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 مقدمة
 كىي أطوؿ سورة مكية يف القرآف الكرمي ، كعدد آايهتا ست  يصحفلسورة السابعة يف الَبتيب ا٤بسورة األعراؼ ىي ا ،

 كمائتا آية.
 . كىي سورة مكية 
  كمناسبتها لسورة األنعاـ الٍب قبلها أف سورة األعراؼ تعترب كالتفصيل ٥با ، فإف سورة األنعاـ قد تكلمت عن أصوؿ العقائد

فيما يتعلق بقصص  انت كالشرح كالتفصيل لذلك اإلٝباؿ ، خصوصان ، مث جاءت سورة األعراؼ فك إٝباليان  ككليات الدين كبلمان 
 . األنبياء مع أقوامهم كبعثة النيب 

 كقد اشتملت سورة األعراؼ على ا٤بقاصد اإلٝبالية الٍب اشتملت عليها السور ا٤بكية ، كإقامة األدلة  مقاصدىا وشليزاهتا :
 يـو القيامة حق .. إخل. كعلى أف على كحدانية اّلٌل ، كعلى صدؽ رسولو دمحم 

كالذم يتأمل ىذه السورة الكرٲبة يراىا هتتم بعرض ا٢بقائق يف أسلوبْب ابرزين فيها ، أحدٮبا أسلوب التذكّب ابلنعم ، كاآلخر 
 أسلوب التخويف من العذاب كالنقم.

من نعمة ٛبكينهم يف األرض ، كنعمة يف لفتها ألنظار الناس إذل ما يلمسونو كٰبسونو  أما أسلوب التذكّب ابلنعم فَباه كاضحان 
 خلقهم كتصويرىم يف أحسن تقومي ، كنعمة ٛبتع اإلنساف ٗبا يف ىذا الكوف من خّبات سخرىا اّلٌل لو.

ْنُو لُِتنِذَر بِِو َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِننَي )ٔادلص ))   ( . (ٕ( ِكَتاٌب أُنِزَؿ ِإلَْيَك َفاَل َيُكن ِف َصْدِرَؾ َحَرٌج مِّ
 [ . ِ -ُراؼ : ] األع

------------- 
 ىذه تسمى ا٢بركؼ ا٤بقطعة .(  ادلص) 

 .أف ىذه ا٢بركؼ أ٠باء للسور :  قيل
 إف ىذه ا٢بركؼ قد جاءت ىكذا فاصلة للداللة على انقضاء سورة كابتداء أخرل. : وقيل
 .إهنا اسم اّلٌل األعظم ، إذل غّب ذلك من األقواؿ الٍب ال ٚبلو من مقاؿ :  وقيل
 : ىي ما استأثر هللا بعلمػػو . لوقي

كقاؿ : كحجة ىذا القوؿ : أف القرآف نزؿ  ورجح ىذا القوؿ الشيخ ابن عثيمني: ىي حركؼ ىجائية ليس ٥با معُب ، وقيل 
 بلغة العرب ، كىذه ا٢بركؼ ليس ٥با معُب يف اللغة العربية .

يف تفسّبه فقاؿ :كقاؿ  ورجح ىذا القوؿ ابن كثريالعظيم ،  فأرجح األقواؿ أهنا إشارة إذل إعجاز القرآف وأما احلكمة منها :
آخركف إ٭با ذكرت ىذه ا٢بركؼ يف أكائل السور الٍب ذكرت فيها بياانن إلعجاز القرآف كأف ا٣بلق عاجزكف عن معارضتو ٗبثلو ىذا 

، ّبه عن ا٤بربد كٝبع من احملققْبس، كقد حكى ىذا ا٤بذىب الرازم يف تف٢بركؼ ا٤بقطعة الٍب يتخاطبوف هبامع أنو مركب من ىذه ا
                                                 كإليو ذىب الشيخ أبو العباس بن تيمية كشيخنا ا٢بافظ اجملتهد أبو ا٢بجاج ا٤بزم كحكاه رل عػن ابن تيميػة .                         

ؿ بعد أف ذكر ا٣ببلؼ : أما القوؿ الذم يدؿ استقراء القرآف على يف أضواء البياف حيث قا وقد رجح ىذا الشيخ الشنقيطي 
رجحانو فهو : أف ا٢بركؼ ا٤بقطعة ذكرت يف أكائل السور الٍب ذكرت فيها بياانن إلعجاز القرآف ، كأف ا٣بلق عاجزكف عن معارضتو 

 ٗبثلو .
بعض العلماء: إف ا٤براد اب٢بركؼ ا٤بقطعة يف أكائل كالقوؿ الذم دؿ عليو استقراء القرآف ىو قوؿ كقاؿ يف تفسّب سورة األعراؼ : 
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ىذه حركؼ من ا٢بركؼ ا٤بتداكلة بْب أيديكم تركبوف منها   (ا٤بص )  السور: إظهار إعجاز القرآف، فكأف هللا يقوؿ للبشر
على أتليف مثلو، كبلمكم، فلو كاف ىذا الكبلـ من عند غّب هللا كىو ميؤلَّف من حركفكم ا٤بتداكلة بْب أيديكم لكنتم تقدركف 

ٍيكيٍم مركب منها، عرفنا بذلك أنو تنزيل من حكيم ٞبيد ال ًمنى البى   شىًر.فىًلما عىجىٍزُتي عن أتٍلًيف مثلو كىو من ا٢بركؼ ا٤بٍعريكفة لىدى
ا سورة أف هللا يف ٝبيع القرآف يف ٝبيع السور ا٤ببدكءة ٕبركؼ مقطعة دل تيذكر منه ووجو االستقراء الذي دؿ على ىذا القوؿ:

كاحدة إال كجاء بعدىا التنويو بشأف القرآف كالرفع من شأنو، فدؿ ىذا على ىذا، كدل ٱبلي من ىذا يف سائر القرآف إال سوراتف: 
 سورة مرمي، كسورة القلم، أما غّب ذلك فبل تيذكر ا٢بركؼ ا٤بقطعة إال ذيكر بعدىا التنويو بشأف القرآف كالرفع من أمرًه. 

 ( .لًٌٍلميتًَّقْب ل ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيًو ىيدن )  فأتبعو بقولو(  ادل)  قاؿ يف البقرة
 ( . نػىزَّؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ )  فأتبعو بقولو (هللا ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى ا٢بٍىيُّ اٍلقىيُّوـي  .ادل )  كقاؿ يف آؿ عمراف

ٍنوي )  مث أتبعو بقولو (ا٤بص )  كقاؿ ىنا يف األعراؼ   ( . ًكتىابه أينزًؿى ًإلىٍيكى فىبلى يىكين يف صىٍدرًؾى حىرىجه مًٌ
تي اٍلًكتىاًب ا٢بٍىًكيمً )  مث أتبعو بقولو ( الر)  كقاؿ يف سورة يونس  ( . تًٍلكى آايى

تي اٍلًكتىاًب اٍلميبْب)  مث قاؿ (  الر)  كقاؿ يف سورة يوسف  ( . تًٍلكى آايى
تي اٍلًكتىاًب كىالًَّذمى أينزًؿى ًإلىٍيكى ًمن رَّبًٌكى ا٢بٍىقُّ )  قاؿمث (  ا٤بر)  كقاؿ يف الرعد   ( . تًٍلكى آايى
 ( . ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي ًإلىٍيكى لًتيٍخرًجى النَّاسى ًمنى الظُّليمىاًت ًإذلى النُّورً )  مث قاؿ(  الىر)  كقاؿ يف سورة ا٣بليل 
تي اٍلًكتىاًب كىقػيٍرآفو مًُّبْبو تًٍلكى آ) مث قاؿ ( الىر)  كقاؿ يف سورة ا٢بجر  . )العذب  كىكذا يف سائر القرآف إال يف سورة مرمي كالقلم( ايى

 النمّب( .
رٞبو هللا فقاؿ بعدما رجح ىذا القوؿ : ... أف ىذا القرآف دل أيت بكلمات ، أك ٕبركؼ  ورجح ىذا القوؿ الشيخ ابن عثيمني

 ٍب ال تعدك ما يتكلم بو البشر ، كمع ذلك فقد أعجزىم .خارجة عن نطاؽ البشر ، كإ٭با ىي من ا٢بركؼ ال
 ألف الفصل حاصل بدكهنا . فهذا ضعيفمن قاؿ إ٭با ذكرت ليعرؼ هبا أكائل السور ،  وأما قوؿ ، 
 بل ابتدئ هبا لتفتح الستماعها أ٠باع ا٤بشركْب إذا تواصوا ابإلعراض عن القرآف إذا تبل عليهم ، كىذا  وقوؿ من قاؿ :

 نو لو كاف كذلك لكاف ذلك يف ٝبيع السور ال يكوف يف بعضها .          ضعيف ، أل

  ( حرفان ٯبمعها قو٥بم : نص حكيم قاطع لو سر  ُْعدد ىذه ا٢بركؼ ا٤بقطعة ) 
  ( سورة اب٢بركؼ ا٤بقطعة .  ِٗافتتح هللا عز كجل ) 
 ،  أم: ىذا كتاب أنزؿ إليك، أم: من ربك(  ِكَتاٌب أُنِزَؿ ِإلَْيَك )  
  يقوؿ تعاذل لرسولو دمحم : قاؿ السعدي أم: كتاب جليل حول كل ما ٰبتاج  (ًكتىابه أينزؿى ًإلىٍيكى   ) لو عظمة القرآف ان مبين

  .مفصبلن  ان إليو العباد، كٝبيع ا٤بطالب اإل٥بية، كا٤بقاصد الشرعية، ٧بكم
 : ك٠بي القرآف كتاابن 
يده بى ألنو مكتوب يف اللوح احملفوظ : كما قاؿ تعاذل )   ( . يف لىٍوحو ٧بىٍفيوظو .  ٍل ىيوى قػيٍرآفه ٦بًى

 (  أبًىٍيًدم سىفىرىةو   مىٍرفيوعىةو ميطىهَّرىةو .  يف صيحيفو ميكىرَّمىةو .  فىمىٍن شىاءى ذىكىرىهي كىو مكتوب يف الصحف الٍب أبيدم ا٤ببلئكة : قاؿ تعاذل )
 كىو مكتوب يف الصحف الٍب أبيدينا ، كنقرؤه من ىذه الكتب .

 .كإ٭با قيل : أيٍنزًؿى كدل يقل أنزلو اّلٌل كأنزلناه ، لئليذاف أبف ا٤بنزؿ مستغن عن التعريف لشرفو كغاية ظهوره 
ْنوُ  )  يف تفسّب ا٢برج قوالف :  ( َفاَل َيُكن ِف َصْدِرَؾ َحَرٌج مِّ

 ا٢برج الضيق ، كا٤بعُب : ال يضيق صدرؾ بسبب أف يكذبوؾ يف التبليغ. األوؿ :
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 أم ال يكن يف صدرؾ ضيق عن تبليغ ما أمرت ،  كٝبهور العلماء : على أف ا٤براد اب٢برج يف اآلية الضيق يطي :قاؿ الشنق
مع كضوح  بو لشدة تكذيبهم لك ، ألف ٙبمل عداكة الكفار ، كالتعرض لبطشهم ٩با يضيق بو الصدر ، ككذلك تكذيبهم لو 

أخرجو مسلم. كالثلغ : الشدخ  (إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة )  ؿ صدقو اب٤بعجزات الباىرات ٩با يضيق بو الصدر. كقد قا
 كقيل ضرب الرطب ابليابس حٌب ينشدخ ، كىذا البطش ٩با يضيق بو الصدر.

رًؾه بػىٍعضى مىا يوحى ًإلىٍيكى كىضىآًئقه بًًو صىٍدريؾى ) كيدؿ ٥بذا الوجو يف اآلية قولو تعاذل  نػىٍعلىمي أىنَّكى يىًضيقي كىلىقىٍد ) ، كقولو ( فػىلىعىلَّكى اتى
رًًىٍم ًإف دلٍَّ يػيٍؤًمنيوٍا هبذا ا٢بديث أىسىفان ) ، كقولو  (صىٍدريؾى ٗبىا يػىقيوليوفى  ًخعه نػٍَّفسىكى على آَثى ًخعه نػٍَّفسىكى أىالَّ ) كقولو  ( فػىلىعىلَّكى ابى لىعىلَّكى ابى

 ( .يىكيونيوٍا ميٍؤًمًنْبى 
كىمىا )، كقولو  (لٍَّيسى عىلىى األعمى حىرىجه  )كذلك معركؼ يف كبلمهم ، كمنو قولو تعاذل ، ضيقأف ا٢برج يف لغة العرب: اله : كيؤيد

 ت .شديد الضيق إذل غّب ذلك من اآلاي: أم  (ٯبىٍعىٍل صىٍدرىهي ضىيًٌقان حىرىجان  )، كقولو  (جىعىلى عىلىٍيكٍم يف الدين ًمٍن حىرىجو 
أم ال يكن يف صدرؾ شك يف كوف ىذا القرآف حقان ، كعلى ىذا  شك منو ،: أم  ( حىرىجه ٌمٍنوي صىٍدرًؾى  فىبلى يىكين يًف : )  والثاين

فىًإف   )، كقولو  (ا٢بق ًمن رَّبًٌكى فىبلى تىكيٍن مًٌن ا٤بمَبين  )كقولو  (ا٢بق ًمن رَّبًٌكى فىبلى تىكيونىنَّ ًمنى ا٤بمَبين ) القوؿ فاآلية ، كقولو تعاذل 
 ( .ا٤بمَبين آ أىنزىٍلنىآ ًإلىٍيكى فىاٍسأىًؿ الذين يػىٍقرىءيكفى الكتاب ًمن قػىٍبًلكى لىقىٍد جىآءىؾى ا٢بق ًمن رَّبًٌكى فىبلى تىكيونىنَّ ًمنى كينتى يف شىكٌو ٩بًٌَّ 

 .  كا٤بمَبم : ىو الشاؾ. ألنو مفتعل من ا٤برية كىي الشك ، كعلى ىذا القوؿ فا٣بطاب للنيب 
 .   )  أضواء البياف ( .لقرآف كا٤براد هنى غّبه عن الشك يف ا

  : فا٣بطاب للنيب كعلى القوؿ الثاين .كا٤براد بو غّبه 
بًٌكى فىبلى تىكيونىنَّ ًمنى فىًإف كينتى يًف شىكٌو ٩بًٌَّآ أىنزىٍلنىآ ًإلىٍيكى فىاٍسأىًؿ الذين يػىٍقرىءيكفى الكتاب ًمن قػىٍبًلكى لىقىٍد جىآءىؾى ا٢بق ًمن رَّ ) كقولو 
 ( . ا٤بمَبين

 . أم: أنزؿ إليك لتنذر بو الكافرين (لُِتنِذَر بِِو  )
 : لًتينًذرى  )، كقولو ( كىتػيٍنًذرى بًًو قػىٍومان لٌُّدا )دل يبْب ىنا ا٤بفعوؿ بو لقولو النذر، كلكنو بينو يف مواضع أخر كقولو  قاؿ الشنقيطي

ؤيىيٍم   إذل غّب ذلك من اآلايت.( قػىٍومان مَّآ أينًذرى آَبى
  : ىو اإلعبلـ ا٤بقركف ابلتخويف .اإلنذار 
 يتذكركف بو كيتعظوف .( َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِننَي ) 
 ( كىذىكًٌٍر فىًإفَّ الذًٌٍكرىل تىنفىعي اٍلميٍؤًمًنْبى كالذكرل : ىي االتعاظ ، ألف ا٤بؤمنْب يذكرىم فتنفعهم الذكرل ، قاؿ تعاذل. ) 
  : نذار فاإل (ًذرى بًًو كذكرل لًٍلميٍؤًمًنْبى لًتين)ة بْب اإلنذار كالذكرل يف قولو كقد ٝبع تعاذل يف ىذه اآلية الكرٲبقاؿ الشنقيطي

رى بًًو ا٤بتقْب )، كيدؿ لذلك قولو تعاذل للكفار، كالذكرل للمؤمنْب هي بًلىسىاًنكى لًتػيبىشًٌ فىًإفَّ كىذىكًٌٍر )كقولو ( كىتػيٍنًذرى بًًو قػىٍومان لٌُّدان فىًإ٭بَّىا يىسٍَّرانى
 ( .فىذىكًٌٍر ابلقرآف مىن ٱبىىاؼي كىًعيد)كقولو  (عي ا٤بؤمنْبالذكرل تىنفى 

ًإ٭بَّىا تينًذري  )كال ينايف ما ذكران من أف اإلنذار للكفار ، كالذكرل للمؤمنْب. أنو قصر اإلنذار على ا٤بؤمنْب دكف غّبىم يف قولو تعاذل 
ٍرهي ٗبىٍغًفرىةو  . ألنو مبل كاف االنتفاع ابإلنذار مقصوران عليهم ، صار اإلنذار  ( كىأىٍجرو كىرميو مىًن اتبع الذكر كىخًشيى الرٞبن ابلغيب فػىبىشًٌ

 كأنو مقصور عليهم ، ألف ما ال نفع فيو فهو كالعدـ.
 كمن أساليب اللغة العربية : التعبّب عن قليل النفع أبنو ال شيء.

 الفوائد :
 نها سائر الكبلـ ، كقد عجزت العرب أف أيتوا بسورة مثلو .إعجاز القرآف ، فإنو مكٌوف من جنس ا٢بركؼ الٍب يتألف م -ُ



4 

 

 أف من أ٠باء القرآف الكتاب . -ِ
 تشريف كتعظيم للقرآف . -ّ
 أف القرآف منزؿ غّب ٨بلوؽ . -ْ
 إثبات علو هللا تعاذل . -ٓ
 . أف القرآف منزؿ على دمحم  -ٔ
 عبد مربوب يوجو إليو األكامر من ربو . أف النيب -ٕ
 سلم أف ينشرح قلبو ٤با يف القرآف .على ا٤ب-ٖ
 عدـ ا٣بوؼ من تكذيب ا٤بكذبْب . -ٗ

 كتثبيتو . عناية هللا بنبيو  -َُ
 منذر للجميع . أف النيب -ُُ
 أف القرآف ذكرل يتذكر بو من يؤمن بو .-ُِ
 ( . (ٖلَِياء َقِلياًل مَّا َتذَكَُّروَف )اتَِّبُعوْا َما أُنِزَؿ ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكْم َواَل تَػتَِّبُعوْا ِمن ُدونِِو َأوْ  ) 

 [ . ّ] األعراؼ : 
---------- 

 أم: اقتفوا آَثر النيب األمي الذم جاءكم بكتاب أنزؿ إليكم من رب كٌل شيء كمليكو،( اتَِّبُعوْا َما أُنِزَؿ ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكْم  ) 
  : زؿ على الرسوؿ.كإ٭با أن (أينزًؿى ًإلىٍيكيمي )فإف قيل : ٤باذا قاؿ 

 قلنا : إنو منزؿ على الكل ٗبعُب أنو خطاب للكل.
 ٤با ذكر تعاذل أف ىذا الكتاب أنزؿ إذل الرسوؿ أمر األمة ابتٌباعو كما أنزؿ إليكم يشمل القرآف كالسنة لقولو :  قاؿ أبو حياف
 ( .كما ينطق عن ا٥بول إف ىو إال كحي يوحى  )
 أم: ال ٚبرجوا عما جاءكم بو الرسوؿ إذل غّبه، فتكونوا قد عدلتم عن حكم هللا إذل حكم غّبه. (ْولَِياء َواَل تَػتَِّبُعوْا ِمن ُدونِِو أَ ) 
 أم : تتذكركف تذكران قليبلن ، قاؿ ا٣بازف : أم ما تتعظوف إال قليبلن .( قَِلياًل مَّا َتذَكَُّروَف ) 

ًبيًل اّللًَّ  ) كقولو (ْبى كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٗبيٍؤًمنً )  كقولو كىمىا  )كقولو:  ( كىًإٍف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن يًف األٍرًض ييًضلُّوؾى عىٍن سى
 ( .يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم اًبّللًَّ ًإال كىىيٍم ميٍشرًكيوفى 

 الفوائد :
 كجوب اتباع القرآف كالعمل بو . -ُ
 أف القرآف منزؿ من هللا .-ِ
 هللا . ٙبرمي ٙبكيم غّب شرع -ّ
 إثبات الربوبية العامة هلل تعاذل .-ْ
 ٙبرمي اتباع غّب القرآف من الشياطْب كاألحبار كالرىباف .-ٓ
 سنة هللا يف أف من يتبع ا٢بق ىو األقل .-ٔ
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ًَ َأْو ُىػػْم قَػػ ئُِلوَف ))  ػػن قَػْريَػػٍة َأْىَلْكَناَىػػا َفََباءَىػػا  َُْسػػَنا بَػيَػػا ْم ِإْذ َجػػاءُىْم  َُْسػػَنا ِإالَّ َأف قَػػاُلوْا ِإََّّ ُكنَّػػا ( َفَمػػا َكػػاَف َدْعػػَواىُ ٗوََكػػم مِّ
 ( . (ٚ( فَػَلنَػُقصَّنَّ َعَلْيِهم ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغ ئِِبنَي )ٙ( فَػَلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنَي )٘ظَاِلِمنَي )

 [ . ٕ -ْ] األعراؼ : 
------------- 

 أم : ككثّب من القرل أىلكناىا ، كا٤براد ابلقرية أىلها . (وََكم مِّن قَػْريٍَة َأْىَلْكَناَىا ) 
  تدؿ على الكثرة ، ك"رب" موضوعة للقلة. (  كم)  : يقاؿ ابن اجلوز 
  ػا كىًىػيى )  قػاؿ تعػاذلكإىبلؾ القرل بسبب ظلمهم ككفػرىم ، كمػا ػأىيًٌٍن  ًمػٍن قػىٍريىػةو أىٍىلىٍكنىاىى اًكيىػةه عىلىػى عيريكًشػهىا فىكى ػةه فىًهػيى خى ظىاًلمى

 ( .كىبًٍئرو ميعىطَّلىةو كىقىٍصرو مىًشيدو 
 : قيل : يف اآلية ٧بذكؼ كالتقدير : ككم من أىل قرية كيدؿ عليو كجوه : قاؿ الرازي 
 كالبأس ال يليق إال ابألىل.(  فىجىاءىىا أبىٍسينىا) قولو  أحدىا : 

 فعاد الضمّب إذل أىل القرية. (قىائًليوفى أىٍك ىيٍم ) قولو  واثنيها :
 أف الزجر كالتحذير ال يقع للمكلفْب إال إبىبلكهم. واثلثها :
 أف معُب البيات كالقائلة ال يصح إال فيهم. ورابعها :

 كأٌمػا عػػاد فأٌمػا ٜبػػود فػأىلكوا ابلطٌاغيػػة  )كإ٭ٌبػػا خيػٌص ابلػذٌكر إىػػبلؾ القػرل ، دكف ذكػػر األمػم كمػػا يف قولػو :  قػاؿ ابػػن عا ػور
ـٌ القػرل ، فناسػب أف يكػوف هتديػد أىلهػا ٗبػا أصػاب ( فأىلكوا بريح صرصر عاتية  ، ألٌف ا٤بواجهْب ابلٌتعريض ىم أىل مٌكة كىي أ

 كاإلىبلؾ : اإلفناء كاالستئصاؿ.،  ابلقرية دكف أىلها لقصد اإلحاطة كالٌشموؿ( أىلكنا  )القرل كأىلها كألٌف تعليق فعل 
 أم : عذابنا . ( َناَفََباءَىا  َْسُ ) 
 إ٭با أاتىا البأس قبل اإلىبلؾ ، فكيف يقدَّـ ا٥ببلؾ؟ فعنو ثبلثة أجوبة. فإف قيل : 

 الفاء ٗبعُب الواك ، فبل يلـز الَبتيب. فقيل :
 ( .رجيم فىًإذىا قػىرىٍأتى القرآف فاستعذ ابهلل ًمنى الشيطاف ال )كقيل : أم ككم من قرية أردان إىبلكها فجاءىا أبسنا ؛ كقولو 

 كقيل : إف ا٥ببلؾ كاقع ببعض القـو ؛ فيكوف التقدير : ككم من قرية أىلكنا بعضها فجاءىا أبسنا فأىلكنا ا١بميع.
 كقيل : ا٤بعُب ككم من قرية أىلكناىا يف حكمنا فجاءىا أبسنا.

 كقيل : أىلكناىا إبرسالنا مبلئكة العذاب إليها ، فجاءىا أبسنا كىو االستئصاؿ.
 العذاب اآليت على النفس.كالبأس : 

 كقيل : ا٤بعُب أىلكناىا فكاف إىبلكنا إايىم يف كقت كذا ؛ فمجيء البأس على ىذا ىو اإلىبلؾ.
(  ًَ   .أم: ليبلن ( بػىيىااتن  )أم: فكاف منهم من جاءه أمر هللا كأبسو كنقمتو  ( بَػَيا
ٍو ،  من القيلولة، كىي: االسَباحة كسط النهار (َأْو ُىْم قَ ئُِلوَف  )  .ككبل الوقتْب كقت غىٍفلة ك٥بى
ػػوف  تعػػاذل ) كمػػا قػػاؿ   ئًمي ػػٍم انى ػػنىا بػىيىػػااتن كىىي ٍتًػػيػىهيٍم أبىٍسي ٍتًيػىهي  أىكى . أىفىػػأىًمنى أىٍىػػلي اٍلقيػػرىل أىٍف أيى ػػنىا ضي ػػػػػػػػػأىًمػػنى أىٍىػػلي اٍلقيػػرىل أىٍف أيى ػػٍم ػػػػػػػػػػٍم أبىٍسي حنى كىىي

 ( .يػىٍلعىبيوفى 
ٍتًيػىهيمي اٍلعىذىابي ًمٍن حىٍيثي ال يىٍشعيريكفى أىفىأىًمنى ا)  كقاؿ  * أىٍك أيىٍخيػذىىيٍم يف تػىقىلُّػًبًهٍم لًَّذينى مىكىريكا السَّيًٌئىاًت أىٍف ٱبىًٍسفى اّللَّي هًبًمي األٍرضى أىٍك أيى

 ( .مه فىمىا ىيٍم ٗبيٍعًجزًين * أىٍك أيىٍخيذىىيٍم عىلىى ٚبىىوُّؼو فىًإفَّ رىبَّكيٍم لىرىءيكؼه رىًحي
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 : كإ٭با خص كقٍب الدعة كالسكوف ألف ٦بيء العذاب فيهما أفظع كأىوؿ ٤با فيو من البغت كالفجأة قاؿ ابن عطية . 
 واىي ، كال أيمػػن صػػفو كمػػن العػػرب الػػٍب مخػػذىا مػػن ىػػاتْب اآليتػػْب أف العاقػػل ىػػو الػػذم ٰبػػافظ علػػى أداء األكامػػر كاجتنػػاب النػػ

 اتو كصلتو بربو مبنية على ا٣بوؼ كالرجاء فإنو فىبل أيىٍمىني مىٍكرى اّللًَّ ًإالَّ اٍلقىٍوـي ا٣ٍباًسريكفى.، كرخاء األايـ ، بل يعيش حي الليارل
 : مباحث 

 أواًل : أخرب هللا أنو أىلك كثرياً من القرى .
 ( .كىكىم مًٌن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا فىجىاءىىا أبىٍسينىا بػىيىااتن أىٍك ىيٍم قىآئًليوفى قاؿ تعاذل )

 ( .كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا ًمنى اٍلقيريكًف ًمن بػىٍعًد نيوحو كىكىفىى ًبرىبًٌكى ًبذينيوًب ًعبىاًدًه خىًبّبىان بىًصّبان كقاؿ تعاذل )
َثن كىرًٍئيان كقاؿ تعاذل ) لىهيم مًٌن قػىٍرفو ىيٍم أىٍحسىني أىَثى  ( .كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا قػىبػٍ
 ( .ني ميٍهًلكيوىىا قػىٍبلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة أىٍك ميعىذًٌبيوىىا عىذىاابن شىًديدان كىافى ذىًلك يف اٍلًكتىاًب مىٍسطيوران كىًإف مَّن قػىٍريىةو ًإالَّ ٫بىٍ كقاؿ تعاذل )
 ( .كىكىٍم قىصىٍمنىا ًمن قػىٍريىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن كىأىنشىٍأانى بػىٍعدىىىا قػىٍومان آخىرًينى كقاؿ تعاذل )

 القرى واألمم بسبب ذنوهبم وكفرىم .اثنياً : أخرب هللا أف ىالؾ 
نًبًو قاؿ تعاذل )  ( .فىكيبٌلن أىخىٍذانى ًبذى

ٍهًلًكًهم مٍَّوًعدان كقاؿ تعاذل )  ( .كىتًٍلكى اٍلقيرىل أىٍىلىٍكنىاىيٍم لىمَّا ظىلىميوا كىجىعىٍلنىا ًلمى
ٍأًب آًؿ ًفٍرعىٍوفى كىالًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم كىذَّبيوٍا َبً كقاؿ تعاذل ) تًنىا فىأىخىذىىيمي اّلٌلي ًبذينيوهًبًٍم كىاّلٌلي شىًديدي اٍلًعقىاًب كىدى  ( .ايى
 ( . كىلىقىٍد أىٍىلىٍكنىا اٍلقيريكفى ًمن قػىٍبًلكيٍم لىمَّا ظىلىميواٍ كقاؿ تعاذل )
 ( .كىمىا كينَّا ميٍهًلًكي اٍلقيرىل ًإالَّ كىأىٍىليهىا ظىاًلميوفى كقاؿ تعاذل )
 ( .صىٍمنىا ًمن قػىٍريىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن كىأىنشىٍأانى بػىٍعدىىىا قػىٍومان آخىرًينى كىكىٍم قى كقاؿ تعاذل )

 اثلثاً : أف هللا ال يهلك القرى حىت يرسل إليهم الرسل .
 ( .مىا كينَّا ميعىذًًٌبْبى حىٌبَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن قاؿ تعاذل )ك 
 ( .ا مينًذريكفى كىمىا أىٍىلىٍكنىا ًمن قػىٍريىةو ًإالَّ ٥بىى كقاؿ تعاذل )

تًنىا كقاؿ تعاذل ) ك  ليو عىلىٍيًهٍم آايى  ( .مىا كىافى رىبُّكى ميٍهًلكى اٍلقيرىل حىٌبَّ يػىبػٍعىثى يًف أيمًٌهىا رىسيوالن يػىتػٍ
 رابعاً : أف هللا يقص خرب األمم السابقة للعربة واالتعاظ .

أىفػىلىٍم يىًسّبيكا يًف اأٍلىٍرًض  .ًلمىةه فىًهيى خىاًكيىةه عىلىى عيريكًشهىا كىبًٍئرو مُّعىطَّلىةو كىقىٍصرو مًَّشيدو فىكىأىيًٌن مًٌن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا كىًىيى ظىاقاؿ تعاذل )
 . ( ًٍب يف الصُّديكرً اٍلقيليوبي الَّ فػىتىكيوفى ٥بىيٍم قػيليوبه يػىٍعًقليوفى هًبىا أىٍك آذىافه يىٍسمىعيوفى هًبىا فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلىًكن تػىٍعمىى 

 ( .فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى كقاؿ تعاذل )
ًت لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى كقاؿ تعاذل )  ( .كىلىقىٍد أىٍىلىٍكنىا مىا حىٍولىكيم مًٌنى اٍلقيرىل كىصىرَّفٍػنىا اآٍلايى
ريكا اأٍلىٍرضى كىعىمىريكىىا أىٍكثػىرى أىكىدلٍى يىًسّبيكا يف اأٍلىٍرًض فػىيىنظيريكا  كقاؿ تعاذل ) ٩بَّا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم كىانيوا أىشىدَّ ًمنػٍهيٍم قػيوَّةن كىأىَثى

 ( . عىمىريكىىا
 خامساً : أخرب تعاىل أف أىل الرتؼ والغىن ىم من يكذب ابلرسوؿ من القرى .

ٍلنىا مً قاؿ تعاذل ) رً كىكىذىًلكى مىا أىٍرسى ءانى عىلىى أيمَّةو كىًإانَّ عىلىى آَثى  ًىم ن قػىٍبًلكى يف قػىٍريىةو مًٌن نًَّذيرو ًإالَّ قىاؿى ميتػٍرىفيوىىا ًإانَّ كىجىٍدانى آابى
 ( . مٍُّقتىديكف

ٍلنىا يًف قػىٍريىةو مًٌن نًَّذيرو ًإالَّ قىاؿى ميتػٍرىفيوىىا ًإانَّ ٗبىا أيٍرًسٍلتيم بً كقاؿ تعاذل )  ( . ًو كىاًفريكفى كىمىا أىٍرسى
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 سادساً : أخرب تعاىل لو أف أىل القرى آمنوا لكاف خريًا ذلم .
 ( .كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوٍا كىاتػَّقىوٍا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمىاًء كىاألىٍرًض قاؿ تعاذل )

أم: فما كاف قو٥بم عند ٦بيء العذاب إال أف اعَبفوا بػذنوهبم،  ( َأف قَاُلوْا ِإََّّ ُكنَّا ظَاِلِمنَي َفَما َكاَف َدْعَواُىْم ِإْذ َجاءُىْم  َُْسَنا ِإالَّ ) 
  . كأهنم حقيقوف هبذا

أهٌنػػػم ظلمػػػوا أنفسػػػهم ابلعنػػػاد ، كتكػػػذيب الٌرسػػػل ، كاإلعػػػراض عػػػن اآلايت ، كصػػػم األذاف عػػػن الوعيػػػد  أم :(  ِإََّّ ُكنَّػػػا ظَػػػاِلِمنيَ )  
كال  )، كذلػػك موضػػع االعتبػػار للمخػػاطبْب بقولػػو ( إٌف الشػػرؾ لظلػػم عظػػيم  ) لػػك ٯبمعػػو اإلشػػراؾي ابهلل ، قػػاؿ تعػػاذل كالػػوعظ ، كذ

 ( تتبعوا من دكنو أكلياء 
ػا يػىرٍكيضيػوفى فػىلىمَّا أىحىسُّوا . بػىٍعدىىىا قػىٍومنا آخىرًينى ان كىأىٍنشىأٍ . كىكىٍم قىصىٍمنىا ًمن قػىٍريىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن )  كما قاؿ تعاذل هى ػٍم ًمنػٍ ػنىا ًإذىا ىي ال  .أبىٍسى

فىمىا زىالىٍت تًٍلكى دىٍعوىاىيٍم حىػٌبَّ جىعىٍلنىػاىيٍم . ا ظىاًلًمْبى تػىرٍكيضيوا كىاٍرًجعيوا ًإذلى مىا أيٍترًفٍػتيٍم ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍم لىعىلَّكيٍم تيٍسأىليوفى. قىاليوا ايى كىيٍػلىنىا ًإانَّ كينَّ 
 ( .ًدين حىًصيدنا خىامً 

 يف ىذه اآلية الداللة الواضحة على صحة ما جاءت بو الركاية عن رسوؿ هللا  -رٞبو هللا  - قاؿ ابن جرير  مػا ىلػك قػـو
حٌب يعذركا من أنفسهم " حدثنا بذلك ابن ٞبيد. حدثنا جرير عن أيب سناف عن عبد ا٤بلك بػن ميسػرة الػزراد قػاؿ : قػاؿ عبػد هللا 

قػاؿ : قلػت لعبػد هللا كيػف يكػوف ذلػك؟ قػاؿ : فقػرأ  (ما ىلك قػـو حػٌب يعػذركا مػن أنفسػهم  )   بن مسعود : قاؿ رسوؿ هللا
 ( .فىمىا كىافى دىٍعوىاىيٍم ًإٍذ جىآءىىيٍم أبىٍسينىآ ًإالَّ أىف قالوا ًإانَّ كينَّا ظىاًلًمْبى ) ىذه اآلية 

  ( َفَما َكاَف َدْعَواُىمْ قولو تعاىل  ) ...: ا .ل القرية الٍب جاءىا أبسنفما كاف دعاء أى أم 
 . كالدعول ىنا ٗبعُب الدعاء ، كرجحو الطربم ، كقيل : ٗبعُب االدعاء 
 كحكى النحويوف : اللهم أشركنا يف صاحل دعول من دعاؾ.( ، كىآًخري دىٍعوىاىيٍم  )كمنو قولو ، الدعول الدعاء  : قاؿ القرطيب 

 كقد تكوف الٌدعول ٗبعُب االٌدعاء.
 كيتوجػػو أف يكػػوف أيضػػان ٗبعػػُب االدعػػاء ، ألف مػػن انلػػو مكػػركه أك حزبػػو حػػادث فمػػن شػػأنو أف يػػدعو كمػػا  : ابػػن عطيػػة  قػػاؿ

ذىب إليو ا٤بفسركف يف فعل ىؤالء ا٤بذكورين يف ىذه اآلية ، كمن شأنو أيضان أف يدعي معاذير كأشياء ٙبسن حالو كتقيم حجتو يف 
 ا .ك٫بوىزعمو ، فيتجو أف يكوف ىؤالء ٕباؿ من يدعي معاذير 

أم : لنسػػألن األمػم قاطبػػة ىػػل بلغكػػم الرسػػل كمػػاذا أجبػتم ؟ كا٤بقصػػود مػػن ىػػذا السػػؤاؿ التقريػػع ( فَػَلَنْسػػأََلنَّ الَّػػِذيَن ُأْرِسػػَل ِإلَػػْيِهْم  )
 كالتوبيخ للكفار ؟

 تيمي اٍلميٍرسىًلْبى )  كقولو تعاذل بػٍ ػتيٍم قىػاليوا ال ًعٍلػمى لىنىػا  يػىٍوـى )  كقولو (  كىيػىٍوـى يػينىاًديًهٍم فػىيػىقيوؿي مىاذىا أىجى ػعي اّللَّي الرُّسيػلى فػىيػىقيػوؿي مىػاذىا أيًجبػٍ ٯبىٍمى
 . فالرَّبُّ تبارؾ كتعاذل يـو القيامة يسأؿ األمم عما أجابوا رسلو فيما أرسلهم بو( ًإنَّكى أىٍنتى عىبلـي اٍلغيييوًب 

  كؿ عػػن كيفيػػة أعمالػػو ، فلمػػا أخػػرب هللا عػػنهم يف اآليػػة كلقائػػل أف يقػػوؿ : ا٤بقصػػود مػػن السػػؤاؿ أف ٱبػػرب ا٤بسػػؤ : قػػاؿ الػػرازي
فػىلىنػىقيصَّنَّ عىلىػٍيًهم ) ا٤بتقدمة أهنم يقركف أبهنم كانوا ظا٤بْب ، فما الفائدة يف ذكر ىذا السؤاؿ بعده ؟ كأيضان قاؿ تعاذل بعد ىذه اآلية 

 فإذا كاف يقصو عليهم بعلم ، فما معُب ىذا السؤاؿ ؟(  ًبًعٍلمو 
أهنػػم ٤بػػا أقػػركا أبهنػػم كػػانوا ظػػا٤بْب مقصػػرين ، سػػئلوا بعػػد ذلػػك عػػن سػػبب ذلػػك الظلػػم كالتقصػػّب ، كا٤بقصػػود منػػو التقريػػع كا١بػػواب : 

 كالتوبيخ.
 كسؤا٥بم سؤاؿ تقرير كتوبيخ كإفضاح.:  وقاؿ القرطيب 
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 ؟أم : كلنسألن الرسل أيضان ىل بلغوا الرسالة كأدكا األمانة ( َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنَي ) 
تيٍم قاؿ تعاذل ) يسأؿ ا٤برسلْب عما أجابتهم بو أ٩بهم  فاهلل  ( .يػىٍوـى ٯبىٍمىعي هللا الرسل فػىيػىقيوؿي مىاذىآ أيًجبػٍ
  ػػلي ، كمػػاذا أجبػػتم؟  (فلنسػػألنَّ الػػذين أيرسػػل إلػػيهم  )قولػػو تعػػاذل  : يوقػػاؿ ابػػن اجلػػوز يعػػِب : األمػػم ييسػػأىلوف : ىػػل بلَّغكػػم الرُّسي

 ؟ غتم ، كماذا أيجبتمكيسأؿ الرسل : ىل بػىلَّ 
 : : سػػؤاؿ األمػػم تقريػػر كتػػوبيخ يعقػػب الكفػػار كالعصػػاة نكػػاالن كعػػذاابن ، كسػػؤاؿ الرسػػل أتنػػيس يعقػػب األنبيػػاء   قػػاؿ أبػػو حيػػاف

 كرامة كثواابن .
 (  فػىلىنىٍسأىلىنَّ الًَّذينى أيٍرًسلى ًإلىٍيًهٍم كىلىنىٍسأىلىنَّ اٍلميٍرسىًلْبى )  قولو تعاذل : يقاؿ  الشنقيط. 

ػػػانيوا ) ىػػػذه اآليػػػة الكرٲبػػػة تػػػدؿ علػػػى أف هللا يسػػػأؿ ٝبيػػػع النػػػاس يػػػـو القيامػػػة كنظّبىػػػا قولػػػو تعػػػاذل ػػػا كى فػىوىرىبًٌػػػكى لىنىٍسػػػأىلىنػَّهيٍم أىٍٝبىعًػػػْبى، عىمَّ
بػٍ )  ، كقولو(  كىًقفيوىيٍم ًإنػَّهيٍم مىٍسؤيكليوفى )  ، كقولو(يػىٍعمىليوفى   ( . تيمي اٍلميٍرسىًلْبى كىيػىٍوـى يػينىاًديًهٍم فػىيػىقيوؿي مىاذىا أىجى

ػػافّّ )  كقػػد جػػاءت آايت أخػػر تػػدؿ علػػى خػػبلؼ ذلػػك كقولػػو  كىال ييٍسػػأىؿي عىػػٍن )  ككقولػػو (  فػىيػىٍومىئًػػذو ال ييٍسػػأىؿي عىػػٍن ذىنٍبًػػًو ًإنٍػػسه كىال جى
 ( . ذينيوهًبًمي اٍلميٍجرًميوفى 

 كا١بواب عن ىذا من ثبلثة أكجو:
ىػػػو أف السػػػؤاؿ قسػػػماف: سػػػؤاؿ تػػػوبيخ كتقريػػػع، كأداتػػػو غالبػػػا )دل ( ، كسػػػؤاؿ اسػػػتخبار كىػػػو أكجههػػػا لداللػػػة القػػػرآف عليػػػو ك  األوؿ:

كاستعبلـ كأداتو غالبا )ىل( فا٤بثبت ىو سؤاؿ التوبيخ كالتقريع، كا٤بنفي ىو سؤاؿ: االستخبار كاالستعبلـ ، كجو داللة القرآف على 
 ( . كىًقفيوىيٍم ًإنػَّهيٍم مىٍسؤيكليوفى، مىا لىكيٍم ال تػىنىاصىريكفى )  ىذا أف سؤالو ٥بم ا٤بنصوص يف القرآف كلو توبيخ كتقريع كقولو

ا أىـٍ أىنٍػتيٍم ال تػيٍبًصريكفى )  ككقولو   ( . أىفىًسٍحره ىىذى
ًٍتكيٍم ريسيله ًمٍنكيمٍ )  ككقولو  ( . أىدلٍى أيى

ػٍم نىػًذيره )  ككقولػو  ًٍتكي ا أجبػتم لتػوبيخ الػػذين كػذبوىم كسػؤاؿ ا٤بػػوؤكدة أبم إذل غػػّب ذلػك مػن اآلايت ، كسػؤاؿ هللا للرسػػل مػاذ(  أىدلٍى أيى
 ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها.

 أف يف القيامة مواقف متعددة ففي بعضها يسألوف كيف بعضها ال يسألوف. الوجو الثاين:
 ىػػو مػػا ذكػػره ا٢بليمػػي مػػن أف إثبػػات السػػؤاؿ ٧بمػػوؿ علػػى السػػؤاؿ عػػن التوحيػػد كتصػػديق الرسػػل ، كعػػدـ السػػؤاؿ الوجػػو الثالػػث:

ػًلْبى )٧بموؿ علػى مػا يسػتلزمو اإلقػرار ابلنبػوات مػن شػرائع الػدين كفركعػو ، كيػدؿ ٥بػذا قولػو تعػاذل فيقػوؿ:  ػتيمي اٍلميٍرسى بػٍ كالعلػم  (مىػاذىا أىجى
 عند هللا تعاذل. 

 أم : سنخربىم ٗبا عملوا يف يـو ا٢بساب ، كالقص اإلخبار . (فَػَلنَػُقصَّنَّ َعَلْيِهم ِبِعْلٍم ) 
 ـو القيامة، فيتكلم ٗبا كانوا يعملوفيوضع الكتاب ي . 
يعِب: أنو تعػاذل ٱبػرب عبػاده يػـو القيامػة ٗبػا قػالوا كٗبػا عملػوا، مػن قليػل ككثػّب، كجليػل كحىًقػّب؛ ألنػو تعػاذل شػهيد  (َوَما ُكنَّا َغ ئِِبنَي ) 

كىمىا تىٍسقيطي ًمٍن كىرىقىػةو ًإال )  لصدكرعلى كل شيء، ال يغيب عنو شيء، كال يغفل عن شيء، بل ىو العادل ٖبائنة األعْب كما ٚبفي ا
ًبسو ًإال يف ًكتىابو ميًبْبو   ( .يػىٍعلىميهىا كىال حىبَّةو يف ظيليمىاًت األٍرًض كىال رىٍطبو كىال ايى

  م ٗبا عملوا بعلم منا ( فلنقصنَّ عليهم قولو تعاذل )  : يقاؿ ابن اجلوز  األمم.عن الرسل ك  (كما كنا غائبْب  )أم : فلنيخربهنَّ
 بػْب تعػاذل يف ىػذه اآليػة الكرٲبػة أنػو يقػص علػى عبػاده ( فػىلىنػىقيصَّنَّ عىلىٍيًهٍم ًبًعٍلمو كىمىا كينَّا غىػائًًبْبى  : قولو تعاذل )  شنقيطيقاؿ ال

نيا ، بػػل ىػػو يػػـو القيامػػة مػػا كػػانوا يعملونػػو يف الػػدنيا ، كأخػػربىم أبنػػو جػػل كعػػبل دل يكػػن غائبػػان عمػػا فعلػػوه أايـ فعلهػػم لػػو يف دار الػػد
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الرقيب الشهيد على ٝبيع ا٣بلػق ، احملػيط علمػو بكػل مػا فعلػوه مػن صػغّب ككبػّب ، كجليػل كحقػّب ، كبػْب ىػذا ا٤بعػُب يف آايت كثػّبة  
ػةو ًإالَّ ىيػوى سىاًدسيػهيٍم كىالى أدك ًمػن ذىلًػكى كىالى  )كقولو   ػٍم أىيٍػنى مىػا  مىػا يىكيػوفي ًمػن ٪بػول ثىبلىثىػةو ًإالَّ ىيػوى رىاًبعيهيػٍم كىالى ٟبىٍسى  أىٍكثػىػرى ًإالَّ ىيػوى مىعىهي

 ( .كىانيوٍا مثيَّ يػينػىبًٌئػيهيم ٗبىا عىًمليوٍا يػىٍوـى القيامة ًإفَّ هللا ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه 
 ( .مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينتيٍم  يػىٍعلىمي مىا يىًلجي يف األرض كىمىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا يىنزًؿي ًمنى السمآء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى  )كقولو  
ليػوٍا ًمٍنػوي ًمػن قػيػٍرآفو كىالى تػىٍعمىليػوفى ًمػٍن عىمىػلو ًإالَّ كينَّػا عىلىػٍيكيٍم شيػهيودان إً ) كقولو   ػٍأفو كىمىػا تػىتػٍ ٍذ تيًفيضيػوفى ًفيػًو كىمىػا يػىٍعػزيبي عىػن كىمىػا تىكيػوفي يف شى

ثٍػقىاًؿ ذىرَّةو يف األرض كىالى   ( .يف السمآء كىالى أىٍصغىرى ًمن ذلك كال أىٍكبػىرى ًإالَّ يف ًكتىابو مًُّبْبو رَّبًٌكى ًمن مًٌ
 الفوائد :

 أف هللا أىلك كثّباى من األمم كالقرل . -ُ
 عظمة هللا . -ِ
 قوة هللا كشدة بطشو . -ّ
 أف الذنوب كالتكذيب سبب ٥ببلؾ القرل . -ْ
 خطر الذنوب كا٤بعاصي .-ٓ
 أف يصيبو ما أصاب القرل ا٤بكذبة . ٯبب على العبد أف ٰبذر-ٔ
 ا٢بذر من األمن من مكر هللا تعاذل .-ٕ
 حكمة هللا يف تنويع أكقات العذاب على ا٤بكذبْب . -ٖ
 أف هللا ال يعذب أحدان إال بعد قياـ ا٢بجة عليو .-ٗ

 خطر الظلم .-َُ
.  أىٍكا أبىٍسىنىا قىاليوا آمىنَّا اًبّللًَّ كىٍحدىهي كىكىفىٍرانى ٗبىا كينَّا بًػًو ميٍشػرًًكْبى فػىلىمَّا رى أف االعَباؼ كالتوبة بعد حلوؿ العذاب ال ينفع قاؿ تعاذل ) -ُُ

 ( .اًلكى اٍلكىاًفريكفى فػىلىٍم يىكي يىنفىعيهيٍم ًإٲبىانػيهيٍم لىمَّا رىأىٍكا أبىٍسىنىا سينَّتى اّللًَّ الًٍَّب قىٍد خىلىٍت يف ًعبىاًدًه كىخىًسرى ىينى 
 ساب كا١بزاء يـو القيامة .إثبات ا٢ب-ُِ
 عمـو علم هللا تعاذل . -ُّ
 أف هللا ال يغيب عنو شيء لكماؿ علمو .-ُْ
 ا٢بذر من معصية هللا كحربو ، فإف هللا ال ٚبفى عليو خافية .-ُٓ
 ا٢بذر من أمراض القلوب كالرايء كالنفاؽ ، فإف هللا عليم بذات الصدكر .-ُٔ
( ُثَّ آلتِيَػنػَُّهم مِّن بَػنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأؽْلَاِِنِْم َوَعن ََشَ ئِِلِهْم ٙٔقْػُعَدفَّ ذَلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم )قَاَؿ فَِبَما َأْغَويْػَتِِن ألَ ) 

َها َمْذُؤوًما مَّْدُحورًا لََّمن تَِبَعَك ِمنػْ َٚٔواَل َتَُِد َأْكثَػَرُىْم َ اِكرِيَن )  ( ( . (ُٛٔهْم أَلْمألفَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْْتَِعنَي )( قَاَؿ اْخُرْج ِمنػْ
 [ . ُٖ-ُٔ] األعراؼ : 

-------------- 
عىثيوفى )ٱبرب تعاذل أنو ٤با أنظر إبليس (  قَاَؿ فَِبَما َأْغَويْػَتِِن )   كاستوثق إبليس بذلك، أخذ يف ا٤بعاندة كالتمرد، فقاؿ (ًإذلى يػىٍوـً يػيبػٍ
 ( .فىًبمىا أىٍغوىيٍػتىًِب )
 يف معُب ىذا اإًلغواء قوالف.ك 

 ) أم : كما أضللتِب ( . أحدٮبا : أنو ٗبعُب : اإًلضبلؿ ، قالو ابن عباس ، كا١بمهور.
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 أم : ىبلكان ، ذكره ابن األنبارم. (فسوؼ يلقوف غيان  )كالثاين : أنو ٗبعُب : اإلىبلؾ ، كمنو قولو 
  : كالفاء لَبتيب ا١بملة على ما قبلها.للسببية ،  (فًبمىا  )كالباء يف قاؿ الشوكاين 

، كاإلغواء :  (ألقٍػعيدىفَّ ٥بىيٍم صراطك ا٤بستقيم  )غوائك إايم إأم فب (فىًبًعزًَّتكى ألىٍغوًيػىنػَّهيٍم أىٍٝبىًعْبى  )كقيل : الباء للقسم كقولو 
 اإليقاع يف الغٌي.

 كقيل : الباء ٗبعُب البلـ ، كقيل : ٗبعُب مع.
 ك إايم.كا٤بعُب : فمع إغوائ

ًصرىاطىكى )على -ذرية ىذا الذم أبعدتِب بسببو ن الذين ٚبلقهم م-ألقعدف لعبادؾ أم :  (أَلقْػُعَدفَّ ذَلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم ) 
 .أم: طريق ا٢بق كسبيل النجاة، كألضلنهم  عنها لئبل يعبدكؾ كال يوحدكؾ بسبب إضبللك إايم (اٍلميٍستىًقيمى 

 : منو أنو يواظب على اإلفساد مواظبة ال يفَب عنها ، ك٥بذا ا٤بعُب ذكر القعود ألف من أراد أف يبالغ يف  ا٤براد قاؿ الرازي
تكميل أمر من األمور قعد حٌب يصّب فارغ الباؿ فيمكنو إٛباـ ا٤بقصود كمواظبتو على اإلفساد ىي مواظبتو على الوسوسة حٌب ال 

 يفَب عنها.
بػٍرىة بن أيب فىاًكو قاؿ: إف الشيطاف قعد البن آدـ بطرقو، فقعد لو بطريق اإلسبلـ، فقاؿ: أتسلم يقوؿ ) عت رسوؿ هللا ٠ب عن سى

كتذر دينك كدين آابئك؟". قاؿ: "فعصاه كأسلم". قاؿ: "كقعد لو بطريق  ا٥بجرة فقاؿ: أهتاجر كتدع أرضك ك٠باءؾ، كإ٭با مثل 
ا١بهاد، كىو جهاد النفس كا٤باؿ، فقاؿ: تقاتل فتقتل، فتنكح ا٤برأة ا٤بهاجر كالفرس يف الٌطوىؿ؟ فعصاه كىاجر، مث قعد لو بطريق 

: "فمن فعل ذلك منهم  فمات، كاف حقنا على هللا أف يدخلو ا١بنة،  كيقسم ا٤باؿ؟". قاؿ: فعصاه، فجاىد. قاؿ رسوؿ هللا 
 ان و ا١بنة، أك كىقىصتو دابة كاف حقأك قتل كاف  حقا على هللا، عز كجل، أف يدخلو ا١بنة، كإف غرؽ كاف حقا على هللا أف يدخل

 ( ركاه مسلم . على هللا أف يدخلو ا١بنة
 فيو كجوه :(  فىًبمىا أىٍغوىيٍػتىًُب ) الباء يف قولو :  قاؿ الرازي 

: إنو ابء القسم أم إبغوائك إايم ألقعدف ٥بم صراطك ا٤بستقيم أم ، بقدرتك علي كنفاذ سلطانك يف ألقعدف ٥بم على  األوؿ
ستقيم الذم يسلكونو إذل ا١بنة ، أبف أزين ٥بم الباطل ، كما يكسبهم ا٤بآمث ، ك٤با كانت ) الباء ( ابء القسم كانت الطريق ا٤ب

 صلتها. (أىٍغوىيٍػتىًِب ))البلـ( جواب القسم ) كىمىا ( بتأكيل ا٤بصدر ك
 راد إنك ٤با أغويتِب فأان أيضان أسعى يف إغوائهم.أم فبسبب إغوائك إايم ألقعدف ٥بم ، كا٤ب (فىًبمىا أىٍغوىيٍػتىًِب ) : أف قولو  والثاين

 فيو أتكيبلت : (ُثَّ آلتِيَػنػَُّهم مِّن بَػنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأؽْلَاِِنِْم َوَعن ََشَ ئِِلِهْم  )
ٍلًفًهٍم  )أم أشككهم يف آخرهتم ،  (مًٌن بػىٍْبً أىٍيًديًهٍم  ):  أحدىا : أم من قبل  (كىعىٍن أىٲٍبىاهًنًٍم  )يف دنياىم ، أرغبهم  (كىًمٍن خى

 من قبل سيئاهتم ، قالو ابن عباس. (كىعىن َشىىآئًًلًهم  )حسناهتم ، 
ٍلًفًهٍم  ): من قبل ، دنياىم ،  (ًمٌن بػىٍْبً أٍيًديًهٍم  ):  والثاين : ا٢بق أشككهم فيو ،  (كىعىٍن أىٲٍبىأهًنًٍم  ): من قبل آخرهتم ،  (كىًمٍن خى

 : الباطل أرغبهم فيو ، قالو السدم كإبراىيم. (كىعىن َشىىآئًًلًهم  )
ٍلًفًهم  )من حيث ينظركف ،  (كىعىٍن أىٲٍبىاهًنًٍم  ) (ًمٌن بػىٍْبً أىٍيًديًهم  ):  والثالث : من حيث ال يبصركف ،  (كىعىٍن َشىىائًًلًهم  ) (كىًمٍن خى

 قالو ٦باىد.
ٍن بػىٍْبً  ) رابعان  كٰبتمل أتكيبلن  ٍلًفًهم  ): فيما بقي من أعمارىم فبل يقدموف على طاعة ،  ( أىٍيًديًهم مًٌ : فيما مضى من  (كىًمٍن خى

: من قبل فقرىم  (كىعىن َشىىائًًلًهًم  ): من قبل غناىم فبل ينفقونو يف مشكور ،  (كىعىٍن أىٲٍبىاهًنًم  )أعمارىم فبل يتوبوف عن معصية ، 
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 فبل ٲبتنعوف فيو عن ٧بظور.
  الظاىر أٌف إتيانو من ىذه ا١بهات األربع كناية عن كسوستو كإغوائو لو كا١بٌد يف إضبللو من كل كجو ٲبكن  أبو حياف :قاؿ

 ة .ك٤با كانت ىذه ا١بهات أييت منها العدٌك غالبان ذكرىا ال أنو أييت من ا١بهات األربع حقيق
ببو  ٥بمكاختار ابن جرير أف ا٤براد ٝبيع طرؽ ا٣بّب كالشر، فا٣بّب يصدى حيث قاؿ : كأكذل األقواؿ عندم  م عنو، كالشر ٰبي

 ابلصواب ، قوؿ من قاؿ : معناه ، مث آلتينهم من ٝبيع كجوه ا٢بق كالباطل ، فأصدىم عن ا٢بق ، كأحٌسن ٥بم الباطل .
 عليهم يف طريق الطاعة كالتقرب إذل اّلٌل.: مطيعْب مستعملْب لقواىم كجوارحهم كما أنعم اّلٌل بو مأ (َواَل َتَُِد َأْكثَػَرُىْم َ اِكرِيَن ) 

زايدة يف بياف قٌوة إضبللو ٕبيث ال يفلت من الوقوع يف حبائلو إالٌ  (كال ٘بد أكثرىم شاكرين  : قولو تعاذل )قاؿ ابن عا ور 
 القليل من الٌناس ، كقد عىًلم ذلك بعلم ا٢بدس كترتيب ا٤بسٌببات.

صىدَّؽى عىلىٍيًهٍم ًإبًٍليسي ظىنَّوي فىاتػَّبػىعيوهي ًإال  كىلىقىٍد ) كقد كافق يف ىذا الواقع، كما قاؿ تعاذلكقوؿ إبليس ىذا إ٭با ىو ظن منو كتوىم، 
بُّكى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو حىًفيظه وى ًمنػٍهىا يًف شىكٌو كىرى فىرًيقنا ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى * كىمىا كىافى لىوي عىلىٍيًهٍم ًمٍن سيٍلطىافو ًإال لًنػىٍعلىمى مىٍن يػيٍؤًمني اًبآلًخرىًة ٩بٍَّن ىي 

. ) 
 . ك٥بذا كرد يف ا٢بديث االستعاذة من تسلط الشيطاف على اإلنساف من جهاتو كلها

 كقد جاء النهي عن تتبع خطوات الشيطاف .
 ( . شٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبْبه )ايى أىيػُّهىا النَّاسي كيليوا ٩بَّا يف اأٍلىٍرًض حىبلالن طىيًٌبان كىال تػىتًَّبعيوا خيطيوىاًت القاؿ تعاذل 

 ( . كىال تػىتًَّبعيوا خيطيوىاًت الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبْبه كقاؿ تعاذل )
 ( . ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبْبه  نى اأٍلىنٍػعىاـً ٞبىيولىةن كىفػىٍرشان كيليوا ٩بَّا رىزىقىكيمي اّللَّي كىال تػىتًَّبعيوا خيطيوىاًت الشٍَّيطىافً كقاؿ تعاذل ) كمً 

ٌكان ًإ٭بَّىا يىٍدعيو ًحٍزبىوي لًيىكيونيوا ًمٍن أىٍصحىاًب السًَّعّبً كقاؿ تعاذل ) ذيكهي عىدي  ( . ًإفَّ الشٍَّيطىافى لىكيٍم عىديكّّ فىاٚبًَّ
ـى أىٍف ال تػىٍعبيديكا الشٍَّيطى كقاؿ تعاذل )  ( . افى ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبْبه أىدلٍى أىٍعهىٍد إًلىٍيكيٍم ايى بىًِب آدى
ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عى كقاؿ تعاذل ) نىكيمي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبػىٍغضىاءى يف ا٣بٍىٍمًر كىاٍلمى ٍن ذًٍكًر اّللًَّ كىعىًن الصَّبلًة فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ًإ٭بَّىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييوًقعى بػىيػٍ

تػىهيوفى   ( . مينػٍ
 :لل جاءت يف قوؿ هللا تعاذل معلل بعكىو 

 ( .ري اًبٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىًر ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىتًَّبعيوا خيطيوىاًت الشٍَّيطىاًف كىمىن يػىتًَّبٍع خيطيوىاًت الشٍَّيطىاًف فىًإنَّوي أيىٍمي ) 
ٍميريكيٍم اًبلسُّوًء كىالفىٍحشىاًء كىأى كيف قولو تعاذل   . ٍف تػىقيوليوا عىلىى هللا مىا الى تػىٍعلىميوف () ًإ٭بَّىا أيى

 . فيجب ا٢بذر من خطوات الشيطاف ألنو عدك ظاىر مبْب لنا 
كأحب شيء إذل الشيطاف: أف ٰبزف العبد ( ًإ٭بَّىا النٍَّجوىل ًمنى الشٍَّيطىاًف لًيىٍحزيفى الًَّذينى آمىنيوافهو ٰبب أف ٰبزف ا٤بؤمن كما قاؿ تعاذل )

 . ه كيوقفو عن سلوكوليقطعو عن سّب 
  ابألعداء . ا٤بؤمنْبٱبوؼ كىو 

 ( أم : ٱبوفكم أبكليائو . كنتم مؤمنْب  إففبل ٚبافوىم كخافوف  أكلياءهإ٭با ذلكم الشيطاف ٱبوؼ كما قاؿ تعاذل ) 
 . كٱبوؼ ابلفقر 

ٍميريكيٍم اًبٍلفىٍحشىاءً كما قاؿ تعاذل ) أيى : لييمسك عن الصدقة  أوالً ا٤بسلم من الفقر كذلك ألمور :  ( فيخوؼ الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كى
:  رابعاً : ليشك بوعد هللا : كما أنفقتم من شيء فهو ٱبلفو ،  اثلثاً : ليصيبو ابلقلق كا٢بزف ،  اثنياً فيحرمو أجرىا كثواهبا العظيم ، 

يف األرض حبلال طيبا كال تتبعوا خطوات الشيطاف اي أيها الناس كلوا ٩با ليقدـ على أكل ا٢براـ خوفان من الفقر كما قاؿ تعاذل )
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 ( .انو لكم عدك مبْب 
 . كٰبث على الرايء يف اإلنفاؽ كالتبذير 

  ان ( .كالذين ينفقوف أموا٥بم رائء الناس كال يؤمنوف ابهلل كال ابليـو اآلخر كمن يكن الشيطاف لو قرينا فساء قرين قاؿ تعاذل )
 ( .نوا إخواف الشياطْب ككاف الشيطاف لربو كفوران إف ا٤ببذرين كاككما قاؿ تعاذل ) 

  : الدعوة إذل الكفر كاالرتداد عن الدينكمن أعمالو . 
 العلمْب( .كمثل الشيطاف إذ قاؿ لئلنساف اكفر فلما كفر قاؿ إين برمء منك إين أخاؼ هللا رب كما قاؿ تعاذل )

ف هللا كزين ٥بم الشيطاف أعما٥بم فصدىم عن السبيل فهم ال كجدهتا كقومها يسجدكف للشمس من دك كقاؿ تعاذل عن ا٥بدىد ) 
 ( . يهتدكف

 ( .أدل اعهد إليكم اي بِب ادـ أف ال تعبدكا الشيطاف انو لكم عدك مبْب كقاؿ تعاذل ) 
 ( .٥بم  يإف الذين ارتدكا على أدابرىم من بعد ما تبْب ٥بم ا٥بدل الشيطاف سوؿ ٥بم كأملكقاؿ تعاذل ) 

  : زرع العداكة كالبغضاء بْب الناسكمن أعمالو . 
 . (إال إبذف هللا كعلى هللا فليتوكل ا٤بؤمنوف إ٭با النجول من الشيطاف ليحزف الذين امنوا كليس بضارىم شيئان كما قاؿ تعاذل ) 

صبلة فهل انتم إ٭با يريد الشيطاف أف يوقع بينكم العداكة كالبغضاء يف ا٣بمر كا٤بيسر كيصدكم عن ذكر هللا كعن الكقاؿ تعاذل ) 
 ( . منتهوف

 ( .إف الشيطاف لئلنساف عدك مبْب  قاؿ اي بِب ال تقصص رؤايؾ على إخوتك فيكيدكا لك كيدان كقاؿ تعاذل عن يعقوب ) 
 ( . مبينان  كقل لعبادم يقولوا الٍب ىي أحسن إف الشيطاف ينزغ بينهم إف الشيطاف كاف لئلنساف عدكان كقاؿ تعاذل ) 

 ٤بعاصي أب٠باء ٧بببة لكي ٱبفي خبثها .كمن  تزيينو تسمية ا 
 كما قاؿ آلدـ ) ىل أدلك على شجر ا٣بلد كملك ال يبلى ( .

بي النفوسي مسمياهتا ، فسموا ا٣بمر أبـ األفراح .  قاؿ ابن القيم : كقد كٌرث أتباعو تسمية األمور احملرمة ابأل٠باء الٍب ٙبًي
 ح ٕبرية ا٤برأة ، كا٤بغنية الفاسقة ابلفنانة .كيف عصران يسموف الراب ابلفائدة ، كالتربج الفاض

 : عقبات الشيطاف 
 عقبة الكفر ابهلل تعاذل . العقبة األوىل :

 فإنو إف ظفر يف ىذه بة بردت انر عداكتو كاسَباح .
 عقبة البدعة . العقبة الثانية :

 ا دل أيذف بو هللا .إما ابعتقاد خبلؼ حق الذم أرسل هللا بو رسولو كأنزؿ بو كتابو ، كإما ابلتعبد ٗب
 فإف ٪با منها بنور السنة :

 عقبة الكبائر . العقبة الثالثة :
 فإف ظفر بو فيها زينها لو ، كحسنها يف عينو ، كسٌوؼ بو .

 فإف قطع ىذه العقبة بعصمة من هللا أك بتوبة نصوح طلبو على :
 عقبة الصغائر . العقبة الرابعة :

عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم ، أكىما علمت أبهنا تكٌفر ابجتناب الكبائر  فكاف لو منها ابلقيفز ، كقاؿ : ما
 كاب٢بسنات ، كال يزاؿ يهوف عليو أمرىا حٌب يصر عليها ، فيكوف مرتكب الكبّبة ا٣بائف الوجل النادـ أحسن حاالن منو .



13 

 

 عقبة ا٤بباحات الٍب ال حرج على فعلها . العقبة اخلامسة :
ا عن االستكثار من الطاعات ، كعن االجتهاد يف التزكد ٤بعاده ، كأقل ما يناؿ منو : تفويتو األرابح كا٤بكاسب العظيمة فشغلو هب

 كا٤بنازؿ العالية .
 عقبة األعماؿ ا٤برجوحة ا٤بفضولة من الطاعات . العقبة السادسة :

ربح ، ليشغلو هبا عما ىو أفضل منها ، كأعظم كسبان كرٕبان ؟                     فأمره هبا كحسنها يف عينو ، كزينها لو ، كأراه ما فيها من الفضل كال
 [ . ِّٕ/  ُ] مدارج السالكْب : 

 : النجاة من مكايد الشيطاف 
 : اإلخبلص هلل تعاذل . أوالً 

 ( . ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى . ٍم أىٍٝبىًعْبى قىاؿى رىبًٌ ٗبىا أىٍغوىيٍػتىًِب أليزىيًٌنىنَّ ٥بىيٍم يًف األىٍرًض كىأليٍغوًيػىنػَّهي قاؿ تعاذل ) 
عىثيوفى )كقاؿ تعاذل )  ( قىاؿى فىًبًعزًَّتكى ُٖ( ًإذلى يػىٍوـً اٍلوىٍقًت اٍلمىٍعليوـً )َٖ( قىاؿى فىًإنَّكى ًمنى اٍلمينظىرًينى )ٕٗقىاؿى رىبًٌ فىأىنًظٍرين ًإذلى يػىٍوـً يػيبػٍ
يٍغوًيػىنػَّهيٍم أىٍٝبىعً   ( . ( ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى ِْٖبى )ألى

 : اإلٲباف ابهلل كالتوكل . اثنياً 
 ف ( .نَّوي لىٍيسى لىوي سيٍلطىافه عىلىى الًَّذينى ءىامىنيوا كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليو قاؿ تعاذل )إ

 : كثرة السجود . اثلثاً 
ـى السٍَّجدىةى فىسىجىدى اٍعتػىزىؿى الشٍَّيطىافي يػىٍبًكى يػىقيوؿي ايى كىيٍػلىوي ًإذىا قػىرىأى ا)  عن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ  كىًِف رًكىايىًة أىًِب كيرىٍيبو ايى  -ٍبني آدى

ـى اًبلسُّجيوًد فىسىجىدى فػىلىوي ا١بٍىنَّةي كىأيًمٍرتي اًبلسُّجيوًد فىأىبػىٍيتي فىًلىى النَّا -كىيًٍلى   ر ( ركاه مسلم .أيًمرى اٍبني آدى

 : قراءة القراف: ألف قراءتو منفرة للشياطْب . لثاً اث
؛ ًإفَّ الشٍَّيطىافى يػىٍنًفري ًمنى اٍلبػىٍيًت الَّذً )قىاؿى  أىيب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اّللًَّ  عن  ( . تػيٍقرىأي ًفيًو سيورىةي اٍلبػىقىرىةً  مالى ٘بىٍعىليوا بػيييوتىكيٍم مىقىاًبرى

 تو كتبلكتو للقرآف .كأييت الشيطاف لئلنساف يف صبل
".  اؿ ابن جرير: أما "ا٤بذؤكيـ" فهو ا٤بعيب، كالٌذأـ غّب مشدَّد: العيب. يقاؿ: "ذأمو يذأمو ذأمان ق ( َمْذُؤوًما مَّْدُحورًا)  فهو مذءـك

 كيَبكوف ا٥بمز فيقولوف: "ذٍمتو أذٲبو ذٲبا كذىاما، كالذاـ كالذمي أبلغ يف العيب من الذـ".
ٍقصىى. كىو ا٤ببعد ا٤بطركد.قاؿ: "كا٤بدحور" : 

ي
 ا٤ب

ُهْم أَلْمألفَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْْتَِعنَي  ) . قىاؿى اٍذىىٍب فىمىٍن تىًبعىكى ًمنػٍهيٍم فىًإفَّ جىهىنَّمى جىزىاؤيكيٍم جىزىاءن مىٍوفيورنا ) كقولو ( لََّمن تَِبَعَك ِمنػْ
ًلٍب عىلىٍيًهٍم ًٖبىٍيًلكى كىرىًجًلكى كىشىارًٍكهيٍم يف األٍموىاًؿ كىاألكالًد كىًعٍدىيٍم كىمىا يىًعديىيمي الشٍَّيطىافي ًإال كىاٍستػىٍفزًٍز مىًن اٍستىطىٍعتى ًمنػٍهيٍم ًبصىٍوًتكى كىأىجٍ 

 ( . ًإفَّ ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه كىكىفىى ًبرىبًٌكى كىًكيبلن . غيريكرنا 
 ( . ألىٍمؤلىفَّ جىهىنَّمى ًمنكى كى٩بَّن تىًبعىكى ًمنػٍهيٍم أىٍٝبىًعْبى  قىاؿى فا٢بق كا٢بق أىقيوؿي  )تعاذل ككما قاؿ 

 ( .فىكيٍبًكبيواٍ ًفيهىا ىيٍم كالغاككف كىجينيودي ًإبًٍليسى أىٍٝبىعيوفى كقاؿ تعاذل ) 
 الفوائد :

 شدة عداكة الشيطاف لئلنساف . -ُ
 ائو .أنو كلما كاف اإلنساف أكثر اىتداء كاف الشيطاف أحرص على إغو -ِ
 كجوب التمسك ابلصراط ا٤بستقيم .-ّ
 فضل طلب العلم ، حيث أف من طلب العلم عرؼ الشيطاف كمداخلو ، كفضل معاداتو كمغايظتو .-ْ
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 كجوب ا٢بذر من مكايد الشيطاف .-ٓ
 مكر الشيطاف أبكثر الناس ، حيث أف القليل من الناس من يشكر .-ٔ
 فضل الشكر كعلو منزلة عبادة الشكر .-ٕ
 صداؽ لقولو تعاذل ) كقليل من عبادم الشكور ( .م-ٖ
ُتَما َوالَ تَػْقَراَب َىِذِه الشَََّبَرَة فَػَتُكوََّ مِ )  ـُ اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِ ئػْ ( فَػَوْسَوَس ذَلَُما َٜٔن الََّّاِلِمنَي )َواَي آَد

ُهَما ِمن َسْوآهِتَِما َوقَاَؿ َما نَػَهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َىِذِه الشَََّبَرِة ِإالَّ َأف َتُكوََّ َمَلَكنْيِ َأْو َتكُ  الشَّْيطَاُف لِيُػْبِدَي ذَلَُما َما ُووِريَ  وََّ َعنػْ
ََبَرَة َبَدْت ذَلَُما َسْوآتُػُهَما َوَطِفَقا ( َفَدالَّعُلَا ِبُغُروٍر فَػَلمَّا َذاقَا الشَّ ٕٔ( َوقَاََسَُهَما ِإيّنِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنَي )ِٕٓمَن اخْلَاِلِديَن )

( ُٕٕكَما ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكَما َعُدوّّ مُِّبنٌي )ؼَلِْصَفاِف َعَلْيِهَما ِمن َوَرِؽ اجْلَنَِّة َوَََّداعُلَا رَبػُُّهَما َأََلْ أَنْػَهُكَما َعن تِْلُكَما الشَََّبَرِة َوَأُقل لَّ 
ْ تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَٓتَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن )قَااَل رَبػََّنا َظَلْمَنا أَ   ( . (ٖٕنُفَسَنا َوِإف َلَّ

 [ . ِّ -ُٗ] األعراؼ : 
--------------- 

ُتَما )  ـُ اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِ ئػْ تو حواء ا١بنة أف يذكر تعاذل أنو أابح آلدـ، عليو السبلـ، كلزكج( َواَي آَد
 أيكبل منها من ٝبيع ٜبارىا إال شجرة كاحدة.

 : اختلق العلماء يف ا١بنة الٍب أسكنها آدـ ىل ىي جنة ا٣بلد أـ ال على قولْب 
 : أهنا ليست جنة ا٣بلد ، كإ٭با جنة يف األرض . كاستدلوا : القوؿ األوؿ

 من دخو٥با .قالوا : إف جنة ا٣بلد يكوف دخو٥با يـو القيامة ، كدل أيت ز 
 كقالوا : كصف هللا ا١بنة أبهنا ) دار ا٤بقامة ( فمن دخلها أقاـ هبا ، كدل يقم آدـ اب١بنة الٍب دخلها .

 كقالوا : إف جنة ا٣بلد دار سبلمة مطلقة ، ال دار ابتبلء كامتحاف ، كقد ابتلي فيها آدـ أبعظم االبتبلء .
 صل إليها إبليس الرجس النجس ا٤بذمـو حٌب فًب فيها آدـ .كقالوا : كلو كاف آدـ أسكن جنة ا٣بلد ، فكيف تو 

 : أهنا جنة ا٣بلد . كاستدلوا : القوؿ الثاين
 بقولو تعاذل ) اىبطوا ( كا٥ببوط يكوف من أعلى إذل أسفل .

كىأىنَّكى الى تىٍظمىأي ًفيهىا كىالى ، رىل ًإفَّ لىكى أىالَّ ٘بىيوعى ًفيهىا كىالى تػىعٍ كقالوا : إف هللا كصفها بصفات ال تكوف إال يف جنات ا٣بلد فقاؿ ) 
 ( كىذا ال يكوف يف الدنيا أصبلن . تىٍضحىى

كجاء يف الصحيحْب يف حديث احتجاج آدـ كموسى ، ) قاؿ موسى آلدـ : أخرجتنا كنفسك من ا١بنة ( كلو كانت يف األرض 
 فهم قد خرجوا من بساتْب ، فلم ٱبرجوا من ا١بنة .

 . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
 كا٤براد بو ىنا حواء ، حيث تقوؿ العرب للمرأة زكج كال تكاد تقوؿ زكجة.،  يطلق على الرجل كا٤برأة الزكج 
كتعليق النهى على القرب منها القصد  ،  كا٤بنهي عنو ىو األكل من ٜبار الشجرة، القرب : الدنو  (َواَل تَػْقَراَب َىِذِه الشَََّبَرَة )  

 األكل ، إذ يف النهى عن القرب من الشيء هنى عن فعلو من ابب أكذل.منو ا٤ببالغة يف النهى عن 
 النهيي عن القرب يقتضي النهي عن األكل بطريق األكذل، كإ٭با هنى عن القرب سٌدان للذريعة، ( كىالى تػىٍقرىابى )  قاؿ ِف التسهيل

 ع .فهذا أصل يف سٌد الذرائ
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 : كقد اختلف العلماء اب٤براد هبذه الشجرة 
 ىي شجرة الكـر . فقيل : 

 : السنبلة .  وقيل
 غّب ذلك . وقيل :شجرة التْب ،  وقيل :

يف ذلك أف يقاؿ : إف هللا جل ثناؤه هنى آدـ كزكجتو  والصواب ما رجحو ابن جرير من عدـ تعيْب ذلك حيث قاؿ : والراجح 
عندان أبم شجرة كانت على التعيْب ، ألف عن أكل شجرة بعينها من أشجار ا١بنة دكف سائر أشجارىا ، فأكبل منها ، كال علم 

 هللا دل يضع لعباده دليبلن على ذلك يف القرآف كال يف السنة الصحيحة .
كليس يف شيء من ىذا التعيْب ما يػىٍعضيده خربه ؛ كإ٭با الصواب أف ييعتقد أف هللا تعاذل هنى آدـ عن شجرة  وقاؿ ابن عطية :

 فخالف ىو إليها كعصى يف األكل منها.
 ( قاؿ بعض العلماء ىذا النهي هني ٙبرمي كيدؿ عليو أمور :كىال تػىٍقرىابى ىىًذًه الشَّجىرىةى ولو تعاذل )ق 

يم ًإالَّ ابلٍب ًىيى أف قولو تعاذل )كىالى تػىٍقرىابى ىذه الشجرة ( كقولو ) كىالى تػىٍقرىبيوىينَّ حٌب يىٍطهيٍرفى ( كقولو )كىالى تػىٍقرىبيوٍا مىاؿى اليت أحدىا :
 ٍحسىني ( فكما أف ىذا للتحرمي فكذا األكؿ .أى 

أىنفيسىنىا  أنو قاؿ ) فػىتىكيوانى ًمنى الظا٤بْب ( معناه : إف أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما أال تراٮبا ٤با أكبل )قىاالى رىبػَّنىا ظىلىٍمنىا واثنيها :
. ) 

 )تفسّب الرازم(خراج من ا١بنة ك٤با كجبت التوبة عليو. أف ىذا النهي لو كاف هني تنزيو ٤با استحق آدـ بفعلو اإل واثلثها :
 أم : فتصّبا من الذين ظلموا أنفسهم ٗبعصية هللا ، ٗبخالفة أمره .( فَػَتُكوََّ ِمَن الََّّاِلِمنَي )  
قيل لصوت ا٢بلي. ، كمنو  ي: ألقى إليهما إبليس الوسوسة ، كالوسوسة يف األصل الصوت ا٣بف مأ ( فَػَوْسَوَس ذَلَُما الشَّْيطَافُ  )

 .الذم يلقيو الشيطاف يف قلب اإلنساف ليقارؼ الذنب يكا٤براد هبا ىنا : ا٢بديث ا٣بف،  كسواس
  : كيف كسوس إبليس ٥بما ؟ .فإف قيل 

 : أنو دخل يف فم ا٢بية . قيل

 : أنو مينع من دخو٥با مكرمان ، أما على كجو اإلىانة فبل ٲبتنع . وقيل

 ابألرض . : أنو كسوس ٥بما كىو وقيل

  : أنو كسوس إذل آدـ كىو خارج ابب ا١بنة . كهللا أعلم ابلصواب . وقيل
ُهَما ِمن َسْوآهِتَِما  )  فرج الرجل كا٤برأة ، من السوء. ك٠بيت ،  كالسوءة،  كيكرًمى من ا٤بواراة كىي السَب (لِيُػْبِدَي ذَلَُما َما ُووِرَي َعنػْ

 الكبلـ كناية عن إزالة ا٢برمة كإسقاط ا١باه.بذلك ، ألف انكشافها يسوء صاحبها. كقيل 
كا٤بعُب : أف إبليس كسوس إذل آدـ كحواء أبف أيكبل من الشجرة احملرمة لتكوف عاقبة ذلك أف يظهر ٥بما ما سَب عنهما من 

بح الفواحش الٍب عوراهتما ، ككاان ال يرايهنا من أنفسهما كال أحدٮبا من اآلخر. كيف ىذا التعبّب تصريح أبف كشف العورة من أق
 عنها. -تعاذل  -هنى اّلٌل 

 أم : سَب. (ما ككرم عنهما  )أم : ليظهر ٥بما ( ليبدم ٥بما  : قولو تعاذل ) قاؿ ابن اجلوزي 
 الـ العاقبة ؛ كذلك أف عاقبة الوسوسة أدت إذل ظهور عورهتما ، كدل تكن الوسوسة لظهورىا. (ليبدم  )كقيل : إف الـ 

قاؿ ٥بما : ما هناكما عن :  مأ( ُكَما رَبُُّكَما َعْن َىِذِه الشَََّبَرِة ِإالَّ َأف َتُكوََّ َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوََّ ِمَن اخْلَاِلِديَن َوقَاَؿ َما نَػَها ) 
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 األكل من ىذه الشجرة إال كراىية أف تكوان ملكْب أك تكوان من ا٣بالدين الذين ال ٲبوتوف كيبقوف يف ا١بنة ساكنْب.
كراىية أف   م أىٍف تىكيوان مىلىكىٍْبً استثناء مفرغ من ا٤بفعوؿ ألجلو بتقدير مضاؼ أك حذؼ حرؼ النفي ليكوف علة. أكقولو : ًإالَّ 

 تكوان ملكْب.
  .أم: حلف ٥بما ابهلل (َوقَاََسَُهَما  )
 لذين يسعوف ٤با فيو منفعتهما.: أقسم ٥بما ابّلٌل إنو ٥بما ٤بن الناصحْب ا٤بخلصْب ا مأ (ِإيّنِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنَي ) 
 أم حلف ٥بما على صدقو يف خربه كنصحو يف مشورتو ، فقببل قولو كتصورا صدقو ألهنما دل يعلما أف أحدان  : يقاؿ ادلاورد

 على ا٢بلف ابهلل كاذابن. ٯبَبئ
 : أنو انصح ٥بما دل يكتف إبليس ابلوسوسة كىو اإللقاء يف خفية سرِّا كال ابلقوؿ حٌب أقسم على قاؿ أبو حياف . 
 : فأنز٥بما عن رتبة الطاعة إذل رتبة ا٤بعصية ، كأطمعهما يف غّب مطمع بسبب ما غرٮبا بو من القسم. مأ (َفَدالَّعُلَا ِبُغُروٍر  ) 
 البئر قاؿ أبو عبيدة: "خذ٥بما كخبلٮبا ، من تدلية الدلو ، كىو إرسا٥با يف . 
 علو الطاعة مثل ما فعل بنفسو اب٤بعصية الٍب أكجبت لو ا٥ببوط من دار الكرامةأم أنز٥بما عما كاان فيو من :  قاؿ البقاعي . 
               فإف قيل : كيف صدقاه ؟ 

       يف ذلك خربان. ان نا أف أحدان ال يقسم ابهلل تعاذل كاذابن كركك ظقالو غّب كاحد أهنما 
 ظنان ، كإ٭با أقدما على ا٤بنهي عنو لغلبة الشهوة كما ٪بد من كال ققْب أف التصديق دل يوجد منهما ال قطعان كذىب كثّب من احمل

 أنفسنا أف نقدـ على الفعل إذا زين لنا الغّب ما نشتهيو كإف دل نعتقد أف األمر كما قاؿ.
: فلما خالفا أمر اّلٌل تعاذل أبف أكبل من  مأ ( فَػَلمَّا َذاقَا الشَََّبَرَة َبَدْت ذَلَُما َسْوآتُػُهَما َوَطِفَقا ؼَلِْصَفاِف َعَلْيِهَما ِمن َوَرِؽ اجْلَنَّةِ ) 

الشجرة الٍب هناٮبا اّلٌل عن األكل منها ، أخذهتما العقوبة كشـؤ ا٤بعصية ، فتساقط عنهما لباسهما ، كظهرت ٥بما عوراهتما. 
 كشرعا يلزقاف من كرؽ ا١بنة كرقة فوؽ أخرل على عوراهتما لسَبىا.

