العلماء  :املراد بالرسل من اجلن نذرهم
ك نَـ َفراً ِم َن
صَرفحـنَآ إِلَحي َ
الذين يسمعون كالم الرسل  ,فيبلغونب إ قومهم  ,ويشهد هلذا أن هللا ذكر أهنم منذرون لقومهم يف قولب ( َوإِ حذ َ
ِ
ِِ ِِ
ِ ه
ين ) .
اجلن يَ حستَ ِم ُعو َن القرآن فَـلَ هما َح َ
ضُروهُ قالوا أَنصتُواح فَـلَ هما قُض َي َول حواح إ قَـ حومهم ُّمنذر َ
 -3أن اجلن خماطبون بفروع الشريعة .
 -4حكم اجلين الكافر واملؤمن يف اآلخرة .
قال السيوطي يف األشباه والنظائر :ال خالف يف أن كفار اجلن يف النار ,واختلف هل يدخل مؤمنهم اجلنة ويثابون على الطاعة؟ على
أقوال أحسنها نعم ,وينسب للجمهور.
َي ِ
ِ
آالء ربِ ُكما تُ َك ِذب ِ
اف م َقام ربِِب جنهتَ ِ
ان * فَبِأ ِ
ان) .
َ
ومن أدلتب قولب تعا ( َول َم حن َخ َ َ َ َ َ
َ َ
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واخلطاب للجن واإلنس ,فامنت عليهم ِبزاء اجلنة ووصفها هلم وشوقهم إليها ,فدل على أهنم ينالون ما امنت بب عليهم إذا آمنوا,
وقيل :ال يدخلوهنا وثواهبم النجاة من النار ,وقيل :يكونون يف األعراف .
ِ ِ
ِ
اّلِل و ِآمنُوا بِِب يـ حغ ِفر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُكم وَُِيرُكم ِمن َع َذ ٍ
اب ) .
حَ ح ح ح
َ ح ح ح
قال ابن كثري  -رمحب هللا  -عند قولب تعا ( يَا قَـ حوَمنَا أَجيبُوا َداع َي ه َ
ِِ
ِ
وقَ حد اِستَ َد هل ِهب ِذهِ حاآلية من ذَه ِ
صاحلِِي ِه حم أَ حن َُيَ ُاروا ِم حن َع َذاب النهار يَـ حوم
ب م حن الحعُلَ َماء إِ َ أَ هن ا حجلن الح ُم حؤمن َ
َ ح
ني َال يَ حد ُخلُو َن ا حجلَنهة َ ,وإِهمنَا َجَزاء َ
َ َ َح َ َ
ِ
ِ
الح ِقيَ َامة َوهلََذا قَالُوا َه َذا ِيف َه َذا الح َم َقام َوُهو َم َقام تَـبَ ُّجح َوُمبَالَغَة فَـلَ حو َكا َن َهلُ حم َجَزاء َعلَى حِ
ك أَ حن يَ حذ ُكُروهُ َ ....وا ححلَق
اإلميَان أ حَعلَى م حن َه َذا َأل حَو َش َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
أَ هن ُم حؤِمنِي ِه حم َك ُم حؤِم ِين حِ
اإلنح ِ
ضهم هلََذا ب َق حولب َعهز َو َجل ( َملح يَطحم ُثه هن إنحس
س يَ حد ُخلُو َن ا حجلَنهة َك َما ُه َو َم حذ َهب َمجَ َ
اعة م حن ال هسلَف َوقَ حد ا حستَ َدل بَـ حع ح
ِ
ِ
ِ ِ
اف م َقام ربِِب جنهتَ ِ
ان فَبِأ ِ
َي َآالء َرب ُك َما تُ َك ِذبَان ) فَـ َق حد
لهم َوَال َجان) َوِيف َه َذا اال حست حدَالل نَظَر َوأ ح
َح َس ُن محنبُ قَـ حولب َج هل َو َع َال ( َول َم حن َخ َ َ َ َ
قَـحب ح
ِ
ِِ
الش حك ِر الح َق حوِِل أَبحـلَغ ِم حن حِ
اإلنحس  ,فَـ َقالُوا َ " :وَال بِ َش حي ٍء
ت ا حجلِن َه ِذ ِه حاآليَة بِ ُّ
اِ حم َ ه
نهم ا حجلَنهة َوقَ حد قَابَـلَ ح
نت تَـ َعا َ َعلَى الثـه َقلَ حني بأَ حن َج َع َل َجَزاء حمُحس ح
ِمن َآالئِك ربـنا نُ َك ِذب فَـلَك ا ححلمد "  ,فَـلَم ي ُكن تـعا َ لِيم ه ِ ِ ٍ
ِ
صل َهلُم  ,وأَيح ً ِ ِ
رهم بِالنها ِر َ -وُه َو
ََ
ح َ ح ََ َح َ
َح
ح
ضا فَإنهبُ إذَا َكا َن َُيَا ِزي َكاف ح
نت َعلَحيه حم ِبََزاء َال َححي ُ ح َ
ِ
ِ
ِ
َحَرى .
ي ُم حؤمنَـ ُه حم بِا حجلَنهة َ -وُه َو َم َقام فَ ح
ضل  -بِطَ ِر ِيق حاأل حَوَ َو حاأل ح
َم َقام َع حدل  -فَ َألَ حن َُيَاز َ
ِ
ِ
وِممها يدل أَيضا علَى ذَلِك عموم قَـولب تَـعا َ ( إِ هن اله ِذين آمنوا وع ِملُوا ال ه ِ
ك ِم حن
ت َهلُ حم َجنهات الحف حرَد حوس نـُُزالً ) َ ,وَما أَ حشبَبَ ذَل َ
صاحلَات َكانَ ح
َ َُ َ َ
َ َُ ح ً َ
َ ُُ ح َ
حاآليَات  ( .تفسري ابن كثري ) .
 -5احلكمة من إرسال الرسل وهي إقامة احلجة .
 -6حتذير الكفار من يوم القيامة .
-7احلذر من فتنة الدنيا وزينتها واالطمئنان هلا .
 -8أن الندم واالعرتاف يوم القيامة ال ينفع الكافر .
ك الح ُق َرى بَظُل ٍحم َوأ حَهلُ َها غَافَلُو َن (. ) )31
ك ُم حهلَ َ
ك أَن هَلح يَ ُكن هربُّ َ
( َذلَ َ
[ األنعام . ] 31 :
---------ك الح ُق َرى بَظُل ٍحم َوأ حَهلُ َها غَافَلُو َن ) أي  :إمنا أعذرنا إ الثقلني بإرسال الرسل وإنزال الكتب  ,لئال
ك ُم حهلَ َ
ك أَن هَلح يَ ُكن هربُّ َ
( َذلَ َ
يعاقب أحد بظلمب  ,وهو مل تبلغب دعوة  ,ولكن أعذرنا إ األمم  ,وما عذبنا أح ًدا إال بعد إرسال الرسل إليهم .
كما قال تعا ( َوإِ حن ِم حن أُهم ٍة إِال َخال فِ َيها نَ ِذ ٌير ) .
اّلِل و ِ
ٍ
ِ
وت ) .
اجتَنبُوا الطها ُغ َ
وقال تعا ( َولََق حد بَـ َعثحـنَا ِيف ُك ِل أُهمة َر ُسوال أَن اُ حعبُ ُدوا هَ َ ح
ِ
ث َر ُسوالً ) .
ني َح هىت نـَحبـ َع َ
وقال تعا ( َوَما ُكنها ُم َعذبِ َ
وقال تعا ( ُكله َما أُلح ِق َي فِ َيها فَـ حو ٌج َسأَ َهلُ حم َخَزنَـتُـ َها أَ َملح يَأحتِ ُك حم نَ ِذ ٌير * قَالُوا بَـلَى قَ حد َجاءَنَا نَ ِذ ٌير فَ َك هذبحـنَا ) .
ِ
ِ
ك الح ُقَرى بِظُحل ٍم َوأ حَهلُ َها َغافِلُو َن ) النفي يف هذه اآلية الكرمية منصب على
ك ُم حهل َ
ك أَ حن َملح يَ ُك حن َربُّ َ
 قال الشنقيطي  :قولب تعا ( ذَل َ
اجلملة احلالية  ,واملعىن أنب ال يهلك قوماً يف حال غفلتهم  ,أي عدم إنذارهم  ,بل ال يهلك أحداً إال بعد اإلعذار واإلنذار على
ِ
ث َر ُسوالً )  ,وقولب
ني حىت نَـحبـ َع َ
ألسنة الرسل عليهم صلوات هللا وسالمب  ,كما بني هذا املعىن يف آيات كثرية كقولب ( َوَما ُكنها ُم َعذبِ َ
ِ
ِِ
ين لِئَاله يَ ُكو َن لِلنه ِ
اس َعلَى هللا ُح هجةٌ بَـ حع َد الرسل)  ,وقولب ( َوإِن ِم حن أُهم ٍة إِاله َخالَ فِ َيها نَ ِذير )  ,وقولب ( َولََق حد بَـ َعثحـنَا
ين َوُمنذر َ
( ُّر ُسالً ُّمبَش ِر َ
ِيف ُك ِل أُهم ٍة هر ُسوالً أ َِن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت ) إ غري ذلك من اآليات .
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 قال ابن عاشور  :واإلهالك  :إعدام ذات املوجود وإماتةُ احلي  ,فإهالك القرى إبادة أهلها وختريبها  ,وإحياؤها إعادةُ ُعمراهنا
أىن حييي هذه ( أي القريةَ ) هللا بعد موهتا ) .
بالسكان والبناء  ,قال تعا ( ه
وقال  :الباء يف ( بِظلم ) للسببية  ,والظلم  :الشرك  ,أي مهلكهم بسبب شرك يَقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الذين أوقعوه ,
وهالك أهلها باألحرى أل ههنم املقصود باهلالك.
سبب هالكها ,
ُ
ولذلك مل يقل  :بظلم أهلها  ,ألنهب أريد أن وجود الظلم فيها ُ
ومجلة (وأهلها غافلون) حال من (القرى)  ,وصرح هنا بـ (أهلها) تنبيها على أن هالك ال ُقرى من جراء أفعال سكاهنا (فتلك بيوهتم
خاوية مبا ظلموا) .
الفوائد :
 -1أن هللا ال يعذب أحداً إال بعد إقامة احلجة .
-2أن الظلم – وهو الشرك – سبب هلالك األمم .
-3التحذير من الظلم  ,وأنب سبب للهالك .
ك بَغَافَ ٍل َع هما يَ حع َملُو َن (. ) )132
( َولَ ُك ٍِل َد َر َج ٌ
ات َِّمها َع َملُواح َوَما َربُّ َ
[ األنعام . ] 132 :
--------( ( َولَ ُك ٍِل ) أي  :ولكل الناس من كافرين ومؤمنني .
ات َّمها َع َملُوا ) أي  :مراتب ومنازل  ,فلكل واحد من املطيعني والعاصني درجات  ,أي  :منازل ومراتب يستحقوهنا بأعماهلم
( َد َر َج ٌ
 ,فمنهم من هو بدرجتب يف أعلى اجلنان  ,ومنهم من هو بأعمالب يف دركات النار  ,وقد بني تعا أن اآلخرة يتفاوت أهلـها بدرجاهتم
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ني ِيف الد حهر ِك
كما يف قولب ( َولَ حآلخَرةُ أَ حكبَـُر َد َر َجات َوأَ حكبَـُر تَـ حفضيالً )  ,وبني أن أهل النار يتفاوتون يف دركاهتم فقال تعا (إِ هن الح ُمنَافق َ
حاألَس َف ِل ِمن النها ِر ولَن ََِت َد َهلم نَ ِ
صرياً ) .
ح
َح
ُح
َ
ِ
ات ِممها َع ِملُوا ) حبسب أعماهلم ,ال َيعل قليل الشر منهم ككثريه ,وال التابع كاملتبوع ,وال
 قال السعدي َ ( :ول ُك ٍل ) منهم ( َد َر َج ٌ
املرءوس كالرئيس ,كما أن أهل الثواب واجلنة وإن اشرتكوا يف الربح والفالح ودخول اجلنة ,فإن بينهم من الفرق ما ال يعلمب إال هللا,
مع أهنم كلهم ,قد رضوا مبا آتاهم موالهم ,وقنعوا مبا حباهم.
فنسألب تعا أن َيعلنا من أهل الفردوس األعلى ,اليت أعدها هللا للمقربني من عباده ,واملصطفني من خلقب ,وأهل الصفوة من أهل
وداده.
ك بَغَافَ ٍل َع هما يَ حع َملُو َن ) فيجازي كال حبسب علمب ,ومبا يعلمب من مقصده ,وإمنا أمر هللا العباد باألعمال الصاحلة ,وهناهم
( َوَما َربُّ َ
عن األعمال السيئة ,رمحة هبم ,وقصدا ملصاحلهم .وإال فهو الغين بذاتب ,عن مجيع خملوقاتب ,فال تنفعب طاعة الطائعني ,كما ال تضره
معصية العاصني.
الفوائد :

-1أن هللا ال يظلم أحداً .
 -2أن كل إنسان منزلتب حسب عملب وإميانــب .
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 -3كمال علم هللا تعا .
 -4أن هللا ال يغيب عنب شيء لكمال علمـب  .األحد 1435 / 6 / 6 /هــ
ٍ
ين (. ) )133
شأح يُ حذ َه حب ُك حم َويَ حستَ حخلَ ح
شاء َك َمآ أَن َ
ف َمن بَ حع َد ُكم هما يَ َ
ِن ذُو ال هر حْحَ َة إَن يَ َ
شأَ ُكم َِمن ذُ َِريهَة قَ حوم َ
( َوَربُّ َ
ك الحغََ ُّ
آخ َر َ
[ األنعام . ] 133 :
--------ين) أي :عن مجيع خلقب من مجيع الوجوه ,وهم الفقراء إليب يف مجيع أحواهلم.
( َوَربُّ َ
ك الحغََ ُّ
ِن ) يقول تعا ( َوَربُّ َ
ك) يا حممد (الحغَِ ُّ

ك الغىن ) عن العباد والعبادة.
 قال البيضاوى َ ( :وَربُّ َ

ِ
ني ) لب ملك
 فاهلل غين عن كل ما سواه  ,غين يف نفسب لكثرة ما عنده  ,غين عن خلقب  ,كما قال تعا (فَِإ هن ه
اّلِلَ َغ ِ ٌّ
ين َع ِن الح َعالَم َ
السموات واألرض  ,وخزائن السموات واألرض كلها بيده  ,كما قال تعا (وِهّلِلِ خزائِن ال هسماو ِ
ات َو حاأل حَر ِ
(وإِ حن ِم حن
ض ) وقال تعا َ
َ ََ ُ َ َ
َش حي ٍء إِهال ِعحن َدنَا َخَزائِنُبُ َوَما نـُنَـ ِزلُبُ إِهال بَِق َد ٍر َم حعلُ ٍوم )  ,فخزائنب عز وجل مـأل  ,ال يغيضها كثرة اإلنفاق  ,وليس حباجة إ خلقب  ,ال
تنفعب طاعة الطائعني  ,وال تضره معصية العاصني  ,وكل شيء فقري إليب .

 قال ابن القيم  :هو الغين بذاتب الذي كل ما سواه حمتاج إليب  ,وليس بب حاجة إ أحد .
 وقال السعدي  :هو الغين بذاتب ,الذي لب الغىن التام املطلق ,من مجيع الوجوه ,واالعتبارات لكمالب ,وكمال صفاتب ,فال يتطرق
إليها نقص بوجب من الوجوه ,وال ميكن أن يكون إال غنياً ,ألن غناه من لوازم ذاتب ,كما ال يكون إال خالقاً قادراً رازقاً حمسناً فال حيتاج
إ أحد بوجب من الوجوه ,فهو الغين الذي بيده خزائن السماوات واألرض ,وخزائن الدنيا واآلخرة ,املغين مجيع خلقب غىن عاماً .
قال  :ومن كمال غناه  :أنب مل يتخذ صاحبة وال ولداً وال شريكاً يف امللك  ,وال ولياً من الذل .

وقال اْلطاّب  :الغين :هو الذي استغىن عن اخللق وعن نصرهتم وتأييدهم مللكب ,فليست بب حاجة إليهم ,وهم إليب فقراء حمتاجون .
ُ
 فغىن هللا يتضمن شيئني  :األول  :الغىن الذاَت  ,لكثرة ما ميلكب  ,إذ كل شيء ملكب  ,والثاين  :الغىن عن الغري  ,فال حيتاج إ
أحد وغريه حمتاج إليب .
 اآلثار املرتتبة على معرفتنا ّبذا االسم :
أوالا  :إفراد هللا تعا بالعبادة  ,ألنب سبحانب هو الغين الغىن املطلق  ,والغىن وصف لب سبحانب ذاَت وما سواه من اخلالئق مفتقر إليب ,
فاألمر كلب لب وامللك كلب لب  ,ومجيع اخللق مربوبون مملوكون  ,فكيف يتخذ منهم معبوداً مع هللا تعا ؟
ثانيا  :االفتقار التام إ هللا عز وجل  ,ألن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد يف مجيع أحيانب وال حول وال قوة إال باهلل تعا  ,وال
يستغين عن ربب سبحانب طرفة عني  ,ألنب سبحانب الغين ذو الغىن املطلق الذي ال حيتاج إ أحد  ,وكل أحد حمتاج إليب .

ثالث ا  :أن هذا االسم يثمر يف قلب املؤمن الغىن القليب كما يف احلديث (ليس الغىن عن كثرة العرض ,ولكن الغىن غىن القلب) وهذا
يثمر االستغناء باهلل تعا وحده عن الناس وعزة النفس  ,والتعفف والزهد مبا يف أيدي الناس  ,وعدم التذلل هلم وعدم التعلق
بأعطياهتم وإعانتهم  ,بل َيرد العبد تعلقب وقضاء حوائجب وطلب رزقب باهلل الغين احلميد الكر م الوهاب الذي ال تفىن خزائنب .
رابع ا  :أن هللا غين عن عباده  ,ومع ذلك فهو حمسن إليهم  ,رحيم هبم  ,وهذا من كمال غناه وكرمب ورمحتب .
أما العباد فإهنم حيسنون إ بعضهم البعض لتعلق مصاحلهم بذلك إما عاجالً وإما آجالً .
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 ومن غىن هللا أنب منزه عن الولد  ,ألن الولد إمنا حيتاج إليب والده ليساعده ويعينب على شؤونب وأموره  ,وهللا سبحانب وتعا غين ,
ين لَبُ َما ِيف ال هس َم َاوات َوَما ِيف األ حَر ِ
ض).
وقد أشار إ ذلك بقولب ( قَالُواح هاختَ َذ اّلِلُ َولَداً ُسحب َحانَبُ ُه َو الحغَِ ُّ
هاس لَرء ٌ ِ
( ذُو ال هر حْحَ َة ) أي :وهو مع ذلك رحيم هبم رؤوف ,كما قال تعا ( إِ هن ه ِ
يم ) .
وف َرح ٌ
اّلِلَ بالن ِ َ ُ
 قال أبو حيان  :ملا ذكر تعا من أطاع ومن عصى والثواب والعقاب ذكر أنب هو الغين من مجيع اجلهات ال تنفعب الطاعة وال
تضره املعصية  ,ومع كونب غنياً هو ذو الرمحة أي التفضل التام.

ك الغىن ) أي  :عن خلقب ال حيتاج إليهم وال إ عبادهتم ال ينفعب إمياهنم  ,وال يضره كفرهم  ,ومع
 قال الشوكاين  :قولب ( َوَربُّ َ
كونب غنياً عنهم  ,فهو ذو رمحة هبم ال يكون غناه عنهم مانعاً من رمحتب هلم  ,وما أحسن هذا الكالم الرباين وأبلغب  ,وما أقوى
االقرتان بني الغىن والرمحة يف هذا املقام  ,فإن الرمحة هلم مع الغىن عنهم هي غاية التفضل والتطول.
(وَما
 ومن أعظم آثار رمحة هللا تعا إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً هلم من الظلمات إ النور ,كما قال تعا َ
ٍ
اك إِهال ر حمحةً لِحلعالَ ِمني) وقال تعا (ونَـهزلحنا علَيك الح ِكت ِ ِ
ِ ِِ
ني) .
دى َوَر حمحَةً َوبُ حشَرى لحل ُم حسلم َ
أ حَر َس حلنَ َ َ َ َ َ
َ َح َ َ َ
اب تحبـيَاناً ل ُك ِل َش حيء َوُه ً

 ومن رمحتب  :سبحانب مغفرتب لذنوب عباده بالصفح عنهم  ,وتكفري سيئاهتم  ,وفتح باب التوب هلم  ,كما قال تعا (قُ حل يَا
اّلِلِ إِ هن ه ِ
ِعب ِاد ه ِ
مجيعاً إِنهب هو الحغَ ُف ِ
الذنُوب َِ
يم ) .
َسَرفُوا َعلَى أَنحـ ُف ِس ِه حم ال تَـ حقنَطُوا ِم حن َر حمحَِة ه
ين أ ح
اّلِلَ يَـ حغفُر ُّ َ
ُ
ي الذ َ
َ َ
ُ َُ
ور الهرح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّم
 ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرمحة  ,فقد مدح هبا أشرف رسلب فقال (لََق حد َجاءَ ُك حم َر ُس ٌ
ول م حن أَنحـ ُفس ُك حم َع ِز ٌيز َعلَحيب َما َعنت ح
ح ِريص علَي ُكم بِالحم حؤِمنِني رُؤ ٌ ِ
(ر َمحَاءُ بَـحيـنَـ ُه حم )  ,وخص أبو بكر من
يم )  ,ومن أمسائب  ( نيب الرمحة ) ومدح الصحابة بقولب ُ
وف َرح ٌ
َ ٌ َح ح ُ َ َ
بينهم بقولب ( أرحم أميت بأميت أبو بكر ) .
 اآلثار املرتبة على معرفتنا ّبذا االسم :

أوالا  :حمبة هللا احملبة العظيمة  ,وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آثار رمحة هللا يف اآلفاق ويف النفس واليت ال تعد وال حتصى  ,وهذا
يثمر َتريد احملبة هلل والعبودية الصادقة لب سبحانب وتقد م حمبتب على النفس واألهل واملال والناس مجيعاً .

ثانيا  :عبودية الرجاء والتعلق برمحة هللا وعدم اليأس من رمحة هللا تعا  ,فإن هللا قد وسعت رمحتب كل شيء  ,وحسن الظن باهلل
وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .
ثالث ا  :اتصاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد هللا تبارك وتعا  ,وقد حض هللا عباده على التخلق هبا ,ومدح هبا أشرف رسلب فقال (لََق حد
ول ِمن أَنحـ ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِب ما عنِتُّم ح ِريص علَي ُكم بِالحم حؤِمنِني رُؤ ٌ ِ
يم) ومن أمسائب  أنب نيب الرمحة ,ومدح الصحابة
َجاءَ ُك حم َر ُس ٌ ح
وف َرح ٌ
ح َ ٌ َح َ َ ح َ ٌ َح ح ُ َ َ
وخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال  فيب (أرحم أميت أبو بكر) .رواه أمحد
بقولب (رمحاء بينهم) ُ
رابع ا  :التعرض لرمحة هللا بفعل أسباهبا  ,ومن أسباهبا :

أوالا  :رمحة الناس .

قال  ( ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .
وقال  ( إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ) .
وقال  ( والشاة إن رمحتها رمحك هللا ) .

ثاني ا  :اإلحسان .
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ِِ
اّلِلِ قَ ِر ِ
ني ) .
يب م َن الح ُم ححسن َ
قال تعا (إِ هن َر حمحَ َ
ت ه ٌ

ثالثا  :طاعة الرسول . 
قال تعا (وأ ِ
ول لَ َعله ُك حم تُـحر َمحُو َن )
َط ُيعوا الهر ُس َ
َ
رابعا  :السماحة يف البيع والشراء .
قال رسول هللا  ( رحم هللا رجالً مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى )  .رواه البخاري .
خامس ا  :عيادة املريض .

قال رسول هللا  ( من عاد مريضاً خاض يف الرمحة ) .

سادسا  :قيام الليل وإيقاظ األهل .
قال رسول هللا  ( رحـم هللا رجـالً قـام من الليل فصـلى وأيقـظ امـرأتب  ,فإن أبت نضـح يف وجهـها املاء ) رواه أبو داود .

سابع ا  :احللق يف النسك .

قال رسول هللا  ( اللهم ارحم احمللقني ثالثاً ) متفق عليب .

ثامن ا  :جمالس الذكر .

قال رسول هللا  ( ال يقعد قوم يذكرون هللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ) رواه مسلم .

تاسعا  :اجللوس يف املسجد .

قال رسول هللا  ( إن املالئكة تستغفر للمصلي مادام يف مصاله تقول  :اللهم اغفر لب اللهم ارمحب ) متفق عليب .

عاشرا  :مساع حديث الرسول وتبليغب .

قال رسول هللا  ( رحم هللا من مسع مين حديثاً فبلغب كما مسعب  ,فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان .

اْلادي عشر  :اإلنصات للقرآن .
ئ الح ُقرآ ُن فَاستَ ِمعوا لَب وأَنح ِ
قال تعا ِ
صتُوا لَ َعله ُك حم تُـحر َمحُو َن ) .
(وإذَا قُ ِر َ ح
ح ُ َُ
َ
الثاين عشر  :إقامة الصالة وإيتاء الزكاة .
ِ
صال َة وآتُوا الهزَكا َة وأ ِ
ول لَ َعله ُك حم تُـحر َمحُو َن ) .
َط ُيعوا الهر ُس َ
َ
يموا ال ه َ
قال تعا ( وأَق ُ
الثالث عشر  :االستغفار .
اّلِلَ لَ َعله ُك حم تُـحر َمحُو َن ) .
قال تعا (لَحوال تَ حستَـ حغ ِفُرو َن ه
شأح يُ حذ َه حب ُك حم ) أي :إذا خالفتم أمره .
( إَن يَ َ
شاء ) أي :قوماً آخرين ,أي :يعملون بطاعتب .
( َويَ حستَ حخلَ ح
ف َمن بَ حع َد ُكم هما يَ َ
ٍ
آخ َرين ) أي  :كما خلقكم وابتدأكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم .
( َك َمآ أَن َ
شأَ ُكم َِمن ذُ َِريهَة قَ حوم َ
 قال اْلازن  ( :إن يشأ يذهبكم ) يعين يهلككم  ,اخلطاب ألهل مكة ففيب وعيد وهتديد هلم ( ويستخلف ) يعين وينشئ وخيلق
( من بعدكم ) يعين من بعد إهالككم ( ما يشاء ) يعين خلقاً غريكم أمثل وأطوع منكم (كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ) .

األول وأتى بالذي بعدها كذلك هو قادر
 قال ابن كثري  :أي :هو قادر على ذلك ,سهل عليب  ,يسري لديب ,كما أذهب القرون َ
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على إذهاب هؤالء واإلتيان بآخرين .
ِ
ِ
ِ
ِ
ك قَ ِد ًيرا ) .
ين َوَكا َن ه
اّلِلُ َعلَى َذل َ
هاس َويَأحت بِ َ
آخ ِر َ
كما قال تعا ( إ حن يَ َشأح يُ حذهحب ُك حم أَيـُّ َها الن ُ
ِ
ٍِ
يد  .إِ حن ي َشأح ي حذ ِهب ُكم ويأح ِ
اّلِلِ بِ َع ِزي ٍز).
ين ح
ك َعلَى ه
اّلِلِ َو ه
هاس أَنحـتُ ُم الح ُف َقَراءُ إِ َ ه
احلَ ِم ُ
ت ِخبَحل ٍق َجديد َوَما ذَل َ
اّلِلُ ُه َو الحغَِ ُّ
َ ُ ح ح ََ
وقال تعا (يَا أَيـُّ َها الن ُ
ين َوأَنحـتُ ُم الح ُف َقَراءُ َوإِ حن تَـتَـ َولهحوا يَ حستَحب ِد حل قَـ حوًما َغحيـَرُك حم مثُه ال يَ ُكونُوا أ حَمثَالَ ُك حم ) .
وقال تعا ( َو ه
اّلِلُ الحغَِ ُّ

 قال أبو حيان  :وتضمنت اآلية التحذير من بطش هللا يف التعجيل باإلهالك .
الفوائد :

 -1إثبات الغىن املطلق هلل تعا .
-2طلب الغىن من هللا تعا .
-3ذم طلب الغىن من غري هللا تعا .
-4فقر املخلوق وحاجت ــب .
 -5سعة رمحة هللا  ,فإنب سبحانب مع غناه عن خلقب وعن طاعاهتم فهو رحيم هبم .
َ َ
ٍ
ين (. ) )134
( إَ هن َما تُ َ
وع ُدو َن آلت َوَما أَنتُم ِبُحعج َز َ
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[ األنعام . ] 134 :
---------َ َ
ٍ
ين ) أي :أخربهم يا حممد أن الذي يوعدون بب من أمر املعاد كائن ال حمالة ( َوَما أَنحـتُ حم
( إَ هن َما تُ َ
وع ُدو َن آلت َوَما أَنتُم ِبُحعج َز َ
ِ ِ
وعظاما هو قادر ال يعجزه شيء.
ين ) أي :وال تعجزون هللا ,بل هو قادر على إعادتكم ,وإن صرت ترابًا رفاتًا
ً
مبُحعج ِز َ
 يف هذه اآلية إثبات البعث .
وقد ذكر هللا سبع طرق إلثبات البعث .
يف هذه اآلية ذكر هللا تعا طريقة من طرق إثبات البعث ,وقد تنوعت طرق إثبات البعث يف القرآن ,وجاءت على سبع طرق:
الطريقة اْلوىل :

آيات صرحية ِف إثبات ذلك :
ِ ِ
ِ
(وال ُختحِزِين يَـ حوَم يـُحبـ َعثُو َن)  .وقال تعا :
(والح َم حوتَى يَـحبـ َعثُـ ُه ُم ه
اّلِلُ) .وقال تعا َ :
قال تعا ( :مثُه إنه ُك حم يَـ حوَم الحقيَ َامة تُـحبـ َعثُو َن)  .وقال تعا َ :
ِِ
(يـوم نَطح ِوي ال هسماء َكطَ ِي ِ
الس ِج ِل لِحل ُكتُ ِ
هه حم
ب َك َما بَ َدأحنَا أَهوَل َخحل ٍق نُعِ ُ
ني) .وقال تعا ( :أَال يَظُ ُّن أُولَئِ َ
يدهُ َو حعداً َعلَحيـنَا إِنها ُكنها فَاعل َ
ك أَنـ ُ
َح َ
ََ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
محبـعوثُو َن  .ليـوم َعظي ٍم  .يـوم يـ ُقوم النهاس لر ِ
ني) .
ب الح َعالَم َ
َُ
َح
َح َ َ ُ ُ َ
وأمر نبيه أن يقسم به على املعاد :
ال اله ِذين َكفروا ال تأحتِينا الساعة قُل بـلَى ورِيب لَتأحتِيـنه ُكم ع ِ
امل الحغَحي ِ
ب).
(وقَ َ َ َ ُ َ َ ه َ ُ ح َ َ َ َ َ ح َ
فقال تعا َ :
ِ ِ
ِ
ِ
ين) .
(ويَ حستَـحنبِئُونَ َ
كأَ
َح ٌّق ُه َو قُ حل إي َوَرِيب إنهبُ َحلَ ٌّق َوَما أَنحـتُ حم مبُحعج ِز َ
وقال تعا َ :
ِ
هِ
اّلِلِ يَ ِس ٌري) .
ك َعلَى ه
ين َك َفُروا أَ حن لَ حن يـُحبـ َعثُوا قُ حل بَـلَى َوَرِيب لَتُحبـ َعثُ هن مثُه لَتُـنَبهـ ُؤ هن ِمبَا َع ِم حلتُ حم َوذَل َ
وقال تعا َ :
(ز َع َم الذ َ
وذم هللا املكذبني باملعاد :
ِ
فقال تعا  ( :قَ حد خ ِسر اله ِذين َك هذبوا بِلِ َق ِاء هِ
ين) .
َ َ َ ُ
اّلِل َوَما َكانُوا ُم حهتَد َ
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ِِ
وقال تعا ( :وأَقحسموا بِ هِ
وت بَـلَى َو حعداً َعلَحي ِب َحقاً ) .
ث ه
اّلِل َج حه َد أَحميَاهن حم ال يَـحبـ َع ُ
اّلِلُ َم حن ميَُ ُ
َ َُ

الطريقة الثانية :

التذكري بنشأة اإلنسان اْلوىل :
ب والتـهرائِ ِ
ني ُّ ِ
اإلنحسا ُن ِم هم ُخلِ َق ُ .خلِ َق ِم حن َم ٍاء َدافِ ٍق  .خيَحرج ِم حن بَـ ح ِ
ِ ِ
ب  .إِنهبُ َعلَى َر حجعِ ِب لََق ِاد ٌر) .
ُُ
الصحل َ َ
قال تعا ( :فَـحليَـحنظُر ح َ
ٍ ِ
ِ هِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
يم).
ب لَنَا َمثَالً َونَ ِس َي َخحل َقبُ قَ َ
(و َ
ضَر َ
يم  .قُ حل ُححيي َيها الذي أَنح َشأ ََها أَهوَل َمهرة َوُه َو ب ُك ِل َخحلق َعل ٌ
ال َم حن ُححييي الحعظَ َام َوه َي َرم ٌ
وقال تعا َ :
الطريقة الثالثة :
االستدالل بإنبات النبات على إحياء اْلموات :
ِ
ِ
ت هِ
قال تعا ( :فَانحظُر إِ َ آثَا ِر ر حمح ِ
ك لَ ُم ححيِي الح َم حوتَى َوُه َو َعلَى ُك ِل َش حي ٍء قَ ِد ٌير).
ض بَـ حع َد َم حوهتَا إِ هن َذل َ
اّلِل َكحي َ
ََ
ف ُححييِي حاأل حَر َ
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَ ُّق َوأَنهبُ ُححييي
ت م حن ُك ِل َزحو ٍج َهب ٍ
اّلِلَ ُه َو ح
ك بأَ هن ه
يج  .ذَل َ
ض َهام َدةً فَإذَا أَنحـَزلحنَا َعلَحيـ َها الح َماءَ حاهتَـهز ح
ت َوأَنحـبَتَ ح
ت َوَربَ ح
(وتَـَرى حاأل حَر َ
وقال تعا َ :
الحموتَى وأَنهب علَى ُك ِل َشي ٍء قَ ِدير  .وأَ هن ال هس ِ
ث َم حن ِيف الح ُقبُوِر) .
ب فِ َيها َوأَ هن ه
اّلِلَ يَـحبـ َع ُ
َ
َح َ ُ َ
ح ٌ َ
اعةَ آتيَةٌ ال َريح َ
ِ
ِ
اها لَ ُم ححيِي الح َم حوتَى إِنهبُ َعلَى
(وِم حن آيَاتِِب أَن َ
ض َخاش َعةً فَِإ َذا أَنحـَزلحنَا َعلَحيـ َها الح َماءَ حاهتَـهز ح
ت َوَربَ ح
َحيَ َ
ت إِ هن الهذي أ ح
هك تَـَرى حاأل حَر َ
وقال سبحانب َ :
ُك ِل َش حي ٍء قَ ِد ٌير) .