 .خرز طاقات النعل ك٫بوه إبلصاؽ بعضها ببعض كٱبصفاف : مأخوذ من ا٣بصف ، كىو 
 ىل كاف آدـ انسيان عندما أكل من الشجرة ؟ 

 كاف انسيان .  قيل :
ٍد لىوي عىٍزمان لقولو تعاذل ) ـى ًمٍن قػىٍبلي فػىنىًسيى كىدلٍى ٪بًى  ( . كىلىقىٍد عىًهٍدانى ًإذلى آدى

ـي رىبَّوي فػىغىوىلكيضعف ىذا القوؿ قولو تعاذل )  . ( كىعىصىى آدى
ـي ىىٍل أىديلُّكى عىلىى شىجىرىًة إنو كاف عامدان كأنو طمع يف جنة ا٣بلد كما يف قوؿ إبليس لو ) وقيل : فػىوىٍسوىسى ًإلىٍيًو الشٍَّيطىافي قىاؿى ايى آدى

لىى  ( . كهللا أعلم . ا٣بٍيٍلًد كىميٍلكو ال يػىبػٍ
ٍتػمان كجىٍزمان فقاؿ جح القرطيب األكؿ ، كقاؿ : قلت : كىػو الصحيح إلخبار هللا تعاذلكر  ـى  يف كتابو بذلك حى )كىلىقىٍد عىًهٍدانى ًإذلى آدى

ٍد لىوي عىٍزمان(  ، كلكن ٤با كاف األنبياء عليهم السبلـ يلزمهم من التحفظ كالتيٌقظ لكثرة معارفهم كعيليٌو مناز٥بم ما ًمٍن قػىٍبلي فػىنىًسيى كىدلٍى ٪بًى
 تضييعان صار بو عاصيان ؛ أم ٨بالفان . ال يلـز غّبىم كاف تشاغلو عن تذٌكر الٌنهي

 : ا١بنة ، قاؿ  كأكؿ كيده كمكره: أنو كاد األبوين ابألٲباف الكاذبة: أنو انصح ٥بما ، كأنو إ٭با يريد خلودٮبا يف قاؿ ابن القيم
ا كىقىاؿى مىانػىهىاكيمىا رىبُّكيمىا عىٍن ىًذًه الٌشجرىًة ًإال أىٍف تىكيوانى عىنػٍهيمىا ًمٍن سىٍوءىاهًتًمى  مى ٥بىيمىا مىا كيكرً  مى وىٍسوسى ٥بىيمىا الٌشٍيطىافي لًيػيٍبدً ) فػى  تعاذل

 ( . لىكيمىا لىًمنى الٌناًصًحْبى فىدىالٮبيىا ًبغيريكرو  مىلىكىٍْبً أٍك تىكيوانى ًمنى ا٣باًلًدينى كىقىا٠بىىهيمىا إيٌنً 
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كبل من الشجرة بدت ٥بما عوراهتما ، فإهنا معصية ، كعلم عدك هللا أهنما إذا أ... ،  يفالوسوسة: حديث النفس كالصوت ا٣بف
السوأة الباطنة  مفا٤بعصية تبد، هنتك ذلك السَب فبدت ٥بما سوآهتما اكا٤بعصية هتتك سَب ما بْب هللا كبْب العبد ، فلما عصيا 

منامو مكشوؼ  رجل أك ا٤برأة يفال معراة ابدية سوآهتم ، كىكذا إذا رؤ  رؤايه الزانة كالزكاين يف  كالظاىرة ، ك٥بذا رأل النيب
 .دينو  السوأة يدؿ على فساد يف

من التقول ، ٯبيىمًٌل العبد كيسَبه ، فإذا زاؿ عنو  ان ابطن ان يوارل العورة كيسَبىا ، كلباس ان ظاىر ان فإف هللا سبحانو أنزؿ لباسْب: لباس
 سَبىا.ىذا اللباس انكشفت عورتو الباطنة ، كما تنكشف عورتو الظاىرة بنزع ما ي

ا١بنة ،  : إال كراىة أف تكوان ملكْب ، ككراىة أف ٚبلدا يفمأ(  مىا نػىهىاكيمىا رىبُّكيمىا عىٍن ىًذًه الشجىرىًة ًإال أٍف تىكيوانى مىلىٍكْب)  مث قاؿ
إنو ٯبرل يدخل منو على ابن آدـ ، ف مكمن ىاىنا دخل عليهما ٤با عرؼ أهنما يريداف ا٣بلود فيها ، كىذا ابب كيده األعظم الذ

منو ٦برل الدـ حٌب يصادؼ نفسو كٱبالطها ، كيسأ٥با عما ٙببو كتؤثره ، فإذا عرفو استعاف هبا على العبد ، كدخل عليو من ىذا 
 مأف يدخلوا عليهم من الباب الذ ان الباب ، ككذلك علم إخوانو كأكلياءه من اإلنس إذا أرادكا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعض

فإنو ابب ال ٱبذؿ عن حاجتو من دخل منو ، كمن راـ الدخوؿ من غّبه فالباب عليو مسدكد ، كىو عن طريق  ٰببونو كيهوكنو ،
    دكد.صمقصده م

فعلم أنو ال يدخل عليهما من غّب ، النعيم ا٤بقيم  تلك الدار يف فشاـ عدك هللا األبوين ، فأحسَّ منهما إيناسان كركوانن إذل ا٣بلد يف
ا ابهلل إنو ٥بما ٤بن الناصحْب ، كقاؿ: ما هناكما ربكما عن ىذه الشجرة إال أف تكوان ملكْب أك تكوان من ىذا الباب ، فقا٠بهم

 ا٣بالدين.
ككاف عبد هللا بن عباس يقرؤىا ملكْب بكسر البلـ ، كيقوؿ: دل يطمعا أف يكوان من ا٤ببلئكة ، كلكن استشرفا أف يكوان ملكْب 

لىى) اآلية األخرل ذه القراءة قولو يففأاتٮبا من جهة ا٤بلك، كيدؿ على ى ـي ىىٍل أىديلكى عىلىى شىجىرىًة ا٣بٍيٍلًد كىميٍلكو ال يػىبػٍ  (.قىاؿى ايى آدى
أف يكوف أبكلو من الشجرة من ا٤ببلئكة ، كىو يرل ا٤ببلئكة ال  كأما على القراءة ا٤بشهورة فيقاؿ: كيف أطمع عدك هللا آدـ 

كبنفسو كاب٤ببلئكة من أف يطمع أف يكوف منهم أبكلو ، كال سيما ٩با هناه هللا عز  هللأعلم اب أتكل كال تشرب؟ ككاف آدـ 
 كجل عنو؟ 

ذلك أصبلن ، كإ٭با كذهبما عدك هللا كغرَّٮبا ، كخدعهما أبف ٠بى تلك  فا١بواب: أف آدـ كحواء عليهما السبلـ دل يطمعا يف
ٙبب النفوس مسمياهتا ،  أتباعو تسمية األمور احملرمة ابأل٠باء الٍب كمنو كرث، الشجرة شجرة ا٣بلد ، فهذا أكؿ ا٤بكر كالكيد 

فلما ٠باىا شجرة ا٣بلد قاؿ: ما هناكما ربكما عن ىذه الشجرة إال كراىة أف أتكبل منها فتخلدا ...  فسموا ا٣بمر: أـ األفراح ،
 و السبلـ قد علم أنو ٲبوت بعد ، كاشتهى ا٣بلود يفا١بنة كال ٛبوات فتكوانف مثل ا٤ببلئكة الذين ال ٲبوتوف ، كدل يكن آدـ علي يف

ا١بنة ، كحصلت الشبهة من قوؿ العدك كإقسامو ابهلل جهد أٲبانو، أنو انصح ٥بما ، فاجتمعت الشبهة كالشهوة، كساعده القدر، 
 .ك٤با فرغ هللا سبحانو من تقديره فأخذهتما سنة الغىٍفلة ، كاستيقظ ٥بما العدك 

 على كجو التوبيخ كالعتاب .( بػُُّهَما َوَََّداعُلَا رَ ) 
 أم : عن األكل منها .( َأََلْ أَنْػَهُكَما َعن تِْلُكَما الشَََّبَرِة ) 
 : ظاىر العداكة ال يفَب عن إيذائكما كإيقاع الشر بكما. مأ (َوَأُقل لَُّكَما ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكَما َعُدوّّ مُِّبنٌي ) 
 اب٤بخالفة كا٤بعصية .( أَنُفَسَنا قَاالَ رَبػََّنا َظَلْمَنا ) 
ْ تَػْغِفْر لََنا)   ما سلف من ذنوبنا .(  َوِإف َلَّ
 بقبوؿ توبتنا .( َوتَػْرَٓتَْنا ) 
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 ابلعقوبة .( لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن ) 
 .كقد ذكر هللا تعاذل قبوؿ توبتهما يف سورة البقرة 

ـي ًمن رَّبًًٌو كى آفتلقى ) كىو قولو تعاذل   أم قبل توبتو. (ًلمىاتو فػىتىابى عىلىٍيًو إًنَّوي ىيوى التواب الرحيم دى
ـي رىبَّوي فػىغىوىل كقاؿ تعاذل )  ( .مثيَّ اٍجتػىبىاهي رىبُّوي فػىتىابى عىلىٍيًو كىىىدىل . كىعىصىى آدى

 : اجتباه ربو كىداه. -إذا صدرت منو الذنوب  -فمن أشبو آدـ ابالعَباؼ كسؤاؿ ا٤بغفرة كالندـ كاإلقبلع  قاؿ السعدي 
 فإنو ال يزداد من اّلٌل إال بػيٍعدنا. -إذا صدر منو الذنب ال يزاؿ يزداد من ا٤بعاصي  -كمن أشبو إبليس 

 الفوائد :
 إثبات القوؿ هلل تعاذل . -ُ
 أف ا١بنة موجودة . -ِ
 حكمة هللا يف هنيهما عن األكل من ىذه الشجرة . -ّ
 عن شيء ٰببو . أف هللا قد ٲبتحن العبد ، فينهاه -ْ
 أف معصية هللا ظلم للنفس . -ٓ
ٌكان ًإ٭بَّىا يىٍدعيو ًحٍزبىوي لًيىكيونيوا ًمٍن إثبات عداكة الشيطاف كأنو سبب كل شر ، كما قاؿ تعاذل ) -ٔ ذيكهي عىدي ًإفَّ الشٍَّيطىافى لىكيٍم عىديكّّ فىاٚبًَّ

ـى أىٍف ال تػىٍعبيديكا ( كقاؿ تعاذل ) لشٍَّيطىافي ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبْبه كىال يىصيدَّنَّكيمي ا( كقاؿ تعاذل )  أىٍصحىاًب السًَّعّبً  أىدلٍى أىٍعهىٍد ًإلىٍيكيٍم ايى بىًِب آدى
 ( . الشٍَّيطىافى ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبْبه 

 إثبات عداكة الشيطاف لنا ، فإنو ىو الذم أخرج األبوين من ا١بنة . -ٕ
 العورات . أف ا٤بعصية سبب لظهور -ٖ
 حرص الشيطاف على تكشف اإلنساف ، ليذىب ا٢بياء ، كإذا ذىب ا٢بياء ذىب الدين .-ٗ

 حرص ابن آدـ على الدنيا كا٣بلود . -َُ
 خطر الطمع . -ُُ

 قيل : الطمع يذؿ األمّب ، كاليأس يعز الفقّب .           
كلو قيل لو : ما حرفتك ؟ قاؿ : اكتساب الذؿ ، كلو قيل  قاؿ بعضهم : لو قيل للطمع ، من أبوؾ ؟ قاؿ : الشك يف ا٤بقدكر ،

 لو : ما غايتك ؟ قاؿ : ا٢برماف .
 كجوب سَبة العورة .-ُِ
 ٯبب أف نتخذ الشيطاف عدكان لنا ، فنحذر من خطواتو كتزيينو كمكره كخداعو . -ُّ
 ( .( َٕٗقرّّ َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي )قَاَؿ اْىِبُطوْا بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ َوَلُكْم ِف اأَلْرِض ُمْستػَ ) 

 [ . ِْ] األعراؼ : 
---------- 

ىذا ا٣بطاب آلدـ كحواء كإبليس ، كىذه العداكة بْب آدـ كذريتو كبْب الشيطاف ، كما قاؿ  (قَاَؿ اْىِبُطوْا بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ ) 
 تعاذل ) إف الشيطاف لكم عدك فاٚبذكه عدكان ( .

  يف قولو ابلتثنية ) اىبطا منها ( قيل ا٤براد آدـ كحواء ، كقيل : آدـ كإبليس كحواء تبع آلدـ كىذا الصحيح .كأما ما كرد 

   كقد ذكر ا٤بفسركف األماكن الٍب ىبط فيها كل منهم، كيرجع حاصل تلك األخبار إذل اإلسرائيليات، كهللا أعلم بصحتها. كلو
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 . كلفْب يف أمر دينهم، أك دنياىم، لذكرىا هللا تعاذل يف كتابو أك رسولو كاف يف تعيْب تلك البقاع فائدة تعود على ا٤ب
  اعلم أف يف ىذه اآلايت ٙبذيران عظيمان عن كل ا٤بعاصي من كجوه :قاؿ الرازي: 
 .كاف على كجل شديد من ا٤بعاصيأف من تصور ما جرل على آدـ عليو السبلـ بسبب إقدامو على ىذه الزلة الصغّبة   أحدىا : 

 التحذير عن االستكبار كا٢بسد كا٢برص . نيها :واث
 أنو سبحانو كتعاذل بْب العداكة الشديدة بْب ذرية آدـ كإبليس ، كىذا تنبيو عظيم على كجوب ا٢بذر. واثلثها :

 : فإف قيل ما ا٢بكمة من إىباط آدـ من ا١بنة ؟ ذكر ابن القيم رٞبو هللا عدة حكم 
و ، فأراد سبحانو أف سيذيقو ككلده من نصب الدنيا كغمومها كٮبومها ما ييعٌظم بو عندىم فقاؿ : ليعود إليها على أحسن أحوال

 مقدار دخو٥بم إليها يف الدار ، فإف الضد يظهر حسنو الضد ، كلو تربوا يف دار النعيم دل يعرفوا قدرىا .
بونو، فخٌلى بينهم كبْب أعدائو، كامتحنهم هبم، ، فإنو سبحانو أراد أف يتخذ منهم أنبياء كرسبلن كأكلياء كشهداء ٰببهم كٰب وأيضاً 

فلما آثركه كبذلوا نفوسهم كأموا٥بم يف مرضاتو ك٧بابو، انلوا من ٧ببتو كرضوانو كالقرب منو ما دل يكن لييناؿ بدكف ذلك أصبلن، 
أفضل الدرجات، كدل يكن ييناؿ فدرجة الرسالة كالنبوة كالشهادة كا٢بب فيو كالبغض فيو كمواالة أكليائو كمعاداة أعدائو عنده من 

 ىذا إال على الوجو الذم قٌدره كقضاه من إىباطو إذل األرض .
، فإنو سبحانو لو األ٠باء ا٢بسُب ، فمن أ٠بائو : الغفور ، كالرحيم ، كا٢بليم ، كا٣بافض ، الرافع .. كالبد من ظهور آَثر  وأيضاً 

يتو دار يظهر عليهم فيها أثر أ٠بائو ا٢بسُب ، فيغفر ٤بن يشاء ، كيرحم ىذه األ٠باء ، فاقتضت حكمتو سبحانو أف ينزؿ آدـ كذر 
 من يشاء ، كٱبفض من يشاء ، كيرفع من يشاء ، كيعز من يشاء ، كيذؿ من يشاء . 

ضى ، فإنو سبحانو ا٤بًلك ا٢بق ا٤ببْب ، كا٤بلك ىو الذم أيمر كينهى ، كيثيب كييعاقب ، كيهْب كيكـر ، كيعز كيذؿ ، فاقت وأيضاً 
 ملكو  سبحانو أف ينزًؿ آدـ كذريتو داران ٘برم عليهم فيها أحكاـ ا٤بلك ، مث ينقلهم إذل دار ييتم عليهم فيها ذلك .

أنز٥بم إذل دار يكوف إٲباهنم فيها ابلغيب ىو اإلٲباف النافع ، كأما اإلٲباف ابلشهادة فكل أحد يؤمن يـو  –سبحانو  –، فإنو  وأيضاً 
ع نفسان إال إٲباهنا يف الدنيا ، فلو خلقوا يف دار النعيم دل ينالوا درجة اإلٲباف ابلغيب ، كاللذة كالكرامة ا٢باصلة القيامة ، يـو ال ينف

 بذلك ال ٙبصل بدكنو .
، فإنو سبحانو ٤با كاف ٰبب الصابرين ، كٰبب احملسنْب ، كٰبب الذين يقاتلوف يف سبيلو صفان ، كٰبب التوابْب ، كٰبب  وأيضاً 
ين ، كٰبب الشاكرين ، ككانت ٧ببتو أعلى أنواع الكرامات ، اقتضت حكمتو أف أسكن آدـ كبنيو داران أيتوف فيها هبذه ا٤بتطهر 

 الصفات الٍب ينالوف هبا أعلى الكرامات من ٧ببتو ، فكاف إنزا٥بم إذل األرض من أعظم النعم عليهم .
اقتضت حكمتو أف أسكن  –و ابسم العبودية يف أعلى الدرجات كذكر نبي –، فإنو سبحانو جعل عبوديتو أفضل درجاهتم  وأيضاً 

 آدـ كذريتو داران ينالوف فيها ىذه الدرجة بكماؿ طاعتػهم هلل ، كتقرهبم إليو ٗبحابو ، كترؾ مػألوفاهتم من أجلو .
بدار النعيم كالبقاء ، إ٭با  : فإنو سبحانو إ٭با خلق ا٣بلق لعبادتو ، كمعلـو أف كماؿ العبودية ا٤بطلوب من ا٣بلق ال ٰبصل وأيضاً 

 ٰبصل يف دار احملنة كاالبتبلء ، كأما دار البقاء فدار لذة كنعيم ، ال دار ابتبلء كامتحاف كتكليف . ] مفتاح دار السعادة [ .
 أم لكم يف األرض موضع استقرار ابإلقامة فيها . (َوَلُكْم ِف اأَلْرِض ُمْستَػَقرّّ ) 
 : ا قولو تعاذل ) كىلىكيٍم يف األرض ميٍستػىقىرّّ ( على ا٤بكاف ، كا٤بعُب أهنا مستقركم حالٍب ا٢بياة كا٤بوتاألكثركف ٞبلو  قاؿ الرازي 

  : لفظ عاـ لزمن ا٢بياة كلزمن اإلقامة يف القبور ، كبزمن ا٢بياة فسر أبو العالية كقاؿ :  (مستقر  )قولو تعاذل قاؿ ابن عطية
أدل ٪بعل األرض  ) كابإلقامة يف القبور فسر ابن عباس كاللفظ يعمهما فهي كقولو  ( الذم جعل لكم األرض فراشان  )ىي كقولو 
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 ( .كفااتن أحياء كأموااتن 

 كىذا قوؿ من يقوؿ ا٤بستقر ىو ا٤بقاـ يف الدنيا .أم ٛبتع بنعيمها إذل كقت انقضاء آجالكم كىو ا٤بوت ، (  َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنيٍ ) 
 قوؿ من يقوؿ : ا٤بستقر ىو يف القبور .كىذا إذل قياـ الساعة ،  وقيل :

 : كا٢ًبْب ا٤بٌدة من الٌزمن ، طويلة أك قصّبة  كا٤بتاع كالٌتمٌتع : نيل ا٤بلٌذات كا٤برغوابت غّب الٌدائمة قاؿ ابن عا ور. 
 : فإف هللا كتب ا٤بوت على كل نفس 

نىا تػيٍرجىعيوفى  كيلُّ نػىٍفسو ( كقاؿ تعاذل ) كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوتً قاؿ تعاذل ) نىةن كىًإلىيػٍ ليوكيٍم اًبلشَّرًٌ كىا٣بٍىٍّبً ًفتػٍ ( كقاؿ تعاذل  ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىنػىبػٍ
نىا تػيٍرجىعيوفى ) تيٍم يف بػيريكجو ميشىيَّ ( كقاؿ تعاذل ) كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت مثيَّ ًإلىيػٍ ( كقاؿ تعاذل  دىةو أىيٍػنىمىا تىكيونيوا ييٍدرًٍككيمي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كينػٍ
ـً .  كيلُّ مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو )  ( . كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبًٌكى ذيك ا١بٍىبلًؿ كىاإٍلًٍكرىا

 الفوائد :
 إثبات علو هللا لقولو ) اىبطوا ( كا٥ببوط يكوف من أعلى إذل أسفل .-ُ
 إثبات عداكة الشيطاف لنا ، فإنو ىو الذم أخرج األبوين من ا١بنة . -ِ
 أف نتخذ الشيطاف عدكان لنا ، فنحذر من خطواتو كتزيينو كمكره كخداعو . ٯبب -ّ
 كمتاع إذل حْب ( . كىلىكيٍم يًف اأٍلىٍرًض ميٍستػىقىرّّ أنو ال دكاـ لبِب آدـ يف الدنيا لقولو )  -ْ
َها ُُتَْرُجوَف ))   ( . (ٕ٘قَاَؿ ِفيَها ََتْيَػْوَف َوِفيَها َِتُوُتوَف َوِمنػْ

 . [ ِٓ] األعراؼ : 
----------- 

َها ُُتَْرُجوَف )  يعِب يف ( فيها ٙبيوف ) يعِب : قاؿ هللا عز كجل آلدـ كذريتو كإبليس كأكالده ( قَاَؿ ِفيَها ََتْيَػْوَف َوِفيَها َِتُوُتوَف َوِمنػْ
يعِب : كمن  ( كمنها ٚبرجوف) يعِب : كيف األرض تكوف كفاتكم كموضع قبوركم  (كفيها ٛبوتوف  )األرض تعيشوف أايـ حياتكم 

 األرض ٱبرجكم ربكم كٰبشركم للحساب يـو القيامة.
 : رىةن أيٍخرىل  ) كقولو تعاذل قاؿ ابن كثري ٱبرب تعاذل أنو ٯبعل األرض دارنا لبِب  (ًمنػٍهىا خىلىٍقنىاكيٍم كىًفيهىا نيًعيديكيٍم كىًمنػٍهىا ٬بيٍرًجيكيٍم اتى

الذم ٯبمع هللا فيو األكلْب كاآلخرين،  .م كقبورىم، كمنها نشورىم ليـو القيامة آدـ مدة ا٢بياة الدنيا، فيها ٧بياىم كفيها ٩باهت
 كٯبازم كبل بعملو.

 : حكم من هللا عز كجل أمضاه كجعلو حتمان يف رقاب العباد ٰبيوف يف األرض كٲبوتوف فيها كيبعثوف منها إذل قاؿ ابن عطية
 .ا٢بشر أحياء كما أنشأ أكؿ خلق يعيده 

 الفوائد :
 ( .أىٍحيىاء كىأىٍموىااتن . أىدلٍى ٪بىٍعىًل اأٍلىٍرضى ًكفىااتن ٞبة هللا علينا هبذه األرض ، قاؿ تعاذل )ر  -ُ
 أنو ما من ٨بلوؽ إال كيدفن يف األرض . -ِ
 إثبات البعث كالنشور .-ّ
 
ـَ َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يُػَواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا َولِبَ  ) ٌر َذِلَك ِمْن آاَيِت اَّللَِّ َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَف  اُس التػَّْقَوَى َذِلكَ اَي َبِِن آَد َخيػْ
(ٕٙ) . ) 
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 [ . ِٔ] األعراؼ : 
----------- 

ـَ َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يُػَواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا  ) باس كالريش ٲبًب تبارؾ كتعاذل على عباده ٗبا جعل ٥بم من الل (اَي َبِِن آَد
، فاألكؿ من الضركرايت،  كالرايش كالريش: ىو ما يتجمل بو ظاىرنا ،كىي السوآت -العورات  فاللباس  ا٤بذكور ىاىنا لسَب

 كالريش من التكمبلت كالزايدات.
 العورة سوأة ألنو يسوء صاحبها انكشافها. ٠بيت 
 :ياب."الرايش" يف كبلـ العرب: األَثث، كما ظهر من الث قاؿ ابن جرير 
 : كالرٌيش لباس الزٌينة الزائد على ما يسَب العورة ، كىو مستعار من ريش الٌطّب ألنٌو زينتو ، كيقاؿ للباس  قاؿ ابن عا ور

 الزٌينة رايش.
 : م سوآتكم، : لباسان يوار من ريش الطّب ألنو لباسو كزينتو، أم أنزلنا عليكم لباسْب ، استعّبالريش لباس الزينة قاؿ الرازي

 ( .لىكيٍم ًفيهىا ٝبىىاؿه )ى كقاؿ ( لًتػىرٍكىبيوىىا كىزًينىةن )، ألف الزينة غرض صحيح كما قاؿ سان يزينكمكلبا
 : ـى قىٍد أىنزىٍلنىا عىلىٍيكيٍم قولو تعاذل ) قاؿ الثعليب  و .أم خلقنا لكم ، كقيل : نزٌلنا أسبابو كآالت (اي بِب ءىادى
 : ؟ السماء فإف قيل : فليس ذلك ٗبنزؿ من قاؿ ادلاوردي 

 فعنو جواابف :
 أنو ٤با كاف ينبت من ا٤بطر الذم نزؿ من السماء صار كا٤بنزؿ من السماء ، قالو ا٢بسن. أحدعلا :
 ( .كىأىنزىٍلنىا ا٢بٍىًديدى  )أف ىذا من بركات هللا ، كالربكة تنسب إذل أهنا تنزؿ من السماء ، كما قاؿ تعاذل  والثاين :

 : يعِب ا٤بطر الذم ينبت القطن كالكتاف ، كييقيم البهائم الذم منها األصواؼ  (أىنزىٍلنىا عىلىٍيكيٍم لًبىاسان  قولو تعاذل ) قاؿ القرطيب
ر كاألشعار ؛ فهو ٦باز مثل   ( .كىأىنزىؿى لىكيٍم مًٌنى األنعاـ ٜبىىانًيىةى أىٍزكىاجو  )كاألكابى

 ف مثاالن لغّبه.كقيل : ىذا اإلنزاؿ إنزاؿ شيء من اللباس مع آدـ كحٌواء ، ليكو 
 أم خلق. (كىأىنزىؿى لىكيٍم مًٌنى األنعاـ ٜبىىانًيىةى أىٍزكىاجو  )خلقنا لكم ؛ كقولو : أم   ( أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكيمٍ ) كقاؿ سعيد بن جبّب : 

 كقيل : أ٥بمناكم كيفية صنعتو.
 : ( .يوارل سىٍوءىاًتكيٍم  )نو قاؿ اؿ كثّب من العلماء : ىذه اآلية دليل على كجوب سَب العورة ؛ ألق قاؿ القرطيب 
 . خشية هللاكقيل : السمت ا٢بسن ،  كقيل :العمل الصاحل ،  كقيل :اإلٲباف ، قيل :  ( َولَِباُس التػَّْقَوىَ ) 
رٌ  َذِلكَ )   فيو كجهاف :(  َخيػْ

 و قتادة كالسدم.: أنو راجع إذل لباس التقول كمعُب الكبلـ أف لباس التقول خّب من الرايش كاللباس ، قال أحدعلا
الذم ( ذىًلكى  )، مث قاؿ  (قىٍد أىنزىٍلنىا علىيكيٍم لًبىاسان ييوارًم سىٍوءىاًتكيم كىرًيشان كىلًبىاسي التػٍَّقول  ): أنو راجع إذل ٝبيع ما تقدـ من  والثاين

يػٍره   كلو.  (ذكرتو ىو  خى
 . الدالة على فضلو كرٞبتو على عباده ( َذِلَك ِمْن آاَيِت اَّللَِّ ) 
 يعِب لعلهم يذكركف نعمتو عليهم فيشكركهنا.(  َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّروفَ  )

 الفوائد :
 كجوب سَب العورة . -ُ
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 ٙبرمي كشف العورة . -ِ
 نعمة هللا علينا ابللباس . -ّ
 إثبات علو هللا . -ْ
 عظمة هللا تعاذل . -ٓ
 أف خّب لباس يلبسو اإلنساف التقول . -ٔ
 لنقـو بشكرىا . ينبغي تذكر نعم هللا -ٕ
ُهَما لَِباَسُهَما لِ  ) َن اجْلَنَِّة يَنزُِع َعنػْ ـَ اَل يَػْفِتنَػنَُّكُم الشَّْيطَاُف َكَما َأْخَرَج أَبَػَوْيُكم مِّ رُيِيَػُهَما َسْوآهِتَِما ِإنَُّو يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن اَي َبِِن آَد

 ( . (ٕٚاِطنَي َأْولَِياء ِللَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف )َحْيُث اَل تَػَرْونَػُهْم ِإََّّ َجَعْلَنا الشَّيَ 
 [ . ِٕ] األعراؼ : 

----------- 
َن اجْلَنَِّة  ) ـَ اَل يَػْفِتنَػنَُّكُم الشَّْيطَاُف َكَما َأْخَرَج أَبَػَوْيُكم مِّ أم ال يصرفٌنكم الشيطاف عن الدًٌين ؛ كما فًب أبويكم  (اَي َبِِن آَد

 ابإلخراج من ا١بنة.
 يقوؿ تعاذل ٧بذرنا بِب آدـ من إبليس كقبيلو، كمبيننا ٥بم عداكتو القدٲبة أليب البشر آدـ ابن كثري : قاؿ  يف سعيو يف

إخراجو من ا١بنة الٍب ىي دار النعيم، إذل دار التعب كالعناء، كالتسبب يف ىتك عورتو بعدما كانت مستورة عنو، كما ىذا إال عن 
 ( .أىفػىتػىتًَّخذيكنىوي كىذيرًٌيػَّتىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكين كىىيٍم لىكيٍم عىديكّّ بًٍئسى لًلظَّاًلًمْبى بىدىال )  عداكة أكيدة، كىذا كقولو تعاذل

  : اعلم أف ا٤بقصود من ذكر قصص األنبياء عليهم السبلـ حصوؿ العربة ٤بن يسمعها ، فكأنو تعاذل ٤با ذكر قصة قاؿ الرازي
ـى  يىذَّكَّريكفى اي بِب) اف آلدـ كأكالده أتبعها أبف حذر أكالد آدـ من قبوؿ كسوسة الشيطاف فقاؿ شدة عداكة الشيط آدـ كبْب فيها آدى

كذلك ألف الشيطاف ٤با بلغ أثر كيده كلطف كسوستو كشدة اىتمامو إذل أف (  الى يػىٍفًتنػىنَّكيمي الشيطاف كىمىا أىٍخرىجى أىبػىوىٍيكيم ٌمنى ا١بنة
 ة ا٤بوجبة إلخراجو من ا١بنة فبأف يقدر على أمثاؿ ىذه ا٤بضار يف حق بِب آدـ أكذل.قدر على إلقاء آدـ يف الزل

فيَبتب عليو أف ال تدخلوا ا١بنة ( الى يػىٍفًتنػىنَّكيمي الشيطاف) فبهذا الطريق حذر تعاذل بِب آدـ ابالحَباز عن كسوسة الشيطاف فقاؿ 
 .عرض الذىب على النار كٚبليصو من الغشكما فًب أبويكم ، فَبتب عليو خركجهما منها كأصل الفتوف 

ُهَما لَِباَسُهَما ِلرُيِيَػُهَما َسْوآهِتَِما )   أم : ينزع عنهما اللباس لتظهر العورات .( يَنزُِع َعنػْ
  : ف كإف حاؿ ، أم أخرجهما انزعان لباسهما كأضاؼ نزع اللباس إذل الشيطا ( يىنزًعي عىنػٍهيمىا لًبىاسىهيمىاقولو تعاذل ) قاؿ الرازي

 كاف بسبب منو ، فأسند إليو كما تقوؿ أنت فعلت ىذا ؟ ٤بن حصل منو ذلك الفعل بسبب.و  ألن، دل يتوؿ ذلك 
 كإف دل يباشره ، ككذلك ٤با كاف نزع لباسهما بوسوسة الشيطاف كغركره أسند إليو.

  اللباس الذم ىو ثياب ا١بنة كىذا اختلفوا يف اللباس الذم نزع منهما فقاؿ بعضهم إنو النور ، كبعضهم التقى ، كبعضهم
كا٤بقصود من ىذا الكبلـ ، أتكيد التحذير لبِب آدـ ، ألنو ٤با بلغ أتثّب كسوسة ، ألف إطبلؽ اللباس يقتضيو ، القوؿ أقرب 

 ق .الشيطاف يف حق آدـ مع جبللة قدره إذل ىذا ا٢بد فكيف يكوف حاؿ آحاد ا٣بل
 : الٌشيطاف يهتم بكشف سوأة ابن آدـ ألنٌو يسرٌه أف يراه يف حالة سوء كفظاعة. كيف اآلية إشارة إذل أفٌ  قاؿ ابن عا ور 
يعِب : كونوا اب٢بذار منو ، فإنو يراكم ىو أم إبليس كجنوده من الشياطْب من  (ِإنَُّو يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث اَل تَػَرْونَػُهْم ) 

 حيث ال تركهنم.
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 : فيو كجهاف :( ًإنَّوي يػىرىاكيٍم ىيوى كىقىًبيليوي ًمنى حىٍيثي الى تػىرىٍكنػىهيٍم قولو تعاذل )  قاؿ ادلاوردي 
 قومو ، كىو قوؿ ا١بمهور. أحدعلا :
 جيليوي ، قالو السدم. والثاين :

 مع ما تتضمنو من ا٤ببالغة يف  ىذه ا١بملة تعليل ٤با قبلها( ًإنَّوي يػىرىاكيٍم ىيوى كىقىًبيليوي ًمٍن حىٍيثي الى تػىرىٍكنػىهيٍم ) قولو :  قاؿ الشوكاين ،
ٙبذريهم منو ، ألف من كاف هبذه ا٤بثابة يرل بِب آدـ من حيث ال يركنو ، كاف عظيم الكيد ، ككاف حقيقان أبف ٰبَبس منو أبلغ 

 س .احَبا
 انن كقرانء للكافرين .أم : إف جعلنا الشياطْب أعوا( ِإََّّ َجَعْلَنا الشََّياِطنَي َأْولَِياء لِلَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف ) 

 الفوائد :
 شدة عداكة الشيطاف لئلنساف . -ُ
 كجوب ا٢بذر من الشيطاف كمكائده . -ِ
 فضل ٦باىدة الشيطاف .-ّ
 كجوب حفظ العورات .-ْ
 أف الشيطاف ٰبرص على كشف العورات . -ٓ
 أف الشياطْب يركف اإلنس .-ٔ
 أف الشيطاف كرل للكافر . -ٕ
َها آاَبءََّ َواَّللَُّ َأَمَرََّ هِبَا ُقْل ِإفَّ اَّللََّ اَل َيَُْمُر اِبْلَفْحَشاء أَتَػُقو َوِإَذا فَػَعُلوْا فَ )   ُلوَف َعَلى اَّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموَف اِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدََّ َعَليػْ
(ٕٛ ). ) 

 [ . ِٖ] األعراؼ : 
----------- 

َها آاَبءََّ َواَّللَُّ َأَمَرََّ هِبَاَوِإَذا فَػَعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدََّ عَ )  الفاحشة ىنا يف قوؿ أكثر ا٤بفسرين طوافهم قاؿ القرطيب : (  َليػْ
 ابلبيت عيراةن.

 : قاؿ ٦باىد: كاف ا٤بشركوف يطوفوف ابلبيت عراة، يقولوف: نطوؼ كما كلدتنا أمهاتنا. فتضع ا٤برأة على فرجها  قاؿ ابن كثري
 النسعة، أك الشيء كتقوؿ:

 ـ يبديك بعضيو أك كٌلو ... كما بىدا منو فبل أحٌلوي .اليو 
ءىانى كىاّللَّي أىمىرىانى هًبىا )  فأنزؿ هللا تعاذل  ( .كىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا كىجىٍدانى عىلىيػٍهىا آابى

م ال يطوفوف يف ثياب عصوا ال يطوفوف ابلبيت يف ثياهبم الٍب لبسوىا، يتأكلوف يف ذلك أهن-ما عدا قريشنا -قلت: كانت العرب 
يطوفوف يف ثياهبم، كمن أعاره أٞبسي ثوابن طاؼ فيو، كمن معو ثوب جديد طاؼ فيو مث -كىم ا٢بيٍمس -هللا فيها، ككانت قريش 

. كرٗبا كانت امرأة فتطوؼ عراينة، فتجعل ، طاؼ عرايانن ا كال أعاره أٞبسي ثوابن  يلقيو فبل يتملكو أحد، فمن دل ٯبد ثوابن جديدن
 على فرجها شيئنا يسَبه بعض الشيء كتقوؿ:

ا منو فبل أحٌلوي .  اليـو يبديك بعضيو أك كٌلو ... كما بدى
كأكثر ما كاف النساء يطفن عراة ابلليل، ككاف ىذا شيئنا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، كاتبعوا فيو آابءىم كيعتقدكف أف فعل 
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ءىانى كىاّللَّي أىمىرىانى )   تعاذل عليهم ذلك، فقاؿآابئهم مستند إذل أمر من هللا كشرع، فأنكر هللا كىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا كىجىٍدانى عىلىيػٍهىا آابى
 فقاؿ تعاذل ردنا عليهم:( هًبىا 
 . فا٤براد ابلفاحشة : ما كانوا يفعلونو ابلطواؼ حوؿ الكعبة عراة ، كىذا اختيار ابن جرير 
 ءىانى ) قولو عز كجل  : يقاؿ ادلاورد  ( .كىًإذىا فػىعىليواٍ فىاًحشىةن قىاليوٍا كىجىٍدانى عىلىيػٍهىا ءىاَبى

 يف ىذه اآلية ثبلثة أقاكيل :
 أهنا كردت يف العرب الذين كانوا يطوفوف عراة ، كالفاحشة الٍب فعلوىا كشف العورة ، كىذا قوؿ أكثر ا٤بفسرين. أحدىا :

 قيل : ىذا خطاب للذين كانوا ( م الشيطاف كما أخرج أبويكم من ا١بنة اي بِب آدـ ال يفتننك) قولو تعاذل  قاؿ اخلازف
يطوفوف ابلبيت عراة كا٤بعُب : ال ٱبدعنكم بغركره كال يضلنكم فيزين لكم كشف عوراتكم يف الطواؼ كإ٭با ذكر قصة آدـ ىنا 

 كشدة عداكة إبليس لو ليحذر بذلك أكالد آدـ
 يذكر معها أك قبلها أك بعدىا ما يدؿ على بطبلهنا .فائدة : إذا ذكر هللا مقالة أحد ، فإف هللا  

ٍلبػيهيٍم رىٍٝبان اًبٍلغىٍيًب كىيػىقيوليوفى قاؿ تعاذل )  ٍلبػيهيٍم كىيػىقيوليوفى ٟبىٍسىةه سىاًدسيهيٍم كى ثىةه رَّاًبعيهيٍم كى يػىقيوليوفى ثىبلى ٍلبػيهيٍم قيل رَّيبًٌ أىٍعلىمي سى ًمنػيهيٍم كى عىةه كىَثى سىبػٍ
 ( .مَّا يػىٍعلىميهيٍم  ًبًعدَّهًتًم

مان مٍَّعديكدىةن قيٍل أىٚبَّىٍذُتيٍ ًعندى اّللًٌ عىٍهدان فػىلىن ٱبيًٍلفى اّلٌلي كقاؿ تعاذل )   عىٍهدىهي أىـٍ تػىقيوليوفى عىلىى اّللًٌ مىا الى كىقىاليوٍا لىن ٛبىىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىايَّ
 ( . تػىٍعلىميوفى 

 ك .ى ذلأم: قل اي دمحم ٤بن ادع (ُقْل ) 
 ك .أم: ىذا الذم تصنعونو فاحشة منكرة، كهللا ال أيمر ٗبثل ذل (ِإفَّ اَّللََّ اَل َيَُْمُر اِبْلَفْحَشاء ) 
 أم: أتسندكف إذل هللا من األقواؿ ما ال تعلموف صحتو. ( أَتَػُقوُلوَف َعَلى اَّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموفَ ) 

 الفوائد :
 ّب الطواؼ .ٙبرمي كشف العورة يف الطواؼ كغ -ُ
 أف من يستدؿ على ابطلو بفعل اآلابء ففيو شبو من ا٤بشركْب . -ِ
 الرد على ىؤالء ا٤بشركْب يف دعواىم أف هللا أيمر ابلفحشاء . -ّ
 ٙبرمي القوؿ على هللا بغّب علم . -ْ
يَن َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوَف )ُقْل َأَمَر َرّبِّ اِبْلِقْسِط َوَأِقيُموْا ُوُجوَىُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسَِبٍد َواْدُعو )    ( (ُٜٕه سُلِْلِصنَي َلُو الدِّ

 [ . ِٗ] األعراؼ : 
---------- 

 . أم: ابلعدؿ كاالستقامة (ُقْل َأَمَر َرّبِّ اِبْلِقْسِط ) 
ا٤برسلْب ا٤بؤيدين اب٤بعجزات فيما أم: أمركم ابالستقامة يف عبادتو يف ٧با٥با، كىي متابعة  (َوَأِقيُموْا ُوُجوَىُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسَِبٍد ) 

 . من الشرائع كما جاءكا بو عنو أخربكا بو عن هللا تعاذل
 قيل : ا٤براد استقباؿ القبلة عند الصبلة .

 كقيل : ا٤براد اإلخبلص هلل ، بتوحيده سبحانو .
 يتقبل العمل حٌب ٯبمع ىذين الركنْب: أف يكوف كابإلخبلص لو يف عبادتو، فإنو تعاذل الأم :  ( َواْدُعوُه سُلِْلِصنَي َلُو الدِّينَ )  
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 .صواابن موافقنا للشريعة، كأف يكوف خالصنا من الشرؾ
  : وف من دكف ػػػػػػػإف الذين تدع) ٗبعُب العبادة أم اعبدكه كقولو  (كادعوه ٨بلصْب لو الدين  )الٌدعاء يف قولو قاؿ ابن عا ور
 ( . هللا

 .كالٌدين ٗبعُب الطٌاعة من قو٥بم دنت لفبلف أم أطعتو،  غّبهكاإلخبلص ٛبحيض الٌشيء من ٨بالطة 
 و .اإلخبلص أف ٱبلص العبد دينو ، كعملو هلل تعاذل فبل يشرؾ يف دينو كال يرائي بعمل 

 كاألدلة على كجوب اإلخبلص كثّبة .
أىكيٍم تػىعيوديكفى قيٍل أىمىرى رىيبًٌ اًبٍلًقٍسًط كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍم ًعٍندى كيلًٌ مىٍسجً قاؿ تعاذل )   ( . دو كىاٍدعيوهي ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى كىمىا بىدى
 ( . فىاٍدعيوا اّللَّى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى كىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى كقاؿ تعاذل )

 ( . الدًٌينى  ًإانَّ أىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ فىاٍعبيًد اّللَّى ٨بيًٍلصان لىوي كقاؿ تعاذل ) 
 ( . قيًل اّللَّى أىٍعبيدي ٨بيًٍلصان لىوي ًديًِب كقاؿ تعاذل ) 
 قيٍل إين أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى هللا ٨بيًٍلصان لَّوي الدين ( .كقاؿ تعاذل ) 
 ( . بًٌ اٍلعىالىًمْبى ىيوى ا٢بٍىيُّ ال إًلىوى ًإالَّ ىيوى فىاٍدعيوهي ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى ا٢بٍىٍمدي ّللًًَّ رى كقاؿ تعاذل ) 

 ) إ٭با األعماؿ ابلنيات كإ٭با لكل امرئ ما نول ( متفق عليو . كقاؿ 
 ) إف هللا ال يقبل من العمل إال ما كاف خالصان كابتغي بو كجو هللا ( ركاه النسائي . كقاؿ 
 . قاؿ تعاذل ) من عًمل عمبلن أشرؾ فيو معي غّبم تركتو كشركىو ( ركاه مسلم . كقاؿ 

قاؿ ) إف أخوؼى ما أخاؼ عليكم الشرؾ األصغر ؟ قالوا : كما الشرؾ األصغر ؟ قاؿ :  كعن ٧بمود بن لبيد . أف رسوؿ هللا 
الرايء ، يقوؿ هللا عز كجل إذا جزل الناس أبعما٥بم : اذىبوا إذل الذين كنتم تراءكف يف الدنيا فانظركا ىل ٘بدكف عندىم جزاء ( 

 ركاه أٞبد .
 ائل :ولإلخالص فض 

 أواًل : أنو سبب دلغفرة الذنوب .
 كالدليل : قصة ا٤برأة الزانية الٍب سقت الكلب فغفر هللا ٥با "كالقصة عند البخارم كمسلم.

رٞبو هللا : فتأمل ما قاـ يف قلبها من حقائق اإلٲباف كالعبودية يف ىذه اللحظة فمنها :  أهنا دل تعملو ابتغاء األجر  قاؿ ابن القيم
أهنا أتعبت   -كأنو دل يرىا أحد إال هللا كىذا يدؿ عليو ظاىر ا٢بديث  -هنا تعطي كلبان فبل تنتظر منو جزاء أك شيئان من أحد أل

نفسها يف سقايتها ٥بذا الكلب فنزلت يف البئر مع أهنا امرأة مث ملئت خفها اب٤باء كٞبلتو بفيها مث سقت ىذا الكلب ا٢بقّب ، 
ار اإلخبلص فعندما ٛبت ىذه ا٢بقائق يف قلبها، أحرقت أنوار ىذا القدر من التوحيد ما تقدـ منها فتأمل ما قاـ يف قلبها من أسر 
 من البغاء كالزان فغفر هللا ٥با .

 . اثنياً : أنو يصرؼ الفتنو عن القلب
 عز كجل .فبل تزكؿ الفتنة عن القلب إال إذا كاف دين العبد كٌلو هلل  ( :ٓٙ/ٔقاؿ اإلماـ ابن تيميو ِف الفتاوى )

ما ٪بى من فتنة ا٤برأة إال ابإلخبلص هلل تعاذل قاؿ تعاذل ) كذلك لنصرؼ عنو السوء كالفحشاء اًنو من عبادان  كيوسف 
 ا٤بخلصْب ( .

: فإف قوة إخبلص يوسف عليو السبلـ كخشيتو من هللا عز كجل كاف أقول من ٝباؿ  (ٕٔٙ/ ٓٔقاؿ ابن تيمية ِف الفتاوى )
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 ها كحبو ٥با .امرأة العزيز كحسن
 أنو بو تكمل العبودية هلل تعاىل. اثلثاً : 

 ( : ككلما قوم إخبلص العبد كملت عبوديتو . ُٖٗ/َُقاؿ اإلماـ ابن تيمية يف الفتاكل )
من ألف ابإلخبلص تقبل األعماؿ كترفع إذل هللا ، ككلما قبل العمل ارتفعت ا٤بنزلة كالدرجة عند هللا تعاذل لذلك العبد، ك٥بذا كاف 

 فباإلخبلص ارتفعوا عن الناس كأصبحوا يف أعارل عليْب . أبرز صفات ا٤بقربْب كالسابقْب عند هللا ىو "إخبلصهم هلل"
 أنو سبب الستغناء القلب عن الناس .رابعاً : 

يعبد إال إايه ، كال قاؿ اإلماـ ابن تيميو يف الفتاكل : ال يستغِب القلب عن ٝبيع ا٤بخلوقات إال أبف يكوف هللا ىو مواله الذم ال 
 يستعْب إال بو ، كال ٰبب إال لو كال يبغض إال لو .

 أنو سبب دلضاعفة احلسنات .خامساً : 
ًبيًل اّللًَّ كىمىثىًل حىبَّةو أىنٍػبػىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبلى يف كي  بػيلىةو ًمائىةي حىبَّ قاؿ تعاذل )مىثىلي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىا٥بىيٍم يف سى ةو كىاّللَّي ييضىاًعفي ًلمىٍن لًٌ سينػٍ

 يىشىاءي( .
 : كقولو ىهنا )كىاّللَّي ييضىاًعفي ًلمىٍن يىشىاءي ( أم : ٕبسب إخبلصو يف عملو .قاؿ ابن كثري 

 ... ( ركاه البخارم .ة بعشر أمثا٥با إذل سبعمائة ضعف ) كا٢بسن كقاؿ 
 وة اإلخبلص يف ذلك العمل .: كمضاعفة األجر ٕبسب كماؿ اإلسبلـ، كبكماؿ كق قاؿ ابن رجب

و ) صبلة الرجل تطوعان حيث ال يراه الناس تعدؿ صبلتو على أعْب الناس ٖبمس كعشرين درجو ( ركاه ابن ماج كقاؿ 
 كصححو األلباين .

 سادساً : أنو سبب لقبوؿ الدعاء وتفريج الكرب .
)اللهم إف كنا فعلنا ذلك ابتغاء كجهك، فافرج عنا ما ٫بن فيو  كفيها أهنم قالوا: كالدليل على ذلك: قصة الثبلثة الذين دخلوا الغار

 ففرج هللا عنهم( كالقصة معركفو كىي عند البخارم كمسلم .
 سابعاً : أنو سبب للنصر على األعداء .

 ) إ٭با ينصر هللا ىذه األمة بضعيفها، بدعوهتم كصبلهتم كإخبلصهم ( . قاؿ: قاؿ  ٢بديث سعد 
 العبد من النار يـو القيامة .اثمناً : أنو ينَبي 

 ركاه البخارم .) فإف هللا حـر على النار من قاؿ ال إلو إال هللا يبتغي هبا كجو هللا (  لقوؿ النيب 
: فإف اإلخبلص ينفي أسباب دخوؿ النار، فمن دخل النار من القائلْب ال إلو إال هللا،  (ٕٔٙ/ٓٔقاؿ ابن تيمية ِف الفتاوى )

 أنو دل ٰبقق إخبلصها احملـر لو على النار . فإف ذلك دليل على
 َسعاً : سبب للنَباة من كيد الشيطاف .

 ( . ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى . قىاؿى رىبًٌ ٗبىا أىٍغوىيٍػتىًِب أليزىيًٌنىنَّ ٥بىيٍم يف األىٍرًض كىأليٍغًويػىنػَّهيٍم أىٍٝبىًعْبى قاؿ تعاذل ) 
ٍعليوـً )َٖ( قىاؿى فىًإنَّكى ًمنى اٍلمينظىرًينى )ٕٗبًٌ فىأىنًظٍرين ًإذلى يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى )قىاؿى رى كقاؿ تعاذل )  ( قىاؿى ُٖ( ًإذلى يػىٍوـً اٍلوىٍقًت اٍلمى

يٍغًويػىنػَّهيٍم أىٍٝبىًعْبى )  ( . ( ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى ِٖفىًبًعزًَّتكى ألى
  : أقواؿ ِف اإلخالص 

: من عٌود نفسو العمل هلل دل يكن عليو أشق من العمل لغّبه ، كمن عٌود نفسو العمل ٥بواه  القيم ِف عدة الصابرين قاؿ ابن
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كحظو دل يكن عليو أشق من اإلخبلص كالعمل هلل ، كىذا يف ٝبيع أبواب األعماؿ ، فليس شيء أشق على ا٤بنفق هلل من اإلنفاؽ 
 لغّبه ككذا ابلعكس .              

علمو أبنو عبد ٧بض كالعبد ال يستحق على خدمتو لسيده عوضا كال أجرة إذ ك٩با ٱبلصو من طلب العوض :  اؿ ِف ادلدارج :وق
 و .ىو ٱبدمو ٗبقتضى عبوديت

 كل ما ال يراد بو كجو هللا يضمحل . :  قاؿ الربيع بن خثيم
 كال صياـ، إال أف تكوف لو سريرة . : ما رأيت أحدان ارتفع مثل مالك، ليس لو كثّب صبلة وقاؿ ابن ادلبارؾ
كاعلم أف أكثر الناس إ٭با ىلكوا ٣بوؼ مذمة الناس ، كحب مدحهم ، فصارت حركاهتم كلها على ما يوافق   قاؿ ابن قدامة :

 رضى الناس ، رجاء ا٤بدح ، كخوفان من الذـ ، كذلك من ا٤بهلكات .  
ٯبتهدكف يف ٨بادعة الناس عن أعما٥بم الصا٢بة ، كٰبرصوف على إخفائها كقاؿ : كدل يزؿ ا٤بخلصوف خائفْب من الرايء ا٣بفي ، 

 أعظم ما ٰبرص الناس على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أف ٱبلص عملهم ليجازيهم هللا تعاذل يف القيامة إبخبلصهم .    
األبواب دكهنا ، كما نغلق األبواب دكف  كقاؿ : كمن الدكاء النافع ) يف عبلج الرايء ( أف يعود نفسو إخفاء العبادات ، كإغبلؽ
 الفواحش ، فإنو ال دكاء يف الرايء مثل إخفاء األعماؿ .  ) ٨بتصر منهج القاصدين ( .

 اللهم اجعل عملي صا٢با كاجعلو لوجهو خالصان كال ٘بعل ألحد فيو شيئان .وكاف عمر يقوؿ : 
ت القلوب بنشر طيبو ، فاهللى هللاى يف السرائر ، فإنو ما ينفع مع قاؿ ابن ا١بوزم :  فمن أصلح سريرتو فاح عبّب فضلو ، كعبق

 فسادىا صبلح ظاىر .  
كقاؿ : ما أقل من يعمل هلل تعاذل خالصان ، ألف أكثر الناس ٰببوف ظهور عباداهتم ، كسفياف الثورم كاف يقوؿ : ال أعتد ٗبا ظهر 

 من عملي ، ككانوا يسَبكف أنفسهم . 
 النظر إذل ا٣بلق ، ك٧بو ا١باه من قلوهبم ابلعمل ، كإخبلص القصد ، كسَب ا٢باؿ ، ىو الذم رفع من رفع . كقاؿ : فاعلم أف ترؾ

 كقاؿ : إ٭با يتعثر من دل ٱبلص ، كإ٭با ٲبتنع اإلخبلص ٩بن ال ييراد .  
 كقاؿ مالك بن دينار : كقولوا ٤بن يكن صادقان ال يتعُب . 

 لوتو ، كرٗبا تكلف بْب الناس التبسم كاالنبساط ، لينمحي عنو اسم الزاىد . كعبلمة ا٤بخلص : أف يكوف يف جلوتو كخ
 كددت أف الناس تعلموا ىذا العلم كدل ينسب رل منو شيء .كاف الشافعي يقوؿ : 

 يف ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة لًٍلعيلىمىاًء كىٍجهىاًف ًمنى التػٍَّفًسًّب : (َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوَف   ) 

أىكيٍم تػىعيوديكفى أىٍم  وَُّؿ :اأْلَ  كىمىا سىبىقى لىكيٍم يف ًعٍلًم اّللًَّ ًمٍن سىعىادىةو أىٍك شىقىاكىةو ، فىًإنَّكيٍم تىًصّبيكفى ًإلىٍيًو ، فىمىٍن سىبىقى لىوي :  أىفَّ مىٍعُبى كىمىا بىدى
ا اٍلوىٍجًو قػىٍوليوي بػىٍعدىهي  سىبىقى لىوي ن اٍلًعٍلمي أبًىنَّوي سىًعيده صىارى ًإذلى السَّعىادىًة ، كىم فىرًيقنا ىىدىل  )اٍلًعٍلمي أبًىنَّوي شىًقيّّ صىارى ًإذلى الشَّقىاكىًة ، كىيىديؿُّ ٥ًبىذى

لىةي   .كىىيوى ظىاًىره كىمىا تػىرىل  (كىفىرًيقنا حىقَّ عىلىٍيًهمي الضَّبلى
ًت الدَّالًَّة عىلىٍيًو أىٍيضنا قػىٍوليوي تػىعىاذلى    ( .ىيوى الًَّذم خىلىقىكيٍم فىًمٍنكيٍم كىاًفره كىًمٍنكيٍم ميٍؤًمنه  )كىًمنى اآٍلايى

ًؼ ًإذلى شىًقيٌو ، كىسىًعيدو خىلىقىهيٍم . .. (كىًلذىًلكى خىلىقىهيٍم ) كىقػىٍوليوي :   أىٍم كىًلذىًلكى ااًلٍخًتبلى
أىكيٍم تػىعيوديكفى   )أىفَّ مىٍعُبى قػىٍولًًو  اْلَوْجُو الثَّاين : عىثيكيٍم  (كىمىا بىدى ئنا ، فىًإنَّوي ييًعيديكيٍم مىرَّةن أيٍخرىل ، كىيػىبػٍ يػٍ أىٍم كىمىا خىلىقىكيٍم أىكَّالن ، كىدلٍى تىكيونيوا شى

 .ًمٍن قػيبيورًكيٍم أىٍحيىاءن بػىٍعدى أىٍف ًمتٍُّم كىًصٍرُتيٍ ًعظىامنا رىًميمنا 
ا اٍلوىٍجًو كىًثّبىةه ًجدِّا تي الدَّالَّةي عىلىى ىىذى نىا   )، كىقىٍولًًو  كىاآٍلايى ا عىلىيػٍ ٍأانى أىكَّؿى خىٍلقو نيًعيديهي كىٍعدن  ( .كىمىا بىدى
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أي ا٣بٍىٍلقى مثيَّ ييًعيديهي ) كىقػىٍولًًو    ( .كىىيوى الًَّذم يػىٍبدى
 ( .قيٍل ٰبيًٍييهىا الًَّذم أىٍنشىأىىىا أىكَّؿى مىرَّةو تعاذل ) كىقػىٍولًًو  
تيٍم يف رىٍيبو ًمنى اٍلبػىٍعًث فىًإانَّ خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو ايى أىيػُّهىا  تعاذل )كىقػىٍولًًو   ًت . (النَّاسي ًإٍف كينػٍ  ًإذلى غىٍّبً ذىًلكى ًمنى اآٍلايى

 الفوائد :
 أف هللا أيمر ابلعدؿ .-ُ
 ٙبرمي الظلم . -ِ
 كجوب توحيده كإفراده ابلعبادة . -ّ
 كجوب اإلخبلص يف ٝبيع العبادات .-ْ
 . إثبات البعث-ٓ
 ( . (َٖٓسُبوَف أَنػَُّهم مُّْهَتُدوَف )َفرِيًقا َىَدى َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّالََلُة ِإنػَُّهُم اُتََُّذوا الشََّياِطنَي َأْولَِياء ِمن ُدوِف اَّللَِّ َوػلَْ  ) 

 [ . َّ] األعراؼ : 
---------- 

أم : ىػػػػػدل فريقان منكم كأضل فريقان منكم ، كىو الفعاؿ ٤با يريد ال ييسأؿ عما يفعل (  ةُ َفرِيًقا َىَدى َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّالَلَ  )
. 
 . كيف ىذا أف الناس ينقسموف إذل قسمْب مهتد كضاؿ ، فعلى ا٤بسلم أف يسأؿ هللا ا٥بداية 

يستىًقيمى قاؿ تعاذل )
رىاطى ا٤ب  ( .اىًدنىػػػػا الصًٌ

 لتقى كالعفاؼ كالغُب ( ركاه مسلم .) اللهم إين أسألك ا٥بدل كا كقاؿ 
 ) قاؿ تعاذل : فاستهدكين أىدكم ... ( . كقاؿ 

ىذا تعليل للفريق الذم حقت عليهم الضبللة ، أم : اٚبذكا الشياطْب نصراء (  ِإنػَُّهُم اُتََُّذوا الشََّياِطنَي َأْولَِياء ِمن ُدوِف اَّللَِّ  ) 
فحْب انسلخوا من كالية الرٞبن، كاستحبوا كالية ( طىافى كىلًٌيان ًمٍن ديكًف اّللًَّ فػىقىٍد خىًسرى خيٍسرىاانن ميًبينان كىمىٍن يػىتًَّخًذ الشَّيٍ  من دكف هللا ، )

 ف .الشيطاف، حصل ٥بم النصيب الوافر من ا٣بذالف، كككلوا إذل أنفسهم فخسركا أشد ا٣بسرا
 ى بصّبة كىدايػػة .أم : يظنوف أهنم عل( َوػَلَْسُبوَف أَنػَُّهم مُّْهَتُدوَف  )
  كيف ىذه اآلايت دليل على أف األكامر   ،كا٢بق ابطبلن  ان ، فظنوا الباطل حق ألهنم انقلبت عليهم ا٢بقائق: قاؿ السعدي

، كأنو ال أيمر إال ابلعدؿ  حشو كتنكره العقوؿفكالنواىي اتبعة للحكمة كا٤بصلحة، حيث ذكر تعاذل أنو ال يتصور أف أيمر ٗبا تست
الشيطافى،  -ٔبهلو كظلمو  -، كفيو دليل على أف ا٥بداية بفضل اّلٌل كمىنًٌو، كأف الضبللة ٖبذالنو للعبد، إذا توذل  كاإلخبلص

، أنو ال عذر لو، ألنو متمكن من ا٥بدل، كإ٭با أاته حسبانو من  كتسبب لنفسو ابلضبلؿ، كأف من حسب أنو مهتدو كىو ضاؿّّ
 ظلمو بَبؾ الطريق ا٤بوصل إذل ا٥بدل.

 ( .إًنػَّهيمي اٚبَّىذيكا الشَّيىاًطْبى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اّللًَّ كىٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى  )قػىٍوليوي تػىعىاذلى اؿ الشنقيطي : ق
ى تػىعىاذلى يف ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة ، أىفَّ اٍلكيفَّارى اٚبَّىذيكا الشَّيىاًطْبى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكفً  ًة طىاعىتػيهيٍم ٥بىيٍم ًفيمىا ٱبيىاًلفي مىا  بػىْبَّ اّللًَّ ، كىًمٍن تًٍلكى اٍلميوىاالى

 شىرىعىوي اّللَّي تػىعىاذلى ، كىمىعى ذىًلكى يىظينُّوفى أىنٍػفيسىهيٍم عىلىى ىيدنل .
ى يف مىٍوًضعو آخىرى : أىفَّ مىٍن كىافى كىذىًلكى فػىهيوى أىٍخسىري النَّاًس عىمىبلن ، كىالٍ  قيٍل ىىٍل نػينػىبًٌئيكيٍم  )ًعيىاذي اًبّللًَّ تػىعىاذلى ، كىىيوى قػىٍوليوي جىلَّ كىعىبلى كىبػىْبَّ

نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍ   ( . عنااًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يف ا٢بٍىيىاًة الدُّ
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 : تػىٍنًبيوه 
فىعيوي ظىنُّوي أىنَّوي عىلىى ىيدنل ؛ أًلىفَّ اأٍلىًدلَّةى الًٍَّب جىاءىٍت هًبى ىىًذًه النُّصيوصي اٍلقيرٍ  ا الرُّسيلي دلٍى تػىتػٍريٍؾ يف ا٢بٍىقًٌ لىٍبسنا آنًيَّةي تىديؿُّ عىلىى أىفَّ اٍلكىاًفرى الى يػىنػٍ

يػيفىكًٌري يف اأٍلىًدلًَّة الًٍَّب ًىيى كىالشٍَّمًس يًف رىاًبعىًة النػَّهىاًر ١بىىاجنا يف اٍلبىاًطًل ،  كىالى شيبػٍهىةن ، كىلىًكنَّ اٍلكىاًفرى ًلًشدًَّة تػىعىصًُّبًو لًٍلكيٍفًر الى يىكىادي 
 ان .              ) أضواء البياف ( .كىًعنىاد

 الفوائد :
 أف الناس ينقسموف إذل قسمْب : مهتد كضاؿ . -ُ
 أف ا٥بداية من هللا تعاذل .-ِ
  .كجوب سؤاؿ ا٥بداية من هللا-ّ
 أف الشيطاف ال أيمر إال ابلشر . -ْ
 التحذير من اٚباذ الشيطاف كليان . -ٓ

( َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُو فَأُْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروْا أَنُفَسُهم ِِبَا  ٛ) َواْلَوْزُف يَػْوَمِئٍذ احْلَقُّ َفَمن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو فَُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )
 (( ٜنُوْا ِِباَيتَِنا ِيَِّْلُموَف )َكا

 [ . ٗ – ٖ] األعراؼ : 
-------------- 

 . أم: لؤلعماؿ يـو القيامة( ) َواْلَوْزُف 
ئنا كىًإٍف كىافى كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىبل تيٍظلىمي نػىٍفسه شى )  أم: ال يظلم تعاذل أحدا، كما قاؿ تعاذل (يَػْوَمِئٍذ احْلَقُّ )  يػٍ

نىا هًبىا كىكىفىى بًنىا حىاًسًبْبى   ( .ًمثٍػقىاؿى حىبَّةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ
 ( .ًإفَّ اّللَّى ال يىٍظًلمي ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو كىًإٍف تىكي حىسىنىةن ييضىاًعٍفهىا كىيػيٍؤًت ًمٍن لىديٍنوي أىٍجرنا عىًظيمنا  ) كقاؿ تعاذل

ره  .كىمىا أىٍدرىاؾى مىا ًىيىٍو . وىازًينيوي فىأيمُّوي ىىاًكيىةه ػػػػػػػػكىأىمَّا مىٍن خىفٍَّت مى . وىازًينيوي فػىهيوى يف ًعيشىةو رىاًضيىةو ػػػػػػػٍن ثػىقيلىٍت مى فىأىمَّا مى )  كقاؿ تعاذل  انى
اًميىةه   ( .حى

نػىهيٍم يػىٍومىًئذو )  كقاؿ تعاذل كىمىٍن . فىمىٍن ثػىقيلىٍت مىوىازًينيوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى . كىال يػىتىسىاءىليوفى فىًإذىا نيًفخى يًف الصُّوًر فىبل أىٍنسىابى بػىيػٍ
 ( .خىفٍَّت مىوىازًينيوي فىأيكلىًئكى الًَّذينى خىًسريكا أىنٍػفيسىهيٍم يف جىهىنَّمى خىاًلديكفى 

 كثرة ا٢بسنات .أم : فمن رجحت موازين أعمالو ابإلٲباف ك ( َفَمن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو ) 
 أم : الناجوف غدان من العذاب ، الفائزكف ٔبزيل الثواب .(  فَُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ ) 
 أم : كمن خفت موازين أعمالو بسبب الكفر كاجَباح السيئات .( َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُو  )
 ، كىو انر جهنم . ا من سيئات أدت هبم إذل سوء العقاببسبب ما اقَبفو  (فَُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروْا أَنُفَسُهم ) 

 كأصل ا٣بسراف يف لغة العرب: ىو نقصاف ماؿ التاجر، سواء كاف نقصان يف ربح ا٤باؿ، أك نقصان يف رأس ا٤باؿ .
)جل  كا٣بسراف يف اصطبلح الشرع: ىو غنب اإلنساف يف حظوظو من ربو )جل كعبل(؛ ألف اإلنساف إذا غينب يف حظوظو من ربو

 . كعبل( فقد خىًسرى ا٣بيٍسرىاف ا٤ببْب
أال كىي )سورة العصر(  -ككل سورة منو كرٲبة -يف سورة كرٲبة من كتابو  -كىو أصدؽ من يقوؿ  -كقد أقسم هللا )جل كعبل(  

ًإفَّ ( )إٍلًنسىافى لىًفي خيٍسرو ًإفَّ ا. كىاٍلعىٍصًر ) أف ا٣بسراف ال ينجو منو إنساف كائنان ما كاف إال أبعماؿ معينة مبينة، كذلك يف قولو
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( ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت كىتػىوىاصىٍوا اًب٢بٍىقًٌ كىتػىوىاصىٍوا اًبلصَّرٍبً ( ) لىًفي خيٍسرو ) معناه: إف كل إنساف كائنان من كاف ( اإٍلًنسىافى 
ت كاألرض إال اإلٲباف كاألعماؿ الصا٢بات، كالتواصي اب٢بق، فهذا ا٣بسراف ال يينجي منو شيء أبدان كما أقسم عليو رب السماكا

 كالتواصي ابلصرب، ىذا الذم يينجي من ا٣بسراف.
كأكرب األدلة على خسراهنم أنفسهم: أهنم إف صاركا إذل النار أكرب ميٍنيةو يتمنوهنا، كأكرب غرض يطلبونو: ىو أف ٲبوتوا كتعدـ 

نىا رىبُّكى قىاؿى ًإنَّكيم مَّاًكثيوفى كى )  أنفسهم فتصّب ال شيء؛ كلذلك يقولوف دىٍكا ايى مىاًلكي لًيػىٍقًض عىلىيػٍ  ( .انى
اهًبىا  )  كلكن أمنيتهم العيٍظمىى الًٍَّب ًىيى ا٤بوت ال ٰبصلوهنا أبدان؛ ألف هللا يقوؿ  ٍن عىذى الى يػيٍقضىى عىلىٍيًهٍم فػىيىميوتيوا كىالى ٱبيىفَّفي عىنػٍهيم مًٌ

ٍتًيًو اٍلمىٍوتي ًمن كيلًٌ مىكىافو كىمىا ىيوى ٗبىيًٌتو )  كيقوؿ )جل كعبل( يف الكافر(  كىفيورو كىذىًلكى ٪بىٍزًم كيلَّ   أيى فىًإفَّ لىوي جىهىنَّمى الى ٲبىيوتي )  ( كى
 ( . ًفيهىا كىالى ٰبىٍٓب

 أم : بسبب كفرىم كجحودىم َبايت هللا .( ِبَا َكانُوْا ِِباَيتَِنا ِيَِّْلُموَف )  
 درية ، كالباء سببية ، يعِب خسركا أنفسهم بسبب كوهنم ظا٤بْب َبايتنا .) ما ( ىنا مص 
 : كاآلايت ٝبع آية ، كاآلية تطلق يف القرآف على معنيْب 

 : اآلية الكونية القدرية . ) فهي ٩با نشاىده ٩با ال يستطيع البشر أف ٱبلقوا مثلها ( . ادلعىن األوؿ
قو على أنو الواحد األحد ا٤بستحق للعبادة ، كالشمس كالسماء كاألرض  ك٫بوىا ، كىي ما نصبو هللا ) جل كعبل ( ليدؿ بو خل

 ككل ما يف الكوف من ٨بلوقات هللا شاىد بكماؿ هللا كقدرتو كعزتو كأنو ا٤بستحق للعبادة 
الًٍَّب ٘بىٍرًم يف اٍلبىٍحًر ٗبىا يػىنػٍفىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى اّللَّي ًمنى  فَّ يًف خىٍلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلكً قاؿ تعاذل ) إ

ًح كىا ٍرًض لسَّحىاًب اٍلميسىخًَّر بػىٍْبى السَّمىاًء كىاأٍلى السَّمىاًء ًمٍن مىاءو فىأىٍحيىا بًًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمٍن كيلًٌ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف الٌرايى
ايتو لًقىٍوـو يػىٍعًقليوفى   ( أم : لعبلمات كاضحة جازمة قاطعة أبف من خلقها ىو رب ىذا الكوف ، كىو ا٤بعبود كحده . آلى

 ا٤بعُب الثاين : اآلية الشرعية الدينية ، كآايت ىذا القرآف العظيم . ) ال يستطيع البشر أف أيتوا ٗبثلو ( .
ليو عى كمنو قولو تعاذل ) ًت اّللًَّ رىسيوالن يػىتػٍ تًوً ( كقولو تعاذل ) لىٍيكيٍم آايى ليو عىلىٍيًهٍم آايى يًٌْبى رىسيوالن ًمنػٍهيٍم يػىتػٍ  . ( ىيوى الًَّذم بػىعىثى يف اأٍليمًٌ

 ك٠بيت آايت ، ٝبع آية ، ألهنا عبلمة على صدؽ من جاء هبا .
 أف الذم خلقها ، أك أف يعتقد أف لو  الكفر ابآلايت الكونية يكوف أبمور : أف ٯبحد أف ا٣بالق سبحانو خلقها فيدعي

 شريكان يف خلقو ، أك أف لو معينان يف خلقو .
 بتكذيبها ، أك ابالستكبار كالعناد . كالكفر ابآلايت الشرعية إما ٔبحودىا ، أك 
  الناس إذا كاف يـو القيامة انقسموا إذل ثبلثة أقساـ :أف 

 .كيدخلوف ا١بنة  قسم ترجح حسناهتم على سيئاهتم ، فهؤالء ال يعذبوف
 .كقسم آخر ترجح سيئاهتم على حسناهتم ، فهؤالء مستحقوف للعذاب بقدر سيئاهتم مث ينجوف إذل ا١بنة  
كقسم َثلث سيئاهتم كحسناهتم سواء ، فهؤالء ىم أىل األعراؼ ليسوا من أىل ا١بنة ، كال من أىل النار ، بل ىم يف مكاف برزخ  

نة ، يبقوف فيو ما شاء هللا كيف النهاية يدخلوف ا١بنة ، كىذا من ٛباـ عدؿ هللا سبحانو كتعاذل أف أعطى  عاؿو مرتفع يركف النار كيركف ا١ب
كل إنساف ما يستحق ، فمن ترٌجحت حسناتو فهو من أىل ا١بنة ، كمن ترجحت سيئاتو عٌذب يف النار إذل ما شاء هللا ، كمن  

ليست مستقران دائمان ، كإ٭با ا٤بستقر: إما إذل ا١بنة ،  -أم األعراؼ-، لكنها كانت حسناتو كسيئاتو متساكية فهو من أىل األعراؼ 
 ة .كإما إذل النار ، جعلِب هللا كإايكم من أىل ا١بن

 . كيف اآلية إثبات ا٤بيزاف 
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 تعريفو : ىو ميزاف حقيقي لو كفتاف . أواًل :
 أدلة ثبوتو . اثنياً :

 طى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ( .قاؿ تعاذل ) كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقسٍ 
 كقاؿ تعاذل ) فىمىٍن ثػىقيلىٍت مىوىازًينيوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ( .

 ركاه مسلم .ٛبؤل ا٤بيزاف .. (  ) كا٢بمد هلل كلقولو 
 ظيم ( متفق عليو .، حبيبتاف إذل الرٞبن ... سبحاف هللا كٕبمده ، سبحاف هللا الع) كلمتاف ثقيلتاف يف ا٤بيزاف  لقولو ك 

 اختلف العلماء يف الذم يوزف على أقواؿ :اثلثاً : 
 أف الذم يوزف األعماؿ نفسها . القوؿ األوؿ :

 كإذل ىذا ذىب ابن حـز ، كالطييب ، كابن حجر .
 قاؿ ابن حجر : كالصحيح أف األعماؿ ىي الٍب توزف .

 كا٢بمد هللا ٛبؤل ا٤بيزاف ( . لحديث السابق )ل -أ
 : سبحاف هللا كٕبمده ... ( .كلمتاف خفيفتاف على اللساف ، ثقيلتاف يف ا٤بيزاف ) يث ك٢بد -ب

 قالوا : ىذاف ا٢بديثاف صرٰباف يف كزف األعماؿ أنفسها .
ٍيئان كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى  -ج نىا هًبىا كىكىفىى بًنىا  كلقولو تعاذل ) كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىبل تيٍظلىمي نػىٍفسه شى حىبَّةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ

 حىاًسًبْبى ( .
 : أف الذم يوزف العامل ) أم : صاحب العمل ( . القوؿ الثاين

 متفق عليو قاؿ )إنو ليأيت الرجل العظيم السمْب يـو القيامة ال يزف عند هللا جناح بعوضة(.  ٢بديث أيب ىريرة. أف رسوؿ هللا  -أ
 يف ابن مسعود ) إف ساقيو أثقل من جبل أحد يف ا٤بيزاف ( ركاه أٞبد . و كلقول -ب

 أف الذم يوزف صحائف األعماؿ . القوؿ الثالث :
 كإذل ىذا ذىب ابن عبد الرب ، كالقرطيب .

ع اسم ٢بديث البطاقة كفيو ) ... كتوضع السجبلت يف كفة كالبطاقة يف كفة ، فطاشت السجبلت كثقلت البطاقة ، فبل يثقل م
 هللا شيء ( ركاه الَبمذم .

 : أف ا١بميع يوزف .القوؿ الرابع 
 كإذل ىذا ذىب ابن كثّب ، كابن أيب العز ، كحافظ حكمي ، كابن ابز كغّبىم .

( توزف األعماؿ، كاترة توزف ٧با٥با، كاترة ٕكقد ٲبكن ا١بمع بْب ىذه اآلَثر أبف يكوف ذلك كلو صحيحا، فتارة )قاؿ ابن كثّب : 
 م .ف فاعلها، كهللا أعليوز 
 قاؿ ابن أيب العز بعدما ساؽ بعض النصوص الواردة يف ذلك : فثبت كزف األعماؿ كالعامل كصحائف األعماؿ .ك 

أف العامل كعملو كصحيفة عملو كل ذلك يؤذف ، ألف  –كهللا أعلم  –كقاؿ حافظ حكمي : الذم استظهر من النصوص 
 ت بكل ذلك كال منافاة بينها .األحاديث الٍب يف بياف القرآف قد كرد

كقاؿ الشيخ ابن ابز : ا١بمع بْب النصوص أنو ال منافاة بينها فا١بميع يوزف ، كلكن االعتبار يف الثقل كا٣بفة يكوف ابلعمل نفسو 
 ال بذات العامل كال ابلصحيفة .

 . الراجحكىذا القوؿ ىو 
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 وف لؤلجساـ ؟: كيف توزف األعماؿ مع أهنا أعراض ، ألف الوزف يك رابعاً 
 أجاب بعضهم : أبف هللا تعاذل يقلب األعراض يـو القيامة أجسامان مث توزف .

: قولو ) كا٢بمد هلل ٛبؤل ا٤بيزاف ( فيو داللة على أف العمل نفسو كإف كاف عرضان قد قاـ ابلفاعل ، ٰبيلو هللا يـو  قاؿ ابن كثري
 القيامة فيجعلو ذااتن يوضع يف ا٤بيزاف .

: فبل يلتفت إذل قوؿ ملحد معاند يقوؿ : األعماؿ أعراض ال تقبل الوزف ، كإ٭با يقبل الوزف األجساـ ، فإف   العزوقاؿ ابن أّب
 هللا يقلب األعراض أجسامان .

 ىل ىو ميزاف كاحد أـ متعدد ؟ خامساً :
 ٍلًقيىامىًة(، كقولو تعاذل )فىمىٍن ثػىقيلىٍت مىوىازًينيوي ...(.كردت نصوص تدؿ على أنو متعدد، كقولو تعاذل )كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً ا

 )كلمتاف ثقيلتاف يف ا٤بيزاف( . ككردت نصوص ابإلفراد ،كقولو 
 أنو ميزاف كاحد ، لكنو متعدد ابعتبار ا٤بوزكف . والراجح

 ( "ِقاؿ ابن كثّب  كما يف "النهاية/ّٓ) ر شرفهم على رءكس األشهاد كقد توزف أعماؿ السعداء كإف كانت راجحة إلظها
كالتنويو بسعادهتم ك٪باهتم، كأما الكفار فتوزف أعما٥بم، كإف  دل يكن ٥بم حسنات تنفعهم كيقابل هبا كفرىم؛ إلظهار شقائهم 

 كفضيحتهم على رءكس األشهاد. 
  الكفار توزف أعما٥بم 

نىا هًبىا كىكىفىى بًنىا حىاًسًبْبكىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فى ) قاؿ تعاذل ٍيئان كىًإف كىافى ًمثٍػقىاؿى حىبَّةو مًٌٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ ، (بلى تيٍظلىمي نػىٍفسه شى

 لكن كيف توزف أعماؿ الكفار كليس ٥بم حسنات ؟ 
 -كا١بواب عن ىذا من كجهْب:: ث قاؿ حيٯبيب عن ىذا القرطيب

اتو، كال ٯبد الكفار حسنة توضع يف الكفة األخرل، فَبجح كفة السيئات لكوف  أنو يوضع يف إحدل الكفتْب كفره كسيئ :األوؿ
 كفة ا٢بسنات فارغة.

أف حسنات الكافر من صلة رحم، كصدقة، كمواساة للناس توضع يف كفة ا٢بسنات، كلكن كفة السيئات ترجح بسبب   :والثاين
 و .كفره كشرك
 ن ( .لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى كىلىتىكيونىنَّ ًمنى ا٣بٍىاًسرًي)  لقولولعمل؛ : ىو القوؿ األكؿ؛ ألف الشرؾ كالكفر ٰببط اوالراجح

 ( . كىقىًدٍمنىا ًإذلى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىىبىاء مَّنثيوران )  كقاؿ تعاذل
ادو اٍشتىدٍَّت ًبًو الرًٌيحي يف يػىٍوـو عىاًصفو الَّ يػىٍقًدريكفى ٩بَّا كىسىبيوٍا عىلىى شىٍيءو ذىًلكى ىيوى مَّثىلي الًَّذينى كىفىريكٍا ًبرىهبًًٌٍم أىٍعمىا٥بييٍم كىرىمى )  كقاؿ تعاذل

 ( . الضَّبلىؿي اٍلبىًعيدي 
نٍػيىا كىمىثىًل رًيحو ًفيهىا ًصرّّ أىصىابىٍت حىٍرثى قػىٍوـو ظى )  كقاؿ تعاذل لىميوٍا أىنفيسىهيٍم فىأىٍىلىكىٍتوي كىمىا ظىلىمىهيمي اّلٌلي مىثىلي مىا يينًفقيوفى يف ًىػًذًه ا٢بٍىيىاًة الدُّ

 ف ( .كىلىػًكٍن أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميو 
اي رسوؿ هللا، ابن جدعاف كاف يف ا١باىلية ة . قالت : ك٩با يدؿ على ذلك أيضان ما أخرجو اإلماـ مسلم كأٞبد من حديث عائش

 ال ينفعو، إنو دل يقل يومان: رب اغفر رل خطيئٍب يـو الدين".يصل الرحم، كيطعم ا٤بسكْب، فهل ذلك انفعو؟ قاؿ: 
قاؿ القرطيب : قاؿ العلماء : إذا انقضى ا٢بساب كاف بعده كزف األعماؿ ، ألف الوزف للجزاء ، فينبغي أف يكوف بعد  سادسًا :

 .احملاسبة ، فإف احملاسبة لتقرير األعماؿ ، كالوزف إلظهار مقاديره ليكوف ا١بزاء ٕبسبها 
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  ع .قاؿ بعض العلماء : إف ا٤بيزاف لو لساف ، كفيو أثر عن ابن عباس كا٢بسن البصرم ، كدل يصح يف ذلك حديث مرفو 
  : فإف قيل : ما ا٢بكمة يف كزف أعماؿ العباد كهللا ىو العادل ٗبقدار كٌل شيء قبل خلقو إايه كبعده قلنا أربعة أشياء : أحدٮبا

 ف بو يف الدنيا ، كالثاين : جعل ذلك عبلمة ألىل السعادة كالشقاكة يف العقىب.امتحاف هللا تعاذل عباده ابإلٲبا
 كالثالث : تعريف هللا عٌز كجٌل للعباد ما عند هللا من جزاء على خّب كشر ، كالرابع : إلقائو ا٢بٌجة عليو.

 ؿ كنسخها مع علمو هبا ما ذكرانه من ا٤بعاين كهللا أعلم.اآلية فأخرب ما أتيت األعما( ىذا ًكتىابػينىا يىنًطقي عىلىٍيكيم اب٢بق ) كنظّبه قولو 
 : أعماؿ تثقل يف ا٤بيزاف 

 .من ا٤بهم أف نعلم أف كل عمل صاحل يعملو العبد ىو ٩با يثقل هللا بو موازين حسناتو يـو القيامة 
ا كىيػيٍؤًت ًمٍن لىديٍنوي أىٍجرنا عىًظيمنا ( قاؿ هللا تعاذل : ) ًإفَّ اّللَّى الى يىٍظًلمي ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو كىًإٍف تىكي حىسىنىةن يي   .ضىاًعٍفهى

يػٍرنا يػىرىهي * كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يػىرىهي (   ٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى  .كقاؿ تعاذل : )فىمىٍن يػىٍعمى
 فمن ذلك :  غّب أف النصوص قد كردت أبعماؿ معينة ، ٥با خصوصية بتثقيل موازين صاحبها يـو القيامة ؛

 : التهليل كيقصد بو " ال إلو إال هللا " كىي أثقل شيء يف ا٤بيزاف أواًل :
ًئًق يػىٍوـى اٍلًقيىامى  عن عىٍبدى اّللًَّ ٍبنى عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اّللًَّ  لًٌصي رىجيبلن ًمٍن أيمًٍَّب عىلىى ريءيكًس ا٣بٍىبلى ًة فػىيػىٍنشيري : ) ًإفَّ اّللَّى سىييخى

يػٍئنا أىظىلى  ا شى تػىبىًٍب ا٢بٍىاًفظيوفى فػىيػىقيوؿي الى ايى رىبًٌ فػىيػىقيوؿي عىلىٍيًو ًتٍسعىةن كىًتٍسًعْبى ًسًجبلِّ كيلُّ ًسًجلٌو ًمٍثلي مىدًٌ اٍلبىصىًر مثيَّ يػىقيوؿي أىتػيٍنًكري ًمٍن ىىذى مىكى كى
ا أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى أىفػىلىكى عيٍذره فػىيػىقيوؿي الى ايى رىبًٌ فػىيػىقيوؿي بػىلى  ًإالَّ اّللَّي ى ًإفَّ لىكى ًعٍندىانى حىسىنىةن فىًإنَّوي الى ظيٍلمى عىلىٍيكى اٍليػىٍوـى فػىتىٍخريجي ًبطىاقىةه ًفيهى

ًذًه اٍلًبطىا ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي فػىيػىقيوؿي اٍحضيٍر كىٍزنىكى فػىيػىقيوؿي ايى رىبًٌ مىا ىى ًت فػىقىاؿى إًنَّكى الى تيٍظلىمي قىاؿى فػىتيوضىعي كىأىٍشهىدي أىفَّ ٧بيىمَّدن ًذًه السًًٌجبلَّ قىةي مىعى ىى
تي كىثػىقيلىٍت اٍلًبطىاقىةي فىبلى يػىثٍػقيلي مىعى اٍسمً  تي يف كىفَّةو كىاٍلًبطىاقىةي يف كىفَّةو فىطىاشىٍت السًًٌجبلَّ  . اّللًَّ شىٍيءه ( ركاه اٞبد كالَبمذم السًًٌجبلَّ

  . تعاذل: التسبيح كالتحميد كالتهليل كالتكبّبذكر هللا اثنياً :
ًبيبػىتىاًف ًإذلى الرٍَّٞبىًن سيٍبحىافى اّللًَّ  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى عىٍن النَّيبًٌ  ًفيفىتىاًف عىلىى اللًٌسىاًف ثىًقيلىتىاًف يف اٍلًميزىاًف حى تىاًف خى ًلمى  اٍلعىًظيًم سيٍبحىافى قىاؿى  ) كى

 متفق عليو .(  اّللًَّ كىًٕبىٍمًدهً 
اًلسىةه  عىٍن جيوىٍيرًيىةى أىفَّ النَّيبَّ   فػىقىاؿى مىا خىرىجى ًمٍن ًعٍنًدىىا بيٍكرىةن ًحْبى صىلَّى الصٍُّبحى كىًىيى يف مىٍسًجًدىىا مثيَّ رىجىعى بػىٍعدى أىٍف أىٍضحىى كىًىيى جى

ا قىالىٍت نػىعى  ثى مىرَّاتو لىٍو كيزًنىٍت ٗبىا قػيٍلًت ميٍنذي اٍليػىٍوـً )  ٍم قىاؿى النَّيبُّ زًٍلًت عىلىى ا٢بٍىاًؿ الًٍَّب فىارىقٍػتيًك عىلىيػٍهى ًؾ أىٍربىعى كىًلمىاتو ثىبلى لىقىٍد قػيٍلتي بػىٍعدى
اتًًو ( ركا ًلمى ادى كى ٍلًقًو كىًرضىا نػىٍفًسًو كىزًنىةى عىٍرًشًو كىًمدى  م .له مسلىوىزىنػىتػٍهينَّ سيٍبحىافى اّللًَّ كىًٕبىٍمًدًه عىدىدى خى

 احملافظة على األذكار دبر الصبلة ا٤بفركضة : اثلثاً :
ا عىٍبده ميٍسًلمه ًإالَّ دىخىلى ا١بٍىنَّةى ٮبيىا يىًسّبه كىمىٍن يػى  عىٍن عىٍبًد اّللًَّ ٍبًن عىٍمروك عىٍن النَّيبًٌ  لَّتىاًف الى ٰبيىاًفظي عىلىٍيًهمى ا قىاؿى ) خىٍصلىتىاًف أىٍك خى ٍعمىلي هًبًمى

ةو عىٍشرنا كىٰبىٍمىدي عىٍشرنا كىييكىربًٌي عىٍشرنا فىذىًلكى ٟبىٍسيوفى كىًمائىةه اًبللًٌسىاًف كى  قىًليله  أىٍلفه كىٟبىٍسي ًمائىةو يف اٍلًميزىاًف كىييكىربًٌي أىٍربػىعنا ييسىبًٌحي يف ديبيًر كيلًٌ صىبلى
ًثْبى  َثن كىثىبلى ًثْبى ًإذىا أىخىذى مىٍضجىعىوي كىٰبىٍمىدي ثىبلى ًلكى ًمائىةه اًبللًٌسىاًف كىأىٍلفه يف اٍلًميزىاًف..( ركاه أٞبد كأبو داك كىثىبلى ًثْبى فىذى َثن كىثىبلى  د . كىييسىبًٌحي ثىبلى

 . الصرب كاالحتساب على فقداف الولد الصاحل رابعاً :
ـو عىٍن مىٍوذلى رىسيوًؿ اّللًَّ  اؿى ) بىخو بىخو ٟبىٍسه مىا أىثٍػقىلىهينَّ يف اٍلًميزىاًف الى إًلىوى ًإالَّ اّللَّي كىاّللَّي أىٍكبػىري قى  أىفَّ رىسيوؿى اّللًَّ  عىٍن زىٍيدو عىٍن أىيب سىبلَّ

اهي كىقىاؿى بىخو بىخو ٣ًبىٍمسو  ًقننا هًبًنَّ دىخىلى ا١بٍىنَّةى يػيٍؤًمني اًبّللًَّ  مىٍن لىًقيى اّللَّى ميٍستػىيٍ كىسيٍبحىافى اّللًَّ كىا٢بٍىٍمدي ّللًًَّ كىاٍلوىلىدي الصَّاًلحي يػيتػىوىِفَّ فػىيىٍحتىًسبيوي كىاًلدى
 . كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىاًب١بٍىنًَّة كىالنَّاًر كىاٍلبػىٍعًث بػىٍعدى اٍلمىٍوًت كىا٢بًٍسىاًب ( ركاه اإلماـ أٞبد

 . مكاـر األخبلؽ خامساً :
ٍردىاًء عىٍن النَّيبًٌ   د .قىلي يف اٍلًميزىاًف ًمٍن حيٍسًن ا٣ٍبيليًق ( ركاه أبو داك قىاؿى ) مىا ًمٍن شىٍيءو أىثػٍ  عىٍن أىيب الدَّ
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ٍعتي النَّيبَّ  ٍردىاًء قىاؿى ٠بًى : ) يػىقيوؿي مىا ًمٍن شىٍيءو ييوضىعي يف اٍلًميزىاًف أىثٍػقىلي ًمٍن حيٍسًن ا٣ٍبيليًق كىًإفَّ صىاًحبى  عىٍن أيًـٌ الدٍَّردىاًء عىٍن أىيب الدَّ
ًة ( ركاه الَبمذمحيٍسًن ا٣ٍبيليًق لى   . يػىبػٍليغي ًبًو دىرىجىةى صىاًحًب الصٍَّوـً كىالصَّبلى

 . إتباع ا١بنازة حٌب يفرغ من دفنها سادساً :
ا  عىٍن أييبىٌو عىٍن النَّيبًٌ  ا فػىلىوي ًقّبىاطىاًف كىمىٍن تىًبعىهى ا كىيػيٍفرىغى ًمنػٍهى نىازىةن حىٌبَّ ييصىلَّى عىلىيػٍهى ا فػىلىوي ًقّبىاطه كىالًَّذم قىاؿى ) مىٍن تىًبعى جى حىٌبَّ ييصىلَّى عىلىيػٍهى

 د .نػىٍفسي ٧بيىمَّدو بًيىًدًه ٥بىيوى أىثٍػقىلي يف ًميزىانًًو ًمٍن أيحيدو ( ركاه اإلماـ أٞب
 الفوائد :

 إثبات ا٤بيزاف . -ُ
 أنو ميزاف حقيقي . -ِ
 عدؿ هللا .-ّ
 تنزيو هللا عن الظلم .-ْ
 عماؿ الصا٢بات يف الدنيا .ا٢برص على الزايدة من األ -ٓ
 ا٢بذر من ا٤بعاصي كالذنوب .-ٔ
 خسارة من خفت موازينو .-ٕ
 أف الظلم سبب للعذاب كا٥ببلؾ .-ٖ
 كجوب اإلٲباف َبايت هللا .-ٗ
 ( . (َٓٔوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِف اأَلْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش قَِليالً مَّا َتْشُكُروَف ))  

 [ . َُراؼ : ] األع
------------ 

يقوؿ تعاذل ٩بتنا على عبيده فيما مكن ٥بم من أنو جىعىل األرض قرارنا، كجعل ٥با ركاسي كأهنارنا،  (َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِف اأَلْرِض ) 
، كأابح منافعها، كسىخَّر ٥بم السحاب إلخراج أرزاقهم منها  . كجعل ٥بم فيها منازؿ كبيواتن

 : أم جعلنا لكم فيها مكاانن كقراران كمكناكم فيها كأقدرانكم على التصرؼ فيها قاؿ الرازي . 
 : م جعلنا لكم قدرة ، أم أقدىرانكم على أمور األرض كخٌولناكم الٌتصرؼ يف ٨بلوقاهتا ، كذلك ٗبا أكدع أ قاؿ ابن عا ور

غٌلب على مصاعبو ، كليس ا٤براد من الٌتمكْب ىنا القٌوة هللا يف البشر من قٌوة العقل كالتفكّب الٍب أىلتو لسيادة ىذا العادل كالتٌ 
 ل .ألٌف ذلك ليس حاصبلن ٔبميع البشر إالٌ على أتكي( إان مكنا لو يف األرض  )كا٢بكم كا٤براد يف قولو تعاذل 

رىم مع ىذا قليل الشكر على أم: مكاسب كأسباابن يتجركف فيها، كيتسببوف أنواع األسباب، كأكث (َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش ) 
 ( .كىًإٍف تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اّللًَّ ال ٙبيٍصيوىىا ًإفَّ اإلٍنسىافى لىظىليوـه كىفَّاره )  ذلك، كما قاؿ تعاذل

 كيف ا٤بعايش قوالف.:  قاؿ ابن اجلوزي 
 ما تعيشوف بو من ا٤بطاعم كا٤بشارب. أحدعلا :
 زراعة ، كعمل ، ككسب. ما تتوصَّلوف بو إذل ا٤بعايش ، من والثاين :

 : عايش ٝبع مىعيشة ، أم ما ييتعيَّش بو من ا٤بطعم كا٤بشرب كما تكوف بو ا٢بياة. قاؿ القرطيب
ى
 كا٤ب

 : فهذا تذكّب ٥بم أبف هللا ىو كرل ا٣بلق ، ألنٌو خالقهم على كجو األرض ، كخالق ما بو عيشهم الذم بو  قاؿ ابن عا ور
فإٌف الٌنفوس ( قليبلن ما تشكركف  )بيخ على قٌلة شكرىا ، كما دٌؿ عليو تذييل ا١بملة بقولو بقاء كجودىم إذل أجل معلـو ، كتو 
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الٍب ال يزجيرىا الٌتهديد قد تنفعها الذكرايت الٌصا٢بة ، كقد قاؿ أحد ا٣بوارج كطيلب منو أف ٱبرج إذل قتاؿ ا٢بٌجاج بن يوسف 
 ككاف قد أسدل إليو نًعمان:

ا مىٍوالىتً .انو...أأقىاًتلي ا٢بٌجاجى عن سلط  و .بيدو تيًقٌر أبهنَّ
 دل يبْب ىنا كيفية ىذه ا٤بعايش الٍب جعل لنا يف األرض ، ، اآلية (كىجىعىٍلنىا لىكيٍم ًفيهىا مىعىاًيشى  )قولو تعاذل  : يقاؿ الشنقيط

 .ككلنو بْب ذلك يف مواضع أخر 
نىا ا) كقولو  ٌبان كىًعنىبان كىقىٍضبان كىزىيٍػتيوانن كى٬بىٍبلن كىحىدىآًئقى فػىٍليىنظيًر اإلنساف إذل طىعىاًمًو أىانَّ صىبػىبػٍ نىا ًفيهىا حى ٤بآء صىٌبان مثيَّ شىقىٍقنىا األرض شىٌقان فىأىنبػىتػٍ

 ( .غيٍلبان كىفىاًكهىةن كىأىابٌن مَّتىاعان لَّكيٍم كىألىنٍػعىاًمكيٍم 
 ( .فػىنيٍخرًجي ًبًو زىٍرعان أتىٍكيلي ًمٍنوي أىنٍػعىاميهيٍم كىأىنفيسيهيٍم أىفىبلى يػيٍبًصريكفى أىكىدلٍى يػىرىٍكٍا أىانَّ نىسيوؽي ا٤بآء ًإذلى األرض ا١برز ) كقولو 

تو ) كقولو     ( . أليٍكرل النهى كىأىنزىؿى ًمنى السمآء مىآءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو أىٍزكىاجان مًٌن نػَّبىاتو شٌب كيليوٍا كارعوا أىنٍػعىامىكيٍم ًإفَّ يًف ذلك آلايى
 إذل غّب ذلك من اآلايت.  (كاألنعاـ خىلىقىهىا لىكيٍم ًفيهىا ًدٍؼءه كىمىنىاًفعي كىًمنػٍهىا أتىٍكيليوفى ) ان من ذلك يف سورة النحل كقولو كذكر كثّب 

 أم : شكران قليبلن ما ، ألنو ال ٱبلو اإلنساف من شكر يف ا١بملة .( قَِلياًل مَّا َتْشُكُروَف ) 
  : م اعَبافان ابلقلب ، كثناء ابللساف ، كطاعة ابألركاف .ىو القياـ بطاعة ا٤بنعوالشكر 

 كيف ذلك يقوؿ الشاعر : 
 أفادتكم النعماءي مِب ثبلثةن                يدم كلساين كالضمّب احملجبا              

 ، كشكر نعمة الرًجل أف فنعمة العْب : أف ال ينظر هبا إال فيما يرضي هللا ، كشكر نعمة اليد أف ال يبطش هبا إال فيما يرضي هللا
 ال ٲبشي هبا إال فيما يرضي هللا ، كشكر نعمة ا٤باؿ : أف ال يستعْب بو كيصرفو إال فيما يرضي هللا .

 أف يستعمل ٝبيع ما أنعم هللا عليو يف طاعة من خلقو .
 كيف يتحقق الشكر ؟ 

 سؤاؿ هللا ذلك .أواًل : 
 .ٍكزًٍعًِب أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الًٍَّب أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ ( ) كىقىاؿى رىبًٌ أى كما قاؿ تعاذل عن سليماف : 

 ٤بعاذ : )اي معاذ ، ال تدعن دبر كل صبلة أف تقوؿ : اللهم أعِب على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك( . ركاه أبو داكد كقاؿ 
 أف يعلم اإلنساف أف النعم إذا شكرت قرت كزادت .اثنياً : 

ىزًيدىنَّكيٍم ( )كىًإٍذ أتىى قاؿ تعاذل :   .ذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن شىكىٍرُتيٍ ألى
 أف يعلم اإلنساف أف هللا سيسألو يـو القيامة عن شكر نعمو .اثلثاً : 

 .)مثيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيًم( قاؿ تعاذل : 
ن كالرزؽ كغّب ذلك ، ما ذا قابلتم بو نعمو من أم مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا بو عليكم من الصحة كاألمقاؿ ابن كثري : 

 .شكر كعبادة 
 أف ينظر إذل من ىو دكنو يف أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .رابعاً : 

 : ) انظركا إذل من ىو أسفل منكم كال تنظركا إذل من ىو فوقكم ، فإنو أجدر أف ال تزدركا نعمة هللا عليكم ( . قاؿ 
 تذكرىا كالتحدث هبا .:  خامساً 

 قاؿ الشوكاين : ذكر النعمة سبب ابعث على شكرىا .
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 قاؿ الغزارل : إ٭با انسد طريق الشكر على ا٣بلق ١بهلهم بضركب النعم الظاىرة كالباطنة ، كا٣باصة كالعامة .
 . الشكر يكوف من هللا لعبده كمن العبد لربو 

نىا ليٍقمىافى ا٢بًٍٍكمىةى أىًف اٍشكيٍر ّللًَّ كىلىقىٍد آتػى فشكر العبد لربو كقولو تعاذل )  ( . كىذىًلكى نيصىرًٌؼي اآٍلايًت لًقىٍوـو يىٍشكيريكفى ( . كقولو تعاذل ) يػٍ
 كتعريفو كما سبق كىو أف يستعمل نعمو يف طاعة هللا .

 (  ًإفَّ رىبػَّنىا لىغىفيوره شىكيوره كقولو تعاذل ) ( مىٍن تىطىوَّعى خىٍّبان فىًإفَّ اّللَّى شىاًكره عىًليمه كشكر هللا لعبده كقولو تعاذل ) ك 
كمعُب شكر هللا لعبده : ىو أف يثيبو الثواب ا١بزيل من عملو القليل، فإنو يعطي العبد كيوفقو ٤با يشكره عليو، كيشكر القليل من 

ؾ لو شيئان أعطاه أفضل منو، العمل كالعطاء فبل يستقلو أف يشكره، كيشكر ا٢بسنة بعشر أمثا٥با إذل أضعاؼ مضاعفة، كإذا تر 
 كإذا بذؿ لو شيئان رٌده عليو أضعافان مضاعفة .

 ٤با عقر سليماف ا٣بيل غضبان لو إذ شغلتو عن ذكره ، فأراد أال تشغلو مرة أخرل ، أعاضو عنها مًب الريح .
 ليهم .ك٤با ترؾ الصحابة دايرىم كخرجوا منها يف مرضاتو ، أعاضهم عنها أف مٌلكهم الدنيا كفتحها ع

 ك٤با احتمل يوسػف الصػديق ضيق السجن شكر لو ذلك أبف مٌكػن لو يف األرض يتبػوأ منها حيث يشاء .       
 : فضائل الشكر 

 هللا أمر بو .أواًل : 
 .)بىًل اّللَّى فىاٍعبيٍد كىكيٍن ًمنى الشَّاًكرًينى( قاؿ تعاذل : 

 التوبيخ على عدـ الشكر .اثنياً : 
 . ٍم ًفيهىا مىنىاًفعي كىمىشىاًربي أىفىبل يىٍشكيريكفى()كى٥بىي قاؿ تعاذل : 

 الثناء على الشاكرين كأنو سبل الرسل .اثلثاً : 
 .)ذيرًٌيَّةى مىٍن ٞبىىٍلنىا مىعى نيوحو ًإنَّوي كىافى عىٍبدان شىكيوران( قاؿ تعاذل : 

 الشكر نفع للشاكر نفسو .رابعاً : 
 .ا يىٍشكيري لًنػىٍفًسًو ( ) كىمىٍن يىٍشكيٍر فىًإ٭بَّى قاؿ تعاذل : 
 أف الشكر إذا صدر من ا٤بؤمنْب فهو مانع من نزكؿ العذاب .خامساً : 

تيٍم ( قاؿ تعاذل :  اًبكيٍم ًإٍف شىكىٍرُتيٍ كىآمىنػٍ  .)مىا يػىٍفعىلي اّللَّي ًبعىذى
 أف الشكر سبب لزايدة النعم .سادساً : 

ىزًيدىنَّكيٍم ( )كىًإٍذ أتىىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن قاؿ تعاذل :   .شىكىٍرُتيٍ ألى
 أف الصفوة من عباد هللا يسألوف هللا أف يوزعهم شكر نعمتو .سابعاً : 

 .) كىقىاؿى رىبًٌ أىٍكزًٍعًِب أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الًٍَّب أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ ( قاؿ تعاذل عن سليماف : 
 أف الشاكرين قليلوف .اثمناً : 

 .أىٍكثػىرى النَّاًس ال يىٍشكيريكفى(  ) كىلىًكنَّ قاؿ تعاذل : 
(كقاؿ تعاذل :   . ) كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الشَّكيوري

 كىذا يدؿ على أهنم ىم خواص هللا .
 أف هللا خلق ا٣بلق من أجل الشكر .َسعاً : 

ٍيئان قاؿ تعاذل )   ( . كىجىعىلى لىكيمي اٍلسٍَّمعى كىاألىٍبصىارى كىاألىٍفًئدىةى لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفكىاّلٌلي أىٍخرىجىكيم مًٌن بيطيوًف أيمَّهىاًتكيٍم الى تػىٍعلىميوفى شى



37 

 

 الفوائد :
 نعمة هللا على عباده ابلتمكْب يف األرض .-ُ
 أف هللا يسر يف األرض أسباب ا٤بعيشة كطرقها .-ِ
 أف هللا يسر لئلنساف كل ما ٰبتاجو ليقـو بعبادة هللا .-ّ
  .كجوب شكر هللا تعاذل-ْ
 أف ا٢بكمة من خلق ا٣بلق شكر هللا .-ٓ
 أف أكثر الناس ال يشكركف .-ٔ
ًبيًل اّللًٌ مصداؽ قولو تعاذل ) -ٕ  ( .كىًإف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىن يف األىٍرًض ييًضلُّوؾى عىن سى
 فضل شكر هللا تعاذل . -ٖ
ـَ ُخُذوْا زِينَػَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسَِبٍد وُكُلوْا وَ )    ( .( ٖٔاْ َربُوْا َواَل ُتْسرُِفوْا ِإنَُّو اَل ػلُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي )اَي َبِِن آَد

 [ . ُّ] األعراؼ : 
------------ 

ـَ ُخُذوْا زِينَػَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسَِبدٍ )  ىذه اآلية الكرٲبة ردّّ على ا٤بشركْب فيما كانوا يعتمدكنو من الطواؼ ابلبيت عيراة،  (  اَي َبِِن آَد
ككانت ا٤برأة ،  مسلم عن ابن عباس قاؿ: كانوا يطوفوف ابلبيت عراة، الرجاؿ كالنساء: الرجاؿ ابلنهار، كالنساء ابلليلكما ركاه 

 تقوؿ:
ا ًمٍنو فبل أًحٌلوي ...  اليوـى يبديك بعضيو أك كيٌلو ... كما بىدى

 ( .خيذيكا زًينػىتىكيٍم ًعٍندى كيلًٌ مىٍسًجدو  ) فقاؿ هللا تعاذل
  ك٥بذه اآلية، كما كرد يف معناىا من السنة، يستحب التجمل عند الصبلة، كال سيما يـو ا١بمعة كيـو العيد،  :قاؿ ابن كثري

 . كالطيب ألنو من الزينة، كالسواؾ ألنو من ٛباـ ذلك، كمن أفضل الثياب  البياض
 : وراتكم عند الصبلة كلها، فرضها كنفلها، فإف أم: اسَبكا ع (خيذيكا زًينػىتىكيٍم ًعٍندى كيلًٌ مىٍسًجدو  قولو تعاذل ) قاؿ السعدي

 سَبىا زينة للبدف، كما أف كشفها يدع البدف قبيحا مشوىا.
كٰبتمل أف ا٤براد ابلزينة ىنا ما فوؽ ذلك من اللباس النظيف ا٢بسن، ففي ىذا األمر بسَب العورة يف الصبلة، كابستعماؿ التجميل 

 فيها كنظافة السَبة من األدانس كاأل٪باس.
 هذه اآلية كإف كاف سبب نزك٥با يف طوافهم ابلبيت عراة فلفظها عاـ لكل مسجد )العربة بعمـو اللفظ ال ٖبصوص السبب(. ف 

 أدلة ىذه القاعدة :
لىةن فىأىتىى النَّيبَّ ) عىٍن عىٍبًد اّللًَّ ٍبًن مىٍسعيودو  النػَّهىاًر  فػىنػىزىلىٍت ) أىًقًم الصَّبلىةى طىرىيفى  -اؿى قى  -فىذىكىرى لىوي ذىًلكى   أىفَّ رىجيبلن أىصىابى ًمًن اٍمرىأىةو قػيبػٍ

اًكرًينى ( قىاؿى فػىقىاؿى الرَّجيلي  ًلمىٍن عىًملى هًبىا » ىىًذًه ايى رىسيوؿى اّللًَّ قىاؿى  أىرلى كىزيلىفان ًمنى اللٍَّيًل ًإفَّ ا٢بٍىسىنىاًت ييٍذًىنٍبى السَّيًٌئىاًت ذىًلكى ذًٍكرىل لًلذَّ
 « ًمٍن أيمًٍَّب 

ا لىوي خىاصَّةن قىاؿى :  بىٍل لًلنَّاًس كىافَّةن ( . كيف ركاية ) فػىقىاؿى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً ايى نىيبَّ   اّللًَّ ىىذى
 كىذا صريح يف أف العربة بعمـو اللفظ .

فػىقيٍلتي ايى رىسيوؿى اّللًَّ ًإ٭بَّىا أىنٍػفيسينىا بًيىًد اّللًَّ فىًإذىا شىاءى أىٍف « . وفى أىالى تيصىلُّ » طىرىقىوي كىفىاًطمىةى فػىقىاؿى   أىفَّ النَّيبَّ ) كعىٍن عىًلىًٌ ٍبًن أىًِب طىاًلبو 
عىثػىنىا بػىعىثػىنىا . فىاٍنصىرىؼى رىسيوؿي اّللًَّ  ٍعتيوي كىىيوى ميٍدبًره يىٍضًربي فىًخذىهي كىيػىقيوؿي  يػىبػٍ ءو يٍ أىٍكثػىرى شى كىكىافى اإًلٍنسىافي » ًحْبى قػيٍلتي لىوي ذىًلكى مثيَّ ٠بًى
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  ( متفق عليو .جىدىالن 
 يف اآلية ، مع أهنا انزلة يف الكفار الذين ٯبادلوف يف القرآف . كالشاىد : ىو استدالؿ النيب 

 أم : ٩با رزقكم هللا من الطيبات .( وُكُلوْا َواْ َربُوْا )  
 ( كيف ىذا أنو ال ينبغي لئلنساف أف ٰبـر شيئان حللو هللا كما قاؿ تعاذل . ) ال ٙبرموا طيبات ما أحل هللا لكم 
، كإما أف  ، كاإلسراؼ إما أف يكوف ابلزايدة على القدر الكايف كالشره يف ا٤بأكوالت الذم يضر اب١بسم يف ذلك (َواَل ُتْسرُِفوْا ) 

 يكوف بزايدة الَبفو كالتنوؽ يف ا٤بآكل كا٤بشارب كاللباس، كإما بتجاكز ا٢ببلؿ إذل ا٢براـ.
  راؼ يف لغة العرب: ىو ٦باكزة ا٢بد أصل اإلسك. 
 : كاإلسراؼ ا٤بنهي عنو ىنا فيو للعلماء كجهاف  قاؿ الشنقيطي: 

ألف اإلسراؼ يف األكل كالشرب  ، ، كتشربوا فوؽ ا٢باجة أف ا٤بعُب ال تسرفوا يف األكل كالشرب فتأكلوا فوؽ ا٢باجة : أحدعلا
لليل، فيجعل صاحبو كلما كانت بطنو مؤلل من األكل كالشرب كاف ثقيل يثقل البدف، كيعوؽ صاحبو عن طاعة هللا، كالقياـ اب

 ا١بسم، ال ينهض لطاعة هللا، فنهاىم هللا عن اإلسراؼ يف األكل، ككذلك يسبب األمراض.
 . يف ا٢بديث ) ا٤بؤمن أيكل يف معيو كاحد كالكافر أيكل يف سبعة أمعاء ( متفق عليو 
  كقاؿ  فإف كاف ال بد فثلثو لطعامو ، كثلث لشرابو ، كثلث لنفسو( ركاه الَبمذم . لقيمات يقمن صلبو ئ)ٕبسب امر ، 
 : أقواؿ يف ذـ الشبع 

 . األكل ككثرة الكبلـ، كثرة :القلب يقسياف شيئاف  :عياض بن الفضيل قاؿ
 كيثقل عليو القياـ . ألف الٌشبىع مذمـو ، فهو يكسل عن العبادة ، فعلى العبد أف ال يكثر األكل كالشرب حٌب ال يغلبو النـو

 كلذلك قيل : ال أتكل كثّبان ، فتشرب كثّبان ، فتناـ كثّبان ، فتتحسر كثّبان ؟
 قاؿ عمر : إايكم كالبطنة ، فإهنا ثقل يف ا٢بياة كنًب يف ا٤بمات .

 إذا امتؤلت ا٤بعدة انمت الفكرة ، كقعدت األعضاء عن العبادة . !كقاؿ لقماف البنو : اي بِب 
ليماف الداراين : من شبع دخل عليو ست آفات : فٍقد حبلكة ا٤بناجاة ، كتعذر عليو حفظ ا٢بكمة ، كحرماف الشفقة كقاؿ أبو س

 على ا٣بٍلق ، ألنو إذا شبع ظن ا٣بلق كلهم شباعان ، كثقل العبادة ، كزايدة الشهوات .
 كقاؿ دمحم بن كاسع : من قٌل طيٍعمو فًهم كأٍفهم كصفىى كرٌؽ .

 قيس : إايكم كالبطنة ، فإهنا تقسي القلب .كقاؿ عمرك بن 
 كقاؿ ا٢بسن البصرم : كانت بلية أبيكم آدـ أكلة ، كىي بليتكم إذل يـو القيامة .

 كقد قيل : إذا أردت أف يصح جسمك كيقل نومك فأقلل من األكل .
 كقاؿ إبراىيم بن أدىم : من ضبط بطنو ضبط دينو .

أم: ال ٘باكزكا حدكد هللا، فتحٌرًميوا ما أحٌل هللا كالودؾ للميٍحرًـ، ككاللباس للطَّاًئف، فهذه (  رًفيواٍ كىالى تيسٍ )  أف معُب : الوجو الثاين
ال مانع أموره دل ٰبرمها هللا، كال تسرفوا يف التحرمي كالتحليل أبف ٙبرموا ما أحلَّ هللا، كٙبللوا ما حرَـّ هللا، ككبل اإلسرافْب إسراؼ. ك 

ميع. فبل ٯبوز اإلسراؼ بتحرمي ما أحلَّ هللا، كٙبليل ما حرَـّ هللا، كما ال ٯبوز اإلسراؼ الكثّب ٗبلء البطن من أف تشمل اآلية ا١ب
  .ًمٍلئان شديدان من األكل كالشرب حٌب يتكاسل اإلنساف كال يتنشط لطاعة هللا

 : ٍسرىاؼي ىيوى ٦بيىاكىزىةي حىدًٌ ااًلٍسًتوىاًء ، فػىتىارىةن يى  قاؿ اجلصاص رىةن يىكيوفي ٗبيجىاكىزىًة ا٢بٍىدًٌ يًف كىاإٍلً ًؿ إذلى ا٢بٍىرىاـً كىاتى كيوفي ٗبيجىاكىزىًة ا٢بٍىبلى
نٍػفىاًؽ فػىيىكيوفي ٩بٍَّن قىاؿى اّللَّي تػىعىاذلى  قٍػتىاًر مىٍذميومىافً  (إفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوا إٍخوىافى الشَّيىاًطًْب  )اإٍلً ٍسرىاؼي كىًضدُّهي ًمٍن اإٍلً ، كىااًلٍسًتوىاءي ىيوى  كىاإٍلً
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كىاىلًَّذينى إذىا أىنٍػفىقيوا دلٍى ييٍسرًفيوا كىدلٍى يػىٍقتػيريكا كىكىافى بػىٍْبى ذىًلكى قػىوىامنا ) التػَّوىسُّطي ؛ كىًلذىًلكى ًقيلى دىٍيني اّللًَّ بػىٍْبى اٍلمىٍقصيوًر كىاٍلغىارل ، قىاؿى اّللَّي تػىعىاذلى 
ٍسرىاؼي يف ( ٘بىٍعىٍل يىدىؾى مىٍغليولىةن إذلى عينيًقكى كىالى تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ اٍلبىٍسًط فػىتػىٍقعيدى مىليومنا ٧بىٍسيورنا  كىالى  ) { كىقىاؿى لًنىًبيًًٌو  كىقىٍد يىكيوفي اإٍلً

بىًع حىٌبَّ يػيؤىدًٌيىوي إذلى الضَّرىًر ، فىذىًلكى ٧بيىرَّـه أىٍيضنا.  اأٍلىٍكًل أىٍف أيىٍكيلى فػىٍوؽى الشًٌ
فإف السرؼ يبغضو اّلٌل، كيضر بدف اإلنساف كمعيشتو، حٌب إنو رٗبا أدت بو ا٢باؿ إذل أف يعجز عما  ( اَل ػلُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ  ِإنَّوُ ) 

 ٯبب عليو من النفقات، ففي ىذه اآلية الكرٲبة األمر بتناكؿ األكل كالشرب، كالنهي عن تركهما، كعن اإلسراؼ فيهما.
 الفوائد :

 ت عند الصبلة كيف غّبىا .كجوب سَب العورا -ُ
 استحباب التنظف كالتجمل للعبادات . -ِ
 ٙبرمي كشف العورة . -ّ
 األكل كالشرب من نعم هللا .-ْ
 ٙبرمي اإلسراؼ . -ٓ
 هتديد للمسرفْب . -ٔ
 إثبات احملبة هلل تعاذل . -ٕ
ـَ زِيَنَة اَّللَِّ الَِِّتَ َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيِّ )  نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُقْل َمْن َحرَّ َباِت ِمَن الرِّْزِؽ ُقْل ِىي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِف احْلََياِة الدُّ

ُل اآلاَيِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف )  ( .( ٕٖنُػَفصِّ
 [ . ِّ] األعراؼ : 

---------- 
ـَ زِيَنَة اَّللَِّ الَِِّتَ َأْخَرَج ِلِعَبا)  ، كحـر ما أحل اّلٌل من  على من تعنت ان يقوؿ تعاذل منكر ( ِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الّرِْزِؽ ُقْل َمْن َحرَّ

من أنواع اللباس على اختبلؼ أصنافو، كالطيبات من الرزؽ، من مأكل  (قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اّللًَّ الًٍَّب أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه  )الطيبات 
عو ػػػػم اّلٌل هبا على العباد، كمن ذا الذم يضيق عليهم ما كسَّ ػػػػػػن ىذا الذم يقدـ على ٙبرمي ما أنع، أم: مى  كمشرب ٔبميع أنواعو

 . كىذا التوسيع من اّلٌل لعباده ابلطيبات، جعلو ٥بم ليستعينوا بو على عبادتو، فلم يبحو إال لعباده ا٤بؤمنْب؟  اّللٌ 
 : الًٍَّب ًه اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة نىًبيَّوي صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍف يىٍسأىؿى سيؤىاؿى ًإٍنكىارو مىٍن حىرَّـى زًينىةى اّللًَّ مىرى اّللَّي تػىعىاذلى يًف ىىذً أ قاؿ الشنقيطي 

اللًٌبىاًس يف الطَّوىاًؼ ، كىالطَّيًٌبىاًت ًمنى الٌرًٍزًؽ كىاأٍلىنٍػعىاـً ، كىا٢بٍىٍرًث الَّ  ًٍب حىرَّمىهىا اٍلكيفَّاري ، كىكىاللٍَّحًم كىاٍلوىدىًؾ الًَّذم حىرَّمىوي أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه ، كى
 بػىٍعضي اٍلعىرىًب يف ا١بٍىاًىًليًَّة يف ا٢بٍىجًٌ .

تػىقيوليوا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنػىتيكيمي اٍلكىًذبى كىالى  )كىصىرَّحى يف مىوىاًضعى أيخىرى : أىفَّ مىٍن قىاؿى ذىًلكى عىلىى اّللًَّ فػىهيوى ميٍفَبىو عىلىٍيًو جىلَّ كىعىبلى ، كىقىٍولًًو 
ـه لًتػىٍفتػىريكا عىلىى اّللًَّ اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اّللًَّ اٍلكىًذبى الى يػي  ؿه كىىىذىا حىرىا قىٍد خىًسرى الًَّذينى قػىتػىليوا  )، كىقػىٍولًًو  (ٍفًلحيوفى ىىذىا حىبلى

دىىيٍم سىفىهنا ًبغى  قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم مىا أىنٍػزىؿى اّللَّي لىكيٍم ًمٍن  )، كىقػىٍولًًو  (ٍّبً ًعٍلمو كىحىرَّميوا مىا رىزىقػىهيمي اّللَّي اٍفَبىاءن عىلىى اّللًَّ قىٍد ضىلُّوا كىمىا كىانيوا ميٍهتىًدينى أىٍكالى
الن قيٍل آّللَّي أىًذفى لىكيٍم أى  اًء  (ـٍ عىلىى اّللًَّ تػىٍفتػىريكفى رًٍزؽو فىجىعىٍلتيٍم ًمٍنوي حىرىامنا كىحىبلى ٍتيوا اًبلشُّهىدى ، كىطىلىبػيهيٍم يف مىٍوًضعو آخىرى طىلىبي ًإٍعجىازو أىٍف أيى

ا ، كىنػىهىى نىًبيَّوي  قيٍل ىىليمَّ  )ٍوليوي تػىعىاذلى ًإٍف شىًهدى ٥بىيٍم شيهيودي زيكرو أىٍف يىٍشهىدى مىعىهيٍم ، كىىيوى قػى  الًَّذينى يىٍشهىديكفى ٥بىيٍم أىفَّ اّللَّى حىرَّـى ىىذى
ا فىًإٍف شىًهديكا فىبلى تىٍشهىٍد مىعىهيٍم  ًت . (شيهىدىاءىكيمي الًَّذينى يىٍشهىديكفى أىفَّ اّللَّى حىرَّـى ىىذى  ًإذلى غىٍّبً ذىًلكى ًمنى اآٍلايى

نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِقيَ )   : قل أيها الرسوؿ ألمتك : ىذه الزينة كالطيبات من الرزؽ  مأ ( اَمةِ ُقْل ِىي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِف احْلََياِة الدُّ
، أما يف اآلخرة فهي خالصة للمؤمنْب كال يشاركهم فيها أحد  ان َثبتة للذين آمنوا يف ا٢بياة الدنيا ، كيشاركهم فيها ا٤بشركوف أيض
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 ٩بن أشرؾ مع اّلٌل آ٥بة أخرل.
 : نٍػيىا خىاًلصىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة قيٍل ًىيى لًلَّ  قولو تعاذل ) قاؿ البغوي فيو حذؼ تقديره: ىي للذين آمنوا  (ًذينى آمىنيوا يف ا٢بٍىيىاًة الدُّ

فإف أىل الشرؾ يشاركوف ا٤بؤمنْب يف طيبات الدنيا، كىي يف اآلخرة خالصة للمؤمنْب ال حظ ، كللمشركْب يف ا٢بياة الدنيا 
 امة من التنغيص كالغم للمؤمنْب، فإهنا ٥بم يف الدنيا مع التنغيص كالغم.كقيل: ىي خالصة يـو القي،  للمشركْب فيها

ُل اآلاَيِت   )    أم : نوضحها كنبينها .( َكَذِلَك نُػَفصِّ
 ما يف تضاعيفها من توجيهات سامية ، كآداب عالية. (ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف ) 

 : كيعلموف أهنا من عند اّلٌل، فيعقلوهنا كيفهموهنا.ألهنم الذين ينتفعوف ٗبا فصلو اّلٌل من اآلايت،  قاؿ السعدي 
 الفوائد :

 اإلنكار على من حرـٌ ما دل ٰبرمو هللا . -ُ
 أف التحرمي كالتحليل إذل هللا تعاذل .-ِ
 أف األصل يف األشياء اإلابحػة .-ّ
 ... ( . أف الدنيا متاع ، ك٥بذا يكوف للكافر فيها نصيب كٛبتع . ) لو كانت الدنيا تزف عند هللا-ْ
 أنو ال حظ للكافر من النعيم يف اآلخرة .-ٓ
 أف هللا يوضح كيبْب اآلايت للناس .-ٔ
َها َوَما َبَطَن َواإِلُْثَ َواْلبَػْغَي ِبَغرْيِ احْلَقِّ َوَأف ُتشْ )   َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ـَ َرّبِّ َا َحرَّ ُسْلطَاًَّ َوَأف  رُِكوْا اِبَّللَِّ َما َلَْ يُػنَػزِّْؿ ِبوِ ُقْل ِإظلَّ

 ( . (ٖٖتَػُقوُلوْا َعَلى اَّللَِّ َما الَ تَػْعَلُموَف )
 [ . ّّ] األعراؼ : 

----------- 
َها َوَما َبَطَن )  َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ـَ َرّبِّ َا َحرَّ ا قيٍل ًإ٭بَّى )  مث ذكر احملرمات الٍب حرمها اّلٌل يف كل شريعة من الشرائع فقاؿ (ُقْل ِإظلَّ

ى اٍلفىوىاًحشى   أم: الذنوب الكبار الٍب تستفحش كتستقبح لشناعتها كقبحها، كذلك كالزان كاللواط ك٫بوٮبا. (حىرَّـى رىيبًٌ
 ( مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى قولو تعاذل  ) 
، كالبغي : ىو الظلم كالتطاكؿ على الناس ك٘باكز اإلمث : ىو الشيء القبيح الذم فعلو يعترب معصية  (َواإِلُْثَ َواْلبَػْغَي ِبَغرْيِ احْلَقِّ ) 

 ا٢بد.
 كحاصل ما فسر بو اإلمث أنو ا٣بطااي ا٤بتعلقة ابلفاعل نفسو ، كالبغي ىو التعدم على الناس ، فحـر اّلٌل ىذا  قاؿ  ابن كثري :

 ا .كىذ
 : كيقاؿ اإلمث يعِب : ا٣بمر كما قاؿ القائل 

 ؿ .مث يذىب ابلعقو كذاؾ اإل..... شربت اإلمث حٌب ضٌل عقلي
 : أيضان : لفظو عاـ ١بميع األفعاؿ كاألقواؿ الٍب يتعلق ٗبرتكبها إمث ، ىذا قوؿ ا١بمهور ، ( كاإلمث  قولو تعاذل ) قاؿ ابن عطية

 كقاؿ بعض الناس : ىي ا٣بمر كاحتج على ذلك بقولو الشاعر : 
 شربت اإلمث حٌب طار عقلي... 

ألف ٝباعة من ، ىذه السورة مكية كدل تعن الشريعة لتحرمي ا٣بمر إال اب٤بدينة بعد أحد  كىذا قوؿ مردكد ألف ابن عطية :قاؿ 
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الصحابة اصطحبوىا يـو أحد كماتوا شهداء ، كىي يف أجوافهم ، كأيضان فبيت الشعر يقاؿ إنو مصنوع ٨بتلق ، كإف صح فهو 
 .على حذؼ مضاؼ 

 كحـر عليكم أف ٘بعلوا ّلٌل شركاء يف عبادتو بدكف حجة كبرىاف. أم :  (ِو ُسْلطَاًَّ َوَأف ُتْشرُِكوْا اِبَّللَِّ َما ََلْ يُػنَػزِّْؿ بِ ) 
بياف للواقع من شركهم ، إذ أهنم ال حجة عندىم على شركهم : ال من العقل كال من النقل ، ( ما دلٍى يػينػىٌزًٍؿ ًبًو سيٍلطاانن ) كقولو 

 توبيخهم على كفرىم.فا١بملة الكرٲبة قد اشتملت على التهكم اب٤بشركْب ك 
يتعلق ابلعبادات أك احمللبلت أك احملرمات أك غّبىا بدكف  : حـر عليكم أف تقولوا قوالن  مأ (َوَأف تَػُقوُلوْا َعَلى اَّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموَف ) 

 علم منكم بصحة ما تقولوف ، كبغّب بينة على صدؽ ما تدعوف.
 الفوائد :

 بياف ما حرمو هللا . -ُ
 حرمي كالتحليل إذل هللا .أف الت -ِ
 ٙبرمي الفواحش أبنواعها .-ّ
 ٙبرمي ٝبيع الذنوب . -ْ
 ٙبرمي البغي على الناس .-ٓ
 ٙبرمي الشرؾ . -ٔ
 ٙبرمي القوؿ على هللا بغّب علم . -ٕ
 ( (َٖٗوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َواَل َيْستَػْقِدُموَف )) 

 [ . ّْ] األعراؼ : 
----------- 

يٍهلىة  ( َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل ) 
 .األجل ، ىو الوقت ا٤بوقت ا٤بضركب النقضاء ا٤ب

 : كا٤براد ابألٌمة ىنا ا١بماعة الٍب اشَبكت يف عقيدة اإلشراؾ أك يف تكذيب الٌرسل ، كما يدٌؿ عليو الٌسياؽ  قاؿ ابن عا ور
إخل كليس ا٤براد ابألٌمة ، ا١بماعةى الٍب ٯبمعها نسب أك لغة إذ ال يتصٌور انقراضها عن بكرة  (ركوا ابهلل كأف تش) من قولو تعاذل 

 .أبيها 
 كيف ىذه اآلية قوالف : 

أف ا٤بعُب أف هللا تعاذل أمهل كل أمة كذبت رسو٥با إذل كقت معْب ، كىو تعاذل ال يعذهبم إذل أف ينظركا ذلك  القوؿ األوؿ :
 م يصّبكف فيو مستحقْب لعذاب االستئصاؿ ، فإذا جاء ذلك الوقت نزؿ ذلك العذاب ال ٧بالة.الوقت الذ

 .كمقاتل ، كىو قوؿ ابن عباس ، كا٢بسن 
أف ا٤براد هبذا األجل العمر ، فإذا انقطع ذلك األجل ككمل امتنع كقوع التقدمي كالتأخّب فيو ، كالقوؿ األكؿ :  والقوؿ الثاين :
 .كلكل أحد أجل : كدل يقل (  كىًلكيٌل أيمَّةو )  قاؿ أكذل ، ألنو تعاذل

 : يتضمن الوعيد كالتهديد ، كا٤بعُب كلكل أمة أم فرقة كٝباعة ، كىي لفظة ( كلكل أمة أجل ) قولو تعاذل  قاؿ ابن عطية
ة كذلك قالو الطربم ػػػػػػألموا أمر رهبم ، فأنتم أيتها اػػتستعمل يف الكثّب من الناس ، أجل مؤقت جمليء العذاب إذا كفركا كخالف

 .كغّبه 
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 : كذٍكري عمـو األمم يف ىذا الوعيد ، مع أٌف ا٤بقصود ىم ا٤بشركوف من العرب الذين دل يؤمنوا ، إ٭ٌبا ىو مبالغة  قاؿ ابن عا ور
ا٢باضر على يف اإلنذار كالوعيد بتقريب حصولو كما حصل لغّبىم من األمم على طريقة االستشهاد بشواىد الٌتاريخ يف قياس 

قد خلت من قبلكم سنن فسّبكا يف ) ا٤باضي فيكوف الوعيد خربان معضودان ابلٌدليل كا٢بٌجة ، كما قاؿ تعاذل يف آايت كثّبة منها 
أم : ما أنتم إاٌل أمة من األمم ا٤بكٌذبْب كلكٌل أٌمة أجل فأنتم لكم أجل سيحْب ( األرض فانظركا كيف كاف عاقبة ا٤بكذبْب 

 حينو.
، إيقاظان لعقو٥بم من أف يغٌرىم اإلمهاؿ فيحسبوا أٌف هللا غّبي يقوؿ لكٌل أٌمة عذاب أك استئصاؿ ، دكف أفاألجل ىناكذًكر 

 (اللهم إف كاف ىذا ىو ا٢بق من عندؾ فأمطر علينا حجارة من السماء أك ائتنا بعذاب أليم)مؤاخذىم على تكذيبهم، كما قالوا 
حٌب إذا )ب عنهم إ٭ٌبا ىو جرم على عادة هللا تعاذل يف إمهاؿ الظٌا٤بْب على حٌد قولو أبٌف أتخّب العذا كطمأنةن للرسوؿ 

 ) تفسّب ابن عاشور ( ( . الذين كفركا يف الببلد متاع قليلال يغرنَّك تقلب )كقولو  (نوا أهنم قد كيٌذبوا جاءىم نصراناستيأس الرسل كظ

ا٤براد أنو ال يتأخر عن ذلك األجل ا٤بعْب ال بساعة كال ٗبا ىو أقل من ( اَعًة َواَل َيْستَػْقِدُموَف فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَف سَ ) 
 .ساعة إال أنو تعاذل ذكر الساعة ألف ىذا اللفظ أقل أ٠باء األكقات

 يف غاية القلة. كليس ا٤براد ابلساعة ىنا ما اصطلح عليو الناس من كوهنا ستْب دقيقة ، كإ٭با ا٤براد هبا الوقت الذم ىو
 الفوائد :

 هتديد األمم الكافرة . -ُ
 أف أتخّب العذاب عن األمم الطاغية ٢بكمة . -ِ
 أف أفعاؿ هللا صادرة عن حكمػػة . -ّ
 أف عذاب هللا إذا جل كحٌل ال يتأخر كال يتقدـ . -ْ
 إمهاؿ هللا األمم الكافرة . -ٓ
 تسلية ألىل اإلٲباف كطمأنينة ٥بم . -ٔ
ـَ ِإمَّااَي َبِِن )   نُكْم يَػُقصُّ ػػَيَْتِيَػنَُّكْم ُرسُ   آَد  (( ْٖ٘م ػَلَْزنُوَف )ػْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ىُ ػػػوَف َعَلْيُكْم آاَيِت َفَمِن اتػََّقى َوَأْصَلَح َفاَل خَ ػٌل مِّ

 [ . ّٓ] األعراؼ : 
---------- 

ـَ ِإمَّا)  نُكْم يَػقُ  اَي َبِِن آَد آدـ إف أيتكم رسل من أبناء جنسكم ، يتلوف عليكم آاييت  اي بِب  (صُّوَف َعَلْيُكْم آاَيِت َيَْتِيَػنَُّكْم ُرُسٌل مِّ
فآمنوا هبم كعزركىم كانصركىم ، فإف من آمن هبم كاتقى ما هناه عنو ربو ، كأصلح نفسو كعملو ، ، الٍب أنزلتها عليهم ٥بدايتكم 

 ارقتهم الدنيافأكلئك ال خوؼ عليهم يـو القيامة ، كال ىم ٰبزنوف ٤بف
  ألف كوف الرسوؿ منهم أقطع لعذرىم كأبْب للحجة عليهم من جهات : ( ٌمنكيمٍ ) كإ٭با قاؿ : قاؿ الرازي 
 أف معرفتهم أبحوالو كبطهارتو تكوف متقدمة. أحدىا : 

هة يف أهنا حصلت أف معرفتهم ٗبا يليق بقدرتو تكوف متقدمة فبل جـر ال يقع يف ا٤بعجزات الٍب تظهر عليو شك كشب واثنيها :
 ( . كىلىٍو جعلناه مىلىكان ١بعلناه رىجيبلن ) بقدرة هللا تعاذل ال بقدرتو فلهذا السبب قاؿ تعاذل 

 ما ٰبصل من األلفة كسكوف القلب إذل أبناء ا١بنس ، ٖببلؼ ما ال يكوف من ا١بنس ، فإنو ال ٰبصل معو األلفة. واثلثها :
ألٌف ، بِب آدـ ، كىذا تنبيو لبىِب آدـ أبهٌنم ال يَبقٌبوف أف ٘بيئهم رسل هللا من ا٤ببلئكة  أم من (منكم ) قولو كقاؿ ابن عاشور : 
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ا٤برسىل يكوف من جنس من أرسل إليهم ، كيف ىذا تعريض اب١بهلة من األمم الذين أنكركا رسالة الٌرسل ألهٌنم من جنسهم ، مثل 
كما  )ا٤بشركْب من أىل مٌكة إذ كٌذبوا رسالة ٧بٌمد ملسو هيلع هللا ىلص أبنٌو بىشر قاؿ تعاذل كمثل ( ما نراؾ إال بشران مثلنا ) قـو نوح ، إذ قالوا 

منع الناس أف يؤمنوا إذ جاءىم ا٥بدل إال أف قالوا أىبىعثى هللا بشران رسوالن قل لو كاف يف األرض مبلئكة ٲبشوف مطمئنْب لنزلنا 
 ( .عليهم من السماء ملكان رسوالن 

 . بفعل الطاعات (َقى َفَمِن اتػَّ )  
 نفسو كعملو .( َوَأْصَلَح ) 
 فيما يستقبلهم (َفاَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم ) 
 ا .لى ما خلفوا من الدنيع (َواَل ُىْم ػَلَْزنُوَف ) 
  نفي ا٣بوؼ كا٢بزف كالفرؽ بينهما، أف ا٤بكركه إف كاف قد مضى، أحدث ا٢بزف، كإف كاف منتظران، أحدث ا٣بوؼ، فنفاٮبا

، كإذا انتفيا، حصل ضدٮبا، كىو األمن التاـ، ككذلك نفي الضبلؿ كالشقاء عمن اتبع ىداه، كإذا انتفيا ثبت تقى كأصلح اعمن 
ضدٮبا، كىو ا٥بدل كالسعادة، فمن اتبع ىداه، حصل لو األمن كالسعادة الدنيوية كاألخركية كا٥بدل، كانتفى عنو كل مكركه، من 

فحصل لو ا٤برغوب، كاندفع عنو ا٤برىوب، كىذا عكس من دل يتبع ىداه، فكفر بو، ككذب  ا٣بوؼ، كا٢بزف، كالضبلؿ، كالشقاء،
 َبايتو .

 الفوائد :
 إثبات الرسل . -ُ
 حكمة هللا يف أف الرسل من اإلنس . -ِ
 أف مهمة الرسل تبليغ دين هللا كبياف آايتو . -ّ
 ة .فضل من اتقى هللا كأصلح عملو ، كىو األماف يف الدنيا كاآلخر  -ْ
 كجوب إصبلح العمل ، أبف يكوف ٨بلصان على كفق الشريعة .-ٓ
 ا٣بوؼ كا٢بزف كالقلق دل دل يؤمن ابلرسل كيتقى ربو . -ٔ
َها ُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف ))   ( .( َٖٙوالَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا َواْسَتْكبَػُروْا َعنػْ

 [ . ّٔ] األعراؼ : 
---------- 
 فلم يؤمنوا هبا ، كىي الوحي ا٤بنزؿ ، كالقرآف .( َوالَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا ) 
 : كاآلايت ٝبع آية ، كاآلية تطلق يف القرآف على معنيْب 

 : اآلية الكونية القدرية . ) فهي ٩با نشاىده ٩با ال يستطيع البشر أف ٱبلقوا مثلها ( . ادلعىن األوؿ
هللا ) جل كعبل ( ليدؿ بو خلقو على أنو الواحد األحد ا٤بستحق للعبادة ، كالشمس كالسماء كاألرض  ك٫بوىا ، كىي ما نصبو 

 ككل ما يف الكوف من ٨بلوقات هللا شاىد بكماؿ هللا كقدرتو كعزتو كأنو ا٤بستحق للعبادة 
ًل كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلًك الًٍَّب ٘بىٍرًم يف اٍلبىٍحًر ٗبىا يػىنػٍفىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى اّللَّي ًمنى فَّ يًف خىٍلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلًؼ اللَّيٍ قاؿ تعاذل ) إ

ًح كىا ًر بػىٍْبى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض لسَّحىاًب اٍلميسىخَّ السَّمىاًء ًمٍن مىاءو فىأىٍحيىا بًًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمٍن كيلًٌ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف الٌرايى
ايتو لًقىٍوـو يػىٍعًقليوفى   ( أم : لعبلمات كاضحة جازمة قاطعة أبف من خلقها ىو رب ىذا الكوف ، كىو ا٤بعبود كحده . آلى
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 قاؿ الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا : 
 البشر أف أيتوا ٗبثلو ( . ا٤بعُب الثاين : اآلية الشرعية الدينية ، كآايت ىذا القرآف العظيم . ) ال يستطيع

ًت اّللًَّ كمنو قولو تعاذل ) ليو عىلىٍيكيٍم آايى تًوً ( كقولو تعاذل ) رىسيوالن يػىتػٍ ليو عىلىٍيًهٍم آايى يًٌْبى رىسيوالن ًمنػٍهيٍم يػىتػٍ  . ( ىيوى الًَّذم بػىعىثى يف اأٍليمًٌ
 ك٠بيت آايت ، ٝبع آية ، ألهنا عبلمة على صدؽ من جاء هبا .

َها َواْسَتكْ )   كدل يقبلوىا كأعرضوا عنها .( بَػُروْا َعنػْ
أم : أصحاهبا ا٤ببلزمْب ٥با ، أبد اآلبدين كدىرين الداىرين ، ال ٱبرجوف منها ) ييرًيديكفى أىٍف ٱبىٍريجيوا ًمنى  (ُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ) 

 . النَّاًر كىمىا ىيٍم ًٖبىارًًجْبى ًمنػٍهىا كى٥بىيٍم عىذىابه ميًقيمه (

 . كالنار ىي الدار الٍب أعدىا هللا للكافرين 

 ( كىذا األسلوب يطلق على الذين ٱبلدكف فيها ، فا٤بؤمن العاصي أيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر كقولو تعاذل )–  كإف كاف يستحق
 فإنو ال يسمى من أصحاب النار ، ألف األصل يف الصحبة طوؿ ا٤ببلزمة . –العذاب ابلنار 

 ال ٱبرجوف منها ، كال يفَب عنهم العذاب كال ىم ينصركف .(  َخاِلُدوفَ  ُىْم ِفيَها) 
 كقد ذكر هللا أتبيده ألىل النار يف ثبلث آايت من القرآف الكرمي .

اًلًدينى ًفيهىا أىبىدان  يقان ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا كىظىلىميوا دلٍى يىكيًن اّللَّي لًيػىٍغًفرى ٥بىيٍم كىال لًيػىٍهًديػىهيٍم طىرً يف سورة النساء : قاؿ تعاذل ) ًإالَّ طىرًيقى جىهىنَّمى خى
 ( . كىكىافى ذىًلكى عىلىى اّللًَّ يىًسّبان 

ديكفى كىلًٌيان كىال نىًصّبان كيف سورة األحزاب : قاؿ تعاذل ) اًلًدينى ًفيهىا أىبىدان ال ٯبًى  ( . خى
اًلًدينى ًفيهىا أىبىدان كىمىٍن يػىٍعًص اّللَّى كىرىسيولىوي كيف سورة ا١بن : قاؿ تعاذل ) رى جىهىنَّمى خى  ( . فىًإفَّ لىوي انى

 الفوائد :
 أف التكذيب َبايت هللا سبب للخلود يف النار . -ُ
 أف االستكبار عن قبوؿ آايت هللا من أسباب ا٣بلود يف النار . -ِ
 كجوب اإلٲباف َبايت هللا . -ّ
 كجوب االنقياد ألكامر هللا . -ْ
 ذـ الكرب . -ٓ
 بات النار .إث -ٔ
 خلود أىل النار يف النار . -ٕ
 
 
 
 
َن اْلِكتَ )  اِب َحىتَّ ِإَذا َجاءتْػُهْم ُرُسُلَنا يَػتَػَوفػَّْونَػُهْم َفَمْن َأْظَلُم شلَِّن افْػتَػَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب َأْو َكذََّب ِِباَيتِِو ُأْولَِئَك يَػَناذُلُْم َنِصيبُػُهم مِّ

( قَاَؿ اْدُخُلوْا ِف ُأَمٍم َقْد َٖٚتْدُعوَف ِمن ُدوِف اَّللَِّ قَاُلوْا َضلُّوْا َعنَّا َوَ ِهُدوْا َعَلى أَنُفِسِهْم أَنػَُّهْم َكانُوْا َكاِفرِيَن ) قَاُلوْا أَْيَن َما ُكنُتمْ 
يًعا قَاَلْت ُأْخَراُىْم أُلواَلُىْم َخَلْت ِمن قَػْبِلُكم مِّن اجلِْنِّ َواإِلنِس ِف النَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت ُأمٌَّة لََّعَنْت ُأْختَػَها  َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوْا ِفيَها ْتَِ
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َن النَّاِر قَاَؿ ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكن الَّ تَػْعَلُموَف ) ( َوقَاَلْت ُأواَلُىْم أُلْخَراُىْم َفَما َكاَف ٖٛرَبػََّنا َىُؤالء َأَضلُّوََّ فَ هِتِْم َعَذااًب ِضْعًفا مِّ
نَ   ( . (ٜٖا ِمن َفْضٍل َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَا ُكنُتْم َتْكِسُبوَف )َلُكْم َعَليػْ

 [ . ّٗ -ّٕ] األعراؼ : 
--------------- 

( أم : ال أحد أشد ظلمان ٩بن اختلق على هللا الكذب ، أك كذب َفَمْن َأْظَلُم شلَِّن افْػتَػَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب َأْو َكذََّب ِِباَيتِِو ) 
 ا٤بنزلة ، كاالستفهاـ لئلنكار .َبايتو 

َن اْلِكَتاِب ) أم : يصيبهم حظهم يف الدنيا ٩با كتب كقٌدر ٥بم كقدر من األرزاؽ كاآلجاؿ ، يف اللوح ( ُأْولَِئَك يَػَناذُلُْم َنِصيبُػُهم مِّ
 احملفوظ 

 قاؿ ٦باىد : ما كعدكا بو من خّب أك شر ، كاختاره ابن جرير .
 قاؿ: عملو كرزقو كعمره. (أيكلىًئكى يػىنىا٥بييٍم نىًصيبػيهيٍم ًمنى اٍلًكتىاًب  ) كقاؿ دمحم بن كعب القرظي

حىٌبَّ ًإذىا  ) ككذا قاؿ الربيع بن أنس، كعبد الرٞبن بن زيد بن أسلم. كىذا القوؿ قوم يف ا٤بعُب، كالسياؽ يدؿ عليو، كىو قولو
ذه اآلية كما يف قولو ]تعاذل } ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اّللًَّ اٍلكىًذبى ال يػيٍفًلحيوفى* مىتىاعه كيصّب ا٤بعُب يف ى (جىاءىتٍػهيٍم ريسيلينىا يػىتػىوىفػٍَّونػىهيٍم 

نىا مىٍرًجعيهيٍم مثيَّ نيًذيقيهيمي اٍلعىذىابى الشًَّديدى ٗبىا كىانيوا يىٍكفيريكفى  نٍػيىا مثيَّ ًإلىيػٍ نىا مىٍرًجعيهيٍم فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم كىمىٍن كىفىرى فىبل ٰبىٍزيٍنكى كي ) كقولو (يف الدُّ ٍفريهي ًإلىيػٍ
 ( . ٗبىا عىًمليوا ًإفَّ اّللَّى عىًليمه ًبذىاًت الصُّديكًر * ٭بيىتًٌعيهيٍم قىًليبل  مثيَّ نىٍضطىرُّىيٍم ًإذلى عىذىابو غىًليظو 

 : كقيل : ينا٥بم من العذاب بقدر كفرىم. قاؿ الشوكاين 
 اب الكفار مذكور فيو.كقيل : الكتاب ىنا القرآف ألف عذ

 أم : جاءت مبلئكة ا٤بوت تقبض أركاحهم .( َحىتَّ ِإَذا َجاءتْػُهْم ُرُسُلَنا يَػتَػَوفػَّْونَػُهْم )  
 ( كجاء يف آية أخرل أف ملك ا٤بوت ىو  اّللَّي يػىتػىوىِفَّ اأٍلىنٍػفيسى ًحْبى مىٍوهًتىاجاء يف آية أف هللا ىو الذم يتوِف كما قاؿ تعاذل )

( كجاء يف آية أخرل أف  قيٍل يػىتػىوىفَّاكيٍم مىلىكي اٍلمىٍوًت الًَّذم كيكًٌلى ًبكيٍم مثيَّ ًإذلى رىبًٌكيٍم تػيٍرجىعيوفى األركاح كما قاؿ تعاذل )الذم يقبض 
 ( . يػيفىٌرًطيوفى حىٌبَّ ًإذىا جىاءى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي تػىوىفػٍَّتوي ريسيلينىا كىىيٍم ال ا٤ببلئكة ىم الذم يقبضوف األركاح كقولو تعاذل )

 ا١بمع : ا٤بوت يكوف إبذف هللا ، كقبض الركح يكوف ٗبلك ا٤بوت ، كمعو ا٤ببلئكو تساعده .
 أم : أين اآل٥بة الٍب كنتم تعبدكهنا من دكف هللا ، ادعوا ليخلصوكم من العذاب .( قَاُلوْا أَْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اَّللَِّ ) 

 وبيخ .كالسؤاؿ للتبكيت كالت
 كمعُب "تىٍدعيوفى" تعبدكف.،  سؤاؿ توبيخ (قالوا أىيٍػنىمىا كينتيٍم تىٍدعيوفى ًمن ديكًف هللا  ) قاؿ القرطيب 
 أم : غابوا عنا .( قَاُلوْا َضلُّوْا َعنَّا ) 
 : لفظ الضبلؿ يف القرآف يطلق على ثبلثة إطبلقات 

 ق الزيغ ، كعن طريق ا١بنة إذل طريق النار .إطبلؽ الضبلؿ على الضبلؿ عن طريق ا٥بدل إذل طري األوؿ :
 ْبى ( .كما قاؿ تعاذل )كىمىٍن ييٍضًلٍل فىأيكلىًئكى ىيمي ا٣بٍىاًسريكفى ( .كمنو قولو تعاذل )غىٍّبً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَّالًٌ 

 وىاًء السًَّبيًل ( ، كىذا أغلب استعماؿ الضبلؿ .كمنو قولو تعاذل )قىٍد ضىلُّوا ًمٍن قػىٍبلي كىأىضىلُّوا كىًثّبان كىضىلُّوا عىٍن سى 
بىة كاالضمحبلؿ . والثاين :  ىو إطبلؽ الضبلؿ على الغىيػٍ

 كمنو قولو تعاذل )كىضىلَّ عىنػٍهيٍم مىا كىانيوا يػىٍفتػىريكفى ( أم : غاب كاضمحل كدل يبق لو أثر .
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ًإانَّ لىًفي خىٍلقو جىًديدو ( فمعُب )ضىلىٍلنىا يف اأٍلىٍرًض ( أم : اضمحلت عظامهم كمنو قولو تعاذل )كىقىاليوا أىًإذىا ضىلىٍلنىا يف اأٍلىٍرًض أى 
 ك٢بومهم كجلودىم فيها فأكلتها كاختلطت هبا .

 إطبلؽ الضبلؿ على الذىاب عن علم الشيء ، فكل ما دل يهتد إذل علم شيء تقوؿ العرب : ضل . والثالث :
انى   لىًفي ضىبلؿو ميًبْبو ( أم : ذىاب عن علم ا٢بقيقة حيث يفٌضل يوسف علينا . كمنو قوؿ أكالد يعقوب ) ًإفَّ أىابى

كف كقولو )قىاليوا اتىّللًَّ ًإنَّكى لىًفي ضىبلًلكى اٍلقىًدمًي ( أم : ذىابك عن حقيقة العلم ابلشيء ، ألنك تظن يوسف حيان ، كال يريد
 ليلهم نبيان من األنبياء . ) الشنقيطي ( .الضبلؿ ، ألهنم لو أرادكا الضبلؿ يف الدين لكانوا كفرة لتض

 . كمنو قولو تعاذل )ال يىًضلُّ رىيبًٌ كىال يػىٍنسىى ( أم : ال يذىب عنو علم شيء كال ينسى شيئان 

 أم : أقركا كاعَبفوا على أنفسهم ابلكفر كالضبلؿ .( َوَ ِهُدوْا َعَلى أَنُفِسِهْم أَنػَُّهْم َكانُوْا َكاِفرِيَن ) 
ادخلوا النار  –٥بؤالء ا٤بشركْب ا٤بفَبين  –قاؿ هللا تعاذل (  ُخُلوْا ِف ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلُكم مِّن اجلِْنِّ َواإِلنِس ِف النَّارِ قَاَؿ ادْ ) 

 يف ٝبلة ٝباعات من أمثالكم يف الكفر ، قد سلفت من قبلكم من ا١بن كاإلنس .
 كىذا ابإلٝباع :كيف ىذا دليل على أف ا١بِب الكافر يدخل النار 

ىفَّ جىهىنَّمى ًمنى ا١ٍبًنًَّة كىالنَّاًس أىٍٝبىًعْبى كما قاؿ تعاذل ) ىٍمؤلى  ( . كىلىًكٍن حىقَّ اٍلقىٍوؿي ًمِبًٌ ألى
 ( . كىلىقىٍد ذىرىٍأانى ١ًبىهىنَّمى كىًثّبان ًمنى ا١بًٍنًٌ كىاإٍلًٍنسً كقاؿ تعاذل )
ٍنًس يف النَّارً قىاؿى اٍدخيليوا يف أيمىمو قىٍد كقاؿ تعاذل )  ( . خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًمنى ا١بًٍنًٌ كىاإٍلً

 ( . ًإنػَّهيٍم كىانيوا خىاًسرًينى كقاؿ تعاذل ) 
 أم : كلما دخلت طائفة النار لعنت الٍب قبلها لضبل٥با هبا .( ُكلََّما َدَخَلْت ُأمٌَّة لََّعَنْت ُأْختَػَها   ) 
 : ولوف : أنتم أكردٛبوان ىذه ا٤بوارد فلعنكم هللا تعاذل .يلعن االتباع القادة يق قاؿ اآللوسي 

 كا٤براد اف أىل النار يلعن بعضهم بعضان كقولو تعاذل ) مث يـو القيامة يكفر بعضكم ببعض كيلعن بعضكم بعضان ( .
 : خيوَّةي النسب.كىذه أيخيوَّةي الدًٌين كا٤بلَّة ، ال أي  (كلما دخلت أيمة لعنت أيختها   )قولو تعاذل  قاؿ ابن اجلوزي 
يًعا )   أم : حٌب تبلحقوا كاجتمعوا يف النار كلهم .( َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوْا ِفيَها ْتَِ
قاؿ األتباع للقادة كالرؤساء الذين أضلوىم اي ربنا ىؤالء الذين أضلوان عن سبيلك ( قَاَلْت ُأْخَراُىْم أُلواَلُىْم رَبػََّنا َىُؤالء َأَضلُّوََّ ) 

 طاعة الشيطاف . كزينوا لنا
 : ألهنم أشد جرمنا من أتباعهم، فدخلوا قبلهم، -كىم ا٤بتبوعوف -ألكالىم -كىم األتباع - أم: أخراىم دخوالن  قاؿ ابن كثري

 أم األتباع .( ُأْخَراُىمْ ، ) فيشكوىم  األتباع إذل هللا يـو القيامة؛ ألهنم ىم الذين أضلوىم عن سواء السبيل
َن النَّاِر فَ هِتِْم َعَذااًب ضِ )   أم : أذقهم العذاب مضاعفان ألهنم تسببوا يف كفران .( ْعًفا مِّ

 ( .رىبػَّنىا آهًتًٍم ًضٍعفىٍْبً ًمنى اٍلعىذىاًب كىاٍلعىنػٍهيٍم لىٍعنان كىًبّبان . كىقىاليوا رىبػَّنىا ًإانَّ أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا كىكيبػىرىاءانى فىأىضىلُّوانى السًَّبيبلى كقولو تعاذل ) 
الًَّذينى اتػَّبػىعيوا لىٍو أىفَّ لىنىا كىرَّةن فػىنػىتػىبػىرَّأى ًإٍذ تػىبػىرَّأى الًَّذينى اتًُّبعيوا ًمنى الًَّذينى اتػَّبػىعيوا كىرىأىكيا اٍلعىذىابى كىتػىقىطَّعىٍت هًبًمي األٍسبىابي * كىقىاؿى )  كقولو تعاذل

 ( . أىٍعمىا٥بىيٍم حىسىرىاتو عىلىٍيًهٍم كىمىا ىيٍم ًٖبىارًًجْبى ًمنى النَّاًر ًمنػٍهيٍم كىمىا تػىبػىرَّءيكا ًمنَّا كىذىًلكى ييرًيًهمي اّللَّي 
 ( كىلىن يىنفىعىكيمي اٍليػىٍوـى ًإذ كقد بْب تعاذل أف مضاعفة العذاب للمتبوعْب ال تنفع األتباع : كال ٱبفف عنهم من العذاب كقولو

 .( ظَّلىٍمتيٍم أىنَّكيٍم يف اٍلعىذىاًب ميٍشَبىًكيوفى 
أم : لكل من القادة كاألتباع عذاب مضاعف ، أما القادة فلضبل٥بم كإضبل٥بم ، كأما األتباع فلكفرىم ( قَاَؿ ِلُكلٍّ ِضْعٌف ) 
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 كتقليدىم .
أم : كلكنكم اي معشر أىل النار ال تعلموف ما قٍدري ما أعد هللا لكم من العذاب ، فلذلك تسأؿ الضعف ( َوَلِكن الَّ تَػْعَلُموَف ) 
 . و األمة الكافرة األخرل ألختها األكذلمن
 أم : قاؿ القادة لؤلتباع .( َوقَاَلْت ُأواَلُىْم أُلْخَراُىْم ) 
َنا ِمن َفْضٍل )  ٫بن متساككف يف الغي كالضبلؿ ، كيف ًفعل أسباب العذاب ، فبل فضل لكم علينا ، فقاؿ هللا ( َفَما َكاَف َلُكْم َعَليػْ

 ٥بم ٝبيعان :
كىلىٍو تػىرىل ًإًذ  كىذا ا٢باؿ كما أخرب هللا تعاذل عنهم يف حاؿ ٧بشرىم يف قولو تعاذل )( اْلَعَذاَب ِبَا ُكنُتْم َتْكِسُبوَف  َفُذوُقواْ ) 

تىٍكبػىريكا لىٍوال أىنٍػتيٍم لىكينَّا ميٍؤًمًنْبى * قىاؿى ينى اسٍ الظَّاًلميوفى مىٍوقيوفيوفى ًعٍندى رىهبًًٌٍم يػىٍرًجعي بػىٍعضيهيٍم ًإذلى بػىٍعضو اٍلقىٍوؿى يػىقيوؿي الًَّذينى اٍستيٍضًعفيوا لًلَّذً 
تيٍم ٦بيٍ  كيٍم عىًن ا٥ٍبيدىل بػىٍعدى ًإٍذ جىاءىكيٍم بىٍل كينػٍ رًًمْبى * كىقىاؿى الًَّذينى اٍستيٍضًعفيوا لًلًَّذينى الًَّذينى اٍستىٍكبػىريكا لًلًَّذينى اٍستيٍضًعفيوا أى٫بىٍني صىدىٍدانى

امىةى لى اٍستىٍكبػىريكا بىٍل مى  ادنا كىأىسىرُّكا النَّدى اًر ًإٍذ أتىٍميريكنػىنىا أىٍف نىٍكفيرى اًبّللًَّ كى٪بىٍعىلى لىوي أىٍندى مَّا رىأىكيا اٍلعىذىابى كىجىعىٍلنىا األٍغبلؿى يًف ٍكري اللٍَّيًل كىالنػَّهى
 ( .أىٍعنىاًؽ الًَّذينى كىفىريكا ىىٍل ٯبيٍزىٍكفى ًإال مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى 

 فهذا ٰبتمل أف يكوف من كبلـ القادة ، كإف يكوف من قوؿ هللا (  فىذيكقيوٍا العذاب ٗبىا كينتيٍم تىٍكًسبيوفى )  تعاذلقولو  اؿ الرازي :ق
 تعاذل ٥بم ٝبيعان.

  كاعلم أف ا٤بقصود من ىذا الكبلـ التخويف كالزجر ، ألنو تعاذل ٤با أخرب عن الرؤساء كاألتباع أف بعضهم يتربأ عن بعض ،
 . كيلعن بعضهم بعضان ، كاف ذلك سببان لوقوع ا٣بوؼ الشديد يف القلب

 الفوائد :
 أنو ال أحد أظلم ٩بن كذب على هللا . -ُ
 هتديد من كذب َبايت هللا .-ِ
 كجوب اإلٲباف َبايت هللا . -ّ
 أف الكافر يف الدنيا لو ما قٌدر لو ، كيف اآلخرة يناؿ العذاب األليم .-ْ
 ت رسل .إثبات أف للمو -ٓ
 إثبات الرسل . -ٔ
 توبيخ الكفار عند قبض أركاحهم . -ٕ
 أف الكافر عند موتو يعرؼ حقيقة من كاف يعبده من دكف هللا ، كأنو لن ينجيو .-ٖ
 اعَباؼ الكفار بكفرىم ، لكن حْب ال ينفع االعَباؼ .-ٗ

 أف النار مأكل الكافرين .-َُ
 عاذل ) كما خلقت ا١بن كاإلنس إال ليعبدكف ( .أف ا١بن مكلف كما أف اإلنس مكلف ، قاؿ ت -ُُ
 تبلعن أىل النار .-ُِ
 تقطع ا٤بودات بْب الكفار يـو القيامة .-ُّ
 . إثبات القيامة -ُْ
ـَ َفَسػػََبُدوْا ِإالَّ ِإْبِلػػيَس ََلْ )   ػػاِجِديَن )يَ َوَلَقػػْد َخَلْقنَػػاُكْم ُثَّ َصػػوَّْرََُّكْم ُثَّ قُػْلنَػػا ِلْلَماِئَكػػِة اْسػػَُبُدوْا آلَد ػػَن السَّ ( قَػػاَؿ َمػػا ُٔٔكػػن مِّ
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ٍر َوَخَلْقتَػُو ِمػن ِطػنٍي ) ْنػُو َخَلْقتَػِِن ِمػن ََّّ ػٌر مِّ َهػا َفَمػإَٔمنَػَعَك َأالَّ َتْسَُبَد ِإْذ َأَمْرتُػَك قَػاَؿ َأََّْ َخيػْ َيُكػوُف لَػَك َأف  ( قَػاَؿ فَػاْىِبْط ِمنػْ
َعُثوَف )ٖٔرِيَن )تَػَتَكبػََّر ِفيَها فَاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاغِ   ( .( ٘ٔ( قَاَؿ ِإنََّك ِمَن ادلُنََّرِيَن )ٗٔ( قَاَؿ أَنَِّْرين ِإىَل يَػْوـِ يُػبػْ

 [ . ُٓ-ُُ] األعراؼ : 
-------------- 

 أم : خلقنا أابكم آدـ .(  َوَلَقْد َخَلْقَناُكمْ ) 
 أم : مث صورانه أبدع تفسّب كأحسن تقومي .(  ُثَّ َصوَّْرََُّكمْ  )

كيٍم  )  الربيع بن أنس، كالسُّدم، كقتادة، كالضحاؾ يف ىذه اآليةكقاؿ   أم: خلقنا آدـ مث صوران الذرية. (كىلىقىٍد خىلىٍقنىاكيٍم مثيَّ صىوٍَّرانى
ـى  ) كىذا فيو نظر؛ ألنو قاؿ بعده  . فدؿ على أف ا٤براد بذلك آدـ( مثيَّ قػيٍلنىا لًٍلمىبلًئكىًة اٍسجيديكا آلدى

ـى )  اب١بمع ألنو أبو البشر، كما يقوؿ هللا تعػاذل لبػِب إسػرائيل الػذين كػانوا يف زمػن الرسػوؿ كإ٭با قيل ذلك   ػا كىظىلٍَّلنىػا عىلىػٍيكيمي اٍلغىمى
الػذين كا٤براد: آابؤىػم الػذين كػانوا يف زمػن موسػى عليػو السػبلـ كلكػن ٤بػا كػاف ذلػك ًمنَّػةن علػى اآلابء  (كىأىنزٍلنىا عىلىٍيكيمي اٍلمىنَّ كىالسٍَّلوىل 

 ء .ىم أصله صار كأنو كاقع على األبنا
َن السَّاِجِديَن  ) ـَ َفَسََبُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس ََلْ َيُكن مِّ أم : أمػران ا٤ببلئكػة ابلسػجود آلدـ تكرٲبػان لػو ، ( ُثَّ قُػْلَنا ِلْلَماِئَكِة اْسَُبُدوْا آلَد

 فسجد ا٤ببلئكة كلهم أٝبعوف إال إبليس أيب كاستكرب كامتنع .
 ( مثيَّ قػيٍلنىا لًٍلمىآلًئكىةً قولو تعاذل  ): اختلف العلماء ما ا٤براد اب٤ببلئكة 

 : مبلئكة األرض فقط . فقيل
 : مبلئكة األرض كالسماء كىذا الراجح كرجحو ابن كثّب ، لقولو تعاذل ) فسجد ا٤ببلئكة كلهم أٝبعوف ( . وقيل
 : كاختلف ما ا٤براد ابلسجود 

 ٣بضوع ال اال٫بناء .ا٤براد ابلسجود ا فقيل :
 كاف قبلة كالسجدة هلل .  وقيل :
فهذا السجود تعظيم ، الراجح السجود آلدـ إكرامان كاحَبامان ، كىي طاعة هلل ألهنا امتثاؿ ألمر هللا تعاذل . كىذا القوؿ ىو وقيل :

بو أمر هللا فا٤بطاع فيو هللا، كنظّبه أف ملىك هلل ألنو امتثاؿ أمره ال عبادة آدـ ، كال سجود إال أبمر هللا ، كاألمر إف كاف ٩بتثبلن 
كنزع ركحو ، كقتل األنبياء  كسائر األنبياء، فأم جرٲبة يف الدنيا أعظم من قتل النيب  ا٤بوت يقاؿ لو: اقبض ركح دمحم 

 كاألكلياء ؟ لكن ملك ا٤بوت مأمور من هللا ، فهو مطيع يف ذلك الفعل ، ألنو إ٭با فعلو أبمر هللا .

 كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلىًئكىًة ًإيٌنً خىاًلقه بىشىران مًٌن صىٍلصىاؿو مًٌٍن ألمر ابلسجود كاف قبل خلق آدـ كما قاؿ تعاذل يف ا٢بجر ) ىذا ا
 ( .فىًإذىا سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمن رُّكًحي فػىقىعيواٍ لىوي سىاًجًدينى  ٞبىىإو مٍَّسنيوفو 

  سى من رٞبة هللا : أم أيس منها أيسان ال رجاء بعده .إبليس ٠بي بذلك ألنو أبلى 
  استدؿ بقولو تعاذل ) فسجدكا إال إبليس ( بعض العلماء على أف إبليس من ا٤ببلئكة ، كىذه ا٤بسألة اختلف فيها العلماء

 على قولْب :
 : أف إبليس ليس من ا٤ببلئكة بل ىو من ا١بن . القوؿ األوؿ

 ) إال إبليس كاف من ا١بن ( كا١بن غّب ا٤ببلئكة ، كىذا نص قرآين صريح يف ٧بل النزاع . لآلية الٍب يف سورة الكهف  -أ
الى يػىٍعصيوفى اّللَّى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا كألف ا٤ببلئكة معصومْب من ارتكاب الكفر الذم ارتكبو إبليس كما قاؿ تعاذل عنهم ) -ب
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 ( .يػيٍؤمىريكفى 
 ئكة من نور ، كخلق ا١باف من مارج من انر ( .) خلقت ا٤ببل كلقولو  -ج

 : أنو أصلو كاف من ا٤ببلئكة ، كنسب ىذا القوؿ القرطيب ١بمهور العلماء . القوؿ الثاين
ـى فىسىجىديكٍا ًإالَّ ًإبًٍليسى كاستدلوا بقولو تعاذل يف ىذه اآلية  ) و ابالستثناء منهم دليل ( . قالوا فإخراجكىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىبلىًئكىًة اٍسجيديكٍا آلدى

 على أنو منهم ، كالراجح القوؿ األكؿ .
مػػع )ال( النافيػػة ؛ ألف ا٤بناسػػب يف الظػػاىر (  مىنػىعىػػكى )  يف ىػػذه اآليػػة إشػػكاؿ بػػْب قولػػو (قَػػاَؿ َمػػا َمنَػَعػػَك َأالَّ َتْسػػَُبَد ِإْذ َأَمْرتُػػَك  )

) دكف (  مػا منعػك أف تسػجد)  األمػر ىػو حػذؼ )ال( فيقػوؿٕبسب ما يسبق إذل ذىن السػامع ال مػا يف نفػس (  مىنػىعىكى )  لقولو
 ( . أال تسجد

كىػو أف يف الكػبلـ حػذفا دؿ ا٤بقػاـ عليػو كعليػو فػا٤بعُب: ، كأجيب عن ىذا أبجوبة ؛ من أقرهبا ىو ما اختاره ابػن جريػر يف تفسػّبه 
 . ابن كثّب: إنو حسن قومما منعك من السجود فأحوجك أف ال تسجد إذ أمرتك كىذا الذم اختاره ابن جرير قاؿ 

اآلية ، كقد كعدان فيما (  مىا مىنػىعىكى أىٍف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَّ )  كمن أجوبتهم أف )ال( صلة كيدؿ لو قولو تعاذل يف سورة )ص(
ا اٍلبػىلىػدً ال أيٍقًسػمي هًبىػ)  مضى أان إف شاء هللا نبٌْب القوؿ بزايدة )ال( مع شواىده العربية يف ا١بمع بْب قولػو ا اٍلبػىلىػًد ) كبػْب قولػو  (ذى ػذى كىىى

 ( . األىًمْبً 
 إبليس اللعْب .(  قَاؿَ ) 
ْنُو  ) ٌر مِّ  أان أفضل من آدـ كأشرؼ منو ، فكيف أتمرين ابلسجود لو ؟( َأََّْ َخيػْ
ٍر َوَخَلْقَتُو ِمن ِطنٍي )   . لنار أشرؼ ٩با خلقتو منو، كىو الطْبأبنو خلق من انر، كابٌْب سبب ىذه ا٣بّبية ، (  َخَلْقَتِِن ِمن ََّّ
 : كقياس إبليس ىذا قياس فاسد ألمور 

 : أنو يف مقابلة النص ، كأم قياس يف مقابلة النص فاسد االعتبار . أوالً 
الرزانة : أان ال نسلم أف النار خّب من الطْب ، بل الطْب خّب من النار ، ألف طبيعتػها الطيش كاإلفساد كالتفريق ، كطبيعتو  اثنياً 

 كاإلصبلح .
: أان لو سلمنا تسليمان جدليان أف النار خّب من الطْب ، فإنو ال يلـز من ذلك أف إبليس خّب من آدـ ، ألف شرؼ األصل ال  اثلثاً 

 يقتضي شرؼ الفرع .
َها )  ب عصػيانك ألمػرم، كخركجػك عػن أم: بسب (فىاٍىًبٍط ًمنػٍهىا  )  يقوؿ تعاذل ٨باطبنا إلبليس أبمر قدرم كوين (قَاَؿ فَاْىِبْط ِمنػْ

 طاعٍب، فما يكوف لك أف تتكرب فيها.
ا إذل ا٤بنزلة الٍب ىو فيها يف ا٤بلكوت األعلى.  قاؿ كثّب من ا٤بفسرين: الضمّب عائد إذل ا١بنة، كٰبتمل أف يكوف عائدن

 فيو ثبلثة أقاكيل :( قىاؿى فىاٍىًبٍط ًمنػٍهىا  )قولو عز كجل  : يقاؿ ادلاورد 
 و أيٍىًبط من السماء ألنو كاف فيها ، قالو ا٢بسن.أن أحدعلا :
 من ا١بنة. والثاين :
 أنو أىبط من ا٤بنزلة الرفيعة الٍب استحقها بطاعة هللا إذل ا٤بنزلة الدَّنًيًَّة الٍب استوجبها ٤بعصيتو ، قالو ابن ٕبر. والثالث :

 (َيُكوُف َلَك َأف تَػَتَكبػََّر ِفيَها  َفَما) 
م: الذليلْب ا٢بقّبين، معاملة لو بنقيض قصده، مكافأة ٤براده بضده، فعنػد ذلػك اسػتدرؾ اللعػْب أ (َك ِمَن الصَّاِغرِيَن فَاْخُرْج ِإنَّ ) 
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 . كسأؿ النظرة إذل يـو الدين
ده حيػػث كػػاف قصػػده التعػػاظم بػػْب تعػػاذل يف ىػػذه اآليػػة الكرٲبػػة : أنػػو عامػػل إبلػػيس اللعػػْب بنقػػيض قصػػ : يقػػاؿ الشػػيخ الشػػنقيط

، (ًإنَّػكى ًمػنى الصػاغرين)، كذلػك م قولػو ما كاف ٰباكلػو مػن العلػو كالعظمػة ، متصفان بنقيضفأخرجو هللا صاغران حقّبان ذليبلن  ،كالتكرب
ينػاؿ مػا  ، كيفهػم مػن اآليػة أف ا٤بتكػرب الت، ك٫بػو ذلػك مػن اآلاي(ًمنػٍهىا مىٍذءيكمان مَّػٍدحيوران  اخرج)، كقولو كالصغار: أشد الذؿ كا٥بواف

 ( .ًإف يف صيديكرًًىٍم ًإالَّ ًكبػٍره مَّا ىيم بًبىالًًغيوً )، كإ٭با ٰبصل لو نقيض ذلك. كصرح تعاذل هبذا ا٤بعُب يف قولو عظمة كالرفعةأراد من ال
 . –أعاذان هللا كا٤بسلمْب منو  -كبْب يف مواضع أخر كثّبان من العواقب السيئة الٍب تنشأ عن الكرب 

 . آايت هللا ، كاالىتداء هبا  فمن ذلك أنو سبب لصرؼ صاحبو عن فهم
يت الذين يػىتىكىبػَّريكفى يف األرض ًبغىٍّبً ا٢بق  )كما يف قولو تعاذل   اآلية. (سىأىٍصًرؼي عىٍن آايى

 . كمن ذلك أىنو من أسباب الثواء يف النار  
ًينى ) كما يف قولو تعاذل   ( .أىلىٍيسى يف جىهىنَّمى مىثٍػونل لًٌٍلميتىكىربًٌ

 ( .نػَّهيٍم كانوا ًإذىا ًقيلى ٥بىيٍم الى إلو ًإالَّ هللا يىٍستىٍكربيكفى إً ) كقولو  
 . كمن ذلك أف صاحبو ال ٰببو هللا تعاذل 
بُّ ا٤بستكربين  )كما يف قولو    ـى أىفَّ هللا يػىٍعلىمي مىا ييًسرُّكفى كىمىا يػيٍعًلنيوفى ًإنَّوي الى ٰبًي  ( .الى جىرى

 صف بو كال يستعيذ إال ٩با ىو شر.كمن ذلك أف موسى استعاذ من ا٤بت
ػػربًٌو الَّ يػيػػٍؤًمني بًيػىػػٍوـً ا٢بسػػاب ) كمػػا يف قولػػو    ػػلًٌ ميتىكى ػػن كي ػػٍم مًٌ إذل غػػّب ذلػػك مػػن نتائجػػو السػػيئة ،  (كىقىػػاؿى موسػػى ًإيٌنً عيػػٍذتي بًػػرىيبًٌ كىرىبًٌكي

 .كعواقبو الوخيمة 
 بل يرفعو هللا.كيفهم من مفهـو ا٤بخالفة يف اآلية : أف ا٤بتواضع هلل جل كع 

ػاطىبػىهيمي  )كقد أشار تعاذل إذل مكانة ا٤بتواضعْب لو عنده يف مواضع أخر كقولو  ػٍوانن كىًإذىا خى كىًعبىادي الرٞبن الذين ٲبىٍشيوفى على األرض ىى
 ( .ا١بىاًىليوفى قىاليوٍا سىبلىمان 

 ( .ٌوان يف األرض كىالى فىسىادان كالعاقبة لًٍلميتًَّقْبى تًٍلكى الدار اآلخرة ٪بىٍعىليهىا لًلًَّذينى الى ييرًيديكفى عيلي  )كقولو 
 ( .إنو أكحي إرل أف تواضعوا حٌب ال يفخر أحد على أحد ، كال يبغي أحد على أحد ) أنو قاؿ  كقد صح عنو  
 كقد قاؿ الشاعر : 

 ... على صفحات ا٤باء كىو رفيع تواضع تكن كالبدر تبصر كجهو
 ع .    ) الشنقيطي ( .... إذل صفحات ا١بو كىو كضي كال تك كالدخاف يعلو بنفسو

َعُثوَف )   أجابو تعاذل إذل ما سأؿ، ٤بػا لػو يف ذلػك مػن ا٢بكمػة كاإلرادة كا٤بشػيئة (  قَاَؿ ِإنََّك ِمَن ادلُنََّرِين .قَاَؿ أَنَِّْرين ِإىَل يَػْوـِ يُػبػْ
 .الٍب ال ٚبالف كال ٛبانع، كال ميعىقًٌبى ٢بكمو، كىو سريع ا٢بساب

 الفوائد :
 إثبات القوؿ هلل . -ُ
 : ، وآلدـ فضائلبياف فضل آدـ على ا٤ببلئكة ، حيت أف هللا أمر ا٤ببلئكة أف يسجدكا لو تعظيمان لو  -ِ

 كأسجد لو ا٤ببلئكة . –أف هللا نفخ فيو من ركحو   –علمو هللا أ٠باء كل شيء  –خلقو هللا بيده  -أنو أبو البشر 
أبمر هللا فهو عبادة ، ألف هللا تعاذل ٰبكم ٗبا شاء ، كيدؿ على أف احملـر إذا كاف أبمر هللا كاف أف السجود لغّب هللا إذا كاف  -ّ

 ، حْب أمره هللا أف يذبح ابنو إ٠باعيل فامتثل أمر هللا. عبادة قصة إبراىيم 
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 أف ترؾ السجود هلل كفر ابهلل . -ْ

هللا قاؿ للمبلئكة ) اسجدكا ( فلما امتنع إبليس كٌٖبو كحكم أف األمر يقتضي الوجوب إذا دل يوجد قرينة ، كجو الداللة : أف  -ٓ
( . ك٩با يدؿ على أف  قىاؿى ايى ًإبًٍليسي مىا مىنػىعىكى أىٍف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَّ أىٍستىٍكبػىٍرتى أىـٍ كيٍنتى ًمنى اٍلعىاًلْبى عليو ابلعصياف كقاؿ )

ًر الَّذً األمر للوجوب قولو تعاذل ) نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه فػىٍليىٍحذى  ( . ينى ٱبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ
 ا٢بذر من الرجس كالسريرة ا٣ببيثة ، ألف إبليس غلبو ما يف قلبو من الرجس كالسريرة ا٣ببيثة حٌب استكرب كأِب . -ٔ
 طاعة ا٤ببلئكة لرهبا . -ٕ

 فضل السجود هلل تعاذل . -ٖ

 خطر التكرب . -ٗ

 فضل التواضع . -َُ

 أف القياس ا٤بقابل للنص مردكد . -ُُ

 أف من عصى مواله فهو ذليل. -ُِ

َها اَل تُػَفتَُّح ذَلُْم أَبْػَواُب السََّماء َواَل َيْدُخُلوَف اجلَْ )  نََّة َحىتَّ يَِلَج اجْلََمُل ِف َسمِّ اخْلَِياِط ِإفَّ الَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا َواْسَتْكبَػُروْا َعنػْ
 ( (ٔٗ( ذَلُم مِّن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَػْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك صَلِْزي الََّّاِلِمنَي )َٓٗذِلَك صَلِْزي اْلُمَْبرِِمنَي )وَكَ 

 [ . ُْ-َْ] األعراؼ : 
-------------- 
 فلم يصدقوا هبا .( ِإفَّ الَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا ) 
َها)  كدل يلتفتوا إليها كضموا أعينهم عنها كنبذكىا كراء ظهورىم كدل ، ابلغوا يف احتقارىا كعدـ االعتناء هبا : م أ ( َواْسَتْكبَػُروْا َعنػْ

 و .يكتسوا ٕبلل مقتضاىا كدل يعملوا ب
 : ال يرفع ٥بم منها عمل صاحل كال دعاء. قيل: ا٤براد (اَل تُػَفتَُّح ذَلُْم أَبْػَواُب السََّماء ) 

 ألركاحهم أبواب السماء.كقيل: ا٤براد ال تفتح 
 ركاه الضحاؾ عن ابن عباس ، كىو قوؿ أيب موسى األشعرم ، كالسدم يف آخرين ، كاألحاديث  : ... قاؿ ابن اجلوزي

 تشهد بو.
 : جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرانىا يف كتاب ) التذكرة (.،  أم ألركاحهم وقاؿ القرطيب 
 كىذا فيو ٝبع بْب القولْب، كهللا أعلم.ابن كثّب :  ، قاؿ ال تفتح ألعما٥بم، كال ألركاحهميل : كق

 كيدخل لقوؿ : ال تفتح ألركاحهم أبواب السماء :
يف جنازة رجل من األنصار، فانتهينا إذل القرب كلىمَّا يػيٍلحىد. فجلس  خرجنا مع رسوؿ هللا  حديث الرباء الطويل كفيو قاؿ )

، كيف يده عود ينكت بو يف األرض، فرفع رأسو فقاؿ: "استعيذكا ابهلل من كجلسنا حولو كأف على رءكسنا الطّب رسوؿ هللا 
عذاب القرب". مرتْب أك ثبلَثن مث قاؿ: "إف العبد ا٤بؤمن إذا كاف يف انقطاع من الدنيا، كإقباؿ إذل اآلخرة نزؿ إليو مبلئكة من 

ف العبد الكافر، إذا كاف يف انقطاع من الدنيا كإ ، ... السماء بيض الوجوه، كأف كجوىهم الشمس، معهم كفن من أكفاف ا١بنة
معهم ا٤بسوح، فيجلسوف منو مىٌد البصر، مث ٯبيء ملك ا٤بوت حٌب ، نزؿ إليو من السماء مبلئكة سود الوجوه  ،كإقباؿ من اآلخرة 

ينتزعها كما ينتزع قاؿ: "فػىتػيفىٌرؽ يف جسده، ف،  ٯبلس عند رأسو، فيقوؿ: أيتها النفس ا٣ببيثة، اخرجي إذل سخط هللا كغضب
السَّفُّود من الصوؼ ا٤ببلوؿ، فيأخذىا، فإذا أخذىا دل يىدىعيوىا يف يده طرفة عْب حٌب ٯبعلوىا يف تلك ا٤بسوح، كٱبرج منها كأنًب 
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؟  ريح جيفة كجدت على كجو األرض. فيصعدكف هبا، فبل ٲبركف هبا على مؤل من ا٤ببلئكة إال قالوا: ما ىذا الركح ا٣ببيث
: فبلف ابن فبلف، أبقبح أ٠بائو الٍب كاف يسمى هبا يف الدنيا، حٌب ينتهي بو إذل السماء الدنيا، فيستفتح لو، فبل يفتح  مث فيقولوف

هللا، عز كجل: اكتبوا  فيقوؿ  (ال تػيفىتَّحي ٥بىيٍم أىبٍػوىابي السَّمىاًء كىال يىٍدخيليوفى ا١بٍىنَّةى حىٌبَّ يىًلجى ا١بٍىمىلي يف سىمًٌ ا٣ٍبًيىاًط )  قرأ رسوؿ هللا 
اًء فػىتىٍخطىفيوي الطَّيػٍري أىٍك  )كتابو يف سٌجْب يف األرض السفلى. فتطرح ركحو طرحا". مث قرأ:  كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبّللًَّ فىكىأى٭بَّىا خىرَّ ًمنى السَّمى

فيقوالف لو: من ربك؟ فيقوؿ: ىاه ىاه! ال  فتعاد ركحو يف جسده. كأيتيو ملكاف فيجلسانو(  تػىٍهًوم ًبًو الرًٌيحي يف مىكىافو سىًحيقو 
 ... ( ركاه أٞبد .( ما دينك؟ فيقوؿ: ىاه ىاه! ال أدرم ٓأدرم. فيقوالف )

ؼ قرأ ا١بمهور ا١بىمىل ، بفتح ا١بيم كا٤بيم ، كفسركه : أبنو ا١بمل ا٤بعرك   (َواَل َيْدُخُلوَف اجْلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اجْلََمُل ِف َسمِّ اخْلَِياِط ) 
   ، أم : ال ٲبكن أف يدخلوا ا١بنة إال إذا دخل ا١بمل يف ثقب اإلبرة ، كىذا مستحيل .كىو البعّب

  سم ا٣بياط : ثقب اإلبرة. 
 أهنم ال يدخلوف ا١بنة أبدان كما ال يدخل ا١بمل يف سم ا٣بياط أبدان ، كضرب ا٤بثل هبذا أبلغ : كمعُب الكبلـ :  قاؿ ادلاوردي

 كبلـ كإطبلقو يف النفي ، كالعرب تضرب ىذا للمبالغة ، قاؿ الشاعر :يف إايسهم من إرساؿ ال
 ب .إذا شاب الغراب أتيت أىلي... كعاد القار كاللنب ا٢بلي

 : ا١بمل : ىو ا٢بيواف ا٤بعركؼ.( حٌب يلج ا١بمل يف سىمًٌ ا٣بياط  )قولو تعاذل  قاؿ ابن اجلوزي 
 فيها ما ىو أعظم منو؟ فعنو جواابف.فإف قاؿ قائل : كيف خص ا١بمل دكف سائر الدكاب ، ك 

: أف ضرب ا٤بثل اب١بمل ٰبٌصل ا٤بقصود ؛ كا٤بقصود أهنم ال يدخلوف ا١بنة ، كما ال يدخل ا١بمل يف ثقىب اإلبرة ، كلو أحدعلا 
٪بد أقل من ذكر أكرب منو أك أصغر منو ، جاز ، كالناس يقولوف : فبلف ال يساكم درٮبان ، كىذا ال يغِب عنك فتيبلن ، كإف كنا 

 الدرىم كالفتيل.
هنم يقدًٌمونو يف القٌوًة على غّبه ، ألنو يوقىر ٕبملو فينهض بو دكف إأف ا١بمل أكرب شأانن عند العرب من سائر الدكاب ، ف والثاين :

غّبه ٥بذا  فآثر هللا ذكره على (أفبل ينظركف إذل اإلبل كيف خلقت ) غّبه من الدكاب ، ك٥بذا عجَّبهم من خلق اإلبل ، فقاؿ 
 ا٤بعُب.
 : كخص ا١بمل ابلذكر ، لكونو يضرب بو ا٤بثل يف كرب الذات ، كخص سٌم ا٣بياط ، كىو ثقب اإلبرة ابلذكر  وقاؿ الشوكاين

 ق .، لكونو غاية يف الضي
  ... : و٥بم ػػػػػدخعلى أف يف إيثار ا١بمل ، كىو ٩با ليس من شأنو الولوج يف سم اإلبرة مبالغة يف استبعاد قاؿ بعض العلماء

 ة .ا١بن
ٝبع ٦بـر ، كاإلجراـ ارتكاب ا١برٲبة ، كا١برٲبة يف لغة العرب : الذنب العظيم الذم يستحق صاحبو ( وََكَذِلَك صَلِْزي اْلُمَْبرِِمنَي ) 

 النكاؿ .
 فراش من ٙبتهم .( ذَلُم مِّن َجَهنََّم ِمَهاٌد  )
 أغطية تغشاىم .( َوِمن فَػْوِقِهْم َغَواٍش ) 
 كا٤براد بذلك أف النار من فوقهم كمن ٙبتهم ، فعرب عما ٙبتهم اب٤بهاد ، كعما فوقهم ابلغواش.دلاوردي : قاؿ ا 

 ف ( .فاتقو  عبادً  ٥بىيٍم مًٌن فػىٍوًقًهٍم ظيلىله مًٌنى النار كىًمن ٙبىًٍتًهٍم ظيلىله ذلك ٱبيىوًٌؼي هللا ًبًو ًعبىادىهي اي تعاذل )كقولو 
 : ٍهىد أم يفرش ، ك"غواش" ٝبع غاشية كىي مىا يغشى اإلنسافى ، أم يغطٌيو   كا٤بًهاد قاؿ ابن عا ور بكسر ا٤بيم ما ٲبي
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كالٌلحاؼ ، شٌبو ما ىو ٙبتهم من الٌنار اب٤بًهاد ، كما ىو فوقهم منها ابلغواشي ، كذلك كناية عن انتفاء الرٌاحة ٥بم يف جهٌنم ، 
 للرٌاحة ، فإذا كاف مهادىم كغاشيتهم الٌنار.فإٌف ا٤برء ٰبتاج إذل ا٤بهاد كالغاشية عند اضطجاعو 

 الذين عبدكا غّب هللا ، فإف عبادة غّب هللا من أعظم الظلم ، ألهنا كضع للعبادة ٤بن ال يستحقها .( وََكَذِلَك صَلِْزي الََّّاِلِمنَي 
 ، بادة الٍب ىي حق هلل تعاذل ألف أصل الظلم كضع الشيء يف غّب موضعو، كا٤بشرؾ ظادل ، ألنو كضع الع فالشرؾ أعظم الظلم

كحده ، كضعها يف ا٤بخلوؽ الضعيف الفقّب أك كضعها لصنم أك حجر أك شجر ، كألجل ىذا البياف فإف القرآف يكثر هللا فيو 
 إطبلؽ الظلم على الشرؾ ،كما قاؿ تعاذل عن العبد الصاحل ) إف الشرؾ لظلم عظيم ( ، كثبت يف صحيح البخارم أف النيب 

الذين آمنوا كدل يلبسوا إٲباهنم بظلم ( قاؿ : بشرؾ ، مث تبل قوؿ لقماف ) إف الشرؾ لظلم عظيم ( ، كقاؿ تعاذل ) كال  فسر قولو )
 تدع من دكف هللا ما ال ينفػعك كال يضرؾ فإف فعلت فإنك إذان من الظا٤بْب ( أم : من ا٤بشركْب .

 : الظلم ينقسم إذل ثبلثة أقساـ 
 الشرؾ . األوؿ :

 الظلم كأشده .كىو أعظم 
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه  كما قاؿ تعاذل )  ( . ًإفَّ الشًٌ

 أم : من ا٤بشركْب . كىال تىدٍعي ًمٍن ديكًف اّللًَّ مىا ال يػىنػٍفىعيكى كىال يىضيرُّؾى فىًإٍف فػىعىٍلتى فىًإنَّكى ًإذان ًمنى الظَّاًلًمْبى( كقاؿ تعاذل ) 
منزلة ا٣بالق ، فعبده كأت٥بو ، فوضع األشياء يف غّب موضعها ، كأكثر ما ذكر يف قاؿ ابن رجب : فإف ا٤بشرؾ جعل ا٤بخلوؽ يف 

 ( . كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى  القرآف من كعيد الظا٤بْب ، إ٭با أريد بو ا٤بشركوف كما قاؿ هللا تعاذل )
 ظلم العبد نفسو اب٤بعاصي . والثاين :

نىا ًمٍن ًعبىاًدانى فىًمنػٍهيٍم ظىادله لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه اًب٣بٍى مثيَّ أىٍكرىثٍػنىا الٍ كما قاؿ تعاذل : ) يػٍرىاًت إبًًٍذًف ًكتىابى الًَّذينى اٍصطىفىيػٍ
 (.اّللًَّ 

 ظلم العبد لغّبه . والثالث :
 ا٤بوا ( ركاه مسلم .كما يف ا٢بديث ) قاؿ هللا تعاذل : إين حرمت الظلم كجعلتو بينكم ٧برمان فبل تظ  

يف خطبتو يف حجة الوداع ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ، كحرمة يومكم ىذا، يف شهركم ىذا، يف  كقاؿ 
 بلدكم ىذا( متفق عليو .

 ) الظلم ظلمات يـو القيامة ( متفق عليو . كعن ابن عمر . قاؿ : قاؿ 
 الفوائد :

 هتديد للمكذبْب َبايت هللا . -ُ
 هتديد للمتكربين عن آايت هللا . -ِ
 كجوب اإلٲباف َبايت هللا كاالستسبلـ ٥با . -ّ
 أف ا٤بكذبْب َبايت هللا ال تفتح ٥بم كال ألركاحهم أبواب السماء .-ْ
 ٙبرمي ا١بنة على ا٤بشركْب كالكفار . -ٓ
 أتييس ا٤بشركْب من دخوؿ ا١بنػة . -ٔ
 هتديد لكل ٦بـر . -ٕ
 أىل النار .بياف شدة من عذاب  -ٖ



54 

 

 هتديد لكل ظادل ، كأعظم الظلم الشرؾ . -ٗ
 كجوب العدؿ . -َُ
 ( .( ٕٗيَها َخاِلُدوَف )َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاحِلَاِت اَل ُنَكلُِّف نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُىْم فِ ) 

 [ . ِْ] األعراؼ : 
---------- 

 بقلوهبم .( لَِّذيَن آَمُنوْا َوا) 
 أم : كعملوا األعماؿ الصا٢بات من كاجبات كمستحبات . (َوَعِمُلوْا الصَّاحِلَاِت ) 
  كأما إذا عيطف ( فإنو يشمل ٝبيع خصاؿ الدين من اعتقادات كعملياتاإلٲباف إذا أفرد كدل يذكر معو )كعملوا الصا٢باتك ،

كرب األعظم كىو ( فإف اإلٲباف حينئذ ينصرؼ إذل ركنو األين آمنوا كعملوا الصا٢باتالعمل الصاحل على اإلٲباف كقولو )كالذ
 ، كبكل ما ٯبب اإلٲباف بو .و إال هللا كأف دمحمان رسوؿ هللا، كىو إٲباف القلب كاعتقاده كانقياده بشهادة أف ال إلاالعتقاد القليب

 : كالعمل الصاحل ال يكوف صا٢بان إال بشرطْب 
 ما نول ( متفق عليو . ئو ) إ٭با األعماؿ ابلنيات كإ٭با لكل امر  أف يكوف خالصان هلل ، قاؿ  : الشرط األوؿ

 . ) من عمل عمبلن ليس عليو أمران فهو رد ( ركاه مسلم ، لقولو  أف يكوف متابعان للنيب  الشرط الثاين : 
  صا٢بان .كدائمان يقرف هللا العمل ابلصاحل ، ألنو ليس كل عمل يقبل إال إذا كاف 

ًر الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أىفَّ ٥بىيٍم جىنَّاتو ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري ..  . ( .قاؿ تعاذل ) كىبىشًٌ
 . كقاؿ تعاذل )مىٍن عىًملى صىا٢ًبان ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حىيىاةن طىيًٌبىةن .... (

 كقاؿ تعاذل )ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت كىانىٍت ٥بىيٍم جىنَّاتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن ( .
 : ككصفت أعماؿ ا٣بّب ابلصا٢بات ، ألف هبا تصلح أحواؿ العبد ، كأمور دينو كدنياه ، كحياتو الدنيوية  قاؿ السعدي

 اؿ ، فيكوف بذلك من الصا٢بْب الذين يصلحوف جملاكرة الرٞبن يف جنتو .كاألخركية ، كيزكؿ هبا عنو فساد األحو 
 ا .أم : ال نكلف نفسان بعد اإلٲباف من العمل إال بقدر طاقته (الَ ُنَكلُِّف نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها )  
  : قة اإلدماج.معَبضة بْب ا٤بسند إليو كا٤بسند على طري( ال نكلف نفسان إال كسعها ) كٝبلة قاؿ ابن عا ور 

أٍطمن قلوهبم أبف ال ييطلبوا من األعماؿ ، كفائدة ىذا اإلدماج االرتفاؽ اب٤بؤمنْب ، ألنٌو ٤بٌا بٌشرىم اب١بٌنة على فعل الٌصا٢بات 
 يرضي رهٌبم.الٌصا٢بة ٗبا ٱبرج عن الطٌاقة ، حٌٌب إذا دل يبلغوا إليو أيسوا من ا١بٌنة ، بل إ٭ٌبا ييطلبوف منها ٗبا يف كسعهم ، فإٌف ذلك 

 أم : أىلها ا٣بالدكف فيها . (ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة )  
ًإانَّ كا١بنة يف لغة العرب : البستاف ، ألف أشجاره ا٤بلتفة ٘بن الداخل فيو ، كجاء إطبلؽ ا١بنة على البستاف يف القرآف يف قولو )

ىيٍم كىمىا بػىلىٍوانى أىٍصحىابى ا١بٍىنَّةً  نػَّتىوي كىىيوى ظىادله لًنػىٍفًسًو لبستاف ، كيف قولو )( أم ا بػىلىٍوانى  ( .كىدىخىلى جى
 كأما يف االصطبلح : فهي الدار الٍب أعدىا هللا ألكليائو ، فيها ماال عْب رأت كال أذف ٠بعت كال خطر على قلب بشر . 
 . أف اإلٲباف كالعمل الصاحل سبب لدخوؿ ا١بنة ، كقد كرد ىذا يف آايت كثّبة 

 ( . كىالًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلىًئكى أىٍصحىابي ا١بٍىنًَّة ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى ذل )قاؿ تعا
 ( . ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت كىانىٍت ٥بىيٍم جىنَّاتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن كقاؿ تعاذل )
 ( . عىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت كىأىٍخبػىتيوا ًإذلى رىهبًًٌٍم أيكلىًئكى أىٍصحىابي ا١بٍىنًَّة ىيٍم ًفيهىا خىالًديكفى ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كى كقاؿ تعاذل )
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اًلًدينى ًفيهىا إبًًٍذفً كقاؿ تعاذل ) يػَّتػيهيٍم ًفيهىا سىبلـه  رىهبًًٌمٍ  كىأيٍدًخلى الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت جىنَّاتو ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى  ( . ٙبًى
اًلًدينى ًفيهىا أى كقاؿ تعاذل )  ( . بىدان كىالًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت سىنيٍدًخليهيٍم جىنَّاتو ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى

 فيها أبد اآلبدين .كىذا من أعظم ٛباـ النعيم ، أف أىل ا١بنة خالدكف  (ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف )  
كىذا من أعظم النعيم كبو يتم النعيم  ، ألف أكرب ما ينكد اللذائذ ، كينغص اللذات ، أف يعلم صاحبها أنو زائل عنها ، كأهنا زائلة 

 عنو ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، كالنعيم إذا تيقن صاحبو االنتقاؿ عنو صار غمان .
أيمرىم أف يكثركا من ذكر ا٤بوت ، كيقاؿ للموت : ىاذـ اللذات ،  اضرة ، كلذا كاف النيب فالفكرة ابلزكاؿ تكدر اللذات ا٢ب

ألف من تذكره ضاعت عليو لذتو الٍب ىو فيها ، ألنو يقطعها ، ك٥بذا قاؿ ) خالدين فيها ( ال يزكؿ عنهم ذلك النعيم فتتكدر 
 غبطتهم .

 كجاءت اآلايت الكثّبة ٖبلود أىل ا١بنة اب١بنة .
اًلًدينى ًفيهىا أى اؿ تعاذل )فق  ( . بىدان كىالًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت سىنيٍدًخليهيٍم جىنَّاتو ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى

ا يػىٍوـي يػىنػٍفىعي الصَّاًدًقْبى ًصٍدقػيهيٍم ٥بىيٍم جىنَّاته ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىاكقاؿ تعاذل ) اًلًدينى ًفيهىا أىبىدان  قىاؿى اّللَّي ىىذى  ( .اأٍلىنٍػهىاري خى
يًٌئىاتًًو كىييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا أىبىدان ػى كىمىٍن يػيٍؤًمٍن اًبّللًَّ كىيػىٍعمكقاؿ تعاذل )  ( . ٍل صىا٢ًبان ييكىفًٌٍر عىٍنوي سى
دَّ ٥بىيٍم جىنَّاتو ليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر كىالًَّذينى اتػَّبػىعيوىيٍم إبًًٍحسىافو رىًضيى اّللَّي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي كىأىعى كىالسَّاًبقيوفى اأٍلىكَّ كقاؿ تعاذل )

 ( . ٘بىٍرًم ٙبىٍتػىهىا اأٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا أىبىدان ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي 
 نة ينعم كال ييأس ، ال تبلى ثيابيو ، كال يفُب شبابو ( ركاه مسلم .) من يدخل ا١ب كقاؿ 
) يناد مناد : إف لكم أف تصحوا فبل تسقموا أبدان ، كإف لكم أف ٙبيوا فبل ٛبوتوا أبدان ، كإف لكم أف تشبوا فبل هترموا أبدان  كقاؿ 

 ، كإف لكم أف تنعموا فبل تيأسوا أبدان ( ركاه مسلم .
خل أىل ا١بنة ا١بنة ، كأىل النار النار ، فيؤتى اب٤بوت على شكل كبش فيذبح ، فيقاؿ : اي أىل ا١بنة خلود فبل ) إذا د كقاؿ 

 موت ... ( متفق عليو .
 :  اعلم أنو سبحانو كتعاذل ما ذكر يف القرآف آية يف الوعيد إال كذكر ٔبنبها آية يف الوعد ، كذلك لفوائد :قاؿ الرازي 
عدلو سبحانو ، ألنو ٤با حكم ابلعذاب الدائم على ا٤بصرين على الكفر كجب أف ٰبكم ابلنعيم الدائم  ليظهر بذلك أحدىا : 

 على ا٤بصرين على اإلٲباف .
 أف ا٤بؤمن ال بد كأف يعتدؿ خوفو كرجاؤه . واثنيها : 

 أنو يظهر بوعده كماؿ رٞبتو كبوعيده كماؿ حكمتو فيصّب ذلك سببان للعرفاف. واثلثها :
 : الفوائد

 .أف اإلٲباف كالعمل الصاحل سبب لدخوؿ ا١بنة  -ُ
 أف العمل ال ينفع إال إذا كاف صا٢بان . -ِ
 ا٢بذر من الرايء . -ّ
 يسر الشريعة اإلسبلمية . -ْ
 أف هللا ال يكلف العبد إال ما يف كسعو . -ٓ
 أف أىل اإلٲباف ىم أىل ا١بنة .-ٔ
 إثبات ا١بنػة . -ٕ
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 ود كعدـ ا٤بوت .من أعظم نعيم ا١بنة ا٣بل -ٖ
نٍػيىا مىتىاعه كىًإفَّ اآٍلًخرىةى ًىيى دىاري اٍلقىرىاًر ػػػػػػػايى قػىٍوـً ًإ٭بَّىا ىى أف من عيوب الدنيا ا٤بوت كالرحيل عنها )  -ٗ ( فبل خلود يف ًذًه ا٢بٍىيىاةي الدُّ

 الدنيا .
احْلَْمُد َّلِلِّ الَِّذي َىَداََّ ذِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوال َأْف َىَداََّ  ألَنْػَهاُر َوقَاُلواْ َونَػَزْعَنا َما ِف ُصُدورِِىم مِّْن ِغلٍّ ََتِْري ِمن ََتِْتِهُم ا)  

 ( .( ٖٗ) اَّللَُّ َلَقْد َجاءْت ُرُسُل رَبَِّنا اِبحْلَقِّ َونُوُدوْا َأف تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأورِثْػُتُموَىا ِبَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوفَ 
 [ . ّْ: ] األعراؼ 

---------- 
ىذا من ٝبلة ما ينعم هللا بو على أىل ا١بنة ، أف ينزع هللا ما يف قلوهبم من الغٌل على بعضهم  (َونَػَزْعَنا َما ِف ُصُدورِِىم مِّْن ِغلٍّ ) 

لك تنغيص لنعيم بعضان ، حٌب تصفو قلوهبم كيوٌد بعضهم بعضان ، فإف الغٌل لو بقي يف صدكرىم كما كاف يف الدنيا ، لكاف يف ذ
 ا١بنة ، ألف ا٤بتشاحنْب ال يطيب ألحدىم عيش مع كجود اآلخر.

ٱبىٍليصي اٍلميٍؤًمنيوفى ًمنى النَّاًر ، فػىييٍحبىسيوفى عىلىى قػىٍنطىرىةو بػىٍْبى ا١بٍىنًَّة كىالنَّاًر ، فػىيػيقىصُّ  ) قىاؿى رىسيوؿي اّللًَّ  :قىاؿى   مَّ عن أيب سىًعيدو ا٣بٍيٍدرً 
نػىهيٍم يًف لًبػىٍعًضهً  نٍػيىا ، حىٌبَّ ًإذىا ىيذًٌبيوا كىنػيقُّوا أيًذفى ٥بىيٍم يًف  ٍم ًمٍن بػىٍعضو ، مىظىادلي كىانىٍت بػىيػٍ نػىٍفسي ٧بيىمَّدو بًيىًدًه  مديخيوًؿ ا١بٍىنًَّة ، فػىوىالَّذً  الدُّ

 نٍػيىا ( ركاه البخارم .الدُّ  ا١بٍىنًَّة ًمٍنوي ٗبىٍنزًلًًو كىافى يًف  ألىحىديىيٍم أىٍىدىل ٗبىٍنزًلًًو يف 
ٍن ًغلٌو ًإٍخوىاانن عىلىى سيريرو مُّتػىقىابًًلْبى قاؿ تعاذل )   ( .كىنػىزىٍعنىا مىا يًف صيديكرًًىم مًٌ

 كالغٌل : ا٢بقد الكامن يف الصدكر.
نْب منهم كىذا من أعظم اللذات : حيث يكوف اإلنساف خالدان ٨بلدان ، كحيث يكوف ىو كرفقاؤه يف ذلك النعيم ليس بْب اث

 شحناء كال عداكة كال حقد كال حسد .
 : واحلكمة من ذلك 

 حٌب يكونوا إخواانن متحابْب ، كأخبلء متصافْب .قيل : 
ا٤براد منو أف درجات أىل ا١بنة متفاكتة ٕبسب الكماؿ كالنقصاف ، فاهلل تعاذل أزاؿ ا٢بسد عن قلوهبم حٌب أف صاحب  أف كقيل :

 ة .الدرجة الكاملالدرجة النازلة ال ٰبسد صاحب 
ىذا إخبار من هللا عز كجل أنو ينقي قلوب ساكِب ا١بنة من الغل كا٢بقد ، كذلك أف صاحب الغل كقيل : قاؿ ابن عطية : 

 .متعذب بو كال عذاب يف ا١بنة 
 أم من ٙبت أشجاره ا١بنة ، قاؿ ابن القيم : كىذا يدؿ على أمور : (ََتِْري ِمن ََتِْتِهُم األَنْػَهاُر ) 
أهنا ٙبت غرفهم كقصورىم كبساتينهم كما ىو ا٤بعهود  الثالثة : أهنا جارية ال كاقفة . الثاين :كجود األهنار فيها .  حدىا :أ 

 يف أهنار الدنيا .
 ( و دلٍى يػىتػىغىيػٍَّر مىثىلي ا١بٍىنًَّة الًٍَّب كيًعدى اٍلميتػَّقيوفى ًفيهىا أىنٍػهىاره ًمٍن مىاءو غىٍّبً كىذه األهنار جاء تسميتها يف قولو تعاذل آًسنو كىأىنٍػهىاره ًمٍن لىنبى

 ( . طىٍعميوي كىأىنٍػهىاره ًمٍن ٟبىٍرو لىذَّةو لًلشَّارًًبْبى كىأىنٍػهىاره ًمٍن عىسىلو ميصىٌفىن 
 فذكر سبحانو ىذه األجناس األربعة كنفى عن كل كاحد منها اآلفة الٍب تعرض لو يف الدنيا . قاؿ ابن القيم :

كراىة   وآفة اخلمرأف يتغّب طعمو إذل ا٢بموضة كأف يصّب قارصان ،  وآفة اللنبسن كأيجن من طوؿ مكثو ، أف أي ف فة ادلاء
عدـ تصفيتو ، كىذا من آايت الرب سبحانو كتعاذل أف ٘برم أهنار من أجناس دل ٘بر  وآفة العسلمذاقها ا٤بنايف للذة شرهبا ، 
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كينفي عنها اآلفات الٍب ٛبنع كماؿ اللذة هبا كما ينفي عن ٟبر ا١بنة ٝبيع آفات العادة يف الدنيا إبجرائها كٯبريها يف غّب أخدكد 
          ٟبر الدنيا من الصداع كالغوؿ كاللغو.                                                                                          

 . أم ٥بذا ا١بزاء العظيم ، كىو ا٣بلود يف ا١بنة ، كنزع الغٌل من صدكرىم (ذِلََذا  احْلَْمُد َّلِلِّ الَِّذي َىَداََّ  َوقَاُلواْ ) 
 إذل الطريق .( َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي ) 
 لنا .( َلْوال َأْف َىَداََّ اَّللَُّ ) 
ا إليو من ا١بزاء العظيم ، اغتباطان ٗبا صاركا فيو البلـ الـ القسم ، قالوا ىذا ٤با كصلوا إذل ما كصلو  (َلَقْد َجاءْت ُرُسُل رَبَِّنا اِبحْلَقِّ ) 

بسبب ما تقٌدـ منهم من تصديق الرسل كظهور صدؽ ما أخربكىم بو يف الدنيا من أف جزاء اإلٲباف كالعمل الصاحل ىو ىذا الذم 
 صاركا فيو.

 هتنئة ٥بم ، كإكرامان ، كٙبية ، كاحَبامان .(  َونُوُدواْ ) 
أم : أعطيتموىا ، فإيراث ا١بنة إعطاؤىا ، خبلفا ٤بن زعم أف معُب ذلك : أف هللا جعل لكل نفس (  ُأورِثْػُتُموَىا َأف تِْلُكُم اجْلَنَّةُ  )

منفوسة مسكنا يف ا١بنة كمسكنان يف النار ، فإذا دخل أىل ا١بنة ا١بنة ، كأىل النار النار ، اطلع أىل ا١بنة على مساكنهم يف 
 لتزداد غبطتهم كسركرىم .النار لو أهنم كفركا ابهلل كعصوه 

 أم : بسبب أعمالكم ( ِبَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف  )
 ) لن يدخل أحد منكم ا١بنة بعملو ( ؟ فإف قيل : ما ا١بمع بْب ىذه اآلية كأمثا٥با ، كبْب قولو 

كدرجاهتا فإف ذلك يتفاكت قيل : أف ٦برد دخوؿ ا١بنة ال يكوف إال برٞبة هللا ، كما يف ا٢بديث ، كأما اقتساـ منازؿ ا١بنػػة 
 بتفاكت األعماؿ .

 كىذا مذىب ابن بطاؿ ، كالقرطيب يف تفسّبه .
 كقيل : إف دخوؿ ا١بنة برٞبة هللا ، كمن رٞبة هللا كفق العبد للعمل كيسره لو حٌب بو ا١بنة ، فهذا العمل من رٞبة هللا 

 تيٍم تػىٍعمىليوفى ايٍدخيليوا ا١بٍىنَّ  )كىأىمَّا قػىٍولو تػىعىاذلى : ... قاؿ النووي تيٍم تػىٍعمىليوفى )  (ة ٗبىا كينػٍ كى٫بىٍوٮبىا  (كىتًٍلك ا١بٍىنَّة الًٍَّب أيكرًثٍػتيميوىىا ٗبىا كينػٍ
ت الدَّالَّة عىلىى أىفَّ اأٍلىٍعمىاؿ ييٍدخىل هًبىا ا١بٍىنَّة ، فىبلى يػيعىاًرض ىىًذًه اأٍلىحىاًديث ، بىٍل مىٍعُبى  ت : أى ًمٍن اآٍلايى فَّ ديخيوؿ ا١بٍىنَّة ًبسىبىًب اآٍلايى

ًص ًفيهىا ، كىقػىبيو٥بىا بًرىٍٞبىًة اّللَّ تػىعىاذلى كىفى  ايىة ًلئٍلًٍخبلى ٍضلو ، فػىيىًصٌح أىنَّوي دلٍى يىٍدخيل ٗبيجىرًَّد اٍلعىمىل . كىىيوى اأٍلىٍعمىاؿ ، مثيَّ التػٍَّوًفيق ًلؤٍلىٍعمىاًؿ كىا٥بًٍدى
 . نَّوي دىخىلى اًبأٍلىٍعمىاًؿ أىٍم ًبسىبىًبهىا ، كىًىيى ًمٍن الرٍَّٞبىة . كىاىّللَّ أىٍعلىمميرىاد اأٍلىحىاًديث ، كىيىًصٌح أى 

 : تيٍم ) كفيو دليله على أفَّ األعماؿى سببه لدخوؿ ا١بنَّة ، كما قاؿ تعاذل ... وقاؿ ابن رجب كىتًٍلكى ا١بٍىنَّةي الًٍَّب أيكرًثٍػتيميوىىا ٗبىا كينػٍ
 ( .تػىٍعمىليوفى 

أفَّ العملى بنفسو ال يستحقُّ بو أحده ا١بنَّة لوال أفَّ هللا  -كهللا أعلم  -فا٤براد  (لىٍن يدخيلى أحده منكيمي ا١بنَّة ًبعمىًلو )  قوليو كأما 
ا كلّّ من فضل هللا كرٞب -بفضلو كرٞبتو  -جعلو   تو .سببان لذلك ، كالعملي نفسيو من رٞبة هللا كفضلو على عبده ، فا١بنَّةي كأسباهبي

 الفوائد :
 من نعيم ا١بنة طهارة قلوهبم من الغل كا٢بسد . -ُ
 أف الغل كا٢بسد سبب لعدـ صفاء ا٢بياة كتنغصها . -ِ
 فضل من طهر قلبو من الغل كا٢بسد يف ىذه الدنيا . -ّ
 من نعيم ا١بنة كجود األهنار الٍب ٘برم من ٙبتهم .-ْ
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 فضل كلمة : ا٢بمد هلل . -ٓ
 الصاحل من هللا . أف ا٥بداية للعمل -ٔ
 أف دخوؿ ا١بنة بفضل هللا كرٞبتو . -ٕ
 توفيق العبد لؤلعماؿ الصا٢بات من نعمة هللا عليو كىدايتو . -ٖ
 على العبد أف ٰبرص على األعماؿ الصا٢بة ليزداد إٲباانن كىدل ، فّبٞبو هللا فيدخلو ا١بنة .-ٗ
ف َقْد َوَجْدََّ َما َوَعَدََّ رَبػَُّنا َحقِّا فَػَهْل َوَجدُّتُّ مَّا َوَعَد رَبُُّكْم َحقِّا قَاُلوْا نَػَعْم فََأذََّف َوَََّدى َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر أَ )  

نَػُهْم َأف لَّْعَنُة اَّللَِّ َعَلى الََّّاِلِمنَي ) ُغونَػَها ِعَوًجا َوىُ  (ُٗٗمَؤذٌِّف بَػيػْ  (٘ٗم اِبآلِخَرِة َكاِفُروَف )الَِّذيَن َيُصدُّوَف َعن َسِبيِل اَّللَِّ َويَػبػْ
 [ . ْٓ – ْْ] األعراؼ : 

--------------- 
ٱبرب (   رَبُُّكْم َحقِّا قَاُلوْا نَػَعمْ َوَََّدى َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأف َقْد َوَجْدََّ َما َوَعَدََّ رَبػَُّنا َحقِّا فَػَهْل َوَجدُّتُّ مَّا َوَعدَ ) 

أىٍف قىٍد كىجىٍدانى مىا كىعىدىانى رىبػُّنىا  ) ، كذلك على كجو التقريع كالتوبيخ أىل ا١بنة أىل النار إذا استقركا يف مناز٥بمو بتعاذل ٗبا ٱباطب 
رة للقوؿ احملذكؼ، ك"قد" للتحقيق، أم: قالوا ٥بم(  أف ( )حىقِّا  فػىهىٍل كىجىٍدُتيٍ مىا كىعىدى رىبُّكيٍم حىقِّا  انى مىا قىٍد كىجىدٍ  )  ىاىنا مفسًٌ

 ( .كىعىدىانى رىبػُّنىا حىقِّا فػىهىٍل كىجىٍدُتيٍ مىا كىعىدى رىبُّكيٍم حىقِّا قىاليوا نػىعىٍم 
 : مناداة أصحاب ا١بنة ألصحاب النار دل تكن لقصد اإلخبار ٥بم ٗبا اندكىم بو ، بل لقصد تبكيتهم كإيقاع  قاؿ الشوكاين

 .ا٢بسرة يف قلوهبم 
 دىل أىٍصحىابي ا١بٍىنًَّة أىٍصحىابى النَّاًر أىف قىٍد كىجىٍدانى مىا كىعىدىانى رىبػُّنىا) : قولو تعاذل  قاؿ السمرقندي أم : ما كعدان يعِب : (  كىانى

قىاليواٍ )أم صدقان  (حىٌقان على الكفر كا٤بعاصي )من العذاب  (دُتُّ مَّا كىعىدى رىبُّكيٍم ػػػػػػفػىهىٍل كىجى  )يف الدنيا من الثواب كجدانه صدقان 
 فاعَبفوا على أنفسهم يف كقت ال ينفعهم االعَباؼ.( عىمٍ نػى 
 : كذىبت عنهم الشكوؾ  ، ، كمن أصدؽ من اّلٌل قيبلن  ال شك فيو، صدؽ كعد اّللٌ  بْب للخلق كلهم، بياانن تف قاؿ السعدي

على أنفسهم أبهنم مستحقوف  كالشبو، كصار األمر حق اليقْب، كفرح ا٤بؤمنوف بوعد اّلٌل كاغتبطوا، كأيس الكفار من ا٣بّب، كأقركا
 للعذاب.

 كىذا النداء من أىل ا١بنة ألىل النار تقريع كتوبيخ كزايدة يف الكرب:  قاؿ ابن عطية . 
 : و .عرب اب٤باضي عن ا٤بستقبل لتحٌقق كقوع قاؿ أبو حياف 
 ّللًَّ ًإٍف ًكٍدتى  . سىوىاًء ا١بٍىًحيًم فىاطَّلىعى فػىرىآهي يف  )  كما أخرب تعاذل يف سورة "الصافات" عن الذم كاف لو قرين من الكفار قىاؿى اتى

أم: ينكر عليو مقالتو ( ، ًإال مىٍوتػىتػىنىا األكذلى كىمىا ٫بىٍني ٗبيعىذًَّبْبى  .أىفىمىا ٫بىٍني ٗبىيًًٌتْبى  .كىلىٍوال نًٍعمىةي رىيبًٌ لىكيٍنتي ًمنى اٍلميٍحضىرًينى  .لىتػيٍرًديًن 
 . رعو ٗبا صار إليو من العذاب كالنكاؿالٍب يقو٥با يف الدنيا، كيق

تيٍم هًبىا تيكىذًٌبيوفى  ) ككذا  تقرعهم ا٤ببلئكة يقولوف ٥بم  ا أىـٍ أىنٍػتيٍم ال تػيٍبًصريكفى  .ىىًذًه النَّاري الًٍَّب كينػٍ اٍصلىٍوىىا فىاٍصربيكا أىٍك ال  .أىفىًسٍحره ىىذى
تيٍم تػىٍعمىليوفى تىٍصربيكا سىوىاءه عىلىٍيكيٍم ًإ٭بَّىا ٘بيٍزىٍكفى   . (مىا كينػٍ

ك٠بى -اي أاب جهل بن ىشاـ، كاي عتبة بن ربيعة، كاي شيبة بن ربيعة :  قتلى القليب يـو بدر، فنادل ككذلك قرع رسوؿي هللا 
 كقاؿ  عمر: اي رسوؿ هللا، ٚباطب قومنا قد جىيفوا؟ ،: ىل كجدُت ما كعد ربكم حقنا؟ فإين كجدت ما كعدين ريب حقنا-رءكسهم

 ا .فقاؿ: كالذم نفسي بيده، ما أنتم أب٠بع ٤با أقوؿ منهم، كلكن ال يستطيعوف أف ٯبيبو 
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 ىذا النداء يقع من كل أىل ا١بنة لكل أىل النار أك من البعض للبعض ؟ 
دىل أصحاب ا١بنة أصحاب النار) كا١بواب : أف قولو  فرد ، ككل كا١بمع إذا قوبل اب١بمع يوزع الفرد على ال، يفيد العمـو  ( كىانى

 فريق من أىل ا١بنة ينادم من كاف يعرفو من الكفار يف الدنيا.
نَػُهمْ )    . أم: أعلم معلم كاندل مينىاد ( فََأذََّف ُمَؤذٌِّف بَػيػْ
 .التأذف : رفع الصوت ابإلعبلـ ابلشيء. كاللعنة : الطرد كاإلبعاد مع ا٣بزم كاإلىانة 
  .نػىهيٍم نكر ا٤بؤذف ألف معرفتو غّب مقصودة بل ا٤بقصود اإلعبلـ ٗبا يكوف ىناؾ من األحكاـ كدل يرك كيف قولو : فىأىذَّفى ميؤىذًٌفه بػىيػٍ

، كما كرد يف ذلك  يإال ابلتوقيف ا٤بستند إذل الوح ان صحيح ان فيو شيء ، فهو من أمور الغيب الٍب ال تعلم علم عن رسوؿ اّلٌل 
 فهو من اآلَثر الٍب ال يعتمد عليها.

 الذين ظلموا أنفسهم ابلشرؾ كالتكذيب .(  َعَلى الََّّاِلِمنَي َأف لَّْعَنُة اَّللَِّ  )
 : الظلم ينقسم إذل ثبلثة أقساـ 

 الشرؾ . األوؿ :
 كىو أعظم الظلم كأشده .

ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه  كما قاؿ تعاذل )  ( . ًإفَّ الشًٌ
 أم : من ا٤بشركْب . ضيرُّؾى فىًإٍف فػىعىٍلتى فىًإنَّكى ًإذان ًمنى الظَّاًلًمْبى( كىال تىدٍعي ًمٍن ديكًف اّللًَّ مىا ال يػىنػٍفىعيكى كىال يى كقاؿ تعاذل ) 

قاؿ ابن رجب : فإف ا٤بشرؾ جعل ا٤بخلوؽ يف منزلة ا٣بالق ، فعبده كأت٥بو ، فوضع األشياء يف غّب موضعها ، كأكثر ما ذكر يف 
 ( . كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى  تعاذل )القرآف من كعيد الظا٤بْب ، إ٭با أريد بو ا٤بشركوف كما قاؿ هللا 

 ظلم العبد نفسو اب٤بعاصي . والثاين :
نىا ًمٍن ًعبىاًدانى فىًمنػٍهيٍم ظىادله لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىًمنػٍ كما قاؿ تعاذل : ) ٍذًف هيٍم سىاًبقه اًب٣بٍىيػٍرىاًت إبًً مثيَّ أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الًَّذينى اٍصطىفىيػٍ

 (.اّللًَّ 
 ظلم العبد لغّبه . والثالث :

 كما يف ا٢بديث ) قاؿ هللا تعاذل : إين حرمت الظلم كجعلتو بينكم ٧برمان فبل تظا٤بوا ( ركاه مسلم .  
يف خطبتو يف حجة الوداع ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ، كحرمة يومكم ىذا، يف شهركم ىذا، يف  كقاؿ 

 متفق عليو . بلدكم ىذا(
 ) الظلم ظلمات يـو القيامة ( متفق عليو . كعن ابن عمر . قاؿ : قاؿ 

 . أم: يصدكف الناس عن اتباع سبيل هللا كشرعو كما جاءت بو األنبياء (الَِّذيَن َيُصدُّوَف َعن َسِبيِل اَّللَِّ  ) 
ُغونَػَها ِعَوًجا )   حٌب ال يتبعها أحد. كيبغوف أف تكوف السبيل معوجة غّب مستقيمة، (َويَػبػْ
م: كىم بلقاء هللا يف الدار اآلخرة كافركف، أم: جاحدكف مكذبوف بذلك ال يصدقونو كال يؤمنوف بو. أ( َوُىم اِبآلِخَرِة َكاِفُروَف ) 

، فهم شر الناس أعماالن  ، فلهذا ال يبالوف ٗبا أيتوف من منكر من القوؿ كالعمل   .كأقواالن  ألهنم ال ٱبافوف حساابن عليو، كال عقاابن
 الفوائد :

 فرح أىل ا١بنة بنعيم ا١بنة . -ُ
 من نعيم أىل ا١بنة رؤيتهم ألىل النار كىم يعذبوف ، فيحمدكف رهبم على توفيقو ٥بم . -ِ
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 من عذاب أىل النار التبكيت كالتقريع . -ّ
 ـو .أف يف يـو القيامة كل الناس يعرفوف ا٢بق كيندموف ، لكن ال ينفع الندـ يف ذلك الي-ْ
 هتديد للظا٤بْب .-ٓ
 ٙبرمي الظلم ٔبميع أنواعو ، كأخطرىا كأعظمها الشرؾ . -ٔ
 من صفات الكفار : الصد عن سبيل هللا ، كالتماس االعوجاج لدين هللا ، كالكفر ابآلخرة .-ٕ
 كجوب اإلٲباف ابآلخرة . -ٖ
نَػُهَما ِحََباٌب َوَعَلى اأَلْعَراِؼ رَِجاٌؿ يَػْعرُِفوَف كُ )   ـٌ َعَلْيُكْم َلَْ َيْدُخُلوَىا َوُىْم َوبَػيػْ الِّ ِبِسيَماُىْم َوَََّدْوْا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأف َساَل

َحاُب ( َوَََّدى َأصْ ٚٗ( َوِإَذا ُصرَِفْت َأْبَصارُُىْم تِْلَقاء َأْصَحاِب النَّاِر قَاُلوْا رَبػََّنا اَل ََتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوـِ الََّّاِلِمنَي )َٙٗيْطَمُعوَف )
( َأَىُؤالء الَِّذيَن َأْقَسْمُتْم اَل يَػَناذُلُُم ٛٗاأَلْعَراِؼ رَِجااًل يَػْعرُِفونَػُهْم ِبِسيَماُىْم قَاُلوْا َما َأْغىَن َعنُكْم َْتُْعُكْم َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكرِبُوَف )

 ( . (ََٜٗتَْزنُوَف ) اَّللَُّ ِبَرْٓتٍَة اْدُخُلوْا اجْلَنََّة اَل َخْوٌؼ َعَلْيُكْم َواَل أَنُتمْ 
 [ . ْٗ -ْٔ] األعراؼ : 

--------------- 
نَػُهَما ِحََباٌب )  نػىهيم ) يعِب : بْب ا١بنة كالنار ، أك بْب الفريقْب ، كىذا ا٢بجاب ىو ا٤بشهور ا٤بذكور يف قولو  (َوبَػيػْ فىضيًربى بػىيػٍ

به   ( . ًبسيورو لَّوي ابى
كمنو عرؼ الديك كعرؼ الفرس كىو ،  ٝبع عرؼ ، كىو ا٤بكاف ا٤برتفع من األرض كغّبىا األعراؼ : ( َوَعَلى اأَلْعَراِؼ رَِجاؿٌ ) 

 الشعر الذم يكوف يف أعلى الرقبة.
 : ألعراؼ : ٝبع عرؼ ، كىي شرفات السور ا٤بضركب بينهم ، كمنو عرؼ الفرس كعرؼ الديك كاألعراؼ ا قاؿ الشوكاين

 ( .رجاؿ ال تلهيهم ٘بارة كال بيع عن ذكر هللا  )٨برج ا٤بدح كما يف قولو  يف اللغة : ا٤بكاف ا٤برتفع ، كىذا الكبلـ خارج
  اؿ يركف أىل ا١بنة ػػػػػػػػػػػػػػػػرج –بله ػػػػػػػػػػػػيف أع مأ -كا٤بعُب : كبْب ا١بنة كالنار حاجز يفصل بينهما كعلى أعراؼ ىذا ا٢باجز

كصفهم اّلٌل هبا يف كتابو كبياض الوجوه ابلنسبة ألىل ا١بنة ، كسوادىا منهم بسيماىم كعبلماهتم الٍب  فيعرفوف كبلن ، كأىل النار 
ابلنسبة ألىل النار ، كاندل أصحاب األعراؼ أصحاب ا١بنة عند رؤيتهم ٥بم بقو٥بم : سبلـ عليكم كٙبية لكم دلٍى يىٍدخيليوىا كىىيٍم 

.  يىٍطمىعيوفى
 النَّار ، مث ييدخلهم رهبم عز كجل يف آخر ا٤بطاؼ جنَّتو كال هو سور عاؿو يطلًٌع منو أصحابو على أىل ا١بنة كعلى أىل ف

 . ) كقد تقدـ أف الناس يـو القيامة ثبلثة أصناؼ ( .يدخلوف النار 
 : كقد اختلف العلماء يف ا٤براد أبصحاب األعراؼ على أقواؿ كثّبة 

 ىم قـو استوت حسناهتم كسيئاهتم . قيل :
استوت حسناهتم كسيئاهتم فقصرت هبم سيئاهتم عن ا١بنة ، ك٘باكزت هبم حسناهتم عن  قاؿ حذيفة كعبد هللا بن عباس : ىم قـو

 النار ، فوقفوا ىناؾ حٌب يقضي هللا فيهم ما يشاء مث يدخلهم ا١بنة بفضل رٞبتو .
نة كأىل عن ابن مسعود قاؿ : ... كمن استوت حسناتو كسيئاتو كاف من أصحاب األعراؼ فوقفوا على الصراط مث عرىفوا أىل ا١ب

عىٍلنىا مىعى اٍلقىٍوـً النار ، فإذا نظركا إذل أىل ا١بنة اندكا ) سىبلىـه عىلىٍيكيٍم ( كإذا صرفوا أبصارىم إذل أصحاب النار ) قىاليوٍا رىبػَّنىا الى ٘بىٍ 
يومئذ نوران فإذا أتوا على الظَّاًلًمْبى ( فأما أصحاب ا٢بسنات فإهنم ييعطوف نوران ٲبشوف بو بْب أيديهم كأبٲباهنم ، كييعطى كل عبد 
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 . الصراط سلب هللا تعاذل نور كل منافق كمنافقة ، فلما رأل أىل ا١بنة ما لقي ا٤بنافقوف ) قىاليوا رىبػَّنىا أىٛبًٍٍم لىنىا نيورىانى (
كاف الطمع للنور الذم يف أيديهم كأما أصحاب األعراؼ : فإف النور دل ينزع من أيديهم فيقوؿ هللا ) دلٍى يىٍدخيليوىىا كىىيٍم يىٍطمىعيوفى ( ف

 ، مث أدخلوا ا١بنة ، ككانوا آخر أىل ا١بنة دخوالن " .
: ىم قـو خرجوا يف الغزك بغّب إذف آابئهم ، فقتلوا ، فأعتقوا من النار لقتلهم يف سبيل هللا ، كحبسوا عن ا١بنة ٤بعصية وقيل 

 آابئهم ، كىذا من جنس القوؿ األكؿ . 
نهم أحدي األبوين دكف اآلخر ٰببسوف على األعراؼ حٌب يقضي هللا بْب الناس مث يدخلهم ا١بنة ، كىي ىم قـو رضي ع وقيل :

 من جنس ما قبلو فبل تناقض بينهما .
 ىم أصحاب الفَبة كأطفاؿ ا٤بشركْب . وقيل :

 .  ىم أكلو الفضل من ا٤بؤمنْب علوا على األعراؼ فيطلعوف على أىل النار كأىل ا١بنة ٝبيعان قيل : ك
 ىم ا٤ببلئكة ال من بِب آدـ . وقيل :

كالثابت عن الصحابة ىو القوؿ األكؿ ، كقد ركيت فيو آَثر كثّبة مرفوعة ال تكاد تثبت أسانيدىا ، كآَثر الصحابة يف ذلك 
 ا٤بعتمدة .

 كالقوؿ أبهنم مبلئكة ىو قوؿ أيب ٦ًبلىز الحق بن ٞبيىيد ، كىو بعيد عن الصواب .
  قاؿ ا٢بليمي يف " ا٤بنهاج " مث القونوم يف " ٨بتصره " :  -كقد نقل القوؿ عنو رٞبو هللا :  –هللا  رٓتو –قاؿ السيوطي:

 كقد قيل : " إف أصحاب األعراؼ مبلئكة ٰببوف أىل ا١بنة كيبٌكتوف أىل النار " ، كىو بعيد لوجهْب : 
 عقبلء ، كا٤ببلئكة ال ينقسموف إذل ذكور كإانث . قولو تعاذل ) كىعىلى األىعراًؼ رًجاؿه ( كالرجاؿ : الذكور ال أحدعلا :
إخباره تعاذل عنهم كأهنم يطمعوف أف يدخلوا ا١بنة ، كا٤ببلئكة غّب ٧بجوبْب عنها ، كيف كا٢بيلولة بْب الطامع كطمعو  والثاين :

 تعذيب لو ، كال عذاب يومئذ على ملك .
 كيف "أصحاب األعراؼ" قوالف.:  قاؿ ابن اجلوزي 

 هنم من بِب آدـ ، قالو ا١بمهور.أ أحدعلا :
ض عليو ، فقيل : إهنم رجاؿ فكيف تقوؿ : مبلئكة؟ فقاؿ : إهنم ذكور  والقوؿ الثاين : أهنم مبلئكة ، قالو أبو ٦بلز ، كاعَبي

 .إبانث كليسوا 
كجوىهم ، كيعرفوف أىل النار بسواد عِب : أف أصحاب األعراؼ يعرفوف أىل ا١بنة إذا مركا هبم ببياض ي (يَػْعرُِفوَف ُكالِّ ِبِسيَماُىْم )

 ة .كجوىهم كالسيما ىي العبلم
  : أم : يعرؼ أصحابي األعراؼ أىل ا١بنة كأىل النار ، كسيما أىل ا١بنة : بياض الوجوه ، كسيما أىل قاؿ ابن اجلوزي

 كالسيما : العبلمة.،  النار : سواد الوجوه ، كزرقة العيوف
 افو عاؿو يشرفوف فيو على أىل ا١بنة كالنار.كإ٭با عرفوا الناس ، ألهنم على مك

 : أىٍىًل النَّاًر ًبًسيمىاىيٍم، ذىكىرى تػىعىاذلى يًف ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة أىفَّ أىٍصحىابى اأٍلىٍعرىاًؼ، يػىٍعرًفيوفى كيبلِّ ًمٍن أىٍىًل ا١بٍىنًَّة ، كى  قاؿ الشنقيطي
ٍ ىينىا ًسيمىا أىٍىًل ا١بٍىنَّ   ( .يػىٍوـى تػىبػٍيىضُّ كيجيوهه كىتىٍسوىدُّ كيجيوهه )ًة، كىالى أىٍىًل النَّاًر، كىلىًكنَّوي أىشىارى ًلذىًلكى يف مىوىاًضعى أيخىرى ، كىقىٍولًًو كىدلٍى يػيبػىْبًٌ

ٍىًل النَّاًر ، كىمىا قىاؿى أىٍيضنا يف ًسيمىا أىٍىًل ا١بٍىنًَّة ، كىسىوىاديىىا كىقػيٍبحيهىا كىزيٍرقىةي اٍلعيييوًف ًسيمىا أى  فػىبػىيىاضي اٍلويجيوًه كىحيٍسنػيهىا ًسيمىا أىٍىًل ا١بٍىنَّةً 
ًضرىةه ) كىقىاؿى  (تػىٍعًرؼي يًف كيجيوًىًهٍم نىٍضرىةى النًَّعيمً ) كىأى٭بَّىا أيٍغًشيىٍت كيجيوىيهيٍم ًقطىعنا ًمنى اللٍَّيًل ) كىقىاؿى يًف ًسيمىا أىٍىًل النَّاًر  (كيجيوهه يػىٍومىًئذو انى



62 

 

 ( .كى٫بىٍشيري اٍلميٍجرًًمْبى يػىٍومىًئذو زيٍرقنا ) ، كىقىاؿى  (كىكيجيوهه يػىٍومىًئذو عىلىيػٍهىا غىبػىرىةه  )، كىقىاؿى  ( ميٍظًلمنا
ـٌ َعَلْيُكمْ )   ة .يعِب : إٌف أىل األعراؼ يسٌلموف على أىل ا١بن ( َوَََّدْوْا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأف َساَل
 كىم يطمعوف أٍف يىدخلوىا.، أصحاب األعراؼ دل يدخلوا ا١بنة  أفٌ يعِب :  (َمُعوَف ََلْ َيْدُخُلوَىا َوُىْم َيطْ  )

 قاؿ ا٢بسن : كهللا ما جعل هللا ذلك الطمع يف قلوهبم إال لكرامة يريدىم هبا.
  : يدخلوىا دل  )كيف قولو ( أصحاب ا١بنة أف سبلـ عليكم  )يعِب : أصحاب األعراؼ ( كاندىكا قولو تعاذل ) قاؿ ابن اجلوزي

 قوالف. (كىم يطمعوف 
 أنو إخبار من هللا تعاذل لنا أف أصحاب األعراؼ دل يدخلوا ا١بنة كىم يطمعوف يف دخو٥با ، قالو ا١بمهور. أحدعلا :
ا ، أنو إخبار من هللا تعاذل ألىل األعراؼ إذا رأكا زمرة ييذىىب هبا إذل ا١بنة أف ىؤالء دل يدخلوىا كىم يطمعوف يف دخو٥ب والثاين :

 ىذا قوؿ السدم. 
يعِب كإذا صرفت أبصار أصحاب األعراؼ تلقاء أصحاب النار يعِب كجاىهم  (َوِإَذا ُصرَِفْت أَْبَصارُُىْم تِْلَقاء َأْصَحاِب النَّاِر  )

 ب .كحيا٥بم فنظركا إليهم كإذل سواد كجوىهم كما ىم فيو من العذا
 ؾ .يعِب الذين ظلموا أنفسهم ابلشر  (ـِ الََّّاِلِمنَي قَاُلوْا رَبػََّنا اَل ََتَْعْلَنا َمَع اْلَقوْ ) 
 : قىاليوا رىبػَّنىا ال ) كرأكا منظرا شنيعا، كىىٍوال فظيعا  (كىًإذىا صيرًفىٍت أىٍبصىاريىيٍم تًٍلقىاءى أىٍصحىاًب النَّاًر  قولو تعاذل ) قاؿ السعدي

، كٰبيوهنم كيسلموف عليهم،  آىم أىل األعراؼ[ يطمعوف أف يكونوا معهم يف ا١بنةفأىل ا١بنة ]إذا ر  (٘بىٍعىٍلنىا مىعى اٍلقىٍوـً الظَّاًلًمْبى 
.  كعند انصراؼ أبصارىم بغّب اختيارىم ألىل النار، يستجّبكف ابهلل من حا٥بم ىذا على كجو العمـو

  : م إذل أصحاب النار كأف نظرى، دليل أٌف أكثر أحوا٥بم النظر إذل تلقاء أصحاب ا١بنة  (صرفت ) يف قولو قاؿ أبو حياف
ألٌف ذلك ا٤بطلع ، بل ىم ٧بمولوف عليو مفعوؿ هبم ذلك ، فليس الٌصرؼ من قبلهم ، ىو بكوهنم صرفت أبصارىم تلقاءىم 

كا٤بعُب أهنم إذا ٞبلوا على صرؼ أبصارىم كرأكا ما ىم عليو من العذاب ، ٨بوؼ من ٠باعو فضبلن عن رؤيتو فضبلن عن التلبيس بو 
 م .م من أف ٯبعلهم معهاستغاثوا برهبٌ 

 من الكفار .( َوَََّدى َأْصَحاُب اأَلْعَراِؼ رَِجااًل  )
: بعبلماهتم الدالة على سوء حا٥بم يومئذ كسواد الوجوه ، كظهور الذلة على كجوىهم. أك يعرفوهنم  أم( يَػْعرُِفونَػُهْم ِبِسيَماُىْم ) 

 بصورىم الٍب كانوا يعرفوهنم هبا يف الدنيا.
 ٥بم تبكيتان كتوبيخان .(  قَاُلواْ ) 
ما أغُب عنكم ٝبعكم ككثرتكم كاستكباركم يف األرض بغّب ا٢بق. فقد أم :  (َما َأْغىَن َعنُكْم َْتُْعُكْم َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكرِبُوَف ) 

 صرُت يف اآلخرة بسبب كفركم كعنادكم إذل ىذا الوضع ا٤بهْب.
 وف للصد عن سبيل هللا ، كاالستفهاـ للتقريع ػػػػػالذم كنتم ٘بمع (عكم ما أغُب عنكم ٝب : قولو تعاذل ) قاؿ الشوكاين

 كالتوبيخ.
  تيٍم ٘بىٍمىعيونىوي يف آٍليىًة اٍلكىرٲبىًة : أىفَّ أىٍصحىابى اأٍلىٍعرىاًؼ قىاليوا لًرًجىاؿو ًمٍن أىٍىًل النَّاًر : يػىٍعرًفيونػىهيٍم ًبًسيمىاىيٍم دلىٍ يف ىذه فىٍعكيٍم مىا كينػٍ  يػىنػٍ

نٍػيىا . ثٍػرىةي ٝبىىاعىًتكيٍم كىأىٍنصىارًكيٍم ، كىالى اٍسًتٍكبىاريكيٍم يف الدُّ نٍػيىا ًمنى اٍلمىاًؿ ، كىالى كى  الدُّ
ٍنسىافى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ، ٰبيٍشىري فػىٍردنا ، الى مىاؿى مى  ى يًف مىوىاًضعى أيخىرى كىٍجوى ذىًلكى : كىىيوى أىفَّ اإٍلً ـى ، كىالى خىوىؿى . عىوي ، كىالى انى كىبػىْبَّ اًد ًصرى ، كىالى خى

نٍػيىا ٯبيٍزىل بًًو عىذىابى ا٥ٍبىٍوًف يف اآٍلًخرىًة ، كىقىٍولًًو  تيميوانى فػيرىادىل كىمىا خىلىٍقنىاكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو كىتػىرىٍكتيٍم مىا خىوٍَّلنىاكيٍم  )كىأىفَّ اٍسًتٍكبىارىهي يف الدُّ كىلىقىٍد ًجئػٍ
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ٍتًينىا فػىٍردنا )، كىقػىٍولًًو ( كىرىاءى ظيهيورًكيٍم  أيى فىاٍليػىٍوـى ٘بيٍزىٍكفى عىذىابى ا٥ٍبيوًف  )كىقػىٍولًًو  (كىكيلُّهيٍم آتًيًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردنا  )، كىقػىٍولًًو  ( كىنىرًثيوي مىا يػىقيوؿي كى
تيٍم تىٍستىٍكربيكفى يف اأٍلىٍرًض بًغىٍّبً ا٢بٍىقًٌ   البياف ( . ( .   ) أضواءٗبىا كينػٍ

( أىؤالء الذين أىٍقسىٍمتيٍم الى يػىنىا٥بييمي هللا ًبرىٍٞبىةو )مث زادكا على ىذا التبكيت ، كىو قو٥بم  (َأَىُؤالء الَِّذيَن َأْقَسْمُتْم اَل يَػَناذُلُُم اَّللَُّ ِبَرْٓتٍَة ) 
ىزؤكا هبم ، كأنفوا من مشاركتهم يف دينهم ، فإذا  فأشاركا إذل فريق من أىل ا١بنة ، كانوا يستضعفوهنم كيستقلوف أحوا٥بم ، كرٗبا

رأل من كاف يدعي التقدـ حصوؿ ا٤بنزلة العالية ٤بن كاف مستضعفان عنده قلق لذلك ، كعظمت حسرتو كندامتو على ما كاف منو 
 يف نفسو.

 ىذا من كبلـ أصحاب األعراؼ ، أم قالوا للكفار (  رىٍٞبىةو أىىىؤيالء الًَّذينى أىٍقسىٍمتيٍم الى يػىنىا٥بييمي اّللَّي بً : قولو تعاذل )  قاؿ الشوكاين
كقد كاف الكفار يقسموف يف الدنيا عند رؤيتهم لضعفاء ا٤بسلمْب هبذا ة ، مشّبين إذل ا٤بسلمْب الذين صاركا إذل ا١بنة ىذه ا٤بقال

 كىذا تبكيت للكفار كٙبسّب ٥بم.م ، القس
 اختلف العلماء يف ىذه اآلية على ثبلثة أقواؿ : ( ْم َواَل أَنُتْم ََتَْزنُوَف اْدُخُلوْا اجْلَنََّة الَ َخْوٌؼ َعَلْيكُ ) 

 أف يكوف خطاابن من هللا ألىل األعراؼ ، كقد ذكرانه. أحدىا :
 أف يكوف خطاابن من هللا ألىل ا١بنة. والثاين :
 أف يكوف خطاابن من أىل األعراؼ ألىل ا١بنة ، ذكرٮبا الزجاج. والثالث :
اعلوا إذل القصور ا٤بشرفة ، كارتفعوا إذل  (ادخلوا ا١بنة  )الوجو األخّب ، يكوف معُب قوؿ أىل األعراؼ ألىل ا١بنة  فعلى ىذا

 ) زاد ا٤بسّب ( .   ا٤بنازؿ ا٤بنيفة ، ألهنم قد رأكىم يف ا١بنة.
 الفوائد :

 كجود الفاصل بْب أىل ا١بنة كأىل النار . -ُ
 ة إذل ثبلثة أقساـ .أف الناس ينقسموف يف يـو القيام-ِ
 أف ألىل ا١بنة سيما ، كألىل النار سيما يعرفوف هبا . -ّ
 شدة عذاب أىل النار . -ْ
 أف من عذاب أىل النار العذاب النفسي . -ٓ
 على ا٤بسلم أف يدعو هللا أف ينجيو من طريق الظا٤بْب .-ٔ
 شدة حسرة أىل النار يـو القيامة .-ٕ
 كال كثرة ، كإ٭با ينفع اإلٲباف كالعمل الصاحل . يف يـو القيامة ال ينفع ماؿ -ٖ
 خطر االستكبار . -ٗ
 
 
 
 
 
 



64 

 

َنا ِمَن اْلَماء َأْو شلَّػا َرزََقكُ ػػػػػػػَوَََّدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْف َأِفيضُ )   ُم اَّللَُّ قَػاُلوْا ِإفَّ اَّللََّ َحرََّمُهَمػا َعلَػى اْلَكػاِفرِينَ ػػػػػػوْا َعَليػْ
نْػَيا فَػػاْليَػْوـَ نَنَسػػاُىْم َكَمػػا َنُسػػوْا ٓ٘) َػػُذوْا ِديػػنَػُهْم ذَلْػػًوا َوَلِعبًػػا َوغَػػرَّتْػُهُم احْلَيَػػاُة الػػدُّ ِلَقػػاء يَػػػْوِمِهْم َىػػَذا َوَمػػا َكػػانُوْا ِِباَيتِنَػػا ( الَّػػِذيَن اُتَّ

 (( ٔ٘غَلَْحُدوَف )
 [ . ُٓ-َٓ] األعراؼ : 

-------------- 
َنا ِمَن اْلَماء َأْو شلَّا َرزََقكُ ػالنَّاِر َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْف َأِفيضُ  َوَََّدى َأْصَحابُ )   (ُم اَّللَُّ قَػاُلوْا ِإفَّ اَّللََّ َحرََّمُهَمػا َعلَػى اْلَكػاِفرِيَن ػػػػػػوْا َعَليػْ

 .ٱبرب تعاذل عن ذلة أىل النار كسؤا٥بم أىل ا١بنة من شراهبم كطعامهم، كأهنم ال ٯبابوف إذل ذلك
  : كالداللة على أف أىل ا١بنة أعلى مكاانن من أىل النار.  ( أىًفيضيواٍ تعاذل ) قولو قاؿ الرازي 

 مع اليأس ؟ كأفإف قيل : أسألوا مع الرجاء كا١بواز ، 
 قلنا : ما حكيناه عن ابن عباس يدؿ على أهنم طلبوا ا٤باء مع جواز ا٢بصوؿ.

كاـ عقاهبم كأنو ال يفػَب عػنهم ، كلكػن اآليػس مػن الشػيء قػد يطلبػو كمػا يقػاؿ يف كقاؿ القاضي : بل مع اليأس ، ألهنم قد عرفوا د
 ا٤بثل : الغريق يتعلق ابلزبد ، كإف علم أنو ال يغيثو.

قيل إنو الثمار ، كقيل إنو الطعاـ ، كىذا الكبلـ يدؿ على حصوؿ العطش الشديد ، كا١بوع الشديد (  أىٍك ٩بَّا رىزىقىكيمي هللا) كقولو : 
 . ٥بم
  كأنكػى للػنفس ، كإجابػة أىػل  لكاألشنع على الكافرين يف ىذه ا٤بقالة أف يكوف بعضهم يرل بعضان فإنو أخز  : ابن عطيةقاؿ

  .ا١بنة هبذا ا٢بكم ىو عن أمر هللا تعاذل
 : يهم مػاء فالفيض يف اآلية إذا ٞبل على حقيقتو كاف أصحاب الٌنار طالبْب من أصحاب ا١بٌنة أف يصػٌبوا علػ قاؿ ابن عا ور

 .ليشربوا منو ، كعلى ىذا ا٤بعُب ٞبلو ا٤بفٌسركف 
 : يف ىذه اآلية دليل على أف سقي ا٤باء من أفضل األعماؿ. قاؿ القرطيب 

اءً أكقد سئل ابن عباس : أم الصدقة أفضل؟ فقاؿ : ا٤باء ، أدل تػىرىٍكا إذل أىل النار حْب استغاثوا أبىل ا١بنة "
ى
نىا ًمنى ا٤ب  ف أىًفيضيوا عىلىيػٍ

 أىٍك ٩بَّا رىزىقىكيمي اّللَّي"؟.
 فقاؿ : أٌم الصدقة أعجب إليك؟ قاؿ : "ا٤باء". كركل أبو داكد " أف سعدان أتى النيٌب 

 كيف ركاية : فحفر بئران فقاؿ "ىذه ألـٌ سعد".
ـٌ سػعد كانػػت ٙبػب الصػدقة ، أفينفعهػػا أف أتصػٌدؽ عنهػا؟ قػػ اؿ : "نعػم كعليػػك كعػن أنػس قػػاؿ : قػاؿ سػعد : اي رسػػوؿ هللا ، إف أ

 أمر سعد بن عيبادة أف يسقي عنها ا٤باء. اب٤باء" " كيف ركاية أف النيب 
 فدٌؿ على أف سقي ا٤باء من أعظم القرابت عند هللا تعاذل كقد قاؿ بعض التابعْب : من كثرت ذنوبو فعليو بسقي ا٤باء.