الطريقة الرابعة :

اإلشارة ولفت االنتباه إىل خلق السماوات :
قال تعا ( :أَوَمل يـروا أَ هن ه ِ
ِ
ض َوَملح يَـ حع َي ِخبَحل ِق ِه هن بَِق ِاد ٍر َعلَى أَ حن ُححييِ َي الح َم حوتَى بَـلَى إِنهبُ َعلَى ُك ِل َش حي ٍء
اّلِلَ الهذي َخلَ َق ال هس َم َاوات َو حاألَحر َ
َ ح ََ ح
قَ ِد ٌير) .
الطريقة اْلامسة :

تنزيه هللا سبحانه عن العبث .
فلو فرضنا أنب ال جزاء وال حساب وال بعث  ,فما فائدة األوامر والنواهي .
قال تعا ( :أَفَح ِسبتم أَهمنَا خلَ حقنا ُكم عبثاً وأَنه ُكم إِلَيـنا ال تُـرجعو َن  .فَـتـعا َ ه ِ
احلَ ُّق ) .
ك ح
اّلِلُ الح َمل ُ
ََ
َ ح ُ ح َ َ ح ََ َ ح ح َ ح َ ُ
ب حِ
دى)  .أي  :ال يؤمر وال ينهى  ,وقيل ال يبعث .
وقال تعا ( :أ َح
اإلنح َسا ُن أَ حن يـُحتـَرَك ُس ً
َحي َس ُ

الطريقة السادسة :

تنزيه هللا عن الظلم :
فلو مل يكن هناك بعث ال استوى الناس  ,فاستوى املؤمن الذي ترك كثرياً من الشبهات خمافة ربب  ,والكافر ال يعرف ربب أصالً .
قال تعا ( :أَفَمن َكا َن م حؤِمناً َكمن َكا َن فَ ِ
اسقاً ال يَ حستَـ ُوو َن) .
َح
َح
ُ

الطريقة السابعة :

ذكر وقائع وأحداث يستدل ّبا على البعث .

وقد ذكر يف سورة البقرة َخس قصص تدل على البعث :
صِ
املوضع اْلول  :قصة بين إسرائيل اليت سبقت ِ
اع َقةُ َوأَنحـتُ حم
ك َح هىت نَـَرى ه
َخ َذتح ُك ُم ال ه
وسى لَ حن نـُ حؤِم َن لَ َ
اّلِلَ َج حهَرًة فَأ َ
(وإ حذ قُـحلتُ حم يَا ُم َ
َ
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تَـحنظُُرو َن  .مثُه بَـ َعثحـنَا ُك حم ِم حن بَـ حع ِد َم حوتِ ُك حم لَ َعله ُك حم تَ حش ُكُرو َن ) .
ِ
ٱض ِربوه بِبـع ِ
ٱّلِلُ ٱلح َم حوتَ ٰى َويُِري ُك حم آيَاتِِب لَ َعله ُك حم تَـ حع ِقلُو َن ) .
ك ُححييِي ه
ض َها َك َذل َ
املوضع الثاين  :هذا املوضع (فَـ ُقحلنَا ح ُ ُ َ ح
ِ ِ ِ
ِ هِ
وف ح َذر الحمو ِ
اه حم) .
ال َهلُ ُم ه
ت فَـ َق َ
َحيَ ُ
اّلِلُ ُموتُوا مثُه أ ح
ين َخَر ُجوا م حن ديَا ِره حم َوُه حم أُلُ ٌ َ َ َ ح
املوضع الثالث  :قولب تعا (أَ َملح تَـَر إ َ الذ َ
ِ
املوضع الرابع  :قولب تعا يف عزير ومحاره (أَو َكاله ِذي مهر علَى قَـري ٍة وِهي خا ِويةٌ علَى عر ِ
ال أ ه
َىن ُححييِي َه ِذهِ ه
وش َها قَ َ
اّلِلُ بَـ حع َد َم حوهتَا فَأ ََماتَبُ
ح
َ َ ح َ َ َ َ َ َ ُُ
ٍ
ِ
ِ
ك َملح يَـتَ َسن حهب َوانحظُحر
ض يَـ حوم قَ َ
ت قَ َ
اّلِلُ ِمائَةَ َع ٍام مثُه بَـ َعثَبُ قَ َ
ه
ك َو َشَرابِ َ
ت مائَةَ َع ٍام فَانحظُحر إِ َ طَ َعام َ
ال بَ حل لَبِثح َ
ال لَبِثح ُ
ال َك حم لَبِثح َ
ت يَـ حوماً أ حَو بَـ حع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك آيَةً لِلن ِ
اّلِلَ َعلَى ُك ِل َش حي ٍء قَ ِد ٌير).
ال أ حَعلَ ُم أَ هن ه
ني لَبُ قَ َ
إِ َ محَا ِرَك َولنَ حج َعلَ َ
هاس َوانحظُحر إِ َ الحعظَ ِام َكحي َ
وها َحلحماً فَـلَ هما تَـبَـ ه َ
حس َ
ف نـُحنشُزَها مثُه نَك ُ
ال إِبحـر ِاهيم ر ِ
ِ
ال بَـلَى َولَ ِك حن لِيَطح َمئِ هن
ال أ ََوَملح تُـ حؤِم حن قَ َ
ف ُححتيِي الح َم حوتَى قَ َ
ب أَِرِين َكحي َ
املوضع اْلامس  :قولب تعا يف طيور إبراهيم ( َوإ حذ قَ َ َ ُ َ
ِ
ِ
يم ) .
ك َس حعياً َو حاعلَ حم أَ هن ه
قَـ حلِيب قَ َ
اج َع حل َعلَى ُك ِل َجبَ ٍل ِمحنـ ُه هن ُجحزءاً مثُه حاد ُع ُه هن يَأحتِينَ َ
صحرُه هن إِلَحي َ
ك مثُه ح
ال فَ ُخ حذ أ حَربَـ َعةً م َن الطهحِري فَ ُ
اّلِلَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
الفوائد :
 -1إثبات البعث .
-2تنزيب هللا عن الظلم .
 -3تنزيب هللا عن العبث .
 -4أن هللا ال يعجزه شيء لكمال قدرتب .
َ
َ َ َ
ف تَ حعلَ ُمو َن َمن تَ ُكو ُن لَهُ َعاقَبَةُ ال َِدا َر إَنههُ الَ يُ حفلَ ُح الظهالَ ُمو َن () )135
س حو َ
( قُ حل يَا قَ حوم ا حع َملُواح َعلَى َم َكانَت ُك حم إَِين َعام ٌل فَ َ
[ األنعام . ] 135 :
---------( قُ حل يَا قَ حوَم ا حع َملُواح َعلَى َم َكانَتَ ُك حم إََِين َع َام ٌل ) هذا هتديد شديد  ,ووعيد أكيد  ,أي :استمروا على طريقكم وناحيتكم إن كنتم
ِِ
ين ال يـُ حؤِمنُو َن حاع َملُوا َعلَى َم َكانَتِ ُك حم إِنها َع ِاملُو َن
تظنون أنكم على هدى ,فأنا مستمر على طريقيت ومنهجي ,كما قال تعا ( َوقُ حل للهذ َ
َ .وانحـتَ ِظُروا إِنها ُمحنتَ ِظُرو َن ) .
 واألمر هنا للتهديد  ,كقولب ( اعملوا ما شئتم ) .
 واألمر للتهديد والوعيد  ,وإظهار ما هو عليب  يف غاية التصلب يف الدين  ,وهناية الوثوق بأمره  ,وعدم املباالة بأعدائب أصالً .
ف تَ حعلَ ُمو َن َمن تَ ُكو ُن لَهُ َعاقَبَةُ ال َِدا َر إَنههُ الَ يُ حفلَ ُح الظهالَ ُمو َن ) أي :أتكون ِل أو لكم.
س حو َ
( فَ َ

 قال ابن كثري  :وقد أُنز موعده لب ,صلوات هللا عليب ,فإنب تعا مكن لب يف البالد ,وحكمب يف نواصي خمالفيب من العباد ,وفتح
لب مكة ,وأظهره على من كذبب من قومب وعاداه وناوأه ,واستقر أمره على سائر جزيرة العرب ,وكذلك اليمن والبحرين ,وكل ذلك يف
ب ه
اّلِلُ
حياتب .مث فتحت األمصار واألقاليم والرساتيق بعد وفاتب يف أيام خلفائب ,رضي هللا عنهم أمجعني ,كما قال هللا تعا ( َكتَ َ
نب أَنَا َوُر ُسلِي ) .
أل حغلِ َ ه
هِ
ِِ
احلَيَاةِ ُّ
ني َم حع ِذ َرتُـ ُه حم َوَهلُ ُم الله حعنَةُ َوَهلُ حم ُسوءُ الدها ِر)
ين َآمنُوا ِيف ح
وم األ حش َه ُ
اد  .يَـ حوَم ال يَـحنـ َف ُع الظهالم َ
وقال (إِنها لَنَـنح ُ
الدنحـيَا َويَـ حوَم يَـ ُق ُ
صُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
صِ
وقال تعا ( ولََق حد َكتبـنا ِيف الهزبوِر ِمن بـع ِد ِ
الذ حك ِر أَ هن األر ِ ِ ِ
احلُو َن ) .
ي ال ه
َ َح َ
ُ ح َح
ح َ
ض يَرثـُ َها عبَاد َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
اف
وقال تعا
اف َم َق ِامي َو َخ َ
ك لِ َم حن َخ َ
ض ِم حن بَـ حعده حم ذَل َ
إخبارا عن رسلب ( فَأ حَو َحى إِلَحي ِه حم َربـُّ ُه حم لَنُـ حهل َك هن الظهالم َ
األر َ
ني َ .ولَنُ حسكنَـنه ُك ُم ح
ً
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و ِع ِ
يد ) .
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ه
ِ
األر ِ
ين م حن قَـحبله حم َولَيُ َمكنَ هن َهلُ حم
وقال تعا ( َو َع َد ه
ين َآمنُوا محن ُك حم َو َعملُوا ال ه
استَ حخلَ َ
ض َك َما ح
هه حم يف ح
صاحلَات لَيَ حستَ حخل َفنـ ُ
ف الذ َ
اّلِلُ الذ َ
ِ
ِ
ِ
هه حم ِم حن بَـ حع ِد َخ حوفِ ِه حم أ حَمنًا يَـ حعبُ ُدونَِين ال يُ حش ِرُكو َن ِيب َشحيئًا ) وقد فعل هللا تعا ذلك هبذه األمة ,ولب
دينَـ ُه ُم الهذي حارتَ َ
ضى َهلُ حم َولَيُبَدلَنـ ُ
وآخرا ,باطنًا وظاهراً  ( .تفسري ابن كثري ) .
احلمد واملنة أوال ً
 وقولب ( إِِين ِ
ف تَـ حعلَ ُمو َن ) أى  :إىن عامل على مكانىت  ,ثابت على اإلسالم ال أتزحزح عن الدعوة إليب  ,فسوف
عام ٌل فَ َس حو َ
تعلمون بعد حني من تكون لب العاقبة احلسىن يف هذه الدنيا.
ف تَـ حعلَ ُمو َن ِبانب إفادتب لإلنذار ,فيب إنصاف يف املقال ,وحسن أدب يف اخلطاب ,حيث مل يقل  -مثالً  -العاقبة لنا,
وقولب  :فَ َس حو َ
ض ٍ
ِ ِ
الل ُمبِ ٍ
ني ) وفيب تنبيب على وثوق املنذر بأنب على
دى أ حَو ِيف َ
وإمنا فوض األمر إ اّلِل  ,فهو كقولب تعا ( َوإنها أ حَو إيها ُك حم لَ َعلى ُه ً
احلق ( .التفسري الوسيط ) .
الفوائد :

-1هتديد من كفر وعاند .
-2اعالن الرباءة من الشرك وأهلب .
 -3الثبات على احلق مهما خالف املخالفون .
-4الثقة بوعد هللا تعا .
 -5أن ثقة اإلنسان باحلق الذي معب سبب لثباتب وقوتب .
 -6التحذير من الظلم بأنواعب  ,وأخطره الشرك .
صل إَ َىل هَ
َ َ ََ َ
َ
َ
َ َ
َ
شرَكآئَنَا فَ َما َكا َن لَ ُ َ َ
ََ َ ََ
اّلِل َوَما
ش َرَكآئه حم فًَلَ يَ ُ
( َو َج َعلُواح ِّلِل ّمِا ذَ َرأَ م َن ا حْلَحرث َواْلَنح َعام نَصيباا فَ َقالُواح َه َذا ِّلِل ب َز حعمه حم َو َه َذا ل ُ َ
ََ
ّلِل فَ ُهو ي َ
ص ُل إَ َىل ُش َرَكآئَ َه حم َساء َما َححي ُك ُمو َن (. ) )136
َكا َن ِ َ َ
[ األنعام . ] 136 :
---------صيبا فَ َقالُواح ه َذا ََِ
َ
َ
َ
َ َ ََ
ّلِل بََز حع َم َه حم … )..لقد حكت هذه اآليات الكرمية بعض الرذائل اليت
َ
( َو َج َعلُواح ِّلِل ّمِا ذَ َرأَ م َن ا حْلَحرث َواْلَنح َع َام نَ ا
كانت متفشية يف اجملتمع اجلاهلى  ,أما الرذيلة األو فملخصها أهنم كانوا َيعلون من زروعهم وأنعامهم وسائر أمواهلم نصيباً ّلِل
ونصيباً ألوثاهنم  ,فيشركوهنا يف أمواهلم فما كان ّلِل صرفوه إ الضيفان واملساكني  ,وما كان لألوثان أنفقوه عليها وعلى سدنتها فإذا
رأوا ما جعلوه ّلِل أزكى بدلوه مبا لألوثان  ,وإذا رأوا ما جعلوه لألوثان أزكى تركوه هلا.
( وجعلُوا ِهّلِلِ ِممها ذَرأَ ِمن ح ِ
عام نَ ِ
ث و حاألَنح ِ
صيباً ) ( ذرأ ) مبعىن خلق يقال  :ذرأ اّلِل اخللق يذرؤهم ذرءا أى  :خلقهم وأوجدهم ,
َ ََ
احلَحر َ
َ َ
أى  :وجعل هؤالء املشركون مما خلقب اّلِل تعا من الزروع واألنعام نصيبا ّلِل يعطونب للمساكني وللضيوف وغريهم  ,وجعلوا ألصنامهم
نصيبا آخر يقدمونب لسدنتها  ,وإمنا مل يذكر النصيب الذي جعلوه ألصنامهم اكتفاء بداللة ما بعده وهو قولب ( فَقالُوا هذا ِهّلِلِ
بَِز حع ِم ِه حم َوهذا لِ ُشَركائِنا ) أى  :فقالوا يف القسم األول  :هذا ّلِل نتقرب بب إليب  ,وقالوا يف الثاين  :وهذا لشركائنا نتوسل بب إليها.
وقولب تعا يف القسم األول هذا ِهّلِلِ بَِز حع ِم ِه حم أى  :بتقوهلم ووضعهم الذي ال علم هلم بب وال هدى.
ِِ
صل إِ َ هِ
ِ
ِ
صل إِ
ِ ِِ
اّلِل َ ,وما كا َن هّلِل فَـ ُه َو يَ ُ
مث فصل  -سبحانب  -ما كانوا يعملونب بالنسبة للقسمة فقال ( فَما كا َن ل ُشَركائه حم فَال يَ ُ
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ُشَركائِ ِه حم ) أى  :فما كان من هذه الزروع واألنعام من القسم الذي يتقرب بب إ شركائهم  ,فإهنم حيرمون الضيفان واملساكني منب وال
يصل إ اّلِل منب شيء  ,وما كان منها من القسم الذي يتقرب بب إ اّلِل عن طريق إكرام الضيف والصدقة  ,فإهنم َيورون عليب
ويأخذون منب ما يعطونب لسدنة األصنام وخدامها  ,فهم َيعلون قسم األصنام لسدنتها وأتباعها وحدهم  ,بينما القسم الذي جعلوه
ّلِل بزعمهم ينتقصونب ويضعون الكثري منب يف غري موضعب  ,ويقولون  :إن اّلِل غىن وإن آهلتنا حمتاجة.
وقد عقب القرآن على هذه القسمة اجلائرة بقولب ( ساءَ ما َححي ُك ُمو َن ) أى  :ساء وقبح حكمهم وقسمتهم حيث آثروا خملوقاً عاجزاً
عن كل شيء  ,على خالق قادر على كل شيء  ,فهم ِبانب عملهم الفاسد من أساسب مل يعدلوا يف القسمة.

 قال الرازي  :فإن قيل  :أليس أن مجيع األشياء هلل فكيف نسبوا إ الكذب يف قوهلم  :هذا هلل ؟
قلنا  :إفرازهم النصيبني نصيباً هلل ؛ ونصيباً للشيطان هو الكذب.

 قال الرازي  :قولب تعا ( ساء ما حيكمون ) ذكر العلماء يف كيفية هذه اإلساءة وجوهاً كثرية :
اْلول  :أهنم رجحوا جانب األصنام يف الرعاية واحلفظ على جانب هللا تعا  ,وهو سفب.

الثاين  :أهنم جعلوا بعض النصيب هلل وجعلوا بعضب لغريه مع أنب تعا اخلالق للجميع  ,وهذا أيضاً سفب.

الثالث  :أن ذلك احلكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم  ,ومل يشهد بصحتب عقل وال شرع  ,فكان أيضاً سفهاً.
الرابع  :أنب لو حسن إفراز نصيب األصنام حلسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر .
اْلامس  :أنب ال تأثري لألصنام يف حصول احلرث واألنعام  ,وال قدرة هلا أيضاً على االنتفاع بذلك النصيب فكان إفراز النصيب هلا
عبثاً  ,فثبت هبذا الوجوه أنب ( َساء َما َححي ُك ُمو َن) واملقصود من حكاية أمثال هذه املذاهب الفاسدة  ,أن يعرف الناس قلة عقول
القائلني هبذه املذاهب  ,وأن يصري ذلك سبباً لتحقريهم يف أعني العقالء  ,وأن ال يلتفت إ كالمهم أحد ألبتة.

 وقال القامسي  :ألهنم أوالً عملوا ما مل يشرع هلم  ,وضلوا يف القسم  .ألنب تعا رب كل شيء ومليكب وخالقب  ,ال إلب غريه ,وال

رب سواه  .مث ملا قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة  ,مل حيفظوها  ,بل جاروا فيها  ,إذ رجحوا جانب األصنام يف احلفظ والرعاية
سفهاً .

 روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أنب قال :من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثالثني واملائة من سورة األنعام إ قولب:
ِ هِ
ين قَـتَـلُوا أ حَوالَ َد ُه حم َس َفهاً بِغَ حِري ِعحل ٍم".
"قَ حد َخسَر الذ َ
الفوائد :

-1شدة افرتاء املشركني على هللا .
-2أن هللا خالق كل شيء .
-3غىن هللا عن كل شيء .
جور أهل الشرك وعدم عدهلم .
 -4ح
 -5تنقص هللا من صفات املشركني .
َ َ َ
َ
ني قَ حتل أ حَوالَ َد َهم ُشرَكآ ُؤ ُهم لَيُ ر ُد ُ َ َ
اّلِلُ َما فَ َعلُوهُ فَ َذ حرُه حم َوَما
سواح َعلَحي َه حم َدينَ ُه حم َولَ حو َشاء ه
( َوَك َذلَ َ
ح َ ح ح
وه حم َوليَ حلب ُ
ك َزيه َن ل َكث ٍري ِم َن ال ُحم حش َرك َ َ
يَ حفتَ ُرو َن (. ) )137
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[ األنعام . ] 137 :
---------َ َ
َ
ني قَ حت َل أ حَوالَ َد َه حم ُش َرَكآ ُؤ ُه حم ) يقول تعا  :وكما زينت الشياطني هلؤالء املشركني أن َيعلوا هلل مما ذرأ
( َوَك َذلَ َ
ك َزيه َن ل َكثَ ٍري ِم َن ال ُحم حش َرك َ
من احلرث واألنعام نصيباً ,كذلك زينوا هلم قتل أوالدهم خشية اإلمالق ,ووأد البنات خشية العار.
َ
وه حم ) أي  :ليهلكوهم باإلغواء .
( ليُ حر ُد ُ
َ َ
سواح َعلَحي َه حم َدينَ ُه حم ) أي  :وليخلطوا عليهم ما كانوا عليب من دين إمساعيل .
( َوليَ حلب ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وء ما ب ِشر بِب أَميُح ِس ُكب علَى ه ٍ
ِ
ون
ُ َ ُ
وهذا كقولب تعا ( َوإ َذا بُشَر أ َ
َح ُد ُه حم باألنحـثَى ظَ هل َو حج ُهبُ ُم حس َوًّدا َوُه َو َكظ ٌ
يم * يَـتَـ َو َارى م َن الح َق حوم م حن ُس َ ُ َ
أ حَم ي ُد ُّسبُ ِيف التـُّر ِ
اب أَال َساءَ َما َححي ُك ُمو َن ) .
َ
َ
َي ذَنح ٍ ِ
ِ
ت * بِأ ِ
ت).
ب قُتلَ ح
ودةُ ُسئلَ ح
وقال تعا ( َوإِذَا الح َم حوءُ َ
وقد كانوا أيضاً يقتلون األوالد من اإلمالق ,وهو :الفقر ,أو خشية اإلمالق  ,وقد هناهم هللا عن قتل أوالدهم لذلك وإمنا كان هذا
كلب من شرع الشيطان تزيينب هلم ذلك .
صرياً  .والَ تَـ حقتُـلُواح أَوال َد ُكم خ حشيةَ إِم ٍ
الرحز َق لِمن ي َشاء ويـ حق ِدر إِنهب َكا َن بِعِب ِادهِ خبِرياً ب ِ
الق هححن ُن نـَحرُزقُـ ُه حم
ك يَـحب ُس ُ
قال تعا ( إِ هن َربه َ
ح ح َ َ ح
ط ِ َ َ ُ ََ ُ ُ
َ َ َ
َ
َوإِيها ُكم إ هن قَـحتـلَ ُه حم َكا َن ِخ حطءاً َكبِرياً ) .
ِ
ٍ
اه حم ) .
وقال تعا يف هذه السورة ( َوالَ تَـ حقتُـلُواح أ حَوالَ َد ُكم م حن حإمالَق هححن ُن نَـحرُزقُ ُك حم َوإِيه ُ
ِ
ِِ
ي ال هذنح ِ
ك
ك »  .قَ َ
اّلِلِ؟ قَ َ
ب أ حَعظَ ُم ِعحن َد ه
ول ه
ت َر ُس َ
اّلِلِ قَ َ
و َع حن َعحب ِد ه
اّلِلِ  أَ ُّ
ت لَبُ إِ هن ذَل َ
ال « أَ حن ََتحـ َع َل هّلِل نِدًّا َوُه َو َخلَ َق َ
ال قُـحل ُ
ال َسأَلح ُ
ِ
ال « مثُه أَ حن تُـَزِاينَ َحلِيلَةَ َجا ِرَك )
ي؟ قَ َ
ك »  .قَ َ
ي؟ قَ َ
يم  .قَ َ
ت مثُه أَ ٌّ
ت مثُه أَ ٌّ
ال « مثُه أَ حن تَـ حقتُ َل َولَ َد َك َخمَافَةَ أَ حن يَطح َع َم َم َع َ
ال قُـحل ُ
ال قُـحل ُ
لَ َعظ ٌ
متفق عليب .
 والتزيني  :التحسني  ,فمعىن تزيينهم هلم أهنم حسنوا هلم هذه األفعال القبيحة  ,وحضوهم على فعلها.
مسوا شركاء ألهنم أطاعوهم فيما امروهم بب من قتل األوالد  ,فأشركوهم مع اّلِل يف وجوب طاعتهم  ,أو مسوا شركاء ألهنم كانوا
يشاركون الكفار يف أمواهلم اليت منها احلرث واألنعام.
 فأنت ترى أن شركاءهم قد حسنوا هلم القبيح من أجل أمرين  :إهالكهم وإدخال الشبهة عليهم يف دينهم .

اّلِلُ َما فَ َعلُوهُ ) أ ي :كل هذا واقع مبشيئتب تعا وإرادتب واختياره لذلك كونًا ,ولب احلكمة التامة يف ذلك ,فال يسأل عما
( َولَ حو َشاء ه

يفعل وهم يُسألون .

( فَ َذ حرُه حم َوَما يَ حفتَ ُرو َن ) أي :فدعهم واجتنبهم وما هم فيب ,فسيحكم هللا بينك وبينهم.
الفوائد :

-1أن الشياطني تزين لإلنسان العمل السيئ .
-2أن كل عمل سيئ فهو من تزيني الشيطان .
 -3أن هدف الشيطان إضالل وإغواء اإلنسان .
 -4احلذر ممن يلبس دين هللا وينشر الشبب .
 -5هتديد ووعيد ملن افرتى هللا وكذب .
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ت ظُهورها وأَنح عام اله ي حذ ُكرو َن اسم هَ
ََ
َ
رتاء
ام َو َح حر ٌ
ث َح حج ٌر اله يَط َحع ُم َها إَاله َمن نه َ
شاء بََز حع َم َه حم َوأَنح َع ٌ
( َوقَالُواح َهذه أَنح َع ٌ
اّلِل َعلَحي َها افح َ
ام ُح َِرَم ح ُ ُ َ َ َ ٌ َ ُ ح َ
َعلَحي َه سي حج َزي َهم َِبَا َكانُواح ي حفتَ رو َن ) ( ( )138وقَالُواح ما َِف بطُ َ
ون َه َذهَ اْلَنح ع َام َخالَصةٌ لَِ ُذ ُكوَرنَا و َُحَ هرٌم َعلَى أَ حزو َ
اجنَا َوإَن يَ ُكن هم حيتَةا
َ
َ
ََ
َ ُ
َ
َ
َ
َ ُ
فَ هم فَ َيه ُشرَكاء سيج َزي َهم وص َفهم إَنهه َح َك َ
يم (. ) )139
َ ََ ح ح َ ح ُ ح ُ
ُح
يم َعل ٌ
ٌ
[ األنعام . ] 139 -138 :
---------ََ
شاء بََز حع َم َه حم ) وملا ذكر إقدامهم على ما قبحب الشرع  ,والمب على تقبيحب
ام َو َح حر ٌ
ث َح حج ٌر اله يَط َحع ُم َها إَاله َمن نه َ
( َوقَالُواح َهذه أَنح َع ٌ

العقل من قتل األوالد  ,أتبعب إحجامهم عما حسنب الشرع من ذبح بعض األنعام لنفعهم  ,وضم إليب مجلة مما منعوا أنفسهم منب
ُ
ودانوا بب جملرد أهوائهم فقال ( وقالوا ) أي املشركون سفهاً وجهالً ( هذه ) إشارة إ قطعة من أمواهلم عينوها آلهلتهم ( أنعام وحرث
حجر ) أي حرام حمجور عليب فال يصل أحد إليب ,وهو وصف يستوي فيب الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث ,ألن حكمب حكم األمساء
غري الصفات ( ال يطعمها) أي يأكل منها ( إال من نشاء ) أي من السدنة وحنوهم ( بزعمهم ) أي بتقوهلم مبجرد اهلوى من غري
سند عن هللا الذي لب ملكوت السماوات واألرض  ,وهم كاذبون يف هذا الزعم يف أصل التحر م ويف نفوذ املنع  ,فلو أراد هللا أن تؤكل
ألكلت ومل يقدروا على منع  ( .البقاعي ) .
هشاء ) يعنون خدم األوثان  ,والرجال
 قال الرازي  :وكانوا إذا عينوا شيئاً من حرثهم وأنعامهم آلهلتهم قالوا ( اله يَطح َع ُم َها إِاله َمن ن َ
دون النساء.