 حدان كأحياه.كقد غفر هللا ذنوب الذم سقى الكلب ، فكيف ٗبن سقى رجبلن مؤمنان مو 
ػػوؿى اّللًَّ كى  ػػرىجى فىػػًإذىا» قىػػاؿى  عىػٍن أىًِب ىيرىيٍػػػرىةى أىفَّ رىسي ػػًربى مثيَّ خى ػػا فىشى ػرنا فػىنػىػػزىؿى ًفيهى ػػدى بًئػٍ ػػله ٲبىًٍشػى ًبطىرًيػػقو اٍشػػتىدَّ عىلىٍيػػًو اٍلعىطىػػشي فػىوىجى ػػا رىجي نىمى   بػىيػٍ

ا اٍلكىٍلػبى ًمػنى اٍلعىطىػًش ًمثٍػلي الَّػذً كىٍلبه يػىٍلهىثي أيىٍكيػلي الثػَّػرىل ًمػنى اٍلعىطىػًش فػىقىػاؿى الرَّ  ػذى ػرى فىمىػؤلى   مجيػلي لىقىػٍد بػىلىػغى ىى . فػىنػىػزىؿى اٍلًبئػٍ ػافى بػىلىػغى ًمػُبًٌ كى
ىىًذًه اٍلبػىهىائًًم ألىٍجػرنا فػىقىػاؿى  فَّ لىنىا يف قىاليوا ايى رىسيوؿى اّللًَّ كىإً «. خيفَّوي مىاءن مثيَّ أىٍمسىكىوي ًبًفيًو حىٌبَّ رىًقىى فىسىقىى اٍلكىٍلبى فىشىكىرى اّللَّي لىوي فػىغىفىرى لىوي 

 «.كيلًٌ كىًبدو رىٍطبىةو أىٍجره   يف » 
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ػػوؿي اّللًَّ  : عىػػٍن أىًِب ىيرىيٍػػػرىةى قىػػاؿى  ػػادى يػىٍقتػيليػػوي اٍلعىطىػػشي ًإٍذ رىأىتٍػػوي بىغًػػىّّ ًمػػٍن بػىغىػػاايى بىػػًِب )  قىػػاؿى رىسي ٍلػػبه ييًطيػػفي ًبرىًكيَّػػةو قىػػٍد كى ػػا كى نىمى ًإٍسػػرىائًيلى  بػىيػٍ
هي فػىغيًفرى ٥بىىا ًبًو   «.فػىنػىزىعىٍت ميوقػىهىا فىاٍستػىقىٍت لىوي ًبًو فىسىقىٍتوي ًإايَّ

قػػاؿ : " عيػٌذبت امػػرأة يف ًىػرٌة سػػجنتها حػٌب ماتػػت فػػدخلت  كعكػس ىػػذا مػا ركاه مسػػلم عػن عبػػد هللا بػن عمػػر أف رسػوؿ هللا  
 ىي تركتها أتكل من خشاش األرض "فيها النار ال ىي أطعمتها كسقتها إذ ىي حبستها كال 

تػٍهىا حىػٌبَّ مىاتىػٍت  -حىًسٍبتي أىنَّوي قىاؿى  -فىًإذىا اٍمرىأىةه كعند البخارم من حديث أ٠باء ) ...  ٚبىًٍدشيهىا ًىرَّةه قػيٍلتي مىا شىٍأفي ىىًذًه قىاليوا حىبىسى
تػٍهىا ، كىالى أىٍرسىلىتػٍهىا أتىٍكيلي   ( . جيوعنا الى أىٍطعىمى

: " كمن سىقىى مسلمان شىربة من ماء حيث يوجد ا٤باء فكأ٭بػا أعتػق رقبػة كمػن سػقى مسػلمان شػربة  ث عائشة عن النيٌب كيف حدي
 خٌرجو ابن ماجو يف السُّنىن. من ماء حيث ال يوجد ا٤باء فكأ٭با أحياىا "

 ـ .ن يدعوىم إذل اإلسبلابإلعراض كاالستهزاء ٤ب: أم  (الَِّذيَن اُتََُّذوْا ِدينَػُهْم ذَلًْوا َوَلِعًبا  )
  : كأصل اللهو ما يشغل اإلنساف عما يعنيو كيهمو.قاؿ اخلازف 

صد عن ا٢بق ، كاللعب : كل أمر ابطل ، أم : ليس ديػنهم يف ا٢بقيقػة إال ذلػك ، إذ ىػو دأهبػم  كاللهو : كل ماوقاؿ القاَسي : 
 م .كديدهن

نْػَيا )  ها ، ككثرة دعاهتا ، فاطمأنوا إليها ، كرضوا هبا ، كفرحوا ، كأعرضوا عن اآلخرة كنسوىا .بزينتها كزخرف( َوَغرَّتْػُهُم احْلََياُة الدُّ
 : ك٠بيت الدنيا لسببْب 

 السبب األكؿ : ألهنا قبل اآلخرة يف الزمن .
نٍػيىا يف اآٍل السبب الثاين : لدانءهتا كحقارهتا ابلنسبة لآلخرة . كما قاؿ تعاذل ) كىمىا كقاؿ تعاذل ) ( ًخرىًة ًإالَّ قىًليله فىمىا مىتىاعي ا٢بٍىيىاًة الدُّ

نٍػيىا يف اآٍلًخرىًة ًإالَّ مىتىاعه  ) لو كانت الدنيا تعدؿ عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها كافران شربة ماء ( ركاه  ( كقاؿ  ا٢بٍىيىاةي الدُّ
 البخارم .) ٤بوضع سوط أحدكم يف ا١بنة خّب من الدنيا كما فيها ( ركاه  الَبمذم ، كقاؿ 

 : فيو ا٢بذر من االغَبار ابلدنيا 
نٍػيىا كىال يػىغيرَّنَّكيٍم اًبّللًَّ اٍلغى قاؿ تعاذل : )  ( . ريكري ايى أىيػُّهىا النَّاسي ًإفَّ كىٍعدى اّللًَّ حىقّّ فىبل تػىغيرَّنَّكيمي ا٢بٍىيىاةي الدُّ

ػػاكقػػاؿ تعػػاذل : )  ػػهىوىاًت ًمػػنى النًٌسى ػػوَّمىًة كىاألىنٍػعىػػاـً زييًٌػػنى لًلنَّػػاًس حيػػبُّ الشَّ ء كىاٍلبىنًػػْبى كىاٍلقىنىػػاًطًّب اٍلميقىنطىػػرىًة ًمػػنى الػػذَّىىًب كىاٍلًفضَّػػًة كىا٣بٍىٍيػػًل اٍلميسى
نٍػيىا كىاّلٌلي ًعندىهي حيٍسني اٍلمىآًب   ( .كىا٢بٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي ا٢بٍىيىاًة الدُّ

 ها .... ( .) إف ىذه الدنيا حلوة خضرة ، كإف هللا مستخلفكم في كقاؿ 
 ) ما الفقر أخشى عليكم .... ( . كقاؿ 

 يستعيذ من فتنة الدنيا : ككاف النيب 
كى ًمػنى ا١بٍيػنٍبً اللَّهيمَّ ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمنى اٍلبيٍخًل كىأىعيوذي بًػ :أىنَّوي كىافى أيىٍميري هًبًنَّ  عىٍن ميٍصعىبو كىافى سىٍعده أيىٍميري ًٖبىٍمسو كىيىٍذكيريىينَّ عىًن النَّيبًٌ 

نىةى الدَّجَّاًؿ كىأى  نٍػيىا يػىٍعًِب ًفتػٍ نىًة الدُّ  عيوذي ًبكى ًمٍن عىذىاًب اٍلقىرٍبً.كىأىعيوذي ًبكى أىٍف أيرىدَّ ًإذلى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن ًفتػٍ
 ) الدنيا سجن ا٤بؤمن كجنة الكافر ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 دنيا إال كراكب استظل ٙبت شجرة مث راح كتركها ( ركاه الَبمذم .) ما مثلي كمثل ال كقاؿ 

 ركاه مسلم )ما الدنيا يف اآلخرة إال كما ٯبعل أحدكم إصبعو يف اليم فلينظر ٗبا يرجع(  كقاؿ النيب 

كنعيمها إال كنسبة ا٤باء الذم قاؿ النوكم رٞبو هللا : ما للدنيا ابلنسبة لآلخرة يف قصر مدهتا كفناء لذاهتا كدكاـ اآلخرة كدكاـ لذاهتا 
 يعلق ابإلصبع إذل ابقي البحر .
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البػػن عمػػر ) اي ابػػن عمػػر كػػن يف الػػدنيا كأنػػك غريػب  أك عػػابر سػػبيل ( ركاه البخػػارم كيف ركايػػة ) كعػػد نفسػػك مػػن أىػػل  كقػاؿ 
 القبور ( .

كأرضاه ، كن يف الدنيا كأنك غريب أك عػابر سػبيل  البن عمر ، كىي يف الواقع كصية لو كلؤلمة من بعده هنع هللا يضر ىذه كصية النيب 
كعد نفسك من أىػل القبػور ، قػاؿ اإلمػاـ النػوكم رٞبػو هللا يف معػُب ا٢بػديث ) ال تػركن  إذل الػدنيا كال تتخػذىا كطنػا ، كال ٙبػٌدث 

 ( . نفسك بطوؿ البقاء فيها كال ابالعتناء هبا ، كال تتعلق منها إال ٗبا يتعلق بو الغريب يف غّب كطنو
 : من أقواؿ السلف 

 الدنيا قنطره فاعربكىا كال تعمركىا . :   قاؿ موسى عليو الصبلة كالسبلـ
 كقاؿ عيسى عليو السبلـ ألصحابو : من ذا الذم يبِب على موج البحار داران تلكم الدنيا فبل تتخذكىا قراران .

 زداد عطشان حٌب يقتلو .كقاؿ : مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر ، كلما ازداد شرابن ا
كقد خػرج أبػو الػدرداء علػى أىػل الشػاـ كرآىػم يف تػرؼ فقػاؿ ٥بػم : مػارل أراكػم ٘بمعػوف مػا ال أتخػذكف ، كتبنػوف مػا ال تسػكنوف ، 
كتؤٌملػػوف مػػا ال أتخػػذكف ، لقػػد ٝبعػػت األقػػواـ الػػٍب قػػبلكم كأٌمنػػٍت ، فمػػا ىػػو إال قليػػل حػػٌب أصػػبح ٝبعهػػم بػػوران ، كأملهػػم غػػركران ، 

 وهتم قبوران ، فجعل الناس يبكوف حٌب ٠بع نشيجهم من خارج ا٤بسجد .كبي
 كقاؿ أبو داكد  كىو من تبلميذ اإلماـ أٞبد بن حنبل : ما رأيت اإلماـ أٞبد بن حنبل  ذكر الدنيا .

 أم : نَبكهم يف العذاب .( فَاْليَػْوـَ نَنَساُىْم )  
 كوا العمل للقاء يومهم ىػػػػػذا .كما تر ( َكَما َنُسوْا ِلَقاء يَػْوِمِهْم َىَذا ) 
  : كا٤بعُب : نَبكهم يف عذاهبم كما تركوا العمل للقاء يومهم ىذا ، كىذا قوؿ ا٢بسن ك٦باىد كالسدم كاألكثرين.قاؿ الرازي 
 قالػو ابػن كالنسياف يف ىذه اآلية ىو ٗبعُب الَبؾ ، أم نَبكهم يف العذاب كمػا تركػوا النظػر للقػاء ىػذا اليػـو ، :  وقاؿ ابن عطية

 ن .عباس كٝباعة من ا٤بفسري
 : النسياف يف القرآف يطلق على معنيْب 

ػػوا اّللَّى فػىنىًسػػيػىهيمٍ قولػػو تعػػاذل )كمنػػو : ٗبعػػُب الػػَبؾ :  ادلعػػىن األوىل ( نسػػوا هللا : أم : تركػػوه فلػػم يقومػػوا ٕبقػػو ، فنسػػيهم : تػػركهم  نىسي
ػهيمٍ ( أم تركوه )الًَّذينى نىسيوا اّللَّى كىال تىكيونيوا كى سبحانو فلم ٯببهم ، كمنو قولو تعاذل ) ػاىيٍم أىنٍػفيسى ( أم : جعلهػم ينسػوهنا كيغفػػلوف فىأىٍنسى
 ( أم : نَبككم يف النار .كىًقيلى اٍليػىٍوـى نػىٍنسىاكيٍم كمنو قولو تعاذل ) عنها كيَبكوهنا إذا دل يعطػوا هللا حقو ،

( ا٤بػراد ابلنسػياف : الػذىوؿ عػن شػيء معلػـو ،  أىٍحصىػاهي اّللَّي كىنىسيػوهي و تعػاذل )، كمنػو قولػ : الػذىوؿ عػن الشػيء ا٤بعلػـو ادلعىن الثاين
 فاهلل تعاذل أحصاه ، لكن ىؤالء نسوه ، كىذا ا٤بعُب ال يوصف بو هللا تعاذل .

 كلكوهنم أبدلة هللا كبراىينو ينكركف مع علمهم أبهنا حق .( َوَما َكانُوْا ِِباَيتَِنا غَلَْحُدوَف )  
 ئد :الفوا

 إثبات كبلـ أىل ا١بنة كأىل النار . -ُ
 أف أصحاب النار ىم أىلها الذين ال ٱبرجوف منها كىم الكفار .-ِ
 شدة عذاب أىل النار .-ّ
 أف أىل النار يف عذاب دائم .-ْ
 خطر االستهزاء كالسخرية من الدين أك من دعاة ا٢بق . -ٓ
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 أف السخرية كاالستهزاء ابلدين من صفات الكفار . -ٔ
 خطر ا٢بياة الدنيا كزخرفها كزينتها . -ٕ
 ٯبب على ا٤بسلم أف ٰبذر من فًب الدنيا . -ٖ
 تنزيو هللا عن النسياف كعن كل صفة نقص . -ٗ

 كجوب اإلٲباف بلقاء هللا . -َُ
َناُىم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُىًدى َوَرْٓتَةً )   ( . (ٕ٘لَِّقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف ) َوَلَقْد ِجئػْ

 [ . ِٓ] األعراؼ : 
----------- 

َناُىم ِبِكتَػاٍب َفصَّػْلَناُه َعلَػى ِعْلػٍم )  بٌينػاه مشػتمبلن  –أيهػا الرسػوؿ  –أم : كلقػد جئنػا الكفػار بقػرآف أنزلنػاه عليػك ... ( َوَلَقْد ِجئػْ
 . على علم عظيم ، ىاداين من الضبللة إذل الرشد ، كرٞبة لقـو يؤمنوف ابهلل كيعملوف بشرعو

  ان حكيمػػ كا٤بعػػُب : كلقػػد جئنػػا ٥بػػؤالء النػػاس علػػى لسػػانك اي دمحم بكتػػاب عظػػيم الشػػأف ، كامػػل التبيػػاف ، فصػػلنا آايتػػو تفصػػيبلن  ،
) التفسػػّب  «.إذل سػػعادهتم مػػٌب اتبعػػوه كاىتػػدكا هبديػػو  ميػػؤد شػػافيان  كبينػػا فيػػو مػػا ىػػم يف حاجػػة إليػػو مػػن أمػػور الػػدنيا كاآلخػػرة بيػػاانن 

 الوسيط ( .
 ، كقيل ىو ٥بم كللمؤمنْب ، كا٤براد ابلكتاب : القرآف الكرمي. كلعبان  كلئك الكافرين الذين اٚبذكا دينهم ٥بوان كالضمّب أل

  : يقوؿ تعاذل ٨بربنا عن إعذاره إذل ا٤بشركْب إبرسػاؿ الرسػوؿ إلػيهم ابلكتػاب الػذم جػاء بػو الرسػوؿ ، كأنػو كتػاب قاؿ ابن كثري
لىٍت  ًمٍن لىديٍف حىًكيمو خىًبّبو الر ًكتى  )مفصل مبْب ، كما قاؿ تعاذل  تيوي مثيَّ فيصًٌ  .( ابه أيٍحًكمىٍت آايى

  ( كىرىٍٞبىػةن ) كيقػاؿ: جعلنػاه ىػاداين.، يعػِب: بيػاانن مػن الضػبللة (ىيػدنل)أم : بعلػم منػا  (علػى ًعٍلػمو : قولػو تعػاذل )قاؿ السمرقندي
كإ٭بػا ، يعِب: أكرمناىم هبذا الكتاب فلػم يؤمنػوا كدل يصػدقوا، ن كصدؽ بويعِب: ٤بن آم (لٌقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى )أم : نعمة ك٪باة من العذاب 

 إذل ا٤بؤمنْب ألهنم ىم الذين يهتدكف بو كيستوجبوف بو الرٞبة. وأضاف
  كا٤براد ابلكتاب ا١بنس ، إف كاف الضمّب للكفار ٝبيعان ، كإف كاف للمعاصرين للنػيب : قاؿ الشوكاين  : فػا٤براد ابلكتػاب ،

  .كالتفصيل التبيْبالقرآف ، 
  : فيو كجهاف :( فصٍَّلنىاهي عىلىى ًعٍلمو  قولو تعاذل )قاؿ ادلاوردي 

 أحدٮبا : بيػَّنَّا ما فيو من ا٢ببلؿ كا٢براـ على علم اب٤بصلحة.
 .كالثاين : ميزان بو ا٥بدل من الضبللة على علم ابلثواب كالعقاب

  : ا٢بق من الباطل. إبيضاحنَّاه أم : بي (فصَّلناه قولو تعاذل ) قاؿ ابن اجلوزي 
 كقيل : فصَّلناه فصوالن : مرة بتعريف ا٢ببلؿ ، كمرة بتعريف ا٢براـ ، كمرة ابلوعد ، كمرة ابلوعيد ، كمرة ٕبديث األمم.

 قوالف. (على علم )كيف قولو : 
 أحدٮبا : على علم منا ٗبا فصَّلناه.

 ) زاد ا٤بسّب ( .    كالثاين : على علم منا ٗبا يصلحكم ٩با أنزلناه فيو.
 : مػػن اّلٌل أبحػػواؿ العبػػاد يف كػػل زمػػاف كمكػػاف، كمػػا يصػػلح ٥بػػم كمػػا ال يصػػلح، لػػيس ( عىلىػػى ًعٍلػػمو قولػػو تعػػاذل ) قػػاؿ السػػعدي

غػّب مناسػب، بػل تفصػيل مػن أحػاط علمػو بكػل شػيء،  تفصيلو تفصيل غّب عادل ابألمور، فتجهلو بعض األحواؿ، فيحكم حكمان 
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 ككسعت رٞبتو كل شيء.
  كإ٭بػا حصػل مػع العلػم التػاـ  ا٤براد هبذه ا١بملة الكرٲبة بياف أف ما يف ىذا القرآف من أحكاـ كتفصيل كىداية ، دل ٰبصل عبثان ك ،

 بكل ما اشتمل عليو من فوائد متكاثرة ، كمنافع متزايدة.
٥بػم بػو  ان باطل، كالغٌي كالرشد، كٰبصػل أيضػأم: ٙبصل للمؤمنْب هبذا الكتاب ا٥بداية من الضبلؿ، كبياف ا٢بق كال(  ُىًدى َوَرْٓتَةً ) 

 عنهم بذلك الضبلؿ كالشقاء. يالرٞبة، كىي: ا٣بّب كالسعادة يف الدنيا كاآلخرة، فينتف
 ابهلل كيعملوف بشرعو .( لَِّقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف ) 

 خص ا٤بؤمنوف ألهنم ا٤بنتفعوف بو. (لًٌقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى قولو تعاذل )  قاؿ القرطيب :
 ئد :الفوا

 عظمة هللا تعاذل . -ُ
 أف هللا تعاذل ال يعذب أحدان إال بعد إقامة ا٢بجة عليو .-ِ
 أف من أ٠باء القرآف الكتاب .-ّ
 أف ىذا القرآف العظيم كامل شامل فيو ا٥بداية كالنور . -ْ
 ا٢برص على القرآف الكرمي تبلكة كتدبران كتفهمان ، ألف فيو ا٥بدل كالرٞبػػة . -ٓ
 ستفيد من القرآف كىدايتو إال من آمن كاتبع ا٢بق .      أنو ال ي -ٔ

 هــــ ( 6981/  7/  72) اجلمعة /                                                                        
ُل َقْد َجاءْت ُرُسُل رَبَِّنا اِبحْلَقِّ فَػَهل لََّنا ِمن ُ َفَعاء فَػَيْشَفُعوْا َىْل يَنَُُّروَف ِإالَّ ََتِْويَلُو يَػْوـَ َيَِْت ََتِْويُلُو يَػُقوُؿ الَِّذيَن َنُسوُه ِمن قَػبْ ) 

ُهم مَّا َكانُوْا يَػْفتَػرُ  َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَمُل َقْد َخِسُروْا أَنُفَسُهْم َوَضلَّ َعنػْ  ( . (ٖ٘وَف )لََنا َأْو نُػَردُّ فَػنَػْعَمَل َغيػْ
 [ . ّٓ] األعراؼ : 

---------- 
: ينتظركف كيتوقعوف ، كأتكيل  (ينظركفػػ )النظر ىنا ٗبعُب االنتظار كالتوقع ال ٗبعُب الرؤية. فا٤براد ب (يَنَُُّروَف ِإالَّ ََتِْويَلُو  َىلْ ) 

 الشيء : مرجعو كمصّبه الذم يئوؿ إليو ذلك الشيء كاالستفهاـ ٗبعُب النفي.
عد أف أصركا على شركهم إال ما يئوؿ إليو أمر ىذا الكتاب كما تتجلى كا٤بعُب : إف ىؤالء ا٤بشركْب ليس أمامهم شيء ينتظركنو ب

عنو عاقبتو ، من تبْب صدقو ، كظهور صحة ما أخرب بو من الوعد كالوعيد كالبعث كا٢بساب ، كانتصار ا٤بؤمنْب بو كاندحار 
 ا٤بعرضْب عنو.

 : كالتأكيل يطلق يف القرآف على إطبلقْب 
 : ٗبعُب التفسّب . األوؿ
نىا بًتىٍأًكيًلًو ًإانَّ نػىرىاؾى ًمنى اٍلميٍحًسًنْبى اؿ تعاذل ) ... كما ق  ( . نػىبًٌئػٍ

 البن عباس ) ... كعلمو التأكيل ( أم : التفسّب . ككقولو 
كاختلف علماء التأكيل  -من ا٤بصنفْب يف التفسّب  -كىذا ىو الغالب على اصطبلح ا٤بفسرين للقرآف كما يقوؿ ابن جرير كأمثالو 

 ىد إماـ ا٤بفسرين .ك٦با
 : إذا جاءؾ التفسّب عن ٦باىد فحسبك بو ، كعلى تفسّبه يعتمد الشافعي كأٞبد كالبخارم كغّبٮبا . قاؿ الثوري 

 : عاقبة الشيء كما يؤكؿ إليو . الثاين
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 .... ( . ىىٍل يىنظيريكفى ًإالَّ أتىٍكًيلىوي يػىٍوـى أيىٍيت أتىًٍكيليوي كهذه اآلية )
يػٍره كىأىٍحسىني أتىًٍكيبلن ذى كقولو تعاذل )   ( . ًلكى خى

 : ة .يف ىذا ا٤بوضع ٗبعُب ا٤بآؿ كالعاقب (التأكيل ) معناه ينتظركف ، ك (ينظركف  قولو تعاذل ) قاؿ ابن عطية 
 كيف ينتظركف ذلك مع كفرىم بو؟  فإف قيل :

قريب ، فهم على شرؼ مبلقاة ما كعدكا بو ،  فا١بواب : أهنم قبل كقوع ما ىو ٧بقق الوقوع ، صاركا كا٤بنتظرين لو ، ألف كل آت
 كسينزؿ هبم ال ٧بالة.

 م .يعِب يـو القيامة ، ألنو يـو ا١بزاء ، كما تؤكؿ إليو أمورى (يَػْوـَ َيَِْت ََتِْويُلُو )  
 ا .أم: تركوا العمل بو، كتناسوه يف الدار الدني (يَػُقوُؿ الَِّذيَن َنُسوُه ِمن قَػْبُل ) 
 رآف يطلق على معنيْب :كالنسياف يف الق 

( نسوا هللا : أم : تركوه فلم يقوموا ٕبقو ، فنسيهم : تركهم  نىسيوا اّللَّى فػىنىًسيػىهيمٍ قولو تعاذل )كمنو : ٗبعُب الَبؾ :  ادلعىن األوىل
( أم : جعلهم ينسوهنا كيغفػلوف ٍم أىنٍػفيسىهيمٍ فىأىٍنسىاىي ( أم تركوه )كىال تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اّللَّى سبحانو فلم ٯببهم ، كمنو قولو تعاذل )
 ( أم : نَبككم يف النار .كىًقيلى اٍليػىٍوـى نػىٍنسىاكيٍم كمنو قولو تعاذل ) عنها كيَبكوهنا إذا دل يعطػوا هللا حقو ،

نسياف : الذىوؿ عن شيء معلـو ، ( ا٤براد ابل أىٍحصىاهي اّللَّي كىنىسيوهي ، كمنو قولو تعاذل ) : الذىوؿ عن الشيء ا٤بعلـو ادلعىن الثاين
 فاهلل تعاذل أحصاه ، لكن ىؤالء نسوه ، كىذا ا٤بعُب ال يوصف بو هللا تعاذل .

 . ٩با ٫بن فيوأم : يف خبلصنا ( َقْد َجاءْت ُرُسُل رَبَِّنا اِبحْلَقِّ فَػَهل لََّنا ِمن ُ َفَعاء فَػَيْشَفُعوْا لََنا ) 
 (.كيقولوف ىؤالء شفعاؤان عند هللا)لٌشفاعة، كىم ييسٌموف أصنامهم شفعاء قاؿ تعاذل "كالشفعاء" ٝبع شفيع كىو الذم يسعى اب

 ا .إذل الدار الدني( َأْو نُػَردُّ ) 
َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَمُل )  تػىنىا نػيرىدُّ كىال)  كما قاؿ تعاذل (فَػنَػْعَمَل َغيػْ ًت رىبًٌنىا كىنىكيوفى  كىلىٍو تػىرىل ًإٍذ كيًقفيوا عىلىى النَّاًر فػىقىاليوا ايى لىيػٍ نيكىذًٌبى ًَبايى

ا ٥بىيٍم مىا كىانيوا ٱبيٍفيوفى ًمٍن قػىٍبلي كىلىٍو ريدُّكا لىعىاديكا ًلمىا نػيهيوا عىٍنوي كىًإنػَّ   ( . هيٍم لىكىاًذبيوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى * بىٍل بىدى
 و .دىم فيخسركا أنفسهم بدخو٥بم النار كخلو  أم: قد (َقْد َخِسُروْا أَنُفَسُهْم ) 
ُهم مَّا َكانُوْا يَػْفتَػُروَف )  أم: ذىب عنهم ما كانوا يعبدكهنم من دكف هللا فبل ينصركهنم، كال يشفعوف ٥بم كال ينقذكهنم ٩با  (َوَضلَّ َعنػْ

 ىم فيو.
 سيلي رىبًٌنىا اب٢بق فػىهىل لَّنىا ًمن شيفىعىآءى يػىٍوـى أيىٍيت أتىًٍكيليوي يػىقيوؿي الذين نىسيوهي ًمن قػىٍبلي قىٍد جىآءىٍت ري  )قولو تعاذل  : يقاؿ الشنقيط

 ( .فػىيىٍشفىعيوٍا لىنىآ أىٍك نػيرىدُّ فػىنػىٍعمىلى غىيػٍرى الذم كينَّا نػىٍعمىلي 
: جاءت اب٢بق ، كيتمنوف أحد أمرين بْب تعاذل يف ىذه اآلية الكرٲبة : أف الكفار ، إذا عاينوا ا٢بقيقة يـو القيامة يقركف أبف الرسل

م شفعاء فينقذكىم ، أك يردكا إذل الدنيا ليصدقوا الرسل ، كيعملوا ٗبا يرضي هللا ، كدل يبْب ىنا ىل يشفع ٥بم أحد؟ أف يشفع ٥ب
 ؟  ؟ كىل اعَبافهم ذلك بصدؽ الرسل ينفعهم كىل يردكف؟ كماذا يفعلوف لو ردكا

 :كلكنو تعاذل بْب ذلك كلو يف مواضع أخر ، فبْب : أهنم ال يشفع ٥بم أحد 
 ( .فىمىا تىنفىعيهيٍم شىفىاعىةي الشافعْب  )اآلية ، كقولو  (فىمىا لىنىا ًمن شىاًفًعْبى  ) بقولو

 :وبني أِنم ال يردوف ِف مواضع متعددة 
ٍعنىا فارجعنا نػىٍعمىٍل صىا٢ًبان  )كقولو    ًكسيوٍا ريءيكًسًهٍم ًعندى رىهبًًٌٍم رىبػَّنىآ أىٍبصىٍرانى كى٠بًى نىا آلتػىيػٍنىا كيلَّ  كىلىٍو ترل ًإًذ اجملرموف انى ًإانَّ ميوًقنيوفى كىلىٍو ًشئػٍ
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 ( .نػىٍفسو ىيدىاىىا كلكن حىقَّ القوؿ ًمِبًٌ ألىٍمؤلىفَّ جىهىنَّمى ًمنى ا١بنة كالناس أىٍٝبىًعْبى 
 .دليل على أف النار كجبت ٥بم ، فبل يردكف ، كال يعذركف ( كلكن حىقَّ القوؿ ًمِبًٌ ألىٍمؤلىفَّ جىهىنَّمى ) فقولو 

آءىكيمي ػػػػػػػػػٍم مَّا يػىتىذىكَّري ًفيًو مىن تىذىكَّرى كىجى ػػػػػػكىىيٍم يىٍصطىرًخيوفى ًفيهىا رىبػَّنىآ أىٍخرًٍجنىا نػىٍعمىٍل صىا٢ًبان غىيػٍرى الذم كينَّا نػىٍعمىلي أىكىدلٍى نػيعىمًٌرٍكي  )كقولو  
 ( .النذير 

يها. كإنذار الرسل ، كىو دليل على عدـ ردىم إذل الدنيا مرة أخرل ، فصرح أبنو قطع عذرىم يف الدنيا. ابإلمهاؿ مدة يتذكركف ف
ٍب دىٍعوىتىكى كىنػىتًَّبًع ) جواابن لقو٥بم ( أىكىدلٍى تكونوا أىٍقسىٍمتيٍم مًٌن قػىٍبلي مىا لىكيٍم مًٌن زىكىاؿو  )كأشار إذل ذلك بقولو  ٍرَنى إذل أىجىلو قىرًيبو ٪بًُّ أىخًٌ

 . (الرسل 
فاعَبفنا ًبذينيوبًنىا فػىهىٍل إذل خيريكجو مًٌن  ) بعد قولو تعاذل عنهم ( أبًىنَّوي ًإذىا ديًعيى هللا كىٍحدىهي كىفىٍرُتيٍ كىًإف ييٍشرىٍؾ بًًو تػيٍؤًمنيوٍا  ذىًلكيم) كقولو  

كىتػىرىل الظا٤بْب لىمَّا رىأىكياٍ  )اآلية ، بعد قولو  ( كىتػىرىاىيٍم يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا خىاًشًعْبى ًمنى الذؿ يىنظيريكفى ًمن طىٍرؼو خىًفيٌو ) ، كقولو ( سىًبيلو 
فػىهىل لَّنىا ًمن شيفىعىآءى فػىيىٍشفىعيوٍا لىنىآ أىٍك  )اآلية بعد قولو  (قىٍد خسركا أىنٍػفيسىهيٍم  )، كقولو ىنا  (العذاب يػىقيوليوفى ىىٍل إذل مىرىدٌو مًٌن سىًبيلو 

 ( .نػيرىدُّ 
 لدنيا ، كعلى كجوب العذاب ، كأنو ال ٧بيص ٥بم عنو.فكل ذلك يدؿ على عدـ الرد إذل ا

 كبْب يف موضع آخر أهنم لو ردكا لعادكا إذل الكفر كالطغياف. 
 .اآلية  (كىلىٍو ريدُّكٍا لىعىاديكاٍ ًلمىا نػيهيوٍا عىٍنوي  ) كىو قولو

لمو أنو ال يوجد كيف يكوف لو كجد ، كيف ىذه اآلية الكرٲبة دليل كاضح على أنو تعاذل يعلم ا٤بعدـك ا٤بمكن الذم سبق يف ع 
كىلىٍو ريدُّكاٍ  )فهو تعلى أهنم ال يردكف إذل الدنيا مرة أخرل كيعلم ىذا الرد الذم ال يكوف لو كقع كيف يكوف كما صرح بو يف قولو 

كة تبوؾ ال ٰبضركهنا ألنو ىو الذم ثبطهم عنها ، كيعلم أف ا٤بتخلفْب من ا٤بنافقْب عن غز  (لىعىاديكٍا ًلمىا نػيهيوٍا عىٍنوي كىًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى 
 )اآلية ، كنظّب ذلك قولو تعاذل  (لىٍو خىرىجيوٍا ًفيكيم مَّا زىاديككيٍم ًإالَّ خىبىاالن كألىٍكضىعيوٍا ًخبلىلىكيٍم يػىبػٍغيونىكيمي الفتنة  )٢بكمة كما بينو بقولو 

ٍفنىا مىا هًبًٍم مًٌن ضيرٌو   إذل غّب ذلك من اآلايت. (لَّلىجُّوٍا يف طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى كىلىٍو رىًٞبٍنىاىيٍم كىكىشى
 .ال ينفعهم  (لىقىٍد جىآءىٍت ريسيلي رىبًٌنىا اب٢بق كنودكا  )كبْب يف مواضع أخر أف اعَبافهم ىذا بقو٥بم 

نًبًهٍم فىسيٍحقان ألىٍصحىاًب السعّب  )كقولو تعاذل  ، ك٫بو  (ٍت كىًلمىةي العذاب عىلىى الكافرين بلى كلكن حىقَّ  )، كقولو ( فاعَبفوا ًبذى
 ذلك من اآلايت. 

 الفوائد :
 هتديد ا٤بكذبْب بوعد هللا . -ُ
 أف أىل الكفر كالضبلؿ يعَبفوف يـو القيامة أف الرسل كانت على حق لكن ال ينفعهم ذلك .-ِ
 أف هللا ال يعذب أحدان إال بعد قياـ ا٢بجة عليو . -ّ
 .إثبات إرساؿ الرسل  -ْ
 أف الكافر ا٤بكذب ال تنفعو شفاعة . -ٓ
 أنو ال رجعة إذل الدنيا يـو القيامة ، ألف دار الدنيا ىي دار العمل ، فمن دل يعمل هبا يؤمن كيتوب فلن يرجع . -ٔ
ا٢بث على استغبلؿ الدنيا ابلطاعات كاألعماؿ الصا٢بات ، ألهنا دار عمل ، فاليـو عمل كال حساب ، كغدان حساب كال -ٕ
 مل .ع
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ـٍ ُثَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش يُػْغِشي )  اللَّْيَل النػََّهاَر َيْطُلُبُو َحِثيثًا َوالشَّْمَس ِإفَّ رَبَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِف ِستَِّة َأايَّ
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي )َواْلَقَمَر َوالنَُُّبوـَ ُمَسخََّراٍت  َِْمرِِه َأاَل َلُو اخْلَْلُق   ( .( َٗ٘واأْلَْمُر تَػَباَرَؾ اَّللَّ

 [ . ْٓ] األعراؼ : 
---------- 

ـٍ )   أم أكجدٮبا من العدـ على كجو اإلحكاـ كاإلتقاف . (ِإفَّ رَبَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِف ِستَِّة َأايَّ
 خلق ىذا العادل : ٠باكاتو كأرضو ، كما بْب ذلك يف ستة أايـ ، كما أخرب بذلك يف غّب ما آية  ٱبرب تعاذل أبنو:  قاؿ ابن كثري

كفيو اجتمع ا٣بلق كلو، كفيو  -من القرآف ، كالستة األايـ ىي : األحد ، كاالثنْب ، كالثبلَثء ، كاألربعاء، كا٣بميس، كا١بمعة 
 خلق آدـ ، عليو السبلـ.

(  ) ـٍ  ٥با يـو األحد ، كآخرىا يـو ا١بمعة .أك ِف ِستَِّة َأايَّ
 : كتظاىرت األحاديث الصحاح أف ا٣بلق ابتدئ يـو األحد ، كخلق آدـ يـو ا١بمعة آخر األشياء . قاؿ ابن عطية

 ـو ( من يـو األحد إذل آخر يـو ا١بمعة. قاؿ القرطيب  : قولو تعاذل ) يف ًستًَّة أىايَّ
 كفيو اجتمع ا٣بلق كلو، كفيو -حد، كاالثنْب، كالثبلَثء، كاألربعاء، كا٣بميس، كا١بمعة كالستة األايـ ىي: األ:  وقاؿ ابن كثري

 خلق آدـ، عليو السبلـ.
 : وقد اختلف ِف مقدار ىذه األايـ 

 كأايمنا ىذه .فقيل : 
 ألف هللا أطلقها ، كإذا أطلق ٰبمل على ا٤بعركؼ ا٤بعهود كىي أايمنا ىذه .

 سنة .كل يـو مقدار ٟبسْب ألف وقيل : 
 ا٤براد ابليـو ٢بظة .وقيل : 
 األكؿ .والراجح 

 فإف قيل : أليس هللا بقادر على أف ؼللقها ِف حلَّة ؟ 
 بلى ، ألف أمره إذا أراد شيئان أف يقوؿ لو كن فيكوف .فاجلواب : 

بحانو ليس ٥با حدكد ، فمن ا٤بقرر عند أىل اإلٲباف الراسخ كالتوحيد الكامل أف ا٤بوذل جل كعبل قادر على كل شيء ، كقدرتو س
فلو سبحانو مطلق القدرة ككماؿ اإلرادة ، كمنتهى األمر كالقضاء ، كإذا أراد شيئان كاف كما أراد كيف الوقت الذم يريد ، كابلكيفية 

 . الٍب أرادىا سبحانو كتعاذل
 كاضحان ال لبس فيو كال غموض . على تقرير ىذا األمر كبيانو بياانن  كقد تواترت النصوص القطعية من كتاب ربنا كسنة نبينا 

 قاؿ تعاذل ) بديع السموات كاألرض كإذا قضى أمران فإ٭با يقوؿ لو كن فيكوف ( . 
قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب يف تفسّب ىذه اآلية الكرٲبة ) يبْب بذلك تعاذل كماؿ قدرتو ، كعظيم سلطانو ، كأنو إذا قدر أمران كأراد كونو 

كاحدة _ فيكوف ، أم فيوجد على كفق ما أراد كما قاؿ تعاذل : ) إ٭با أمره إذا أراد شيئان أف يقوؿ  فإ٭با يقوؿ لو كن _ أم : مرة
 لو كن فيكوف ( .

 كقاؿ تعاذل  ) ...قاؿ كذلك هللا ٱبلق ما يشاء ، إذا قضى أمران فإ٭با يقوؿ لو كن فيكوف ( .
 كن فيكوف ( .  كقاؿ تعاذل  ) ىو الذم ٰبي كٲبيت فإذا قضى أمران فإ٭با يقوؿ لو



72 

 

 كقاؿ تعاذل  ) كما أمران إال كاحدة كلمح ابلبصر ( .
( : ) كىذا إخبار عن نفوذ مشيئتو يف خلقو ، كما أخرب  ُِٔ/ْيف تفسّبه ىذه اآلية )  -رٞبو هللا تعاذل  -قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 

حدة ال ٫بتاج إذل توكيد بثانية ، فيكوف ذلك الذم بنفوذ قدره فيهم فقاؿ : ) كما أمران إال كاحدة ( أم إ٭با ممر ابلشيء مرة كا
 : ممر بو حاصبلن موجودان كلمح البصر ، ال يتأخر طرفة عْب ، كما أحسن ما قاؿ بعض الشعراء

 .إذا ما أراد هللا أمران فإ٭با يقوؿ لو كن قولة فيكوف ( أ.ىػ
 كإ٭با خلقها يف ستة أايـ ٢بكمتْب :

 ات يَبتب بعضها على بعض ، فرتب هللا بعضها على بعض حٌب أحكمها .أف ىذه ا٤بخلوقاحلكمة األوىل : 
 أف هللا علم عباده التؤدة كالتأين ، كأف األىم إحكاـ الشيء ال الفراغ منو .احلكمة الثانية : 

فى اًبلًَّذم خىلىقى اأٍلىٍرضى ىذه األايـ أربعة منها لؤلرض ، كيوماف للماء ، كما فصل ذلك يف سورة فصلت : ) قيٍل أىإًنَّكيٍم لىتىٍكفيريك  -
 يف يػىٍومىٍْبً ( .

 كلو أراد خلقها يف ٢بظة لفعل ؛ إذ ىو القادر على أف يقوؿ ٥با   -أم ستة أايـ  -: كذكر ىذه ا٤بدة  قاؿ اإلماـ القرطيب
 : كوين فتكوف ، كلكنو أراد

o أف يعلم العباد الرفق كالتثبت يف األمور . 
o عد شيءكلتظهر قدرتو للمبلئكة شيئان ب .... 
o  كحكمة أخرل : خلقها يف ستة أايـ ؛ ألف لكل شيء عنده أجبلن ، كبٌْب هبذا ترؾ معا١بة العصاة ابلعقاب ؛ ألف لكل

 شيء عنده أجبلن ... ( .
 فإف قيل : فهبل خلقها يف ٢بظة ، فإنو قادر ؟ فعنو ٟبسة أجوبة وقاؿ ابن اجلوزي : : 

 . ران تستعظمو ا٤ببلئكة كمن يشاىده ، ذكره ابن األنبارمأحدىا : أنو أراد أف يوقع يف كل يـو أم
 . كالثاين : أنو التثبت يف ٛبهيد ما خيلق آلدـ كذريتو قبل كجوده ، أبلغ يف تعظيمو عند ا٤ببلئكة

ولو ) كن كالثالث : أف التعجيل أبلغ يف القدرة ، كالتثبيت أبلغ يف ا٢بكمة ، فأراد إظهار حكمتو يف ذلك ، كما يظهر قدرتو يف ق
 .  فيكوف( 

 . كالرابع : أنو عٌلم عباده التثبت ، فإذا تثبت مىٍن ال يىزًؿُّ ، كاف ذك الزلل أكذل ابلتثبت
 .كا٣بامس : أف ذلك اإلمهاؿ يف خلق شيء بعد شيء ، أبعد من أف يظن أف ذلك كقع ابلطبع أك ابالتفاؽ . ( ا.ىػ

 مدرجان مع القدرة على إبداعها دفعة دليل على االختيار ، كاعتبار ) ... كيف خلق األشياء  وقاؿ القاضي أبو السعود
 .للنظار ، كحث على التأين يف األمور ( ا.ىػ

  ًَّفإف قيل : ما ا١بواب : عن حديث أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى أىخىذى رىسيوؿي اّلل  خىلىقى اّللَّي عىزَّ كىجىلَّ التػٍُّربىةى يػىٍوـى السٍَّبتً » بًيىًدم فػىقىاؿى 
ًء  كىخىلىقى النُّورى يػىٍوـى األىٍرًبعىاًء كىبىثَّ ًفيهىا كىخىلىقى ًفيهىا ا١ٍبًبىاؿى يػىٍوـى األىحىًد كىخىلىقى الشَّجىرى يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍْبً كىخىلىقى اٍلمىٍكريكهى يػىٍوـى الثُّبلىَثى

ـى  ا١بٍيميعىًة يف آًخًر ا٣بٍىٍلًق كىًِف آًخًر سىاعىةو ًمٍن سىاعىاًت ا١بٍيميعىًة ًفيمىا بػىٍْبى  بػىٍعدى اٍلعىٍصًر ًمٍن يػىٍوـً  الدَّكىابَّ يػىٍوـى ا٣بٍىًميًس كىخىلىقى آدى
 اٍلعىٍصًر ًإذلى اللٍَّيل ( ركاه مسلم .

 فإنو يقتضي أف األايـ سبعة .
 فا١بواب : أف احملققْب من العلماء على تضعيفو .

سماكات كاألرض كما فيهما ُت يف ستة أايـ : يوماف للسماء ، كأربعة أايـ ٤بخالفتو ظاىر القرآف الكرمي ، الذم يصرح أبف خلق ال
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ادنا ذىًلكى رىبُّ اٍلعىالىًمْبى . لؤلرض كما فيها ، كما قاؿ تعاذل ) قيٍل أىئًنَّكيٍم لىتىٍكفيريكفى اًبلًَّذم خىلىقى اأٍلىٍرضى يًف يػىٍومىٍْبً كى٘بىٍعىليوفى لىوي  أىٍندى
ـو سىوىاءن لًلسَّائًًلْبى . مثيَّ اٍستػى كىجىعىلى ًفيهىا رىكىاسً  رىؾى ًفيهىا كىقىدَّرى ًفيهىا أىقٍػوىاتػىهىا يف أىٍربػىعىًة أىايَّ وىل ًإذلى السَّمىاًء كىًىيى ديخىافه فػىقىاؿى يى ًمٍن فػىٍوًقهىا كىابى

نىا طىائًًعْبى . فػىقىضى  نٍػيىا ٥بىىا كىًلؤٍلىٍرًض اٍئًتيىا طىٍوعنا أىٍك كىٍرىنا قىالىتىا أىتػىيػٍ اىينَّ سىٍبعى ٠بىىاكىاتو يف يػىٍومىٍْبً كىأىٍكحىى يًف كيلًٌ ٠بىىاءو أىٍمرىىىا كىزىيػَّنَّا السَّمىاءى الدُّ
 ٗبىصىابًيحى كىًحٍفظنا ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليم ( .

 البيهقي ، كابن تيمية ، كابن القيم .، ك  ك٩بن ضعفو : علي بن ا٤بديِب ، كالبخارم ، كٰبٓب بن معْب ، كعبد الرٞبن بن مهدم
 كقاؿ بعضهم : عن أيب ىريرة عن كعب ، كىو أصح .  ) التاريخ الكبّب ( . "قاؿ اإلماـ البخارم رٞبو هللا

كقاؿ ابن تيمية : ككذلك ركل مسلم : ) خلق هللا الَببة يـو السبت ( ، كانزعو فيو من ىو أعلم منو ، كيحٓب بن معْب ، 
، كا٢بجة مع ىؤالء ، فإنو قد ثبت ابلكتاب كالسنة  ّبٮبا ، فبينوا أف ىذا غلط ، ليس ىذا من كبلـ النيب كالبخارم ، كغ

كاإلٝباع أف هللا تعاذل خلق السموات كاألرض يف ستة أايـ ، كأف آخر ما خلقو ىو آدـ ، ككاف خلقو يـو ا١بمعة ، كىذا ا٢بديث 
 د .لسبعة ، كقد ريكم إسناد أصح من ىذا أف أكؿ ا٣بلق كاف يـو األحا٤بختلف فيو يقتضي أنو خلق ذلك يف األايـ ا

 عبل كارتفع على العرش ، كأما كيفية ذلك فاهلل أعلم بكيفيتو .: أم  ( اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش ) ُثَّ 

  : ذلك السقف احمليط اب٤بخلوقات ، كىو من أعظم ا٤بخلوقات .والعرش 
 . كيف اآلية إثبات العرش 

 : لغة عبارة عن السرير الذم للملك ، ٠بي عرشان الرتفاعػػو عليو  والعرش
: ىو العرش الذم أضافو هللا لنفسو كىو سرير عظيم ذك قوائم ٙبملو ا٤ببلئكة كىو كالقبة على العادل ، كىو سقف ىذه  و رعاً 

 وقد وصفو هللا  وصاؼ عَّيمة .ا٤بخلوقات ، 
 وصفو ابلعَّمة :

 عظيم ( .قاؿ تعاذل ) كرب العرش ال
 ووصفو  نو كرمي :

 قاؿ تعاذل ) فتعاذل هللا ا٤بلك ا٢بق ال إلو إال ىو رب العرش العظيم ( .
 ومدح نفسو سبحانو  نو ذو عرش :

 كما قاؿ تعاذل )رفيع الدرجات ذك العرش ( .
 وأخرب سبحانو أف للعرش ٓتلة :

 قاؿ تعاذل ) الذين ٰبملوف العرش كمن حولو ... ( .
 ) كٰبمل عرش ربك فوقهم يومئذ ٜبانية ( .كقاؿ تعاذل 

 وأخرب سبحانو أف عر و كاف على ادلاء قبل أف ؼللق السموات واألرض :
 قاؿ تعاذل ) كىو الذم خلق السموات كاألرض يف ستة أايـ ككاف عرشو على ا٤باء ( .

 أف العرش فوؽ الفردوس : وأخرب النيب 
 إنو كسط ا١بنة كأعلى ا١بنة كفوقو عرش الرٞبن ( .) إذا سألتم هللا فاسألوه الفردكس ف قاؿ 

 ولو قوائم :
 )ال ٚبّبكا بْب األنبياء، فإف الناس يصعقوف فأكوف أكؿ من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ...(. قاؿ 
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  بللو من غّب تكييف .إثبات أف هللا مستو على عرشو ، كىذا معتقد أىل السنة كا١بماعة ، استواء يليق ٔب اآليةيف ىذه 
 كقد ذكر هللا استوائو على العرش يف سبع مواضع من القرآف .

 كقد فسر أىل التعطيل االستواء ٗبعُب االستيبلء ، كاستدلوا بقوؿ الشاعر :
 قد استول بشر على العراؽ     من غّب سيف أك درىم راؽ                                  

 لو .لكن ىذا البيت ال يعرؼ قائ
أم : يذىب ظبلـ ىذا بضياء ىذا ، كضياء ىذا بظبلـ ىذا ، ككل منهما يطلب اآلخر  ( يُػْغِشي اللَّْيَل النػََّهاَر َيْطُلُبُو َحِثيثًا) 

كىآيىةه ٥بىيمي  )طلبنا حثيثنا ، أم : سريعنا ال يتأخر عنو ، بل إذا ذىب ىذا جاء ىذا ، كإذا جاء ىذا ذىب ىذا ، كما قاؿ تعاذل 
هي مىنىازًؿى حىٌبَّ عىادى  ٍيلي نىٍسلىخي ًمٍنوي النػَّهىارى فىًإذىا ىيٍم ميٍظًلميوفى كىالشٍَّمسي ٘بىٍرًم ًلميٍستػىقىرٌو ٥بىىا ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اللَّ  اٍلعىًليًم * كىاٍلقىمىرى قىدٍَّرانى

بىًغي ٥بىىا أىٍف تيٍدرً  اٍلعيٍرجيوًف اٍلقىًدمًي * ال الشٍَّمسي يػىنػٍ كىال اللٍَّيلي سىاًبقي  )قولو  ( .ؾى اٍلقىمىرى كىال اللٍَّيلي سىاًبقي النػَّهىاًر كىكيلّّ يف فػىلىكو يىٍسبىحيوفى كى
 .   ) تفسّب ابن كثّب ( .أم : ال يفوتو بوقت يتأخر عنو ، بل ىو يف أثره ال كاسطة بينهما  (النػَّهىاًر 

 : أىٍغشىاهي الشيءي يغشيو. إذا جعلىو غشاءن لو كساترنا كمغطينا لو.  (هىارى يػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّ )  كمعُبى  قاؿ الشنقيطي : العربي تقوؿي
 معناه: ٯبعلي الليلى ميٍغًشينا للنهاًر، أم: ميغىطًٌينا ضوءى النهاًر بظبلًمو، يذىبي بضوًء النهاًر كيغطي ضوءىه بظبلـً الليًل.

ـي عليو، أم: كىيػيٍغًشي النهاري الليلى أيضنا، فيأيت ضوءي النهاًر  كىذا من غرائًب صنًعو كعجائًب آايتًو. كيف اآليةً  ٧بذكؼه دىؿَّ ا٤بقا
 ( كىالشٍَّمسي ٘بىٍرًمّٕكىآيىةه ٥بَّيٍم اللٍَّيلي نىٍسلىخي ًمٍنوي النػَّهىارى فىًإذىا ىيم مٍُّظًلميوفى ))كىيٍغشىى ظبلـى الليًل فػىييٍذًىبيوي كٰبل ٧بلَّو، كما قاؿ: 

 -جل كعبل  -فاإلتيافي ابلليًل بدؿى النهاًر كاإلتيافي ابلنهاًر بدؿى الليًل من أعظًم آايًت اّللًَّ ( ٥بَّىا ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليًم  ًلميٍستػىقىرٌو 
اًف من أعظًم نًعىًم اّللًَّ على الدالة على أنو ا٤بعبودي كحدىه، كأنو الربُّ كحدىه، كمع كوًف الليًل كالنهاًر آيتْب فػىهيمىا أيضنا نعمتاًف عظيمت

ى أهنما آيتاًف بقولًو ٍلًقًو، فهما جامعاًف بْبى كوهًنما آيتْب ككوهنما نعمتْب، كىبْبَّ تًًو اللٍَّيلي كىالنػَّهىار)  خى ى أهنما نعمتاًف  ( كىًمٍن آايى كىبػىْبَّ
ا ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة قيٍل أى )كآيتاًف يف مواضعى كثّبةو من أصرًحها سورةي القصًص حيث قاؿ فيها:  رىأىيٍػتيٍم ًإٍف جىعىلى اّللَّي عىلىٍيكيمي اللٍَّيلى سىٍرمىدن

ٍتًيكيٍم ًبًضيىاءو أىفىبلى تىٍسمىعيوفى ) ا ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً ُٕمىٍن ًإلىوه غىيػٍري اّللًَّ أيى مىٍن ًإلىوه غىيػٍري اّللًَّ  ( قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف جىعىلى اّللَّي عىلىٍيكيمي النػَّهىارى سىٍرمىدن
ٍتًيكيم بًلىٍيلو تىٍسكينيوفى ًفيًو أىفىبلى تػيٍبًصريكفى  ى أهنما نعمتاًف بعدى بياًف أهنما آيتاًف قاؿ:  (أيى كىًمن رٍَّٞبىًتًو جىعىلى لىكيمي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى )مث بػىْبَّ

 يعًِب النهار. ( لًتىٍسكينيوا ًفيوً 
مينىاًسبنا للسكوًف كا٥بدكًء كعدـً ا٢بركًة ليسَبيحى الناسي من كىدًٌ األعماًؿ كالتعًب يف النهاًر، مث ٯبعلي النهارى ميًضيئنا فجعل الليلى ميٍظًلمنا 

 . ميًنّبنا مينىاًسبنا لًبىثًٌ الناًس يف حوائًجهم كاكتساًب معايشهم يف نورو ساطعو من غًّب فتيلةو كالى زيتو كالى حاجةو إذل مؤنة
  أم : يغطيو بو، يعِب أنو تعاذل أييت ابلليل على النهار، فيغطيو كيلبسو،  (يػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّهىارى  )كقولو تعاذل :  سيقاؿ اآللو

 حٌب يذىب بنوره ، كيصّب ا١بو مظلمان ، بعد ما كاف مضيئان .
 تو الٌتغطٌية كالغٌم.كاإلغشاء كالٌتغشية : جعل الٌشيء غاشيان ، كالغىٍشي كالغشياف حقيق:  وقاؿ ابن عا ور 

 ء .كالغشي مستعار لئلخفا،  أٌف هللا ٯبعل أحدٮبا غاشيان اآلخر (يغشى الليل النهار  )فمعُب 
 ًثيثنا: قولو تعاذل )  قاؿ الشنقيطي ًثيثنا  ( يىٍطليبيوي حى : أصلي ا٢بثًٌ لغًة العرًب: اإلسراعي كاالستعجاؿي . أم: يطلبيو طىلىبنا حى ا٢بثيثي

ًٍهليوي دقيقةن، عندما ينتهي كقتي النهاًر فإذا الليلي يطلبيو طلبنا مسرعنا فيحلُّ ٧بلَّو يف أسرًع ما يكوفي،  مسرعنا غايةى  اإلسراًع فبلى ٲبي
 كليس بينىهما كاسطةه ٕبيث تكوفي ليست من النهاًر كالى من الليلً 

كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيوـى )  ذا ا٢برؼى عامةي القراًء ما عدا ابنى عامرو قرأ ى ( َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنَُُّبوـَ ُمَسخََّراٍت  َِْمرِهِ  )
ًإفَّ رىبَّكيمي اّللَّي الًَّذم )  ( السَّمىاكىاتً )  معطوفاته على قولًو(  الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى )  بنصًب األ٠باًء األربعًة؛ فقوليو ( ميسىخَّرىاتو أبًىٍمرًهً 
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، كخلقى النجوـى يف حاًؿ كوًف ا٤بذكوراًت مسخراتو أبًىٍمرًًه. ( خىلىقى السَّمىاكىاتً   كخلقى الشمسى كالقمرى
ييٍطًلعيهىا يف كيلًٌ ( كىجىعىٍلنىا ًسرىاجنا كىىَّاجنا )  كالتسخّبي: التذليلي. فقد سىخَّرى الشمسى ٤بنافًع ىذا ا٣بٍىٍلًق؛ كألهنا آيةه عيٍظمىى كما قاؿ

، كيسّبىا ٕبسابو معلوـو  طرقها كسّبىا بتسخًّب رىبًٌ العا٤بْبى دائبة. ككذلك سىخَّرى القمرى على سىٍّبًًه ا٤بعتاًد، كحساًبو ا٤بعركًؼ،  يوـو
، ككذلك سىخَّرى النجوـى ليهتدمى هبا خىٍلقيوي، كليزينى هبا السماءى، كيطردى هبا الشياطْبى  . نعرؼي هبما عددى السنْب كالشهوًر كا٢بسابى

ٍلًقًو منهافهذه ا٤بخلوقاتي الع ـي العلويةي سىخَّرىىىا خالقي السماكاًت كاألرًض لبلعتباًر هبا، ك٤بنافًع خى  . ظا
 ا )أال( حرؼي استفتاحو كتنبيوو. )لو( أم: ّللًًَّ )جل كعبل( كحدىه }ا٣بٍىٍلقي{ ألنو خالقي كيلًٌ شيءو. ( َأاَل َلُو اخْلَْلُق َواأْلَْمرُ )  

ٍرتىوي فقد خىلىٍقتىوي.كأصلي ا٣بلًق يف لغًة العرًب  ا ، فىكيلُّ شيءو قىدَّ  لتقديري
 يعًِب: ٱبىٍليقيهىا كىيػيقىدًٌريىىا مث يربؤىا كىيػىٍفرًيهىا كينجزىا. (  ا٣بٍىاًلقي اٍلبىارًئي )  كما قاؿ

، أيمر ٗبا شاءى أبكامرً (  اأْلَْمرُ ) و  ، ىو الذم كحدىه لو األمري ه الكونيًة كأكامرًه الشرعيًة، فبلى أىٍمرى  ألىفَّ اّللَّى خالقي كيلًٌ شيءو، كلو األمري
 كونيِّا قدرايِّ إال لو، كال أمر شرعيِّا دينيِّا إال لو.

  ه اآلية على أف القرآف غّب ٨بلوؽ قاؿ تعاذل : ) أال لو ا٣بلق كاألمر ( .ذاستدؿ أىل السنة هب ( اأْلَْمرُ ) و 
 كذلك أكحينا إليك ركحان من أمران ( .فجعل ا٣بلق غّب األمر ، كالقرآف من األمر ، لقولو : ) ك 

 كقاؿ : ) كذلك أمر هللا نزلو إليكم ( .
ثػيرىٍت بركاتيو كخّباتيو. كىاّللَّي  -جل كعبل -معناه: تػىعىاظىمى كىتػىقىدَّسى كىتػىنػىزَّهى ( تَػَباَرَؾ اَّللَُّ َربُّ اْلَعاَلِمنَي  )  : )تفاعل( إذا كى  -كأصلي تػىبىارىؾى

ٍلًقًو.ىو ا٤بتعا -جل كعبل   رل ا٤بتنزهي عن كيلًٌ شيءو، ا٤بتقدسي األعظمي، الذم ييًفيضي ا٣بّبى على خى
اًء بػيريكجنا ] كىجىعىلى ًفيهىا ًسرىاجنا كىقىمىرنا ميًنّبنا  تعاذل )كما قاؿ   ( .تػىبىارىؾى الًَّذم جىعىلى يف السَّمى

ك ا٤بلك كلو ، كلك ا٢بمد كلو ، كإليك يرجع األمر كلو ، اللهم ل)  –كركم مرفوعا  -كيف الدعاء ا٤بأثور ، عن أيب الدرداء 
 و ( .أسألك من ا٣بّب كلو ، كأعوذ بك من الشر كل

 الرب ىو ا٤بالك ا٤بتصرؼ ا٤بعبود ا٤بدبر لشؤكف خلقو ا٤بريب ٥بم ابلنعم الظاىرة كالباطنة .( َربُّ اْلَعاَلِمنَي ) 
 : اختلف ما ا٤براد ابلعا٤بْب على أقواؿ  العادلني: 

 : كل موجود سول هللا ، كىذا قوؿ قتادة كرجحو القرطيب كابن كثّب .  قيل

 : أىل كل زماف عادل لقولو تعاذل ) أأتتوف الذكراف من العا٤بْب ( أم من الناس . وقيل
 : ا١بن كاإلنس ، لقولو تعاذل ) ليكوف للعا٤بْب نذيران ( . وقيل
 ن كا٤ببلئكة كالشياطْب .: العادلى عبارة عما يعقل كىم اإلنس كا١ب وقيل

، ألنو شامل لكل ٨بلوؽ كموجود ، كدليلو قولو تعاذل ) قاؿ فرعوف كما رب العا٤بْب . قاؿ رب السموات  والصحيح األوؿ
 كاألرض كما بينهما ( .

 : العادلني : ْتع عاََل 
 مأخوذ من العىبلمة ، ألهنم عىلمه على خالقًهم كصانعهم ، كىذا ىو الصحيح  قيل : 
 كعلى انفراده اب٤بلك . وف ىذا ا٣بلق يف كل فرد منو ، كيف جزء منو ، آية تدؿ على كحػدانية هللا كعلى عظمتفإ

 كيف ييعصى اإللوي      أـ كيف ٯبحد ا١باحدي   فواعجبان          قاؿ الشاعر :
 و كاحدي ػػػدؿ على أنػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػو آيةه       يءو لػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػكيف ك                      
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ايتو أًليكرل اأٍلىٍلبىابً قاؿ تعاذل )  ( . ًإفَّ يًف خىٍلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر آلى
أبراج ،  كسئل بعض األعراب عن كجود هللا فقاؿ : إف البعر ليدؿ على البعّب ، كإف أثر األقداـ ليدؿ على ا٤بسّب ، فسماء ذات

 كأرض ذات فجاج ، كٕبار ذات أمواج أال يدؿ على كجود اللطيف ا٣ببّب .
 جسمك كركحك فيو من اآلايت ما يبهر العقوؿ .

 مأخوذ من الًعلم ، ألف ىذا ا٣بلق ال يصدر إال عن علم كمعرفة أبحوا٥بم . وقيل :
 : تطلق أحياانن كيراد بو اإلنس كا١بن : العادلني 

 بارؾ الذم نزؿ الفرقاف على عبده ليكوف للعا٤بْب نذيران ( .كما قاؿ تعاذل ) ت
 كأحياانن تطلق على البشر :

 كقولو تعاذل ) أأتتوف الذكراف من العا٤بْب
 الفوائد :

 أف ا٣بالق لكل شيء ىو هللا .-ُ
 أف الذم ال ٱبلق ال يستحق أف يعبد . -ِ

ابن كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي ايى أىيػُّهىا النَّاسي ضيًربى مىثىله فىاٍستى قاؿ تعاذل )  ( . ًمعيوا لىوي ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اّللًَّ لىٍن ٱبىٍليقيوا ذيابى
ٍيئان كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى كقاؿ تعاذل )  ( . أىييٍشرًكيوفى مىا ال ٱبىٍليقي شى
 ( . ديكنًًو بىًل الظَّاًلميوفى يف ضىبلؿو ميًبْبو ىىذىا خىٍلقي اّللًَّ فىأىريكين مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن كقاؿ تعاذل )

 إثبات استواء هللا على عرشو استواء يليق ٔببللو .-ّ
 إثبات علو هللا تعاذل . -ْ
 قدرة هللا العظيمة يف جعل الليل كالنهار يتعاقباف . -ٓ
 حق للعبادة .حكمة هللا يف خلق الشمر كالقمر كالنجـو تسخّبان للناس كآية تدؿ على أنو ا٤بست -ٔ
 أف كل شيء أبمر هللا . -ٕ
 ىػػػُّْٕ/ رمضاف /  ُبركة هللا على الناس .         -ٖ
 ( ( ٘٘اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّو ال ػلُِبُّ اْلُمْعَتِديَن ) )
 [ . ٓٓ] األعراؼ :  

---------- 
 ـ بدعائو كسؤالو .ىذا أمر من هللا تعاذل أف نقو (  اْدُعوا رَبَُّكمْ ) 

 كقد أمر هللا بسؤالو فقاؿ ) كاٍسأىليوا اّللَّى ًمٍن فىٍضًلًو ( .
 ) من دل يسأؿ هللا يغضب عليو ( . كيف الَبمذم عن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 كاستحق الغضب ألمرين :
 ألنو ترؾ ٧ببوابن هلل ، فإف هللا ٰبب أف يسأؿ ، ذكر ذلك ا٤بناكم . األوؿ :
 ألف تٍرؾ الدعاء دليل على االستغناء عن هللا ، ذكر ذلك ا٤بباركفوم . والثاين :

ٝباعة من أصحابو على أف ال يسألوا الناس شيئان منهم :  كيف النهي عن سؤاؿ ا٤بخلوؽ أحاديث كثّبة أيضان ، كقد ابيع النيب 
 أحدان أف يناكلو .أبو بكر ، كأبو ذر ، كثوابف ، ككاف أحدىم يسقط سوطو أك خطاـ انقتو فبل يسأؿ 
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 : كاعلم أف سؤاؿ هللا تعاذل دكف خلقو ىو ا٤بتعْب عقبلن كشرعان كذلك من كجوه متعددة 
أف السؤاؿ فيو بذؿ ٤باء الوجو كذلة للسائل ، كذلك ال يصلح إال هلل كحده ، كىذا ىو حقيقة العبادة الٍب ٱبتص هبا اإللو  منها :
 ا٢بق .

 اللهم كما صنت كجهي عن السجود لغّبؾ فصنو عن ا٤بسألة لغّبؾ . كاف اإلماـ أٞبد يقوؿ يف دعائو :
ك٥بذا كاف عقوبة من أكثر ا٤بسألة بغّب حاجة أف أييت يـو القيامة كليس على كجهو مزعة ٢بم كما ثبت يف الصحيحْب ، ألنو 

سي ، فيصّب عظمان بغّب ٢بم ، أذىب عز كجهو كصيانتو كماءه يف الدنيا ، فأذىب هللا من كجهو يف اآلخرة ٝبالو كهباءه ا٢ب
 كيذىب ٝبالو كهباؤه ا٤بعنوم ، فبل يبقى لو عند هللا كجاىة .

أف يف سؤاؿ هللا عبودية عظيمة ، ألهنا إظهار لبلفتقار إليو ، كاعَباؼ بقدرتو على قضاء ا٢بوائج ، كيف سؤاؿ ا٤بخلوؽ  ومنها :
 عنها ، فكيف يقدر على ذلك لغّبه .ظلم ، ألف ا٤بخلوؽ عاجز عن جلب النفع لنفسو كدفع الضر 

 قاؿ بعض السلف : إين ألستحي من هللا أف أسألو الدنيا كىو ٲبلكها فكيف أسأ٥با ٩بن ال ٲبلكها ؟ يعِب ا٤بخلوؽ .
 أف هللا ٰبب أف ييسأؿ ، كيغضب على من ال يسأؿ ، فإنو سبحانو يريد من عباده أف يرغبوا إليو كيسألوه كيدعوه كيفتقركا ومنها :

 إليو ، كٰبب ا٤بلحْب يف الدعاء ، كا٤بخلوؽ غالبان يكره أف ييسأؿ لفقره كعجزه .
 قاؿ أبو العتاىية :

 هللا يغضب إف تركتى سؤالو     كبيٌِب آدـ حْب يسأؿ يغضب
 ة ربنا نتقلب ػػػػػػػػػل نعمػػػػػػػا     يف فضؤالك لئللو فإ٭بػػػػػفاجعل س

 : و ثبلث مفاسد :سؤاؿ ا٤بخلوقْب في قاؿ ابن تيمية 
 األكذل : مفسدة االفتقار إذل غّب هللا كىي نوع من الشرؾ . 
 كالثانية : مفسدة إيذاء ا٤بسؤكؿ كىي نوع من ظلم ا٣بلق . 
 فيو ذؿ لغّب هللا كىو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثبلثة : كالثالثة 
 . تذلبل كاستكانة (َتَضرًُّعا )  
 : ليكن دعاؤكم يف خفية . أم(  َوُخْفَيةً ) 
 . كىذا فيو فضل الدعاء سران 

ًفٌيان ِ( ذًٍكري رىٍٞبىًة رىبًٌكى عىٍبدىهي زىكىرايَّ )ُكهيعص )كما قاؿ تعاذل )   دىل رىبَّوي نًدىاء خى ( أم حْب دعاء ربو كانجاه بصوت خفي ( ًإٍذ انى
 . ليكوف أكمل كأُت إخبلصنا هلل، كأرجى لئلجابةال يكاد يسمع ، 

  ، ألسباب ذكرىا ابن القيم :كالدعاء سران أفضل من ا١بهر 
 أنو أعظم إٲباانن ، ألف صاحبو يعلم أف هللا يسمع دعاءه ا٣بفي . أواًل :
 أنو أعظم يف األدب كالتعظيم ، ك٥بذا ال ٚباطب ا٤بلوؾ كال تسأؿ برفع األصوات . اثنياً :
 لدعاء .أنو أبلغ يف التضرع كا٣بشوع الذم ىو ركح ا اثلثاً :
 أنو أبلغ يف اإلخبلص . رابعاً :
أنو أبلغ يف ٝبعو القلب على هللا تعاذل يف الدعاء فإف رفع الصوت يفرقو كيشتتو فكلما خفض صوتو كاف أبلغ يف  ًا :خامس

  .صمده ك٘بريد ٮبتو كقصده للمدعو سبحانو كتعاذل
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كأنو القَبابو منو كشدة حضوره يسألو مسألة ، حبو من هللا أنو داؿ على قرب صا ان كىو من النكت السرية البديعة جد:  ساً ساد
إذ اندل ) ك٥بذا أثُب سبحانو على عبده زكراي بقولو د ، أقرب شيء إليو فيسألة مسألة مناجاة للقريب ال مسألة نداء البعيد للبعي

 و .كتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنفكلما استحضر القلب قرب هللا تعاذل منو كإنو أقرب إليو من كل قريب  ان (ربو نداء خفي
أنو أدعى إذل دكاـ الطلب كالسؤاؿ فإف اللساف ال ٲبل كا١بوارح ال تتعب ٖببلؼ ما إذا رفع صوتو فإنو قد يكل لسانو :  اً سابع

 و .فإنو ال يطوؿ لو ذلك ٖببلؼ من ٱبفض صوت، صوتو  ان كيكرر رافع نظّب من يقرأ كىذا، كتضعف بعض قواه 
أخفى دعاءه دل يدر بو أحد فبل ٰبصل  إخفاء الدعاء أبعد لو من القواطع كا٤بشوشات كا٤بضعفات فإف الداعي إذاأف  : اً اثمن

ىناؾ تشويش كال غّبه كإذا جهر بو تفطنت لو األركاح الشريرة كالباطولية كا٣ببيثة من ا١بن كاألنس فشوشت عليو كال بد كمانعتو 
 و .كعارضت
باؿ على هللا كالتعبد لو ، كاالنقطاع إليو ، كلكل نعمة حاسد على قدرىا دقت أك جلت ، كال نعمة أف أعظم النعم اإلق َسعًا :

 أعظم من ىذه النعمة ، فأنفس ا٢باسدين ا٤بنقطعْب متعلقة هبا ، كليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمتو على ا٢باسد .
 بو إايىا األغيار فأصبح يقلب كفيو .ككم من صاحب قلب كٝبعية كحاؿ مع هللا قد ٙبدث هبا كأخرب هبا فسل

  ( .إف الشيطاف لئلنساف عدك مبْب ان ال تقصص رؤايؾ على إخوتك فيكيدكا لك كيد) كقد قاؿ يعقوب ليوسف 
 م .ك٥بذا يوصى العارفوف كالشيوخ ٕبفظ السر مع هللا كأف ال يطلعوا عليو أحدا كيتكتموف بو غاية التكت

 ( ال يف الدعاء كال يف غّبه . ِدينَ ِإنَُّو ال ػلُِبُّ اْلُمْعتَ )  
عبد هللا بن مغفل ٠بع ابنو يقوؿ اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ٲبْب ا١بنة إذا دخلتها فقاؿ عن كقد ركل أبو داكد يف سنتو 

يف الطهور  يقوؿ إنو سيكوف يف ىذه اآلمة قـو يعتدكف  )  اي بُب سل هللا ا١بنة كتعوذ بو من النار فإين ٠بعت رسوؿ هللا
 ء ( .كالدعا
  أنواع االعتداء ِف الدعاء: 
لو أكاترة أبف يسأؿ ما ال يفعلو هللا مثل أف يس، االعتداء ابلدعاء اترة أبف يسأؿ ما ال ٯبوز لو سؤالو من اإلعانة على احملرمات  

أك ، أك يسألو أف يطلعو على غيبو ، لشراب أك يسألو أف يرفع عنو لواـز البشرية من ا٢باجة إذل الطعاـ كا، ٚبليده إذل يـو القيامة 
فكل سؤاؿ يناقض ، من غّب زكجة ك٫بو ذلك ٩با سؤالو اعتداء  ان أك يسألو أف يهب لو كلد، لو أف ٯبعلو من ا٤بعصومْب أيس

 .فهو اعتداء ال ٰببو هللا كال ٰبب سائلو ، أك يتضمن خبلؼ ما أخرب بو ، أك يتضمن مناقضة شرعو كأمره ، حكمو هللا 
 ء .يف الدعا ان كفسر االعتداء برفع الصوت أيض

كهللا ال ٰبب ا٤بعتدين يف كل شيء دعاء   ، هبا فهو من ٝبلة ا٤برادان كإف كاف االعتداء يف الدعاء مراد، فاآلية أعم من ذلك كلو 
  ( .كال تعتدكا إف هللا ال ٰبب ا٤بعتدين ) كما قاؿ   ،  كاف أك غّبه

كىذا من أعظم االعتداء ا٤بنايف لدعاء ، تضرع بل دعاء مدؿ كا٤بستغِب ٗبا عنده ا٤بدؿ على ربو بو من العدكاف أف يدعوه غّب مك 
 د .فمن دل يسأؿ مسألة مسكْب متضرع خائف فهو معت، الضارع الذليل الفقّب ا٤بسكْب من كل جهة يف ٦بموع حاالتو 

 :كعلى ىذا فتكوف اآلية دالة على شيئْب 
 ة .كىو الدعاء تضرعا كخفي، ؾ كتعاذل مرض لو ٧ببوب للرب تبار  :أحدعلا 

بلغ طرؽ أفأمر ٗبا ٰببو كندب إليو كحذر ٩با يبغضو كزجر عنو ٗبا ىو ، كىو االعتداء ، مكركه لو مبغوض مسخوط  :الثاين  
 و .الزجر كالتحذير كىو أنو ال ٰبب فاعل

كخفية فهو من  ان دليل على أف من دل يدعو تضرع ( يةادعو ربكم تضرعا كخف) عقب قولو ( إنو ال ٰبب ا٤بعتدين ) كيف قولو 
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 . فقسمت اآلية الناس إذل قسمْب داع هلل تضرعا كخفية كمعتد بَبؾ ذلك، ا٤بعتدين الذين ال ٰببهم 
 الفوائد :

 األمر بدعاء هللا . -ُ
 أف هللا ىو ا٤بستحق للدعاء ألنو ا٣بالق القادر . -ِ
 التحذير من دعاء غّب هللا .-ّ
 هللا كغناه ، حيث يفرح بسؤاؿ خلقو ٖببلؼ ا٤بخلوؽ . كـر  -ْ
 من أعظم آداب الدعاء أف يدعو اإلنساف بتضرع كاستكانة كخشية . -ٓ
 فضل إخفاء الدعاء . -ٔ
 فضل اإلخبلص ، فكلما كاف العمل أكثر إخبلصان كاف أعظم أجران كمثوبة كنفعان . -ٕ
 ٙبرمي االعتداء يف كل شيء . -ٖ
 اء يف الدعاء .ٙبرمي االعتد -ٗ

ان  /  2               إثبات صفة احملبة هلل تعاذل . -َُ ــــــ7341/ رمض 
 ه

 ( . (ِٙ٘ننَي )َواَل تُػْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض بَػْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإفَّ َرْٓتََت اَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحسِ ) 
 [ . ٔٓ] األعراؼ : 

---------- 
ينهى تعاذل عن اإلفساد يف األرض، كما أضره بعد اإلصبلح! فإنو إذا كانت األمور ا ( َواَل تُػْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض بَػْعَد ِإْصاَلِحهَ ) 

ماشية على السداد، مث كقع اإلفساد بعد ذلك، كاف أضر ما يكوف على العباد. فنهى تعاذل عن ذلك، كأمر بعبادتو كدعائو 
 . لتذلل لديوكالتضرع إليو كا

 : ظىهىرى اٍلفىسىادي يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر ٗبىا كىسىبىٍت  )فإف ا٤بعاصي تفسد األخبلؽ كاألعماؿ كاألرزاؽ ، كما قاؿ تعاذل:  قاؿ السعدي
 كما أف الطاعات تصلح هبا األخبلؽ ، كاألعماؿ ، كاألرزاؽ ، كأحواؿ الدنيا كاآلخرة.  (أىٍيًدم النَّاًس 

 أم إصبلح هللا تعاذل ٥با كخلقها على الوجو ا٤ببلئم ٤بنافع ا٣بلق كمصاحل  (ٍعدى إصبلحها : قولو تعاذل ) بػى  قاؿ اآللوسي
 ـ .ا٤بكلفْب كبعث فيها األنبياء ٗبا شرعو من األحكا

قاؿ هللا بعديةه حقيقيةه ، ألٌف األرض خلقت من أٌكؿ أمرىا على صبلح (  بعد إصبلحها )كالبعدية يف قولو قاؿ ابن عاشور : 
 على نظاـ صاحل ٗبا ٙبتوم عليو (كجعل فيها ركاسي من فوقها كابرؾ فيها كقٌدر فيها أقواهتا  )تعاذل 
 :كىال تػيٍفًسديكا يف اأٍلىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلًحها ألف اإلفساد بعد اإلصبلح أشد قبحا من -سبحانو -كقاؿ قاؿ صاحب ادلنار :

أكرب حجة على ا٤بفسد إذا ىو دل ٰبفظو كٯبرل على سننو. فكيف إذا ىو  اإلفساد على اإلفساد، فإف كجود اإلصبلح
 ؿ .أفسده كأخرجو عن كضعو؟ كلذا خص ابلذكر كإال فاإلفساد مذمـو كمنهى عنو يف كل حا

 : ألفاظ عامة تتضمن كل إفساد قلَّ أك كثر بعد إصبلح ، قل أك كثر ، ( كال تفسدكا يف األرض  )قولو تعاذل  قاؿ ابن عطية
 . كالقصد ابلنهي ىو على العمـو كٚبصيص شيء دكف شيء يف ىذا ٙبكم إال أف يقاؿ على كجهة ا٤بثاؿ

 : معناه كال تفسدكا شيئان يف األرض ، فيدخل فيو ا٤بنع من  ا (األرض بػىٍعدى إصبلحه كىالى تػيٍفًسديكٍا يف قولو تعاذل )  قاؿ الرازي
األمواؿ ابلغصب كالسرقة ككجوه ا٢بيل ، كإفساد األدايف ابلكفر كالبدعة ، إفساد النفوس ابلقتل كبقطع األعضاء ، كإفساد 

كإفساد األنساب بسبب اإلقداـ على الزان كاللواطة كسبب القذؼ ، كإفساد العقوؿ بسبب شرب ا٤بسكرات ، كذلك ألف 
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 .ا٤بصاحل ا٤بعتربة يف الدنيا ىي ىذه ا٣بمسة : النفوس كاألمواؿ كاألنساب كاألدايف كالعقوؿ
 بػىبيوي تػىٍوًحيدي اّللًَّ كىًعبىادىتيوي كىطىاعىةي :  وقاؿ ابن تيمية حو يف اأٍلىٍرًض فىسى بػَّرى أىٍحوىاؿى اٍلعىادلًى كىجىدى كيلَّ صىبلى . كىكيلُّ شىرٌو  رىسيولًًو  كىمىٍن تىدى

ءو كىقىٍحطو كىتىٍسًليًط عىديكٌو كىغىٍّبً ذىًلكى ؛  نىةو كىبىبلى بػىبيوي ٨بيىالىفىةي الرَّسيوًؿ يف اٍلعىادلًً كىًفتػٍ بػَّرى ىىذىا حىقَّ  فىسى . كىمىٍن تىدى كىالدٍَّعوىةي إذلى غىٍّبً اّللًَّ
ا اأٍلىٍمرى كىذىًلكى يف خىاصًَّة نػىٍفًسًو كىيًف غىٍّبًًه عيميومنا كىخيصيوصنا كىالى حىٍوؿى كىالى قػيوَّ  بًُّر كىجىدى ىىذى  ةى إالَّ ابًىّللًَّ التَّدى

، طامعْب يف رٞبتو كإحسانو كيف إجابتو  كادعوه خائفْب من عقابو إايكم على ٨بالفتكم ألكامرهأم :  ( اً ُه َخْوفًا َوَطَمعَواْدُعو ) 
 ان .منو ككرم لدعائكم تفضبلن 

 من ردىا ، ال دعاء عبد مدؿ على ربو قد ان يف قبو٥با ، كخوف ان يف ثوابو ، طمع ان من عقابو ، كطمع ان م: خوف: أ قاؿ السعدي 
 أعجبتو نفسو ، كنزؿ نفسو فوؽ منزلتو ، أك دعاء من ىو غافل الهو.

كحاصل ما ذكر اّلٌل من آداب الدعاء: اإلخبلص فيو ّلٌل كحده ، ألف ذلك يتضمنو ا٣بفية ، كإخفاؤه كإسراره ، كأف يكوف القلب 
فإف اإلحساف يف كل عبادة بذؿ ا١بهد فيها ، خائفا طامعا ال غافبل كال آمنا كال غّب مباؿ ابإلجابة ، كىذا من إحساف الدعاء ، 

 . كأداؤىا كاملة ال نقص فيها بوجو من الوجوه
  تػىتىحىرٍَّؾ  ا دلٍى يىٍطمىٍع يًف سيؤىالًًو كىمىٍطليوًبًو دلىٍ كىذًٍكًر الطَّمىًع الًَّذم ىيوى الرَّجىاءي يف آيىًة الدُّعىاًء ؛ أًلىفَّ الدُّعىاءى مىٍبًِبّّ عىلىٍيًو فىًإفَّ الدَّاًعيى مى

ٍتىًنعه  نػىٍفسيوي ًلطىلىًبًو ؛ إٍذ طىلىبي مىا  . الى طىمىعى لىوي ًفيًو ٩بي
ن قػيرًَّة فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مَّا أيٍخًفيى ٥بىيم مًٌ . تػىتىجىاِفى جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خىٍوفان كىطىمىعان كى٩بَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يينًفقيوفى قاؿ تعاذل )

و جىزىاء ٗبىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى   ( .أىٍعْبي
 كا٤براد ابلدعاء ىنا دعاء ا٤بسألة ، كدعاء العبادة .

 . ينبغي على ا٤بسلم  أف يكوف راجيان خائفان 
 بة .كالرى ةكقد امتدح هللا األنبياء كالعباد الصا٢بْب ابلرغب

  ( . ا٣بٍىيػٍرىاًت كىيىٍدعيونػىنىا رىغىبنا كىرىىىبنا كىكىانيوا لىنىا خىاًشًعْبًإنػَّهيٍم كىانيوا ييسىارًعيوفى يف  تعاذل ) فقاؿ 
ديؾى »اٍلمىٍوًت فػىقىاؿى  دىخىلى عىلىى شىابٌو كىىيوى يًف   أىفَّ النَّيًبَّ )عىٍن أىنىسو  أىخىاؼي  أىٍرجيو اّللَّى كىًإيٌنً  قىاؿى كىاّللًَّ ايى رىسيوؿى اّللًَّ ًإيٌنً «. كىٍيفى ٘بًى

ا اٍلمىٍوًطًن ًإالَّ أىٍعطىاهي اّللَّي مىا يػىٍرجيو كىآمىنىوي ٩بَّا ٱبىىا قػىٍلًب عىٍبدو يف  الى ٯبىٍتىًمعىاًف يف ) . فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًَّ نيويب ذي   ركاه الَبمذم ؼ(. ًمٍثًل ىىذى
 . كقد كصف هللا ا٤بؤمنْب بعمل الصا٢بات مع ا٣بوؼ من هللا

ا كىقىائًمنا ٰبىٍذىري اآٍلًخرىةى كىيػىٍرجيو رىٍٞبىةى رىبًٌوً أىمَّ  ) كما قاؿ هللا تعاذل ء اللٍَّيًل سىاًجدن  ( . ٍن ىيوى قىاًنته آانى
 ( .ٍم ٥بىىا سىاًبقيوفى يػٍرىاًت كىىي كىالًَّذينى يػيٍؤتيوفى مىا آتىوا كَّقػيليوبػيهيٍم كىًجلىةه أىنػَّهيٍم ًإذلى رىهبًًٌٍم رىاًجعيوفى* أيٍكلىًئكى ييسىارًعيوفى يف ا٣بٍى )  كقاؿ تعاذل

ًذًه اآليىًة )كىالًَّذينى يػيٍؤتيوفى مىا آتػىٍوا كىقػيليوبػيهيٍم كىًجلىةه( قىالىٍت عىاًئشىةي أىىيمي  سىأىٍلتي رىسيوؿى اّللًَّ ) قىالىٍت   عىاًئشىة زىٍكجى النَّيبًٌ عن  عىٍن ىى
دًٌيًق كىلىًكنػَّهيمي الًَّذينى يىصيوميوفى كىييصىلُّوفى كىيػىتىصىدَّقيوفى كىىيٍم ٱبىىافيوفى أىٍف الى يػيٍقبىلى الى ايى  :الًَّذينى يىٍشرىبيوفى ا٣بٍىٍمرى كىيىٍسرًقيوفى قىاؿى   بًٍنتى الصًٌ

 ( ركاه الَبمذم . ا٣بٍىيػٍرىاًت كىىيٍم ٥بىىا سىاًبقيوفى  ًمنػٍهيٍم أيكلىًئكى الًَّذينى ييسىارًعيوفى يًف 
 انن ابلرجاء يف كتابو الكرمي يف مواضع كثّبة .ا٣بوؼ مقرك  -تعاذل  -كقد ذكر هللا 

ء ٱلٍَّيًل سىاًجدان كىقىائًمان ٰبىٍذىري ٱآلًخرىةى كىيػىٍرجيوٍا رىٍٞبىةى رىبًٌو قيٍل ىىلٍ  يىٍستىًوم ٱلًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىٱلًَّذينى الى  قاؿ تعاذل ) أىمٍَّن ىيوى قىاًنته ءاانى
 ليو ٱألٍلبىاًب ( .يػىٍعلىميوفى ًإ٭بَّىا يػىتىذىكَّري أيكٍ 

 كقولو تعاذل ) ٱٍعلىميوٍا أىفَّ ٱّللَّى شىًديدي ٱٍلًعقىاًب كىأىفَّ ٱّللَّى غىفيوره رًَّحيمه ( . 
 كقولو تعاذل ) نػىىٌبء ًعبىاًدم أىٌك أىانى ٱٍلغىفيوري ٱلرًَّحيمي*كىأىفَّ عىذىايب ىيوى ٱٍلعىذىابي ٱأللًيمي ( . 
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ابىوي ًإفَّ كقولو تعاذل )أيكلىًئكى الًَّذي تػىغيوفى ًإذلى رىهبًًٌمي اٍلوىًسيلىةى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي كىيػىٍرجيوفى رىٍٞبىتىوي كىٱبىىافيوفى عىذى  عىذىابى رىبًٌكى كىافى ٧بىٍذيكران(.نى يىٍدعيوفى يػىبػٍ
 ( .كقولو تعاذل ) ًإنػَّهيٍم كىانيوا ييسىارًعيوفى يف ا٣بٍىيػٍرىاًت كىيىٍدعيونػىنىا رىغىبنا كىرىىىبنا  
 ) يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خىٍوفنا كىطىمىعنا ( . –سبحانو  - ككما يف قولو 

كًلمةن مشهورةن، كىي : مىٍن عبدى هللا اب٢ببًٌ كحده، فهو زنديق، كمىن عبدىه اب٣بوؼ كٍحده، فهو   -رًٞبهم هللا  -ك٥بذا قاؿ السَّلف 
د .كمىن عبدىه ابلرَّجاء كٍحده، فهو مرجئ -أم: خارجي  -حركرمّّ   ، كمن عبدىه اب٣بوؼ كا٢بب كالرَّجاء، فهو مؤمن موحًٌ

 : ٗبنزلة الطَّائر؛ فاحملبَّة رأسو، كا٣بوؼ كالرَّجاء جناحاه، فمٌب سًلم الرَّأس  -عزَّ كجلَّ  -القلب يف سّبه إذل هللا  قاؿ ابن القيم
 ا١بناحاف، فهو عرضة لكل صائدو ككاسر .كا١بناحاف، فالطائر جيًٌدي الطّباف، كمٌب قطع الرأس، مات الطائر، كمٌب فقد 

 : من أتمل الصحابة كجدىم يف غاية ا١بد يف العمل مع غاية ا٣بوؼ .  وقاؿ ابن القيم 
 كاف الصديق يقوؿ : كددت لو أين شعرة يف جنب عبد مؤمن . 

 ككاف ٲبسك بلسانو كيقوؿ : ىذا الذم أكردين ا٤بوارد .
 دل تبكوا فتباكوا . ككاف يبكي كثّبان كيقوؿ : ابكوا ، فإف

 كىذا عمر قرأ سورة الطور إذل أف بلغ قولو ) إف عذاب ربك لواقع ( فبكى كاشتد بكاؤه حٌب مرض كعادكه .
 ككاف ٲبر ابآلية يف كرده ابلليل فتخنقو العربة ، فيبقى يف البيت أايمان كيعاد كٰبسبونو مريضان .

 ككاف يف كجهو خطاف أسوداف من البكاء .
 كاف إذا كقف على القرب يبكي حٌب تبتل ٢بيتو .  كىذا عثماف

كىذا علي كبكاؤه كجوفو ، ككاف يشتد خوفو من اثنْب : طوؿ األمل ، كاتباع ا٥بول ، قاؿ : فأما طوؿ األمل فينسي اآلخرة ، 
 كأما اتباع ا٥بول فيصد عن ا٢بق .

 كىذا ابن عباس كاف أسفل عينيو مثل الشراؾ البارل من الدموع .
 و ذر يقوؿ : اي ليتِب كنت شجرة تعضد ، ككدت أين دل أخلق .          ) ا١بواب الكايف ( .ككاف أب

 :كالفاجر يعمل اب٤بعاصي كىو آمن.  ا٤بؤمن يعمل ابلطاعات كىو مشفق كجل خائف قاؿ احلسن البصري ، 
  العواقب كمع ذلك ىم أشد خوفان، يف طبقات الشافعية الكربل: األنبياء عليهم السبلـ يعلموف أهنم مأمونوا وقاؿ السبكي

 . : لو أف رجلي الواحدة داخل ا١بنة كاألخرل خارجها ما أمنت مكر هللا كالعشرة ا٤بشهود ٥بم اب١بنة كذلك، كقد قاؿ عمر 
 ؿ هللا ٝبع هللا ا٣بوؼ كالطمع ليكوف العبد خائفان راجيان ، كما قا( كادعوه خىٍوفان كىطىمىعان : قولو تعاذل )  قاؿ ِف التسهيل

ابىوي  )تعاذل  فإف موجب ا٣بوؼ معرفة سطوة هللا كشٌدة عقابو كموجب الرجاء معرفة رٞبة هللا  (كىيػىٍرجيوفى رىٍٞبىتىوي كىٱبىىافيوفى عىذى
ٍء ًعبىاًدم  )كعظيم ثوابو ، قاؿ تعاذل  كمن عرؼ فضل هللا رجاه ، كمن عرؼ عذابو خافو ، كلذلك جاء يف ا٢بديث "  (نػىىبًٌ

وؼ ا٤بؤمن كرجاؤه العتدال " إال أنو يستحب اف يكوف العبد طوؿ عمره يغلب عليو ا٣بوؼ ليقوده إذل فعل لو كزف خ
: " ال ٲبوتن أحدكم إال كىو ٰبسن الظن ابهلل  الطاعات كترؾ السيئات كأف يغلب عليو الرجاء عند حضور ا٤بوت لقولو 

 . تعاذل
، كاف أقرب إذل  يف عبادة اّلٌل ، احملسنْب إذل عباد اّلٌل ، فكلما كاف العبد أكثر إحساانن   (ِسِننيِإفَّ َرْٓتََت اَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمحْ )  

 منو برٞبتو ، كيف ىذا من ا٢بث على اإلحساف ما ال ٱبفى.  ان رٞبة ربو ، ككاف ربو قريب
 : أك ألهنا مضافة إذل هللا، فلهذا قاؿ: قريب  ألنو ضمن الرٞبة معُب الثواب، ( قريبة)  كدل يقل (قىرًيبه )  كقاؿ قاؿ ابن كثري

 من احملسنْب.
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 : ْبى كىًإٍحسىانيوي تػىبىارىؾى كىًإ٭بَّىا ايٍختيصَّ أىٍىلي اإٍلًٍحسىاًف ًبقيٍرًب الرٍَّٞبىًة أًلىنػَّهىا إٍحسىافه ًمٍن اّللًَّ عىزَّ كىجىلَّ أىٍرحىًم الرَّاًٞبً  قاؿ ابن تيمية
ا٥ًبًٍم أىٍحسىنى إلىٍيًهٍم ًبرىٍٞبى كىتػىعىاذلى إ٭بَّىا يىكيوفي أًلى  ًتًو كىأىمَّا مىٍن دلٍى يىكيٍن ٍىًل اإٍلًٍحسىاًف ؛ أًلىفَّ ا١بٍىزىاءى ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىًل كىكيلَّمىا أىٍحسىنيوا أبًىٍعمى

ٍعده بًبػيٍعًد كىقػيٍربه ًبقيٍرًب فىمىٍن تػىقىرَّبى إلىٍيًو اًبإٍلًٍحسىاًف تػىقىرَّبى اّللَّي ًمٍن أىٍىًل اإٍلًٍحسىاًف فىًإنَّوي لىمَّا بػىعيدى عىٍن اإٍلًٍحسىاًف بػىعيدىٍت عىٍنوي الرٍَّٞبىةي بػي 
بُّ  ٍن اٍلميٍحًسًنْبى اٍلميٍحًسًنْبى كىيػيٍبًغضي مىٍن لىٍيسى مً  إلىٍيًو ًبرىٍٞبىًتًو كىمىٍن تػىبىاعىدى عىٍن اإٍلًٍحسىاًف تػىبىاعىدى اّللَّي عىٍنوي ًبرىٍٞبىًتًو. كىاىّللَّي سيٍبحىانىوي ٰبًي

شىٍيءو ًمٍنوي كىاإٍلًٍحسىافي ىىاىينىا ىيوى ًفٍعلي اٍلمىٍأميوًر ًبًو سىوىاءه كىافى  فػىرىٍٞبىتيوي أىبٍػعىدي  كىمىٍن أىحىبَّوي اّللَّي فػىرىٍٞبىتيوي أىقٍػرىبي شىٍيءو ًمٍنوي كىمىٍن أىبٍػغىضىوي اّللَّي 
قٍػبىاؿي إلىٍيًو كىالتػَّوىكُّلي عىلى إٍحسىاانن إذلى النَّاًس أىٍك إذلى نػىٍفًسًو فىأى  بىةي إذلى اّللًَّ تػىعىاذلى كىاإٍلً ٍيًو كىأىٍف يػىٍعبيدى ٍعظىمي اإٍلًٍحسىاًف اإٍلًٲبىافي كىالتػٍَّوًحيدي كىاإٍلًانى

ـي " اإٍلً  الن كىمىهىابىةن كىحىيىاءن كى٧بىىبَّةن كىخىٍشيىةن. فػىهىذىا ىيوى مىقىا كىقىٍد سىأىلىوي ًجرٍبًيلي عىلىٍيًو  قىاؿى النَّيبُّ  )ٍحسىاًف " كىمىا اّللَّى كىأىنَّوي يػىرىاهي إٍجبلى
ـي عىٍن اإٍلًٍحسىاًف؛ فػىقىاؿى : أىٍف تػىٍعبيدى اّللَّى كىأىنَّك تػىرىاهي  " فىًإذىا كىافى ىىذىا ىيوى اإٍلًٍحسىافي فػىرىٍٞبىتيوي قىرًيبه ًمٍن صىاًحًبًو؛ كىىىٍل جىزىاءي (السَّبلى

 و .إالَّ اإٍلًٍحسىافي يػىٍعًِب ىىٍل جىزىاءي مىٍن أىٍحسىنى ًعبىادىةى رىبًًٌو إالَّ أىٍف ٰبيًٍسنى رىبُّوي إلىيٍ  اإٍلًٍحسىافً 
 اإلحساف نوعاف :

 إحساف يف عبادة ا٣بالق ، إحساف إذل ا٤بخلوؽ .
ًدينان ٩بٍَّن أىٍسلىمى كىٍجهىوي ّللًًَّ كىىيوى ٧بيًٍسنه (  ، كما قاؿ تعاذل )كىمىٍن أىٍحسىني  يف عبادة هللا ، إخبلصان هلل تعاذل ، كمتابعة للرسوؿ  

 كقاؿ تعاذل )بػىلىى مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي ّللًًَّ كىىيوى ٧بيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًًٌو ( .
 فاإلحساف يف عبادة هللا : أف تقـو ابلعمل متقنان فيو إخبلصان كمتابعة .

 اء حقوقهم الواجبة كا٤بستحبة ، كأف تعامل الناس ٗبا ٙبب أف يعاملوؾ .كاإلحساف إذل ا٤بخلوؽ : أبد
 : كاإلحساف نوعاف:  قاؿ السعدي 

 اإلحساف يف عبادة ا٣بالق ، كاإلحساف إذل ا٤بخلوؽ .
 بقولو ) أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ ( .فاإلحساف يف عبادة ا٣بالق : فسرىا النيب 

حساف إذل ا٤بخلوؽ : فهو إيصاؿ النفع الديِب كالدنيوم إليهم، كدفع الشر الديِب كالدنيوم عنهم، فيدخل يف ذلك أمرىم كأما اإل
اب٤بعركؼ، كهنيهم عن ا٤بنكر، كتعليم جاىلهم، ككعظ غافلهم، كالنصيحة لعامتهم كخاصتهم، كالسعي يف ٝبع كلمتهم، كإيصاؿ 

ليهم، على اختبلؼ أحوا٥بم كتباين أكصافهم، فيدخل يف ذلك بذؿ الندل ككف األذل، الصدقات كالنفقات الواجبة كا٤بستحبة إ
كاحتماؿ األذل، كما كصف هللا بو ا٤بتقْب يف ىذه اآلايت، فمن قاـ هبذه األمور، فقد قاـ ٕبق هللا كحق عبيده.  ) تفسّب 

 السعدم ( .
  كأعظم دافع لئلحساف مراقبة هللا تعاذل، كلذلك قاؿ النيب تعريفو )أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف دل تكن تره فإنو يراؾ(  يف

. 
معُب اإلحساف ، كأف إحساف العمل إ٭با يكوف ٤بن راقب هللا كعلم يقينيان أف هللا مطلع  كسؤاؿ جربيل ىذا ليعلم أصحاب النيب 

 عليو .
 يف إحساهنم للعمل .  ألف اإلحساف ىو الغاية الٍب من أجلها خلق ا٣بلق ، كأنو سبحانو ٱبترب عباده

ـو كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى ا ٍلمىاًء ( مث بٌْب ا٢بكمة فقاؿ كما قاؿ تعاذل يف أكؿ سورة ىود )كىىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى يًف ًستَّػًة أىايَّ
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن ( . كدل يقل أيكم أكثر عمبلن . )  لًيػىبػٍ

ليوىىيٍم أىيػُّهيٍم كقاؿ ت  أىٍحسىني عىمىبلن ( .عاذل يف أكؿ سورة الكهف )ًإانَّ جىعىٍلنىا مىا عىلىى اأٍلىٍرًض زًينىةن ٥بىىا ( مث بٌْب ا٢بكمة بقولو ) لًنػىبػٍ
ليوىكيٍم أىيُّ   كيٍم أىٍحسىني عىمىبلن ( .كقاؿ تعاذل يف أكؿ سورة ا٤بلك )الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىا٢بٍىيىاةى ( مث بٌْب ا٢بكمة فقاؿ ) لًيػىبػٍ
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 فاإلحساف : أف أييت ابلعمل حسنان متقنان ال نقص فيو كال كصم ، كإحساف العمل ال ٲبكن إال ٗبراقبة خالق ىذا الكوف 
 : فضائل اإلحساف 

 : أف من أحسن إذل الناس أحسن هللا إليو . أوالً 
 قاؿ تعاذل ) ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف ( .

 يف الدنيا حسنة .: ٥بم  اثنياً 
 قاؿ تعاذل ) للذين أحسنوا يف ىذه الدنيا حسنة ( .

 : رٞبة هللا قريبة من احملسنْب . اثلثاً 
 قاؿ تعاذل ) إف رٞبت هللا قريب من احملسنْب ( .

 : ٥بم ا١بنة كنعيمها . رابعاً 
 قاؿ تعاذل ) للذين أحسنوا ا٢بسُب كزايدة ( .

 : تبشّب احملسنْب . خامساً 
  ) كبشر احملسنْب ( .قاؿ تعاذل
 : أف هللا معهم . سادساً 

 قاؿ تعاذل ) كإف هللا ٤بع احملسنْب ( .
 : إف هللا ٰبب احملسنْب . سابعاً 

 قاؿ تعاذل : ) كأحسنوا إف هللا ٰبب احملسنْب ( .
 : إف هللا ال يضيع أجر احملسنْب . اثمناً 

 قاؿ تعاذل ) إف هللا ال يضيع أجر احملسنْب ( .
 اإلحساف سبب يف دخوؿ ا١بنة . : َسعاً 

 قاؿ تعاذل : ) ... آخذين ما أاتىم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك ٧بسنْب ( .
 : الكافر إذا رأل العذاب ٛبُب أف لو أحسن يف الدنيا . عا راً 

 قاؿ تعاذل ) أك تقوؿ حْب ترل العذاب لو أف رل كرة فأكػػوف من احملسنْب ( .
 اب الٍب تناؿ هبا الرٞبة :ينبغي لئلنساف أف يعمل ابألسب 

 رٞبة الناس . أواًل :
 ) ارٞبوا من يف األرض يرٞبكم من يف السماء ( ركاه أبو داكد . قاؿ 

 ) إ٭با يرحم هللا من عباده الرٞباء ( متفق عليو . كقاؿ 
 ) كالشاة إف رٞبتها رٞبك هللا ( ركاه أٞبد . كقاؿ 
 اإلحساف . اثنياً :

 ( . تى اّللًَّ قىرًيبه ًمنى اٍلميٍحًسًنْبى ًإفَّ رىٍٞبى قاؿ تعاذل )
 . طاعة الرسوؿ  اثلثاً :

 ( كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى لىعىلَّكيٍم تػيٍرٞبىيوفى قاؿ تعاذل )
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 السماحة يف البيع كالشراء . رابعاً :
 رجبلن ٠بحان إذا ابع كإذا اشَبل كإذا اقتضى ( . ركاه البخارم .  ) رحم هللا قاؿ رسوؿ هللا 

 عيادة ا٤بريض . :خامساً 
 مريضان خاض يف الرٞبة ( ركاه مسلم . ) من عاد قاؿ رسوؿ هللا 

 األىل . قياـ الليل كإيقاظ سادساً :
 كجهػها ا٤باء ( ركاه أبو داكد . يقػظ امػرأتو ، فإف أبت نضػح يفأرجػبل قػاـ من الليل فصػلى ك  ) رحػم هللا قاؿ رسوؿ هللا 

 لنسك .ا٢بلق يف ا سابعاً :
 ارحم احمللقْب ثبلَثن ( متفق عليو . ) اللهم قاؿ رسوؿ هللا 

 ٦بالس الذكر . اثمناً :
 كغشيتهم الرٞبة ( ركاه مسلم . ا٤ببلئكة قـو يذكركف هللا إال حفتهم ) ال يقعد قاؿ رسوؿ هللا 

 ا١بلوس يف ا٤بسجد . َسعاً :
 تقوؿ : اللهم اغفر لو اللهم ارٞبو ( متفق عليو . مصبله يف ر للمصلي ماداـفا٤ببلئكة تستغ ) إف قاؿ رسوؿ هللا 

 كتبليغو . ٠باع حديث الرسوؿ عا رًا :
 فرب مبلغ أكعى من سامع ( ركاه ابن حباف . ٠بعو ، من ٠بع مِب حديثان فبلغو كما ) رحم هللا قاؿ رسوؿ هللا 

 اإلنصات للقرآف .احلادي عشر : 
 ( . ٍرآفي فىاٍستىًمعيوا لىوي كىأىٍنًصتيوا لىعىلَّكيٍم تػيٍرٞبىيوفى كىًإذىا قيرًئى اٍلقي قاؿ تعاذل )
 : إقامة الصبلة كإيتاء الزكاة . الثاين عشر

 ( . أىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى لىعىلَّكيٍم تػيٍرٞبىيوفى قاؿ تعاذل ) ك 
 االستغفار . الثالث عشر :

 ( . ٍستػىٍغًفريكفى اّللَّى لىعىلَّكيٍم تػيٍرٞبىيوفى لىٍوال تى قاؿ تعاذل )
 الفوائد :

 ٙبرمي اإلفساد بعد إصبلحها .-ُ
 أف أعظم فساد يف األرض الشرؾ ابهلل كمعاداة رسلو . -ِ
 كجوب اإلصبلح يف األرض . -ّ
 أف اإلفساد يف األرض يذىب بركاهتا كخّباهتا . -ْ
 على ا٤بسلم أف يكوف خائفان راجيان . -ٓ
 كجوب ا٣بوؼ من هللا . -ٔ
 فضل إحساف الظن ابهلل . -ٕ
 فضل عظيم للمحسنْب . -ٖ
 على ا٤بسلم أف ٯبتهد يف إحسانو يف عبادة ربو ابإلخبلص كا٤بتابعة ، كيف إحسانو للمخلوقْب . -ٗ

 ُّْٕ/ رمضاف /  ّ                                                              أف من أحسن أحسن هللا إليو . -َُ
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َرْجنَػا بِػِو نْيَ َيَدْي َرْٓتَِتِو َحىتَّ ِإَذا َأقَػلَّػْت َسػَحااًب ثَِقػااًل ُسػْقَناُه لِبَػلَػٍد َميِّػٍت فَأَنْػَزْلنَػا بِػِو اْلَمػاَء فََأخْ َوُىَو الَِّذي يُػْرِسُل الرِّاَيَح ُبْشًرا بػَ ) 
 ( . (ِٚ٘مْن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذِلَك طُلْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف )

 [ . ٕٓ] األعراؼ : 
---------- 

٤بػػا ذكػػر تعػػاذل أنػػو خػػالق  السػػموات كاألرض، كأنػػو ا٤بتصػػرؼ ا٢بػػاكم ا٤بػػدبًٌر (  َوُىػػَو الَّػػِذي يُػْرِسػػُل الػػرِّاَيَح ُبْشػػًرا بَػػػنْيَ يَػػَدْي َرْٓتَتِػػوِ ) 
ر، كأرشد إذل دعائو؛ ألنو على ما يشاء قادر  ىيػوى الَّػًذم كى  )  نبػو تعػاذل علػى أنػو الػرزٌاؽ، كأنػو يعيػد ا٤بػوتى يػـو القيامػة فقػاؿ-ا٤بسخًٌ

حى نٍشرنا  حى  )كقولػو   (بيٍشػرنا ) أم: انشرة بْب يػدم السػحاب ا٢بامػل للمطػر، كمػنهم مػن قػرأ  ( يػيٍرًسلي الٌرايى تًػًو أىٍف يػيٍرًسػلى الػٌرايى كىًمػٍن آايى
رىاتو   ( .ميبىشًٌ

ػػوى الَّػػًذم يينػػ)  أم: بػػْب يػػدم ا٤بطػػر، كمػػا قػػاؿ (بػىػػٍْبى يىػػدىٍم رىٍٞبىتًػػًو  ) كقولػػو ػػوى الٍػػوىرلُّ كىىي ػػري رىٍٞبىتىػػوي كىىي زؿي اٍلغىٍيػػثى ًمػػٍن بػىٍعػػًد مىػػا قػىنىطيػػوا كىيػىٍنشي
 ( .كيلًٌ شىٍيءو قىًديره   فىاٍنظيٍر ًإذلى أىثىر رىٍٞبىًة اّللًَّ كىٍيفى ٰبيًٍيي األٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا ًإفَّ ذىًلكى لىميٍحًيي اٍلمىٍوتىى كىىيوى عىلىى )كقاؿ  (ا٢بٍىًميدي 

أم: ٞبلػت الػرايح سػحاابن ثقػاال أم: مػن كثػرة مػا فيهػا مػن ا٤بػاء، تكػوف ثقيلػة قريبػة مػن األرض  (  ِإَذا َأقَػلَّػْت َسػَحااًب ثَِقػاالً َحىتَّ  )
 . مد٥بمة

تىةي أى  ) أم: إذل أرض ميتة، ٦بدبة  ال نبات فيها، كما قاؿ تعاذل(  ُسْقَناُه لِبَػَلٍد َميِّتٍ  ) يػٍ ا كىآيىةه ٥بىيمي األٍرضي اٍلمى نىاىىا  كىأىٍخرىٍجنىا ًمنػٍهى ٍحيػىيػٍ
 ف ( .حىبِّا فىًمٍنوي أيىٍكيليو 
بْب يف ىذه اآلية الكرٲبة أنو ٰبمل السحاب على الريح ، مث يسوقو إذل حيث يشاء مػن بقػاع األرض ، كأكضػح :  قاؿ الشنقيطي

ػٍقنىاهي إذل بػىلىػدو مَّيًٌػتو  كهللا الذم أىٍرسىلى الرايح فػىتيثًػّبي سىػحىاابن  )ىذا ا٤بعُب يف آايت كثّبة كقولو  أىكىدلٍى يػىػرىٍكٍا أىانَّ نىسيػوؽي  )اآليػة. كقولػو  (فىسي
 . إذل غّب ذلك من اآلايت (ا٤بآء ًإذلى األرض ا١برز فػىنيٍخرًجي ًبًو زىٍرعان أتىٍكيلي ًمٍنوي أىنٍػعىاميهيٍم كىأىنفيسيهيٍم أىفىبلى يػيٍبًصريكفى 

أم: كما أحيينا األرض بعد موهتا ابلنبات، كذلك ٬برج ا٤بوتى من قبورىم، (  ثََّمَراِت َكَذِلَك طُلْرُِج اْلَمْوَتىفََأْخَرْجَنا ِبِو ِمْن ُكلِّ ال) 
مع أنو يرل ما ىو نظّبه  -بعد ما كانوا رفاات متمزقْب، كىذا استدالؿ كاضح، فإنو ال فرؽ بْب األمرين، فمنكر البعث استبعادا لو 

 حملسوسات.من ابب العناد، كإنكار ا -
 ) السعدم ( .كيف ىذا ا٢بث على التذكر كالتفكر يف آالء اّلٌل كالنظر إليها بعْب االعتبار كاالستدالؿ، ال بعْب الغفلة كاإلٮباؿ.

 . كىذا ا٤بعُب كثّب يف القرآف، يضرب هللا مثبل للقيامة إبحياء األرض بعد موهتا
ًر رىٍٞبىًت اّللًَّ قاؿ تعاذل  ()فىاٍنظيٍر ًإذلى آَثى  . كىٍيفى ٰبيًٍيي اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا ًإفَّ ذىًلكى لىميٍحًيي اٍلمىٍوتىى كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره

ًيجو كقاؿ تعاذل   ذىًلكى أبًىفَّ اّللَّى ىيوى ا٢بٍىقُّ كىأىنَّوي .  )كىتػىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىيػٍهىا اٍلمىاءى اٍىتػىزٍَّت كىرىبىٍت كىأىنٍػبػىتىٍت ًمٍن كيلًٌ زىٍكجو هبى
 كىأىفَّ السَّاعىةى آتًيىةه ال رىٍيبى ًفيهىا كىأىفَّ اّللَّى يػىبػٍعىثي مىٍن يف اٍلقيبيوًر( .  ٰبيًٍيي اٍلمىٍوتىى كىأىنَّوي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره 

تًًو أىنَّكى تػىرىل اأٍلىٍرضى خىاًشعى كقاؿ سبحانو   ةن فىًإذىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىيػٍهىا اٍلمىاءى اٍىتػىزٍَّت كىرىبىٍت ًإفَّ الًَّذم أىٍحيىاىىا لىميٍحًيي اٍلمىٍوتىى ًإنَّوي )كىًمٍن آايى
 )  .عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره

نىا ًبًو جىنَّاتو كىحىبَّ ا٢بٍىًصيًد )كقاؿ تعاذل )  ًسقىاتو ٥بَّىا طىٍلعه نًَّضيده )( كىاٗنػىزٍَّلنىا ًمنى السَّمىاء مىاء مُّبىارىكنا فىأىنبػىتػٍ ( رًٍزقنا لًٌٍلًعبىاًد َُلنٍَّخلى ابى
تنا كىذىًلكى ا٣بٍيريكجي  نىا بًًو بػىٍلدىةن مَّيػٍ  ( . كىأىٍحيػىيػٍ

  يف ىػذه اآليػػة ذكػر هللا تعػػاذل طريقػػة مػن طػػرؽ إثبػات البعػػث، كقػػد تنوعػت طػػرؽ إثبػات البعػػث يف القػػرآف، كجػاءت علػػى سػػبع
 طرؽ :

 آايت صرػلة ِف إثبات ذلك ::الطريقة األوىل 
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عىثيوفى( قاؿ تعاذل :  عىثػيهيمي اّللَّي ( .كقاؿ تعاذل : ))مثيَّ ًإنَّكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة تػيبػٍ عىثيوفى( .كقاؿ تعاذل : كىاٍلمىٍوتىى يػىبػٍ .كقاؿ )كىال ٚبيًٍزين يػىٍوـى يػيبػٍ
ًجلًٌ لًٍلكي تعاذل :  نىا ًإانَّ كينَّا فىاًعًلْبى( )يػىٍوـى نىٍطًوم السَّمىاءى كىطىيًٌ السًٌ ٍأانى أىكَّؿى خىٍلقو نيًعيديهي كىٍعدان عىلىيػٍ )أىال يىظينُّ .كقاؿ تعاذل : تيًب كىمىا بىدى

 .يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي لًرىبًٌ اٍلعىالىًمْبى( .  لًيػىٍوـو عىًظيمو .  أيكلىًئكى أىنػَّهيٍم مىبػٍعيوثيوفى 
 وأمر نبيو أف يقسم بو على ادلعاد :

ٍتًينىا السَّاعىةي قيٍل بػىلىى كىرىيبًٌ لىتىٍأتًيػىنَّكيٍم عىادلًً اٍلغىٍيًب ( قاؿ تعاذل : ف  .)كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا ال أتى
 .)كىيىٍستػىٍنًبئيونىكى أىحىقّّ ىيوى قيٍل ًإم كىرىيبًٌ إًنَّوي ٢بىىقّّ كىمىا أىنٍػتيٍم ٗبيٍعًجزًينى( كقاؿ تعاذل : 
عىثينَّ مثيَّ لىتػينػىبػَّؤيفَّ ٗبىا عىًمٍلتيٍم كىذىًلكى عى )زىعى كقاؿ تعاذل :  عىثيوا قيٍل بػىلىى كىرىيبًٌ لىتػيبػٍ  .لىى اّللًَّ يىًسّبه( مى الًَّذينى كىفىريكا أىٍف لىٍن يػيبػٍ

 وذـ هللا ادلكذبني ابدلعاد :
 .ميٍهتىًدينى( ) قىٍد خىًسرى الًَّذينى كىذَّبيوا بًًلقىاًء اّللًَّ كىمىا كىانيوا فقاؿ تعاذل : 
 .)كىأىٍقسىميوا اًبّللًَّ جىٍهدى أىٲٍبىاهًنًٍم ال يػىبػٍعىثي اّللَّي مىٍن ٲبىيوتي بػىلىى كىٍعدان عىلىٍيًو حىٌقان ( كقاؿ تعاذل : 

 التذكري بنشأة اإلنساف األوىل : الطريقة الثانية :
ٍنسىافي ًممَّ خيًلقى قاؿ تعاذل :  ( .  ٱبىٍريجي ًمٍن بػىٍْبً الصٍُّلًب كىالتػَّرىاًئبً .  اءو دىاًفقو خيًلقى ًمٍن مى .  )فػىٍليػىٍنظيًر اإٍلً  .ًإنَّوي عىلىى رىٍجًعًو لىقىاًدره

ـى كىًىيى رىًميمه كقاؿ تعاذل :  وى ًبكيلًٌ خىٍلقو قيٍل ٰبيًٍييهىا الًَّذم أىٍنشىأىىىا أىكَّؿى مىرَّةو كىىي .  )كىضىرىبى لىنىا مىثىبلن كىنىًسيى خىٍلقىوي قىاؿى مىٍن ٰبيًٍيي اٍلًعظىا
 .عىًليمه( 

 االستدالؿ إبنبات النبات على إحياء األموات : الطريقة الثالثة :
ًر رىٍٞبىًت اّللًَّ كىٍيفى ٰبيًٍيي اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا ًإفَّ ذىًلكى لىميٍحًيي اٍلمىٍوتىى كىىيوى عى قاؿ تعاذل :  ()فىاٍنظيٍر ًإذلى آَثى  .لىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره

ًيجو كقاؿ تعاذل :  ذىًلكى أبًىفَّ اّللَّى ىيوى ا٢بٍىقُّ كىأىنَّوي .  )كىتػىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىيػٍهىا اٍلمىاءى اٍىتػىزٍَّت كىرىبىٍت كىأىنٍػبػىتىٍت ًمٍن كيلًٌ زىٍكجو هبى
 السَّاعىةى آتًيىةه ال رىٍيبى ًفيهىا كىأىفَّ اّللَّى يػىبػٍعىثي مىٍن يف اٍلقيبيوًر( كىأىفَّ .  ٰبيًٍيي اٍلمىٍوتىى كىأىنَّوي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره 

تًًو أىنَّكى تػىرىل اأٍلىٍرضى خىاًشعىةن فىًإذىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىيػٍهىا اٍلمىاءى اٍىتػىزٍَّت كىرىبىٍت ًإفَّ الًَّذم أى كقاؿ سبحانو :  وي ٍحيىاىىا لىميٍحًيي اٍلمىٍوتىى ًإنَّ )كىًمٍن آايى
 )  .عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره

 اإل ارة ولفت االنتباه إىل خلق السماوات : الطريقة الرابعة :
نَّوي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو ًييى اٍلمىٍوتىى بػىلىى إً )أىكىدلٍى يػىرىٍكا أىفَّ اّللَّى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىدلٍى يػىٍعيى ًٖبىٍلًقًهنَّ ًبقىاًدرو عىلىى أىٍف ٰبيٍ قاؿ تعاذل : 

 )  .قىًديره
 تنزيو هللا سبحانو عن العبث .  الطريقة اخلامسة :

 فلو فرضنا أنو ال جزاء كال حساب كال بعث ، فما فائدة األكامر كالنواىي .
نىا ال تػيٍرجىعيوفى قاؿ تعاذل :  تيٍم أى٭بَّىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثان كىأىنَّكيٍم ًإلىيػٍ  .عىاذلى اّللَّي اٍلمىًلكي ا٢بٍىقُّ ( فػىتػى .  )أىفىحىًسبػٍ

ٍنسىافي أىٍف يػيتػٍرىؾى سيدلن( كقاؿ تعاذل :   . أم : ال يؤمر كال ينهى ، كقيل ال يبعث .)أىٰبىٍسىبي اإٍلً
 تنزيو هللا عن الَّلم : الطريقة السادسة :

 ٨بافة ربو ، كالكافر ال يعرؼ ربو أصبلن .فلو دل يكن ىناؾ بعث ال استول الناس ، فاستول ا٤بؤمن الذم ترؾ كثّبان من الشبهات 
 .)أىفىمىٍن كىافى ميٍؤًمنان كىمىٍن كىافى فىاًسقان ال يىٍستػىويكفى( قاؿ تعاذل : 

 ذكر وقائع وأحداث يستدؿ هبا على البعث . الطريقة السابعة :
 كما يف قصة قتيل بِب إسرائيل .
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 كقصة الذين خرجوا من دايرىم كىم ألوؼ حذر ا٤بوت .
 ة الذم مٌر على قرية كىي خاكية على عركشها .كقص

 كالطيور األربعة . كقصة إبراىيم 
)كىكىذىًلكى أىٍعثػىٍرانى عىلىٍيًهٍم لًيػىٍعلىميوا كقصة أصحاب الكهف ، فقد أماهتم هللا يف الكهف ثبلٜبائة كتسع سنْب ، قاؿ تعاذل يف قصتهم : 

 ... ( .ال رىٍيبى أىفَّ كىٍعدى اّللًَّ حىقّّ كىأىفَّ السَّاعىةى 
أم : إ٭بػػا كصػػفنا مػػن ىػػذا التمثيػػل لكػػي تتػػذكركا ، مػػن أحػػواؿ الثمػػرات الػػٍب أعيػػدت إذل حا٥بػػا بعػػد تلفهػػا ، (  َلَعلَُّكػػْم تَػػذَكَُّروفَ )  

 أحواؿ اآلخرة ، فتعلموا أف من قدر على ذلك ، قدر على ىذا ببل ريب .
 الفوائد :

 يدم رٞبتو . قدرة هللا يف إرساؿ الرايح بشران بْب -ُ
 أف ا٤بطر رٞبة من هللا . -ِ
 إنبات األرض من آايت هللا العظيمة . -ّ
 إثبات البعث .-ْ
 االستدالؿ على إثبات البعث إبنبات األرض بعد موهتا . -ٓ
 ( . (َٛ٘ذِلَك ُنَصرُِّؼ اآْلاَيِت ِلَقْوـٍ َيْشُكُروَف )َواْلبَػَلُد الطَّيُِّب ؼَلُْرُج نَػَباتُُو إبِِْذِف رَبِِّو َوالَِّذي َخُبَث اَل ؼَلُْرُج ِإالَّ َنِكًدا كَ ) 

 [ . ٖٓ] األعراؼ : 
---------- 

ػػنو  ) كمػػا قػػاؿ  ان ،أم: كاألرض الطيبػػة ٱبػػرج نباهتػػا سػػريعنا حسػػن (َواْلبَػلَػػُد الطَّيِّػػُب ؼَلْػػُرُج نَػَباتُػػُو إبِِْذِف رَبِّػػِو )  ػػا ًبقىبيػػوؿو حىسى ػػا رىبػُّهى فػىتػىقىبػَّلىهى
 ( . هىا نػىبىااتن حىسىنناكىأىنٍػبػىتػى 
ػػًبخنا خبيثنػػا الى ٱبػػرجي نباتيػػو كلػػو تػىتىالىػػٍت عليػػو ( أ َوالَّػػِذي َخبُػػَث اَل ؼَلْػػُرُج ِإالَّ َنِكػػًدا)  م: كالبلػػدي الػػذم خىبيػػثى كالبلػػًد الػػذم يكػػوفي سى

ا)  األمطاري  عةى فيو ألبتةى، ٱبرجي ًبعيٍسرو غايةى العسًر، كٱبرجي مىٍسػليوابن إال يف حاًؿ كونًو نىًكدنا عسّبى ا٣بركًج الى خّبى فيو كال منف ( ًإالَّ نىًكدن
 من ا٣بًّب كالنفًع.

تػىفىػ عي بػو يف أىٍكػًل كأصلي النًَّكًد يف لغًة العرًب: العسّبي، ال ٱبرجي إال يف حاًؿ كونًو نىًكػدنا، أم: عسػّبى ا٣بػركًج، مسػلوبى الفائػدًة، الى يػينػٍ
؛ ًإذٍ  الى فائدةى فيو، فكذلك قلبي الكافًر الى يػيٍثًمري إالَّ نكدنا عسّبنا، ٜبػرةن الى فائػدةى فيهػا، كػاألرًض السػبخًة إذا  الناًس، كالى أىٍكًل األنعاـً

ثػيرىٍت عليها األمطاري الى يػيٍثًمري شيئنا فيو فائدةه.  كى
 بلد الذم خبث كىو مقابل ٞبلوي ٝبيع ا٤بفٌسرين على أنٌو كصف للبلد ، أم ال( كالذم خبث  : قولو تعاذل ) قاؿ ابن عا ور

ٍػرج علػى أنٌػو  البلد الطٌيب ، كفٌسركه ابألرض الٍب ال تنبت إالٌ نبااتن ال ينفع ، كال يسرع إنباهتا ، مثل الٌسباخ ، كٞبلوا ضمّب ٱبى
 . عائد للٌنبات ، كجعلوا تقدير الكبلـ : كالذم خبث ال ) ٱبرج ( نباتيو إالٌ نىًكدان 

 التشبيو ، شبَّو تعاذل السريعى الفهم ابلبلد الطيب ، كالبىًليدى ابلذم خىبيثى ؛ عن النحاس.قيل : معناه :  قاؿ القرطيب 
بيو عن ذلك ؛ قالو ا٢بسن أيضان.  كقيل : ىذا مثل للقلوب ؛ فقلب يقبل الوعظ كالذًٌٍكرل ، كقلب فاسق يػىنػٍ

: " كالػػًذم نفسػػي بيػػده لػػو يعلػػم  ؛ قػػاؿ رسػػوؿ هللا  كقػػاؿ قتػػادة : مىثىػػلي للمػػؤمن يعمػػل ٧بتًسػػبان متطٌوعػػان ، كا٤بنػػافق غػػّب ٧بتسػػب
نػىتىْب لشهد الًعشا  ء" .أحدىم أنو ٯبد عظمان ٠بينان أك ًمٍرمىاتػىٍْب حسى

 قاؿ ا٤بفسركف : ىػذا مثػل ضػربو هللا تعػاذل للمػؤمن كالكػافر ؛ فػا٤بؤمن إذا ٠بػع القػرآف كعقلػو انتفػع بػو كابف :  قاؿ ابن اجلوزي
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صب كٰبسن أثر ا٤بطر عليو ؛ كعكسو الكافر.أثره عليو ، فشيبًٌو ابل رع كٱبي  بلد الطيب الذم ٲبي
 غزيػر النفػع ٗبشػيئة هللا كتيسػّبه، كالػذم خبػث مػن  ان حسػن ان كافيػ اكا٤بعُب: أف األرض الكرٲبة الَببػة ٱبػرج نباهتػ:  قاؿ ِف الوسيط

 األرض كالسبخة منها ال ٱبرج نباتو إال قليبل عدمي الفائدة.
 ذا نػىزىلىٍت عليو أمطاري القرآًف: زكاجريه كنواىيو كمواعظيػو كحبلليػو كحراميػو أٜبػرى ذلػك القػرآفي يف ذلػك القلػًب ٜبػراتو القلبي الطيبي إ

، فأٜبرى اإلٲبافى ابهلًل، كالتطهرى مػن أدانًس ا٤بعاًصػي كالكفػًر، كامتثػاؿى أى  ٍمػًر هللًا أحسنى من ٜبراًت األرًض الطيبًة إذا نزؿى عليها ا٤بطري
 بى نواىيو.كاجتنا

كالشجاعًة ، كالسخاًء ،  ككلُّ خصلةو حسنةو يػيٍثًمريىىا مطري القرآًف يف قلًب ا٤بؤمًن؛ كا٣بشيًة من هللًا، كالتوبًة عندى الزالًت، كاإلانبًة إليو
، إذل غًّب ذلك من خصاًؿ اإلسبلـً الكرٲبًة ا١بميلًة.  كالرضا بقضاًء هللًا، كاإليثاًر كعدـً الشُّحًٌ

ػا نىًقيَّػةه  مىثىلي مىا بػىعىثىًِب  )قىاؿى   ًِب ميوسىى عىًن النَّيبًٌ عىٍن أى  - هى ػافى ًمنػٍ ثًػًّب أىصىػابى أىٍرضػان ، فىكى اّللَّي ًبًو ًمنى ا٥ٍبيدىل كىاٍلًعٍلًم كىمىثىػًل اٍلغىٍيػًث اٍلكى
ػقىٍوا كىزىرىعيػوا ، قىًبلىًت اٍلمىاءى، فىأىنٍػبػىتىًت اٍلكىؤلى كىاٍلعيٍشبى اٍلكىًثّبى، كىكىانىٍت ًمنػٍهىا أى  ػرًبيوا كىسى جىاًدبي أىٍمسىكىًت اٍلمىاءى ، فػىنػىفىػعى اّللَّي هًبىػا النَّػاسى ، فىشى

اّللَّي  فىعىػوي مىػا بػىعىثىػًِب ًديػًن اّللًَّ كىنػى  ًقيعىافه الى ٛبيًٍسكي مىاءن ، كىالى تػيٍنًبتي كىؤلن ، فىذىًلكى مىثىػلي مىػٍن فىًقػوى يف  يى كىأىصىابىٍت ًمنػٍهىا طىائًفىةن أيٍخرىل ، ًإ٭بَّىا ىً 
 (أيٍرًسٍلتي ًبًو  مان، كىدلٍى يػىٍقبىٍل ىيدىل اّللًَّ الَّذً ػًبًو، فػىعىًلمى كىعىلَّمى، كىمىثىلي مىٍن دلٍى يػىٍرفىٍع ًبذىًلكى رىٍأس

 كقاؿ القرطيب يف شرح ىذا ا٢بديث : 
  : جعل الرسوؿ كقاؿ بعض العلماء الناس يف تقبلهم للعمل ثبلث درجات : 
كعلمو كعمل ٗبا فيو ، كعلم الناس ، فهؤالء ىم أفضل الناس ألهنم انتفعوا يف  من تقبل ما جاء بو الرسوؿ  الدرجة األوىل : 

 أنفسهم كنفعوا غّبىم. 
 و.كٞبلو إذل الناس فانتفعوا بو ، لكنو دل يتفقو فيو ، كقل اجتهاده يف العمل ب من تقبل ما جاء بو الرسوؿ  الدرجة الثانية:
 .كدل يعمل بو أك ينقلو إذل الناس، كىؤالء مذموموف على لساف الرسوؿ  من دل يستفد ٩با جاء بو الرسوؿ  الدرجة الثالثة:

 ما يعلم فإنو خّب األقساـ ، ألنو علم كفقو  ؿ هللاكعلم من سنة رسو  ن هللا ،دليل على أف من فقو يف دي ٢بديثيف ىذا ا
كٞبلو لكن دل يفقو منو شيئان ، كإ٭با ىو ركاية فقط ،  ٢بديثدل يفقو ، يعِب ركل ا علم كلكن لينتفع كينفع الناس ، كيليو من

 ل اإلٲباف .الفضل ابلنسبة ألى أييت يف ا٤برتبة الثانية يفكىذا 
كدل  بو ،، كلكنو دل يرفع بو رأسان كدل ينتفع جاء بو النيب  الذم كا٥بدل العلم كالقسم الثالث : ال خّب لو ، رجل أصابو من

 ، كدل يبق ا٤باء على سطحها األرض السبخة الٍب ابتلعت ا٤باء كدل تنبت شيئان للناس كمثل ػ يعلمو الناس ، فكاف ػ كالعياذ ابهلل

  . حٌب ينتفع الناس بو
يشػػػكركف نعػػػم هللا فػػػبل  أم : ننػػػوع الرباىػػػْب كا٢بجػػػج كاآلايت إلثبػػػات ا٢بػػػق لقػػػـو( َكػػػَذِلَك ُنَصػػػرُِّؼ اآْلاَيِت ِلَقػػػْوـٍ َيْشػػػُكُروَف )  

 يكفركهنا كيطيعوف رهبم .
 أصل التصريف: تبديل حاؿ ٕباؿ كمنو تصريف الرايح. كاآلايت: الدالئل الدالة على قدرة هللا.:  قاؿ ِف الوسيط 
ع جليػة : مثل ذلك التصػريف البػديع كالتنويػع ا٢بكػيم نصػرؼ اآلايت الدالػة علػى علمنػا كحكمتنػا كرٞبتنػا ابإلتيػاف هبػا علػى أنػوا مأ

 كاضحة لقـو يشكركف نعمنا، ابستعما٥با فيما خلقت لو، فيستحقوف مزيدان منها كإَثبتنا عليها.
 . الشكر يكوف من هللا لعبده كمن العبد لربو 

نىا ليٍقمىافى ا٢بًٍٍكمىةى أىًف اٍشكيٍر ّللًَّ فشكر العبد لربو كقولو تعاذل )  ( . رًٌؼي اآٍلايًت لًقىٍوـو يىٍشكيريكفى كىذىًلكى نيصى ( . كقولو تعاذل ) كىلىقىٍد آتػىيػٍ
 كتعريفو كما سبق كىو أف يستعمل نعمو يف طاعة هللا .
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 (  ًإفَّ رىبػَّنىا لىغىفيوره شىكيوره ( كقولو تعاذل ) مىٍن تىطىوَّعى خىٍّبان فىًإفَّ اّللَّى شىاًكره عىًليمه كشكر هللا لعبده كقولو تعاذل ) ك 
يثيبو الثواب ا١بزيل من عملو القليل، فإنو يعطي العبد كيوفقو ٤با يشكره عليو، كيشكر القليل من كمعُب شكر هللا لعبده : ىو أف 

العمل كالعطاء فبل يستقلو أف يشكره، كيشكر ا٢بسنة بعشر أمثا٥با إذل أضعاؼ مضاعفة، كإذا ترؾ لو شيئان أعطاه أفضل منو، 
 كإذا بذؿ لو شيئان رٌده عليو أضعافان مضاعفة .

 سليماف ا٣بيل غضبان لو إذ شغلتو عن ذكره ، فأراد أال تشغلو مرة أخرل ، أعاضو عنها مًب الريح . ٤با عقر
 ك٤با ترؾ الصحابة دايرىم كخرجوا منها يف مرضاتو ، أعاضهم عنها أف مٌلكهم الدنيا كفتحها عليهم .

 وأ منها حيث يشاء .       ك٤با احتمل يوسػف الصػديق ضيق السجن شكر لو ذلك أبف مٌكػن لو يف األرض يتبػ
 الفوائد :

 ضرب األمثاؿ .-ُ
 تشبيو قلب ا٤بؤمن ابألرض الطيبة كتشبيو قلب الكافر ابألرض النكد .-ِ
 ا٢برص على القلب كتطهّبه كتنميتو ابإلٲباف كالطاعات .-ّ
 تصريف اآلايت كتنويعها من نعم هللا الٍب يستحق عليها الشكر .-ْ

 هـــ1437/ رمضان /  4

َ َأَخاؼُ )  ُرُه ِإيّنِ ْن ِإَلٍو َغيػْ  اْعُبُدوْا اَّللََّ َما َلُكم مِّ
( قَاَؿ ٜ٘ َعَلْيُكْم َعَذاَب يَػْوـٍ َعَِّيٍم )َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قَػْوِمِو فَػَقاَؿ اَي قَػْوـِ

( أُبَػلُِّغُكْم ْٔٙيَس ّب َضالََلٌة َوَلِكِنِّ َرُسوٌؿ مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي )( قَاَؿ اَي قَػْوـِ لَ ٓٙاْلَمأُل ِمن قَػْوِمِو ِإََّّ لَنَػَراَؾ ِف َضاَلٍؿ مُِّبنٍي )
نُكْم لُِينِذرَُكْم ِٕٙرَسااَلِت َرّبِّ َوأَنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن اَّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموَف ) ُتْم َأف َجاءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّبُِّكْم َعَلى رَُجٍل مِّ ( َأَوَعَِببػْ

َناُه َوالَِّذيَن َمَعُو ِف اْلُفْلِك َوَأْغَرقْػَنا الَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا ِإنػَُّهْم َكانُ ٖٙلِتَػتػَُّقوْا َوَلَعلَُّكْم تُػْرَٓتُوَف )وَ  وْا قَػْومًا َعِمنَي ( َفَكذَّبُوُه فََأصَليػْ
(ٙٗ) . ) 

---------- 
ذكر تعاذل قصة آدـ يف أكؿ السورة، كما يتعلق بذلك كما يتصل بو، كفرغ منو، شرع تعاذل يف ٤با ( َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قَػْوِمِو ) 

، فابتدأ بذكر نوح، عليو السبلـ، فإنو أكؿ رسوؿ إذل أىل األرض بعد آدـ  . ذكر قصص األنبياء، عليهم السبلـ، األكؿ فاألكؿى
  بدأ تعاذل بقصص األنبياء يف السورة تسلية للنيب  الشدة الٍب القاىا من قومو قد القاىا إخوانو من األنبياء قبلو  كبياف أف

 كما قاؿ تعاذل ) ما يقاؿ لك إال ما قد قيل للرسل ( كفيها أيضان هتديدان للمشركْب .
  كبدأ بنوح ألنو أكؿ رسوؿ أرسل إذل أىل األرض حينما انتشر الشرؾ بينهم ، كيسمى نوح ) آدـ األصغر ( ألف البشرية كلها

دىاانى نيوحه فػىلىًنٍعمى اٍلميًجيبيوفى )من ذريتو كما قاؿ تعاذل ) بعده  نىاهي كىأىٍىلىوي ًمنى اٍلكىٍرًب اٍلعىًظيًم )ٕٓكىلىقىٍد انى ( كىجىعىٍلنىا ذيرًٌيػَّتىوي ٕٔ( كى٪بىَّيػٍ
 ( .ىيٍم اٍلبىاًقْبى 

 : كنوح ىو أحد أكرل العـز من الرسل الذين ذكرىم يف موضعْب يف كتابو 
 / يف سورة األحزاب . ألوؿادلوضع ا

يثىاقان غىًليظان ( .قاؿ تعاذل ) كىًإٍذ أىخىٍذانى ًمنى النًَّبيًٌْبى ًميثىاقػىهيٍم كىًمػنكى كىًمن نُّوحو كىًإبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى اٍبًن مىرٍ  هيػم مًٌ ػٍذانى ًمنػٍ  ميىى كىأىخى
 / يف سورة الشورل . ادلوضع الثاين

نىا بًًو ًإبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أى قاؿ تعاذل )شىرىعى لىكي  نىا ًإلىٍيكى كىمىا كىصَّيػٍ يػٍ ٍف أىًقيميوا الدًٌينى كىالى م مًٌنى الدًٌيًن مىا كىصَّى بًًو نيوحان كىالًَّذم أىٍكحى
 تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو ( .
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 كنوح أكؿ الرسل .
 رض ( .لقولو ) فيأتوف نوحان فيقولوف : اي نوح ! أنت أكؿ الرسل إذل األ

نىا ًإذلى نيوحو كىالنًَّبيًٌْبى ًمٍن بػىٍعًدًه ( . كمن األدلة أيضان قولو تعاذل ) يػٍ نىا إًلىٍيكى كىمىا أىٍكحى يػٍ  ًإانَّ أىٍكحى
 قالو ابن عباس .كقد كاف بْب آدـ إذل زمن نوح، عليهما السبلـ، عشرة قركف، كلهم على اإلسبلـ :  قاؿ ابن كثري . 

كغّب كاحد من علماء التفسّب: ككاف أكؿ ما عبدت األصناـ، أف قومنا صا٢بْب ماتوا، فبُب قومهم عليهم قاؿ عبد هللا بن عباس 
مساجدى كصوركا صور أكلئك فيها، ليتذكركا حا٥بم كعبادهتم، فيتشبهوا هبم. فلما طاؿ الزماف، جعلوا تلك الصور أجسادنا على 

فلما ان ( كدنا كسواعنا كيػىغيوث كىيػىعيوؽ كنسر  ) ٠بوىا أب٠باء أكلئك الصا٢بْبتلك الصور. فلما ٛبادل الزماف عبدكا تلك األصناـ ك 
 لو . أيمرىم بعبادة هللا كحده ال شريك ان رسولو نوح-كلو ا٢بمد كا٤بنة -تفاقم األمر بعث هللا، سبحانو كتعاذل 

ُرُه )  ْن ِإَلٍو َغيػْ اخضعوا كذلوا هلل سبحانو كتعاذل ، كأصل العبادة يف لغة العرب : الذؿ  أم : (فَػَقاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اَّللََّ َما َلُكم مِّ
كا٣بضوع ، كقيل للعبد ) عبد ( لذلو كخضوعو لسيده ، فالعبادة : الذؿ كا٣بضوع على كجو احملبة خاصة ، فبل تكفي احملبة دكف 

متجردان عن ٧ببة هللا ييبغض الذم ىو يذؿ لو ، الذؿ كا٣بضوع ، كال يكفي الذؿ كا٣بضوع دكف احملبة ، ألف اإلنساف إذا كاف ذلو 
حب الذم ال ييداخلو خوؼ ٰبملو الدالؿ على أف 

ي
كمن أبغض ربو ىلك ، كإذا كانت ٧ببةن خالصة ال خوؼ معها ، فإف ا٤ب

 .) قالو الشنقيطي ( يسيء األدب ، كيرتكب أموران ال تنبغي ، كهللا عز كجل ال يليق بو شيء من ذلك 
 على معنيْب : أحدٮبا : التعبد : يعِب التذلل هلل ، كما سبق ، كتطلق على ا٤بتعبد بو ) ابلنسبة ألفعاؿ العباد (  فالعبادة تطلق

 كىي : اسم جامع لكل ما ٰببو هللا كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة القلبية كا١بوارحية .
 رسل ٝبيعان ، كأكؿ ما يبدا بو .كيف ىذه اآلية كجوب عبادة هللا عز كجل ، كأهنا دعوة ال 
َ َأَخاُؼ َعَلْيُكْم َعَذاَب يَػْوـٍ َعَِّيٍم )    . م: من عذاب يـو القيامة إٍف لقيتم هللا كأنتم مشركوف بوأ (ِإيّنِ

 : كيف يعرب اب٣بوؼ عليهم مع أهنم كاقع عليهم العذاب ال ٧بالة ؟ فإف قيل
 الكفر كالضبلؿ فيقع كٰبل عليهم العذاب الذم ىو جزاء كفرىم .كا١بواب : أف ٧بل ا٣بوؼ ىو خشية االستمرار يف 

 م .أم: ا١بمهور كالسادة كالقادة كالكرباء منه ( قَاَؿ اْلَمألُ ِمن قَػْوِموِ  )
 ًتًهٍم كىٝبىىا٥بًًٍم، أ ك أهنم يػىتىمىالىؤيكفى على قيل ٠بيُّوا )مؤلن( ألهنم ٲبلؤكف صدكرى اجملالًس بقامًتهم الوافيًة، أك ٲبلؤكفى صدكرى الناظًر أليبػَّهى

 العقًد كا٢بلًٌ فيتفقوفى عليو.
م: يف دعوتك إايان إذل ترؾ عبادة ىذه األصناـ الٍب كجدان عليها آابءان . كىكذا حاؿ الفجار أ (ِإََّّ لَنَػَراَؾ ِف َضاَلٍؿ مُِّبنٍي )  

يػٍرنا ) ، ( ا ًإفَّ ىىؤيالًء لىضىالُّوفى كىًإذىا رىأىٍكىيٍم قىاليو  ) إ٭با يركف األبرار يف ضبللة، كما قاؿ تعاذل كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لًلًَّذينى آمىنيوا لىٍو كىافى خى
ا ًإٍفكه قىًدميه  يػىقيوليوفى ىىذى بػىقيوانى ًإلىٍيًو كىًإٍذ دلٍى يػىٍهتىديكا بًًو فىسى  إذل غّب ذلك من اآلايت. (مىا سى

 : بعض االهتامات الِت وجهت لنوح من قبل قومو 
 : اهتموه اب١بنوف . أوالً 

لىهيٍم قػىٍوـي نيوحو فىكىذَّبيوا عىٍبدىانى كىقىاليوا ٦بىٍنيوفه كىاٍزديًجرى  )قاؿ تعاذل   ( . كىذَّبىٍت قػىبػٍ
 : اهتموه بكثرة ا١بداؿ . اثنياً 

الىنىا فىٍأتىًنا ٗبىا تى  )قاؿ تعاذل عنهم   ( . ًعديانى ًإف كينتى ًمنى الصَّاًدًقْبى قىاليواٍ ايى نيوحي قىٍد جىادىٍلتػىنىا فىأىٍكثػىٍرتى ًجدى
 : اهتموه ابلضبلؿ . اثلثاً 
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 قاؿ تعاذل ) قاؿ ا٤بؤل من قومو إان لنراؾ يف ضبلؿ مبْب ( .
 : توعدكه ابلرجم . رابعاً 

 ( . قىاليوا لىًئن دلٍَّ تىنتىًو ايى نيوحي لىتىكيونىنَّ ًمنى اٍلمىٍرجيوًمْبى  )قاؿ تعاذل عنهم 
 كم كالسخرية .: الته خامساً 

 .(  خىري ًمنكيٍم كىمىا تىٍسخىريكفى كىيٍصنىعي اٍلفيٍلكى كىكيلَّمىا مىرَّ عىلىٍيًو مىؤله مًٌن قػىٍوًمًو سىًخريكٍا ًمٍنوي قىاؿى ًإف تىٍسخىريكٍا ًمنَّا فىًإانَّ نىسٍ قاؿ تعاذل ) 
وؿ  من رب كل شيء ػػػػػ، كلكن أان رس أم: ما أان ضاؿ( اْلَعاَلِمنَي  قَاَؿ اَي قَػْوـِ لَْيَس ّب َضالََلٌة َوَلِكِنِّ َرُسوٌؿ مِّن رَّبِّ  ) 

 و .كمليك
،  ابهلل ان انصح ان فصيح ان ، أف يكوف بليغ ىذا شأف الرسوؿ( أُبَػلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َرّبِّ َوأَنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن اَّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموَف  )

قاؿ ألصحابو يـو عرفة، كىم أكفر  ىذه الصفات، كما جاء يف صحيح مسلم: أف رسوؿ هللا  ال يدركهم أحد من خلق هللا يف
: نشهد أنك بلغت كأديت كنصحت، فجعل يرفع  قالوا ؟ أيها الناس، إنكم مسئولوف عِب، فما أنتم قائلوفان : ما كانوا كأكثر ٝبع

 د .شه، اللهم ا اللهم اشهد إصبعو إذل السماء كينكتيها عليهم كيقوؿ:
 كالٌنصح كالٌنصيحة كلمة جامعة ، يعرٌب هبا عن حسن النٌػٌية كإرادة ا٣بّب من قوؿو أك عملو ، كيف ا٢بديث : :  قاؿ ابن عا ور

 حة " كأف تيناصحوا من كالٌه هللا أمركم.ي" الٌدين الٌنص
 .كيكثر إطبلؽ الٌنصح على القوؿ الذم فيو تنبيو للمخاطب إذل ما ينفعو كيدفع عنو الٌضر

 كضٌده الغٌش.
  كفيو كجوه : (كىأىٍعلىمي ًمنى هللا مىا الى تػىٍعلىميوفى : قولو تعاذل ) قاؿ الرازي 

 األكؿ : كاعلم أنكم إف عصيتم أمره عاقبكم ابلطوفاف.
 الثاين : كاعلم أنو يعاقبكم يف اآلخرة عقاابن شديدان خارجان عما تتصوره عقولكم.

ُتْم َأف َجاءُكْم ِذكْ )  نُكْم لُِينِذرَُكْم َولِتَػتػَُّقوْا َوَلَعلَُّكْم تُػْرَٓتُوَف َأَوَعَِببػْ ال تعجبوا من ىذا، فإف ىذا : أم  (ٌر مِّن رَّبُِّكْم َعَلى رَُجٍل مِّ
 و .إليكم، إلنذركم كلتتقوا نقمة هللا كال تشركوا ب كإحساانن  ان عجىب أف يوحي هللا إذل رجل منكم، رٞبة بكم كلطفبليس 
 بػىهيٍم ًمٍن ًإٍرسىاًؿ رىجيلو ؛ كىبػى أى :  قاؿ الشنقيطي ى يًف ٍنكىرى تػىعىاذلى يًف ىىًذًه السُّورىًة اٍلكىرٲبىًة عىلىى قػىٍوـً نيوحو ، كىقػىٍوـً ىيودو عىجى وىاًضعى مى  ْبَّ

يعى اأٍليمىًم عىًجبيوا ًمٍن ذىًلكى .   أيخىرى أىفَّ ٝبًى
نىا ًإذلى رىجيلو ًمنػٍهيٍم أىٍف أىٍنًذًر النَّاسى أىكى  )ًمٍن ذىًلكى  قىاؿى يف عىجىًب قػىٍوـً نىًبيًٌنىا  يػٍ بىٍل عىًجبيوا أىٍف  )، كىقىاؿى  (افى لًلنَّاًس عىجىبنا أىٍف أىٍكحى

 . ( جىاءىىيٍم ميٍنًذره ًمنػٍهيمٍ 
ٍتًيًهمٍ )كىقىاؿى عىًن اأٍليمىًم السَّاًبقىًة    اليوا أىبىشىره يػىٍهديكنػىنىا فىكىفىريكا كىتػىوىلٍَّوا كىاٍستػىٍغُبى اّللَّي كىاّللَّي غىًِبّّ ريسيليهيٍم اًبٍلبػىيًٌنىاًت فػىقى  ذىًلكى أبًىنَّوي كىانىٍت أتى

يده   ( .ٞبًى
ا نػىتًَّبعيوي كقاؿ تعاذل )    ( . كىذَّبىٍت ٜبىيودي اًبلنُّذيًر فػىقىاليوا أىبىشىرنا ًمنَّا كىاًحدن
ي ًمٍن قػىٍوًمًو الًَّذينى كىفى قاؿ تعاذل )  ا ًإالَّ بىشىره ًمثٍػليكيٍم أيىٍكيلي كىقىاؿى اٍلمىؤلى نٍػيىا مىا ىىذى ٩بَّا  ريكا كىكىذَّبيوا بًًلقىاًء اآٍلًخرىًة كىأىتٍػرىفٍػنىاىيٍم يًف ا٢بٍىيىاًة الدُّ

 ( .أتىٍكيليوفى ًمٍنوي كىيىٍشرىبي ٩بَّا تىٍشرىبيوفى كىلىًئٍن أىطىٍعتيٍم بىشىرنا ًمثٍػلىكيٍم ًإنَّكيٍم ًإذنا ٣بىىاًسريكفى 
ا اٍلعىجىبى ًمٍن ًإٍرسىاًؿ بىشىرو مىانًعو لًلنَّاًس ًمنى اإٍلًٲبىاًف بكى   :صىرَّحى أبًىفَّ ىىذى

 (.كىمىا مىنىعى النَّاسى أىٍف يػيٍؤًمنيوا ًإٍذ جىاءىىيمي ا٥ٍبيدىل ًإالَّ أىٍف قىاليوا أىبػىعىثى اّللَّي بىشىرنا رىسيوالن  )  تعاذلفقاؿ ً 
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 (.فػىقىاليوا أىنػيٍؤًمني لًبىشىرىٍيًن ًمٍثًلنىا  )كىقػىٍوليوي تػىعىاذلى عىنػٍهيٍم  
 ( .فػىقىاليوا أىبىشىره يػىٍهديكنػىنىا فىكىفىريكا كىتػىوىلٍَّوا كىاٍستػىٍغُبى اّللَّي  )كىقػىٍوليوي 

ؤيانى قىاليوا ًإٍف أىنٍػتيٍم ًإالَّ بىشىره ًمثٍػلينىا تيرًيديكفى أىٍف تىصيدُّكانى عىمَّا كىافى يػىعٍ  )كىقػىٍوليوي تػىعىاذلى    ( . بيدي آابى
تو كىًثّبىةو ك  تػيهيٍم ىىًذًه اٍلبىاًطلىةي رىدَّىىا اّللَّي يف آايى هى  : شيبػٍ

  ( .كىلىٍو جىعىٍلنىاهي مىلىكنا ١بىىعىٍلنىاهي رىجيبلن  )كىقىٍولًًو تػىعىاذلى 
ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًإالَّ رًجىاالن  )كىقػىٍولًًو  ًئكىةن  (كىمىا أىٍرسى  . أىٍم : الى مىبلى
ـى كىٲبىٍشيوفى يف اأٍلىٍسوىاؽً  )كىقػىٍولًًو  ٍلنىا قػىبػٍلىكى ًمنى اٍلميٍرسىًلْبى ًإالَّ ًإنػَّهيٍم لىيىٍأكيليوفى الطَّعىا  ( . كىمىا أىٍرسى
  ٍتًيػىهيٍم سينَّةي اأٍلىكًَّلْبى عى النَّاسى أىٍف يػيٍؤًمنيوا ًإٍذ جىاءىىيمي ا٥ٍبيدىل كىيىٍستػى ػكىمىا مىنى )بػىٍْبى قػىٍولًًو تػىعىاذلى ْجَو اجْلَْمِع فائدة: و  (.ٍغًفريكا رىبػَّهيٍم ًإالَّ أىٍف أتى
 (كىمىا مىنىعى النَّاسى أىٍف يػيٍؤًمنيوا ًإٍذ جىاءىىيمي ا٥ٍبيدىل ًإالَّ أىٍف قىاليوا أىبػىعىثى اّللَّي بىشىرنا رىسيوالن  )كىبػىٍْبى قػىٍولًًو تػىعىاذلى  
 ٍسرىاءً »مىٍذكيورى يف سيورىًة أىفَّ اٍلمىانًعى الٍ : .... قاؿ الشنقيطي مىانًعه عىاًدمّّ ٯبىيوزي ٚبىىلُّفيوي ؛ أًلىفَّ اٍسًتٍغرىابػىهيٍم بػىٍعثى رىسيوؿو ًمنى « اإٍلً

ًو مىعى ذىًلكى ااًلٍسًتٍغرىاًب ، فىا٢بٍىٍصري ٍؤًمنى بً اٍلبىشىًر مىانًعه عىاًدمّّ ٯبىيوزي ٚبىىلُّفيوي إًلًٍمكىاًف أىٍف يىٍستػىٍغًربى اٍلكىاًفري بػىٍعثى رىسيوؿو ًمنى اٍلبىشىًر مثيَّ يػي 
انًًع اٍلعىاًدمًٌ  ( كىمىا مىنىعى النَّاسى أىٍف يػيٍؤًمنيوا ًإٍذ جىاءىىيمي ا٥ٍبيدىل ًإالَّ أىٍف قىاليوا أىبػىعىثى اّللَّي بىشىرنا رىسيوالن ) يف قػىٍولًًو تػىعىاذلى :  ، حىٍصره يًف اٍلمى

ٍتًيػىهيٍم سينَّةي اأٍلى  )ًو ىينىا ، كىأىمَّا ا٢بٍىٍصري يًف قػىٍولً  ٍتًيػىهيمي كىمىا مىنىعى النَّاسى أىٍف يػيٍؤًمنيوا ًإٍذ جىاءىىيمي ا٥ٍبيدىل كىيىٍستػىٍغًفريكا رىبػَّهيٍم ًإالَّ أىٍف أتى كًَّلْبى أىٍك أيى
ـي ًإٲبىاهًنًٍم ، كىحيٍكميوي عىلىٍيًهٍم ًبذىًلكى ، كىقىضىاءيهي ًبًو ، فػىهيوى حىٍصره يًف اٍلمىانًًع ا٢بٍىًقيًقيًٌ ؛ أًلىفَّ ًإرىادىتىوي جى  (اٍلعىذىابي قػيبيبلن  لَّ كىعىبلى عىدى

 مىانًعه حىًقيًقيّّ ًمٍن كيقيوًع غىٍّبًًه .
مع طوؿ مدة إقامتو فيهم ،  أم استمركا على تكذيبو كأصركا بعد أف قاؿ ٥بم ما قاؿ كدعاىم إذل هللا تعاذل ليبلن كهناران ( َفَكذَّبُوُه ) 

 كدل يؤمن معو منهم إال قليل
ٍلنىا نيوحنا ًإذلى قػىٍوًمًو فػىلىًبثى كقد مكث نوح يف قومو كثّبان كما قاؿ تعاذل ) ًفيًهٍم أىٍلفى سىنىةو ًإالَّ ٟبىًٍسْبى عىامنا فىأىخىذىىيمي الطُّوفىافي   كىلىقىٍد أىٍرسى

 ( .كىىيٍم ظىاًلميوفى 
 كلقد اجتهد اجتهادان عظيمان يف دعوهتم .

 د ابلغ يف دعوهتم من غّب تعب .فق
 قاؿ تعاذل عنو ) قاؿ رب إين دعوت قومي ليبلن كهناران ( .

 ونوع ِف دعوهتم :
 فمرة ابلسر كمرة اب١بهر .

 كما قاؿ تعاذل عنو ) مث إين دعوهتم جهاران . مث إين أعلنت ٥بم كأسررت ٥بم إسراران ( .
 كمرة ابلَبغيب .

ركا ربكم إنو كاف غفاران . يرسل السماء عليكم مدراران . كٲبددكم أبمواؿ كبنْب كٯبعل لكم كما قاؿ تعاذل عنو ) فقلت استغف
 جنات كٯبعل لكم أهناران ( .

 كمرة ابلَبىيب :
كما قاؿ تعاذل عنو ) ما لكم ال ترجوف هلل كقاران . كقد خلقكم أطواران . أدل تركا كيف خلق هللا سبع ٠بوات طباقان . كجعل القمر 

 ران كجعل الشمس سراجان . كهللا أنبتكم من األرض نبااتن . مث يعيدكم فيها كٱبرجكم إخراجان ( .فيهن نو 
 كمرة أبنو انصح ٥بم ٨بلص .
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 قاؿ تعاذل عنو أنو قاؿ ٥بم ] أبلغكم رساالت ريب كأنصح لكم كأعلم من هللا ما ال تعلمػػوف [ .
َناُه َوالَِّذيَن َمَعُو ِف اْلُفْلِك )  ٍل ًفيهىا ًمن  كىم قليل كما قاؿ تعاذل يف موضع آخر )  (فََأصَليػْ حىٌبَّ ًإذىا جىاء أىٍمريانى كىفىارى التػَّنُّوري قػيٍلنىا اٞبًٍ

 ( . كيلٌو زىٍكجىٍْبً اثٍػنػىٍْبً كىأىٍىلىكى ًإالَّ مىن سىبىقى عىلىٍيًو اٍلقىٍوؿي كىمىٍن آمىنى كىمىا آمىنى مىعىوي ًإالَّ قىًليله 
  ( ِِف اْلُفْلك ) نىاهي كىأىٍصحىابى السًَّفينىًة  )  كىي السفينة، كما قاؿ  ( . فىأى٪ٍبىيػٍ

نىاهي كىأىٍىلىوي ًمنى اٍلكىٍرًب اٍلعىًظيمً كقاؿ تعاذل يف موضع آخر )  ( كا٤براد أبىلو من آمن منهم ، أما من دل يؤمن فقد غرؽ مع من  فػىنىجَّيػٍ
 غرؽ كابنو

 سفينة لينجو هبا : أمره هللا ٤با أراد هللا أف يهلكهم ببناء 
تىًئٍس ٗبىا كىانيوٍا يػىٍفعىليوفى )قاؿ تعاذل )  ( كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى أبًىٍعييًننىا ّٔأيكًحيى ًإذلى نيوحو أىنَّوي لىن يػيٍؤًمنى ًمن قػىٍوًمكى ًإالَّ مىن قىٍد آمىنى فىبلى تػىبػٍ

 ( . ٍغرىقيوفى كىكىٍحًينىا كىالى ٚبيىاًطٍبًِب يًف الًَّذينى ظىلىميوٍا ًإنػَّهيم مُّ 
نىا إًلىٍيًو أىًف اٍصنىًع اٍلفيٍلكى أبًىٍعييًننىا كىكىٍحًينىاف )كقاؿ تعاذل  يػٍ  ( . أىٍكحى

 [ أم تعليمنا لك ما تصنعػػو . ووحينا[ أم ٗبرأل منا .]   عيننا[ يعِب السفينة .]  اصنع الفلك] 

 : كأمره تعاذل أف ٰبمل معو ثبلثة أشياء 
ٍل ًفيهىا ًمن كيلٌو زىٍكجىٍْبً اثٍػنػىٍْبً قػي ) : قاؿ تعاذل  أوالً    ( . ٍلنىا اٞبًٍ

 كا٤بقصود ابلزكجْب كل شيئْب يكوف أحدٮبا ذكران كاآلخر أنثى .
 ( . كىأىٍىلىكى ًإالَّ مىن سىبىقى عىلىٍيًو اٍلقىٍوؿي  : قاؿ تعاذل ) اثنياً 

 كا٤براد ابنو كزكجتو فقد كاان كافرين حكم هللا عليهما اب٥ببلؾ .
 ( . كىمىٍن آمىنى كىمىا آمىنى مىعىوي ًإالَّ قىًليله  : قاؿ تعاذل ) اثلثاً 

 فائدة :
 ( . كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى أبًىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا كىالى ٚبيىاًطٍبًِب يف الًَّذينى ظىلىميوٍا ًإنػَّهيم مٍُّغرىقيوفى قاؿ تعاذل ) 

إمها٥بم ، ألف ما قدره هللا عليهم قد مضى كال ٧بالة ، كىذا الوجو بعيد  قاؿ بعضهم إف ا٤براد بنهيو عن ٨باطبتو فيهم أف ٱباطبو يف
، ألف نوحان قد أحل يف دعائو لربو أف يهلكهم ، فالصحيح أف ا٤براد ال ٚباطبِب يف تعجيل العذاب كاإلىبلؾ لقومك ، فإنو قد  

 كتب كحاف .
 أم: عن ا٢بق، ال يبصركنو كال يهتدكف لو. (انُوْا قَػْوماً َعِمنَي ِإنػَُّهْم كَ   َوَأْغَرقْػَنا الَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا) 

ديكا ٥بىيٍم ًمٍن ديكًف اّللًَّ أىٍنصىارن )  كما قاؿ رنا فػىلىٍم ٯبًى  ا ( .٩بَّا خىًطيئىاهًتًٍم أيٍغرًقيوا فىأيٍدًخليوا انى
الىنىا فىٍأتىًنا ٗبىا تىًعديانى ًإف كينتى ًمنى الصَّاًدًقْبى قىاليوٍا ايى نيوحي قىٍد جىادىٍلتػىنىا فىأىٍكثػىٍرتى جً كقد طلبوا العذاب )   دى

 . كدائمان الكفار يستعجلوف العذاب استبعادان منهم لو 
 ( . كىيىٍستػىٍعًجليونىكى اًبٍلعىذىاًب كىلىٍن ٱبيًٍلفى اّللَّي كىٍعدىهي كما قاؿ تعاذل )

 ( . جىله ميسىٌمىن ١بىىاءىىيمي اٍلعىذىابي كىيىٍستػىٍعًجليونىكى اًبٍلعىذىاًب كىلىٍوال أى كقاؿ تعاذل )
 ( . كىيىٍستػىٍعًجليونىكى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى ا٢بٍىسىنىًة كىقىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًهمي اٍلمىثيبلتي كقاؿ تعاذل ) 
 ( . يىٍستػىٍعًجليونىكى اًبٍلعىذىاًب كىًإفَّ جىهىنَّمى لىميًحيطىةه اًبٍلكىاًفرًينى كقاؿ تعاذل )

ٍل لىنىا ًقطَّنىا قػىٍبلى يػىٍوـً ا٢بًٍسىابً  )كقاؿ تعاذل  ( . كىقىاليوا رىبػَّنىا عىجًٌ
ؤيانى فىٍأتًنىا ٗبىا تىًعديانى ًإٍف كيٍنتى مً كقاؿ تعاذل عن قـو ىود )  تػىنىا لًنػىٍعبيدى اّللَّى كىٍحدىهي كىنىذىرى مىا كىافى يػىٍعبيدي آابى  ( . نى الصَّاًدًقْبى قىاليوا أىًجئػٍ



94 

 

  يف ىذه القصة أنو انتقم ألكليائو من أعدائو، كأ٪بى رسولو كا٤بؤمنْب، كأىلك أعداءىمفبْب تعاذل 
 : كقد دعاء نوح على قومو كاندل ربو 

نىاهي كىأىٍىلىوي ًمنى اٍلكىٍرًب اٍلعىًظيمً قاؿ تعاذل )  نىا لىوي فػىنىجَّيػٍ بػٍ دىل ًمن قػىٍبلي فىاٍستىجى  ( . كىنيوحان ًإٍذ انى
ران كىقىاؿى ني كقاؿ تعاذل  ) ٍر عىلىى اأٍلىٍرًض ًمنى اٍلكىاًفرًينى دىايَّ ٍرىيٍم ييًضلُّوا ًعبىادىؾى كىالى يىًلديكا ًإالَّ فىاًجران كىفَّاران . وحه رَّبًٌ الى تىذى  ( ًإنَّكى ًإف تىذى
 ( .نػٍهىًمرو فػىفىتىٍحنىا أىبٍػوىابى السَّمىاء ٗبىاء مُّ . فىدىعىا رىبَّوي أىيٌنً مىٍغليوبه فىانتىًصٍر كقاؿ تعاذل )

 : فإف قيل دلاذا دعاء نوح على قوه 
 دعاء نوح على قومْب ألمرين :

 : أف هللا أخربه أنو لن يؤمن من قومك إال القليل . األمر األوؿ
 ( .كىأيكًحيى ًإذلى نيوحو أىنَّوي لىٍن يػيٍؤًمنى ًمٍن قػىٍوًمكى ًإالَّ مىٍن قىٍد آمىنى كما قاؿ تعاذل )

 الء القـو سيضلوف غّبىم .: أف ىؤ  األمر الثاين
ٍرىيٍم ييًضلُّوا ًعبىادىؾى كىال يىًلديكا ًإالَّ فىاًجران كىفَّاران كما قاؿ تعاذل )  ( . ًإنَّكى ًإٍف تىذى

: أما كهللا ما دعا عليهم حٌب أاته الوحي من السماء ] أنو لن يؤمن من قومك إال من قد آمن [ فعند ذلك دعا  قاؿ قتادة
 عليهم .