 قال ابن عطية  :قولب ( بزعمهم ) أي  :بتقوهلم الذي هو أقرب إ الباطل منب إ احلق  ,و" زعمهم " هنا هو يف قوهلم " حجر
" وحترميهم بذلك ما مل حيرم هللا تعا .
 قال ابن اجلوزي  :قولب تعا ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) احلرث  :الزرع  ,واحلجر  :احلرام.
واملعىن  :أهنم حهرموا أنعاماً وحرثاً جعلوه ألصنامهم  ,قال ابن قتيبة  :وإمنا قيل للحرام  :حجر  ,ألنب ُحجر على الناس أن يصيبوه.

 ويف هذه األنعام اليت جعلوها لألصنام قوالن.

أحدمها  :أهنا البحرية  ,والسائبة  ,والوصيلة  ,واحلام.

والثاين  :أهنا الذبائح اليت لألوثان ؛ وقد سبق ذكرِها.

 قال الزجاج  :أعلم هللا تعا أن هذا التحر م زعم منهم  ,ال حجة فيب وال برهان.
ورَها ) وهي البحائر والسوائب واحلوامي  ,وقد مر تفسريه يف سورة املائدة.
ام ُح َِرَم ح
( َوأَنح َع ٌ
ت ظُ ُه ُ

 قال ابن عطية  :كانت للعرب سنن  ,إذا فعلت الناقة كذا من جودة النسل واملواصلة بني اإلناث وحنوه حرم ظهورها فلم تركب
وإذا فعل الفحل كذا وكذا حرم فعدد هللا ذلك على جهة الرد عليهم إذ شرعوا بذلك برأيهم وكذهبم .
ورَها ) يريد ما يسيبونب آلهلتهم على ما تقدم من النصيب.
 قال القرطيب  :قولب تعا ( َوأَنحـ َع ٌام ُح ِرَم ح
ت ظُ ُه ُ
وقال جماهد  :املراد الب ِحرية و ِ
الوصيلة واحلام .
َ
( وأَنح عام اله ي حذ ُكرو َن اسم هَ
اّلِل َعلَحي َها ) يعين ما ذحبوه آلهلتهم.
َ ٌَ َ ُ حَ
َ
رتاء َعلَحي َه ) أي  :على هللا .
( افح َ
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( َسيَ حج َزي َهم ) سيعاقبهم .
( َِبَا َكانُواح يَ حفتَ ُرو َن ) يعين  :يكذبون على هللا أنب أمرهم .
( وقَالُواح ما َِف بطُ َ
ون َه َذهَ اْلَنح ع َام َخالَصةٌ لَِ ُذ ُكوَرنَا و َُحَ هرٌم َعلَى أَ حزو َ
اجنَا َوإَن يَ ُكن هم حيتَةا فَ ُه حم فَ َيه ُش َرَكاء ) أى  :ومن فنون كفرهم
َ
َ
َ ُ
َ
َ
َ
أهنم قالوا ما يف بطون هذه األنعام احملرمة إذا نزل منها حيا فأكلب حالل للرجال دون النساء  ,وإذا نزل ميتا فأكلب حالل للرجال
والنساء على السواء.
( سيج َزي َهم وص َفهم إَنهه َح َك َ
يم ) هتديد هلم أى  :سيجزيهم مبا هم أهلب من العذاب املهني جزاء وصفهم أو بسبب وصفهم
ََ ح ح َ ح ُ ح ُ
يم َعل ٌ
ٌ
الكذب على اّلِل يف أمر التحليل والتحر م على سبيل التحكم والتهجم بالباطل على شرعب .إنب  -سبحانب  -حكيم يف أقوالب وأفعالب
وشرعب  ,عليم بأعمال عباده من خري أو شر وسيجازيهم عليها.

الفوائد :
-1حتر م التشريع غري شرع هللا .
-2حتر م االبتداع يف الدين .
-3حتر م الكذب على هللا .
-4هتديد الذين يفرتون على هللا الكذب .
-5إثبات امسني من أمساء هللا  :احلكيم والعليم .
اّلِل افحَرتاء علَى هَ
َ
َ
َ هَ
ين (.))140
اّلِل قَ حد َ
ين قَتَ لُواح أ حَوالَ َد ُه حم َس َف اها بَغَ حَري عل ٍحم َو َح هرُمواح َما َرَزقَ ُه ُم هُ َ َ
ضلُّواح َوَما َكانُ واح ُم حهتَد َ
(قَ حد َخس َر الذ َ
[ األنعام . ] 140 :
---------ِ
اّلِل افحَرتاء علَى هَ
َ
َ هَ
ين أَقح َد ُموا َعلَى
ين قَ تَ لُواح أ حَوالَ َد ُه حم َس َف اها بَغَ حَري عل ٍحم َو َح هرُمواح َما َرَزقَ ُه ُم هُ َ َ
( قَ حد َخس َر الذ َ
اّلِل  ) ...خيرب تعا  :إ هن الذ َ
قَـحت ِل أَوالَ ِد ِهم ,ووأح ِد بـنَاهتِِم ,وَححت ِرِ م الطهيِب ِ
ات َعلَى أَنحـ ُف ِس ِه حم ,قَ حد َخ ِسُروا ِيف ُّ
هه حم َحَرُموا أَنحـ ُف َس ُه حم ِم حن نِ حع َم ٍة أَنحـ َع َم َها هللاُ َعلَحي ِه حم,
الدنحيا ,ألَنـ ُ
َ
ح ح ََ َ ح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
وخ ِسروا ِيف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك.
هه حم َسيَ ُكونُو َن يف أ
اآلخَرةِ ,ألنـ
َس َوأ املنَازل ب َسبَب َكذهب حم َعلَى هللاَ ,وافح َرتائه حم َعلَحيب ,إ حذ ا هد ُعوا أَ هن هللاَ ُه َو الذي أ ََمَرُه حم ب َذل َ
ح
ُ
ََ ُ
َ
ِ
ِ
ضالَ ٌل محنـ ُه حم َو َس َفبٌ َ ,وبـُ حع ٌد َع ِن اهلَُدى .
َوُك ُّل َذل َ
ك َ
 قال الرازي  :إنب تعا ذكر فيما تقدم قتلهم أوالدهم وحترميهم ما رزقهم هللا.
مث إنب تعا مجع هذين األمرين يف هذه اآلية وبني ما لزمهم على هذا احلكم  ,وهو اخلسران والسفاهة  ,وعدم العلم  ,وحتر م ما
رزقهم هللا  ,واالفرتاء على هللا  ,والضالل وعدم االهتداء  ,فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام يف حصول الذم.

أما اْلول  :وهو اخلسران  ,وذلك ألن الولد نعمة عظيمة من هللا على العبد  ,فإذا سعى يف إبطالب  ,فقد خسر خسراناً عظيماً ال

سيما ويستحق على ذلك اإلبطال الذم العظيم يف الدنيا  ,والعقاب العظيم يف اآلخرة.أما الذم يف الدنيا فألن الناس يقولون قتل ولده
خوفاً من أن يأكل طعامب وليس يف الدنيا ذم أشد منب.
وأما العقاب يف اآلخرة  ,فألن قرابة الوالدة أعظم موجبات احملبة فمع حصوهلا إذا أقدم على إحلاق أعظم املضار بب كان ذلك أعظم
أنواع الذنوب  ,فكان موجباً ألعظم أنواع العقاب.
والنوع الثاين  :السفاهة وهي عبارة عن اخلفة املذمومة  ,وذلك ألن قتل الولد إمنا يكون للخوف من الفقر  ,والفقر وإن كان ضرراً إال
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أن القتل أعظم منب ضرراً  ,وأيضاً فهذا القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم املضار على سبيل القطع حذراً من ضرر قليل
موهوم  ,ال شك أنب سفاهة.
والنوع الثالث  :قولب ( بِغَ حِري ِعحل ٍم ) فاملقصود أن هذه السفاهة إمنا تولدت من عدم العلم وال شك أن اجلهل أعظم املنكرات
والقبائح.

والنوع الرابع  :حتر م ما أحل هللا هلم  ,وهو أيضاً من أعظم أنواع احلماقة  ,ألنب مينع نفسب تلك املنافع والطيبات  ,ويستوجب بسبب
ذلك املنع أعظم أنواع العذاب والعقاب.
والنوع اْلامس  :االفرتاء على هللا  ,ومعلوم أن اجلراءة على هللا  ,واالفرتاء عليب أعظم الذنوب وأكرب الكبائر.
والنوع السادس  :الضالل عن الرشد يف مصاحل الدين ومنافع الدنيا.

والنوع السابع  :أهنم ما كانوا مهتدين  ,والفائدة فيب أنب قد يضل اإلنسان عن احلق إال أن يعود إ االهتداء  ,فبني تعا أهنم قد
ضلوا ومل حيصل هلم االهتداء قط فثبت أنب تعا ذم املوصوفني بقتل األوالد وحتر م ما أحلب هللا تعا هلم هبذه الصفات السبعة املوجبة
ألعظم أنواع الذم  ,وذلك هناية املبالغة .أ ه

 قال القامسي  :محل كثري من املفسرين ( اخلسران ) على ما يشمل الدارين  .أما الدنيا فخسروا منافع أوالدهم  ,ومثرة ما خلقوا لب
 .وكذا منافع أنعامهم مبا ضيقوا وحجروا فيها ابتداعاً  .وأما اآلخرة فيصريون إ أسوأ املنازل  .وهذا التعميم  ,وإن كان حقاً  ,إال أن
األظهر محلب على اآلخرة  ,توفيقاً بني النظائر  ,كقولب تعا ( قُل إِ هن اله ِذين يـ حفتـرو َن علَى هِ ِ
ب ال يـُ حفلِ ُحو َن َمتَاعٌ ِيف ُّ
الدنحـيَا مثُه
َ َ َُ َ
اّلِل الح َكذ َ
ح
ِ
ِ
ِ
يد ِمبَا َكانُوا يَ حك ُفُرو َن ) .
اب الشهد َ
إِلَحيـنَا َم حرج ُع ُه حم مثُه نُذي ُق ُه ُم الح َع َذ َ
ِ هِ
ين قَـتَـلُوا أ حَوَال َد ُه حم َس َف ًها بِغَ حِري ِعحل ٍم ) أخرب خبسراهنم لَِوأح ِد ِهم البنات وحترميهم البَ ِحرية وغريها
 قال القرطيب  :قولب تعا ( قَ حد َخسَر الذ َ
خيشوا اإلمالق ؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهم.
بعقوهلم ؛ فقتلوا أوالدهم َس َفهاً خوف اإلمالق  ,وحجروا على أنفسهم يف أمواهلم ومل ُ
قلت  :إنب كان من العرب من يقتل ولده َخ حشية اإلمالق ؛ كما ذكر هللا عز وجل يف غري هذا املوضع.
الفوائد :
-1حتر م قتل األوالد خشية الفقر .
-2خسارة وهالك من قتل ولده خشية أن يأكل معب  ,أو ابنتب خشية العار .
 -3خسارة وهالك من حرم ما أحل هللا .
 -4أن التحر م والتحليل مرجعــب إ هللا .
 -5عظم ذنب من حرم ما أحل هللا .
 -6حتر م الكذب على هللا .
 -7خطر اجلهل .
ني أَ هما ا حشتَملَ ح َ
ام اْلُنثَ يَ ح َ
ني قُ حل آل هذ َك َريح َن َح هرَم أََم اْلُنثَ يَ ح َ
ني َوَم َن ال َحم حع َز اثح نَ ح َ
ضأ َحن اثح نَ ح َ
اج َِم َن ال ه
ني نَبَِ ُؤ َوين بَ َع حل ٍم إَن
( ََثَانَيَةَ أَ حزَو ٍ
ت َعلَحي ه أ حَر َح ُ
َ
ني أَ هم ا ا حش تَملَ ح َ
ُكنتُم َ َ
ام اْلُنثَ يَ ح َ
ني قُ حل آل هذ َك َريح َن َح هرَم أََم اْلُنثَ يَ ح َ
ني َوَم َن الحبَ َق َر اثح نَ ح َ
ني (َ )143وَم َن ا َإلبح َل اثح نَ ح َ
ني أ حَم ُكن تُ حم
صادق َ
ت َعلَحي ه أ حَر َح ُ
ح َ
َ
َ
َ
اّلِل َّب َذا فَمن أَظحلَم َّمه َن افح تَ رى َعلَى هَ َ َ َ
ني(.))144
هاس بَغَ حَري َعل ٍحم إَ هن ه
ُش َه َداء إَ حذ َو ه
اّلِلَ الَ يَ حهدي الح َق حوَم الظهال َم َ
اّلِل َكذباا ليُض هل الن َ
َ
صا ُك ُم هُ َ َ ح ُ
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[ األنعام . ] 144 -143 :
---------ني َوَم َن ال َحم حع َز اثح نَ ح َ
ضأ َحن اثح نَ ح َ
اج َِم َن ال ه
ني  )...بني القرآن بعد ذلك بعض ما كان عليـب اجلـاهليون مـن جهـاالت  ,وناقشـهم
( ََثَانَيَةَ أَ حزَو ٍ
فيما أحلوه وحرموه مناقشة منطقية حكيمة فقال :
ـني وِمــن الحم حعـ ِز اثحـنَ ـ ح ِ
( َمثانِيَـةَ أ حَزو ٍاج ِمــن ال ه ِ ِ
ـني  ) ...الــزوج يطلــق علــى املفــرد إذا كــان معــب آخــر مــن جنســب يزاوجــب وحيصـل منهمــا
ضـأحن اثحـنَ ـ ح َ َ َ
َ
النسل  ,وكذا يطلق على االثنني فهو مشرتك واملراد هنا اإلطالق األول.
واملعىن  :مثانية أصناف خلقها اّلِل لكم  ,لتنتفعوا هبا أكالً وركوباً ومحالً وحلباً وغري ذلك.
مث فصل اّلِل تعا هذه األزواج الثمانية فقال :
ني ) أى :من الضأن زوجني اثنني ِها الكبش والنعجـة ( وِمـن الحم حعـ ِز اثحـنَـ ح ِ
ضأ َحن اثح نَ ح َ
( َم َن ال ه
ـني ) أى  :ومـن املعـز زوجـني اثنـني ِهـا التـيس
َ َ َ
والعنز.
مث أمر اّلِل تعا نبيب  أن يبكتهم على جهلهم فقال :
ني أَ هما ا حشتَملَ ح َ
حام حاْلُنح ثَ يَ ح َ
( قُ حل آل هذ َك َريح َن َح هرَم أََم حاْلُنح ثَ يَ ح َ
ني ) أى  :قل هلم يا حممد على سبيل التوبيخ وإلزامهم احلجة .أحـرم
ت َعلَحيه أ حَر ُ
َ
اّلِل الذكرين وحدِها من الضـأن واملعـز أم األنثيـني وحـدِها  ,أم األجنـة الـيت اشـتملت عليهـا أرحـام إنـاث الـزوجني كليهمـا سـواء أكانـت
تلك األجنة ذكوراً أم إناثاً ؟
ََ
َ
ني ) أى  :أخربوىن بأمر معلوم من جهتب تعا جاءت بب األنبياء  ,يدل على أنب  -سبحانب  -قد حـرم
( نَبَِئُ َوين بَعل ٍحم إَ حن ُك حنتُ حم صادق َ
شيئاً مما حرمتموه إن كنتم صادقني يف دعوى التحر م.
واألمر هنا للتعجيز ألهنم ال دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة حترميهم لبعض األنعام دون بعض.
ضأح ِن اثحـنَـ ح ِ
ني َوَم َن الحبَ َق َر اثح نَ ح َ
( َوَم َن ا حَإلبَ َل اثح نَ ح َ
ني ) أى  :وأنشأ لكم من اإلبل اثنني ِها اجلمل والناقـة َوِم َـن
ني ) عطف على قولب ( ِم َن ال ه
الحبَـ َق ِر اثحـنَـ ح ِ
ني ِها الثور وأنثاه البقرة.
ني أَ هما ا حشتَملَ ح َ
حام حاْلُنح ثَ يَ ح َ
اّلِل )  -تعا  -منهما ( أََم حاْلُنح ثَ يَ ح َ
ني ) من ذينك النوعني؟
( قُ حل آل هذ َك َريح َن َح هرَم ِ
ت َعلَحيه أ حَر ُ
َ
 ق ال اآللوس ي  :واملعــىن  -كمــا قــال كثــري مــن أجلــة العلمــاء  :إنكــار أن اّلِل تعــا حــرم علــيهم شــيئاً مــن هــذه األن ـواع األربعــة ,
وإظهار كذهبم يف ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور واإلنـاث ومـا يف بطوهنـا للمبالغـة يف الـرد علـيهم بـإيراد اإلنكـار علـى كـل مـادة
من مواد افرتائهم  ,فإهنم كانوا حيرمون ذكور األنعـام تـارة  ,وإناثهـا تـارة  ,وأوالدهـا كيفمـا كانـت تـارة أخـرى  ,مسـندين ذلـك كلـب
إ اّلِل  -سبحانب . -
اّلِلُ َّبَ َذا ) أى  :أكنـتم حاضـرين حـني وصـاكم اّلِل وأمــركم هبـذا التحــر م؟ ال  ,مـا كنــتم حاضـرين فمــن
ص ا ُك ُم ه
( أ حَم ُكن تُ حم ُش َه َداء إَ حذ َو ه
أين لكم هذه األحكام الفاسدة؟.
فاجلملة الكرمية تبكتهم غاية التبكيـت علـى جهـاالهتم وافـرتائهم الكـذب علـى اّلِل  ,واالسـتفهام يف قولـب تعـا ( فَ َم حـن أَظحلَ ُـم ِممـه ِن افحـ َـرتى
علَى هِ ِ ِ ِ
هاس بِغَ حِري ِعحل ٍم ) للنفي واإلنكار.
َ
اّلِل َكذباً ليُض هل الن َ
( فَمن أَظحلَم َّمه َن افح تَ رى َعلَى هَ َ َ َ
هاس بَغَ حَري َعل ٍحم ) أى  :ال أحد أشد ظلماً من هؤالء املشركني الـذين يفـرتون علـى اّلِل
اّلِل َكذباا ليُض هل الن َ
َ
َح ُ
الكذب بنسبتهم إليب  -سبحانب  -حتر م ما مل حيرمب لكي يضلوا الناس عن الطريق القو م بغري علم وال هدى وال كتاب منري.
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َ
َ
ني ) هتديد لكل ظامل .
( إَ هن ه
اّلِلَ الَ يَ حهدي الح َق حوَم الظهال َم َ
الفوائد :

 -1حل هبيمة األنعام .
 -2أن التحر م والتحليل إ هللا .
-3هتديد من حيرم ما مل حيرم ــب هللا .
 -4من أعظم الظلم الكذب واالفرتاء على هللا .
-5حتر م الكالم بغري علم .
 -6هتديد لكل ظامل .
َ
َ
( قُل اله أ َ
َ
س أ حَو فَ حس اقا أ َُه هل
َج ُد َِف َما أ حُو َح َي إَ َه
َل َُحَ هراما َعلَى طَاع ٍم يَط َحع ُمهُ إَاله أَن يَ ُكو َن َم حيتَةا أ حَو َد اما هم حس ُف ا
وحا أ حَو َْلح َم خن َزي ٍر فَإنههُ َر حج ٌ
ك غَ ُف َ
لَغَ َري هَ
ٍ
يم (. ) )145
اّلِل بَ َه فَ َم َن ا ح
ح
ضطُهر غَحي َر بَ ٍاغ َوالَ َعاد فََإ هن َربه َ ٌ
ور هرح ٌ
[ األنعام . ] 145 :
---------َل َُحَ هرما علَى طَ َ
َ
( قُل اله أ َ
اع ٍم يَط َحع ُمهُ إَاله أَن يَ ُكو َن َم حيتَةا  ) ...أي  :قل يا حممد لكفار مكة  ,ال أجد فيما أوحـاه
َج ُد َِف َما أ حُوح َي إَ َه ا َ
هللا إِل من القرآن شيئاً حمرماً إال أن يكون ذلك الطعام ميتة .
وامليتة  :هي اليت متوت حتف أنفها من غري تذكية وسواء كا منخنقة أو موقوذة أو مرتدية أو نطيحة .
 وامليتة إمنا حرمت الحتقان الرطوبات والفضالت والدم اخلبيث فيها  ,والذكاة ملـا كانـت تزيـل ذلـك الـدم والفضـالت كانـت سـبب
احلل .
ِ
صحي ُد الحبَ حح ِر َوطَ َع ُامبُ )  ,قال ابن عباس  :صيد البحـر مـا أخـذ حـي  ,وطعامـب
 يستثىن من ذلك  :ميتة البحر لقولب تعا (أُح هل لَ ُك حم َ
ما أخذ ميتاً .
وعن أيب هريرة  .أن رسول هللا  قال يف البحر ( هو الطهور ماؤه احلل ميتتب ) رواه أبو داود .

ويستثىن كذلك اجلراد .

وحا ) أى  :دما مصبوبا سائالً كالدم الذي خيرج من املذبوح عند ذحبب  ,ال الدم اجلامد كالكبد والطحـال  ,والسـفح :
( أ حَو َد اما هم حس ُف ا

الصب والسيالن.
( أ حَو َْلح َم َخن َزي ٍر ) قال القرطيب  :ال خالف يف حتر م خنزير الرب .

وقد ذكر هللا حترميب يف عدة اآليات :
اخلِحن ِزي ِر ) .
هم َو َحلح ُم ح
فقال تعا كما يف سورة املائدة ( ُح ِرَم ح
ت َعلَحي ُك ُم الح َمحيتَةُ َوالد ُ
ِ
ِل ُحمهرماً علَى طَ ِ
ِ
اع ٍم يَطح َع ُمبُ إِهال أَ حن يَ ُكو َن َمحيتَةً أ حَو َدماً َم حس ُفوحاً أ حَو َحلح َم ِخحن ِزي ٍر).
وقال تعا يف سورة األنعام (قُ حل ال أَج ُد ِيف َما أُوح َي إِ َه َ َ
 وهو حيوان مسج والعني تكرهب  ,رأسب كرأس اجلاموس  ,وهو حرام حلمب وشحمب ومجيع أجزائب .
 احلكمة من حترميب :
كثرة الديدان يف حلم اخلنزير  ,وألن أشهى غذائب القاذورات والنجاسات  ,وأكل حلمب من أسباب الدودة الوحيدة الة  ,ويقال  :إن لب
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تأثرياً سيئاً يف العفة والغرية .
( فََإنههُ ) أى  :اللحم ألنب احملدث عنب  ,أو اخلنزير ألنب األقرب أو مجيع ما ذكر من امليتة والدم وحلم اخلنزير.
س ) أى  :قذر خبيث تعافب الطباع السليمة وضار باألبدان .
( َر حج ٌ
( أَو فَس اقا أ َُه هل لَغَ َري هَ
اّلِل بَ َه ) أى  :خروجاً عن الدين  ,لكونب عند ذحبب قد ذكر عليب غري امسب تعا من صنم أو وثن أو طاغوت أو
ح
ح ح
حنو ذلك.
 واإلهالل  :رفـع الصـوت عنـد رؤيـة اهلـالل  ,مث اسـتعمل لرفـع الصـوت مطلقـاً  ,ومنـب إهـالل الصـىب  ,واإلهـالل بـاحلج  ,وكـانوا يف
اجلاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إ آهلتهم مسوا عليها أمساءها  -كالالت والعزى  -ورفعوا هبا أصواهتم  ,ومسى ذلك إهالالً .
ِ
وإمنا مسى ما أُ ِه هل بِِب لِغ ِري هِ
َح
اّلِل فسقاً  ,لتوغلب يف باب الفسق  ,واخلروج عن الشريعة الصحيحة  ,ومنب قولـب  -تعـا ( َوال تَـأح ُكلُوا ممهـا َملح
اّلِلِ َعلَحي ِب َوإِنهبُ لَِف حس ٌق ) .
اس ُم ه
يُ حذ َك ِر ح
 واجلملة الكرمية تفيـد أن طريـق التحـر م والتحليـل إمنـا هـو الـوحى ولـيس جمـرد اهلـوى والتشـهى  ,وأن األصـل يف األشـياء احلـل إال أن
يرد نص بالتحر م.
 هذا  ,واآلية الكرمية ليس املقصود منهـا حصـر احملرمـات يف هـذه األربعـة وإمنـا املقصـود منهـا الـرد علـى مـزاعم املشـركني فيمـا حرمـوه
بغري علم من البحائر والسوائب وغريها.




قال ابن كثري  :الغرض من سياق هذه اآلية الرد على املشركني الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من حتر م احملرمـات علـى أنفسـهم بـآرائهم
الفاسدة من البحرية والسائبة والوصيلة واحلـام وحنـو ذلـك  ,فـأمر تعـا رسـولب أنـب ال َيـد فيمـا أوحـاه اّلِل إليـب أن ذلـك حمـرم  ,وأن
الذي حرمب هو امليتة وما ذكر معها وما عدا ذلك فلم حيرم  ,وإمنا هو عفو مسكوت عنب .فكيف تزعمون أنـب حـرام ؟! ومـن أيـن
حرمتموه ومل حيرمب اّلِل تعا ؟! وعلى هذا فـال ينفـى حتـر م أشـياء أخـر فيمـا بعـد هـذا  ,كمـا جـاء النهـى عـن احلمـر األهليـة وحلـوم
السباع وكل ذي خملب من الطري .
وقال القرطيب  :واآلية مكية  ,ومل يكن يف الشريعة يف ذلك الوقت حمرم غري هذه األشياء  ,مث نزلت سورة املائدة باملدينة وزيـد يف

احملرمات كاملنخنقة  ,واملوقوذة  ,واملرتدية  ,والنطيحة وغري ذلك  ,وحرم رسول اّلِل  باملدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل
ذي خملب من الطري  ,وقد اختلف العلماء يف حكم هذه اآلية وتأويلها على أقوال :
اْلول  :ما أشرنا إليب من أن هذه اآلية مكية وكل حمرم حرمـب رسـول اّلِل أو جـاء يف الكتـاب مضـموم إليهـا  ,فهـو زيـادة حكـم مـن اّلِل
على لسان نبيب  ,على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقب واألثر  … ,مث ذكر رمحب هللا بقية األقوال .
واْلًلصة  :أن اآلية الكرمية ليس املقصود منها حصـر احملرمـات يف هـذه األربعـة وإمنـا املقصـود منهـا الـرد علـى مـزاعم املشـركني  ,وذلـك
أن الكفار .كما قال اإلمام الشافعى  -ملا حرموا ما أحل اّلِل وأحلـوا مـا حرمـب اّلِل وكـانوا علـى املضـادة واحملـادة  ,جـاءت اآليـة مناقضـة
لغرضهم  ,فكأنب قال  -سبحانب  -ال حالل إال ما حرمتموه وال حرام إال ما أحللتموه  ,نازال منزلة من يقول :
ال تأكل اليوم حالوة  ,فتقول  :ال آكل اليوم إال احلالوة  ,والغرض املضادة ال للنفي واإلثبات على احلقيقة.
فهو تعا مل يقصد حل ما وراء امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اّلِل بب  ,إذ القصد إثبات التحر م ال إثبات احلل.
ضطُهر ) أي  :أجلأتب الضرورة إ األكل من احملرمات  .لكن بشرط :
( فَ َم َن ا ح
( غَي ر ب ٍاغ وال َع ٍ
اد ) ال يكون باغياً وال عادياً [ وسيأَت املراد هبما ] ( فَال إِ حمثَ َعلَحي ِب ) أي  :فال عقوبة عليب يف األكل .
حَ َ َ
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يف هذه اآلية جواز األكل من امليتة عند الضرورة وهنا مباحث :



مبحث االضطرار :

أوالا  :تعريف الضرورة لغة وشرعاً :

قال ابن منظور  :االضطرار االحتياج إ الشيء وقد اضطره إليب أمر .
وشرعاً  :للضرورة تعاريف متقاربة يف املعىن عند الفقهاء  ,ومن ذلك ما يأَت :
قيل  :إهنا بلوغب حداً إن مل يتناول املمنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول احلرام .
وقيل  :ومعىن الضرورة هاهنا خوف الضرر على نفسب أو بعض أعضائب برتكب األكل  ,واملعىن متقارب .

ثانيا  :بيان حد االضطرار الذي يبيح تناول احملرم :
حد االضطرار هنا يتبني من مجوع اآليات الواردة يف املوضوع  ,وهي :
اضطُ ِرحرُحت إِلَحي ِب ) .
قولب تعا َ ( :وقَ حد فَ ه
ص َل لَ ُك حم َما َحهرَم َعلَحي ُك حم إِهال َما ح
فأطلق يف هذه اآلية اإلباحة بوجود الضرورة يف كل حال وجدت الضرورة فيها .
اضطُهر َغحيـَر بَ ٍاغ َوال َع ٍاد فَال إِ حمثَ َعلَحي ِب ) .
قولب تعا  ( :فَ َم ِن ح
فقيد اإلباحة يف هذه اآلية بأن يكون املضطر غري باغ وال عاد لكنب مل يبني سبب االضطرار ومل يبني املراد بالباغي والعادي .
اّلِل َغ ُف ِ
اضطُهر ِيف خمَحم ٍ
ٍِ
ِ
يم) .
قولب تعا  ( :فَ َم ِن ح
َ َ
صة َغحيـَر ُمتَ َجانف ِإل حٍمث فَإ هن هَ ٌ
ور َرح ٌ
فبني سبحانب سبب االضطرار وهو املخمصة .
إذاً  :ميكننا أن نقول  :إن حد االضطرار املبيح لتناول احملرم هو أن خياف على نفسب التلف بسبب اجلوع ومل َيد ما يتغذى بب من
احلالل  ,بشرط أن يكون غري متجانف إلمث  ,وهو الباغي والعادي .
 وقد اختلف العلماء يف املراد بالباغي والعادي على قولني :
القول اْلول  :أن املراد بالباغي هو اخلروج على إمام املسلمني  ,واإلمث الذي يتجانف إليب العادي هو إخافة الطريق وقطعها على
املسلمني  ,ويلحق بذلك كل سفر معصية هلل  ,ألن يف ذلك إباحة على املعصية وذلك ال َيوز .
فعلى هذا القول :
الباغي  :اخلارج على اإلمام .
العادي  :قاطع الطريق  ,وكل مسافر سفر معصية .
القول الثاين  :أن املراد بالباغي :الذي يبغي احملرم من الطعام مع قدرتب على احلالل ,والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج إليب.
ورجح هذا التفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحب هللا وقال  :وأما اآلية فأكثر املفسرين قالوا  :املراد بالباغي الذي يبغي احملرم من
الطعام مع قدرتب على احلالل  ,والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج إليب  ,وهذا التفسري هو الصواب  ,وهو قول أكثر السلف
 ...وليس يف الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره ال يأكل امليتة وال يقصر  ,بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة .
ورجح هذا القول القرطيب واإلمام ابن جرير .
ثالثا  :بيان حكم تناول الطعام احملرم فيحال الضرورة .
اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
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القول اْلول َ :يب على املضطر األكل من امليتة وحنوها .
وهذا قول احلنفية والصحيح من مذهب املالكية وأحد الوجهني يف مذهب احلنابلة ,وأصح الوجهني عند الشافعية  .اْلدلة :
قولب تعا َ ( :وال تَـ حقتُـلُوا أَنحـ ُف َس ُك حم ) .
ِ
ههلُ َك ِة ) وترك األكل مع إمكانب يف هذه احلال ؛ إلقاء بيده إ التهلكة  ,وألنب قادر على
وقولب تعا َ ( :وال تُـحل ُقوا بِأَيحدي ُك حم إِ َ التـ ح
إحياء نفسب مبا أحل هللا لب فلزمب  ,كما لو كان معب طعام حالل .
القول الثاين  :أنب ال يلزمب يف هذه احلال األكل من احملرم .

ألن لب غرضاً يف تركب وهو أن يتجنب ما حرم عليب  ,وألن إباحة األكل رخصة فال َتب عليب كسائر الرخص .

والراجح القول اْلول أنب َيب عليب أن يأكل يف هذه احلال  ,وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحب هللا  ,حيث قال  :وَيب
على املضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم بب نفسب  ,فمن اضطر إ امليتة أو املاء النجس فلم يشرب ومل يأكل حىت مات دخل النار .
رابع ا  :بيان مقدار ما يباح للمضطر تناولب من احملرم .

يباح لب أكل ما يسد بب الرمق ويأمن معب املوت باإلمجاع  ,وحيرم ما زاد على الشبع باإلمجاع .
واختُلف يف حكم الشبع على ثالثة أقوال :

القول اْلول  :ال يباح لب الشبع .

وهو قول أيب حنيفة وأحد الروايتني عن أمحد وأحد القولني للشافعي .
وهو قول ابن املاجشون من املالكية .
قالوا  :ألن اآلية دلت على حتر م ما ذكر فيها  ,واستثىن ما اضطر إليب  ,فإذا اندفعت الضرورة مل حيل األكل كحال االبتداء .
وألنب بعد سد الرمق غري مضطر فلم حيل لب األكل لآلية  ,حيققب أن حالب بعد سد رمقب كحالب قبل أن يضطر ومث مل يبح لب األكل
كذا هاهنا .
القول الثاين  :أن لب الشبع .
وهذا قول مالك وأحد القولني يف مذهب الشافعي .
حلديث جابر بن مسرة  :أن رجالً نزل احلرة فنفقت عنده ناقة  ,فقالت لب امرأتب  :اسلخها حىت نقدر شحمها وحلمها ونأكلب  ,فقال
 :حىت أسأل رسول هللا  , فسألب فقال  ( :هل عندك غىن يغنيك ؟ ) قال  :ال  ,قال  ( :فكلوها ) .
فأطلق النيب  األمر بأكل ومل حيدد .
القول الثالث  :التفصيل بني من خيشى استمرار الضرورة فيحل لب الشبع  ,ومن ضرورتب مرجوة الزوال فال حيل لب إال سد الرمق  ,ألن
من ضرورتب مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليب عن قرب وال يتمكن من البعد من امليتة خمافة الضرورة  ,ويفضي إ
ضعف بدنب  ,ورمبا أدى ذلك إ تلفب خبالف من ليست ضرورتب مستمرة فإنب يرجو الغىن عنها مبا حيل لب .
وهذا احتمال يف مذهب احلنابلة  ,ذكره صاحب املغين  ,وقول يف مذهب الشافعي .
وهذا القول هو الراجح .
خامس ا  :هل َيوز للمضطر أن يتزود من الطعام احملرم ؟
الصحيح أنب َيوز لب ذلك  ,وهذا قول مالك ورواية عن أمحد وهو قول الشافعية .
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ألنب ال ضرر يف استصحاهبا وال يف إعدادها لدفع ضرورتب وقضاء حاجتب  ,وال يأكل منها إال عند ضرورتب .
سادسا  :إذا وجد املضطر ميتة وطعام الغري حبيث ال قطع فيب وال أذى  ,فإنب ال حيل لب أكل امليتة بل يأكل طعام الغري .

سابع ا  :كل احملرمات إذا اضطر إليها ,وزالت هبا الضرورة كانت مباحة ,قلنا (وزالت هبا الضرورة) احرتازاً مما ال تزول بب الضرورة ,كما
إذا ما اضطر اإلنسان إ أكل سم ,فال َيوز أن يأكل ,ألنب ال تزول هبا ضرورتب ,بل ميوت بب ,ولو اضطر إ شرب َخر لعطش مل
حيل لب ,ألنب ال تزول بب ضرورتب  ,ولذلك لو احتاج إ شربب لدفع لقمة غص هبا حل لب ,ألنب ال تزول بب ضرورتب.

ثامن ا  :لو اضطر مليتة آدمي  ,فاملشهور عند احلنابلة أنب ال َيوز أن يأكلها  ,وقالت الشافعية  :إنب َيوز أكلها عند الضرورة  ,وهو

الصحيح  ( .الشيخ ابن عثيمني ) .
ك غَ ُف َ
ور هرِحيم ) .
يم ) هذا تعليل للحكم  ,فاحلكم انتفاء اإلمث  ,والعلة ( فَِإ هن َربه َ
( فََإ هن َربه َ ٌ
ور هرح ٌ
ك َغ ُف ٌ
وك فَـ ُق حـل َربُّ ُك حـم ذُو َر حمحَ ٍـة َو ِاس َـع ٍة )  ,وقـال تعـا
ور ) الغفور اسم من أمساء هللا متضمـن للمغفرة الواسـعة كمـا قـال تعـا (فَـِإ حن َكـ هذبُ َ
( غَ ُف ٌ
ِ
ِ
ت ُك هل َش حي ٍء ) .
( َوَربُّ َ
ور ذُو الهر حمحَة ) وقال تعا ( حورمحَِيت َوس َع ح
ك الحغَـ ُف ُ
واملغفرة  :هي سرت الذنب عن اخللق  ,والتجاوز عن عقوبتب .
 فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة هللا ورمحتب أعظم كما قال تعا ( إن ربك وسع ملغفرة ) .
وقد تكفل هللا باملغفرة ملن تاب (وإِِين لَغفهار لِمن تَاب وآمن وع ِمل ص ِ
احلاً مثُه حاهتَ َدى ) .
َ َ ٌ َح َ َ ََ ََ َ َ
ـاب َو َآم َـن َو َع ِم َـل َع َمـالً
بل مـن فضـلب وجـود وكرمـب أن تعهـد بـأن يبـدل سـيئات املـذنبني إ حسـنات قـال تعـا عـن التـائبني (إِهال َم حـن تَ َ
احلاً فَأُولَئِ ِ
صِ
اّلِل سيِئاهتِِم حسنَ ٍ
اّلِلُ َغ ُفوراً َرِحيماً ) .
ات َوَكا َن ه
َ
َ
ك يـُبَد ُل هُ َ َ ح َ َ

 قال السعدي  :وملا كان احلل مشروطا هبذين الشرطني  ,وكان اإلنسان يف هذه احلالة  ,رمبا ال يستقصي متام االستقصاء يف
حتقيقها  -أخرب تعا أنب غفور  ,فيغفر ما أخطأ فيب يف هذه احلال  ,خصوصا وقد غلبتب الضرورة  ,وأذهبت حواسب املشقة.
ويف هذه اآلية دليل على القاعدة املشهورة  " :الضرورات تبيح احملظورات " فكل حمظور  ,اضطر إليب اإلنسان  ,فقد أباحب لب ,
امللك الرمحن  ,فلب احلمد والشكر  ,أوالً وآخراً  ,وظاهراً وباطناً .
َ
وك فَـ ُق حـل َربُّ ُك حـم ذُو َر حمحَ ٍـة َو ِاس َـع ٍة ) وقـال تعـا
يم ) اسم من أمساء هللا ,متضمن لصفة الرمحة هلل الواسعة كما قال تعـا (فَـِإ حن َكـ هذبُ َ
( َرح ٌ
ٍ
هِ
ِِ
ِ
ِ
ين ُه حم بِآياتِنَا يـُ حؤِمنُو َن) .
( َوَربُّ َ
ين ذُو الهر حمحَة) وقال تعا َوَر حمحَِيت َوس َع ح
ك الحغَِ ُّ
ين يَـتهـ ُقو َن َويـُ حؤتُو َن الهزَكا َة َوالذ َ
ت ُك هل َش حيء فَ َسأَ حكتُبُـ َها للهذ َ
الفوائد :
 -1أن التحر م والتحليل إ هللا تعا .
-2حتر م امليتة .
 -3حتر م الدم املسفوح .
-4حتر م حلم اخلنزير .
-5حتر م األكل مما ذكر عليب غري اسم هللا .
َ-6يوز األكل من امليتة عند الضرورة .
 -7الضرورات تبيح احملظورات .
-8إثبات امسني من أمساء هللا  :الغفور  ,والرحيم .
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َ
هَ
َ
ور ُمهَا أَ َو ا حْلََوايَا أ حَو َما
وم ُه َما إَاله َما َْحَلَ ح
ين َه ُ
ادواح َح هرحمنَا ُك هل ذي ظُُف ٍر َوم َن الحبَ َق َر َوالحغَنَ َم َح هرحمنَا َعلَحي َه حم ُش ُح َ
ت ظُ ُه ُ
( َو َعلَى الذ َ
اهم بَب حغيَ َهم َوإَنها لَص َ
ادقُو َن () )146
ا حختَ لَ َ
ط بَ َعظ ٍحم َذلَ َ
َ
ك َج َزيح نَ ُ َ ح

[ األنعام . ] 146 :
--------هَ
ادواح ) وهم اليهود  ,مسوا بذلك  ,قيل  :من التوبة كقول موسى (إنا هدنا إليك) أي تبنا إليك ,وقيل  :نسبة إ
ين َه ُ
( َو َعلَى الذ َ
يهود أكرب أوالد يعقوب  ,وقيل  :ألهنم يتهودون  ,أي يتحركون عند القراءة
( َح هرحمنَا ُك هل َذي ظُُف ٍر ) أي  :وحرمنا على اليهود ( ُك هل ِذي ظُُف ٍر ) وهو البهائم والطري ما مل يكن مشقوق األصابع ,كاإلبل والنعام
واألوز والبط .
َ
وم ُه َما ) أي  :وحرمنا عليهم أكل شحوم البقر وشحوم الغنم .
( َوم َن الحبَ َق َر َوالحغَنَ َم َح هرحمنَا َعلَحي َه حم ُش ُح َ
ور ُمهَا ) أي  :إال الشحم الذي علق بالظهر منهما .
( إَاله َما َْحَلَ ح
ت ظُ ُه ُ
( أَ َو ا حْلََوايَا ) أي  :األمعاء واملصارين .
ط بَ َعظ ٍحم ) أي :وإال ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه هلم.
( أ حَو َما ا حختَ لَ َ

ص ُعص ,فهو حالل .وكل شيء يف القوائم واجلنب والرأس والعني وما اختلط بعظم,
بالع ح
 قال ابن ُج َريحج  :شحم األلية اختلط ُ
الس ِدي.
فهو حالل ,وحنوه قال ُّ
عن جابر بن عبد هللا يقول :مسعت رسول هللا  يقول عام الفتح ( إن هللا ورسولب َحرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام" .فقيل :يا
رسول هللا ,أرأيت شحوم امليتة ,فإنب يدهن هبا اجللود ويُطلى هبا السفن ,ويَ حستَصبِح هبا الناس .فقال" :ال هو حرام" .مث قال رسول هللا
 عند ذلك" :قاتل هللا اليهود ,إن هللا ملا حرم عليهم شحومها َمجَلوه ,مث باعوه وأكلوا مثنب ) .
اهم بَبَ غحيَ َه حم ) أي :هذا التضييق إمنا فعلناه هبم وألزمناهم بب ,جمازاة هلم على بغيهم وخمالفتهم أوامرنا .
( ذَلَ َ
ك َج َزيح نَ ُ
ات أ ُِحلهت َهلم وبِص ِد ِهم عن سبِ ِيل هِ ِ
كما قال تعا ( فَبِظُحل ٍم ِمن اله ِذين هادوا حهرمنَا علَي ِهم طَيِب ٍ
َخ ِذ ِهم ِ
الربَا َوقَ حد نـُ ُهواح َعحنبُ
َ َ َ ُ َ ح َح ح َ
ح ُح َ َ ح َ ح َ
اّلِل َكث ًريا َ .وأ ح ُ
ِ
اط ِل وأ حَعتَ حدنَا لِحل َكافِ ِر ِ
وأَ حكلِ ِهم أَمو َال الن ِ ِ ِ
يما ) .
ين محنـ ُه حم َع َذابًا أَل ً
َ
هاس بالحبَ َ
َ ح حَ
قال تعا ( وما أَصاب ُكم ِمن ُّم ِ ٍ
ت أَيح ِدي ُك حم َويَـ حع ُفو َعن َكثِ ٍري ) .
صيبَة فَبِ َما َك َسبَ ح
ََ َ َ
ِ
ِ
ت ِآمنَةً مطحمئِنهةً يأحتِيها ِرحزقُـها ر َغداً ِمن ُك ِل م َك ٍ
وع
اجلُ ِ
اس ح
اّلِل فَأَذَاقَـ َها ه
ت بِأَنحـ ُع ِم ه
ب ه
ان فَ َك َفَر ح
اّلِلُ َمثَالً قَـحريَةً َكانَ ح
(و َ
ضَر َ
ح
َ
ُ َ َ َ َ َ
وقال تعا َ
اّلِلُ لبَ َ
وح ِ ِ
صنَـ ُعو َن ) .
اخلَحوف مبَا َكانُوا يَ ح
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ضوا
وقال تعا (لََق حد َكا َن ل َسبَأ يف َم حس َكنه حم آيَةٌ َجنهتَان َع حن َميني َوِشَال ُكلُوا م حن رحزق َرب ُك حم َوا حش ُكُروا لَبُ بَـحل َدةٌ طَيبَةٌ َوَر ٌّ
ور  .فَأ حَعَر ُ
ب َغ ُف ٌ
فَأ حَر َس حلنَا َعلَحي ِهم َسحيل الح َع ِرِم وبَ هدلحنَ ُ ِ ِ
ِ
اَت أُ ُك ٍل َخَح ٍط َوأَثح ٍل َو َش حي ٍء ِم حن ِس حد ٍر قَلِ ٍيل ) .
َ
اه حم ِبَنهتَـحيه حم َجنهتَـ حني َذ َو َح
ح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ه
ِ
اها َع َذاباً نُ حكراً ) .
وقال تعا ( َوَكأَيِ حن م حن قَـحريَة َعتَ ح
اها ح َساباً َشديداً َو َعذبحـنَ َ
اسحبـنَ َ
ت َع حن أ حَمر َرهبَا َوُر ُسلب فَ َح َ
ِ
ض ولَ ِكن َك هذبوا فَأَخ حذنَاهم ِمبَا َكانُوا يك ِ
ٍ ِ
ِ
حسبُو َن )
َ
(ولَحو أَ هن أ حَه َل الح ُقَرى َآمنُوا َواتهـ َق حوا لََفتَ ححنَا َعلَحيه حم بَـَرَكات م َن ال هس َماء َو حاأل حَر ِ َ ح ُ َ ُ ح
وقال تعا َ
ِ
ِِ
ني ) .
وقال تعا (فَـلَ هما َعتَـ حوا َع حن َما نـُ ُهوا َعحنبُ قُـحلنَا َهلُ حم ُكونُوا قَرَد ًة َخاسئ َ
َخ حذنَا بِ َذنحبِ ِب ) .
وقال تعا (فَ ُكالً أ َ
ِ
ك َآليَةً لَِق حوٍم يَـ حعلَ ُمو َن ) .
ك بـُيُوتُـ ُه حم َخا ِويَةً ِمبَا ظَلَ ُموا إِ هن ِيف َذل َ
وقال تعا (فَتِحل َ
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ِ
اّلِلَ َعلَى ُك ِل َش حي ٍء قَ ِد ٌير ) .
َصحبتُ حم ِمثحـلَحيـ َها قُـحلتُ حم أ ه
َىن َه َذا قُ حل ُه َو ِم حن ِعحن ِد أَنحـ ُف ِس ُك حم إِ هن ه
َصابَـحت ُك حم ُمصيبَةٌ قَ حد أ َ
وقال تعا ( أ ََولَ هما أ َ
اّلِل َغ ُف ِ
وقال تعا (إِ هن اله ِذين تَـولهوا ِمحن ُكم يـوم الحتَـ َقى ح ِ
ِ
استَـَزههلُُم الشحهيطَا ُن بِبَـ حع ِ
يم).
ض َما َك َسبُوا َولََق حد َع َفا ه
اجلَ حم َعان إِهمنَا ح
ح َح َ
اّلِلُ َعحنـ ُه حم إ هن هَ ٌ
َ َح
ور َحل ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ِام ِ
ُخِ َربُك حم
ني فَـ َق َ
ول ه
ت ( أَ هن َر ُس َ
وعن ُعبَ َادةُ بح ُن ال ه
ت أل ح
اّلِل َ خَر َج خيُحِ ُرب بِلَحيـلَة الح َق حد ِر  ,فَـتَالَ َحى َر ُجالَن م َن الح ُم حسلم َ
ال « إِِين َخَر حج ُ
ِ
ِ
ِ
اخلَ حمس )
وها ِيف ال هسحب ِع َوالتِ حس ِع َو ح
بِلَحيـلَة الح َق حد ِر َ ,وإِنهبُ تَالَ َحى فُالَ ٌن َوفُالَ ٌن فَـُرف َع ح
ت َو َع َسى أَ حن يَ ُكو َن َخحيـًرا لَ ُك ُم الحتَم ُس َ
( َوإَنها لَص َ
ادقُو َن ) قال ابن جرير :وإنا لصادقون فيما أخربناك بب يا حممد من حترمينا ذلك عليهم ,ال كما زعموا من أن إسرائيل هو
َ
الذي حرمب على نفسب ,وهللا أعلم.


قال شيخ اإلسًلم بن تيمية رْحه هللا  :هللا سبحانب جعل مما يعاقب بب الناس على الذنوب :سلب اهلدى والعلم النافع كقوله (

وقالوا قلوبنا غلف بل طبع هللا عليهم بكفرهم ) .

الفوائد :

-1ن هللا حرم على اليهود بعض الطيبات .
-2أن هذا التحر م بسبب بغيهم وذنوهبم وتكذيبهم .
 -3خطر الذنوب والتكذيب وأنب سبب ملنع اخلري .
َ
َ
ٍ َ ٍ
ني (. ) )147
( فََإن َك هذبُ َ
حسهُ َع َن الح َق حوم ال ُحم حج َرم َ
وك فَ ُقل هربُّ ُك حم ذُو َر حْحَة َواس َعة َوالَ يُ َر ُّد بَأ ُ
[ األنعام . ] 147 :
---------وك فَ ُقل هربُّ ُكم ذُو ر حْحَ ٍة و َ
اس َع ٍة ) يقول تعا  :فإن كذبك -يا حممد -خمالفوك من املشركني واليهود ومن شاهبهم ,فقل (
( فََإن َك هذبُ َ
ح َ َ
َربُّ ُك حم ذُو َر حمحٍَة َو ِاس َع ٍة ) وهذا ترغيب هلم يف ابتغاء رمحة هللا الواسعة ,واتباع رسولب
َ
َ
ني ) ترهيب هلم من خمالفتهم الرسول خات النبيني.
حسهُ َع َن الح َق حوم ال ُحم حج َرم َ
( َوال يُ َر ُّد بَأ ُ
ك س ِر ِ ِ ِ
ِ
ور
يع الحع َقاب َوإنهبُ لَغَ ُف ٌ
كثريا ما يقرن هللا تعا بني الرتغيب والرتهيب يف القرآن ,كما قال تعا يف آخر هذه السورة ( إ هن َربه َ َ ُ
و ً
ِ
ِ
يد الحعِ َق ِ
ك لَ ُذو َم حغ ِفَرةٍ لِلن ِ
اب ) .
ك لَ َشد ُ
هاس َعلَى ظُحل ِم ِه حم َوإِ هن َربه َ
يم )  ,وقال ( َوإِ هن َربه َ
َرح ٌ
ِ
وقال تعا ( نَـبِئ ِعب ِادي أَِين أَنَا الحغَ ُف ِ
يم ) .
يم َ .وأَ هن َع َذ ِايب ُه َو الح َع َذ ُ
ح َ
ُ
اب األل ُ
ور الهرح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال تعا ( َغافِ ِر ال هذنح ِ
ب َوقَاب ِل التـ حهوب َشديد الحع َقاب ) .
جدا.
ك لَ َش ِدي ٌد إِنهبُ ُه َو يـُحب ِد ُ
ور الح َوُدوُد )  ,واآليات يف هذا كثرية ً
ئ َويُعِ ُ
ش َربِ َ
وقال تعا ( إِ هن بَطح َ
يد َوُه َو الحغَ ُف ُ
الفوائد :
 -1سنة هللا يف تكذيب األنبياء والرسل من قِبل أممهم .
-2رمحة هللا الواسعة ملن تاب وأناب .
 -3هتديد املكذبني بشدة انتقام هللا تعا .
َ
ك َك هذب اله َذ َ َ
ٍ َ
( سي ُق ُ ه َ
حسنَا قُ حل
ين أَ حش َرُكوا لَ حو َشاءَ ه
اّلِلُ َما أَ حش َرحكنَا َوال آبَا ُؤنَا َوال َح هرحمنَا م حن َش حيء َك َذل َ َ
ََ
ين م حن قَ حبل َه حم َح هىت ذَاقُوا بَأ َ
َ
ول الذ َ
َ َ
َ
َ
َهَ
اء َهلََدا ُك حم
َه حل ع حن َد ُك حم م حن عل ٍحم فَ تُ حخ َر ُجوهُ لَنَا إَ حن تَ تهبَ ُعو َن إَال الظه هن َوإَ حن أَنح تُ حم إَال ََّتحُر ُ
صو َن ( )148قُ حل فَلله ا حْلُ هجةُ الحبَالغَةُ فَلَ حو َش َ
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أحَ
ني (. ) )149
ََجَع َ

[ األنعام . ] 149 -148 :
---------( سي ُق ُ ه َ
اّلِلُ َما أَ حش َرحكنَا َوالَ آبَا ُؤنَا َوالَ َح هرحمنَا َمن َش حي ٍء ) كما يف قولب تعا ( َوقَالُوا لَ حو َشاءَ الهر حمحَ ُن َما
ين أَ حش َرُكواح لَ حو َشاء ه
ََ
ول الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك م حن عحل ٍم ) .
اه حم َما َهلُ حم ب َذل َ
َعبَ حدنَ ُ
وقال تعا يف سورة النحل ( وقَ َ ه ِ
ين أَ حشَرُكواح لَحو َشاء اّلِلُ َما َعبَ حدنَا ِمن ُدونِِب ِمن َش حي ٍء هححن ُن َوال آبَ ُاؤنَا َوالَ َحهرحمنَا ِمن ُدونِِب ِمن َش حي ٍء
ال الذ َ
َ
هِ
ِ
ني ) .
الر ُس ِل إِاله الحبَال ُ
ين ِمن قَـحبلِ ِه حم فَـ َه حل َعلَى ُّ
َك َذل َ
غ الح ُمبِ ُ
ك فَـ َع َل الذ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ك
هه حم َسيَـ ُقولُو َن  :لَحو َشاءَ ه
هه حم قَالُوا َذل َ
اّلِلُ َما أَ حشَرحكنَا َ ,وذَ َكَر ِيف َغ حِري َه َذا الح َم حوض ِع أَنـ ُ
 قال الشنقيطي  :ذَ َكَر ِيف َهذه حاآليَة الح َك ِرميَة أَنـ ُ
بِالح ِفع ِل َ ,ك َقولِِب ِيف النهح ِل  :وقَ َ ه ِ
الزخر ِ
ِ ِِ
ِِ ِ
ف َ :وقَالُوا لَحو َشاءَ الهر حمحَ ُن َما
ين أَ حشَرُكوا لَحو َشاءَ ه
ح
ح
ال الذ َ
ح َ
اّلِلُ َما َعبَ حدنَا م حن ُدونب حاآليَةَ َ ,وقَـ حولب يف ُّ ح ُ
اه حم حاآليَةَ .
َعبَ حدنَ ُ
ِِ
اإل حشر ِاك  ,وَمل ميَحنـعهم ِمحنب  ,أَ هن ذَلِ ِ
ِ
ِ ِ
ك َك هذبَـ ُه حم ُهنَا
َوُمَر ُاد ُه حم  :أَ هن ه
ضاهُ بِ ِشحركِ ِه حم َ ,ول َذل َ
َ
يل َعلَى ِر َ
اّلِلَ لَ هما َكا َن قَاد ًرا َعلَى َمحنع ِه حم م َن حِ َ َ ح َ ح ُ ح ُ
ك َدل ٌ
ِ
ِ
بَِقولِِب  :قُل هل ِعحن َد ُكم ِمن ِعحل ٍم فَـتخ ِرجوه لَنا إِ حن تَـتهبِعو َن إِهال الظه هن  ,وَك هذبـهم ِيف ُّ ِ
ك ِم حن ِعحل ٍم إِ حن ُه حم إِهال
ُح ُ ُ َ
الز حخُرف  ,بَِق حول ِب َ :ما َهلُ حم بِ َذل َ
ُ
ح ح
ح
َ َُ ح
ح َح
ِ
ِ
ِ
ِ
ضى لعبَاده الح ُك حفَر حاآليَةَ .
صو َن َ ,وقَ َ
ال ِيف ُّ
الزَم ِر َ :وَال يـَحر َ
خيَحُر ُ
ك َك هذب اله َذ َ َ
حسنَا ) أي :هبذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤالء  ,وهي حجة داحضة باطلة؛ ألهنا
( َك َذلَ َ
َ
ين من قَ حبل َهم َح هىت ذَاقُواح بَأ َ
َ
لو كانت صحيحة ملا أذاقهم هللا بأسب ,ودمر عليهم ,وأدال عليهم رسلب الكرام ,وأذاق املشركني من أليم االنتقام.
( قُ حل َه حل َعن َد ُكم َِم حن َعل ٍحم) أي :بأن هللا تعا راض عنكم فيما أنتم فيب

( فَ تُ حخ َر ُجوهُ لَنَا ) أي :فتظهروه لنا وتبينوه وتربزوه .
( إَن تَ تهبَ ُعو َن إَاله الظه هن ) أي :الوهم واخليال .واملراد بالظن هاهنا :االعتقاد الفاسد .
صو َن ) أي :تكذبون على هللا فيما ادعيتموه.
( َوإَ حن أَنتُ حم إَاله ََّتح ُر ُ
احلُ هجةُ الحبَالِغَةُ ) أي :لب
ََجَ َعني ) يقول تعا لنبيب  ( قُ حل ) هلم -يا حممد ( فَلِله ِب ح
( قُ حل فَلَل َِه ا حْلُ هجةُ الحبَالَغَةُ فَلَ حو َشاء َهلَ َدا ُك حم أ ح
احلكمة التامة ,واحلجة البالغة يف هداية من هدى ,وإضالل من أضل ( فَـلَو َشاء َهل َدا ُكم أ ح ِ
ني ) وكل ذلك بقدرتب ومشيئتب
َمجَع َ
َ
ح َ َ ح
اّلِلُ َجلَ َم َع ُه حم َعلَى ا حهلَُدى ) وقال تعا ( َولَحو
واختياره ,وهو مع ذلك يرضى عن املؤمنني ويـُحبغض الكافرين ,كما قال تعا ( َولَحو َشاءَ ه
ِِ
ِ
ض ُكلُّهم َِ
ك
ني إِال َم حن َرِح َم َربُّ َ
مج ًيعا)  ,وقولب ( َولَحو َشاءَ َربُّ َ
َشاءَ َربُّ َ
هاس أُهمةً َواح َد ًة َوال يَـَزالُو َن خمُحتَلف َ
آلم َن َم حن ِيف ح
ك َ
األر ِ ُ ح
ك َجلَ َع َل الن َ
ولِ َذلِك خلَ َقهم وَمته ِ
هاس أ ح ِ
اجلِن ِهة َوالن ِ
ني ) .
هم ِم َن ح
ت َكل َمةُ َربِ َ
َ َ َ ُح َ ح
َمجَع َ
ك ح
ألمأل هن َج َهن َ
قال الضحاك :ال حجة ألحد عصى هللا ,ولكن هلل احلجة البالغة على عباده.
قال ابن تيمية  :ويقولون  :االحتجاج بالقدر على الذنوب مما يُعلم بطالنب بضرورة العقل  ,فإن الظامل لغريه لو احتج بالقدر الحتج
ظاملب بالقدر أيضاً فإن كان القدر حجة هلذا فهو حجة هلذا وإال فال  ,ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش واملظامل مل حيسن أن
يلوم أح ٌد أحداً  ,وال يعاقب أح ٌد أحداً  ,فكان لإلنسان أن يفعل يف دم غريه ومالب وأهلب ما يشتهيب من املظامل والقبائح  ,وحيتج بأن
ذلك مقدراً عليب .
ول هِ
ت أَبُونَا َخيهحبتَـنَا
وسى فَـ َق َ
ال َر ُس ُ
 وقد احتج بعض أهل البدع حبديث أيب هريرة قَ َ
وسى يَا َ
احتَ هج َ
آد ُم أَنح َ
اّلِل  ( ح
ال ُم َ
آد ُم َوُم َ
202

ط لَ ِ ِ ِ
اّلِلُ َعلَ هى قَـحب َل أَ حن خيَحلُ َق ِىن
َخَر حجتَـنَا ِم َن ح
هرهُ ه
اك ه
اجلَن ِهة فَـ َق َ
اصطََف َ
اّلِلُ بِ َكالَِم ِب َو َخ ه َ
َوأ ح
ال لَبُ َ
وسى ح
آد ُم أَنح َ
ت ُم َ
ك بيَده أَتَـلُوُم ِىن َعلَى أ حَم ٍر قَد َ
ِ
وسى ) متفق عليب .
ني َسنَةً »  .فَـ َق َ
وسى فَ َح هج َ
هيب  « فَ َح هج َ
ال النِ ُّ
بِأ حَربَع َ
آد ُم ُم َ
آد ُم ُم َ
واجلواب من وجوه :
أوالا  :أن اإلمجاع منعقد على بطالن االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي .

ثانيا  :أن األمة قد أمجعت على جواز لوم العاصي ما مل يتب .
ِ
ِِ
ين لِئَاله يَ ُكو َن لِلن ِ
الر ُس ِل ) ولو كان االحتجاج بالقدر على فعل
هاس َعلَى اّلِلِ ُح هجةٌ بَـ حع َد ُّ
ين َوُمنذر َ
ثالث ا  :أن هللا تعا قال ( ُّر ُسالً ُّمبَش ِر َ
املعاصي سائغاً ملا كان هناك حاجة إ إرسال الرسل  ,ألهنم إمنا أرسلوا ألجل إقامة احلجة على الناس .

رابعا  :أن هذا املسلك لو صح لبطلت الديانات مجلة  ,وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظامل  ,وال يبقى للحدود معىن .

خامس ا  :أنب لو ساغ االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي لساغ أن حيتج بب إبليس ومن اتبعب من اجلن واإلنس  ,وحيتج بب قوم قوم
نوح وعاد ومثود  ,وسائر أهل الكفر والفسوق .