 نوحان كمن آمن . ك٪بى هللا 
نىاهي كىأىٍىلىوي ًمنى اٍلكىٍرًب اٍلعىًظيمً كما قاؿ تعاذل )  ،   ( كا٤براد أبىلو من آمن منهم ، أما من دل يؤمن فقد غرؽ مع من غرؽ كابنو فػىنىجَّيػٍ
دىل نيوحه ابٍػنىوي كىكىافى يف مىعٍ كما قاؿ تعاذل ) قىاؿى  .زًؿو ايى بػيِبىَّ ارٍكىب مَّعىنىا كىالى تىكين مَّعى اٍلكىاًفرًينى كىًىيى ٘بىٍرًم هًبًٍم يف مىٍوجو كىا١ٍبًبىاًؿ كىانى

نػى  كىًقيلى ايى  .هيمىا اٍلمىٍوجي فىكىافى ًمنى اٍلميٍغرىًقْبى سىآًكم ًإذلى جىبىلو يػىٍعًصميًِب ًمنى اٍلمىاء قىاؿى الى عىاًصمى اٍليػىٍوـى ًمٍن أىٍمًر اّللًٌ ًإالَّ مىن رًَّحمى كىحىاؿى بػىيػٍ
دىل نيوحه رَّبَّوي  .لًٌٍلقىٍوـً الظَّاًلًمْبى  أىٍرضي ابٍػلىًعي مىاءًؾ كىايى ٠بىىاء أىٍقًلًعي كىًغيضى اٍلمىاء كىقيًضيى األىٍمري كىاٍستػىوىٍت عىلىى ا١بٍيوًدمًٌ كىًقيلى بػيٍعدان  كىانى

قىاؿى ايى نيوحي ًإنَّوي لىٍيسى ًمٍن أىٍىًلكى ًإنَّوي عىمىله غىيػٍري صىاًلحو فىبلى . كىمي ا٢بٍىاًكًمْبى فػىقىاؿى رىبًٌ ًإفَّ ابيًِب ًمٍن أىٍىًلي كىًإفَّ كىٍعدىؾى ا٢بٍىقُّ كىأىنتى أىحٍ 
 .( تىٍسأىٍلًن مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه ًإيٌنً أىًعظيكى أىف تىكيوفى ًمنى ا١بٍىاًىًلْبى 

 : أىلك هللا قـو نوح ابلغرؽ 
تًنىاكىأىٍغرىقٍػنىا الًَّذيكما قاؿ تعاذل )   ( . ًإنػَّهيٍم كىانيوٍا قػىٍومان عىًمْبى   نى كىذَّبيوٍا ًَبايى

ديكا ٥بىيٍم ًمٍن ديكًف اّللًَّ أىٍنصىارن كقاؿ تعاذل )  رنا فػىلىٍم ٯبًى  ا ( .٩بَّا خىًطيئىاهًتًٍم أيٍغرًقيوا فىأيٍدًخليوا انى
نىا لىوي فػى كقاؿ تعاذل )  بػٍ دىل ًمن قػىٍبلي فىاٍستىجى نىاهي كىأىٍىلىوي ًمنى اٍلكىٍرًب اٍلعىًظيًم كىنيوحنا ًإٍذ انى تًنىا ًإنػَّهيٍم   .نىجَّيػٍ هي ًمنى اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّبيوا ًَبايى كىنىصىٍرانى

 ( . كىانيوا قػىٍوـى سىٍوءو فىأىٍغرىقٍػنىاىيٍم أىٍٝبىًعْبى 
ًِب كىمىن  .قىاؿى رىبًٌ ًإفَّ قػىٍوًمي كىذَّبيوًف  .وًمْبى قىاليوا لىًئن دلٍَّ تىنتىًو ايى نيوحي لىتىكيونىنَّ ًمنى اٍلمىٍرجي كقاؿ تعاذل )  نػىهيٍم فػىٍتحنا كى٪بىًٌ فىافٍػتىٍح بػىٍيًِب كىبػىيػٍ

نىاهي كىمىن مَّعىوي يًف اٍلفيٍلًك اٍلمىٍشحيوًف  .مًَّعي ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى   ( .مثيَّ أىٍغرىقٍػنىا بػىٍعدي اٍلبىاًقْبى  .فىأى٪بىيػٍ
  كابنو :ككفر من أىل نوح امرأتو 

دىل نيوحه ابٍػنىوي كىكىافى يف مىٍعزًؿو ايى بػيِبىَّ ارٍكىب مَّعىنىا كىالى تىكين مَّعى اٍلكىاًفرًينى قاؿ تعاذل )  قىاؿى  قىاؿى سىآًكم ًإذلى جىبىلو يػىٍعًصميًِب ًمنى اٍلمىاء .كىانى
نػى   ( . هيمىا اٍلمىٍوجي فىكىافى ًمنى اٍلميٍغرىًقْبى الى عىاًصمى اٍليػىٍوـى ًمٍن أىٍمًر اّللًٌ ًإالَّ مىن رًَّحمى كىحىاؿى بػىيػٍ

ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدانى صى كقاؿ سبحانو )  انػىتىا ٙبىٍتى عىٍبدى انػىتىاٮبيىا فػىلىٍم يػيٍغًنيىا ضىرىبى اّللَّي مىثىبلن لًٌلًَّذينى كىفىريكا ًاٍمرىأىةى نيوحو كىًاٍمرىأىةى ليوطو كى ا٢ًبىٍْبً فىخى
ئنا كىًقيلى اٍدخيبل النَّارى مىعى الدَّاًخًلْبى عىنػٍهيمىا ًمنى اّللًَّ شى   ( . يػٍ
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، قاؿ ابن عباس : لوقوع يف الفاحشة ٢برمة األنبياء، فإف نساء األنبياء معصومات عن ااحشةليس ا٤براد يف ف(  َفَخانَػَتاعُلَا)  قولو
 ا على أضيافو .أما خيانة امرأت نوح فكانت ٚبرب أنو ٦بنوف ، كأما خيانة امرأت لوط فكانت تدؿ قومه

 الفوائد :
 إثبات رسالة نوح عليو السبلـ . -ُ

 فضائل نوح :
 ثناء هللا عليو . أواًل :

 ( .ذيرًٌيَّةى مىٍن ٞبىىٍلنىا مىعى نيوحو إًنَّوي كىافى عىٍبدان شىكيوران قاؿ تعاذل ) 
 : أكؿ رسوؿ للبشر .اثنياً 

 نوحان فيقولوف أنت أكؿ رسوؿ إذل البشر، ك٠باؾ هللا عبدان شكوران ( . ) ... فيأتوف قاؿ  –حديث الشفاعة  –٢بديث أيب ىريرة 
 أحد أكرل العـز من الرسل ا٤بذكورين يف آيٍب الشورل كاألحزاب . اثلثاً : 

 استجاب هللا دعاءه ك٪باه من الكرب . رابعاً :
دىاانى نيوحه فػىلىًنٍعمى اٍلميًجيبيوفى قاؿ تعاذل ) نىا .كىلىقىٍد انى  ( .هي كىأىٍىلىوي ًمنى اٍلكىٍرًب اٍلعىًظيًم كى٪بىَّيػٍ

 أف دعوة الرسل ٝبيعان ىي التوحيد ، كىي عبادة هللا كحده كترؾ الشرؾ . -ِ
 ( .كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلًٌ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكٍا اّلٌلى كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاغيوتى قاؿ تعاذل ) 
ٍلنىاكقاؿ تعاذل )  ( .ًمن قػىٍبًلكى ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ نيوًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ أىانى فىاٍعبيديكًف  كىمىا أىٍرسى

اتػيهيٍم شىٌبَّ كىًدينػيهيٍم كىاًحده  ، ..) أىانى أىٍكذلى النَّاًس اًبٍبًن مىٍرميىى األىنًٍبيىاءي أىٍكالىدي عىبلَّتو  كقاؿ   ( . كىأيمَّهى
 ت ( أكالد العبلت : ىم األخوة لؤلب من أمهات شٌب .) األنبياء أكالد عىبلٌ 

أصل إٲباهنم كاحد كشرائعهم ٨بتلفة ، فإهنم متفقوف يف أصوؿ التوحيد كأما فركع الشرائع فوقع فيها  معُب ا٢بديث : أف األنبياء
 ا٣ببلؼ .

 كجوب عبادة هللا عز كجل ، كقد جاءت النصوص اآلمرة بذلك :-ّ
ٍيئان كىاٍعبيديكا قاؿ تعاذل )  ( . اّللَّى كىال تيٍشرًكيوا ًبًو شى

 ( . ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا كىاٍعبيديكا رىبَّكيٍم كىافٍػعىليوا ا٣بٍىيػٍرى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى كقاؿ تعاذل )
 ( . فىاٍسجيديكا ّللًًَّ كىاٍعبيديكاكقاؿ تعاذل )

ٍيًن ًإٍحسىاانن كىقىضىى رىبُّكى أى كقاؿ تعاذل )  هي كىاًبٍلوىاًلدى  ( . الَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإايَّ
 ( . بىًل اّللَّى فىاٍعبيٍد كىكيٍن ًمنى الشَّاًكرًينى كقاؿ تعاذل )
ا اٍلبػىٍيتً كقاؿ تعاذل )  ( . فػىٍليػىٍعبيديكا رىبَّ ىىذى

 ( ٍتً كأمر تعاذل بعبادتو حٌب ا٤بوت فقاؿ تعاذل  ( . يىكى اٍليىًقْبي كىاٍعبيٍد رىبَّكى حىٌبَّ أيى
 ( كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإٍلًٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً بل الناس ما خلقوا إال لعبادة هللا تعاذل كما قاؿ تعاذل . ) 
 : كأمر هللا هبا ٝبيع رسلو 

 ، كغّبىم . ( ، ككذلك قاؿ ىود ، كصاحل ، كشعيباٍعبيديكا اّللَّى مىا لىكيٍم ًمٍن ًإلىوو كما قاؿ نوح لقومو )
 . كأخرب هللا أنو أرسل يف كل أمة رسوالن ٥بذا الغرض 

 ( . كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيديكا اّللَّى كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى قاؿ تعاذل )
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 . ككصف مبلئكتو بذلك 
 ( . دىهي ال يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىال يىٍستىٍحًسريكفى كىلىوي مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىٍن ًعنٍ فقاؿ تعاذل )

 دائمان أىل الغُب كالَبؼ ىم من يقفوف يف كجو الرسل كدعوهتم . -ْ
وىاالن كىأىٍكالدنا كىمىا ٫بىٍني ػػػػػكىقىاليوا ٫بىٍني أىٍكثػىري أىمٍ  .ٍلنىا يف قػىٍريىةو مًٌن نًَّذيرو ًإالَّ قىاؿى ميتػٍرىفيوىىا ًإانَّ ٗبىا أيٍرًسٍلتيم بًًو كىاًفريكفى ػػكىمىا أىٍرسى قاؿ تعاذل ) 

 ( . ٗبيعىذًَّبْبى 
ٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى يف قػىٍريىةو مًٌن نًَّذيرو ًإالَّ قىاؿى ميتػٍرىفي كقاؿ تعاذل ) ك  ءانى عىلىى أيمَّةو كىًإانَّ عىلىى ػػػػوىىا ًإانَّ كىجى ػػػػػكىذىًلكى مىا أىٍرسى رًىً ٍدانى آابى م ػػػػػػػػػػآَثى

 ( . مٍُّقتىديكفى 
 عامة أتباع الرسل من الضعفاء . -ٓ

كما يف حديث ابن عباس ) أف ىرقل سأؿ أبو سفياف : فأشراؼ الناس يتبعونو أـ ضعفاؤىم ؟ فقلت : بل ضعفاؤىم ، قاؿ : 
 ىم أتباع الرسل ( .

ًدمى الرٍَّأًم  كىمىا نػىرىاؾى اتػَّبػىعىكى كقاؿ تعاذل عن قـو نوح أهنم قالوا لو )  ( .ًإالَّ الًَّذينى ىيٍم أىرىاًذلينىا ابى
رىٍكنىا ًفيهىاكقاؿ تعاذل )  ( . كىأىٍكرىثٍػنىا اٍلقىٍوـى الًَّذينى كىانيوٍا ييٍستىٍضعىفيوفى مىشىارًؽى األىٍرًض كىمىغىارًبػىهىا الًٍَّب ابى

اٍستىٍكبػىريكٍا ًمن قػىٍوًمًو لًلًَّذينى اٍستيٍضًعفيوٍا لًمىٍن آمىنى ًمنػٍهيٍم أىتػىٍعلىميوفى أىفَّ صىا٢ًبان  قىاؿى اٍلمىؤلي الًَّذينى كقاؿ تعاذل عن قـو صاحل أهنم قالوا لو )
 ف ( .مٍُّرسىله مًٌن رَّبًًٌو قىاليوٍا ًإانَّ ٗبىا أيٍرًسلى بًًو ميٍؤًمنيو 

 ترد يف القرآف إال يف مقاـ الذـ ( .دائمان أىل الشر كالكفر ىم األكثر ، كأىل اإلٲباف ىم األقل .  ) الكثرة دل  -ٔ
 ( . كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٗبيٍؤًمًنْبى كما قاؿ تعاذل ) 

ٍل ًفيهىا ًمن كيلٌو زىٍكجىٍْبً اثٍػنػىٍْبً كىأىٍىلىكى ًإالَّ مىن سى كقاؿ تعاذل )  ٍيًو اٍلقىٍوؿي كىمىٍن آمىنى كىمىا بىقى عىلى حىٌبَّ ًإذىا جىاء أىٍمريانى كىفىارى التػَّنُّوري قػيٍلنىا اٞبًٍ
 ( . آمىنى مىعىوي ًإالَّ قىًليله 

نػٍهيمي اٍلميٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفىاًسقيوفى كقاؿ تعاذل )   ( .كىلىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتىاًب لىكىافى خىٍّبان ٥بَّيم مًٌ
 ( . كىلىػًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػيٍؤًمنيوفى كقاؿ تعاذل ) 

لىهيٍم أىٍكثػىري اأٍلىكًَّلْبى اؿ تعاذل ) كق  ( .كىلىقىٍد ضىلَّ قػىبػٍ
يىةن كىمىا كىافى أىٍكثػىريىيم مٍُّؤًمًنْبى كقاؿ تعاذل )   ( .ًإفَّ يًف ذىًلكى آلى
ثٍػرىةي ا٣بٍىًبيثً كقاؿ تعاذل )   ( . قيل الَّ يىٍستىًوم ا٣بٍىًبيثي كىالطَّيًٌبي كىلىٍو أىٍعجىبىكى كى
تًيىةه الَّ رىٍيبى ًفيهىا كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػيٍؤًمنيوفى إً كقاؿ تعاذل )   ( .فَّ السَّاعىةى آلى
 ( . كىًإفَّ كىًثّبان مًٌنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى كقاؿ تعاذل ) 
تًنىا لىغىاًفليوفى كقاؿ تعاذل )   ( .كىًإفَّ كىًثّبان مًٌنى النَّاًس عىٍن آايى
ٍن عىٍهدو كىًإف كىجىٍدانى أىٍكثػىرىىيٍم لىفىاًسًقْبى كىمىا كىجىدٍ كقاؿ تعاذل )   ( . انى ألىٍكثىرًًىم مًٌ

 لىٍيسى مىعىوي أىحىده ( متفق عليو . كىمىعىوي الرَّجيلي كىالرَّجيبلىًف كىالنَّيبَّ  كىمىعىوي الرُّىىٍيطي كىالنَّيبَّ  ) عيرًضىٍت عىلىىَّ األيمىمي فػىرىأىٍيتي النَّيبَّ  كقاؿ 
 ( .دىاكيكدى شيٍكرنا كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الشَّكيوري  )اٍعمىليوا آىؿى فقاؿ : 
  ) . ًإالَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت كىقىًليله مىا ىيمٍ  كجل : ) ... كىًإفَّ كىًثّبنا ًمنى ا٣بٍيلىطىاًء لىيػىٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو  كقاؿ عز

ٍل ًفيهىا ًمٍن كيلٌو زىٍكجىٍْبً اثٍػنػىٍْبً كىأىٍىلىكى  عاذل : )حىٌبَّ ًإذىا جىاءى أىٍمريانى كىفىارى تبارؾ كت كقاؿ أيضان  ًإالَّ مىٍن سىبىقى عىلىٍيًو اٍلقىٍوؿي  التػَّنُّوري قػيٍلنىا اٞبًٍ
 ( .قىًليله  كىمىٍن آىمىنى كىمىا آىمىنى مىعىوي ًإالَّ 
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 ق : أف أىل ا٢بق يف جنب أىل الباطل قليل لقولو تعاذل  ) كما أكثر الناس كلوا٣بل كىذه سنة هللا يف: قاؿ اإلماـ الشاطيب 
إليو فإف الغربة ال  من عود كصف الغربة حرصت ٗبؤمنْب ( كقولو ) كقليل من عبادم الشكور ( كلينجز هللا ما كعد بو نبيو 

 ة .كتصّب السنة بدعة كالبدعة سن ركفان كا٤بنكر مع تكوف إال مع فقد األىل أك قلتهم كذلك حْب يصّب ا٤بعركؼ منكران 
ابلكثرة، كقالوا ) غىرَّ  يهللا ككثرةى أعدائو، ظنُّوا أف الغلبة إ٭با ى قلبو مرض ًقلَّة حزبً  ك٤با رأل ا٤بنافقوف كمىن يف: قاؿ ابن القيم ك 

 عزيز ال ييغالىب، حكيم ينصر مىن يستحق ابلعدد، كهللا ًدينػيهيٍم ( ، فأخرب سبحانو أف النصر ابلتوكل عليو ال ابلكثرة، كال ىىؤيالءً 
 و .كحكمتيو أكجبت نصرى الفئًة ا٤بتوكًٌلىًة علي ، فعزتيو النصر، كإف كاف ضعيفان 

 ؾ .ا١بماعة ما كافق ا٢بق كإف كنت كحد د :قاؿ ابن مسعو 
  .ا٥بالكْب كثرةطرؽ ا٥بدل كال يضرؾ قلة السالكْب كاايؾ كطرؽ الضبللة كال تغَب ب ض : اتبعكعن الفضيل بن عيا

ألف  ، ا٤بتمسك بو قليبلن كا٤بخالف كثّبان  جاء األمر بلزـك ا١بماعة؛ فا٤براد بو لزـك ا٢بق كإتباعو كإف كاف : كحيثقاؿ أبو شامة 
 ل .كال نظر إذل كثرة أىل الباط  وكأصحاب النيب  ا٢بق الذم كانت عليو ا١بماعة األكذل من

كالتجديد إ٭با   .  دينها ( إف هللا يبعث ٥بذه األمة يف رأس كل مائة سنة من ٯبدد ٥با ن : السن كيفة : كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي
 . يكوف بعد الدركس، كذاؾ ىو غربة اإلسبلـ

يف شك من دين  يفيد ا٤بسلم أنو ال يغتم بقلة من يعرؼ حقيقة اإلسبلـ، كال يضيق صدره بذلك، كال يكوف كىذا ا٢بديث
إذل   (  قػىٍبًلكى  شىكٌو ٩بًٌَّا أىنزىٍلنىا إليكى فىاٍسأىًؿ الًَّذينى يػىٍقرىؤيكفى اٍلًكتىابى ًمن فىًإف كينتى يًف  )  :  قاؿ تعاذل  . مر حْب بدأاإلسبلـ، كما كاف األ

 اإلسبلـ . غّب ذلك من اآلايت كالرباىْب الدالة على صحة
 رض يضلوؾ عن سبيل هللا (  أخربه هللا سبحانو أبنو إذا راـكإف تطع أكثر من يف األ ) عند قولو تعاذل: كقاؿ اإلماـ الشوكاين 

الٍب تزاؿ على ا٢بق كال يضرىا خبلؼ من  طاعة أكثر من يف األرض أضلوه، ألف ا٢بق ال يكوف إال بيد األقلْب، كمنهم الطائفة
 . ٱبالفها، كما ثبت ذلك عن رسوؿ هللا 

إف الناس قد ساركا إذل كذا ، كاعتادكا كذا ، فأان معهم ،  : ألكثرين ، كيقوؿكليحذر كل مسلم أف يغَب ابز : قاؿ العبلمة ابن اب
اب٢بق كإف  ىلك هبا أكثر ا٤باضْب ، كلكن أيها العاقل ، عليك ابلنظر لنفسك ك٧باسبتها كالتمسك فإف ىذه مصيبة عظمى ، قد

كىًإٍف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن يًف اأٍلىٍرًض ) ع ، كما قاؿ تعاذل ابالتبا  تركو الناس ، كا٢بذر ٩با هنى هللا عنو كإف فعلو الناس ، فا٢بق أحق
ًبيًل اّللَّ ً  ييًضلُّوؾى  كقاؿ بعض السلف رٞبهم هللا : ) ال تزىد يف ا٢بق  ( ٗبيٍؤًمًنْبى  كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى  )كقاؿ تعاذل ( عىٍن سى

 . كْبتغَب ابلباطل لكثرة ا٥بال لقلة السالكْب كال
  .ا٥بدل كال يضره كثرة ا٤بخالفْب فا٤بؤمن ال يستوحش من قلة السالكْب على طريق ين :قاؿ العبلمة األلبا

 أف التكذيب ابألنبياء سبب للهبلؾ . -ٕ
بنا فػىقىاؿى ايى قػىٍوـً اٍعبيديكا اّللَّى كىاٍرجيوا اٍليػىٍوـى اآلًخرى كىالكقاؿ تعاذل )  ( فىكىذَّبيوهي ّٔ تػىٍعثػىٍوا يًف األىٍرًض ميٍفًسًدينى )كىًإذلى مىٍديىنى أىخىاىيٍم شيعىيػٍ

تٍػهيمي الرٍَّجفىةي فىأىٍصبىحيوا يف دىارًًىٍم جىاٜبًْبى   فىأىخىذى
قىةى اّللًَّ كىسيٍقيىاىى ُِ( ًإًذ انبػىعىثى أىٍشقىاىىا )ُُكىذَّبىٍت ٜبىيودي ًبطىٍغوىاىىا )كقاؿ تعاذل )   ( فىكىذَّبيوهي فػىعىقىريكىىا ُّا )( فػىقىاؿى ٥بىيٍم رىسيوؿي اّللًَّ انى

نًبًهٍم فىسىوَّاىىا ) ـى عىلىٍيًهٍم رىبػُّهيم ًبذى ٍمدى  (ُٓ( كىال ٱبىىاؼي عيٍقبىاىىا )ُْفىدى
نػٍهيٍم فىكىذَّبيوهي فىأىخىذىىيمي اٍلعىذىابي كىىيٍم ظىاًلميوفى قاؿ تعاذل )   ( . كىلىقىٍد جىاءىيٍم رىسيوؿه مًٌ

 ( . ( كىًإفَّ رىبَّكى ٥بىيوى اٍلعىزًيزي الرًَّحيمي ُّٗفىأىٍىلىٍكنىاىيٍم ًإفَّ يف ذىًلكى آليىةن كىمىا كىافى أىٍكثػىريىيم مٍُّؤًمًنْبى )فىكىذَّبيوهي كقاؿ تعاذل ) 
 فالتكذيب كالكفر ابهلل كالشرؾ سبب ٥ببلؾ ٝبيع األمم :
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ًئنَّ قاؿ تعاذل ) ٍتًيهىا رًٍزقػيهىا رىغىدان ًمٍن كيلًٌ مىكىافو فىكىفىرىٍت أبًىنٍػعيًم اّللًَّ فىأىذىاقػىهىا اّللَّي لًبىاسى ا١بٍيوًع كىضىرىبى اّللَّي مىثىبلن قػىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن ميٍطمى ةن أيى
 ( . كىا٣بٍىٍوًؼ ٗبىا كىانيوا يىٍصنػىعيوفى 

ْبو كىًَشىاؿو كي كقاؿ تعاذل ) نػَّتىاًف عىٍن ٲبًى ًنًهٍم آيىةه جى .  ليوا ًمٍن رًٍزًؽ رىبًٌكيٍم كىاٍشكيريكا لىوي بػىٍلدىةه طىيًٌبىةه كىرىبّّ غىفيوره لىقىٍد كىافى ًلسىبىأو يف مىٍسكى
نػَّتػىٍْبً ذىكىايتىٍ أيكيلو ٟبىٍطو كى  ٍلنىاىيٍم ًٔبىنػَّتػىٍيًهٍم جى  كىبىدَّ

ٍلنىا عىلىٍيًهٍم سىٍيلى اٍلعىرًـً  ( . أىٍثلو كىشىٍيءو ًمٍن ًسٍدرو قىًليلو فىأىٍعرىضيوا فىأىٍرسى
بٍػنىاىىا عىذىاابن ني  ) كقاؿ تعاذل نىاىىا ًحسىاابن شىًديدان كىعىذَّ بػٍ  ( . ٍكران كىكىأىيًٌٍن ًمٍن قػىٍريىةو عىتىٍت عىٍن أىٍمًر رىهبًٌىا كىريسيًلًو فىحىاسى

ىيٍم ٗبىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السَّمىاًء كىاأٍلى كقاؿ تعاذل )  (  ٍرًض كىلىًكٍن كىذَّبيوا فىأىخىٍذانى
 ( . فػىلىمَّا عىتػىٍوا عىٍن مىا نػيهيوا عىٍنوي قػيٍلنىا ٥بىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئْبى كقاؿ تعاذل )
نًٍبوً كقاؿ تعاذل )  ( . فىكيبٌلن أىخىٍذانى ًبذى
يىةن لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى  فىًتٍلكى بػيييوتػيهيٍم خىاًكيىةن كقاؿ تعاذل )  ( . ٗبىا ظىلىميوا ًإفَّ يًف ذىًلكى آلى

 العمل الصاحل كليس النسب ىو كسيلة النجاة .أف  -ٕ
 فابن نوح غرؽ مع ا٤بغرقْب ، ككذلك زكجتو ألهنما كاان كافرين .

 فالعربة ابإلٲباف كالعمل الصاحل ال ابألحساب كال ابألنساب .
 ند هللا أتقاكم ( .قاؿ تعاذل ) إف أكرمكم ع

 ) ال فضل لعريب على أعجمي إال ابلتقول ( ركاه الَبمذم . كقاؿ 
 ) قاؿ تعاذل : من بطأ بو عملو دل يسرع بو نسبو ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ) إف هللا ال ينظر إذل صوركم كال إذل أجسامكم كلكن ينظر إذل قلوبكم كأعمالكم (  كقاؿ 

 . يب ٥بب [ كأف مصّبه إذل النار لكفره ، كدل يغن عنو كونو عم رسوؿ هللا كيف كتاب هللا إخبار عن ] أ
ايى مىٍعشىرى قػيرىٍيشو اٍشتػىريكا أىنٍػفيسىكيٍم ًمنى اّللًَّ الى  :ًحْبى أيٍنزًؿى عىلىٍيًو ) كىأىٍنًذٍر عىًشّبىتىكى األىقٍػرىًبْبى(  قىاؿى رىسيوؿي اّللًَّ  : ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  أيب عن

ئنا ايى عىبَّاسى ٍبنى عىٍبدً  أيٍغًُب  يػٍ ئنا ايى بىًُب عىٍبًد اٍلميطًَّلًب الى أيٍغًُب عىٍنكيٍم ًمنى اّللًَّ شى يػٍ ئنا ايى عىٍنكيٍم ًمنى اّللًَّ شى يػٍ  اٍلميطًَّلًب الى أيٍغًُب عىٍنكى ًمنى اّللًَّ شى
ئن  يػٍ  ئان ( .ٗبىا ًشٍئًت الى أيٍغًُب عىٍنًك ًمنى اّللًَّ شىيٍ  ا ايى فىاًطمىةي بًٍنتى رىسيوًؿ اّللًَّ سىًليًِب صىًفيَّةي عىمَّةى رىسيوًؿ اّللًَّ الى أيٍغًُب عىٍنًك ًمنى اّللًَّ شى

، كإ٭با أثُب على الناس إبٲباهنم كأعما٥بم .  ك٥بذا دل ييثن هللا على أحد يف القرآف بنسبو أصبلن : ال على كلد نيٌب، كال على أيب نيبٌ 
كىم ٜبانية  -ذكرىم يف األنعاـ  -ليهم ، فلما فيهم من اإلٲباف كالعمل ، ال جملرد النسب ، ك٤با ذكر األنبياء كإذا ذكر صنفان كأثُب ع

يٍػنىاىيٍم ًإذلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو  نىاىيٍم كىىىدى هًتًٍم كىًإٍخوىاهًنًٍم كىاٍجتػىبػىيػٍ ئًًهٍم كىذيٌرايَّ ئو سبحانو فبهذا حصلت الفضيلة ابجتبا ( عشر ، قاؿ ) كىًمٍن آابى
      كتعاذل كىدايتو إايىم إذل صراط مستقيم ، ال بنفس القرابة .        

 أنو ينبغي للداعية الصرب على الدعوة إذل هللا كٙبمل مشاقها ، فقد صرب نوح يف دعوة قومو ألف سنة إال ٟبسْب عامان . -ٖ
 ( ًمنى الرُّسيًل فىاٍصربٍ كىمىا صىبػىرى أيكليوا اٍلعىٍزـً كقد قاؿ تعاذل لنبيو ) 

 : كإ٭با أمره ابلصرب ألمور 
 ) كاعلم أف النصر مع الصرب ( . : ألف ابلصرب ينتصر اإلنساف كما قاؿ  أوالً 
 : أف الصرب فيو رفع للدرجات كتكفّب للسيئات . اثنياً 
هيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا صىبػىريكا كىكىانيوا ًَبايتًنىا كىجىعىٍلنىا ًمنػٍ : كابلصرب مع اليقْب تناؿ اإلمػػامػػػػػػة يف الدين كما قاؿ تعاذل )  اثلثاً 

 (  ييوًقنيوفى 
 : كليكوف قدكة لغّبه . رابعاً 
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 أف هللا ينجي كينصر رسلو كأكلياءه كيهلك أعداءه . -ٗ
نٍػيىا كى  قاؿ تعاذل )  ( . يػىٍوـى يػىقيوـي األىٍشهىادي ًإانَّ لىنىنصيري ريسيلىنىا كىالًَّذينى آمىنيوا يف ا٢بٍىيىاًة الدُّ

نىا الًَّذينى آمىنيوا كىكىانيوا يػىتػَّقيوفى كقاؿ تعاذل )   ( . كىأى٪بىيػٍ
يٌنً كينتي ًمنى نتى سيٍبحىانىكى إً كىذىا النُّوًف ًإذ ذَّىىبى ميغىاًضبنا فىظىنَّ أىف لَّن نػٍَّقًدرى عىلىٍيًو فػىنىادىل يف الظُّليمىاًت أىف الَّ ًإلىوى ًإالَّ أى كقاؿ تعاذل ) 

نىاهي ًمنى اٍلغىمًٌ كىكىذىًلكى نينًجي اٍلميٍؤًمًنْبى  .الظَّاًلًمْبى  نىا لىوي كى٪بىَّيػٍ بػٍ  ( . فىاٍستىجى
 على الداعية أف يكوف ٨بلصان انصحان يف دعوتو لكي ينتفع الناس بدعوتو . -َُ

 كمن النصح أال أيخذ على دعوتو كتعليمو ماالن أك عوضان .
 كىايى قػىٍوـً الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو مىاالن ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى اّللًَّ اآٍليىةى .و ) قاؿ نوح لقوم

ميوي كىذا   .ىيوى شىٍأفي الرُّسيًل عىلىٍيًهٍم صىلىوىاتي اّللًَّ كىسىبلى
 ( . ًإالَّ عىلىى اّللًَّ  قيٍل مىا سىأىٍلتيكيٍم ًمٍن أىٍجرو فػىهيوى لىكيٍم ًإٍف أىٍجرًمى )  عىٍن نىًبيًٌنىا قاؿ تعاذل 

 ( .قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىانى ًمنى اٍلميتىكىلًًٌفْبى ) « سيورىًة ص»كىقػىٍولًًو ًفيًو أىٍيضنا يًف آًخًر 
 ( . ليوفى أىـٍ تىٍسأى٥بييٍم أىٍجرنا فػىهيٍم ًمٍن مىٍغرىـو ميثٍػقى  )« اٍلقىلىمً »، كى « الطُّورً »كىقػىٍولًًو يًف 
 ( .قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ًإالَّ مىٍن شىاءى أىٍف يػىتًَّخذى ًإذلى رىبًًٌو سىًبيبلن  )« اٍلفيٍرقىافً »كىقػىٍولًًو يًف 
 ( .قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكرىل لًٍلعىالىًمْبى  )« اأٍلىنٍػعىاـً »كىقػىٍولًًو يًف 

 ( .قػىٍوـً الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى الًَّذم فىطىرىين  ايى  )« سيورىًة ىيودو »كىقػىٍولًًو عىٍن ىيودو يًف 
ـي عىٍن نيوحو ، كىىيودو ، كىصىاًلحو ، كىليوطو ، كىشيعىٍيبو عىلىٍيًهٍم كىعىلىى نىًبيًٌنى « الشُّعىرىاءً »كىقػىٍولًًو يًف  ةي كىالسَّبلى كىمىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو  )ا الصَّبلى

 ( .ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى 
 ( .اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلْبى اتًَّبعيوا مىٍن الى يىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا ) « يس»كىقػىٍولًًو تػىعىاذلى عىٍن ريسيًل اٍلقىٍريىًة اٍلمىٍذكيورىًة يًف 

ًت اٍلكىرٲبىًة : أىفَّ اٍلوىاًجبى عىلىى أىتٍػبىاًع الرُّسيًل ًمنى اٍلعيلىمىاًء كىغىٍّبًًىٍم أىفٍ   يػىٍبذيليوا مىا ًعٍندىىيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ٦بىَّاانن ًمٍن غىٍّبً كىيػيٍؤخىذي ًمٍن ىىًذًه اآٍلايى
بىًغي أىٍخذي اأٍلي  ًؿ كىا٢بٍىرىاـً .أىٍخًذ ًعوىضو عىلىى ذىًلكى ، كىأىنَّوي الى يػىنػٍ  ٍجرىًة عىلىى تػىٍعًليًم ًكتىاًب اّللًَّ تػىعىاذلى ، كىالى عىلىى تػىٍعًليًم اٍلعىقىائًًد كىا٢بٍىبلى

 أف مصاحبة ا٤بؤمنْب ال تفيد إذا دل يكن ا٤بصاحب مؤمنان . -ُُ
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ُرُه َأَفاَل تَػتػَُّقوَف )َوِإىَل َعاٍد َأَخاُىْم ُىودًا قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا )  ْن ِإلٍَو َغيػْ ( قَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَػْوِمِو ِإََّّ ٘ٙاَّللََّ َما َلُكم مِّ
( أُبَػلُِّغُكْم ٚٙاْلَعاَلِمنَي ) ( قَاَؿ اَي قَػْوـِ لَْيَس ّب َسَفاَىٌة َوَلِكِنِّ َرُسوٌؿ مِّن رَّبِّ ٙٙلَنَػَراَؾ ِف َسَفاَىٍة ِوِإََّّ لََنَُّنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي )

ُتْم َأف َجاءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّبُِّكْم َعَلى رَُجٍل مِّنُكْم لُِينِذرَُكْم َواذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ِٛٙرَساالِت َرّبِّ َوَأََّْ َلُكْم ََِّصٌح َأِمنٌي ) ( َأَوَعَِببػْ
تَػَنا لِنَػْعُبَد اَّللََّ َوْحَدُه َونََذَر ْٜٙلِق َبْسَطًة فَاذُْكُروْا آالء اَّللَِّ َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف )ُخَلَفاء ِمن بَػْعِد قَػْوـِ نُوٍح َوزَادَُكْم ِف اخلَْ  ( قَاُلوْا َأِجئػْ

ُكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأَُتَاِدُلوَنِِن ِف ( قَاَؿ َقْد َوَقَع َعَلْيُكم مِّن رَّبِّ َٓٚما َكاَف يَػْعُبُد آاَبُؤََّ فَْأتَِنا ِبَا َتِعُدََّ ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي )
َن اْلمُ  ُتُموَىا أَنُتْم َوآَِبؤُكم مَّا نَػزََّؿ اَّللَُّ هِبَا ِمن ُسْلطَاٍف فَانَتَُِّروْا ِإيّنِ َمَعُكم مِّ َناُه َوالَِّذيَن َمَعُو ِبَرْٓتٍَة ٔٚنَتَِّرِيَن )َأَْسَاء ََسَّيػْ ( فََأصَليػْ

نَّا َوَقَطْعَنا َداِبرَ   ( . (ٕٚالَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا َوَما َكانُوْا ُمْؤِمِننَي ) مِّ
 [ . ِٕ -ٓٔ] األعراؼ : 

----------- 
 يقوؿ تعاذل: ككما أرسلنا إذل قـو نوح نوحنا، كذلك أرسلنا إذل عاد أخاىم ىودنا. (َوِإىَل َعاٍد َأَخاُىْم ُىوداً ) 
 يٍكرل األىٍلبىابً )  األمًة لتستفيدى من ذلك فوائدى عظيمةن  كىذه األممي يػىقيصُّ هللاي خربىىا على ىذه  (  لىقىٍد كىافى يًف قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه ألًٌ

 فيخاؼي ا٤بكذبوفى للرسًل ا١باحدكفى َبايًت هللًا أف ينزؿى هبم ًمٍثلي ما نػىزىؿى أبكلئك من اٍلمىثيبلىًت، كمن عذاًب هللًا ا٤بستأصلً 
، كآدابي الدعاًة إذل هللًا يف لًيًنًهٍم كىعىٍطًفًهٍم، كىًلًْب كىبلىًمًهٍم، ككرـً ٨باطبًتهم، ا٤بتصًل بعذاًب الناًر، ككذ لك يػيعىلًٌمي الناسى اآلدابى

 ىو يعلمي أهنم ىم ( ًإانَّ لىنػىرىاؾى يف ضىبلىؿو مًُّبْبو )  كعدـً بذاءهًتم ككبلًمهم بكبلـً ا١باىلْب؛ ىذا نيبُّ هللًا نوحه لىمَّا قالوا لو
الضالوفى، كأنو ىو ا٤بهتًدم، كالذم يىًعيبيكى كيلمزيؾ بعيبو أنتى تعلمي أنو فيو ىو، كأنك أنتى بىرًمه منو ىذا ٩با يستًدعي 

، فػىنىيبُّ هللًا نوحه دل يػىقيٍل ٥بم شيئنا من ذلك، كدل يػىريدَّ عليهم رىدِّا عنيفنا،  ، كالكبلـى الشديدى، كالردَّ العنيفى كرـً كإ٭با رىدَّ أبالغضبى
فلم يػىقيٍل: أنتم ىم الكفرةي الفجرةي  ( ايى قػىٍوـً لىٍيسى يب ضىبلىلىةه كىلىًكِبًٌ رىسيوؿه مًٌن رَّبًٌ اٍلعىالىًمْبى )  العبارًة، كألطًف الردًٌ، فقاؿ

، كدل يقذع فيهم بلسانًو، بل ابلعباراًت اللطيفًة اللينًة، كىذا تعليمه من هللًا ٣بلًقو أف الداع يى ا٤بتبعى آلَثًر الرسًل إذا قىابػىلىوي الضيبلَّؿي
ً اللطيًف، كا٢بكمًة كا٤بوعظًة ا٢بس نًة، كما ىي ا١بهلةي ببذاءًة اللساًف كىعىابيوهي كتكلموا لو ابلقبيًح أنو ال يقابلهم إال ابلقوًؿ اللَّْبًٌ

ًًهٍم.  عادةي الرسًل يف خطاابهًتم ألي٩بى
  ، كىم أكالد عاد بن إـر الذين كانوا أيككف إذل العىمىد يف الرب،   ، الذين ذكرىم هللاكىؤالء ىم عاد األكذل، كعاد قبيلة عظيمة

كذلك لشدة أبسهم كقوهتم،   (أىدلٍى تػىرى كىٍيفى فػىعىلى رىبُّكى ًبعىادو * ًإرىـى ذىاًت اٍلًعمىاًد * الًٍَّب دلٍى ٱبيٍلىٍق ًمثٍػليهىا يف اٍلًببلًد  ) كما قاؿ تعاذل
الًَّذم خىلىقىهيٍم ىيوى أىشىدُّ  مَّا عىاده فىاٍستىٍكبػىريكا يف األٍرًض ًبغىٍّبً ا٢بٍىقًٌ كىقىاليوا مىٍن أىشىدُّ ًمنَّا قػيوَّةن أىكىدلٍى يػىرىٍكا أىفَّ اّللَّى فىأى )  كما قاؿ تعاذل

تًنىا ٯبىٍحىديكفى   ( ًمنػٍهيٍم قػيوَّةن كىكىانيوا ًَبايى
 الرمل.كقد كانت مساكنهم ابليمن ابألحقاؼ، كىي جباؿ 

ٍلًفًو أىالَّ قاؿ تعاذل )  ٍيًو كىًمٍن خى  ( .  تػىٍعبيديكا ًإالَّ اّللَّى كىاذٍكيٍر أىخىا عىادو ًإٍذ أىٍنذىرى قػىٍومىوي اًبأٍلىٍحقىاًؼ كىقىٍد خىلىًت النُّذيري ًمٍن بػىٍْبً يىدى
ىناؾ، كقد كاف من أشرؼ  قومو نسبا؛ عليو السبلـ، دفن  اىذا فيو فائدة أف مساكنهم كانت ابليمن، كأف ىودقاؿ ابن كثّب : 

إ٭با يبعثهم هللا من أفضل القبائل كأشرفهم، كلكن كاف قومو كما شيٌدد خلقهم شيدًٌد على قلوهبم،  ألف الرسل ]صلوات هللا عليهم
 تو كتقواه.ككانوا من أشد األمم تكذيبا للحق؛ ك٥بذا دعاىم ىود، عليو السبلـ، إذل عبادة هللا كحده ال شريك لو، كإذل طاع

 . قولو تعاذل ) أخا عاد ( أم : أخاىم يف النسب ال يف الدين خبلفان ٤بن زعم أف أصلو ليس منهم 

 اتفقوا على أف ىودان ما كاف أخان ٥بم يف الدين. :  قاؿ الرازي 
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 . كالسر يف التعبّب ابألخوة ٥بم : ليزداد التشنيع عليهم ، ألنو منهم يعلموف صدقو كثقتو كشرفو 

 كحكمة كوف النيب يبعث إذل القـو منهم أهنم أفهم لقولو من قوؿ غّبه كأعرؼ ٕبالو يف صدقو كأمانتو كشرؼ : لوسيقاؿ اآل
 أصلو.

ُرُه )  ْن ِإَلٍو َغيػْ كل دعوات الرسل ىي مضموف ) ال إلو إال هللا ( الٍب قاـ عليها أمر السماكات ( قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اَّللََّ َما َلُكم مِّ
ٍن إًلىوو غىيػٍريهي ألرض ، كخلقت من أجلها ا١بنة كالنار ، ك٥بذا كل رسوؿ يبدأ قومو ابلدعاء إليها ) كا ( أم : ليس لكم مىا لىكيم مًٌ

 . معبود يستحق منكم العبادة غّبه ، ألنو ا٣بالق الرازؽ ا٤بدبر
 كالضبلؿ لتنجوا من عقابو. أفبل ٚبافوف عذاب هللا فتبتعدكا عن طريق الشرؾ:  أم (َأَفاَل تَػتػَُّقوَف ) 

ك٤با كاف ما حل بقـو نوح من أمر الطوفاف  ، استعطاؼ كٙبضيض على ٙبصيل التقول( أىفىبل تػىتػَّقيوفى  ) كيف قولو قاؿ أبو حياف:
قعة نوح كعهد الناس كاقعة دل يظهر يف العادل مثلها قاؿ ٥بم: ًإيٌنً أىخاؼي عىلىٍيكيٍم عىذابى يػىٍوـو عىًظيمو ككاقعة ىود كانت مسبوقة بوا

لذم قريب هبا فاكتفى ىود بقولو ٥بم: أىفىبل تػىتػَّقيوفى. كا٤بعُب تعرفوف أف قـو نوح ٤با دل يتقوا هللا كعبدكا غّبه حل هبم ذلك العذاب ا
 ة .اشتهر خربه يف الدنيا، فقولو: أىفىبل تػىتػَّقيوفى إشارة إذل التخويف بتلك الواقعة ا٤بشهور 

 -كا٤بؤل ىم: ا١بمهور كالسادة كالقادة منهم - (ِذيَن َكَفُروْا ِمن قَػْوِمِو قَاَؿ اْلَمألُ الَّ  )
م: يف ضبللة حيث دعوتنا إذل ترؾ عبادة األصناـ، كاإلقباؿ إذل عبادة هللا أ (ِإََّّ لَنَػَراَؾ ِف َسَفاَىٍة ِوِإََّّ لََنَُّنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي ) 

ا لىشىٍيءه عيجىابه  )قريش من الدعوة إذل إلو كاحد  فقالوا كحده ال شريك لو كما تعجب ا٤بؤل من  ا ًإفَّ ىىذى  ( أىجىعىلى اآل٥ًبىةى ًإ٥بىنا كىاًحدن
 ابػىهىٍت قػيليوبػيهيمٍ ) كاف رىدُّ الكفاًر ميتىشىاهًبنا لًتىشىابيًو قلوهًبم يف الكفًر، كما قاؿ تعاذل  ( ًإانَّ لىنػىرىاؾى يف ضىبلىؿو ) فقوـي نوحو قالوا لو( تىشى

،  ( ًإانَّ لىنػىرىاؾى يف سىفىاىىةو )  كقـو ىود قالوا لو كالسفاىةي: )فػىعىالة( من السَّفىًو، كأصلي السفًو يف لغًة العرًب ىو: ا٣بفةي كالطيشي
يًو العربي سفهنا   .فكلُّ شيءو خفيف طائش تيسىمًٌ

السفيوي ال يهتدم إذل مصا٢ًبو، كال يعرؼي مضارَّه من  كىو يف االصطبلًح ا٤بشهوًر: ىي خفةي العقًل كطيشي ا٢ٍبًٍلًم، ٕبيث يكوفي 
كلذا كاف السفيوي ٯببي التحجّبي  ،مصا٢ًبو، ال ٲبيزي بْبى الضارًٌ كالنافًع، كال ا٢بسًن كالى القبيًح ٣ًبًفًَّة عقًلو كطيًشو كعدـً رجاحًتو 

 و .عليو، كجىٍعلي مالًو ٙبتى يىدىٍم كىرلٌو ٰبفظي لو مالى 
 ( . ًإف نػَّقيوؿي ًإالَّ اٍعتػىرىاؾى بػىٍعضي آ٥ًبىًتنىا ًبسيوىءو ذكر هللا عنهم أهنم قالوا )  كيف موضع آخر 
 . كالسخرية كاالستهزاء سنة ماضية من ًقبل أعداء اإلسبلـ ألىلو ، فقد سخر كاستهزأ ابألنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ 

ٍتًيًهمٍ   ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ كىانيوا بًًو يىٍستػىٍهزًئيوفى ( . قاؿ تعاذل ) ايى حىٍسرىةن عىلىى اٍلًعبىاًد مىا أيى
 فى ( .كقاؿ تعاذل ) كىلىقىًد اٍستػيٍهزًئى ًبريسيلو ًمٍن قػىٍبًلكى فىحىاؽى اًبلًَّذينى سىًخريكا ًمنػٍهيٍم مىا كىانيوا بًًو يىٍستػىٍهزًئيو 

كىأىنػَّهيٍم حىاؽى هًبًمي اٍلعىذىابي ًبسىبىًب  -صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -ٍستػىٍهزىءيكا ًبريسيلو قػىٍبلى نىًبيًٌنىا ذىكىرى تػىعىاذلى يًف ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة : أىفَّ اٍلكيفَّارى ا
ٍيًفيَّةى اٍلعىذىاًب الًَّذم أيٍىًلكيوا ًبًو ، كىلىًكنَّ  ٍيًفيَّةى اٍسًتٍهزىائًًهٍم ، كىالى كى ٍل ىينىا كى لى كىًثّبنا ًمٍن ذىًلكى ًمٍن مىوىاًضعى ميتػىعىدًٌدىةو ، يف وي فىصَّ ذىًلكى ، كىدلٍى يػيفىصًٌ

  ذىًلكى .ذًٍكًر نيوحو كىقػىٍوًمًو ، كىىيودو كىقػىٍوًمًو ، كىصىاًلحو كىقػىٍوًمًو ، كىليوطو كىقػىٍوًمًو ، كىشيعىٍيبو كىقػىٍوًمًو ، ًإذلى غىٍّبً 
 ٍف كيٍنتى نىًبيِّا ًصٍرتى ٪بىَّارنا ( .فىًمنى اٍسًتٍهزىائًًهٍم بًنيوحو قػىٍو٥بييٍم لىوي ) بػىٍعدى أى 

 كىقىٍد قىاؿى اّللَّي تػىعىاذلى عىٍن نيوحو ) ًإٍف تىٍسخىريكا ًمنَّا فىًإانَّ نىٍسخىري ًمٍنكيٍم كىمىا تىٍسخىريكفى ( . 
ًت .كىذىكىرى مىا حىاؽى هًبًٍم ًبقىٍولًًو ) فىأىخىذىىيمي الطُّوفىافي كىىيٍم ظىاًلميوفى ( ، كىأىٍمثىا٥بىى    ا ًمنى اآٍلايى

 نىا ًبسيوءو ( .كىًمنى اٍسًتٍهزىائًًهٍم هًبيودو مىا ذىكىرىهي اّللَّي عىنػٍهيٍم ًمٍن قػىٍو٥بًًٍم ) ًإٍف نػىقيوؿي ًإالَّ اٍعتػىرىاؾى بػىٍعضي آ٥ًبىتً 
تػىنىا بًبػىيًٌنىةو كىمىا ٫بىٍني بًتىاًر  كىقػىٍولًًو عىنػٍهيٍم أىٍيضنا ) قىاليوا ايى    ًكي آ٥ًبىًتنىا عىٍن قػىٍوًلكى اآٍليىةى ( .ىيودي مىا ًجئػٍ
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ٍلنىا عىلىٍيًهمي الرًٌيحى اٍلعىًقيمى .. ( ، كىأىٍمثىا٥بىىا ًمنى   ًت .كىذىكىرى مىا حىاؽى هًبًٍم ًمنى اٍلعىذىاًب يف قػىٍولًًو ) أىٍرسى   اآٍلايى
 صىاًلحي اٍئًتنىا ٗبىا تىًعديانى ًإٍف كيٍنتى ًمنى اٍلميٍرسىًلْبى ( . ) ايى  كىًمنى اٍسًتٍهزىائًًهٍم ًبصىاًلحو قػىٍو٥بييٍم ًفيمىا ذىكىرى اّللَّي عىنػٍهيمٍ 

ا .. ( كىذىكىرى مىا حىاؽى هًبًٍم ًبقىٍولًًو ) كىأىخىذىًت الًَّذينى ظىلىميوا  كىقػىٍو٥بييٍم ) ايى   الصٍَّيحىةي فىأىٍصبىحيوا يف صىاًلحي قىٍد كيٍنتى ًفينىا مىٍرجيوِّا قػىٍبلى ىىذى
ًت .ًدايى   رًًىٍم جىاٜبًْبى ( كى٫بىٍوًىىا ًمنى اآٍلايى

ٍخرًجيوا آؿى ليوطو ًمٍن قػىٍريىًتكيٍم ... ( كىقػىٍو٥بييٍم لىوي كىًمنى اٍسًتٍهزىائًًهٍم بًليوطو قػىٍو٥بييٍم ًفيمىا حىكىى اّللَّي عىنػٍهيٍم ) فىمىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمًو ًإالَّ أىٍف قىاليوا أى 
تىًو ايى  أىٍيضنا ) لىًئٍن دلىٍ  اًفلىهىا كىأىٍمطىرٍ  تػىنػٍ انى عىلىٍيًهٍم ًحجىارىةن ًمٍن ليوطي لىتىكيونىنَّ ًمنى اٍلميٍخرىًجْبى ( كىذىكىرى مىا حىاؽى هًبًٍم ًبقىٍولًًو  ) فىجىعىٍلنىا عىالًيػىهىا سى

ًت . يلو ( كى٫بىٍوًىىا ًمنى اآٍلايى  ًسجًٌ
شيعىٍيبي مىا نػىٍفقىوي كىًثّبنا ٩بَّا تػىقيوؿي كىًإانَّ لىنػىرىاؾى ًفينىا ضىًعيفنا كىلىٍوالى رىٍىطيكى  ًفيمىا حىكىى اّللَّي عىنػٍهيٍم ) قىاليوا ايى كىًمنى اٍسًتٍهزىائًًهٍم ًبشيعىٍيبو قػىٍو٥بييٍم 

نىا ًبعىزًيزو ( كىذىكىرى مىا حىاؽى هًبًٍم ًبقىٍولًًو ) فىأىخىذىىيٍم عىذىابي يػىوٍ  ـً الظُّلًَّة ًإنَّوي كىافى عىذىابى يػىٍوـو عىًظيمو ( كى٫بىٍوًىىا ًمنى لىرىٝبىٍنىاؾى كىمىا أىٍنتى عىلىيػٍ
ًت .  اآٍلايى

  بىٍل ىيٍم قػىٍوـه طىاغيوفى ( .قاؿ تعاذل )كىذىًلكى مىا أىتىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ قىاليوا سىاًحره أىٍك ٦بىٍنيوفه . أىتػىوىاصىٍوا ًبوً 
أم: ليست كما تزعموف، بل جئتكم اب٢بق من هللا الذم خلق   (ـِ لَْيَس ّب َسَفاَىٌة َوَلِكِنِّ َرُسوٌؿ مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي قَاَؿ اَي قَػوْ ) 

 و .كل شيء، فهو رب كل شيء كمليك
 بلها اب٢بلم كاإلغضاء كدل يزد فهو دل يقابل سفاىتهم ابلسفاىة بل قا(  قىاؿى ايى قػىٍوـً لىٍيسى يب سىفىاىىةه : قولو تعاذل )  قاؿ الرازي

 .(  كىًإذىا مىرُّكٍا اًبللٍَّغًو مىرُّكٍا ًكرامان ) كذلك يدؿ على أف ترؾ االنتقاـ أكذل كما قاؿ (  سىفىاىىةه  لىٍيسى يب )  على قولو 
  وه بو من ىذا موضع أدب للخلق يف حسن ا٤بخاطبة ، فانو دفع ما سبُّ ( قاؿ اي قـو ليس يب سىفاىة  ) : يوقاؿ ابن اجلوز

 ط .السفاىة بنفيو فق
 كىذه الصفات الٍب يتصف هبا الرسل الببلغة كالنصح كاألمانة. (أُبَػلُِّغُكْم ِرَساالِت َرّبِّ َوَأََّْ َلُكْم ََِّصٌح َأِمنٌي )  

 التبيليغ : ؟؟؟
  كىكذا األنبياء إ٭با عليهم الببلغ كاإلنذار كما قاؿ تعاذل عن نبيو دمحم  ٍ(  أىانى ًإالَّ نىًذيره كىبىًشّبه لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى  أنو قاؿ ) إف

ته ًمٍن رىبًًٌو قيٍل ًإ٭بَّىا اآٍلايتي ًعٍندى اّللًَّ  كقاؿ تعاذل ) ( . قيٍل ايى أىيػُّهىا النَّاسي ًإ٭بَّىا أىانى لىكيٍم نىًذيره ميًبْبه كقاؿ تعاذل )  كىقىاليوا لىٍوال أيٍنزًؿى عىلىٍيًو آايى
 ( . ًإٍف ىيوى ًإالَّ نىًذيره لىكيٍم بػىٍْبى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو   كقاؿ تعاذل ) ( .  نىًذيره ميًبْبه كىًإ٭بَّىا أىانى 

  ، يًو العربي )انصحنا( كالناصحي: ىو السادلي من ٝبيًع الغشًٌ النصح : كىو عدـ الغش كا٣بداع ككيلُّ خالصو ال شائبةى فيو ييسىمًٌ
 كا٣بديعًة.

  أقوؿ لكم .أمْب : ال أكذب فيما 
ايى قػىٍوـً ال أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ كمن النصح أف ال أيخذ على دعوتو أجران ، ك٥بذا قاؿ تعاذل عن ىود يف موضع آخر ) 

 ( . عىلىى الًَّذم فىطىرىين أىفىبلى تػىٍعًقليوفى 
 ة ( .اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلْبى اتًَّبعيوا مىٍن الى يىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا اآٍليى  )« يس»تػىعىاذلى عىٍن ريسيًل اٍلقىٍريىًة اٍلمىٍذكيورىًة يف  قاؿ
 ألٌف األمْب ىو  (لنظٌنك من الكاذبْب  )كىو ا٤بوصوؼ ابألمانة لرٌد قو٥بم لو  (آمْب  )بػ  (انصح  )كأيتبع :  قاؿ ابن عا ور

حفظ ما ٯبب عليو من حٌق لغّبه ، كٛبنعو من إضاعتو ، أك جعلو  ا٤بوصوؼ ابألمانة ، كاألمانة حالة يف اإلنساف تبعثو على
 لنفع نفسو ، كضٌدىا ا٣بيانة.

إٌف  )كيف ا٢بديث  (الى إٲبىافى ًلمىٍن الى أماف لو  ) كاألمانةي من أعٌز أكصاؼ البشر ، كىي من أخبلؽ ا٤بسلمْب ، كيف ا٢بديث 
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لقرآف مٌث عىًلميوا من السُّنَّة مٌث قاؿ يىناـ الرجل الٌنومة فتقبض األمانة من قلبو إذل األمانة نزلت يف جذر قلوب الٌرجاؿ مث عىًلميوا من ا
ؿو من أف قاؿ فيقاؿ : إٌف يف بِب فبلف رىجيبلن أمينان كيقاؿ للٌرجل ما أٍعقىلو كما أظرفو كما أٍجلىده كما يف قلبو مثقاؿي حٌبة من خىٍردى 

 فذىكىر اإلٲباف يف موضع األمانة. (إٲباف 
نُكْم لُِينِذرَُكْم )  ُتْم َأف َجاءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّبُِّكْم َعَلى رَُجٍل مِّ أم: ال تعجبوا أف بعث هللا إليكم رسوال من أنفسكم لينذركم  (َأَوَعَِببػْ

 م .أايـ هللا كلقاءه، بل اٞبدكا هللا على ذاك
 ي .ما أنتم عليو من الكفر كا٤بعاص ٰبذرىكم عاقبةى أم :  (لًيينًذرىكيٍم  : قولو تعاذل ) قاؿ أبو السعود 
أم: كاذكركا نعمة هللا عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح، الذم أىلك هللا أىل (  َواذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَػْعِد قَػْوـِ نُوحٍ ) 

 ه .األرض بدعوتو، ٤با خالفوه ككذبو 
 ـو نوح.مٌن عليهم أبف جعلهم سيكَّاف األرض بعد ق:  قاؿ القرطيب 
 ذكَّرىم النعمة حيث أىلكى من كاف قبلهم ، كأسكنهم مساكنهم.:  وقاؿ ابن اجلوزي 
أم: زاد طولكم على الناس بسطة، أم: جعلكم أطوؿ من أبناء جنسكم، كما قاؿ تعاذل: يف قصة  (َوزَادَُكْم ِف اخْلَْلِق َبْسَطًة )  

 م ( .كىزىادىهي بىٍسطىةن يف اٍلًعٍلًم كىا١بًٍسٍ  ) طالوت
  زىادىكيٍم يف خلًق أجساًمكم بسطةن : أم: زايدةن على خىٍلًق الناًس يف الطوًؿ كىًعظىًم األبداًف ،  كالبسطي: أصليو الزايدةي. كا٤بعُبى

كما أييت قوؿي مىٍن ،  زعموا أنو ال ٲبكني أف نقهرىىم قوةن كلو قوةى اّللًَّ  -قػىبَّحىهيمي اّللَّي  -قوؿي بعًض العلماًء: إهنم ،  كقوهًتا كبدانًتها
مىٍن ىو الذم يكوفي أشدَّ منا قوةن  (  فىأىمَّا عىاده فىاٍستىٍكبػىريكا يف اأٍلىٍرًض ًبغىٍّبً ا٢بٍىقًٌ كىقىاليوا مىٍن أىشىدُّ ًمنَّا قػيوَّةن )  قاؿ بذلك يف قولًو

ى أف اّللَّى الذم خلقهم ىو أشدُّ منهم قوةن. كىلى  مَّا أرسلى عليهم الريحى العقيمى علموا أهنم ضعاؼه غايةى حٌب يقهران؟ مث إف اّللَّى بػىْبَّ
 ( . كىزىادىكيٍم يف ا٣بٍىٍلًق بىٍسطىةن )  الضعًف إذا جاءهتم قوةي رىبًٌ العا٤بْب الٍب يهلكهم هبا كيسلطها عليهم، كىذا معُبى قولًو

 كم بسطة يف قوة أبدانكم كضخامة زادكم يف ا٤بخلوقات بسطة كسعة يف ا٤بلك كا٢بضارة، أك زاد  : أم قاؿ ِف الوسيط
 ، أف تقاببل ابلشكر هلل رب العا٤بْب. ، كمن حق ىذا االستخبلؼ كتلك القوة أجسامكم

كقد ذكر بعض ا٤بفسرين ركاايت تتعلق بضخامة أجساـ قـو ىود كقوهتم كىي ركاايت ضعيفة ال يعتد هبا، كلذا أضربنا عنها، 
( كىًإذا بىطىٍشتيٍم بىطىٍشتيٍم جىبَّارًينى  تعاذل ) وهتم كجربكهتم بدكف تفصيل لذلك كما يف قولوكيكفينا أف القرآف الكرمي قد أشار إذل ق

 ( . كىأىنػَّهيٍم أىٍعجازي ٬بىٍلو خاًكيىة)  ككما يف قولو
هم كزايدهتا ٥بم، كلن : فاذكركا نعم هللا كاشكركىا لو لعلكم تفوزكف ٗبا أعده للشاكرين من إدامتها عليمأ ( فَاذُْكُروْا آالء اَّللَِّ ) 

 .-عز كجل -تكونوا كذلك إال بعبادتكم لو كحده
 . من الصحة كالعافية كقوة األبداف ، كما يسر ٥بم من األرزاؽ كالرفاىية يف الدنيا 
  ( ٍدرىارنا كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن ًإذلى قػيوًَّتكيٍم كىالى تػىتػىوىلٍَّوٍا ٦بيٍرًًمْبى كىايى قػىٍوـً اٍستػىٍغًفريكٍا رىبَّكيٍم مثيَّ تيوبيوٍا ًإلىٍيًو يػيٍرًسًل السَّمىاء عىلىٍيكيم مًٌ ك٩بن قاؿ ٥بم أيضان 

 ابللساف ثناء كٞبدان ، كابلقلب اعَبافان كإقراران ، كابألركاف بصرفها يف طاعة هللا . ان ،عموم(  فىاذٍكيريكٍا آالء اّللًَّ ( قولو تعاذل ) 
 . عمة هللا عليكم حٌب تقوموا بشكرىا ، فإف الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدـ الشكرأم : اذكركا ابللساف كابلقلب كا١بوارح ، ن

 وذكرىم ابلنعم ألمرين :
 كابلقرآف. أف كثرة النعم توجب عظم ا٤بعصية فذكرىم تلك النعم لكي ٰبذركا ٨بالفة ما دعوا إليو من اإلٲباف ٗبحمد  األوؿ :
 ياء عن إظهار ا٤بخالفة.أف تذكّب النعم الكثّبة يوجب ا٢ب والثاين :
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 : كإ٭ٌبا أمرىم ابلذٌكر ) بضٌم الٌذاؿ ( ألٌف الٌنفس تنسى الٌنعم فتكفر ا٤بنعم ، فإذا تذٌكرت الٌنعمة رأٍت  قاؿ ابن عا ور
نع
ي
 م .حقان عليها أف تشكر ا٤ب

 أم : ألجل أف تفلحوا .(  َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ ) 
  رين :الفبلح يف لغة العرب يطلق إطبلقْب مشهو 

: أف العرب تقوؿ ) أفلح فبلف ( إذا فاز ٗبطلوبو األكرب ، فكل إنساف كاف ٰباكؿ مطلوابن أعظم مث ظفر بو كفاز  اإلطالؽ األوؿ
 ٗبا كاف يرجو فهذا قد أفلح .

م تقوؿ العرب ) انؿ : أف ا٤براد ابلفبلح : الدكاـ كالبقاء السرمدم يف النعيم ، فكل من كاف لو دكاـ كبقاء يف النعي اإلطالؽ الثاين
 الفبلح ( .

 كرتب على ذكر نعم هللا رجاء أف يفلحوا ألٌف ذكر الٌنعم يؤٌدم إذل تكرير شكر ا٤بنعم ، فيحًمل ا٤بنعم عليو :  قاؿ ابن عا ور
 على مقابلة الٌنعم ابلطٌاعة.

 كحذرىم أف أيخذىم اّلٌل  فوعظهم كذكرىم ، كأمرىم ابلتوحيد ، كذكر ٥بم كصف نفسو ، كأنو انصح أمْب :  قاؿ السعدي ، 
 كما أخذ من قبلهم ، كذكرىم نعم اّلٌل عليهم كإدرار األرزاؽ إليهم ، فلم ينقادكا كال استجابوا.

تَػَنا لِنَػْعُبَد اَّللََّ َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَف يَػْعُبُد آاَبُؤََّ )  الكرميى، كذكَّرىم َبالًء هللًا نصحى نىيبُّ اّللًَّ ىوده قومىو ىذا النصحى  ٤با( قَاُلوْا َأِجئػْ
م إف دل يؤمنوا ابهلًل كىنًعىمىوي، كأشارى ٥بم إذل أف هللاى أىٍىلىكى مىٍن كاف قبلىهم لىمَّا عىصىٍوا كٛبردكا، ككاف قد خىوَّفػىهيٍم قبلى ىذا كىددىم أبهن

أم:  ( قىاليوا) ا٣ببًث كبذاءًة اللساًف كالعتوًٌ كالتمرًد على هللًا  أىٍىلىكىهيمي هللاي كىعىذَّبػىهيٍم، قالوا لو ىذا ا١بوابى ا٣ببيثى الذم ىو يف غايةً 
تػىنىا)  قاؿ: قوـي ىودو ٥بود اي ىودي هبذه الدعول الٍب جئتى هبا، كىالدًٌيًن الذم تػىٍزعيمي كتدعو إليو لًتىٍصرًفػىنىا عن آ٥بًتنا الٍب كنا (  أىًجئػٍ

ؤيانى ) أم: كنَبؾى  ( كىنىذىرى ) ٥بىنا كاحدنا ال نشرؾ بو شيئنا آخىرى من اآل٥بًة نعبد إً  ( لًنػىٍعبيدى اّللَّى كىٍحدىهي )  نعبدىا من  ( مىا كىافى يػىٍعبيدي آابى
 اآل٥بًة. 

 الظاىر أهنم أنكركا أف يَبكوا أصنامهم كيفردكا هللا ابلعبادة ... ( قالوا أجئتنا لنعبد هللا كحده  قولو تعاذل ) : قاؿ أبو حياف
لنعبد هللا  )حٌبان ٤با نشؤكا عليو كآتلفان ٤با كجدكا آابءىم عليو كٰبتمل أف يكونوا منكرين هلل كيكوف قو٥بم  مع اعَبافهم ابهلل

أم على قولك اي ىود كدعواؾ قالو ابن عطية ، كقاؿ التأكيل األٌكؿ أظهر فيهم كيف عباد األكَثف كال ٯبحد ربوبية هللا  (كحده 
 .عوف ك٭بركد من الكفرة إال من اٌدعاىا لنفسو كفر 

كىًإٍذ قىاليوا اللَّهيمَّ ًإٍف كىافى ىىذىا ىيوى ا٢بٍىقَّ ًمٍن ًعٍنًدؾى فىأىٍمًطٍر  ) كما قاؿ الكفار من قريش (فَْأتَِنا ِبَا َتِعُدََّ ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي ) 
اًء أىًك اٍئًتنىا ًبعىذىابو أىلًيمو  نىا ًحجىارىةن ًمنى السَّمى  ( .عىلىيػٍ

 ان الكفار يستعجلوف العذاب استبعادان منهم لو .كدائم 
 ( . كىيىٍستػىٍعًجليونىكى اًبٍلعىذىاًب كىلىٍن ٱبيًٍلفى اّللَّي كىٍعدىهي كما قاؿ تعاذل )

 ( . كىيىٍستػىٍعًجليونىكى اًبٍلعىذىاًب كىلىٍوال أىجىله ميسىٌمىن ١بىىاءىىيمي اٍلعىذىابي كقاؿ تعاذل )
 ( . نىكى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى ا٢بٍىسىنىًة كىقىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًهمي اٍلمىثيبلتي كىيىٍستػىٍعًجليو كقاؿ تعاذل ) 
 ( . يىٍستػىٍعًجليونىكى اًبٍلعىذىاًب كىًإفَّ جىهىنَّمى لىميًحيطىةه اًبٍلكىاًفرًينى كقاؿ تعاذل )
ٍل لىنىا ًقطَّنىا قػىٍبلى يػىٍوـً ا٢بًٍسىابً كقاؿ تعاذل )  ( . كىقىاليوا رىبػَّنىا عىجًٌ

ؤيانى فىٍأتًنىا ٗبىا تىًعديانى ًإٍف كيٍنتى مً كقاؿ تعاذل عن قـو ىود )  تػىنىا لًنػىٍعبيدى اّللَّى كىٍحدىهي كىنىذىرى مىا كىافى يػىٍعبيدي آابى  ( . نى الصَّاًدًقْبى قىاليوا أىًجئػٍ
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 على تصميمهم على الكفر،  -أيضان  -يدؿ على أنو كاف يتوعدىم ابلعذاب من هللا. إذا استمركا على شركهم، كيدؿ كىذا
 .كاستعجا٥بم إايه ابلعقوبة على سبيل التحدم، ألهنم كانوا يتوٮبوف أف العقوبة لن تقع عليهم أبدان  كاحتقارىم ألمر ىود

إال أف جاهبهم ابلرد ا٢باسم  -عليو السبلـ -كإزاء ىذا التحدم السافر من قـو ىود لو كلدعوتو كلوعيد هللا ٥بم، ما كاف من ىود
 الذم تتجلى فيو الشجاعة التامة، كالثقة الكاملة أبف هللا سينصره عليهم كينتقم لو منهم.

قاؿ ىود لقومو بعد أف ١بوا يف طغياهنم: قد حق ككجب عليكم من قبل م : أ(  قَاَؿ َقْد َوَقَع َعَلْيُكم مِّن رَّبُِّكْم رِْجٌس َوَغَضبٌ  )
 عناد.ربكم عذاب كسخط بسبب إصراركم على الكفر كال

 الرجز ىنا العذاب ، كا٤بعُب كقع عليكم عذاب كغضب من ربكم .
 ب .أعلمهم أبف القضاء قد نفذ كحل عليهم الرجس كىو السخط كالعذا: قاؿ ابن عطية 
 كا١بمهور فٌسركا الٌرجس ىنا ابلعذاب:  قاؿ ابن عا ور . 
  قوع، كأنو أمر ال مفر ٥بم منو.كعرب عن العذاب ا٤بتوقع كقوعو أبنو قىٍد كىقىعى مبالغة يف ٙبقيق الو 

كعطف الغضب على الرجس، لئلشارة إذل ما سينزؿ هبم من عذاب ىو انتقاـ ال ٲبكن دفعو، ألنو صادر من هللا الذم غضب 
 م .عليهم بسبب كفرىم، كبعد أف أنذرىم ىددىم بوقوع العذاب عليهم، ككٖبهم على ٦بادلتهم إايه بدكف عل

ُتُموَىا أَنُتْم َوآَِبؤُكم َأَُتَاِدُلوَنِِن ِف أَ  ) يف شأف أشياء ما ىي إال أ٠باء ليس ٙبتها مسميات،  : أ٘بادلوين كٚباصموينمأ (َْسَاء ََسَّيػْ
ألنكم تسموهنا آ٥بة مع أف معُب اإل٥بية فيها معدـك ك٧باؿ كجوده إذ ا٤بستحق للعبادة إ٭با ىو هللا الذم خلق كل شيء، أما ىذه 

 ا آ٥بة فهي ال ٛبلك لنفسها نفعا كال ضرا.األصناـ الٍب زعمتم أهن
كراء االسم الذم يطلق عليها، كىذا  ان قد حوؿ آ٥بتهم إذل ٦برد أ٠باء ال تبلغ أف تكوف شيئ -عليو السبلـ -ان فأنت ترل أف ىود

 أعمق يف اإلنكار عليهم، كاالستهزاء بعقو٥بم.
( أم : حجة كاضحة ، بل أنزؿ هللا من ا٢بجج القاطعة ًمن سيٍلطىافو  للعبادة ) أم : من عبادهتا كاستحقاقها(  مَّا نَػزََّؿ اَّللَُّ هِبَا) 

 . منع عبادهتا ككفر عابدىا
 . إف من يستحق العبادة ىومن ٱبلق ، من يبصر كيسمع كينفع كيضر 

ا كىدلٍى يىكين لَّ قاؿ تعاذل )  ( ِوي شىرًيكه يف اٍلميٍلًك كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرنا )الًَّذم لىوي ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىدلٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدن
ًٍلكيوفى ألىنفيًسًهٍم ضىرِّا كىال نػىٍفعن  ئنا كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى كىال ٲبى يػٍ ًٍلكيوفى مىٍواتن كىال حىيىاةن كىال نيشيورناكىاٚبَّىذيكا ًمن ديكنًًو آ٥ًبىةن الَّ ٱبىٍليقيوفى شى  .(  ا كىال ٲبى

 ( . ايى أىيػُّهىا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى كقاؿ تعاذل ) 
  ففيها أف ا٤بستحق للعبادة ىو من ٱبلق ، أما من ىو عاجز عن ا٣بلق فبل يستحق أف يكوف معبودان ، كقد جرت العادة يف

آايت كثّبة أنو ٯبعل سبب العبادة الٍب تيستحق بو ىو ا٣بلق كاإلبراز من العدـ إذل الوجود ، فمن يربزكم من القرآف الكرمي يف 
العدـ إذل الوجود ، كيوجدكم بعد أف كنتم عدمان ىو ىذا ربكم الذم يستحق أف تعبدكه كحده ، أما الذم ٰبتاج إذل من ٱبلقو 

 فهو عبد مربوب فقّب مثلكم .
ابن كىلى ايى قاؿ تعاذل )  ( . ًو اٍجتىمىعيوا لىوي أىيػُّهىا النَّاسي ضيًربى مىثىله فىاٍستىًمعيوا لىوي ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اّللًَّ لىٍن ٱبىٍليقيوا ذيابى

ٍيئان كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى كقاؿ تعاذل )  ( . أىييٍشرًكيوفى مىا ال ٱبىٍليقي شى
 ( . أىريكين مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًًو بىًل الظَّاًلميوفى يف ضىبلؿو ميًبْبو ىىذىا خىٍلقي اّللًَّ فى كقاؿ تعاذل )

  قاؿ بعض العلماء : إ٭با نص هللا تعاذل على صفة ا٣بلق دكف غّبىا من الصفات ، ألف ا٤بشركْب كانوا يعَبفوف أف هللا خالقهم
كقاؿ تعاذل ) كلئن سألتهم من خلق السموات كاألرض ليقولن خلقهن  ، كما قاؿ تعاذل ) كلئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللا (
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 العزيز العليم ( ، كقيل : ليذكرىم بذلك نعمتو عليهم .
ٍسمىعي كىالى يػيٍبًصري كىالى يػيٍغًِب عىنكى ًإٍذ قىاؿى أًلىبًيًو ايى أىبىًت دلى تػىٍعبيدي مىا الى يى  .كىاذٍكيٍر يف اٍلًكتىاًب ًإبٍػرىاًىيمى ًإنَّوي كىافى ًصدًٌيقان نًَّبٌيان كقاؿ تعاذل ) 

ٍيئان   ( . شى
ٍيئان فقولو )   ( أم ال ينفعك كال يدفع عنك ضرران . ايى أىبىًت دلى تػىٍعبيدي مىا الى يىٍسمىعي كىالى يػيٍبًصري كىالى يػيٍغًِب عىنكى شى

احتج عليو أبدع احتجاج ، ٕبسن أدب قاؿ بعض العلماء : لقد سلك عليو السبلـ يف دعوتو أحسن منهاج ، كأقـو سبيل ، ك 
 كخلق ٝبيل ، لئبل يركب مًب ا٤بكابرة كالعناد .

فإذا كاف ا٤بعبود ال يسمع كال يبصر كال يغِب عن عابده شيئان فما الفائدة من عبادتو ؟؟ كىو أنقص كأعجز ٩بن عبده ! كىذا من 
 أقول األدلة على بطبلف ىذه العبادة .

َن اْلُمنَتَِّرِيَن فَانَتَُِّروْا ِإيّنِ مَ )   . كىذا هتديد ككعيد من الرسوؿ لقومو (َعُكم مِّ
نَّا َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا َوَما َكانُوْا ُمؤْ )  َناُه َوالَِّذيَن َمَعُو ِبَرْٓتٍَة مِّ ا كىلىمَّا جىاءى أىٍمريانى ٪بىَّيػٍنى )  كقد قاؿ هللا تعاذل( ِمِننَي فََأصَليػْ

نىاىيٍم ًمٍن عىذىابو غىًليظو   ( .ىيودنا كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي ًبرىٍٞبىةو ًمنَّا كى٪بىَّيػٍ
 : كالدابر اآلخر أم أىلكناىم ابلكلية كدمرانىم عن آخرىم. قاؿ اآللوسي 
  : نَّا قولو تعاذل ) قاؿ ابن عا ور نىاهي كىالًَّذينى مىعىوي ًبرىٍٞبىةو مًٌ هللا تعاذل أمر ىودان كمن معو اب٥بجرة إذل مٌكة قبل  إفٌ : قيل ( فىأى٪بىيػٍ

أف ٰبٌل العذاب بعادو ، كإنٌو تويف ىنالك كدفن يف ا٢ًبٍجر كال أحسب ىذا َثبتان ألٌف مٌكة إ٭ٌبا بناىا إبراىيم كظاىر القرآف يف 
بعيد عن العذاب ، كركم عن علٌي أٌف  كاألظهر أهٌنا ابألمر اب٥بجرة إذل مكاف، سورة ىود أٌف بْب عاد كإبراىيم زمنان طويبلن 

 قػىرٍب ىود ٕبضر موت كىذا أقرب.
 كقد ذكر هللا، سبحانو، صفة إىبلكهم يف أماكن أخر من القرآف، أبنو أرسل عليهم الريح العقيم . 

سىاتو لًنيًذيقىهيٍم عىذىابى ا٣بًٍ فقاؿ تعاذل ) ـو ٫بًى ٍلنىا عىلىٍيًهٍم رٰبان صىٍرصىران يف أىايَّ نٍػيىا كىلىعىذىابي اآٍلًخرىًة أىٍخزىل كىىيٍم ال فىأىٍرسى ٍزًم يف ا٢بٍىيىاًة الدُّ
 ( . يػيٍنصىريكفى 

ٍلنىا عىلىٍيًهمي الرًٌيحى اٍلعىًقيمى كقاؿ تعاذل )   ( . مىا تىذىري ًمٍن شىٍيءو أىتىٍت عىلىٍيًو ًإالَّ جىعىلىٍتوي كىالرًَّميمً .  كىيًف عىادو ًإٍذ أىٍرسى
ٍلنىا عىلىٍيًهٍم رٰبان صىٍرصىران يف يػىٍوـً ٫بىٍسو ميٍستىًمرٌو .  بىٍت عىاده فىكىٍيفى كىافى عىذىايب كىنيذيرً كىذَّ كقاؿ تعاذل )   تػىٍنزًعي النَّاسى كىأىنػَّهيٍم .  ًإانَّ أىٍرسى

قى   ( . رو ػً عػأىٍعجىازي ٬بىٍلو مينػٍ
ـو حيسيومان فػىتػىرىل اٍلقىٍوـى ًفيهىا صىٍرعىى كىأىنػَّهيٍم .  كىأىمَّا عىاده فىأيٍىًلكيوا ًبرًيحو صىٍرصىرو عىاتًيىةو كقاؿ تعاذل ) سىخَّرىىىا عىلىٍيًهٍم سىٍبعى لىيىاؿو كىٜبىىانًيىةى أىايَّ

 ( . أىٍعجىازي ٬بىٍلو خىاًكيىةو 
ٍلنىا عىلىٍيًهمي الٌرًيحى اٍلعىًقيمى )( أم : رٰبان شديدة الربكدة ، شديدة الصوت .كىي الريح العقيم الٍب ال نفع فيها كما قاؿ تعاذل  رٰبان صىٍرصىران ) مىا تىذىري .  كىيف عىادو ًإٍذ أىٍرسى

الرًَّميمً   ( . ًمٍن شىٍيءو أىتىٍت عىلىٍيًو ًإالَّ جىعىلىٍتوي كى
 ) العقيم ( الٍب ال تنتج خّبان .