سادسا  :أن االحتجاج بالقدر خماصمة هلل تعا  ,واحتجاج من العبد على الرب  ,ومحل لذنبب على األقدار  ,وهذا جهل باهلل تعا
وحكمتب يف شرعب .
سابع ا  :أن نفس احملتج بالقدر لو اعتدى عليب معتد  ,أو جىن عليب جان  ,مث احتج بالقدر  ,فإنب ال يقبل منب هذه احلجة  ,وهذا
تناقض يدل على فساد هذا القول  ,وأن احملتج بالقدر متبع هلواه .
وأما خبصوص احلديث  ,فقد أجاب العلماء عنب بأجوبة  ,منها ما ذكره ابن القيم فقال  ... :وقد يتوجب جواب آخر وهو أن
االحتجاج بالقدر على الذنب ينفع يف موضع ويضر يف موضع ويضر يف موضع  ,فينفع إذا احتج بب بعد وقوعب والتوبة منب وترك
معاودتب ,كما فعل آدم فيكون يف ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أمساء الرب وصفاتب وذكرها ما ينتفع بب الذاكر والسامع ,ألنب
ال يدفع بالقدر أمراً وال هنياً وال يبطل بب شريعة بل خيرب باحلق احملض على وجب التوحيد والرباءة من احلول والقوة  ...,وأما املوضع

الذي يضر االحتجاج به  :ففي احلال واملستقبل  ,بأن يرتكب فعالً حمرماً أو يرتك واجباً فيلومب عليب الئم فيحتج بالقدر على إقامتب
عليب وإصراره  ,فيبطل باالحتجاج بب حقاً  ,ويرتكب باطالً كما احتج بب املصرون على شركهم وعبادهتم غري هللا فقالوا ( لَحو َشاءَ ه
اّلِلُ
اه حم ) فاحتجوا بب مصوبني ملا هم عليب  ,وأهنم مل يندموا على فعلب ومل يعزموا على
َما أَ حشَرحكنَا َوال آبَ ُاؤنَا ) ( لَحو َشاءَ الهر حمحَ ُن َما َعبَ حدنَ ُ
تركب ومل يقروا بفساده ,فهذا ضد احتجاج من تبني لب خطأ نفسب وندم وعزم كل العزم على أن ال يعود ,فإذا المب الئم بعد ذلك قال
كان ما كان بقدر هللا .
الفوائد :

 -1أن االحتجاج بالقدر على الكفر من عالمات املشركني .
 -2بطالن االحتجاج بالقدر على املعاصي .
-3أنب َيب على املسلم عند املعصية التوبة والرجوع إ هللا .
-4أن هللا أقام احلجة على عباده .
-5أن هللا لب احلجة البالغة واحلكمة الكاملة يف هداية من شاء وإضالل من شاء .
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َ َ هَ
هَ
هَ
َ
ين يَ حش َه ُدو َن أَ هن ه
ين الَ
ين َك هذبُواح بآيَاتنَا َوالذ َ
اّلِلَ َح هرَم َه َذا فََإن َش َه ُدواح فًَلَ تَ حش َه حد َم َع ُه حم َوالَ تَ تهب حع أ حَه َواء الذ َ
( قُ حل َهلُ هم ُش َه َداء ُك ُم الذ َ
ي حؤَمنو َن بَ َ
اآلخ َرةَ َو ُهم بََرِّبََ حم يَ حع َدلُو َن (. ) )150
ُ ُ
[ األنعام . ] 150 :
----------

اء ُك ُم ) أي :أحضروا شهداءكم .
( قُ حل َهلُ هم ُش َه َد َ
هَ
اّلِلَ َح هرَم َه َذا ) أي :هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافرتيتم على هللا فيب .
ين يَ حش َه ُدو َن أَ هن ه
( الذ َ

أى  :أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن اّلِل حرم عليكم هذا الذي زعمتم حترميب  ,وهم كرباؤهم الذين أسسوا ضالهلم.
واملقصود من إحضارهم تفضيحهم وإلزامهم احلجة  ,وإظهار أنب ال متمسك هلم كمقلدين  ,ولذلك قيد الشهداء باإلضافة  ,ووصفوا
مبا يدل على أهنم شهداء معروفون بالشهادة هلم وبنصر مذهبهم.
مث قال  -سبحانب  -فَِإ حن َش ِه ُدوا فَال تَ حش َه حد َم َع ُه حم أى  :فإن فرض إحضار هؤالء الشهود الذين عرفوا بضالهلم فال تصدقهم وال تقبل
شهادهتم وال تسلمها هلم بالسكوت عليها فإن السكوت عن الباطل يف مثل هذا املقام كالشهادة بب وإمنا عليك أن تبني هلم بطالن
زعمهم بواسطة ما آتاك اّلِل من حجج وبينات.
َ
وزورا .
( فَإ حن َش َه ُدوا فًَل تَ حش َه حد َم َع ُه حم ) أي :ألهنم إمنا يشهدون واحلالة هذه كذبًا ً
( وال تَتهبَع أ حَهو ه َ
ين َك هذبُوا بَآيَاتَنَا ) اى  :وال تتبع أهواء هؤالء الناس الذين كذبوا بآياتنا اليت أنزهلا اّلِل عليك لتكون هداية ونوراً
َ
اء الذ َ
ح ََ
لقوم يعقلون  ,فإن شهادهتم  -إن وقعت  -فإمنا هي صادرة عن هوى وضالل.
( واله َذين ال ي حؤَمنو َن بَ َ
اآلخ َرةَ َو ُه حم بََرِّبََ حم يَ حع َدلُو َن ) عطف على املوصوف قبلب لتعدد صفاهتم القبيحة.
َ َ ُ ُ
أى  :وال تتبع أهواء الذين َيمعون بني تكذيب آيات اّلِل  ,وبني الكفر باآلخرة  ,وبني جعلهم ّلِل عديالً أى شريكاً مع أنب -
سبحانب  -هو اخلالق لكل شيء  ,ألن هذه الصفات ال تؤهلهم لشهادة حق  ,وال للثقة هبم  ,وإمنا لالحتقار يف الدنيا  ,ولسوء
العذاب يف اآلخرة.
الفوائد :
-1حتدي هؤالء الذين حيرمون من عند أنفسهم أن يأتوا بالشهداء .
 -2حتر م الشهادة بغري احلق .
 -3التحذير من اهلوى .
 -4حتر م اتباع الذين كذبوا بآيات هللا .
-5وجوب اإلميان بآيات هللا .
 -6وجوب اإلميان باآلخرة .
 -7وجوب إفراد هللا بالعبادة واحملبة .
َ
ََ
َ َ َ
اه حم
ساناا َوالَ تَ حقتُ لُواح أ حَوالَ َد ُكم ِم حن حإمًلَ ٍق هحَن ُن نَ حرُزقُ ُك حم َوإَيه ُ
( قُ حل تَ َعالَ حواح أَتح ُل َما َح هرَم َربُّ ُك حم َعلَحي ُك حم أَاله تُ حش َرُكواح به َش حيئاا َوبال َحوال َديح َن إ حح َ
َ
َ
صا ُك حم بَ َه لَ َعله ُك حم تَ حع َقلُو َن ()151
س الهَِت َح هرَم ه
اّلِلُ إَاله بَا حْلََِق ذَلَ ُك حم َو ه
َوالَ تَ حق َربُواح الح َف َواح َ
ش َما ظَ َه َر م حن َها َوَما بَطَ َن َوالَ تَ حقتُ لُواح النه حف َ
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َ
ال الحيَتَ َ
سا إَاله ُو حس َع َها َوإَ َذا قُلحتُ حم
َوالَ تَ حق َربُواح َم َ
س ُن َح هىت يَ حب لُ َغ أَ ُشدههُ َوأ حَوفُواح الح َك حي َل َوال َحم َيزا َن بَال َحق حس َط الَ نُ َكلَِ ُ
يم إَاله بَالهَِت ه َي أ ح
ف نَ حف ا
َح َ
َ َ
َ َ
َ
اّلِل أَوفُواح َذلَ ُكم و ه َ َ
َ
يما فَاتهبَعُوهُ َوالَ
فَا حعدلُواح َولَ حو َكا َن َذا قُ حرََب َوبَ َع حهد ه ح
صا ُكم به لَ َعله ُك حم تَ َذ هك ُرو َن (َ )152وأَ هن َه َذا ص َراطي ُم حستَق ا
ح َ
صا ُكم بَ َه لَ َعله ُك حم تَ ته ُقو َن (. ) )153
السبُ َل فَتَ َف هر َق بَ ُك حم َعن َسبَيلَ َه ذَلَ ُك حم َو ه
تَ تهبَ ُعواح ُّ
[ األنعام . ] 153 -151 :
---------( قُ حل تَ َعالَ حواح أَتح ُل َما َح هرَم َربُّ ُك حم َعلَحي ُك حم ) يقول تعا لنبيب ورسولب حممد  : قل يا حممد -هلؤالء املشركني الذين أشركوا وعبدوا غري

هللا ,وحرموا ما رزقهم هللا ,وقتلوا أوالدهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطني هلم (قُ حل) هلم (تَـ َعالَحوا) أي :هلموا وأقبلوا :

أمرا من عنده:
( أَتح ُل َما َح هرَم َربُّ ُك حم َعلَحي ُك حم ) أي :أقص عليكم وأخربكم مبا حرم ربكم عليكم ح ًقا ال ً
خترصا ,وال ظنًا ,بل وحيًا منب و ً


ويف تصدير اآلية بفعل األمر ( قل ) فوائد :

أوالا  :أن هللا يتكلم .
ثانيا  :أن هللا يأمر .

ثالثا  :أن الرسول  مأمور .

رابع ا  :أن هذا القرآن كالم هللا .

خامس ا  :أن الرسول  مبلغ  ,ويف ذلك إعالم املخاطبني بأنب مل يأت هبذا الكالم ابتداءً من عنده  ,بل هو مبلغ لكالم مرسلب ,

وهم قوم مربوبون .
 ويف نسبة التحر م إ الرب حض هلم على التدبر واالستجابة .ألن الذي حرم عليهم ذلك هو مربيهم  ,فليس معقوالً أن حيرم
عليهم ما فيب منفعة هلم  ,وإمنا هو مبقتضى ربوبيتب قد حرم عليهم ما فيب ضررهم.


قال القرطيب  :هذه اآلية أمر من هللا تعا لنبيب عليب السالم بأن يَ حد ُع َو مجيع اخللق إ مساع تالوة ما حرم هللا.

وهكذا َيب على َمن بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا هلم ما حرم هللا عليهم مما حل.
قال هللا تعا ( لَتُبَـيِنُـنهبُ لِلن ِ
هاس َوالَ تَكحتُ ُمونَبُ ) .
( أَاله تُ حش َرُكواح بَ َه َش حيئاا ) أى  :أوصيكم أال تشركوا مع اّلِل يف عبادتكم آهلة أخرى .بل خصوه وحده بالعبادة واخلضوع والطاعة فإنب

هو اخلالق لكل شيء.
وصدر  -سبحانب  -هذه الوصايا بالنهى عن الشرك  ,ألنب أعظم احملرمات وأكربها إفساداً للفطرة  ,وألنب هو اجلرمية اليت ال تقبل
ِ
ِ
ِ
ك لِ َم حن يَشاءُ ) .
املغفرة من اّلِل  ,بينما غريه قد يغفره  -سبحانب  -قال تعا ( إِ هن ه
اّلِلَ ال يَـ حغفـُر أَ حن يُ حش ـَرَك بِِب َويَـ حغفُر ما ُدو َن ذل َ
وقد ساق القرآن مئات اآليات اليت تدعو إ اإلميان وتنفر من الشرك وتقيم األدلة الساطعة  ,والرباهني الدامغة على وحدانية اّلِل عز
وجل .
وقد تقدم كثري منها .
َ َ َ
ك أَال تَـ حعبُ ُدوا إِال
ضى َربُّ َ
ساناا ) أي :وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا ,أي :أن حتسنوا إليهم ,كما قال تعا ( َوقَ َ
( َوبال َحوال َديح َن إ حح َ
إِيهاهُ َوبِالح َوالِ َديح ِن إِ حح َسانًا ) .
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ِِ
ك إِ َه ِ
اه َد َاك َعلى أَ حن تُ حش ِرَك
 وهللا تعا
كثريا ما يقرن بني طاعتب وبر الوالدين ,كما قال ( أ َِن ا حش ُكحر ِِل َول َوال َديح َ
ِل الح َمصريُ * َوإِ حن َج َ
ً
ك بِِب ِعحلم فَال تُ ِطعهما وص ِ
ِ ِ
ِ
اححبـ ُه َما ِيف ُّ
ِل َمحرِج ُع ُك حم فَأُنَـبِئُ ُك حم ِمبَا ُكحنتُ حم تَـ حع َملُو َن )
ِل مثُه إِ َه
اب إِ َه
س لَ َ
يل َم حن أَنَ َ
حَُ َ َ
ٌ
الدنحـيَا َم حعُروفًا َواتهب حع َسب َ
يب َما لَحي َ
 .فأمر باإلحسان إليهما ,وإن كانا مشركني حبسبهما .
وقال تعا ( وإِ حذ أَخ حذنَا ِميثَ َ ِ ِ
اّلِلَ َوبِالح َوالِ َديح ِن إِ حح َسانًا )  .واآليات يف هذا كثرية.
يل ال تَـ حعبُ ُدو َن إِال ه
َ َ
اق بَِين إ حسَرائ َ
ِل الحم ِ
كما قال تعا (أ َِن ا حش ُكر ِِل ولِوالِ َديح َ ِ
ص ُري ) .
ك إ َه َ
ح ََ
ِ
ك أهَال تَـ حعبُ ُدوا إِهال إِيهاهُ َوبِالح َوال َديح ِن إِ حح َساناً ) .
ضى َربُّ َ
وقال تعا ( َوقَ َ
وقال تعا (قُ حل تَـ َعالَحواح أَتح ُل َما َحهرَم َربُّ ُك حم َعلَحي ُك حم أَاله تُ حش ِرُكواح بِِب َشحيئاً َوبِالح َوالِ َديح ِن إِ حح َساناً ) .
وقال تعا ( َو حاعبُ ُدواح اّلِلَ َوالَ تُ حش ِرُكواح بِِب َشحيئاً َوبِالح َوالِ َديح ِن إِ حح َساناً ) .
ك أَاله تَـ حعبُ ُدواح إِاله إِيهاهُ َوبِالح َوالِ َديح ِن إِ حح َساناً ) .
ضى َربُّ َ
وقال تعا ( َوقَ َ
 وأوصى تعا بالوالدين إحساناً :
قال تعا ( َوَو ه ِ
نسا َن بَِوالِ َديح ِب ُح حسناً ) .
صحيـنَا حاإل َ
ِ
ِ ِ
صالُبُ ِيف َع َام ح ِ
وقال تعا ( َوَو ه ِ
ني ) .
نسا َن بَِوال َديحب َمحَلَحتبُ أ ُُّمبُ َوحهناً َعلَى َوحه ٍن َوف َ
صحيـنَا حاإل َ
ِ
ِ
ال (مثُه بُِّر الح َوالِ َديح ِن) .
ي قَ َ
اّلِلِ قَ َ
ب إِ َ ه
ول ه
ت َر ُس َ
وعن ابن مسعود قَ َ
ال (ال ه
ت مثُه أَ ٌّ
َح ُّ
اّلِلِ  أَ ُّ
صالَةُ َعلَى َوقحت َها)  .قُـحل ُ
ال َسأَلح ُ
ي األ حَع َمال أ َ
ِِ
ال (مثُه حِ
استَـَزحدتُبُ لََز َادِىن .
اّلِلِ) قَ َ
اد ِىف َسبِ ِيل ه
ي قَ َ
ت مثُه أَ ٌّ
اجل َه ُ
قُـ حل ُ
ال َح هدثَِىن هب هن َولَ ِو ح
وعن عبد هللا بن عمرو قال (جاء رجل إ النيب  فاستأذنب يف اجلهاد ,فقال :أحي والداك ؟ قال :نعم ,قال  :ففيهما فجاهد)
متفق عليب .
وملسلم ( فارجع إ والديك فأحسن صحبتَهما ) .
وحلديث أيب هريرة  ( .أن رجالً قال يا رسول هللا ! من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قال :أمك ؟ قال :مث من ؟ قال :أمك  .قال:
مث من ؟ قال :أمك  .قال :مث من ؟ قال :أبوك ) .
كيفية اإلحسان هلما :بالقول والفعل :
يف حياهتما  :بالرب والطاعة واإلكرام والتوقري والتواضع هلما .
بعد موهتما  :الدعاء هلما  ,وإنفاذ عهدِها  ,وإكرام صديقهما .
 ولإلحسان ضدان  :اإلساءة وهي أعظم جرماً  ,وترك اإلحسان بدون إساءة  ,وهذا حمرم  ,لكن ال َيب أن يلحق باألول .
(قالب السعدي) .
 هذا الرب ال خيتص باألبوين املسلمني  ,بل ولو كانا على الشرك .
ِ
هِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ني)
وه حم َوتُـ حق ِسطُوا إِلَحي ِه حم إِ هن ه
قال تعا (ال يَـحنـ َها ُك ُم ه
اّلِلَ ُِحي ُّ
ب الح ُم حقسط َ
ين َملح يـُ َقاتلُوُك حم ِيف الدي ِن َوَملح خيُح ِر ُجوُك حم م حن ديَا ِرُك حم أَ حن تَـبَـُّر ُ
اّلِلُ َع ِن الذ َ
ك بِِب ِعحلم فَال تُ ِطعهما وص ِ
ِ ِ
اححبـ ُه َما ِيف ُّ
الدنحـيَا َم حعُروفاً )
س لَ َ
(وإِ حن َج َ
حُ َ َ َ
ٌ
وقال تعا َ
اه َد َاك َعلَى أَ حن تُ حشرَك يب َما لَحي َ
وعن أمساء قالت ( قدمت أمي وهي راغبة  ,أفأصلها ؟ قال  :نعم ) .
راغبة  :أي بالعطاء .

ومن اإلحسان أال ُياهد إال بإذِنما .
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للحديث السابق .
وهذا َحمد  يزور قرب أمه :

قال ( استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم يأذن ِل ,واستأذنتب أن أزور قربها فأذن ِل ,فزوروا القبور فإهنا تذكر اآلخرة).

رواه مسلم

وهذا إبراهيم خليل الرْحن ُياطب أباه بلطف وإشفاق :
(يا أَب ِ
ت إِِين قَ حد َج ِ
ك فَاتهبِ حع ِين أ حَه ِد َك ِصَراطاً َس ِوياً ) .
اءين ِم َن الحعِحل ِم َما َملح يَأحتِ َ
َ َ

وهذا حيي يثِن عليه هللا بوصفه برا بوالديه :
قال تعا (وبـراً بِوالِ َدي ِب وَمل ي ُكن جبهاراً ع ِ
صياً ) .
ََ َ ح َ ح َ َ َ
وكذلك عيسى عليه السًلم فيذكر هللا ِف كتابه قوله :
( َوبَـراً بَِوالِ َدَِت َوَملح َحَي َعحل ِين َجبهاراً َش ِقياً ) .
ُناذج من سلف اْلمة :

عن حممد بن املنكدر أنب كان يضع خده على األرض مث يقول ألمب  :قومي ضعي قدمك على خدي .
وعن ابن عون املزين  :أن أمب نادتب فأجاهبا  ,فعال صوتب صوهتا فأعتق رقبتني .
قال ابن اجلوزي  :بلغنا عن عمر بن ذر  ,أنب ملا مات ابنب قيل لب  :كيف كان بره بك ؟ قال  :ما مشى معي هناراً إال كان خلفي ,
وال ليالً إال كان أمامي  ,وال رقد على سطح أنا حتتب .
كان أبو هريرة إذا أراد أن خيرج من بيتب وقف على باب ِأمب فقال  :السالم عليك – يا أماه – ورمحة هللا وبركاتب  ,فتقول  :وعليك
السالم – يا ولدي – ورمحة هللا وبركاتب  ,فيقول ِ :رمحَك هللا كما ربيتين صغرياً  ,فتقول  :رمحك هللا كما بررتين كبرياً .
وعن الزهري قال  :كان احلسن بن علي ال يأكل مع أمب  ,وكان أبهر الناس هبا  ,فقيل لب يف ذلك  ,فقال  :أخاف أن آكل معها ,
فتسبق عينها إ شيء من الطعام وأنا ال أدري فآكلب  ,فأكون قد عققتها .
َ
اه حم ) ملا أوصى تعا برب اآلباء واألجداد ,عطف على ذلك اإلحسان إ األبناء
( َوالَ تَ حقتُ لُواح أ حَوالَ َد ُكم ِم حن حإمًلَ ٍق هحَن ُن نَ حرُزقُ ُك حم َوإَيه ُ
واألحفاد ,فقال تعا ( وال تَـ حقتُـلُوا أَوال َد ُكم ِمن إِم ٍ
الق ) وذلك أهنم كانوا يقتلون أوالدهم كما َس هولت هلم الشياطني ذلك ,فكانوا
ح ح ح ح
َ
يئدون البنات َخ حشيَة العار ,ورمبا قتلوا بعض الذكور خيفةَ االفتقار  ,وهلذا جاء يف الصحيحني ,من حديث عبد هللا ابن مسعود,
ك" .قلت :مث أي؟ قال" :أن تقتل ولدك خشية
رضي هللا عنب ,قلت :يا رسول هللا ,أي الذنب أعظم؟ قال :أن َتعل هلل ندا وهو خلَ َق َ
أن يطحعم معك" .قلت :مث أي؟ قال" :أن تُـزاين حليلة جارك" .مث تال رسول هللا  : واله ِذين ال ي حدعو َن مع هِ
آخَر َوال يـَ حقتُـلُو َن
اّلِل إِ َهلًا َ
َ
َ َ
َ َ َ ُ ََ
ِ
ِ
ك يَـحل َق أَثَ ًاما ) متفق عليب .
اّلِلُ إِال ب ح
س الهِيت َحهرَم ه
احلَ ِق َوال يَـحزنُو َن َوَم حن يَـ حف َع حل َذل َ
النهـ حف َ
قال تعا ( َوما ِم حن َدابهٍة ِيف حاأل حَر ِ
ض إِهال َعلَى ا هّلِلِ ِرحزقُها ) وال شك أن احلياة حق هلؤالء الصغار كما أهنا حق لكم .فمن الظلم البني
االعتداء على حقوقهم  ,والتخلص منهم خوفا من الفقر  ,مع أن اّلِل تعا هو الرازق لكم وهلم.
 وقد روى النهى عن قتل األوالد هنا هبذه الصيغة  ,وورد يف سورة اإلسراء بصيغة أخرى هي قولب تعا ( َوال تَـ حقتُـلُوا أ حَوال َد ُك حم ا
خ حشيةَ إِم ٍ
الق َححن ُن نـَحرُزقُـ ُه حم َوإِيها ُك حم ) وليس إحداهم تكراراً لألخرى  ,وإمنا كل واحدة منهما تعاجل حالة معينة.
َ َ ح
ِ
ٍ
اه حم )
 فهنا يقول  -سبحانب  -م حن إِ حمالق أى  :ال تقتلوهم بسبب الفقر املوجود فيكم أيها اآلباء لذا قال ( َححن ُن نَـ حرُزقُ ُك حم َوإِيه ُ
فجعل الرزق لآلباء ابتداء  ,ألن الفقر الذي يقتلون من أجلب أوالدهم حاصل هلم فعالً .
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 ويف سورة اإلسراء يقول ( خ حشيةَ إِم ٍ
الق ) أى  :خوفاً من فقر ليس حاصالً  ,ولكنب متوقع بسبب األوالد ولذا قال ( َححن ُن نَـ حرُزقُـ ُه حم
َ َ ح
َوإِيها ُك حم ) فقدم رزق األوالد ألهنم سبب توقع الفقر  ,ليكف اآلباء عن هذا التوقع  ,وليضمن لألوالد رزقهم ابتداء مستقالً عن
رزق اآلباء.
ففي كلتا احلالتني القرآن ينهى عن قتل األوالد  ,ويغرس يف نفوس اآلباء الثقة باّلِل  ,واالعتماد عليب.
َ
ش َما ظَ َه َر َم حن َها َوَما بَطَ َن ) الفواحش  :مجع فاحشة وهي كما قال الراغب يف مفرداتب  :ما عظم قبحب من
( َوالَ تَ حق َربُواح الح َف َواح َ
األقوال واألفعال يقال  :فحش فالن  ,أى صار فاحشاً مرتكباً للقبائح .
واملعىن  :وأهناكم عن أن تقرتبوا من األقوال واألفعال القبيحة ما كان منها ظاهراً وما كان منها خافياً .
 قال املاوردي  :قولب تعا ( َما ظَ َهَر ِمحنـ َها َوَما بَطَ َن ) فيها أربعة تأويالت :
أحدها  :أن ذلك عام يف مجيع الفواحش سرها وعالنيتها  ,قالب قتادة.
والثاين  :أنب خاص يف الزىن  ,ما ظهر منها  :ذوات احلوانيت  ,وما بطن  :ذوات االستسرار  ,قالب ابن عباس  ,واحلسن  ,والسدي.

والثالث  :ما ظهر منها  :نكاح احملرمات  ,وما بطن  :الزىن  ,قالب جماهد  ,وابن جبري.
والرابع  :أن ما ظهر منها  :اخلمر  ,وما بطن منها  :الزىن  ,قالب الضحاك.

وقد ذكرنا فيب احتمال تأويل خامس  :أن ما ظهر منها أفعال اجلوارح  ,وما بطن منها اعتقاد القلوب.




قال ابن عطية  :قولب تعا ( وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) هني عام عن مجيع أنواع الفواحش وهي املعاصي  ,و
( ظهر وبطن ) حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت لب من األشياء  ,وذهب بعض املفسرين إ أن القصد هبذه اآلية أشياء
خمصصات .
وتعليق النهى بقرباهنا للمبالغة يف الزجر عنها  ,ألن قرباهنا قد يؤدى إ مباشرهتا  ,فمن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيب ,
وهذا لون حكيم من ألوان اإلصالح  ,ألنب إذا حصل النهى عن القرب من الشيء  ,فألن ينهى عن فعلب من باب أو .

 قال بعض العلماء  :وكثرياً ما يتعلق النهى يف القرآن بالقربان من الشيء  ,وضابطب باالستقراء  :أن كل منهى عنب كان من شأنب
أن متيل إليب النفوس وتدفع إليب األهواء النهى فيب عن ( القربان ) ويكون القصد التحذير من أن يأخذ ذلك امليل يف النفس
مكانة تصل هبا إ اقرتاف احملرم  ,وكان من ذلك يف الوصايا السابقة النهى عن الفواحش  ,ومن هذا الباب ( وال تَـ حقربا ِ
هذ ِه
َ َ
هجرَة ) ( وال تَـ حقربُوا ِ
وه هن َح هىت يَطح ُهحر َن ) إخل.
الزىن ) ( َوال تَـ حقَربُ ُ
َ
الش َ َ
أما احملرمات اليت مل يؤلف ميل النفوس إليها وال اقتضاء الشهوات هلا  ,فإن الغالب فيها أن يتعلق النهى عنها بنفس الفعل ال بالقربان
منب .ومن ذلك يف الوصايا السابقة الشرك باّلِل  ,وقتل األوالد  ,وقتل النفس اليت حرم اّلِل قتلها  ,فإهنا وإن كان الفعل املنهي عنب فيها
أشد قبحاً وأعظم جرماً عند اّلِل من أكل مال اليتيم وفعل الفواحش  ,إال أهنا ليست ذات دوافع نفسية مييل إليها اإلنسان بشهوتب ,
وإمنا هي يف نظر العقل على املقابل من ذلك َ ,يد اإلنسان يف نفسب مرارة من ارتكاهبا  ,وال يقدم عليها إال وهو كاره هلا أو يف
حكم الكاره .
اّلِلُ إَاله بَا حْلَ َِق ) أي ال تقتلوا نفساً حرم هللا قتلها بعري حق شرعي .
س الهَِت َح هرَم ه
( َوالَ تَ حقتُ لُواح النه حف َ

وهذا يشمل الذكر واألنثى  ,والصغري والكبري .
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أ-لقولب تعا ( ومن يـ حقتل مؤِمناً متـع ِمداً فَجزاؤه جهن ِ ِ
ضب ه ِ
ِ
َع هد لَبُ َع َذاباً َع ِظيماً ) .
اّلِلُ َعلَحيب َولَ َعنَبُ َوأ َ
َ َ ح َ ُ ح ُ ح َُ َ
هم َخالداً ف َيها َو َغ َ
ََ ُُ َ َ ُ
ِ
وقال تعا ( :واله ِذين ال ي حدعو َن مع هِ
ك يَـحل َق أَثَاماً).
اّلِلُ إِهال بِ ح
س الهِيت َحهرَم ه
احلَ ِق َوال يَـحزنُو َن َوَم حن يَـ حف َع حل َذل َ
اّلِل إِ َهلاً َ
َ َ َ ُ ََ
آخَر َوال يَـ حقتُـلُو َن النهـ حف َ
ِ
ِ
ض فَ َكأَهمنَا قَـتَل النهاس َِ
س أ حَو فَ َس ٍاد ِيف حاأل حَر ِ
ك َكتَحبـنَا َعلَى بَِين إِ حسرائيل أَنهبُ َم حن قَـتَل نـَ حفساً بِغَ حِري نـَ حف ٍ
مجيعاً ) .
َج ِل ذَل َ
وقال تعا ( :م حن أ ح
َ َ
َ
َ
وعن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا( :أكرب الكبائر :اإلشراك باهلل ,وعقوق الوالدين ,وقتل النفس ,واليمني الغموس).رواه البخاري
وعن بريدة قال  :قال رسول هللا  ( :لقتل مؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا ) رواه النسائي .
وعن أيب هريرة  .قال :قال رسول هللا ( اجتنبوا السبع املوبقات :وذكر منها :وقتل النفس اليت حرم هللا إال باحلق) .متفق عليب
وعن ابن عمر قال  :قال رسول هللا  ( :ال يزال املرء يف فسحة من دينب ما مل يصب دماً حراماً ) رواه البخاري .
وعن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا ( من قتل معاهداً مل يـرح رائحة اجلنة وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاماً) .رواه البخاري
 إال باحلق  :كما جاء يف حديث ابن مسعود قال  :قال  ( ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث  :الثيب الزاين  ,والنفس
بالنفس  ,والتارك لدينب املفارق للجماعة ) متفق عليب .
 قال الرازي  :واعلم أن هذا داخل يف مجلة الفواحش إال أنب تعا أفرده بالذكر لفائدتني :
ِ ِِ ِ ِ
يل وميكال ) .
إحدامها  :أن اإلفراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم  ,كقولب ( َوَم َالئ َكتب َوج حرب َ
والثانية  :أنب تعا أراد أن يستثين منب  ,وال يتأتى هذا االستثناء يف مجلة الفواحش.
صا ُك حم بَ َه) املشار إليب ما سبق من هذه احملرمات  ,والوصية  :هي األمر املؤكد املقرر .
( ذَلَ ُك حم َو ه
( لَ َعله ُك حم تَ حع َقلُون ) لعل  :للتعليل  ,أي  :أن هللا وصانا هبذه الوصايا  ,وأمرنا هبذا  ,وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل هبا .
َ
ال الحيَتَ َ
س ُن َح هىت يَ حب لُ َغ أَ ُشدههُ ) هذا محاية ألموال اليتامى أن ال نقرهبا إال باخلصلة اليت هي أحسن
( َوالَ تَ حق َربُواح َم َ
يم إَاله بَالهَِت ه َي أ ح
َح َ
 ,فإذا الح للوِل تصرفات أحدِها أكثر رحباً فالواجب عليب أن يأخذ مبا هو أكثر رحباً ألنب أحسن .
 اليتيم هو من مات أبوه وهو صغري .
 واخلطاب لألولياء واألوصياء .أى  :احفظوا مالب حىت يبلغ احللم فإذا بلغب فادفعوه إليب.
 قال ابن اجلوزي  :امنا خص مال اليتيم  ,ألن الطمع فيب  ,لقلة مراعيب وضعف مالكب .
 واآلية دليل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب .
يث بِالطهيِ ِ
ب َوال تَأح ُكلُوا أ حَم َوا َهلُ حم إِ َ أ حَم َوالِ ُك حم إِنهبُ َكا َن ُحوباً َكبِرياً ) .
كما قال تعا ( َوآتُوا الحيَتَ َامى أ حَم َوا َهلُ حم َوال تَـتَبَ هدلُوا ح
اخلَبِ َ
ِِ
ِ هِ
صلَ حو َن َسعِرياً ) .
ين يَأح ُكلُو َن أ حَم َو َال الحيَتَ َامى ظُحلماً إِهمنَا يَأح ُكلُو َن ِيف بُطُوهن حم نَاراً َو َسيَ ح
وقال تعا يف هذه اآلية ( إ هن الذ َ
ِ
وقال تعا ( وال تَـ حقربوا م َ ِ
َشدههُ ) .
َح َس ُن َح هىت يَـحبـلُ َغ أ ُ
ال الحيَتي ِم إِهال بِالهِيت ه َي أ ح
َ َُ َ
وقال  ( اجتنبوا السبع املوبقات  ... :وذكر منها  :وأكل مال اليتيم ) متفق عليب .
أحرج مال الضعيفني  :املرأة واليتيم ) أي  :أوصيكم باجتناب ماهلما .
وعن أيب هريرة  .قال  :قال َ ( 
قال الرازي ... :وذلك كلب رمحة من هللا تعا باليتامى  ,ألهنم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من هللا مزيد العناية والكرامة  ,وما
أشد داللة هذا الوعيد على سعة رمحتب وكثرة عفوه وفضلب  ,ألن اليتامى ملا بلغوا يف الضعف إ الغاية القصوى بلغت عناية هللا هبم
إ الغاية القصوى .
َ َ َ َ
ويل
( َوأ حَوفُواح الح َك حي َل َوالحم َيزا َن بالحق حسط ) قال ابن كثري  :يأمر تعا بإقامة العدل يف األخذ والعطاء  ,كما توعد عليـب يف قولب تعا ( ٌ
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للمطففني  ,الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون  , ) ...وقد أهلك هللا أمة من األمم كانوا يبخسون املكيال وامليزان وهم قوم
شعيب .
سا إَاله ُو حس َع َها ) قال ابن كثري  :أي من اجتهد يف أداء احلق وأخذه  ,فإن أخطأ بعد استفراغ وسعب وبذل جهده فال
( الَ نُ َكلَِ ُ
ف نَ حف ا
حرج عليب .
( َوإَذَا قُلحتُ حم فَا حع َدلُواح َولَ حو َكا َن ذَا قُ حرََب ) هـذا أمر بالعـدل يف القول والفعل  ,على القريب والبعيد  ,قال تعا ( َوالَ َحَي ِرَمنه ُك حم َشنَآ ُن
ٍ
ِ
ِ
ب لِلتهـ حق َوى ) .
قَـ حوم َعلَى أَاله تَـ حعدلُواح حاعدلُواح ُه َو أَقحـَر ُ
 وإمنا خصصت اآلية العدل يف القول مع أن العدل مطلوب يف األقوال واألفعال ويف كل شيء  ,ألن أكثر ما يكون فيب العدل
أقوال كالشهادة  ,واحلكم
 يف اآلية وجوب العدل  ,ومما يدل على ذلك :
قولب تعا ( إِ هن هللا يَأح ُمُر بالعدل واإلحسان ) .
وقال ( َوإِذَا قُـحلتُ حم فاعدلوا َولَحو َكا َن ذَا قرّب ) .
ِ
ني الناس باحلق ) .
وقال ( يا داوود إِنها جعلناك َخلي َفةً ِىف األرض فاحكم بَـ ح َ
وعن احلسن قال :ان هللا أخذ على احلكام ثالثاً :أن ال يتبعوا اهلوى ,وأن خيشوه وال خيشـوا الناس ,وال يشرتوا بآياتب مثناً قليالً .
ومما يدل على وجوب العدل اآليات الواردة يف مذمة الظلم :
كقولب تعا ( احشروا الذين ظَلَ ُمواح وأزواجهم ) .
نب هللا غافال َع هما يَـ حع َم ُل الظاملون ) .
وقال تعا ( َوالَ َححت َس َ ه
ك بـُيُوتُـ ُه حم َخا ِويَةً ِمبَا ظَلَ ُمواح ) .
وقال تعا ( فَتِحل َ


فضائل العدل :

أوالا  :أن هللا أمر بب .
اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان . ) ....
فقال تعا ( إِ هن ه
اّلِلَ يَأح ُمُر بالح َع حدل َو ح ح َ
ثانيا  :أن هللا حيب أهلب .
ِِ
ني ) .
قال سبحانب ( َوأَقح ِسطُوا إِ هن ه
اّلِلَ ُِحي ُّ
ب الح ُم حقسط َ

ثالث ا  :على منابر من نور .
قال  ( إن املقسطني عند هللا على منابر من نور الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم
رابع ا  :يف ظل هللا يوم القيامة .

قال  ( سبعة يظلهم هللا يف ظلب يوم ال ظل إال ظلب  :إمام عادل  ) ...متفق عليب .
( وبَعه َد هَ
َخ َذ ه
َ َح
اّلِل أ حَوفُواح ) عهد هللا  :ما عهد بب إ عباده ,وهي عبادتب سبحانب وتعا والقيام بأمره ,كما قال عز وجل ( َولََق حد أ َ
اّلِلُ
ِ
ِميثَ َ ِ
ضتُ ُم
ال ه
ائيل َوبَـ َعثحـنَا ِمحنـ ُه ُم اثحـ َ حين َع َشَر نَِقيباً َوقَ َ
اّلِلُ إِِين َم َع ُك حم لَئِ حن أَقَ حمتُ ُم ال ه
وه حم َوأَقحـَر ح
صالةَ َوآتَـحيتُ ُم الهزَكاةَ َو َآمحنتُ حم بُِر ُسلي َو َعهزحرمتُُ ُ
اق بَِين إ حسر َ
اّلِلَ قَـ حرضاً َح َسناً ) .
ه
هذا ميثاق من جانب املخلوق ,وقولب تعا ( ألُ َك ِفر هن عحن ُكم سيِئاتِ ُكم وأل حُد ِخلَنه ُكم جن ٍ
هات َحَت ِري ِم حن َححتتِ َها األَنحـ َه ُار ) هذا من جانب
ح َ
َ َ ح ََ ح َ
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هللا -عز وجل.
صا ُكم بَ َه لَ َعله ُك حم تَ َذ هك ُرو َن ) يقول تعا  :هذا وصاكم وأمركم بب وأكد عليكم فيب لعلكم تذكرون  ,أي  :تتعظون وتنتهون
( ذَلَ ُك حم َو ه
عما كنتم فيب .
َ َ
َ
يما فَاتهبَ ُعوهُ ) حيتمل أن املشار إليب ما سبق  ,وحيتمل أن املراد ما علم من دين هللا  ,وهو اتباع أوامره
( َوأَ هن َه َذا ص َراطي ُم حستَق ا
واجتناب نواهيب  ,وإخالص العبادة لب .
قال ابن القيم يف الصراط املستقيم  :وحقيقتب شيء واحد  ,وهو طريق هللا الذي نصبب لعباده موصالً هلم إليب  ,وال طريق إليب سـواه ,
بل الطرق كلها مسدودة على اخللق إال طريقب الذي نصبب على ألسـن رسـلب  ,وجعلب موصالً لعباده إليب  ,وهو إفراده بالعبودية ,
وإفراد رسلب بالطاعة .
ِ هِ
ت َعلَحي ِهم ) هنا أضيف إ
ين أَنحـ َع حم َ
 والصراط يضاف إ هللا -عز وجل ,-ويضاف إ سالكب؛ ففي قولب تعا ( صَرا َط الذ َ
اّلِلِ اله ِذي لَب ما ِيف ال هسماو ِ
سالكب ,ويف قولب تعا ( ِصر ِ
ات َوَما ِيف األ حَر ِ
ض ) هنا أضيف إ هللا -عز وجل -فإضافتب إ هللا
اط ه
َُ
ََ
َ
عز وجل -ألنب موصل إليب ,وألنب هو الذي وضعب لعباده -جل وعال ,-وإضافتب إ سالكب ألهنم هم الذين سلكوه.
السبُ َل فَتَ َف هر َق بَ ُك حم َعن َسبَيلَ َه ) السبل  :قال جماهد  :هي البدع والشهوات .
( َوالَ تَتهبَ ُعواح ُّ
وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية واجملوسية  ,وعباد القبور  ,والبدع والضالالت .
وقد أخرب النيب ( : أن هذه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة هي ما عليب أنا وأصحايب  ,ويف رواية :
اجلماعة ) .
 وقد أفرد  -سبحانب  -الصراط املستقيم وهو سبيل اّلِل  ,ومجع السبل املخالفة لب ألن احلق واحد والباطل ما خالفب وهو كثري
فيشمل األديان الباطلة  ,والبدع الفاسدة  ,والشبهات الزائفة  ,والفرق الضالة وغريها.
صا ُكم بَ َه لَ َعله ُك حم تَته ُقو َن ) أي ذلكم املذكور وصاكم بب لتنالوا بب درجة التقوى وااللتزام مبا أمر هللا بب ورسولب .
( َذلَ ُك حم َو ه
الفوائد :

 -1هذه اآليات مجعت مقاصد عظيمة  ,فمن هذه املقاصد العظيمة :
أوالا  :احلفاظ على الدين ومحاية العقيدة ,وهلذا شرع اجلهاد إلعالء كلمة هللا ,وحرم الشرك وأوجب التوحيد وشرع اجلهاد لتحقيق هذه
الغاية؛ توحيد هللا ونبذ الشرك باهلل تبارك وتعا
ثاني ا  :احلفاظ على الدماء ,فحرم قتل النفس وأوجب فيها القصاص
ال الحيتِي ِم إِاله بِالهِيت ِهي أَحسن ) (والَ تَأح ُكلُواح أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم بِالحب ِ
احلُ هكام) إ
اط ِل َوتُ حدلُواح ِهبَا إِ َ ح
ح َ َح
َ
ثالثا  :احلفاظ على املال ( َوالَ تَـ حقَربُواح َم َ َ
َ ح َُ َ
آخره من اآليات اليت حرمت االعتداء على املال بأي شكل من األشكال؛ ألن املال بب قوام احلياة أو كما يقال  :عصب احلياة,
فالبد من محايتب .
ِ
ش َما ظَ َهَر ِمحنـ َها َوَما بَطَ َن ) هذا حلماية األعراض .
رابعا  :محاية األعراض ( َوالَ تَـ حقَربُواح الح َف َواح َ
فهذه آيات عظيمة جامعة ملصاحل الدين والدنيا ,فالبد من العناية هبا؛ فهماً وتطبيقاً .
-2وجوب تبليغ العلم .
-3التحر م والتحليل مرجعب إ هللا .
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-4وجوب االهتمام هبذه الوصايا .
-5حتر م الشرك .
 -6أن الشرك أعظم الذنوب وأكربها .
-7وجوب التوحيد .
 -8وجوب اإلحسان إ الوالدين .
 -9علو منزلة اإلحسان إ الوالدين .
 -10من كبائر الذنوب قتل األوالد خوفاً من الفقر .
 -11أن الرزق بيد هللا .
 -12وجوب االعتماد على هللا .
 -13وجوب االبتعاد عن مجيع الفواحش .
 -14االبتعاد عن كل سبب ووسيلة تؤدي إ احلرام .
-15حتر م قتل النفس بغري حق  ,وأن ذلك من كبائر الذنوب .
-16االهتمام هبذه الوصايا واحلرص عليها .
-17حرص الشريعة على أموال الضعفاء كاليتامى .
-18وجوب االهتمام مبال اليتيم  ,وحتر م أكلب أو التصرف فيب مبا يضره .
 -19وجوب الوفاء بالكيل وامليزان .
 -20أن هللا ال يكلف نفساً إال وسعها .
-21وجوب العدل يف األقوال واألفعال .
-22األمر بالعدل ولو على القريب .
-23وجوب الوفاء بالعهود .
-24وجوب اتباع صراط هللا املستقيم .
 -25التحذير من اتباع السبل املضلة .
 -26أن اتباع السبل املضلة سبب للفرقة والشقاق .
 -27أن هذه الوصايا من عمل هبا فإهنا سبب لنيل التقوى .
هَ
َ
َحسن وتَ حف َ
صيًلا لَِ ُك َِل َش حي ٍء َو ُه ادى َوَر حْحَةا له َعله ُهم بَلَ َقاء َرِّبََ حم يُ حؤَمنُو َن () )154
وسى الحكتَ َ
( ُثُه آتَ حي نَا ُم َ
يأح ََ َ
اب َتََ ااما َعلَى الذ َ

[ األنعام . ] 154 :
---------َ
اب ) ُمث هاهنا إمنا هي لعطف اخلرب بعد اخلرب ,ال للرتتيب هاهنا ,كما قال الشاعر:
وسى الحكتَ َ
( ُثُه آتَ حي نَا ُم َ
ِ
لك َجده .
قُ حل ل َم حن َس َاد ُمث َس َاد أبوهُ ُ ...مث قد َس َاد قَـحب َل ذَ َ
 قال السعدي  ( :مث ) يف هذا املوضع  ,ليس املراد منها الرتتيب الزماين  ,فإن زمن موسى متقدم على تالوة الرسول حممد 
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هذا الكتاب  ,وإمنا املراد الرتتيب اإلخباري  ,فأخرب أنب آتى موسى الكتاب .
ِ
ِ ِ
يما فَاتهبِ ُعوهُ ) عطف مبدح التوراة ورسوهلا,
 قال ابن كثري  :وهاهنا ملا أخرب هللا تعا عن القرآن بقولب ( َوأَ هن َه َذا صَراطي ُم حستَق ً
ِ ِِ ِ
ِ
وسى إِ َم ًاما
كثريا ما يقرن سبحانب بني ذكر القرآن والتوراة كقولب تعا ( َوم حن قَـحبلب كتَ ُ
وسى الحكتَ َ
اب ُم َ
فقال ( مثُه آتَـحيـنَا ُم َ
اب ) و ً
ِ
ِِ
ور حمحةً وه َذا كِتَاب مص ِد ٌق لِسانًا عربِيًّا )  ,وقولب يف أول هذه السورة ( قُل من أ َ ِ
ورا َوُه ًدى لِلن ِ
هاس
ََ َ َ َ
ٌ ُ َ
َنزل الحكتَ َ
ح َح
اب الهذي َجاءَ بب ُم َ
وسى نُ ً
َ ََ
ِ
ِ
ِ
خمربا عن املشركني ( فَـلَ هما َجاءَ ُه ُم
اب أَنزلحنَاهُ ُمبَ َارٌك )  ,وقال تعا
يس تُـحب ُدونَـ َها َوُختح ُفو َن َكث ًريا )  ,وبعدها ( َوَه َذا كتَ ٌ
ً
َحَت َعلُونَبُ قَـَراط َ
ح ِ ِِ
ِ
ِ ِ
وسى ) قال تعا ( أَوَملح يَ حك ُفروا ِمبَا أ ِ
ُوَت ِمثحل َما أ ِ
ِ
اهَرا َوقَالُوا إِنها
وسى م حن قَـحب ُل قَالُوا س ححَران تَظَ َ
ُوَتَ ُم َ
ُوَتَ ُم َ
َ
ُ
احلَ ُّق م حن عحندنَا قَالُوا لَحوال أ َ َ
ُنزل ِمن بـع ِد موسى م ِ ِ
ِ ِ
ني يَ َديح ِب
بِ ُك ٍل َكافُِرو َن )  ,وقال تعا
صدقًا ل َما بَـ ح َ
خمربا عن اجلن أهنم قالوا ( قَالُوا يَا قَـ حوَمنَا إِنها َمس حعنَا كتَابًا أ َ ح َ ح ُ َ ُ َ
ً
احلَ ِق َوإِ َ طَ ِر ٍيق ُم حستَ ِقي ٍم ) .
يَـ حه ِدي إِ َ ح
 قال اْلازن  ... :وقيل  :الذي أحسن هو موسى فيكون الذي مبعىن ما أي على ما أحسن وتقديره وآتينا موسى الكتاب إمتاماً
للنعمة عليب إلحسانب يف الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء األمر.
ِ
اب ) فيب وجوه :
وسى الحكتَ َ
 قال الرازي  :قولب تعا (مثُه آتَـحيـنَا ُم َ
ْلول  :التقدير  :مث إين أخربكم بعد تعديد احملرمات وغريها من األحكام  ,إن آتينا موسى الكتاب  ,فذكرت كلمة "مث" لتأخري اخلرب
عن اخلرب  ,ال لتأخري الواقعة  ,ونظريه قولب تعا ( َولََق حد خلقناكم مثُه صورناكم مثُه قُـحلنَا للمالئكة اسجدوا أل ََد َم ) .
والثاين  :أن التكاليف التسعة املذكورة يف اآلية املتقدمة التكليف ال َيوز اختالفها حبسب اختالف الشرائع بل هي أحكام واجبة

الثبوت من أول زمان التكليف إ قيام القيامة.
وأما الشرائع اليت كا نت التوبة خمتصة هبا  ,فهي إمنا حدثت بعد تلك التكاليف التسعة  ,فتقدير اآلية أنب تعا ملا ذكرها قال  :ذلكم
وصاكم بب يا بين آدم قدمياً وحديثاً  ,مث بعد ذلك آتينا موسى الكتاب.

الثالث  :أن فيب حذفاً تقديره  :مث قل يا حممد إنا آتينا موسى  ,فتقديره  :اتل ما أوحى إليك  ,مث اتل عليهم خرب ما آتينا موسى.

َح َس َن }
وقيل  :مث مبعىن الواو يعين وآتينا موسى الكتاب { متََ ًاما َعلَى الذى أ ح
هَ
يأح
متاما كامالً جامعاً جلميع ما حيتاج إليب يف شريعتب ,كما قال ( َوَكتَحبـنَا لَبُ
( َتََ ااما َعلَى الذ َ
س َن أي :آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليب ً
َح َ
ِيف األلح َو ِاح ِم حن ُك ِل َش حي ٍء ) .
ِ
ِ
اإلح َسا ُن) ,
اإلح َسان إِال ح
َح َس َن) أي :جزاء على إحسانب يف العمل ,وقيامب بأوامرنا وطاعتنا ,كقولب ( َه حل َجَزاءُ ح
 وقولب ( َعلَى الهذي أ ح
ال ال يـن ُ ِ
ال إِِين ج ِ
وكقولب (وإِ ِذ ابـتَـلَى إِبـر ِاهيم ربُّب بِ َكلِم ٍ
ِِ
ك لِلن ِ
ني) ,وقولب
هاس إِ َم ًاما قَ َ
ات فَأََمتهُه هن قَ َ
ال َوِم حن ذُ ِريهِيت قَ َ ََ
اعلُ َ
ال َع حهدي الظهالم َ
َ
َ ح حَ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صبَـُروا َوَكانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُو َن) .
( َو َج َعحلنَا محنـ ُه حم أَئ همةً يَـ حه ُدو َن بأ حَم ِرنَا لَ هما َ
ِ
ِ
َح َس َن ) يقول :أحسن فيما أعطاه هللا.
اب متََ ًاما َعلَى الهذي أ ح
وسى الحكتَ َ
وقال أبو جعفر الرازي ,عن الربيع بن أنس ( مثُه آتَـحيـنَا ُم َ
وقال قتادة :من أحسن يف الدنيا متم لب ذلك يف اآلخرة.
( وتَ حف َ
صيًلا لَِ ُك َِل َش حي ٍء ) حيتاجون إ تفصيلب  ,من احلالل واحلرام  ,واألمر والنهي  ,والعقائد وحنوها .
َ
( َو ُه ادى ) إ رهبم يهديهم إ الصراط السوي .

( َوَر حْحَةا ) فإن العمل بكتب هللا رمحة وهداية ونور للبشرية  ,وهبا حتصل السعادة واخلري الكثري .
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( له َعله ُهم ) بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم .
( بَلَ َقاء َرِّبََ حم يُ حؤَمنُو َن ) أي  :يؤمنون بالبعث ولقاء هللا وحسابب .
فإن الكتاب اشتمل من األدلة القاطعة على البعث واجلزاء باألعمال  ,ما يوجب هلم اإلميان بلقاء رهبم واالستعداد لب .
الفوائد :

 -1إثبات رسالة موسى .
 -2أن هللا أنزل على موسى كتاباً .
-3أن كتب هللا كاملة تامــة .
 -4فضل اإلحسان  ,وأن هللا يثيب احملسن خري اجلزاء .
 -5أن كتب هللا هداية ورمحة للناس .
-6وجوب اإلميان باليوم اآلخر .
َ
ار ٌك فَاتهبَ ُعوهُ َواته ُقواح لَ َعله ُك حم تُ حر َْحُو َن ) .
( َو َه َذا كتَ ٌ
اب أ َ
َنزلحنَاهُ ُمبَ َ
[ األنعام . ] 155 :
---------َ
اب ) أي  :القرآن الكر م .
( َو َه َذا كتَ ٌ
ومسي القرآن كتاباً  :ألنب مكتوب يف اللوح احملفوظ  :كما قال تعا (بل هو قُـرآ ٌن َِجمي ٌد ِ .يف لَو ٍح َححم ُف ٍ
وظ ) .
ح
َ ح َُ ح
ِ
ٍ
ٍ
وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة  :قال تعا (فَمن َشاء ذَ َكره ِ .يف صح ٍ
وعة ُمطَهَرةٍ بِأَيحدي َس َفَرةٍ )
ف ُم َكهرَمة َ .محرفُ َ
َ ح َ َُ
ُُ
وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا  ,ونقرؤه من هذه الكتب .
( أَنزلحناه ) أي  :من ِعحن ِد هِ
"علَى الهرس ِ
صطََفى َخ حِري الح َوَرى" ُحمَ هم ٍد . 
ََُ
اّلِل َعهز َو َج هل َ
ول الح ُم ح
ح
ُ
ِ
ك الح ِكتَ ِ
ات . ) ...
قَ َ
ال تَـ َعا َ ( ُه َو الهذي أَنحـَزَل َعلَحي َ
ات ُححم َك َم ٌ
اب محنبُ آيَ ٌ
َ
وقال تَـعا َ ( إِنها أَنحـزلحنا إِلَيك الح ِكتاب بِ ح ِ
ني الن ِ
اّلِلُ ) .
هاس ِمبَا أ ََر َاك ه
احلَ ِق لتَ حح ُك َم بَـ ح َ
ََ ح َ َ َ
َ
ِ
ِ
اّلِلِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب الهذي نَـهزَل َعلَى رسولب والحكتَا ِ
اّلِل ورسولب والحكتَ ِ
ِ
ه
ب الهذي أَنحـَزَل م حن قَـحب ُل َوَم حن يَ حك ُفحر بِ ه
َوقَ َ
َُ َ
ين َآمنُوا آمنُوا ب ه َ َ ُ َ
ال تَـ َعا َ ( يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ
يدا ) .
ض َالًال بَعِ ً
ض هل َ
َوَم َالئ َكتب َوُكتُبِب َوُر ُسلب َوالحيَـ حوم حاآلخ ِر فَـ َق حد َ
احل ِق م ِ ِ
ال تعا ( وأَنحـزلحنَا إِلَي َ ِ
ني ي َديح ِب ِمن الح ِكتَ ِ
اب َوُم َهحي ِمنًا َعلَحي ِب ) .
َوقَ َ
َ َ ح
اب بِ حَ ُ َ
ك الحكتَ َ
صدقًا ل َما بَـ ح َ َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ني . ) ...
اب أُنح ِزَل إِلَحي َ
ص حد ِرَك َحَر ٌج محنبُ لتُـحنذ َر بِب َوذ حكَرى لحل ُم حؤمن َ
وقال تعا ( املص ,كتَ ٌ
ك فَ َال يَ ُك حن ِيف َ
ال تَـعا َ ( ح ِ ِ ِ
ِِ ِ
اب َوَملح َحَي َع حل لَبُ ِع َو ًجا ,قَـيِ ًما ) .
احلَ حم ُد هّلِل الهذي أَنحـَزَل َعلَى َعحبده الحكتَ َ
َوقَ َ َ
ِ
وقال تعا ( تَـحن ِزيل ِمن ر ِ
ني ) .
ب الح َعالَم َ
ٌ حَ
ِ
ال تَـ َعا َ ( إِنها أَنحـَزلحنَاهُ ِيف لَحيـلَة الح َق حد ِر ) .
َوقَ َ
ار ٌك ) أي  :كثريُ املنافع ديناً ودنيا .
( ُمبَ َ
( فَاتهبَ ُعوهُ ) واتباعب يكون بالعمل بب  ,من األوامر والنواهي واألحكام.

 قال ابن عاشور :وتفريع األمر باتباعب على كونب منزالً من هللا ,وكونب مباركاً  ,ظاهر :ألن ما كان كذلك ال يرتد ُد أحد يف اتباعب.
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( َواته ُقواح ) هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيب .
لَ َعله ُك حم تُ حر َْحُو َن ) أى  :لرتمحوا بواسطة اتباعب والعمل مبا فيب.

الفوائد :
 -1أن من أمساء القرآن الكتاب .
 -2بركة القرآن الكر م .
 -3احلرص على القرآن تالوة وتدبراً وتطبيقاً لتحصل بركتب .
 -4أن القرآن منزل من عند هللا غري خملوق .
-5وجوب اتباع القرآن الكر م والعمل بب .
 -6وجوب تقوى هللا .
 -7أن العمل بالقرآن الكر م سبب لرمحــة هللا .
ََ
حكتاب علَى طَآئََفت ح َ َ َ
َ
َ
اب
( أَن تَ ُقولُواح إَ هُنَا أُن َز َل ال َ َ ُ َ
َ
استَ َه حم لَغَافل َ
ني ( )156أ حَو تَ ُقولُواح لَ حو أَنها أُن َز َل َعلَحي نَا الحكتَ ُ
ني من قَ حبلنَا َوإَن ُكنها َعن د َر َ
ات هَ
هَ
لَ ُكنها أ حَه َدى َم حن ُهم فَ َق حد جاء ُكم ب يَنَةٌ َمن هربَ ُكم و ُه ادى ور حْحَةٌ فَمن أَظحلَم َّمهن َك هذب بَآي َ
ين
ص َد َ
اّلِل َو َ
َ َ
َ
ح
ََ
َِ ِ ِ ح َ
ف َع حن َها َسنَ حج َزي الذ َ
َح ُ
َ
ي حَ
َ
وء ال َحع َذ َ
صدفُو َن () )157
اب َِبَا َكانُواح يَ ح
َ
صدفُو َن َع حن آيَاتنَا ُس َ
[ األنعام . ] 157 – 156 :
---------ني َمن قَبلَنَا ) قال ابن جرير :معناه :وهذا كتاب أنزلناه لئال يقولوا ( إِهمنَا أ َ ِ
َ
اب َعلَى طَآئََفتَ ح َ
اب َعلَى
ح
( أَن تَ ُقولُواح إَ هُنَا أُن َز َل الحكتَ ُ
ُنزل الحكتَ ُ
صيبةٌ ِمبا قَ هدم ِ
ِ
ني ِمن قَـبلِنَا ) يعين :لينقطع عذرهم ,كما قال تعا ( ولَوال أَ حن تُ ِ
ت إِلَحيـنَا
صيبَـ ُه حم ُم ِ َ َ َ ح
ت أَيحدي ِه حم فَـيَـ ُقولُوا َربـهنَا لَحوال أ حَر َسحل َ
طَائ َفتَـ ح ِ ح ح
َح
ِِ
ِ
ني ) .
َر ُسوال فَـنَتهبِ َع آيَاتِ َ
[ونَ ُكو َن م َن الح ُم حؤمن َ
ك َ
 قال ابن جرير  :فقطع هللا بإنزالب القرآن على حممد  حجتهم تلك .
 قال البغوي  :قولب تعا ( أَ حن تَـ ُقولُوا ) يعين :لئال تقولوا ,كقولب تعا ( يبني هللا لكم أن تضلوا )  ,أي :لئال تضال .
وقيل :معناه أنزلناه كراهة ( أَ حن تَـ ُقولُوا ) .
 قيل يف سبب نزوهلا  :أن كفار مكة قالوا  :قاتل هللا اليهود والنصارى  ,كيف ك هذبوا أنبيائهم ؛ فوهللا لو جاءنا نذير وكتاب  ,لكنها
أهدى منهم  ,فنزلت هذه اآلية  ,قالب مقاتل.
ََ
َ
ني ) أي :وما كنا نفهم ما يقولون؛ ألهنم ليسوا بلساننا ,وحنن مع ذلك يف شغل وغفلة عما هم فيب.
استَ َه حم لَغَافل َ
( َوإَن ُكنها َعن د َر َ
 قال الكسائي (وإن كنا عن دراستهم لغافلني) ال نعلم ما هي ,ألن كتبهم مل تكن بلُغَتِنَا ,فأنزل هللا كتاباً بلغتهم لتنقطع حجتهم.

 قال البغوي  :معناه أنزلنا عليكم القرآن لئال تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلساهنم ولغتهم فلم نعرف ما فيب وغفلنا عن
دراستب ,فتجعلونب عذرا ألنفسكم .

 قال الشوكاين  :ومرادهم إثبات نزول الكتابني مع االعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم والغفلة عن معناِها .
 قال ابن اجلوزي  :فأما اخلطاب هبذه اآلية  ,فهو ألهل مكة ؛ واملراد  :إثبات احلجة عليهم بانزال القرآن كي ال يقولوا يوم القيامة
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 :إن التوراة واإلُنيل أنزال على اليهود والنصارى  ,وكنا غافلني عما فيهما.
َ
اب لَ ُكنها أ حَه َدى َم حن ُه حم ) أي :وقطعنا تَـ َعلُّلكم أن تقولوا :لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا
( أ حَو تَ ُقولُواح لَ حو أَنها أُن َز َل َعلَحي نَا الحكتَ ُ
ِ
أهدى منهم فيما أوتوه ,كقولب ( :وأَقحسموا بِ هِ
ِِ ِ
ِ ِ
األم ِم ( فَـلَ هما َجاءَ ُه حم نَ ِذ ٌير َما
اّلِل َج حه َد أَحميَاهن حم لَئ حن َجاءَ ُه حم نَذ ٌير لَيَ ُكونُ هن أ حَه َدى م حن إ حح َدى َ
َ َُ
ِ
ورا ) ,
َز َاد ُه حم إال نـُ ُف ً
 قال الشنقيطي  :ذَ َكر تَـعا َ ِيف ه ِذهِ حاآلي ِة الح َك ِرميَِة أَ هن ِمن ح حك ِم إِنحـز ِال الح ُقر ِ
آن الح َع ِظي ِم قَطح َع ُع حذ ِر ُكفها ِر َم هكةَ ؛ لِئَ هال يَـ ُقولُوا  :لَحو أُنح ِزَل
َ
َ َ
ح ُ
َ
َ ح
هِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آخَر أَنـ ُهه حم أَقح َس ُموا َعلَى
صهر َح ِيف َم حوض ٍع َ
َعلَحيـنَا كتَ ٌ
اب لَ َعمحلنَا بِب َ ,ولَ ُكنها أ حَه َدى م َن الحيَـ ُهود َوالن َ
ين َملح يَـ حع َملُوا ب ُكتُبِ ِه حم َ ,و َ
هص َارى  ,الذ َ
ِ
ِ
ِ
احلَ ِق ؛ ِال حستِكحبَا ِرِه حم َوَم حك ِرِه ُم ال هسيِ ِئ َ ,وُه َو قَـ حولُبُ تَـ َعا َ (
ورا َوبـُ حع ًدا َع ِن ح
َذل َ
ك َ ,وأَنهبُ لَ هما أُنح ِزَل َعلَحيه حم َ ,ما َز َاد ُه حم نـُُزولُبُ إهال نـُ ُف ً
ِ
ِ
وأَقحسموا بِ هِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
استِكحبَ ًارا ِيف
ورا ح
اّلِل َج حه َد أَحميَاهن حم لَئ حن َجاءَ ُه حم نَذ ٌير لَيَ ُكونُ هن أ حَه َدى م حن إ حح َدى حاأل َُم ِم فَـلَ هما َجاءَ ُه حم نَذ ٌير َما َز َاد ُه حم إهال نـُ ُف ً
َ َُ
ِ
ِ
حاأل حَر ِ
يق الح َمكُحر ال هسيِ ُئ إِهال بِأ حَهل ِب ) .
ض َوَمكَحر ال هسيِ ِئ َوَال َحي ُ
( فَ َق حد َجاء ُكم بَيَِنَةٌ َِمن هربَِ ُك حم َو ُه ادى َوَر حْحَةٌ ) يقول :فقد جاءكم من هللا على لسان حممد  النيب العريب قرآن عظيم ,فيب بيان

للحالل واحلرام ,وهدى ملا يف القلوب ,ورمحة من هللا بعباده الذين يتبعونب ويقتفون ما فيب.
ات هَ
( فَمن أَظحلَم َّمهن َك هذب بَآي َ
االستفهام إنكاري  ,أي ال أحد أظلم من الذين كذبوا بآيات هللا  ,وصدف
ف َع حن َها )
ص َد َ
اّلِل َو َ
َ َ
ُ
َح ُ
عنها .

ف َعحنـ َها ) أي :صرف الناس وصدهم عن ذلك قالب السدي.
ص َد َ
 قولب تعا ( َو َ
ف َعحنـ َها ) أعرض عنها.
ص َد َ
وعن ابن عباس ,وجماهد ,وقتادة ( َو َ
ات هِ
وقول السدي هاهنا فيب قوة؛ ألنب قال ( فَمن أَظحلَم ِممهن َك هذب بِآي ِ
ص َد َ
ف َعحنـ َها ) كما تقدم يف أول السورة ( َوُه حم يَـحنـ َه حو َن َعحنبُ
اّلِل َو َ
َح ُ ح َ َ
ويـحنأَو َن عحنب وإِ حن يـهلِ ُكو َن إِال أَنحـ ُفسهم )  ,وقال تعا ( اله ِذين َك َفروا وص ُّدوا عن سبِ ِيل هِ
اهم َع َذابا فَـو َق الحع َذ ِ
اب )  ,وقال يف
ََ ح َ ُ َ ُ ح
اّلِل ِزحدنَ ُ ح ً ح َ
َ ُ َ َ َح َ
َُ ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صدفُو َن َعن آياتنَا سوء الحع َذ ِ
ه
صدفُو َن ) .
اب مبَا َكانُوا يَ ح
ين يَ ح
ح َ ُ َ َ
هذه اآلية الكرمية ( َسنَ حج ِزي الذ َ
ات هِ
وقد يكون املراد فيما قال ابن عباس ,وجماهد ,وقتادة ( فَمن أَظحلَم ِممهن َك هذب بِآي ِ
ف َعحنـ َها ) أي :ال آمن هبا وال عمل
ص َد َ
اّلِل َو َ
َح ُ ح َ َ
ِ
ب َوتَـ َوه )  ,وحنو ذلك من اآليات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب
صد َ
صلهى َولَك حن َك هذ َ
هق َوال َ
هبا ,كقولب تعا ( فَال َ
بقلبب ,وترك العمل ِبوارحب ,ولكن املعىن األول أقوى وأظهر  ( .تفسري ابن كثري ) .
ف ) ِيف ه ِذهِ حاآلي ِة متَـع ِديةٌ لِحلم حفع ِ
ص هد
ول َ ,والح َم حف ُع ُ
 ورجحه الشنقيطي فقال َ :وقَ َ
ول َححم ُذ ٌ
الس ِد ُّ
ال ُّ
ص َد َ
َ
وف َ ,والح َم حع َىن  :أَنهبُ َ
َ َُ َ َ ُ
ي ( َ
ات هِ
الس ِد ِي ؛ ِألَ هن إِ حعراض ه َذا اله ِذي َال أَح َد أَظحلَم ِمحنب عن آي ِ
َغيـره ع ِن اتِب ِاع آي ِ
صهر َح بِِب ِيف قَـ حولِِب
ات ه
اّلِلِ َ ,والح ُقحرآ ُن يَ ُد ُّل لَِق حوِل ُّ
َ َ َ
اّلِل َ ,
ُ ُ َح َ
َ
ح َُ َ َ َ
ِ
اّلِل  ,إِ َذا َال إِعراض أَعظَم ِمن التهك ِ
ِ ِِ
 :فَمن أَظحلَم ِممهن َك هذب بِآي ِ
حذ ِ
ات ه
ص َد َ
يب  ,فَ َد هل َذل َ
ف َعحنـ َها  ,أَنهبُ
ك َعلَى أَ هن الح ُمَر َاد ب َق حولب َ :و َ
َح ُ ح َ َ
حَ َ ح ُ َ
ِ
هال ِل َو حِ
ض َال ِل .
ني الض َ
اإل ح
ص َار َجام ًعا بـَ ح َ
ص هد َغحيـَرهُ َعحنـ َها  ,فَ َ
َ
 قال أبو السعود  :أي صرف الناس عنها فجمع بني الضالل واإلضالل .
هَ
ص َدفُو َن َع حن آيَاتَنَا ُسوءَ ال َحع َذ َ
ص َدفُو َن ) وعيد هلم  ,أي  :سنجزي ونعاقب هؤالء املعرضني عن
اب َِبَا َكانُواح يَ ح
ين يَ ح
( َسنَ حج َزي الذ َ
آيات هللا وحججب الساطعة شديد العقاب بسبب إعراضهم عن آيات هللا وتكذيبهم لرسلب .

الفوائد :

 -1أن من حكم إنزال القرآن إقامــة احلجة على الناس .
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 -2أن هللا ال يعذب قوماً إال بعد إقامة احلجة عليهم .
 -3عدل هللا تعا .
 -4الرد واإلنكار على هؤالء املشركني  ,حيث كذبوا بالقرآن ملا جاءهم .
-5أن القرآن يرد على حجج املكذبني .
-6أن القرآن بينة وهدى ونور ملن متسك بب .
-7أنب ال أحد أظلم ممن كذب بآيات هللا وقال  :شعر  ,أساطري األولني .
 -8أن أهل الضالل والكفر ليسوا على درجة واحدة بضالهلم  ,فأشدهم من ضل وأضل غريه .
-9هتديد ووعيد ملن صد الناس عن دين هللا .
ض آي َ
ض آي َ
ات َربَِ َ
ات َربَِ َ
يه ُم ال َحمآلئَ َكةُ أ حَو يَأَحِتَ َربُّ َ
( َه حل يَنظُُرو َن إَاله أَن تَأحتَ ُ
سا إَميَانُ َها ََلح
ك يَ حوَم يَأَحِت بَ حع ُ َ
ك أ حَو يَأَحِتَ بَ حع ُ َ
ك الَ يَن َف ُع نَ حف ا
تَ ُكن آمن ح َ
ت َِف إَميَ َاِنَا َخ حي ارا قُ َل انتَ َظ ُرواح إَنها ُمنتَ َظ ُرو َن (. ) )158
سبَ ح
ح ََ
ت من قَ حب ُل أ حَو َك َ
[ األنعام . ] 158 :
---------يه ُم ال َحمآلئَ َكةُ ) أي  :ما ينتظر هؤالء املشركون إال أن تأتيهم املالئكة لقبض أرواحهم .
( َه حل يَنظُُرو َن إَاله أَن تَأحتَ ُ
وقيل  :إتيان املالئكة إلنزال العذاب واخلسف هبم.

 اخلطاب  :الضمري يف ( ينظرون ) عائد على الذين قيل هلم ( فقد جاءكم بينة ) وهم العادلون برهبم من العرب الذين مضى أكثر
السورة يف جداهلم أي ما ينتظرون .
ك ) يف موقف القيامــة للفصل بني خلقب .
( أ حَو يَأَحِتَ َربُّ َ
ض آي َ
ك ) فسرها النيب  بطلوع الشمس من مغرهبا  ,فإنب إذا طلعت الشمس ال يقبل اإلميان بعدها .
ات َربَِ َ
( أ حَو يَأَحِتَ بَ حع ُ َ
عن أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا ,فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون,
وذلك ال ينفع نفساً إمياهنا مل تكن آمنت من قبل ) متفق عليب .
وعن أيب ذر  .قال  :قال رسول هللا  ( أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت  :ال أدري  ,قال  :إهنا تنتهي دون العرش
فتخر ساجدة  ,مث تقوم حىت يقال هلا  :ارجعي  ,يوشك يا أبا ذر ! أن يقال هلا  :ارجعي من حيث جئت  ,وذلك حني (ال يَـحنـ َف ُع
ت ِم حن قَـحب ُل ) ..متفق عليب .
نَـ حفساً إِميَانـُ َها َملح تَ ُك حن َآمنَ ح
وقد جاء يف احلديث عنب  ( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا تاب هللا عليب ) رواه مسلم .
ويف احلديث اآلخر – عن أيب موسى – قال  ( إن هللا تعا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب
مسيء الليل حىت تطلع الشمس من معرهبا ) رواه مسلم .
ض آي َ
ك ) وهو طلوع الشمس من مغرهبا .
ات َربَِ َ
( يَ حوَم يَأَحِت بَ حع ُ َ
 قال اْلازن  :قال مجهور املفسرين  :هو طلوع الشمس من مغرهبا .

قال القامسي  :ذهب اجلمهور إ أن املراد بـ ( البعض ) يف اآلية هو طلوع الشمس من مغرهبا .
ت َمن قَ حب ُل ) أي  :إذا أنشأ الكافر إمياناً يومئذ ال يقبل منب  ,فأما من كان مؤمناً قبل ذلك  ,فإن
آمنَ ح
سا إَميَانُ َها ََلح تَ ُك حن َ
( الَ يَن َف ُع نَ حف ا
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كان مصلحاً يف عملب فهو خبري عظيم  ,وإن كان خملطاً فأحدث توبة حينئذ مل تقبل منب كما جاء بذلك األحاديث .

 قال اْلازن  :يعين ال ينفع من كان مشركاً إميانب وال تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه اآلية العظيمة اليت تضطرهم إ اإلميان
والتوبة .
ت َِف إَميَ َاِنَا َخ حي ارا ) أي  :وال ينفع املؤمن املقصر أن يزداد خريه بعد ذلك .
سبَ ح
( أ حَو َك َ
 قال الطربي  :معىن اآلية ال ينفع كافراً مل يكن آمن قبل الطلوع  ,إميا ٌن بعد الطلوع  .وال ينفع مؤمناً مل يكن عمل صاحلاً قبل

عمل صاحل بعد الطلوع  .ألن حكم اإلميان والعمل الصاحل حينئذ  ,حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة  .وذلك ال
الطلوع ٌ ,
ك يَـحنـ َف ُع ُه حم إِميَانـُ ُه حم لَ هما َرأ حَوا بَأح َسنَا ) وكما ثبت يف احلديث الصحيح ( إن هللا يقبل توبة العبد
يفيد شيئاً  .كما قال تعا ( فَـلَ حم يَ ُ
ما مل يغرغر ) .
( قُ َل انتَ َظ ُرواح إَنها ُمنتَ َظ ُرو َن ) هتديد شديد للكافرين ,ووعيد أكيد ملن َس هوف بإميانب وتوبتب إ وقت ال ينفعب ذلك .وإمنا كان احلكم
هذا عند طلوع الشمس من مغرهبا ,القرتاب وقت القيامة ,وظهور أشراطها .

 ففي هذه اآلية هتديد شديد للمشركني  ,بأن تأتيهم املالئكة لقبض أرواحهم  ,أو يأَت هللا لفصل القضاء  ,أو خروج الشمس من
مغرهبا فعند ذلك ال ينفع اإلميان .
 قال ابن عطية  :فمقصد هذه اآلية هتديد الكافرين بأحوال ال خيلون منها كأنب قال  :هل ينظرون مع إقامتهم على الكفر إال
املوت الذي هلم بعده أشد العذاب  ,واألخذات املعهودة هلل عز وجل  ,أو اآليات اليت ترفع التوبة وتعلم بقرب القيامة.
 يف موضعني ال يقبل فيهما اإلميان :
اْلول  :إذا طلعت الشمس من مغرهبا .
ك يـوم يأحَِت بـعض آي ِ
ِ
ِ
ك أَو يأحَِت بـ حع ُ ِ ِ
ِ
ك ال يَـحنـ َف ُع نَـ حفساً
ات َربِ َ
ض آيَات َرب َ َ ح َ َ َ ح ُ َ
لقولب تعا ( َه حل يَـحنظُُرو َن إهال أَ حن تَأحتيَـ ُه ُم الح َمالئ َكةُ أ حَو يَأحَِتَ َربُّ َ ح َ َ َ
إِميَانـُها َمل تَ ُكن آمنَ ِ
ت ِيف إِميَ ِاهنَا َخ حرياً قُ ِل انحـتَ ِظُروا إِنها ُمحنتَ ِظُرو َن ) .
ت م حن قَـحب ُل أ حَو َك َسبَ ح
َ ح ح َ ح
ِ
ك ) املراد بذلك  :طلوع الشمس من مغرهبا  ,كما صحت بذلك األحاديث
ض آيَات َربِ َ
قولب ( أ حَو يَأحَِتَ بَـ حع ُ
وكما يف حديث أيب هريرة السابق ( ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا  ,فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون  ,وذلك ال
ينفع نفساً إمياهنا مل تكن آمنت من قبل ) متفق عليب .
وحديث أيب ذر ( أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت  :ال أدري  ,قال  :إهنا تنتهي دون العرش فتخر ساجدة  ,مث تقوم
حىت يقال هلا  :ارجعي  ,يوشك يا أبا ذر ! أن يقال هلا  :ارجعي من حيث جئت  ,وذلك حني (ال يَـحنـ َف ُع نـَ حفساً إِميَانـُ َها َملح تَ ُك حن
ت ِم حن قَـحب ُل ) ..متفق عليب .
َآمنَ ح

 قال ابن اجلوزي  :وإمنا مل ينفع اإلميان والعمل الصاحل حينئذ لظهور اآلية اليت تضطرهم إ اإلميان .

 وقال القرطيب  :قال العلماء  :وإمنا ال ينفع نفساً إميا ُهنا عند طلوعها من مغرهبا ؛ ألنب خلص إ قلوهبم من الفزع ما ُختح َم ُد معب

بدنُو القيامة يف حال من حضره
كل شهوة من شهوات النفس  ,وتَـ حف ُرت كل قوة من قوى البدن ؛ فيصري الناس كلهم إليقاهنم ُ
املوت يف انقطاع الدواعي إ أنواع املعاصي عنهم ,وبطالهنا من أبداهنم؛ فمن تاب يف مثل هذه احلال مل تُقبل توبتب ,كما ال تُقبل
توبة من حضره املوت.

 وقال السعدي  :واحلكمة يف هذا ظاهرة  ,فإنب إمنا كان اإلميان ينفع إذا كان إمياناً بالغيب ,وكان اختياراً من العبد ,فأما إذا
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وجدت اآليات صار األمر شهادة  ,ومل يبق لإلميان فائدة  ,ألنب يشبب اإلميان الضروري  ,كإميان الغريق واحلريق وحنوِها ,ممن إذا
رأى املوت ,أقلع عما هو فيب كما قال تعا ( فَـلَ هما رأَوا بأحسنا قَالُوا آمنها بِ هِ
ِ ِ
ِ
ك يَـحنـ َفعُ ُه حم
َ ح َ ََ
ني  .فَـلَ حم يَ ُ
اّلِل َو حح َدهُ َوَك َفحرنَا مبَا ُكنها بِب ُم حش ِرك َ
َ
إِميانـُهم لَ هما رأَوا بأحسنا سنهةَ هِ
ت ِيف ِعبَ ِادهِ ) .
اّلِل الهِيت قَ حد َخلَ ح
َ ُ ح َ ح َ ََ ُ
وقد تكاثرت األحاديث الصحيحة عن النيب  أن املراد ببعض آيات هللا طلوع الشمس من مغرهبا وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم
باب التوبة.
ينفعهم إمياهنم ويُغلق حينئذ ُ

الثاين  :عند االحتضار .
هِ
ِِ
ِ
ِ
هار
ت قَ َ
ين يَـ حع َملُو َن ال هسيِئَات َح هىت إِ َذا َح َ
َح َد ُه ُم الح َم حو ُ
ال إِِين تُـحب ُ
ين ميَُوتُو َن َوُه حم ُكف ٌ
ضَر أ َ
ت حاآل َن َوال الذ َ
قال تعا ( َولَحي َست التـ حهوبَةُ للهذ َ
ك أ حَعتَ حدنَا َهلُ حم َع َذاباً أَلِيماً ) .
أُولَئِ َ
ت التـهوبةُ لِله ِذين يـعملُو َن ال هسيِئ ِ
فقولب تعا ( ولَيس ِ
ات ) أي :وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات واملنكرات واستمر عليهاَ ( ,ح هىت
َ
حَ
َ َح َ
َحَ
ت حاآل َن) أي  :قال
ت) أي  :حىت إذا فاجأهم املوت وحضرت أسبابب وعالماتب وبلغت احللقوم( ,قَ َ
إِ َذا َح َ
َح َد ُه ُم الح َم حو ُ
ال إِِين تُـحب ُ
ضَر أ َ
يف هذه احلال حضور املوت  ,واليأس من احلياة  ,إين تبت اآلن  ,فهؤالء ال تنفعهم توبتهم يف هذه احلال  ,ألن توبتهم توبة اضطرار
ِ
ِِ
ت أَنهبُ ال إِلَبَ إِهال اله ِذي آمنَ ح ِِ ِ
ني
(ح هىت إِ َذا أ حَد َرَكبُ الحغََر ُق قَ َ
ائيل َوأَنَا م َن الح ُم حسلم َ
ال َآمحن ُ
َ
ال اختيار كما قال تعا عن فرعون َ
ت بب بَـنُو إ حسر َ
حآآل َن وقَ حد عصيت قَـبل وُكحنت ِمن الحم حف ِس ِدين ) وقال تعا (فَـلَ هما رأَوا بأحسنا قَالُوا آمنها بِ هِ
ِ ِ
ِ
ك
َ ح َ ََ
ني  .فَـلَ حم يَ ُ
اّلِل َو حح َدهُ َوَك َف حرنَا مبَا ُكنها بِب ُم حش ِرك َ
َ
َ
َ َ َح َ ح ُ َ َ َ ُ
ِ
يـحنـ َفعهم إِميانـُهم لَ هما رأَوا بأحسنا سنهت هِ
ِِ
ك الح َكافُِرو َن ) .
ت ِيف ِعبَاده َو َخ ِسَر ُهنَال َ
اّلِل الهِيت قَ حد َخلَ ح
َ ُ ُ ح َ ُ ح َ ح َ ََ ُ َ
وحلديث الباب (  ...ما مل يغرغر ) أي تبلغ روحب رأس حلقب  ,وذلك وقت املعاينة الذي يرى فيب مقعده من اجلنة أو مقعده من
النار ؛ فاملشاهد لطلوع الشمس من مغرهبا مثلب.
وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كاملشاهد لب مردودة ما عاش ؛ ألن علمب باهلل تعا وبنبيب  وبوعده
قد صار ضرورة .
الفوائد :
 -1هتديد الكفار .
 -2أن التوبة ال تقبل عند الغرغرة .
 -3هتديد الكفار بيوم القيامة .
 -4أن من شروط قبول التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغرهبا .
 -5أن من عالمات الساعة طلوع الشمس من مغرهبا .
-6أن للساعة عالمات .
 -7أن اإلميان إمنا ينفع إذا كان غيباً .

ت َم حن هم َِف َشي ٍء إَ هُنَا أَمرهم إَ َىل هَ
َ
هَ
َ
اّلِل ُثُه يُنَبَِئُ ُهم َِبَا َكانُواح يَ حف َعلُو َن (. ) )159
حُُ ح
ين فَ هرقُواح دينَ ُه حم َوَكانُواح شيَ اعا له حس َ ُ ح
إَ هن الذ َ
ح
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[ األنعام . ] 159 :
---------هَ
الس ِدي :نزلت هذه اآلية يف اليهود
ت َم حن ُه حم َِف َش حي ٍء ) قال جماهد ,وقتادة ,والضحاك ,و ُّ
ين فَ هرقُواح َدينَ ُه حم َوَكانُواح َشيَ اعا له حس َ
( إَ هن الذ َ
والنصارى..
وقد وص ُفوا بالتفرق ؛ قال هللا تعا ( َوَما تَـ َفهر َق الذين أُوتُواح الكتاب إِاله ِمن بَـ حع ِد َما َجآءَتحـ ُه ُم البينة ) .
ني هللا َوُر ُسلِ ِب ) .
وقال ( َويُِر ُ
يدو َن أَن يـُ َف ِرقُواح بَـ ح َ
خرج أبو داود والرتمذي وصححب وابن ماجب وابن حبان وصححب احلاكم عن أيب هريرة قال  :قال رسول هللا  ( افرتقت اليهود
على إحدى وسبعني فرقة كلهم يف اهلاوية إال واحدة واقرتفت النصارى على ثنتني وسبعني فرقة كلهم يف اهلاوية إال واحدة وستفرتق
أميت على ثالث وسبعني فرقة كلهم يف اهلاوية إال واحدة ) .
 قال الرازي  :يف اآلية أقوال :
القول اْلول  :املراد سائر امللل.

قال ابن عباس  :يريد املشركني بعضهم يعبدون املالئكة ويزعمون أهنم بنات هللا  ,وبعضهم يعبدون األصنام  ,ويقولون  :هؤالء
شفعاؤنا عند هللا  ,فهذا معىن فرقوا دينهم وكانوا شيعاً  ,أي فرقاً وأحزاباً يف الضاللة.
وقال جماهد وقتادة  :هم اليهود والنصارى.
ض الكتاب َوتَ حك ُفُرو َن بِبَـ حع ٍ
والقول الثاين  :أن املراد من اآلية أخذوا ببعض وتركوا بعضاً  ,كما قال تعا ( أَفَـتُـ حؤِمنُو َن بِبَـ حع ِ
ض ) وقال
ِ
ض َونَ حك ُفُر بِبَـ حع ٍ
ني هللا َوُر ُسلِ ِب َوي ُقولُو َن نـُ حؤِم ُن بِبَـ حع ٍ
ض).
أيضاً ( إِ هن الذين يَ حك ُفُرو َن باهلل َوُر ُسل ِب َويُِر ُ
يدو َن أَن يـُ َفرقُواح بَـ ح َ
والقول الثالث  :قال جماهد  :إن الذين فرقوا دينهم من هذه األمة  ,هم أهل البدع والشبهات واعلم أن املراد من اآلية احلث على
أن تكون كلمة املسلمني واحدة  ,وأن ال يتفرقوا يف الدين وال يبتدعوا البدع .
 قال ابن كثري  :والظاهر أن اآلية عامة يف كل من فارق دين هللا وكان خمال ًفا لب ,فإن هللا بعث رسولب باهلدى ودين احلق ليظهره
على الدين كلب ,وشرعب واحد ال اختالف فيب وال افرتاق ,فمن اختلف فيب ( َوَكانُوا ِشيَـ ًعا ) أي :فرقًا كأهل امللل والنحل -وهي
األهواء والضالالت -فاهلل قد بـهرأ رسولب مما هم فيب .وهذه اآلية كقولب تعا (شرع لَ ُكم ِمن ِ
الدي ِن ما و ه ِِ
وحا َواله ِذي أ حَو َححيـنَا
صى بب نُ ً
َ
َ َ
ََ َ ح َ
ِ
ِ
ِ
إِلَيك وما و ه ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ين َوال تَـتَـ َفهرقُوا فيب )  ,ويف احلديث :حنن معاشر األنبياء أوالد َعالت ,ديننا
يم َوُم َ
يموا الد َ
يسى أَ حن أَق ُ
ح َ ََ َ
صحيـنَا بب إبحـَراه َ
وسى َوع َ
واحد .
فهذا هو الصراط املستقيم ,وهو ما جاءت بب الرسل ,من عبادة هللا وحده ال شريك لب ,والتمسك بشريعة الرسول املتأخر ,وما خالف
ت ِمحنـ ُه حم ِيف َش حي ٍء ) .
ذلك فضالالت وجهاالت وآراء وأهواء ,الرسل بُرآء منها ,كما قال ( لَ حس َ
هِ
َ
اّلِل ُثُه ي نَبَئُ هم َِبَا َكانُواح ي حفعلُو َن ) كقولب ( إِ هن اله ِذين آمنُوا واله ِذين هادوا وال ه ِ
ين أَ حشَرُكوا
( إَ هُنَا أ حَم ُرُه حم إَ َىل ه ُ ِ ُ
صابِئ َ
َ َ
ني َوالن َ
وس َوالذ َ
َ َ َ َ َُ َ
هص َارى َوالح َم ُج َ
اّلِل يـ حف ِ
ِ
اّلِلَ َعلَى ُك ِل َش حي ٍء َش ِهي ٌد ) .
ص ُل بَـحيـنَـ ُه حم يَـ حوَم الح ِقيَ َام ِة [إِ هن ه
إ هن هَ َ
الفوائد :
 -1التحذير من التفرق والشقاق .
 -2احلذر من التشبب باليهود والنصارى يف تفرقهم يف دينهم .
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 -3وجوب االجتماع والتآلف .
-4أن املرجع إ هللا .
 -5هتديد أهل االختالف والشقاق بلقاء هللا يوم القيامة .
 -6عموم علم هللا تعا .
َ
سيَِئَ َة فًَلَ ُحُي َزى إَاله َمثح لَ َها َو ُه حم الَ يُظحلَ ُمو َن () )160
سنَ َة فَلَهُ َع حش ُر أ حَمثَ َاهلَا َوَمن َجاء بَال ه
( َمن َجاء با حْلَ َ
[ األنعام . ] 160 :
---------َ
سنَ َة فَ لَهُ َع حش ُر أ حَمثَ َاهلَا ) أي  :من جاء يوم القيامة حبسنة واحدة جوزي عليها بعشر حسنات أمثاهلا فضالً من هللا
( َمن َجاء با حْلَ َ
وكرماً  ,وهو أقل املضاعفة للحسنات فقد تنتهي إ سبعمائة ضعف
وهذه اآلية الكرمية مفصلة ملا أمجل يف اآلية األخرى ,وهي قولبَ ( :م حن َجاءَ بِا ححلَ َسنَ ِة فَـلَبُ َخحيـٌر ِمحنـ َها ) .
ويف الصحيحني ِ :
عباس ب ِن عبد املطلب ِ
عبد هللاِ ب ِن ِ
ال:
تبارك وتعا  ,قَ َ
رض َي هللاُ عنهما ,عن َر ُسول هللا  , فيما يروي عن ر ِبب َ ,
ات مثُه بـ ه ِ
ِ
ِ
ٍ
ات وال هسيِئ ِ
(( إ هن هللا َكتَب احلسنَ ِ
,وإ حن َه هم هبَا
ني ذل َ
َ
ََ
ك  ,فَ َم حن َه هم حبَ َسنَة فَـلَ حم يَـ حع َمحل َها َكتَبَها هللاُ تَـبَ َارَك وتَـ َعا عحن َدهُ َح َسنَةً كاملَةً َ
َ َ ََ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َضعاف َكثرية  ,وإ حن َه هم ب َسيئَة فَـلَ حم يَـ حع َم حل َها َكتَبَـ َها هللاُ تَـ َعا َ عحن َدهُ َح َسنَةً
فَـ َعملَ َها َكتَبَـ َها هللاُ َع حشَر َح َسنات إ َسحبعمئة ض حعف إ أ َ
َك ِاملةً  ,وإ حن ه هم ِهبا فَـع ِملَها َكتَبـها هللا سيِئةً و ِ
دةً )) .
اح َ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ

 واحلسنة شرعاً  :اسم لكل ما تُوعد عليب بالثواب احلسن  ,وهي كل ما أمر بب الشرع .
والسيئة شرعا  :اسم لكل ما تُوعد عليب بالثواب السيئ  ,وهي كل ما هنى عنب الشرع هني حتر م .

 وأما زيادة املضاعفة على العشر ملن شاء هللا أن يضاعف لب تكون حسب اإلخالص واإلحسان يف العمل .
كما قال تعا ( مثل اله ِذين يـحن ِف ُقو َن أَموا َهلم ِيف سبِ ِيل هِ
اّلِل ي ِ
ٍ
ٍِ
ٍ
ف لِ َم حن
ت َسحب َع َسنَابِ َل ِيف ُك ِل ُسحنبُـلَة مائَةُ َحبهة َو هُ ُ َ
اّلِل َك َمثَ ِل َحبهة أَنحـبَتَ ح
ضاع ُ
ح َ ُح َ
ََ ُ َ ُ
يشاء و ه ِ ِ
يم ) .
اّلِلُ َواس ٌع َعل ٌ
ََ ُ َ
وعن ابن مسعود قال (جاء رجل بناقة خمطومة ,فقال :يا رسول هللا! هذه يف سبيل هللا ,فقال :لك هبا يوم القيامة سبعمائة ناقة) رواه
مسلم

ويف حديث الصيام ( قال تعا  :إال الصيام  ,فإنب ِل وأنا أجزي بب ) متفق عليب .
هضعِيف إِ َ سب ِ
اّلِل َوَر حمحَتب َوَو حعده اله ِذي َال خيُحلَف َ ,و ِ
عمائَِة
ض ِل ه
الزيَ َادة بَـ حعد بِ َكثحـَرةِ الت ح
هضعِيف بِ َع حشَرةِ أ حَمثَاهلَا َال بُد بَِف ح
 قال النووي  :الت ح
َح
ِ
صل لِبَـ حع ِ
ض النهاس ُدون بَـ حعض َعلَى َح َسب َم ِشيئَتب ُسحب َحانب َوتَـ َعا َ .
ِض حعف َ ,وإِ َ أ ح
َض َعاف َكث َرية َ ,ححي ُ
 وقال ابن رجب  :إن مضاعفة احلسنات زيادة على العشر تكون حبسب حسن اإلسالم  ,ويكون حبسب كمال اإلخالص ,
وحبسب فضل ذلك العمل يف نفسب  ,وحبسب احلاجة إليب .
 وقال ابن حجر  :وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إ عشرة جمزوم بب وما زاد عليها جائز وقوعب حبسب الزيادة يف
اإلخالص وصدق العزم وحضور القلب وتعدى النفع كالصدقة اجلارية والعلم النافع والسنة احلسنة وشرف العمل وحنو ذلك
 وقال الشيخ ابن عثيمني ( :إ سبعمائة ضعف) وهـذا حتت مشيئة هللا تعا  ,فإن شاء ضـ ـ ـاعف هذا  ,وإن شاء مل يضاعف .
 قال ابن تيمية  :ويف الصحيحني ( إن امرأة بغيا رأت كلباً يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانب من العطش فنزعت لب موقها
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فسقتب بب فغفر هلا ) ويف لفظ يف الصحيحني ( أهنا كانت بغياً من بغايا بين إسرائيل ) .
ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول هللا  قال ( :بينما رجل ميشي يف طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر هللا لب
فغفر لب ) .
فهذه سقت الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا  ,وإال فليس كل بغي سقت كلبا يغفر هلا .

وكذلك هذا الذي حنهى غصن الشوك عن الطريق  ,فعلب إذ ذاك بإميان خالص وإخالص قائم بقلبب  ,فغفر لب بذلك  ,فإن اْلعمال
تتفاضل بتفاضل ما ِف القلوب من اإلميان واإلخًلص  ,وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف واحداً وبني صالتيهما كما بني

السماء واألرض  ,وليس كل من َنهى غصن شوك عن الطريق يغفر له .
وقال  :واملقصود أن فضل األعمال وثواهبا ليس جملرد صورها الظاهرة  ,بل حلقائقها اليت يف القلوب  ,والناس يتفاضلون يف ذلك
تفاضالً عظيماً .
وقال رمحب هللا  :والنوع الواحد من العمل قد يفعلب اإلنسان على وجب يكمل فيب إخالصـب وعبوديتب هلل  ,فيغفر هللا لب بب كبائر  ,كما
يف الرتمذي وابن ماجب وغريِها عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النيب  أنب قال  ( :يُصاح برجل من أميت يوم القيامة على
رؤوس اخلالئق فينشر عليب تسعة وتسعون سجالً  ,كل سجل منها مد البصر  ,فيقال  :هل تنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول  :ال يا رب
 ,فيقول  :ال ظلم عليك  ,فتخرج لب بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن ال إلب إال هللا  ,فيقول :أين تقع هذه البطاقة مع هذه
السجالت ؟ فتوضع هذه البطاقة يف كفب  ,والسجالت يف كفة  ,فثقلت البطاقـة وطاشت السجالت ) .
فهذه حال من قاهلا بإخالص وصدق  ,كما قاهلا هذا الشخص ,وإال فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون  :ال إلب إال
هللا  ,ومل يرتجح قوهلم على سيئاهتم كما ترجح قول صاحب البطاقة .
سيَِئَ َة ) أي  :باخللصة السيئة اليت تسوء صاحبها إذا رآها يف صحيفتب يوم القيامة .
( َوَمن َجاء بَال ه
( فًَلَ ُحُي َزى إَاله َمثح لَ َها ) أي  :فجزاء السيئة سيئة واحدة مثلها .
 وهذا دليل على أن السيئات ال تضاعف مطلقاً ,فقول بعض العامة :إن السيئات تضاعف يف مكة كما تضاعف احلسنات ,هذا
اإلطالق ال َيوز  ,ألن السيئات ال تضاعف مطلقاً كما يف هذه االية .
اّلِلُ ِعحن َدهُ َح َسنَةً َك ِاملَةً) أي :من هم بسيئة فلم
 فائدة  :قولب  يف حديث ابن عباس السابق ( َوإِ حن َه هم بِ َسيِئَ ٍة فَـلَ حم يَـ حع َمحل َها َكتَبَـ َها ه
يعملها كتبت لب حسنة كاملة إذا كان تركها من خشية هلل كما يف رواية ملسلم (إمنا تركها من أجلي أو من جرائي) .
ومثل قصة الذي هم بابنة عمب بسوء فرتكها هلل  ,فأجاب هللا دعاءه وفرج ِهب فانفرجت الصخرة .
 فإن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع االشتغال بتحصيل أسباهبا  ,فهذا يعاقب كمن ِ
عمل  ,فتكتب عليب سيئة .
قال الشيخ ابن عثيمني  :من هم بالسيئة وسعى يف حتصيلها لكن عجز عنها ,فهذا يكتب عليب وزر السيئة كامالً ,دليل ذلك ,قول
النيب  ( إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار  ,قالوا  :يا رسول هللا ! هـذا القاتل  ,فما بال املقتول ؟ قال  :ألنب
كان حريصاً على قتل صاحبب ) .

 قال ابن كثري  :واعلم أن تارك السيئة الذي ال يعملها على ثالثة أقسام:

تارة يرتكها هلل فهذا تكتب لب حسنة على كفب عنها هلل تعا  ,وهذا عمل ونِيهة؛ وهلذا جاء أنب يكتب لب حسنة ,كما جاء يف بعض
ألفاظ الصحيح" :فإمنا تركها من جرائي" أي :من أجلي.
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شرا.
وتارة يرتكها نسيانًا وذُهوال عنها ,فهذا ال لب وال عليب؛ ألنب مل ينو ً
خريا وال فعل ً
وتارة يرتكها عجزاً وكسالً بعد السعي يف أسباهبا والتلبس مبا يقرب منها ,فهذا يتنزل منزلة فاعلها ,كما جاء يف احلديث ,يف
الصحيحني" :إذا تواجب املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار" .قالوا :يا رسول هللا ,هذا القاتل ,فما بال املقتول؟ قال" :إنب
يصا على قتل صاحبب .
كان حر ً

( َو ُه حم الَ يُظحلَ ُمو َن ) فال ينقصون من حسناهتم  ,وال يزاد عليهم يف السيئات  ,وال يعاقبون بظلم غريهم
قال تعا (ومن يـعمل ِمن ال ه ِ
احل ِ
ضماً )  .ظلماً  :أي  :زيادة يف السيئات ( وال هضماً ) أي
ات َوُه َو ُم حؤِم ٌن فَال َخيَ ُ
اف ظُحلماً َوال َه ح
ص َ
ََ ح َح َ ح َ
نقصاً يف احلسنات .
ِ ِ
ك حسنَةً ي ِ
َجراً َع ِظيماً ) .
اّلِلَ ال يَظحلِ ُم ِمثحـ َق َ
قال تعا (إِ هن ه
ال ذَ هرةٍ َوإِ حن تَ ُ َ َ ُ َ
ضاع حف َها َويـُ حؤت م حن لَ ُدنحبُ أ ح

 فاهلل ال يظلم لكمال عدلب .
الفوائد :

 -1سعة رمحة هللا  ,حيث إن احلسنة بعشر أمثاهلا والسيئة مبثلها .
 -2مصداق حلديث ( رمحيت سبقت غضيب ) .
-3الرتغيب باحلسنات .
 -4أن هللا حيب العفو واملغفرة .
-5تنزيب هللا عن الظلم لكمال عدلب .
َ
اط ُّمست َق ٍ َ َ َ ه َ َ
صر ٍ
َ
َ َ
َ
ني (. ) )161
حَ
يم َحنَي افا َوَما َكا َن م َن ال ُحم حش َرك َ
يم ديناا قيَ اما ِملةَ إبح َراه َ
( قُ حل إنهَِن َه َد َاين َرَِّب إ َىل َ
[ األنعام . ] 161 :
---------َ َ ٍ
َ
ٍَ
َ
آمرا نبيب  سيد املرسلني أن خيرب مبا أنعم هللا بب عليب من اهلداية إ
( قُ حل إنهَِن َه َداين َرَِّب إ َىل ص َراط ُّم حستَقيم ) يقول هللا تعا ً

صراطب املستقيم ,الذي ال اعوجاج فيب وال احنراف .
َ َ
قائما ثابتًا .
( ديناا قيَ اما ) أيً :
َه َ َ
يم َحنَي افا ) أي  :دين إبراهيم وهو التوحيد َ ( .حنَي افا ) مقبالً على هللا مائالً عن الشرك .
( ِملةَ إبح َراه َ
َ
َ
ني ) هذه توكيد لليت قبلها .
( َوَما َكا َن م َن ال ُحم حش َرك َ
ِ ِ
ِ
صَرانِياً َولَ ِك حن َكا َن َحنِيفاً ُم حسلِماً
يم يَـ ُهودياً َوال نَ ح
 ملة إبراهيم  :هي احلنيفية السمحة  ,وهي اإلسالم كما قال تعا ( َما َكا َن إبحـَراه ُ
ِ
ِ
ني ) .
َوَما َكا َن م َن الح ُم حش ِرك َ
حتقي ًقا للت ِ
ُضيفت إ إِبـر ِاهيم الحـخلِ ِيل  ؛ ألنهب أ حكمل اخلحل ِق ِ
مجي ِع األنحبِي ِاء؛ و ِ
لكن أ ِ
احلنِ ِيفيهةُ ِ :دين َِ
هوحيد مع نبيِنا  ؛
حَ َ َ
َ
 و حَ
ُ
َُ
ِ ِ
َب دون االب ِن؛ فيقالِ :ملهةُ إِبـر ِاهيم على ِ
ِ
جهة الته حشر ِ
يف لب؛ وإن كانَت
األبُ ,
ب إ األ ِ ُ
ح
يمُ :
وحمَ هم ٌد : اال ُ
بن؛ فاستَ َح هق أن تُـحن َس َ
حَ َ
وإبحـَراه ُ
هي ملهةَ األنبيَاء َمجيعاً .
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
ك ِمن الحم حش ِركِني َشاكِرا ألنحـع ِم ِب اجتَباه وه َداه إِ َ ِصر ٍ
اط ُم حستَ ِقي ٍم َ .وآتَـحيـنَاهُ ِيف
يم َكا َن أُهمةً قَانتًا هّلِل َحني ًفا َوَملح يَ ُ َ ُ َ ً ُ ح َ ُ َ َ ُ
َ
قال تعا ( إ هن إبحـَراه َ
ِ
ِ
ك أ َِن اتهبِع ِملهةَ إِبـر ِاه ِ
اآلخرةِ لَ ِمن ال ه ِِ
ِ ِ ِ
ُّ
ني ) .
ني  .مثُه أ حَو َححيـنَا إِلَحي َ
يم َحني ًفا َوَما َكا َن م َن الح ُم حش ِرك َ
صاحل َ
ح
الدنحـيَا َح َسنَةً َوإنهبُ يف َ َ
حَ َ
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الفوائد :
 -1أن النيب  عبد يؤمر وينهى .
-2أن اهلداية من فضل هللا .
-3الثناء على ملة إبراهيم .
-4أن الشرك ممتنع على مجيع األنبياء .
-5الثناء على إبراهيم بتوحيده وعدم شركب .
 -6فضل التوحيد .
ََ
َ
( قُل إَ هن ص ًلََِت ونُ َ
ني
ك أ َُم حر ُ
يك لَهُ َوبَ َذلَ َ
ني ( )162الَ َش َر َ
ت َوأَنَاح أَ هو ُل ال ُحم حسل َم َ
ب ال َحعالَ َم َ
اي َوَم َم َاِت ِّلِل َر َِ
َ
سكي َو َحَحيَ َ
ح
َ ُ
(. ) )163
[ األنعام . ] 163-162 :
---------صًلََِت ) الظاهر أن الصالة هي اليت فرضت عليب.
( قُ حل إَ هن َ
وقيل  :صالة الليل.
وقيل  :صالة العيد ملناسبة النسك.
وقيل  :الدعاء والتذلل والنسك يطلق على الصالة أيضاً وعلى العبادة .

 قال ابن عاشور  :وجعل صالتب هلل دون غريه تعريضاً باملشركني إذ كانوا يسجدون لألصنام.
( ونُس َكي ) النسك مجع ِ
نسيكة  ,وهي الذبيحة  ,وكذلك قال جماهد والضحاك وسعيد بن جبري وغريهم.
َ ُ
ِ
واملعىن  :ذَ ححبي يف احلج والعمرة.

واختار هذا القول الطربي  ,والقرطيب  ,وابن عطية  ,وابن اجلوزي  ,وابن كثري .
واستدلوا بالنظائر القرآنية  :فقد ورد شـ ـ ـ ــاهد يف القرآن لفظ النسك املراد الذبح  ,قال تعا ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) .
والسياق القرآين  :قال ابن عطية  :وحيصن ختصيص الذبيحة بالذكر يف هذه اآلية  ,أهنا نازلة قد تقدم ذكرها واجلدل فيها يف السورة .
وقال قوم  :النسك يف هذه اآلية مجيع أعمال الرب والطاعات ؛ من قولك نسك فالن فهو ناسك  ,إذا تعبد.
وقيل  :املناسك أعمال احلج.
اي َوّمََ َاِت ) أى  :ما أعملب يف حياَت من أعمال وما أموت عليب من اإلميان والعمل الصاحل.
( َو َحَحيَ َ
اي َوممََ ِاَت ِهّلِلِ  ,أي حياَت وموَت لب.
وقيل َ :وَححميَ َ
 قال ابن عاشور ... :وهبذا يكون ذكر املمات مقصوداً منب استيعاب مجيع مدة احلياة حىت زمن اإلشراف على املوت.
ََ
ِ
ني ) كل ذلك ِهّلِلِ ر ِ
ني فأنا متجرد َترداً كامالً خلالقي ورازقي بكل خاجلة يف القلب  ,وبكل حاجة يف هذه
ب ال َحعالَ َم َ
( ِّلِل َر َِ
ب الحعالَم َ
َ
احلياة.
فهو  -سبحانب  -رب كل شيء .وال شريك لب يف ملكب  ,بذلك القول الطيب  ,وبذلك العمل اخلالص أمرت وأنا أول املسلمني
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املمتثلني ألوامر اّلِل واملنتهني عن نواهيب من هذه األمة.
 قال ابن عاشور  :قولب تعا ( رب العاملني ) صفة تشري إ سبب استحقاقب أن يكون عمل خملوقاتب لب ال لغريه  ,ألن غريه ليس

لب عليهم نعمة اإلَياد  ,كما أشار إليب قولب يف أول السورة ( احلمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور مث
الذين كفروا برهبم يعدلون ) .

 قال ابن عطية  :هذا أمر من هللا عز وجل أن يعلن بأن مقصده يف صالتب وطاعتب من ذبيحة وغريها وتصرفب مدة حياتب وحالب
من اإلخالص واإلميان عند مماتب إمنا هو هلل عز وجل وإرادة وجهب طلب رضاه  ,ويف إعالن النيب  هبذه املقالة ما يلزم املؤمنني
التأسي بب حىت يلتزموا يف مجيع أعماهلم قصد وجب هللا عز وجل .
يك لَهُ ) يف ألوهيتــب وال يف ربوبيتــب وال يف أمسائب وصفاتــب .
( الَ َش َر َ
َ
ني ) قال قتادة :أي من هذه األمة.
ك أ َُم حر ُ
( َوبَ َذلَ َ
ت َوأَنَاح أَ هو ُل ال ُحم حسل َم َ
وهو كما قال ,فإن مجيع األنبياء قبلب كلهم كانت دعوهتم إ اإلسالم ,وأصلب عبادة هللا وحده ال شريك لب ,كما قال ( َوَما أ حَر َس حلنَا
ٍ ِ ِ ِِ
ِمن قَـبلِ َ ِ
اعب ُد ِ
ِ ِ
ون ) .
ح ح
ك م حن َر ُسول إال نُوحي إلَحيب أَنهبُ ال إلَبَ إال أَنَا فَ ح ُ
ِ
وقد أخرب تعا عن نوح أنب قال لقومب (فَِإ حن تَـولهيتُم فَما سأَلحتُ ُكم ِمن أَج ٍر إِ حن أَجـ ـ ِري إِال علَى هِ ِ
ِِ
ني) .
ح َ َ
ت أَ حن أَ ُكو َن م َن الح ُم حسلم َ
اّلِل َوأُمحر ُ
َح ح َ َ ح ح ح
ِ
ِ
ِ هِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اصطََفحيـنَاهُ ِيف ُّ
الدنحـيَا َوإِنهبُ ِيف اآلخَرةِ لَم َن ال ه
صاحل َ
يم إِال َم حن َسفبَ نَـ حف َسبُ َولََقد ح
ني  .إِ حذ قَا َل لَبُ َربُّبُ
وقال تعا ( َوَم حن يَـحر َغ ُ
ب َع حن ملة إبحـَراه َ
ِ
صى ِهبا إِبـر ِاه ِ ِ
ِ
ت لِر ِ
ين فَال متَُوتُ هن إِال َوأَنحـتُ حم ُم حسلِ ُمو َن ) .
ين إِ هن ه
َسلِ حم قَ َ
وب يَا بَِ ه
ب الح َعالَم َ
اّلِلَ ا ح
ال أ ح
أح
يم بَنيب َويَـ حع ُق ُ
صطََفى لَ ُك ُم الد َ
ني َ .وَو ه َ ح َ ُ
َسلَ حم ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
األر ِ
ت َولِيِي ِيف ُّ
الدنحـيَا
ض أَنح َ
األحاديث فَاطَر ال هس َم َاوات َو ح
وقال يوسف ,عليب السالم ( َرب قَ حد آتَـحيتَِين م َن الح ُمحلك َو َعله حمتَ ِين م حن تَأح ِو ِيل َ
َحلِحق ِين بِال ه ِِ
و ِ
ني ) .
اآلخَرةِ تَـ َوفهِين ُم حسلِ ًما َوأ ح
صاحل َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
اّلِلِ فَـعلَي ِب تَـوهكلُوا إِ حن ُكحنتم مسلِ ِمني * فَـ َقالُوا علَى هِ
ِِ
ِ
ِ
ني
َوقَ َ
َ
اّلِل تَـ َوهكحلنَا َربـهنَا ال َحَت َع حلنَا فحتـنَةً لحل َق حوم الظهالم َ
ُح ُ ح َ
ال ُم َ
وسى ( يَا قَـ حوم إ حن ُكحنتُ حم َآمحنتُ حم ب ه َ ح َ
ِ ِ
وَُِننَا بِر حمحتِ َ ِ
ين ) .
َ ََ
ك م َن الح َق حوم الح َكاف ِر َ
ِِ
ِ ِ هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استُ حح ِفظُوا ِم حن
ين َه ُ
األحبَ ُار [مبَا ح
ادوا َوالهربهانيُّو َن َو ح
ين أ ح
وقال تعا ( إنها أَنزلحنَا التـ حهوَراةَ ف َيها ُه ًدى َونُ ٌ
َسلَ ُموا للهذ َ
ور َححي ُك ُم هبَا النهبيُّو َن الذ َ
كِتَ ِ
اّلِلِ ) .
اب ه
ني أَ حن ِآمنُوا ِيب َوبَِر ُس ِوِل قَالُوا َآمنها َوا حش َه حد بِأَنـهنَا ُم حسلِ ُمو َن ) .
ت إِ َ ا ححلََوا ِريِ َ
وقال تعا ( َوإِ حذ أ حَو َححي ُ
بعضا ,إ أن نسخت
فأخرب هللا تعا أنب بعث رسلب باإلسالم ,ولكنهم متفاوتون فيب حبسب شرائعهم اخلاصة اليت ينسخ بعضها ً
بشريعة حممد صلى هللا عليب وسلم اليت ال تنسخ أبد اآلبدين ,وال تزال قائمة منصورة ,وأعالمها مشهورة إ قيام الساعة؛ وهلذا قال
عليب [الصالة السالم ( حنن م ِ
عاشر األنبياء أوالد َعالت ديننا واحد ) فإن أوالد العالت هم األخوة من أب واحد وأمهات َش هىت,
َ
فالدين واحد وهو عبادة هللا وحده ال شريك لب ,وإن تنوعت الشرائع اليت هي مبنزلة األمهات  ( .تفسري ابن كثري ) .
 قال اْلازن  :قولب تعا ( وأنا أول املسلمني ) قال قتادة  :يعين من هذه األمة وقيل معناه وأنا أول املستسلمني لقضائب وقدره.
الفوائد :
 -1وجوب إخالص العبادات والطاعات كلها هلل تعا .
-2إثبات الربوبية العامة هلل تعا .
 -3انفراد هللا بكل شيء .
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 -4عبودية النيب  لربب .
ٍ
( قُل أَغَي ر هَ
َ
ب ُك ُّل نَ حف ٍ
س إَاله َعلَحي َها َوالَ تَ َزُر َوا َزَرةٌ َو حزَر أُ حخ َرى ُثُه إَ َىل َربَِ ُكم هم حرَجعُ ُك حم
اّلِل أَبح َغي َربًّا َو ُه َو َر ُّ
ب ُك َِل َش حيء َوالَ تَكحس ُ
ح حَ
فَ يُ نَبَِئُ ُكم َِبَا ُكنتُ حم فَ َيه ََّتحتَلَ ُفو َن (. ) )164
[ األنعام . ] 164 :
---------( قُل أَغَي ر هَ
ب ُك َِل َش حي ٍء ) يقول تعا ( قُ حل ) يا حممد هلؤالء املشركني باهلل يف إخالص العبادة لب والتوكل عليب
اّلِل أَبح َغي َربًّا َو ُه َو َر ُّ
ح حَ
ِ
اّلِلِ أَبحغي َربًّا ) أي :أطلب ربا سواه ,وهو رب كل شيء ,يَـُرب ِين وحيفظين ويكلؤين ويدبر أمري ,أي :ال أتوكل إال عليب ,وال
(أَ َغحيـَر ه
أنيب إال إليب؛ ألنب رب كل شيء ومليكب ,ولب اخللق واألمر.
كثريا
هذه اآلية فيها األمر بإخالص التوكل ,كما تضمنت اآلية اليت قبلها إخالص العبادة لب ال شريك لب .وهذا املعىن يقرن باآلخر ً
اك نَـعب ُد وإِيه َ ِ
ِ
اعبُ حدهُ َوتَـ َوهك حل َعلَحي ِب )  ,وقولب ( قُ حل ُه َو
يف القرآن كما قال تعا
ً
ني )  ,وقولب ( فَ ح
اك نَ حستَع ُ
مرشدا لعباده أن يقولوا ( إيه َ ح ُ َ
ب ال إِلَب إِال هو فَ هِ
ِِ ِ
ب الحم حش ِرِق والحم حغ ِر ِ
اخت حذهُ َوكِيال )  ,وأشباه ذلك من اآليات.
َ َ
الهر حمحَ ُن َآمنها بب َو َعلَحيب تَـ َوهكحلنَا )  ,وقولب ( َر ُّ َ
َ َُ
َ
ب ُك ُّل نَ حف ٍ
س إَاله َعلَحي َها ) إخبار عن الواقع يوم القيامة يف جزاء هللا تعا وحكمب وعدلب ,أن النفوس إمنا َتازى بأعماهلا
( َوالَ تَكحس ُ
احلاً فَلِنـ حف ِس ِب ومن أَساء فَـعلَيـها وما ربُّك بِظَ هالٍم لِحلعبِ ِ
إن خريا فخري ,وإن شرا فشر  ,كما قال تعا (من ع ِمل ص ِ
يد ) .
َ ََ ح َ َ ح َ ََ َ َ
َ
َح َ َ َ
ً
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
( َوالَ تَ َزُر َوا َزَرةٌ َو حزَر أُ حخ َرى ) وأنب ال حيمل من خطيئة أحد على أحد  ,وهذا من عدلب تعا  ,كما قال ( َوإ حن تَ حدعُ ُمثحـ َقلَةٌ إ َ مححل َها ال
ُححي َم حل ِمحنبُ َش حيءٌ َولَحو َكا َن ذَا قُـحرَّب ) .
ض ًما) قال علماء التفسري  :فال يظلم بأن حيمل عليب سيئات غريه ,وال يهضم بأن ينقص من حسناتب.
وقولب (فَال َخيَ ُ
اف ظُحل ًما َوال َه ح
س ِمبا َكسب ِ
اب الحيَ ِم ِ
ني ) معناه :كل نفس مرهتنة بعملها السيئ إال أصحاب اليمني ,فإنب قد
وقال تعا ( ُك ُّل نَـ حف ٍ َ َ َ ح
ت َرهينَةٌ  .إِال أ ح
َص َح َ
تعود بركات أعماهلم الصاحلة على ذراريهم ,كما قال يف سورة الطور ( واله ِذين آمنُوا واتهـبـعحتـهم ذُ ِريـهتُـهم بِِإميَ ٍ
َحلَ حقنَا هبِِ حم ذُ ِريـهتَـ ُه حم َوَما
ان أ ح
َ َ َ َ ََ ُ ح ُ ح
اه حم ِم حن َع َملِ ِه حم ِم حن َش حي ) .
أَلَحتـنَ ُ
( ُثُه إَ َىل َربَِ ُكم هم حرَج ُع ُك حم ) يوم القيامة .
( فَ يُ نَبَِئُ ُكم َِبَا ُكنتُ حم فَ َيه ََّتحتَلَ ُفو َن ) من خري وشر  ,وَيازيكم على ذلك أوىف اجلزاء .
الفوائد :
 -1إثبات الربوبية العامة هلل تعا .
 -2أن اخلالق هو املستحق للعبادة .
 -3اإلنكار على من طلب رباً غري هللا .
 -4تنزيب هللا عن الظلم .
 -5من عمل صاحلاً فلنفسب ومن أساء فعليها .
-6أن املرجع إ هللا .
-7أن يف يوم القيامة يظهر كل شيء ويبني .
ض َدرج ٍ
يع ال َحع َق َ
ف اْل حَر َ
ور
( َو ُه َو اله َذي َج َعلَ ُك حم َخًلَئَ َ
ات لَِيَحب لُ َوُك حم َِف َما آتَا ُك حم إَ هن َربه َ
ض َوَرفَ َع بَ حع َ
اب َوإَنههُ لَغَ ُف ٌ
ك َس َر ُ
ض ُك حم فَ حو َق بَ حع ٍ َ َ
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[ األنعام . ] 165 :
---------ف اْل حَر َ
وخلَفا بعد َسلَف .قالب ابن
( َو ُه َو اله َذي َج َعلَ ُك حم َخًلَئَ َ
ض ) أي :جعلكم تعمرون األرض جيالً بعد جيل ,وقَـحرنا بعد قرنَ ,
ِ
ِ
األر ِ
ض خيَحلُ ُفو َن ) .
زيد وغريه ,كما قال ( َولَحو نَ َشاءُ َجلَ َعحلنَا محن ُك حم َمالئ َكةً ِيف ح
األر ِ
ض).
وكقولب تعا ( َوَحَي َعلُ ُك حم ُخلَ َفاءَ ح
ِ
األر ِ
ض َخلِي َفةً ) .
وقولب تعا ( إِِين َجاع ٌل ِيف ح
ِ
ِ
األر ِ
ف تَـ حع َملُو َن ) .
وقولب ( َع َسى َربُّ ُك حم أَ حن يـُ حهل َ
ض فَـيَـحنظَُر َكحي َ
ك َع ُد هوُك حم َويَ حستَ حخل َف ُك حم ِيف ح
ِ
ِ
األر ِ
ض ) أي :خيلف بعضكم بعضا ,واستخلفكم هللا يف األرض,
 قال السعدي  :قولب تعا ( َوُه َو الهذي َج َعلَ ُك حم َخالئ َ
ف ح
وس هخر لكم مجيع ما فيها ,وابتالكم ,لينظر كيف تعملون.
ض َدرج ٍ
ات ) أي :فاوت بينكم يف األرزاق واألخالق ,واحملاسن واملساوي ,واملناظر واألشكال واأللوان ولب
( َوَرفَ َع بَ حع َ
ض ُك حم فَ حو َق بَ حع ٍ َ َ
ٍ ِ ِ
ض ُه حم فَـ حو َق بَـ حع ٍ
احلَيَاةِ ُّ
ضا
يشتَـ ُه حم ِيف ح
احلكمة يف ذلك كقولب ( َححن ُن قَ َس حمنَا بَـحيـنَـ ُه حم َمعِ َ
ض ُه حم بَـ حع ً
ض َد َر َجات ليَتهخ َذ بَـ حع ُ
الدنحـيَا َوَرفَـ حعنَا بَـ حع َ
ٍ
ِ
ات وأَ حكبـر تَـ حف ِ
ض ُه حم َعلَى بَـ حع ٍ
ضيال ) .
ف فَ ه
ضحلنَا بَـ حع َ
ُس حخ ِريًّا ) وقولب تعا ( انحظُحر َكحي َ
ض َولَآلخَرةُ أَ حكبَـُر َد َر َج َ َ ُ
 قال الرازي  :يف الشرف والعقل  ,واملال  ,واجلاه  ,والرزق  ,وإظهار هذا التفاوت ليس ألجل العجز واجلهل والبخل  ,فإنب تعا

متعال عن هذه الصفات  ,وإمنا هو ألجل االبتالء واالمتحان .
( لَِيَحب لُ َوُك حم َِف َما آتَا ُك حم ) أي ليختربكم يف الذي أنعم بب عليكم وامتحنكم بب ,ليخترب الغين يف غناه ويسألب عن شكره ,والفقري يف
فقره ويسألب عن صربه.
 قال القرطيب  :واالبتالء االختبار ؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايتب الثواب والعقاب.
قال هللا تعا ( ومآ أَرسحلنا قَـبـلَك ِمن املرسلني إِاله إِنـههم لَيأح ُكلُو َن الطعام وميَحشو َن ِىف االسواق وجع حلنا بـعض ُكم لِبـع ٍ ِ
صِ ُربو َن
َ ُ
ض فحتـنَةً أَتَ ح
َ َ َ َ َح َ ح َ ح
ُح َ
ََ ح َ َ ح َ َ
كب ِ
صرياً ) .
َوَكا َن َربُّ َ َ
ضرة ,عن أيب سعيد اخلدري , ,قال :قال رسول هللا  ( إن الدنيا ححلوة خ ِ
ضَرة
وقد روى مسلم يف صحيحب ,من حديث أيب نَ ح
َُ َ
وإن هللا ُم حستَ حخلِفكم فيها لينظر كيف تعملون ,فاتقوا الدنيا ,واتقوا النساء ,فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء ) .
اب وإَنههُ لَغَ ُفور هرَحيم ) ترهيب وترغيب ,أن حسابب وعقابب سريع ممن عصاه وخالف رسلب (وإِنهب لَغَ ُف ِ
ك س َر َ
يم)
( إَ هن َربه َ َ ُ
ٌ ٌ
يع الحع َق َ َ
َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
ملن وااله واتبع رسلب فيما جاءوا بب من خري وطلب.
 فإن قيل  :فكيف جعلب سريعاً وهو يف اآلخرة؟ فعنب ثالثة أجوبة :
ِِ
ب).
أحدها  :أن كل آت قريب  ,كقولب ( َوَما أ حَمُر الح هساعة إِاله َكلَ حم ِح الحبَ َ
ص ِر أ حَو ُه َو أَقحـَر ُ
والثاين  :إن ربك سريع العقاب يف الدنيا ملن استحق منب تعجيل العقاب فيها.
والثالث  :أنب إذا شاء عاقب  ,فصار عقابب سريعاً ألنب يقرتن مبشيئتب  ,وهذا قول ابن حبر.
 قال ابن اجلوزي  :قولب تعا ( إن ربك سريع العقاب ) فيب قوالن.
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ٍ
ٍ
يب .
أحدمها  :أنب مساه سريعاً  ,ألنب آت  ,وكل آت قر ٌ

والثاين  :أنب إذا شاء العقوبة أسرع عقابب .
 وقال القرطيب  :وقال ( س ِريع الحعِ َق ِ
اب ) مع وصفب سبحانب باإلمهال  ,ومع أن عقاب النار يف اآلخرة ؛ ألن كل آت قريب ؛
َ ُ
فهو سريع على هذا.
ب )  .وقال ( يَـَرحونَبُ بَعِيداً َونَـَراهُ قَ ِريباً ) .
كما قال تعا ( َوَمآ أ حَمُر الساعة إِاله َكلَ حم ِح البصر أ حَو ُه َو أَقحـَر ُ
ويكون أيضاً سريع العقاب ملن استحقب يف دار الدنيا ؛ فيكون حتذيراً ملواقِع اخلطيئة على هذه اجلهة.
ُ
الفوائد :
 -1أن هللا جعل الناس خالئف يف األرض .
 -2حكمة هللا البالغة يف رفع الناس بعضهم على بعض .
 -3أن الدنيا دار اختبار وابتالء .
مت تفسري سورة األنعام كامالً
نسأل اهلل عز وجل أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
الشيخ /سليمان بن حممد اللهيميد
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