 ) كالرميم ( أم : كالشيء البارل الفاين .
ـو حيسيومان )   .( سبع لياؿ كٜبانية أايـ حسومان : أم متتابعات ببل انقطاع مشؤكمات ٫بسات  سىٍبعى لىيىاؿو كىٜبىىانًيىةى أىايَّ
اًكيى )  أىنػَّهيٍم أىٍعجىازي ٬بىٍلو خى  ة (  أم : كأهنم جذكع كسيقاف  النخل الٍب قطعت رؤكسها ا٣باكية ، الساقط بعضها على بعض كى
 أجساد ببل رؤكس .) خاكية ( ميتة منقلعة من منابتها ىامدة ساقطة على األرض فهم -

 الفوائد :
 التأكيد على التوحيد كأف ٝبيع الرسل دعوهتم التوحيد . -ُ
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 ا٢بكمة من إرساؿ الرسل : -ِ
 : التبشّب للمؤمن كاإلنذار للكافر . أوالً 

رًينى كىمينًذرًينى قاؿ تعاذل )  ( . كىمىا نػيٍرًسلي اٍلميٍرسىًلْبى ًإالَّ ميبىشًٌ
 ( .رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اّللًٌ حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل رُّسيبلن مُّبىشًٌ كقاؿ تعاذل )
رًينى كىمينًذرًينى فىمىٍن آمىنى كىأىٍصلىحى فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍ كقاؿ تعاذل )  (  زىنيوفى كىمىا نػيٍرًسلي اٍلميٍرسىًلْبى ًإالَّ ميبىشًٌ
ران كىنىًذيران  ًإانَّ كقاؿ تعاذل )  ( .أىٍرسىٍلنىاؾى شىاًىدان كىميبىشًٌ

 : رٞبة للناس . اثنياً 
 ( .كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٞبىةن لًٌٍلعىالىًمْبى قاؿ تعاذل )

 : الببلغ ا٤ببْب . اثلثاً 
 . ( ًإف تػىوىلٍَّوٍا فىًإ٭بَّىا عىلىٍيكى اٍلبىبلىغي كىاّلٌلي بىًصّبه اًبٍلًعبىادً قاؿ تعاذل )ك 
 ( .مَّا عىلىى الرَّسيوًؿ ًإالَّ اٍلبىبلىغي كىاّلٌلي يػىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا تىٍكتيميوفى كقاؿ تعاذل ) 
 ( .فىًإف تػىوىلٍَّوٍا فىًإ٭بَّىا عىلىٍيكى اٍلبىبلىغي اٍلميًبْبي كقاؿ تعاذل )

 : الدعوة إذل هللا . رابعاً 
 ( .مَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكٍا اّلٌلى كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاغيوتى كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلًٌ أي قاؿ تعاذل ) 
ٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ نيوًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ أىانى فىاٍعبيديكًف كقاؿ تعاذل )  ( .كىمىا أىٍرسى

 : إقامة ا٢بجة . خامساً 
رًينى كقاؿ تعاذل )  ( .كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اّللًٌ حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل رُّسيبلن مُّبىشًٌ
نىا رىسي كقاؿ تعاذل ) ًتكى ًمن قػىٍبًل أىف نًَّذؿَّ كى٬بىٍ ػكىلىٍو أىانَّ أىٍىلىٍكنىاىيم بًعىذىابو مًٌن قػىٍبًلًو لىقىاليوا رىبػَّنىا لىٍوالى أىٍرسىٍلتى ًإلىيػٍ  ( .زىل والن فػىنػىتًَّبعى آايى

 كعندما يصيحوف ابلنار بعد أف ٰبيط هبم العذاب من كل جانب كينادكف كيصرخوف تقوؿ ٥بم خزنة جهنم :
ٍتًيكيٍم ريسيليكيم اًبٍلبػىيًٌنىاًت قىاليوا بػىلىى قىاليوا فىاٍدعيوا كىمىا ديعىاء اٍلكىاًفرًينى ًإالَّ كما قاؿ تعاذل )  ؿو  قىاليوا أىكىدلٍى تىكي أتى  .( يف ضىبلى

 أف ىبلؾ األمم متنوع ، فكل أمة أىلكت بعقوبة ٚبتلف عن األخرل ٢بكمة يريدىا هللا .-ّ
ٍتوي الصٍَّيحىةي كىًمنػٍهيم مَّ كما قاؿ تعاذل )   ٍلنىا عىلىٍيًو حىاًصبان كىًمنػٍهيم مٍَّن أىخىذى نًبًو فىًمنػٍهيم مٍَّن أىٍرسى ٍفنىا ًبًو اأٍلىٍرضى كى فىكيبٌلن أىخىٍذانى ًبذى ًمنػٍهيم ٍن خىسى

 ( .مٍَّن أىٍغرىقٍػنىا كىمىا كىافى اّللَّي لًيىٍظًلمىهيٍم كىلىًكن كىانيوا أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى 

 عدـ أخذ أجرة على الدعوة ، فكل الرسل ليس فقط ىود قالوا ذلك ألقوامهم .-ْ
ى  تو كىًثّبىةو أىفَّ ذىًلكى ىيوى شىٍأفي الرُّسيًل عىلىٍيهً تعاذل كىبػىْبَّ ميوي يًف آايى  .ٍم صىلىوىاتي اّللًَّ كىسىبلى

 ( . قيٍل مىا سىأىٍلتيكيٍم ًمٍن أىٍجرو فػىهيوى لىكيٍم ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى اّللًَّ )  عىٍن نىًبيًٌنىا قاؿ تعاذل 
 ( .ًمنى اٍلميتىكىلًًٌفْبى قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىانى ) « سيورىًة ص»كىقػىٍولًًو ًفيًو أىٍيضنا يًف آًخًر 

 ( . أىـٍ تىٍسأى٥بييٍم أىٍجرنا فػىهيٍم ًمٍن مىٍغرىـو ميثٍػقىليوفى  )« اٍلقىلىمً »، كى « الطُّورً »كىقػىٍولًًو يًف 
 ( .سىًبيبلن  قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ًإالَّ مىٍن شىاءى أىٍف يػىتًَّخذى ًإذلى رىبًٌوً  )« اٍلفيٍرقىافً »كىقػىٍولًًو يًف 
 ( .قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكرىل لًٍلعىالىًمْبى  )« اأٍلىنٍػعىاـً »كىقػىٍولًًو يًف 

 ( .رىين قػىٍوـً الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى الًَّذم فىطى  ايى  )« سيورىًة ىيودو »كىقػىٍولًًو عىٍن ىيودو يًف 
ـي « الشُّعىرىاءً »كىقػىٍولًًو يًف  ةي كىالسَّبلى كىمىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو  )عىٍن نيوحو ، كىىيودو ، كىصىاًلحو ، كىليوطو ، كىشيعىٍيبو عىلىٍيًهٍم كىعىلىى نىًبيًٌنىا الصَّبلى
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 ( .ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى 
 ( .اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلْبى اتًَّبعيوا مىٍن الى يىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا  )« يس»عىاذلى عىٍن ريسيًل اٍلقىٍريىًة اٍلمىٍذكيورىًة يًف كىقػىٍولًًو تػى 

ًت اٍلكىرٲبىًة : أىفَّ اٍلوىاًجبى عىلىى أىتٍػبىاًع الرُّسيًل ًمنى اٍلعيلىمىاًء كىغىٍّبًًىٍم أىفٍ  يػىٍبذيليوا مىا ًعٍندىىيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ٦بىَّاانن ًمٍن غىٍّبً  كىيػيٍؤخىذي ًمٍن ىىًذًه اآٍلايى
بىًغي أىٍخذي اأٍليٍجرىًة عىلىى تػىٍعًليًم ًكتىاًب اّللًَّ تػىعىاذلى ، كىالى عىلى  ًؿ كىا٢بٍىرىاـً .أىٍخًذ ًعوىضو عىلىى ذىًلكى ، كىأىنَّوي الى يػىنػٍ  ى تػىٍعًليًم اٍلعىقىائًًد كىا٢بٍىبلى

 أهنا من كظائف الرسل كمهمتهم ، كللنصيحة فضائل :فضل النصيحة ك -ٓ
 : أهنا مهمة الرسل . أوالً 

 قاؿ تعاذل إخباران عن نوح ) أبلغكم رساالت ريب كأنصح لكم ( .
 أف منزلتها عظيمة .اثنياً : 

 كما يف حديث ) الدين النصيحة ( .
 أهنا من عبلمات كماؿ اإلٲباف .اثلثاً : 

 م حٌب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو ( .) ال يؤمن أحدك  كما قاؿ 
 أهنا من حقوؽ ا٤بسلم على أخيو ا٤بسلم .رابعاً : 

 : ) للمؤمن على ا٤بؤمن ست خصاؿ : ... كينصح لو إذا غاب أك شهد ( . قاؿ 
 ينبغي أف تسود النصيحة بْب ا٤بسلمْب ، فإهنا من أعظم مكمبلت اإلٲباف . 

 اؿ : النصح هلل .سئل ابن ا٤ببارؾ : أم األعماؿ أفضل ؟ ق
 كقاؿ الفضيل :   ا٤بؤمن يسَب كينصح كالفاجر يهتك كيعّب  .

 .كقاؿ أيضان: ما أدرؾ عندان من أدرؾ بكثرة الصبلة كالصياـ، كإ٭با أدرؾ عندان بسخاء األنفس، كسبلمة الصدكر، كالنصح لؤلمة
 ، كلكن بشيء كاف يف قلبو ، قاؿ ابن قاؿ أبو بكر ا٤بزين : ما فاؽ أبو بكر أصحاب رسوؿ هللا بصـو كال بصبلة 

 . “علية : الذم كاف يف قلبو ا٢بب هلل عز كجل كالنصيحة يف خلقو 
كقاؿ أبو الدرداء: إف شئتم ألنصحن لكم: إف أحب عباد هللا إذل هللا، الذين ٰبٌببوف هللا تعاذل إذل عباده كيعملوف يف األرض 

 نصحان  .
 ا٤بؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداٮبا األخرل  .كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :  فإف 

ٍلنىا أف الريح من جنود هللا تسّب أبمر هللا ، كما قاؿ تعاذل ) -ٓ ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اذٍكيريكا نًٍعمىةى اّللًَّ عىلىٍيكيٍم ًإٍذ جىاءىٍتكيٍم جينيوده فىأىٍرسى
 ( .كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبًٌكى ًإالَّ ىيوى ( كقاؿ تعاذل ) كىافى اّللَّي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبان ودان دلٍى تػىرىٍكىىا كى ػعىلىٍيًهٍم رٰبان كىجيني 

كالرايح : ٤بن أتملها تدؿ على قدرة هللا كعظيم تدبّبه كتصريفو ، فمنها ما يكوف لينا سهبلن لطيفان تنعم بو األجساـ كمنها ما 
تيدىمًٌري كيلَّ شىٍيءو أبًىٍمًر رىهبًٌىا فىأىٍصبىحيوا الى يػيرىل ًإالَّ مىسىاًكنػيهيٍم كىذىًلكى ٪بىٍزًم اٍلقىٍوـى ح عاد )يكوف عنيفان شديدان يدمر كل شيء كري

( ك٠باىا ابلريح العقيم ، فهي ال تلقح السحاب كال النبات كإ٭با تستأصل حٌب جعلتهم أعجاز ٬بل خاكية ال تبق كال اٍلميٍجرًًمْبى 
وف حاران كمنها ما يكوف ابردان ، كمنها ما ٥با صوت كمنها ما ال صوت ٥با ، كمنها ما يهب من جهة ا٤بشرؽ تذر .كمنها ما يك

كىي الصَّبا كمن جهة ا٤بغرب كىي الدبور كمنها ا١بنوب ، كمنها ما أييت ابلنصر ، كما فعل هللا اب٤بشركْب حيث ىزمهم ابلريح ، 
 نها ما يلحق النبات ، فهي أنواع كثّبة جدان .كمنها ما يسوؽ السحاب كمنها ما يلقحو ، كم

 أف هللا ال يعاقب أحدان إال بعد قياـ ا٢بجة عليو . -ٔ
 ( .كىمىا كينَّا ميعىذًًٌبْبى حىٌبَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن قاؿ تعاذل ) 
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نىا رىسي كىلىٍو أىانَّ أىٍىلىٍكنىاىيم بًعىذىابو مًٌن قػىٍبًلًو لىقىاليوا رىبػَّنىا لىٍوالى أى كقاؿ تعاذل ) ًتكى ًمن قػىٍبًل أىف نًَّذؿَّ كى٬بىٍزىل ػٍرسىٍلتى ًإلىيػٍ  ( .والن فػىنػىتًَّبعى آايى
 ا٢بذر من صفات الكفار .-ٕ
َفَذُروَىا ََتُْكْل ِف َأْرِض اَّللَِّ َواَل َقْد َجاءْتُكم بَػيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم َىِذِه ََّقَُة اَّللَِّ َلُكْم آيًَة  َوِإىَل َّتُوَد َأَخاُىْم َصاحِلًا قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدواْ ) 

( َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَػْعِد َعاٍد َوبَػوََّأُكْم ِف اأَلْرِض تَػتَِّخُذوَف ِمن ُسُهوذِلَا َِٖٚتَسُّوَىا ِبُسَوٍء فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِيٌم )
( قَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِمن قَػْوِمِو ٗٚاذُْكُروْا آالء اَّللَِّ َواَل تَػْعثَػْوا ِف اأَلْرِض ُمْفِسِديَن )ُقُصورًا َوتَػْنِحُتوَف اجْلَِباَؿ بُػُيوًَ فَ 

ُهْم أَتَػْعَلُموَف َأفَّ َصاحِلًا مُّْرَسٌل مِّن رَّبِِّو قَاُلوْا ِإََّّ ِبَا أُ  ( قَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ٘ٚبِِو ُمْؤِمُنوَف )ْرِسَل ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوْا ِلَمْن آَمَن ِمنػْ
ْرَسِلنَي ( فَػَعَقُروْا النَّاَقَة َوَعتَػْوْا َعْن َأْمِر َرهبِِّْم َوقَاُلوْا اَي َصاِلُح اْئِتَنا ِبَا َتِعُدََّ ِإف ُكنَت ِمَن اْلمُ ِٙٚإََّّ اِبلَِّذَي آَمنُتْم ِبِو َكاِفُروَف )

ُهْم َوقَاَؿ اَي قَػْوـِ َلَقْد أَبْػَلْغُتُكْم ِرَساَلَة َرّبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم ٛٚلرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِف َدارِِىْم َجاّتِنَي )( فََأَخَذتْػُهُم اٚٚ) ( فَػتَػَوىلَّ َعنػْ
 ( . (َٜٚوَلِكن الَّ َتُِبُّوَف النَّاِصِحنَي )

 [ . ٕٗ -ّٕ] األعراؼ : 
-------------- 

 د .يدعوىم إذل اإلٲباف كالتوحيد ، كينهاىم عن الشرؾ كالتندي ان نبي( َخاُىْم َصاحِلًا َوِإىَل َّتُوَد أَ ) 
  كانت ٜبود بعد عاد، كمساكنهم مشهورة فيما بْب ا٢بجاز كالشاـ إذل كادم القرل كما حولو، كقد مر رسوؿ هللا ك  على

 قراىم كمساكنهم، كىو ذاىب إذل تبوؾ سنة تسع.
 ( . ذَّبى أىٍصحىابي ا٢ًبٍجًر اٍلميٍرسىًلْبى كىلىقىٍد كى قاؿ تعاذل ) 

 قاؿ أبو عمرك بن العبلء: ٠بيت ٜبودان لقلة مائها من الثمد، كىو ا٤باء القليل، ككانت مساكنهم ا٢بجر بْب :  قاؿ الرازي
 .  نوح  ا٢بجاز كالشاـ كإذل كادم القرل، كقيل ٠بيت ٜبود ألنو اسم أبيهم األكرب كىو ٜبود بن عاد بن إـر بن ساـ بن

الى تىٍدخيليوا مىسىاًكنى الًَّذينى ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيٍم ًإالَّ  عىلىى ا٢بًٍٍجًر فػىقىاؿى لىنىا رىسيوؿي اّللًَّ  عن  اٍبنى عيمىرى قىاؿى ) مىرىٍرانى مىعى رىسيوًؿ اّللًَّ 
ًكْبى حىذىرنا أىٍف ييًصيبىكيٍم ًمٍثلي مىا أىصىابػىهيٍم    زىجىرى فىأىٍسرىعى حىٌبَّ خىلَّفىهىا.مثيَّ «. أىٍف تىكيونيوا ابى

ُرهُ هللَا  قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدواْ )  ْن ِإَلٍو َغيػْ من جنس دعوة إخوانو من ا٤برسلْب ، األمر بعبادة اّلٌل ، كبياف أنو  دعوتو  ( َما َلُكم مِّ
  .ليس للعباد إلو غّب اّللٌ 

 كالظٌاىر أهٌنم عبدكا ،   ، كقد صيرح بذلك يف آايت سورة ىود كغّبىايدٌؿ على أٌف ٜبود كانوا مشركْب:  قاؿ ابن عا ور
 أبناء نسب كاحد ، فيشبو أف تكوف عقائدىم متماثلة. ان ألٌف ٜبود كعاد، األصناـ الٍب عبدهتا عاد 

 .ة ال يقدر الناس عليها أم: خارؽ من خوارؽ العادات ، الٍب ال تكوف إال آية ٠باكي (َقْد َجاءْتُكم بَػيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم )  
 كالبٌينة : ا٢بٌجة على صدؽ الٌدعول ، فهي ترادؼ اآلية:  قاؿ ابن عا ور . 
 مث فسرىا تعاذل بقولو : -
أم: ىذه انقة شريفة فاضلة ( أَلِيٌم َىِذِه ََّقَُة اَّللَِّ َلُكْم آيًَة َفَذرُوَىا ََتُْكْل ِف َأْرِض اَّللَِّ َواَل َِتَسُّوَىا ِبُسَوٍء فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب ) 

  (٥بىىا ًشٍربه كىلىكيٍم ًشٍربي يػىٍوـو مىٍعليوـو )  إلضافتها إذل اّلٌل تعاذل إضافة تشريف ، لكم فيها آية عظيمة. كقد ذكر كجو اآلية يف قولو
ربوف اللنب من ضرعها ، ك٥بم يـو ككاف عندىم بئر كبّبة ، كىي ا٤بعركفة ببئر الناقة ، يتناكبوهنا ىم كالناقة ، للناقة يـو تشرهبا كيش

 )فبل عليكم من مئونتها شيء ،  (فىذىريكىىا أتىٍكيٍل يًف أىٍرًض اّللًَّ  )كقاؿ ٥بم نبيهم صاحل عليو السبلـ ،  يردكهنا ، كتصدر الناقة عنهم
 ( .فػىيىٍأخيذىكيٍم عىذىابه أىلًيمه  )أم: بعقر أك غّبه  (كىال ٛبىىسُّوىىا ًبسيوءو 
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 قىةي اّللًَّ ): قولو تعاذل  ريقاؿ ابن كث  قاؿ ابن كثّب : أضافهػا هلل سبحانو كتعاذل إضافة تشريف كتعظيم كقولو : بيت هللا . (انى
 فإف قيل : ما الفائدة يف ٚبصيص تلك الناقة أبهنا انقة هللا ؟:  قاؿ الرازي 

 ، كقيل : ألنو خلقها ببل كاسطة ، كقيل : ألهنا ال مالك قلنا : فيو كجوه : قيل أضافها إذل هللا تشريفان كٚبصيصان كقولو : بيت هللا
.،  ٥با غّب هللا  كقيل : ألهنا حجة هللا على القـو

 ألهنم ىم الذين اقَبحوىا ، (  لكم) أم : عبلمة تدؿ على قدرة هللا ؛ كإ٭با قاؿ  (لكم آية  )قولو تعاذل :  قاؿ ابن اجلوزي
 كإف كانت آية ٥بم كلغّبىم.

 ا آية قوالف.كيف كجو كوهن
 أهنا خرجت من صخرة ملساء ، فتمخَّضت هبا ٛبخُّضى ا٢بامل ، مث انفلقت عنها على الصفة الٍب طلبوىا. أحدعلا :
 أهنا كانت تشرب ماء الوادم كلو يف يـو ، كتسقيهم اللنب مكانو. والثاين :

 عليكم رزقها كمؤكنتها. أم ليس (فىذىريكىىا أتىٍكيٍل يف أىٍرًض هللا : قولو تعاذل )  قاؿ القرطيب 
 إذ األرض ، ٤با أضاؼ الناقة إذل هللا أضاؼ ٧بل رعيها إذل هللا  (فىذىريكىىا أتىٍكيٍل يف أىٍرًض هللا : قولو تعاذل )  وقاؿ أبو حياف

ىا من كيف ىذا الكبلـ إشارة إذل أف ىذه الناقة نعمة من هللا يناؿ خّب ، كما أنبت فيها ملكو تعاذل ال ملككم كال إنباتكم 
كىو شأف اإلبل كما جاء يف ا٢بديث قاؿ فضالة اإلبل ، قاؿ مالك : ك٥با معها سقاؤىا ، غّب مشٌقة تكلف علف كال طعمة 

 ا .كحذاؤىا ترد ا٤باء كأتكل الشجر حٌب يلقاى
  أف أيتيهم َبية ككانوا ىم الذين سألوا صا٢بان . 

 ادقْب ( .قاؿ تعاذل عنهم أهنم قالوا ) فأتنا َبية إف كنت من الص
 ( . فىٍأًت ًَبيىةو ًإف كينتى ًمنى الصَّاًدًقْبى كيف سورة الشعراء ) 

نىا ٜبىيودى النَّاقىةى ميٍبًصرىةن فىظىلىميوٍا هًبىاكقاؿ تعاذل )   ( . كىآتػىيػٍ
قة على ما أم أف قـو ٜبود طلبوا من صاحل آية انقة ٚبرج من صخرة عينوىا ، فدعا صاحل عليو السبلـ ربو  فأخرج ٥بم منها ان

 سألوا .
  مبصرة : أم أف ىذه اآلية مبصرة : أم بينة ٘بعلهم يبصركف ا٢بق كاضحان ال لبس فيو ، دالة على كحدانية من خلقها

 كصدؽ رسولو الذم أجيب دعاؤه فيها .
 ( أم كفركا هبا كعقركىا فأابدىم هللا عن آخرىم كانتقم منهم . َفَََّلُموْا هِبَا) 

ـو ذىًلكى كىٍعده غىيػٍري مىٍكذيكبو فػىعى كما قاؿ تعاذل )  ( . قىريكىىا فػىقىاؿى ٛبىىتػَّعيوٍا يف دىارًكيٍم ثىبلىثىةى أىايَّ
 ( .فػىعىقىريكٍا النَّاقىةى كىعىتػىٍواٍ عىٍن أىٍمًر رىهبًًٌٍم كقاؿ تعاذل )

 ٍجر، كاقَبحوا عليو أف ٚبرج ٥بم من صخرة صمىاء عىٌينوىا أبنفسهم، كىي صخرة منفردة يف انحية ا٢بً 
  : كقد ذكر ا٤بفسركف أف ٜبود اجتمعوا يومان يف انديهم فجاءىم رسوؿ هللا صاحل فدعاىم إذل هللا كذكرىم قاؿ ابن كثري

كحذرىم ككعظهم ، فقالوا لو : إف أنت أخرجت لنا من ىذه الصخرة ، كاشاركا إذل صخرة ىناؾ ، انقة من صفتها كيت 
تعنتوا فيها ، كأف تكوف عشراء ] أم مضى على ٞبلها عشرة أشهر [ طويلة من ككيت ، كذكركا أكصافان ٠بوىا كنعتوىا ك 
: أرأيتم إف أجبتكم إذل ما سألتػم على الوجو الذم طلبتم أتؤمنوف ٗبا جئتكم  صفتها كذا ككذا ، فقاؿ ٥بم نبيهم صاحل 

قاـ إذل مصبله فصلى هلل ما قدر لو  بو كتصدقوين فيما أرسلت بو ؟ قالوا : نعم ، فأخذ عهودىم كمواثيقهم على ذلك ، مث
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مث دعا ربو أف ٯبيبهم إذل ما طلبوا أك على الصفة الٍب نعتوا ، فلما عاينوىا كذلك رأكا أمران عظيمان كمنظران ىائبلن كقدرة ابىرة 
 كدليبلن قاطعان كبرىاانن ساطعان فآمن كثّب منهم ، كاستمر أكثرىم على كفرىػػم كضبل٥بم كعنادىم .

  نيب وِناىم . صاحل عن قتلها 
 ( .كىالى ٛبىىسُّوىىا ًبسيوىءو فػىيىٍأخيذىكيٍم عىذىابه أىلًيمه قاؿ تعاذل: ) 

 ( . فىذىريكىىا أتىٍكيٍل يًف أىٍرًض اّللًَّ كىالى ٛبىىسُّوىىا ًبسيوءو فػىيىٍأخيذىكيٍم عىذىابه قىرًيبه كقاؿ تعاذل يف سورة ىود ) 
 ( . ٛبىىسُّوىىا ًبسيوءو فػىيىٍأخيذىكيٍم عىذىابي يػىٍوـو عىًظيمو كىال كقاؿ تعاذل يف سورة الشعراء ) 

أم : ال تتعرضوا ٥با أبم نوع من أنواع الضرر ، ال ابلعقر كال ابلضرب ، كال بغّبٮبا ، بل اتركوىا ترعى كتستقي من فضل هللا 
 عليها كعليكم .

 ا٤بس الذم ىو مقدمة اإلصابة ابلشر الشامل ألنواع األذل مبالغة هنى عن  (كىالى ٛبىىسُّوىىا ًبسيوء  : قولو تعاذل )  قاؿ اآللوسي
 ( .كىالى تػىٍقرىبيوٍا مىاؿى اليتيم  )يف الزجر فهو كقولو تعاذل 

 انتهى . كالتنكّب للتعميم أم ال تتعرضوا ٥با بشيء ٩با يسوؤىا أصبلن كالطرد كالعقر كغّب ذلك.
بلكهم ، كلعل الداعي لو إذل هنيهم عن التعرض ٥با ، ىو معرفة نيب هللا صاحل كسبب هنيهم : ىو خوفو عليهم أف يكوف سببان يف ى

 أف القـو متمردكف مصركف على كفرىم .
ُيوًَ فَاذُْكُروْا ِحُتوَف اجْلَِباَؿ بػُ َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَػْعِد َعاٍد َوبَػوََّأُكْم ِف اأَلْرِض تَػتَِّخُذوَف ِمن ُسُهوذِلَا ُقُصورًا َوتَػنْ )  

 ذكرىم صاحل عليو السبلـ ٗبا أنعم هللا عليهم لعلهم يعتربكا كيتوبوا :(  آالء اَّللَِّ 
 ( يف األرض تتمتعوف هبا كتدركوف مطالبكم . َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء)  

 ( الذين أىلكهم هللا ، كجعلكم خلفاء من بعدىم . ِمن بَػْعِد َعادٍ ) 
 ( أم : مكن لكم فيها كسهل لكم األسباب ا٤بوصلة إذل ما تريدكف كتبتغوف . َأُكْم ِف اأَلْرضِ َوبَػوَّ  )
 ( أم : من األراضي السهلة الٍب ليست ٔبباؿ . تَػتَِّخُذوَف ِمن ُسُهوذِلَا ُقُصورًا )

 ( ًَ باؿ من ا٤بساكن كا٢بجر ك٫بوىا ، كىي ابقية ما ( كما ىو مشاىد إذل اآلف ، من آَثرىم الٍب يف ا١ب َوتَػْنِحُتوَف اجْلَِباَؿ بُػُيو
 بقيت ا١بباؿ .

  تتخذكف يف ا١بباؿ الٍب ىي صخور بيواتن تسكنوف فيها ، كقد  : أم  (كىتػىٍنًحتيوفى ا١بباؿ بػيييواتن  : قولو تعاذل )قاؿ الشوكاين
ألف األبنية كالسقوؼ كانت تفُب قبل  كانوا لقٌوهتم كصبلبة أبداهنم ينحتوف ا١بباؿ فيتخذكف فيها ، كهوفان يسكنوف فيها ،

 فناء أعمارىم.
 ك٧بٌل االمتناف ىو أف جعل مناز٥بم قسمْب : قسم صاحل للبناء فيو ، كقسم صاحل لنحت البيوت ، قيل :  :  قاؿ ابن عا ور

 كانوا يسكنوف يف الٌصيف القصور ، كيف الٌشتاء البيوتى ا٤بنحوتة يف ا١بباؿ.
قىاؿى ايى قػىٍوـً اٍعبيديكٍا اّللَّى مىا لىكيم مًٌٍن ًإلىوو غىيػٍريهي ىيوى أىنشىأىكيم مًٌنى األىٍرًض كىاٍستػىٍعمىرىكيٍم ًفيهىا قاؿ ) كذكر مثل ذلك يف سورة ىود ف

 ( . فىاٍستػىٍغًفريكهي مثيَّ تيوبيوٍا ًإلىٍيوً 
بعظاـ ك٢بم كدـ كمفاصل فاعلموا أف أصلكم ( أم : إف كنتم اآلف تركف أنفسكم قد ركبتم من جسم  ىيوى أىنشىأىكيم مًٌنى األىٍرضً ) 

 من ىذا الَباب ، فالذم أكجدكم كأكصلكم إذل ىذه ا٢باؿ ىو الذم ال يليق بكم أف تعبدكا غّبه .
( قيل : من العمارة ضد خبلء ، أم : جعلكم عمارىا كسكاهنا ، كقيل : من العمر ، كا٤بعُب أطاؿ هللا  كىاٍستػىٍعمىرىكيٍم ًفيهىا) 
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 يها .أعماركم ف
أم: ال ٚبربوا األرض ابلفساد كا٤بعاصي ، فإف ا٤بعاصي تدع الداير العامرة ببلقع ، كقد أخلت  ( َواَل تَػْعثَػْوا ِف اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ ) 

 م .دايرىم منهم ، كأبقت مساكنهم موحشة بعدى
ُهمْ قَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِمن قَػْوِمِو لِلَِّذيَن اْسُتْضعِ )   قاؿ األشراؼ ا٤بستكربكف من قـو صاحل ، م : أ ( ُفوْا ِلَمْن آَمَن ِمنػْ

 و .للمؤمنْب ا٤بستضعفْب من أتباع
 ء .أف هللا أرسلو إلينا كإليكم ، كىذا قالوه على سبيل السخرية كاالستهزام : أ (أَتَػْعَلُموَف َأفَّ َصاحِلًا مُّْرَسٌل مِّن رَّبِِّو )  
 .أجابوىم ابألسلوب ا٢بكيم ابإلٲباف برسالتو :  مأ  (ا ُأْرِسَل ِبِو ُمْؤِمُنوَف قَاُلوْا ِإََّّ ِبَِ ) 
 لبلستهزاء ألهنم يعلموف أهنم عا٤بوف  (أىتػىٍعلىميوفى أىفَّ صا٢با مٍُّرسىله ٌمن رَّبًٌو  )كاالستفهاـ يف قولو جل شأنو  :  قاؿ اآللوسي

فإف ا١بواب  (قىاليوٍا ًإانَّ ٗبىا أيٍرًسلى ًبًو ميٍؤًمنيوفى  )حكى سبحانو عنهم بقولو كلذلك دل ٯبيبوىم على مقتضى الظاىر كما ، بذلك 
 أك نعلم أنو مرسل منو تعاذل.، ا٤بوافق لسؤا٥بم نعم 

كمن ىنا قاؿ غّب كاحد : إنو من األسلوب ا٢بكيم فكأهنم قالوا : العلم إبرسالو كٗبا أرسل بو ما ال كبلـ فيو كال شبهة تدخلو 
  كإ٭با الكبلـ يف كجوب اإلٲباف بو فنخربكم أان بو مؤمنوف.، حو كإانرتو لوضو 
  : ككىٍصفيهم ابلذين استكربكا ىنا لتفظيع كربىم كتعاظمهم على عامة قومهم كاستذال٥بم إايىم.وقاؿ ابن عا ور 

 كللٌتنبيو على أٌف الذين آمنوا ٗبا جاءىم بو صاحل عليو السبلـ ىم ضعفاء قومو.
  للتشكيك كاإلنكار ، أم : ما نظٌنكم آمنتم بصاحلو عليو الٌسبلـ عن علم  (أتعلموف  )كاالستفهاـ يف :  هللاوقاؿ رٓتو

كما نىراؾ اتبعك إاٌل الذين ىم أراذلنا  ) بصدقو ، كلكٌنكم اتَّبعتموه عن عمى كضبلؿ غّب موقنْب ، كما قاؿ قـو نوح 
 كيف ذلك شىوب من االستهزاء. (ابدم الرأم 

قاؿ ا٤بستكربكف : ٫بن كافركف ٗبا صدقتم بو ، من نبوة صاحل ، كإ٭با :  مأ( َؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِإََّّ اِبلَِّذَي آَمنُتْم بِِو َكاِفُروَف قَا )
 . إان ٗبا أرسل بو كافركف ( إظهارا ٤بخالفتهم إايىم كردا ٤بقالتهم دل يقولوا )

  : كافركف ٗبا جاء بو صاحل ، كىذه اآلية من أعظم ما ٰبتج بو يف بياف أف الفقر خّب كقاؿ ا٤بستكربكف : بل ٫بن  قاؿ الرازي
من الغُب ، كذلك ألف االستكبار إ٭با يتولد من كثرة ا٤باؿ كا١باه ، كاالستضعاؼ إ٭با ٰبصل من قلتهما ، فبْب تعاذل أف كثرة 

ا٤باؿ كا١باه ٞبلهم على اإلٲباف ، كالتصديق كاالنقياد ،  ا٤باؿ كا١باه ٞبلهم على التمرد ، كاإلابء ، كاإلنكار ، كالكفر كقلة
  .كذلك يدؿ على أف الفقر خّب من الغُب

 ( .فػىعىقىريكٍا الناقة كىعىتػىٍوٍا  )إذف فقد أعلنوا الكفر ابلقوؿ كضموا إليو العمل كىو قتل الناقة ، كيقوؿ ا٢بق  -
٫بركا الناقة ، كاستكربكا عن  أم : (ْم َوقَاُلوْا اَي َصاِلُح اْئِتَنا ِبَا َتِعُدََّ ِإف ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنَي َوَعتَػْوْا َعْن َأْمِر َرهبِِّ  فَػَعَقُروْا النَّاَقةَ  )
جئنا اي صاحل ٗبا تعدان من العذاب الذم ٚبوفنا بو ، :  مأ (كقالوا اي صاحل ائتنا ٗبا تعدان إف كنت من ا٤برسلْب   )متثاؿ أمر هللاا

 ان .قالوا ذلك استهزاء بو كتعجيز  ، سوالن ر  ان إف كنت حق
 فجمعوا يف كبلمهم ىذا بْب كفر بليغ من كجوه : قاؿ ابن كثري : 

 : أهنم خالفوا هللا كرسولو يف ارتكاهبم النهي األكيد يف عقر الناقػػة الٍب جعلها هللا ٥بم آية . منها
حدٮبا : الشرط عليهم يف قولو ] كال ٛبسوىا بسوء فيأخذكم : أهنم استعجلوا كقوع العذاب هبم فاستحقوه من كجهْب : أ ومنها

 عذاب قريب [ ، كالثاين : استعجا٥بم على ذلك .



113 

 

: أهنم كذبوا الرسوؿ الذم قد قاـ الدليل القاطع على نبوتو كصدقو ، كىم يعلموف ذلك علمان جازمان ، كلكن ٞبلهم الكفر  ومنها
 عذاب هبم .كالضبلؿ كالعناد على استبعاد ا٢بق ككقوع ال

  ( ـو ذىًلكى كىٍعده غىيػٍري مىٍكذيكبو فعقركا الناقة : كما قاؿ تعاذل  ( . فػىعىقىريكىىا فػىقىاؿى ٛبىىتػَّعيوٍا يف دىارًكيٍم ثىبلىثىةى أىايَّ
ًدًمْبى كقاؿ تعاذل يف سورة الشعراء )   ( . فػىعىقىريكىىا فىأىٍصبىحيوا انى

  ، ىو قدار بن سالف .الذي توىل قتلها منهم 
قىةى اّللًَّ كىسيٍقيىاىىا )ُِ( ًإًذ انبػىعىثى أىٍشقىاىىا )ُُكىذَّبىٍت ٜبىيودي ًبطىٍغوىاىىا )قاؿ تعاذل )   ( فىكىذَّبيوهي ُّ( فػىقىاؿى ٥بىيٍم رىسيوؿي اّللًَّ انى

نًبًهٍم فىسىوَّاىىا ) ـى عىلىٍيًهٍم رىبػُّهيم ًبذى ٍمدى  ( . (ُٓ( كىال ٱبىىاؼي عيٍقبىاىىا )ُْفػىعىقىريكىىا فىدى
 قاؿ الشيخ السعدي : 

 ( أم : بسبب طغياهنا .ذَّبىٍت ٜبىيودي ًبطىٍغوىاىىا)كى 
 ( أم : أشقى القبيلة كىو قدار بن سالف لعقرىا حْب اتفقوا على ذلك .ًإًذ انبػىعىثى أىٍشقىاىىا)
 ( صاحل عليو السبلـ ٧بذران :فػىقىاؿى ٥بىيٍم رىسيوؿي اّللًَّ )
قىةى اّللًَّ كىسيٍقيىاىى )  أم احذركا عقر انقة هللا الٍب جعلها لكم آيػػة عظيمة، كال تقابلوا نعمة هللا عليكم بسقي لبنها أف تعقركىػػا .( اانى
نًبهً ) ـى عىلىٍيًهٍم رىبػُّهيم ًبذى ٍمدى أم : دمر عليهم كعمهم بعقابػػو ، كأرسل عليهم الصيحػػة من فوقهػػم كالرجفػػة من ( مفىكىذَّبيوهي فػىعىقىريكىىا فىدى

 ٙبتهػػم فأصبحػػػوا جاٜبْب على ركبهم ال ٘بد منهم داعيان كال ٦بيبان .
 فإف قاؿ قائل : دلاذا قاؿ ) فعقروا الناقة ( مع أف الذي توىل عقرىا واحد ؟ 
 إ٭با اضيف العقر إذل الكل ، ألنو كاف برضى الباقْب . قاؿ القرطيب : 
 ار بن سالف ، ككاف فعلو ذلك ابتفاؽ ٝبيعهم ، فلهذا نسب الفعل : ككاف الذم توذل قتلها منهم رئيسهم قد وقاؿ ابن كثري

 إذل ٝبيعهم كلهم .
 : م مع أنو ما ابشره إال بعضهم ، كقد يقاؿ للقبيلة ػػػػػػػكاعلم أنو أسند العقر إذل ٝبيعهم ، ألنو كاف برضاى وقاؿ الرازي

 م .العظيمة : أنتم فعلتم كذا مع أنو ما فعلو إال كاحد منه
 كمقصدىم من نٌيتهم إىبلؾ الٌناقة أف يزيلوا آية صاحل عليو الٌسبلـ لئبل يزيد عدد ا٤بؤمًنْب بو ، ألٌف :  ن عا وروقاؿ اب

مشاىدة آية نبوءتو سا٤بة بينهم تثّب يف نفوس كثّب منهم االستدالؿ على صدقو كاالستئناس لذلك بسكوت كربائهم كتقريرىم 
دائهم عليها إيذاانن منهم بتحفزىم لئلضرار بصاحل عليو الٌسبلـ كٗبن آمن بو بعدى ذلك ٥با على مرعاىا كًشرهبا ، كألٌف يف اعت

 م ( .كال ٛبسوىا بسوء فيأخذكم عذاب ألي ) كليػيريكا صا٢بان عليو الٌسبلـ أهٌنم مستخٌفوف بوعيده إذ قاؿ ٥بم 
  ( ـو ذىًلكى كىٍعده غىيػٍري مىٍكذيكبو فػىعىقىريكىىا فػىقىاؿى ٛبىى قا٥بم صاحل ٤با عقركىا ما أخرب تعاذل عنو أنو قاؿ  ( .تػَّعيوٍا يف دىارًكيٍم ثىبلىثىةى أىايَّ
 . ٤با ٠بعوا ىذا التهديد قرركا قتل صاحل 

تػىنَّوي كىأىٍىلىوي مثيَّ لىنػىقيولىنَّ ًلوىلًيًًٌو ( قىاليوا تػىقىا٠بىيوا اًبّللًَّ لىنػيبػىيًٌ ْٖكىكىافى يًف اٍلمىًدينىًة ًتٍسعىةي رىٍىطو يػيٍفًسديكفى يف األىٍرًض كىال ييٍصًلحيوفى )قاؿ تعاذل ) 
 ( . (َٓ( كىمىكىريكا مىٍكرنا كىمىكىٍرانى مىٍكرنا كىىيٍم ال يىٍشعيريكفى )ْٗمىا شىًهٍدانى مىٍهًلكى أىٍىًلًو كىًإانَّ لىصىاًدقيوفى )

 ا٢ًبٍجر _ تسعة رجاؿ من أبناء أشرافهم . كىي –( أم : ككاف يف مدينة صاحل  كىكىافى يًف اٍلمىًدينىًة ًتٍسعىةي رىٍىطو )  
 ( أم : شأهنم اإلفساد ، كإيذاء العباد بكل طريق ككسيلة . يػيٍفًسديكفى يًف األىٍرًض كىال ييٍصًلحيوفى ) 
 ( أم : قاؿ بعضهم لبعض : احلفػػػوا ابهلل . قىاليوا تػىقىا٠بىيوا اًبّللًَّ ) 



114 

 

 صا٢بان كأىلو ليبلن . ( أم : لنقتلن لىنػيبػىيًٌتػىنَّوي كىأىٍىلىوي ) 
 ( أم : مث نقوؿ لورل دمػػو ما حضران مكاف ىبلكو كال عرفنا قاتلو كال قاتل أىلو . مثيَّ لىنػىقيولىنَّ ًلوىلًيًًٌو مىا شىًهٍدانى مىٍهًلكى أىٍىًلوً ) 
 ( أم : ك٫بلف ٥بم إان لصادقوف .كىًإانَّ لىصىاًدقيوفى ) 
 يدة لقتل صاحل .( أم : دبركا مك كىمىكىريكا مىٍكرنا) 
 ( أم : جازيناىم على مكرىم بتعجيل ىبلكهم . كىمىكىٍرانى مىٍكرنا) 
 كذلك أف هللا أرسل على أكلئك النفر الذين قصدكا قتل صاحل حجارة رضختهم سلفان كتعجيبلن قبل قومهم . قاؿ ابن كثري : 
 كاعدىم صاحل عليو السبلـ ابلعذاب بعد ثبلثة أايـ . ( فََأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِف َدارِِىْم َجاّتِنيَ ) 

 كما تعاذل ) ٛبتعوا يف داركم ثبلثة أايـ ( .
 كأصبح ٜبود يـو ا٣بميس كىو اليـو األكؿ من أايـ النظرة ككجوىهم مصفرة كما كعدىم صاحل عليو السبلـ ،  قاؿ ابن كثري :

١بمعة ككجوىهم ٧بمػػرة ، كأصبحوا يف اليـو الثالث من أايـ ا٤بتاع كىو يـو كأصبحوا يف اليـو الثاين من أايـ التأجيل كىو يـو ا
 -عياذان ابهلل من ذلك  -السبت ككجوىهم مسودة، فلما أصبحوا من يـو األحد كقد ٙبنطوا كقعدكا ينتظركف نقمة هللا كعذابو 

من السماء كرجفة شديدة من اسفل ال يدركف ماذا يفعل هبم كال كيف أيتيهم العذاب ، كأشرقت الشمس جاءهتم صيحة 
 .منهم ، ففاضت األركاح كأزىقت النفوس يف ساعة كاحدة ] فأصبحوا يف دارىم جاٜبْب [ أم صرعى ال أركاح فيهم 

 قاؿ تعاذل ) فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارىم جاٜبْب ( .
 كقاؿ تعاذل ) كأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف دايرىم جاٜبْب ( .

 تعاذل ) فأخذهتم الصيحة مصبحْب ( . كقاؿ
 كقاؿ تعاذل ) إان أرسلنا عليهم صيحة كاحدة فكانوا كهشيم احملتظر ( .

 : أم ابدكا عن آخرىم دل تبق منهم ابقية كٟبدكا كٮبدكا كما يهمد يبيس الزرع كالنبات . قاؿ ابن كثري 
  ( فأخذهتم الرجفةقولو تعاذل ) ة الشديدة.قاؿ الفراء كالزجاج : ىي الزلزل 
 الرجفة ىي االضطراب الشديد ، أم : رجفت هبم األرض كاضطربت اضطراابن شديدان . قاؿ الشنقيطي : 

 كال منافاة : فالظاىر أف ا٤بلك ٤با صاح هبم اضطربت األرض من ٙبتهم فأىلكهم هللا هبما ٝبيعان .
 ك٪بى هللا صا٢بان كمن معو :

اء أىٍمريانى ٪بىَّ قاؿ تعاذل )  نَّافػىلىمَّا جى نىا صىا٢ًبنا كىالًَّذينى آمىنيواٍ مىعىوي ًبرىٍٞبىةو مًٌ  ( . يػٍ
ُهْم َوقَاَؿ اَي قَػْوـِ لََقْد أَبْػَلْغُتُكْم ِرَساَلَة َرّبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكن الَّ َتُِبُّوَف النَّ )  قاؿ ابن كثّب : ىذا تقريع من (  اِصِحنيَ فَػتَػَوىلَّ َعنػْ

لكهم هللا ٗبخالفتهم إايه كٛبردىم على هللا كإابئهم عن قبوؿ ا٢بق كإعراضهم عن ا٥بدل إذل العمى ، قاؿ لقومو ، ٤با أى صاحل 
 ٥بم صاحل ذلك بعد ىبلكهم ، تقريعان كتوبيخان .

 ب .كالٌتورل االنصراؼ عن فراؽ كغض:  قاؿ ابن عا ور 
  ( : فتوذل عنهمقولو تعاذل  ): فيو قوالف 

 .أف ماتوا  أنو توذل عنهم بعد األوؿ :
كالفاء تدؿ على التعقيب ، فدؿ على أنو حصل ىذا التورل بعد (  فََأْصَبُحوْا ِف َدارِِىْم َجاّتِنيَ  )كالدليل عليو أنو تعاذل قاؿ  

 .جثومهم 
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 إين قد أبلغتكم الرسالة.،  قاؿ على كجو ا٢بزف،  كيقاؿ : إ٭با قاؿ ذلك بعد إىبلكهم:  قاؿ السمرقندي 
باس رضي هللا عنهما أنو قاؿ : إف هللا تعاذل دل يهلك قومان ما داـ الرسوؿ فيهم فإذا خرج من بْب ظهرانيهم أاتىم كركم عن ابن ع

 ما أكعد ٥بم.
 .أنو عليو السبلـ توذل عنهم قبل موهتم  والثاين :

ة ػػػػػػػػكذلك يدؿ على كوهنم أحياء من ثبلث ( كىنىصىٍحتي لىكيمٍ  الىةى رىيبًٌ ػػػػػكىقىاؿى ايى قػىٍوـً لىقىٍد أىبٍػلىٍغتيكيٍم رًسى )  بدليل : أنو خاطب القـو 
 أكجو :

كاألموات ال يوصفوف ابلقـو ، ألف اشتقاؽ لفظ القـو من االستقبلؿ ابلقياـ ، كذلك يف حق (  اي قـو)  أحدىا : أنو قاؿ ٥بم  
 ا٤بيت مفقود.

 ز.كالثاين : أف ىذه الكلمات خطاب مع أكلئك كخطاب ا٤بيت ال ٯبو 
 م .فيجب أف يكونوا ٕبيث يصح حصوؿ احملبة فيه ( كلكن ال ٙببوف الناصحْب) كالثالث : أنو قاؿ 

 أم عند اليأس منهم. (فتوذل عىنػٍهيٍم  قولو تعاذل ) : وقاؿ القرطيب 
 موهتم. ٰبتمل أنو قاؿ ذلك قبل (قػىٍوـً لىقىٍد أىبٍػلىٍغتيكيٍم رًسىالىةى رىيبًٌ كىنىصىٍحتي لىكيٍم  كىقىاؿى ايى  )

 .كٰبتمل أنو قالو بعد موهتم 
لىى بىٍدر    ىل كجدُت ما كعد ربكم حقان" فقيل : أتكلم ىؤالء ا١بًيىف؟ فقاؿ : "ما أنتم أب٠بىع منهم ) كقولو عليو السبلـ لًقىتػٍ

 ب ( .كلكنهم ال يقدركف على ا١بوا
 كاألٌكؿ أظهر. 

بُّوفى الناصحْب ) يدؿ عليو   . قبلوا نيٍصًحيأم دل ت (كىلىًكن الَّ ٙبًي
 عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأم ، إذ كبلـ الناصح صعب مضاد ( ال ٙببوف الناصحْب  : قولو تعاذل ) قاؿ ابن عطية

 ك .لشهوة نفس الذم ينصح ، كلذلك تقوؿ العرب أمر مبكياتك ال أمر مضحكات
ديدنكم ذلك لغلبة شهواتكم : من رسوؿ أك غّبه أم  من نصح لك: أم  (ال ٙببوف الناصحْب تعاذل ) قولو :  وقاؿ أبو حياف
 على عقولكم.

 أٌم شخص نصح لكم دل تقبلوا يف أم شيء نصح لكم كذلك مبالغة يف ذٌمهم.: عاٌمان أم  (الناصحْب ) كجاء لفظ 
 الفوائد .

 أف ٝبيع األنبياء دعوهتػػم كاحدة . كىي الدعوة إذل توحيد هللا كترؾ الشرؾ . -ُ
 ب كاحدان من الرسل فقد كذب ٝبيع الرسل .من كذ ولذلك

 ك٥بذا يقوؿ تعاذل يف كل قصة ) كذبت قـو نوح ا٤برسلْب ( .مع أف قـو نوح دل أيهتم إال نوح .
 ككذلك قاؿ تعاذل يف عاد ) كذبت عاد ا٤برسلْب ( .

 ككذلك يف ٜبود ) كذبت ٜبود ا٤برسلْب ( .
 أف الضعفاء ىم أتباع الرسل . -ِ

عن الكرباء أهنم كانوا ٯبادلوف صاحل ) قاؿ ا٤بؤل الذين استكربكا من قومو للذين استضعفوا ٤بن آمن منهم أتعلموف  كما قاؿ تعاذل
 أف صا٢بان مرسل من ربو ( .

 والسبب ِف ذلك :
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ابىةً  حو ؛ أًلىنَّوي  مىضىٍت سينَّةي هللًا تػىعىاذلى أبًىٍف يىٍسًبقى اٍلفيقىرىاءي اٍلميٍستىٍضعىفيوفى ًمنى النَّاًس ًإذلى ًإجى الى يػىثٍػقيلي  دىٍعوىًة الرُّسيًل كىاتًٌبىاًعًهٍم كىًإذلى كيلًٌ دىٍعوىًة ًإٍصبلى
يكفى ، كىاأٍلىٍغًنيىاءي  ابًري اٍلقىٍوـً اٍلميتىكىربًٌ عىلىٍيًهٍم أىٍف يىكيونيوا مىٍرءيكًسْبى ، كىأىٍف  اٍلميتػٍرىفيوفى ؛ أًلىنَّوي يىشيقُّ عىلىٍيًهٍم أىٍف يىكيونيوا تػىبػىعنا لًغىٍّبًًىٍم كىأىٍف يىٍكفيرى هًبًٍم أىكى

ي ٱبىٍضىعيوا ًلؤٍلىكىاًمًر كىالنػَّوىاًىي الًٍَّب ٙبيىرًٌـي عىلىٍيًهمي اإٍلًٍسرىاؼى الضَّارَّ . كىتيوًقفي شىهىوىاهًتًٍم ًعٍندى حي  اًؿ . كىعىلىى ىىًذًه السُّنًَّة جىرىل اٍلمىؤلى ديكًد ا٢بٍىقًٌ كىااًلٍعًتدى
 ء .ؤىاؿى لًلتػَّهىكًُّم كىااًلٍسًتٍهزىاٍوـً صىاًلحو يف قػىٍو٥ًبًٍم لًٍلميٍؤًمًنْبى ًمنػٍهيٍم : أىتػىٍعلىميوفى أىفَّ صىا٢ًبنا ميٍرسىله ًمٍن رىبًًٌو ؟ ًقيلى : ًإفَّ السُّ ًمٍن قػى 

 أف من أساليب الدعوة التذكّب بنعم هللا . -ّ
بعد عاد كبوأكم يف األرض تتخذكف من سهو٥با كقصورىا كتنحتوف ا١بباؿ فقد قاؿ صاحل لقومو ) كاذكركا إذ جعلكم خلفاء من 

 بيواتن ... ( .
 كقاؿ ٥بم ) ىو أنشأكم من األرض كاستعمركم فيها فاستغفركه ... ( .

 كما أف أىل اإلٲباف يتفاضلوف يف اإلٲباف ، فكذلك أىل الشر كالفساد يتفاضلوف يف الشر كالفساد .  -ْ
 كانوا كافرين مفسدين إال أف تسعة منهم كانوا أكثرىم شران كفسادان .  فمع أف أكثر قـو صاحل

 كلذلك عجل هللا ٥بم العقوبة قبل قومهم .
أف أىل الباطل يبغضوف من يدعوىم إذل ا٢بق كٰباكؿ أف ٰبملهم عليو ، فصاحل كاف ٧ببوابن عندىم قبل أف يدعوىم إذل -ٓ

اقىاليوٍا ايى صىاًلحي قى التوحيد كنبذ الشرؾ )   ( . ٍد كينتى ًفينىا مىٍرجيوِّا قػىٍبلى ىىذى
 كىذا فيو دليل على خطر طلب احملمدة كا٤بنزلة عند الناس ،  ٤باذا ؟

 الف من يطلب ذلك ال بد أف يتنازؿ عن كثّب من أمور الشرع .
 يتنازؿ عن توضيحها كبياف ٙبرٲبها ، ألنو اذا فعل ذلك أبغضوه كىو يريد ا٤بنزلة كا١باه .

 قاؿ : ما صد عن دين هللا مثل طلب احملامد .صدؽ من 
ٍرًء عىلىى اٍلمىاًؿ كىالشَّرىًؼ ًلًدينً  مىا ًذئٍػبىاًف جىائًعىاًف أيٍرًسبلى يف )  قاؿ   و ( .غىنىمو أبًىٍفسىدى ٥بىىا ًمٍن ًحٍرًص اٍلمى

 ارل ٗبدح أك ذـ يف دين هللا .كقد ذكر العلماء : أف من أعظم عبلمة الزىد استواء ا٤بدح كالثناء ، كأف اإلنساف ال يب
يف يد هللا عن يونس بن ميسرة ، قاؿ : ليس الزَّىادة يف الدُّنيا بتحرمي ا٢ببلؿ ، كال إبضاعة ا٤باؿ ، كلكن الزىادة يف الدُّنيا أٍف تكوفى ٗبا 

 ادحيك كذامُّك يف ا٢بقًٌ سواء .أكثق منك ٗبا يف يدؾ ، كأٍف يكوفى حالك يف ا٤بصيبة كحاليك إذا دل تيصب هبا سواءن ، كأٍف يكوف م
نيا بثبلث : ال تىٍشهىٍد ألحدو ابلزُّىد ، ا١بوارح، ك٥بذا كاف أبو سليماف يقوؿ ، ال من أعماؿة أشياء كيلُّها من أعماؿ القلوبففسر الزىد يف الدُّ

 ) جامع العلـو ( .   فإفَّ الزُّىد يف القلب .
يت كقد قاؿ تعاذل )  ، فإهنم  ال تعتاضوا عن اإلٲباف َباييت كتصديق رسورل ابلدنيا كشهواهتا، فإهنا قليلة فانية أم(  ٜبىىنان قىًليبلن كىال تىٍشتػىريكا ًَبايى

 تنقطع إذا آمنوا ابهلل كرسولو . -كالرايسة كا٤باؿ كا١باه كا٤بآكل   -يعتقدكف أف ىذه ا٤بناصب 
 .لثمن القليل الدنيا ٕبذافّبىا ا : قاؿ(  َّتَناً َقِليالً )  سئل ا٢بسن البصرم عن قولو تعاذل

  فالثمن القليل : يشمل ا٤باؿ كا٤بنصب كا١باه كالشهرة كالرفعة ، فإف أحبار اليهود لو آمنوا ٗبحمد  لذىبت عنهم بعض ما ىم فيو
 من ا٤بكانة كا٤بنزلة كالرفعة .

 كقد صدؽ من قاؿ من السلف : من أحب أف يعرؼ ذىب دينو .
 بياف العلم كفضلو(. موت القلب، قيل لو: كما موت القلب؟ قاؿ: طلب الدنيا بعمل اآلخرة )جامع وبة العادلعق : رٞبو هللاقاؿ ا٢بسن 

 اآلايت مهما كانت كاضحػػة فإهنا ال هتدم القـو اجملرمْب . أف -ٔ
اضحة جلية يف داللتها كما قاؿ تعاذل عن قـو ٜبود ٤با جاءهتم الناقة كىي من أكضح اآلايت ) كآتينا ٜبود الناقة مبصرة ( أم ك 

 على كحدانية هللا تعاذل .
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 ينبغي الوثوؽ بنصر هللا . -ٕ
 فقد دمر هللا األمم ا٤بكذبة كآابدىم عن آخرىم .

 قاؿ تعاذل ) كمكركا كمكر هللا كهللا خّب ا٤باكرين ( .
 بداير ٜبود . ٤با مر : ينبغي االعتبار كاالتعاظ عند ا٤بركر بداير ا٤بعذبْب . كقد أسرع النيب  اثمناً 

 ىػػػٖٚٗٔ/ رمضاف /  ٔٔ
( ِإنَُّكْم لََتْأُتوَف الّرَِجاَؿ َ ْهَوًة مِّن ُدوِف َٓٛوُلوطًا ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو َأََتُْتوَف اْلَفاِحَشَة َما َسبَػَقُكم هِبَا ِمْن َأَحٍد مِّن اْلَعاَلِمنَي )) 

( َٕٛكاَف َجَواَب قَػْوِمِو ِإالَّ َأف قَاُلوْا َأْخرُِجوُىم مِّن قَػْريَِتُكْم ِإنػَُّهْم ُأٌََّس يَػَتَطهَُّروَف )  ( َوَمأٛالنَِّساء َبْل أَنُتْم قَػْوـٌ مُّْسرُِفوَف )
َناُه َوَأْىَلُو ِإالَّ اْمَرأََتُو َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن )  ( . (ْٗٛلُمَْبرِِمنَي )( َوَأْمَطْرََّ َعَلْيِهم مََّطًرا فَانَُّْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اٖٛفََأصَليػْ

 [ . ْٖ -َٖ] األعراؼ : 
--------------- 

ٍلنىا  ليوطنا : يقوؿ تعاذل(َوُلوطًا ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو )   .كىقىٍد أىٍرسى
  كلوط ىو ابن ىاراف بن آزر، كىو ابن أخي إبراىيم ا٣بليل، عليهما  السبلـ، ككاف قد آمن مع إبراىيم، عليو السبلـ، كىاجر

حو٥با من القرل، يدعوىم إذل هللا، عز كجل، كأيمرىم  كما(  سىديـك) إذل أىل    أرض الشاـ، فبعثو هللا تعاذلمعو إذل
اب٤بعركؼ كينهاىم عما كانوا يرتكبونو من ا٤بآمث كاحملاـر كالفواحش الٍب اخَبعوىا، دل يسبقهم هبا أحد من بِب آدـ كال غّبىم، 

" عليهم لعائن كىو إتياف الذكور. كىذا شيء دل يكن  بنو آدـ تعهده كال أتلفو، كال ٱبطر ببا٥بم، حٌب صنع ذلك أىل "سىديـك
 هللا.

 بعثو هللا تعاذل إذل أمة تسمى سدـك ، ككاف ابن أخي إبراىيم.:  قاؿ القرطيب 
 م .الذكراف يف أدابرى يعِب أتفعلوف الفعلة ا٣بسيسة الٍب ىي غاية يف القبح ككانت فاحشتهم إتياف (َأََتُْتوَف اْلَفاِحَشَة )  
 كالفاحشة  ىنا إتياف الرجاؿ يف األدابر ، كركم أنو دل تكن ىذه ا٤بعصية يف أمم قبلهم.:  قاؿ ابن عطية 
 ( .كىالى تػىٍقرىبيوٍا الزك ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن  )ذكرىا هللا ابسم الفاحشة ليبْبًٌ أهنا ًزكن ؛ كما قاؿ تعاذل :  قاؿ القرطيب 
 . يعِب : دل يعمل ٗبثل عملكم (َقُكم هِبَا َما َسبػَ ) 
 قبلكم . (ِمْن َأَحٍد مِّن اْلَعاَلِمنَي ) 
بػىقىكيٍم هًبىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمْبى  ) اؿ عمرك بن دينار: قولوق  قاؿ: ما نزا ذىكىر على ذىكىر، حٌب كاف قـو لوط. (مىا سى

جامع دمشق: لوال أف هللا، عز كجل، قص علينا خرب لوط، ما ظننت أف ذكرنا يعلو قاؿ الوليد بن عبد ا٤بلك ا٣بليفة األموم، ابين 
 ذكرنا.

 . يعِب أدابر الرجاؿ أشهى عندكم من فركج النساء (ِإنَُّكْم لََتْأُتوَف الّرَِجاَؿ َ ْهَوًة مِّن ُدوِف النَِّساء  )
  : ب .كالٌشهوة : الٌرغبة يف ٙبصيل شيء مرغو قاؿ ابن عا ور 
 كا٤بسرؼ : اجملاكز ما أيمر بو. (أَنُتْم قَػْوـٌ مُّْسرُِفوَف َبْل ) 
 قاؿ قتادة : عابوىم كاّللًَّ بغّب عىٍيب. (َوَما َكاَف َجَواَب قَػْوِمِو ِإالَّ َأف قَاُلوْا َأْخرُِجوُىم مِّن قَػْريَِتُكْم ِإنػَُّهْم ُأٌََّس يَػَتَطهَُّروَف  
َناُه َوَأْىَلُو ِإالَّ اْمرَ )   أم : الباقْب يف ا٥ببلؾ .( أََتُو َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن فََأصَليػْ
كىأىٍمطىٍرانى عىلىٍيًهٍم ) أم : أنو تعاذل أمطر عليهم حجارة من السماء بدليل أنو تعاذل قاؿ يف آية أخرل  (َوَأْمَطْرََّ َعَلْيِهم مََّطًرا ) 
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 ل ( .ًحجىارىةن ٌمن ًسٌجي
كلئك ألكن ا٤براد بو غّبه من أمتو ليعتربكا ٗبا جرل على  كإف كاف ىذا ا٣بطاب للنيب ( ُة اْلُمَْبرِِمنَي فَانَُّْر َكْيَف َكاَف َعاِقبَ ) 

 . فينزجركا بذلك االعتبار عن األفعاؿ القبيحة كالفواحش ا٣ببيث
 ىذا اختصار القصة ، وتفصيلها :

 إىل من أرسل لوط ، وِبا أرسل ؟ 
ليأمرىم بعبادة هللا كينهاىم عن الشرؾ ، كينهاىم عن الفاحشة العظمى كىي  ـو كىم قرية سدك أرسل هللا لوطان عليو السبلـ إذل قوم

 اللواطة .
 كلوطه: ىو لوطي بني ىارافى ابني أىًخي إبراىيمى.

، كا٤بؤتفكةي اب أرسل إذل إلفراًد ٲبكني أف بلدي سدـك كالقرل الٍب حىٍو٥بىىا، كىي ا٤بعركفةي اب٤بؤتفكاًت؛ ألف ا٤بؤتفكاًت قػيرىل قوـً لوطو
 يكوفى ا٤برادي هبا ٝبيعي القيرىل؛ ألف مثلى ذلك ييٍطلىقي عليو ما ييٍطلىقي على ا٤بؤنثًة ا٤بفردًة اجملازيًة التأنيًث.

اًء جىعىلى كقيل لقرل قوًمو: )ا٤بؤتفكات( ألف جربيلى عليو السبلـ أىفىكىهىا أم: قػىلىبػىهىا هبم فىاقٍػتػىلىعىهىا من األرًض كىرىفػىعىهىا إذل السم
اًفلىهىا اًفلىهىا)  تعاذل، كما قاؿ  عىالًيػىهىا سى : (  فىجىعىٍلنىا عىالًيػىهىا سى كجىٍعلي العارل ىو السافلى ىو معُبى القلًب كاألىٍفًك؛ ألف العربى تقوؿي

يى أسوأي الكذًب )ًإٍفكنا( ألنو قلبه للحقيقًة عن ظاىرً 
.أىفىكى الشيءى أيفكو إذا قػىلىبىوي، كمنو ٠بيًٌ ًطلو  ىا الصحيًح إذل شيءو آخىرى ابى

 ماذا قاؿ ذلم لوط عليو السالـ ؟ 
 هناىم عن الشرؾ ، كعن فعل الفاحشة القبيحة ) اللواط ( .

بػىقىكيم هًبىا ًمٍن أىحىدو مًٌن اٍلعىالىًمْبى )قاؿ تعاذل ) ٍتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى ٍأتيوفى الٌرًجىاؿى شىٍهوىةن مًٌن ديكًف ( إًنَّكيٍم لىتى َٖكىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىأتى
 ( . النًٌسىاء بىٍل أىنتيٍم قػىٍوـه مٍُّسرًفيوفى 

ٍتيوفى الذٍُّكرىافى ًمنى اٍلعىالىًمْبى كقاؿ تعاذل عنو أنو قاؿ ٥بم )   ( . لىكيٍم رىبُّكيٍم ًمٍن أىٍزكىاًجكيم بىٍل أىنتيٍم قػىٍوـه عىاديكفى  كىتىذىريكفى مىا خىلىقى  .أىأتى
ٍتيوفى اٍلفىاًحشىةى كىأىنتيٍم تػيٍبًصريكفى )ؿ تعاذل يف سورة النمل ) كقا ( لىتىٍأتيوفى الٌرًجىاؿى شىٍهوىةن مًٌن ديكًف النًٌسىاء بىٍل ْٓكىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىأتى

 ( . أىنتيٍم قػىٍوـه ٘بىٍهىليوفى 
بػىقىكيم هًبىا ًمٍن أىحىدو مًٌنى اٍلعىالىًمْبى ) كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًموً كقاؿ تعاذل يف سورة العنكبوت )  ( أىئًنَّكيٍم ًِٖإنَّكيٍم لىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى

ًديكيمي اٍلمينكىرى  ٍتيوفى يف انى أتى  ... ( . لىتىٍأتيوفى الٌرًجىاؿى كىتػىٍقطىعيوفى السًَّبيلى كى
  يًو العربي الفاحشةى يف لغًة العرًب أهنا كيلُّ خصلةو متناىيةو يف القك يهىا العربي فاحشة، ككلُّ شيءو ابلغو هنايتىو تيسىمًٌ بًح تيسىمًٌ

 .ان فاحش
 ا .قػىبَّحىهىا اّللَّي كقبحى مرتكبىه -كىذه ا٣بصلةي ا٣بسيسةي القبيحةي ىي فاحشةي اللواًط 

ى أنو ميٍبًغضه ٥با غايةى البغًض يف قولً  أىٍم: من اٍلميٍبًغًضْبى الكارىْب  ( ًإيٌنً لًعىمىًلكيم مًٌنى اٍلقىاًلْبى )  وكلذا أىٍنكىرىىىا نيبُّ هللًا لوطه عليهم، كىبػىْبَّ
 أىشىدَّ البغًض كالكراىيًة.

 كما قاؿ ىنا: هي ف ، بػىقىكيم هًبىا ًمٍن أىحىدو مًٌنى اٍلعىالىًمْبى )فاحشةه خسيسةه قبيحةه دل يىٍسًبٍق إليها أحده قػىٍوـى ليوطو  ( .مىا سى
 ٍتيوفى اٍلفىاًحشىةى كىأىنتيٍم تػيٍبًصريكفى مل ) قولو تعاذل يف سورة الن  ( اختلف يف معُب ) كأنتم تبصركف (  أىأتى
 ففيو كجوه ::  قاؿ الرازي 
أحدىا : أهنم كانوا ال يتحاشوف من إظهار ذلك على كجو ا٣ببلعة كال يتكاٛبوف كذلك أحد ما ألجلو عظم ذلك الفعل منهم  

 . علفذكر يف توبيخو ٥بم مالو عظم ذلك الف
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كَثنيها : أف ا٤براد بصر القلب أم تعلموف أهنا فاحشة دل تسبقوا إليها كأف هللا تعاذل دل ٱبلق الذكر للذكر فهي مضادة هلل يف  
 .حكمتو 

 م .كَثلثها : تبصركف آَثر العصاة قبلكم كما نزؿ هب
 لذنوبكم. أهنا فاحشة ، كذلك أعظم (كىأىنتيٍم تػيٍبًصريكفى  : قولو تعاذل ) وقاؿ القرطيب 

 كقيل : أييت بعضكم بعضان كأنتم تنظركف إليو.
 ككانوا ال يستَبكف عتٌوان منهم كٛبٌردان.

 ( .كىأىنتيٍم تػيٍبًصريكفى  : قولو تعاذل ) قاؿ ِف التسهيل 
ن بعض قيل : معناه تبصركف بقلوبكم أهنا معصية كقيل : تبصركف أببصاركم ألهنم كانوا ينكشفوف بفعل ذلك كال يستَب بعضهم م

 ، كقيل : تبصركف آَثر الكافر قبلكم كما نزؿ هبم من العذاب
 حاؿه زايدة يف التشنيع ، أم تفعلوف ذلك علىنان يبصر بعضكم بعضان ، فإف  (كأنتم تبصركف  ) كٝبلة :  قاؿ ابن عا ور

 التجاىر اب٤بعصية معصية ألنو يدؿ على استحساهنا كذلك استخفاؼ ابلنواىي.
تػَّعيوا هبن ٛبىىتػُّعنا نزيهنا طاىرنا يكوفي عنو النسلي (  وِف النَِّساءَ ْهَوًة مِّن دُ )  ألىفَّ النساءى ىينَّ أزكاجيكم البليت خىلىقىهينَّ اّللَّي لكم، لًتػىتىمى

، فػىتػىرىٍكتيٍم ىذا األمرى الطيبى الكرميى كىو إتيافي النساًء، كىي األزكاجي الٍب خىلىقىهينَّ هللاي   لكم، كما قاؿ تعاذل كبقاءي ا١بنًس اآلدميًٌ
ٍتيوفى الذٍُّكرىافى )عنهم:  ٍن أىٍزكىاًجكيٍم بىٍل أىنٍػتيٍم قػىٍوـه عىاديكفى  أىأتى  ( . ًمنى اٍلعىالىًمْبى  كىتىذىريكفى مىا خىلىقى لىكيٍم رىبُّكيم مًٌ

، كركبى فيهن الشهوةى؛ ألف اّللَّى كاإلسراؼي ٦باكزةي ا٢بدًٌ؛ ألف اّللَّى خىلىقى ٥بم ا(  َبْل أَنُتْم قَػْوـٌ مُّْسرُِفوفَ )  لنساءى كجعلى فيهن ا١بماؿى
تىٍشتىًهي  إ٭با رىكَّبى الشهوةى يف الرجاًؿ كالنساًء، ا٢بكمةي الكربل يف ذلك أف يقعى التناسلي كيبقى نوعي اإلنساًف؛ ألف ا٤برأةى إذا كانت ال

ا يف ذلك الفعًل، فلو كانت ال ا١بماعى ال ٲبكني أف تػىٍقبػىلىوي ٕباؿو أبدنا، فبل ٲبكني أف يػيرٍ  ًغمىهىا على قبوًؿ ٝباًع الرجًل ٥با إال شهوهتي
ـى، ككذلك الرجلي إف كاف دل نػَّعىًت النساءي عن ذلك الفعًل فىانٍػقىطىعى نسلي بىًِب آد ا كىلىتىمى  يػيرىكٍَّب فيو شهوةي ىذا تشتهيو ألبتةى لىمىا قىًبلىٍتوي أبدن

ا. فجعلى اّللَّي الشهوةى يف الرجاًؿ إذل النساًء، كيف النساًء إذل الرجاًؿ؛ لتجتمعى الشهوةي كالشهوةي فيقعي الفعًل الى يقبلي ذلك الفعلى أبدن 
؛ ألنو جىاكىزى ا٢بدَّ   كىكىضىعى األمرى يف بذلك التناسلي، كيبقىى نوعي اإلنساًف. فىمىٍن صىرىؼى الشهوةى إذل غًّب ٧بلًٌها كجعلىها يف الذَّكىًر أىٍسرىؼى

ـى كخرب اٍلعىادلىي كيلُّوي  غّبً  بىٍل )؛ كلذا قاؿ: مىٍوًضًعًو؛ ألنو لو اقٍػتىصىرى الرجاؿي على الرجاًؿ كتركوا النساءى الىنٍػقىطىعى النسلي كانقطعى بػىنيو آد
 ( .أىنٍػتيٍم قػىٍوـه مٍُّسرًفيوفى 

 ِباذا وصف هللا قـو لوط ؟ 
 م ، كالفسق ، كالظلم ، كاإلسراؼ ، كا٣ببث .كقد كصفهم هللا أبكصاؼ عظيمو تدؿ على شدة ٛبردىم كطغياهن

 ( . مُّْسرُِفوفَ بىٍل أىنتيٍم قػىٍوـه فقاؿ تعاذل كما ىنا يف سورة األعراؼ ) 
نىاهي ًمنى اٍلقىٍريىًة الًٍَّب كىانىت كقاؿ تعاذل )  نىاهي حيٍكمنا كىًعٍلمنا كى٪بىَّيػٍ  ( . فَاِسِقنيَ ٍوـى سىٍوءو ًإنػَّهيٍم كىانيوا قػى  تػَّْعَمُل اخْلََباِئثَ كىليوطنا آتػىيػٍ

 ( . اْلُمْفِسِدينَ قىاؿى رىبًٌ انصيٍرين عىلىى اٍلقىٍوـً كقاؿ تعاذل عن لوط ) 
 ( . ظَاِلِمنيَ وا كىلىمَّا جىاءٍت ريسيلينىا ًإبٍػرىاًىيمى اًبٍلبيٍشرىل قىاليوا ًإانَّ ميٍهًلكيوا أىٍىًل ىىًذًه اٍلقىٍريىًة ًإفَّ أىٍىلىهىا كىاني كقاؿ تعاذل ) 

 ماذا قالوا للوط دلا ِناىم عن فعلهم القبيح ؟ 
 ىددكه ابإلخراج .

 ( . قىاليوا لىًئن دلٍَّ تىنتىًو ايى ليوطي لىتىكيونىنَّ ًمنى اٍلميٍخرىًجْبى قاؿ تعاذل يف سورة الشعراء ) 
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 ( . ىيم مًٌن قػىٍريىًتكيٍم ًإنػَّهيٍم أيانىسه يػىتىطىهَّريكفى كىمىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمًو ًإالَّ أىف قىاليواٍ أىٍخرًجيو كقاؿ تعاذل يف سورة األعراؼ ) 
 ( . مىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمًو ًإالَّ أىف قىاليوا اٍئًتنىا ًبعىذىاًب اّللًَّ ًإف كينتى ًمنى الصَّاًدًقْبى كقاؿ تعاذل يف سورة العنكبوت ) ... ف

 غّب عيب.قاؿ قتادة، عابوىم ب( ِإنػَُّهْم ُأٌََّس يَػَتَطهَُّروَف  )
 من أدابر الرجاؿ كأدابر النساء. كريكم مثلو عن ابن عباس أيضنا. (ًإنػَّهيٍم أيانىسه يػىتىطىهَّريكفى  ) كقاؿ ٦باىد

 : عابوىم كهللا بغّب عيب أبهنم يتطهركف من أعماؿ السوء. قاؿ قتادة 

  : ىؤالء يتنزىوف عن الوقوع يف ىذه ككصفهم ابلتطهر ، ٲبكن أف يكوف على حقيقتو ، كأهنم أرادكا أف قاؿ الشوكاين
 الفاحشة ، فبل يساكنوان يف قريتنا ، كٰبتمل أهنم قالوا ذلك على طريق السخرية كاالستهزاء

 . قريتكم : إغراء إلخراجو ، ألف لوط جاءكم كليس من قريتكم 
 ماذا فعل قـو لوط دلا َسعوا ِبَبيء ضيفاف إليو ؟ 

 كىم ا٤ببلئكة جاءكا إلىبلكهم . –نعوذ ابهلل  –لفاحشة جاءكا مسرعْب يظنوهنم بشر ليفعلوا هبم ا
ا يػىٍوـه عىًصيبه  كىلىمَّا جىاءٍت ريسيلينىا ليوطنا ًسيءى هًبًٍم كىضىاؽى هًبًٍم ذىٍرعناقاؿ تعاذل )  كىجىاءهي قػىٍوميوي يػيٍهرىعيوفى ًإلىٍيًو كىًمن قػىٍبلي كىانيواٍ . كىقىاؿى ىىذى

 ( .ًشيده ايى قػىٍوـً ىىؤيالء بػىنىايت ىينَّ أىٍطهىري لىكيٍم فىاتػَّقيوٍا اّللَّى كىالى ٚبيٍزيكًف يف ضىٍيًفي أىلىٍيسى ًمنكيٍم رىجيله رَّ  يػىٍعمىليوفى السَّيًٌئىاًت قىاؿى 
 كىؤالء الرسل ىم الرسل الذين بشركا إبراىيم ابلولد عليهم السبلـ.( َوَلمَّا َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا  )

 عنهما : انطلقوا من عند إبراىيم إذل لوط كبْب القريتْب أربع فراسخ كدخلوا عليو على صورة شباب مرد قاؿ ابن عباس رضي هللا
  .من بِب آدـ ككانوا يف غاية ا٢بسن كدل يعرؼ لوط أهنم مبلئكة هللا

 ( اختلف العلماء يف معُب ذلك : َىُؤالء بَػَناِت ُىنَّ َأْطَهرُ ) 
 بناتو من صلبو . قيل :
ٍؤًمنْبى (  بػىنىايت ) ر بقولو أشا وقيل :

ي
إذل النساء ٝبلة ؛ إذ نيٌب القـو أب ٥بم ؛ كيقٌوم ىذا أف يف قراءة ابن مسعود : "النيب أىٍكذلى اًب٤ب

 ًمٍن أنفسهم كِّأىزكاجيوي أيمَّهاتػيهيٍم كىو أبه ٥بم".
أف بنات لوط كانتا إثنتْب كليستا : يو كىذا القوؿ ىو الصحيح كأشبو ابلصواب إف شاء هللا تعاذل كالدليل علقاؿ ا٣بازف : 

كليس من ا٤بركءة أف يعرض الرجل بناتو على أعدائو ليزكجهن إايىم فكيف يليق ذلك ٗبنصب األنبياء أف ، بكافيتْب للجماعة 
 ر .يعرضوا بناهتم على الكفا

يقاؿ ٤بن يينهى عن أكل ماؿ الغّب : ا٣بنزير إ٭با كاف الكبلـ مدافعة كدل يرد إمضاءه ؛ ركم ىذا القوؿ عن أيب عبيدة ؛ كما  كقيل :
 أحل لك من ىذا.

 كقاؿ ًعكرمة : دل يعرض عليهم بناتو كال بنات أمتو ، كإ٭با قاؿ ٥بم ىذا لينصرفوا.
 ىل آمن أحد مع لوط ؟ 

 نعم ، آمن معو بناتو فقط .
 ( . فأ٪بينا لوطنا كأىلو قاؿ تعاذل )

 فىمىا  .فىأىٍخرىٍجنىا مىٍن كىافى ًفيهىا ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى  )  أىل بيتو فقط، كما قاؿ تعاذل كدل يؤمن بو أحد منهم سول : قاؿ ابن كثري
، ٛبالئهم عليو كتػيٍعلمهم ٗبن  ، بل كانت على دين قومها إال امرأتو فإهنا دل تؤمن بو( كىجىٍدانى ًفيهىا غىيػٍرى بػىٍيتو ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى 

 . بينها كبينهميػىٍقدـ عليو من ضيفانو إبشارات 
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 ماذا طلب لوط من ربو ؟ 
 طلب أف ينجيو كأىلو من ىؤالء الكفرة .

ًِب كىأىٍىًلي ٩بَّا يػىٍعمىليوفى قاؿ تعاذل يف سورة الشعراء )  نىاهي كىأىٍىلىوي أىٍٝبىًعْبى  .رىبًٌ ٪بىًٌ  ( . ًإالَّ عىجيوزنا يف اٍلغىاًبرًينى  .فػىنىجَّيػٍ
نىاهي كى كقاؿ تعاذل )   ( . أىٍىلىوي ًإالَّ اٍمرىأىتىوي كىانىٍت ًمنى اٍلغىاًبرًينى فىأى٪بىيػٍ

 كيف أىلك هللا قـو لوط ؟ 
 رفع هللا قراىم فجعل عاليها سافلها ، مث أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود .

يلو كما قاؿ تعاذل ) اًفلىهىا كىأىٍمطىٍرانى عىلىٍيًهٍم ًحجىارىةن مًٌن ًسجًٌ  ( .فىجىعىٍلنىا عىالًيػىهىا سى
يلو مَّنضيودو كقاؿ تعاذل ) اًفلىهىا كىأىٍمطىٍرانى عىلىيػٍهىا ًحجىارىةن مًٌن ًسجًٌ مُّسىوَّمىةن ًعندى رىبًٌكى كىمىا ًىيى ًمنى . فػىلىمَّا جىاء أىٍمريانى جىعىٍلنىا عىالًيػىهىا سى

 . (الظَّاًلًمْبى بًبىًعيدو 
 ( .ميسىوَّمىةن ًعندى رىبًٌكى لًٍلميٍسرًًفْبى  .لًنػيٍرًسلى عىلىٍيًهٍم ًحجىارىةن مًٌن ًطْبو كقاؿ تعاذل )

  ( يلو ٍن ًسجًٌ : أف السجيلى: أنو الطْبي؛ ألىفَّ اّللَّى قاؿ(  كىأىٍمطىٍرانى عىلىيػٍهىا ًحجىارىةن مًٌ ( لًنػيٍرًسلى عىلىٍيًهٍم ًحجىارىةن مًٌٍن ًطْبو )  كالتحقيقي
ري القرآفى القرآفي   ابلناًر، شديدي ا٢برارًة، ال أييت على شيءو إال خىرىقىوي. إال أنو طْبه مشومّّ  ،كخّبي ما يػيفىسًٌ

 ( أم : ٦بعوؿ بعضو فوؽ بعض . مَّنضيودو ) 
 ) مسومة ( أم : ٦بعوالن فيها عبلمة ٛبيزىا ، قيل : على كل حجر اسم من يرمي بو .

 ِبا وصف هللا تعاىل احلَبارة الِت رمى هبا قـو لوط ؟ 
 كصفها بثبلثة صفات : 

 كذل : كوهنا من سجيل .الصفة األ
 الصفة الثانية : منضود .
 الصفة الثالثة : مسومػػػة .

يلو مَّنضيودو قاؿ تعاذل ) مُّسىوَّمىةن ًعندى رىبًٌكى كىمىا ًىيى ًمنى . فػىلىمَّا جىاء أىٍمريانى جىعىٍلنىا عىالًيػىهىا سىاًفلىهىا كىأىٍمطىٍرانى عىلىيػٍهىا ًحجىارىةن مًٌن ًسجًٌ
 ( . بًبىًعيدو  الظَّاًلًمْبى 

 .كالقرآف يفسر بعضو بعضان  (ًحجىارىةن ٌمن ًطْبو )كالسجيل الطْب ا٤بتحجر لقولو تعاذل يف اآلية األخرل : اآللوسيقاؿ  ()من سجيل
: أف السجيلى: أنو الطْبي؛ ألىفَّ اّللَّى قاؿ  ٍن ًطْبو )  كالتحقيقي ري ( لًنػيٍرًسلى عىلىٍيًهٍم ًحجىارىةن مًٌ إال أنو طْبه  ،القرآفى القرآفي  كخّبي ما يػيفىسًٌ

 ) الشنقيطي ( .  مشومّّ ابلناًر، شديدي ا٢برارًة، ال أييت على شيءو إال خىرىقىوي.
 ( أم : ٦بعوؿ بعضو فوؽ بعض عند نزكلو عليهم . مَّنضيودو ) 

 ) مسومػػػة ( أم : ٦بعوالن فيها عبلمة ٛبيزىا ، قيل : على كل حجر اسم من يرمي بو .
 ( ؟ َوَما ِىَي ِمَن الََّّاِلِمنَي بَِبِعيدٍ بقولو )  ما ادلراد 

 اختلف العلماء على قولْب :
 : أم كما ىذه القرل ا٤بهلكة ببعيدة عن قومك ) كفار قريش ( ، فإهنم ٲبركف عليها يف أسفارىم أفبل يعتربكف .  القوؿ  األوؿ

 بعيد عن كل ظادل . الضمّب يعود على ا٢بجارة ، أم : كما تلك ا٢بجارة بشيء والثاين :
 كرجحو ابن عطية .
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 ماذا أمر هللا بعد ىالؾ قـو لوط ؟ 
 أمر ابلنظر كاالعتبار .

 ( . فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍجرًًمْبى قاؿ تعاذل ) 
 العاقبةي: ىي ما يػىؤيكؿي إليو األمري عقبى األمًر األكًؿ، كتؤكؿي إليو ا٢بقيقةي يف َثين :  قاؿ الشنقيطي .  حىاؿو

، كاجملرـي مرتكبي ا١برٲبًة، كا١برٲبةي: الذنبي الذم يستحقُّ صاحبيو العذابى كالنكاؿى  ا٢باؿي الٍب  (فىاٍنظيٍر كىٍيفى ) ،كاجملرموفى ٝبعي اجملرـً
، كالعذابي ا٤بستأصلي ا٤بتصلي بعذاًب اآلخرًة.   يػىؤيكؿي إليها أمري اجملرمْبى كعاقبتيهم، كىو الدماري كالنكاؿي

 أمرت ادلالئكة لوطاً عندما أرادوا إىالؾ قومو ؟ ماذا 
 اب٣بركج ىو كأىلو ليبلن .      
نكيٍم أىحىده ًإالَّ اليوٍا ايى ليوطي ًإانَّ ريسيلي رىبًٌكى لىن يىًصليوٍا ًإلىٍيكى فىأىٍسًر أبًىٍىًلكى ًبًقٍطعو مًٌنى اللٍَّيًل كىالى يػىٍلتىًفٍت مً قاؿ تعاذل يف سورة ىود ) ق      

 ( ٍمرىأىتىكى ًإنَّوي ميًصيبػيهىا مىا أىصىابػىهيٍم ًإفَّ مىٍوًعدىىيمي الصٍُّبحي أىلىٍيسى الصٍُّبحي ًبقىرًيبو ا
رىىيٍم كىالى يػىٍلتىًفٍت ًمنكيٍم أىحىده كىاٍمضيوٍا حىٍيثي تػيؤٍ كقاؿ تعاذل يف سورة ا٢بجر ) ف  ( .مىريكفى أىٍسًر أبًىٍىًلكى ًبًقٍطعو مًٌنى اللٍَّيًل كىاتًَّبٍع أىٍدابى

 . كقد جرت سنة هللا أنو إذا أراد إىبلؾ قـو نيب عصوه أف أيمره اب٣بركج كاالنفصاؿ عنهم ، لينجيو كيستأصلهم 
( استعجل  ًإفَّ مىٍوًعدىىيمي الصٍُّبحي ( يذكر أف لوطان عندما كعده ا٤ببلئكة هببلؾ قومو بقولو ) ًإفَّ مىٍوًعدىىيمي الصٍُّبحي أىلىٍيسى الصٍُّبحي ًبقىرًيبو )

 ( . أىلىٍيسى الصٍُّبحي ًبقىرًيبو نزكؿ العذاب ، فقاؿ ٥بم : اآلف ، اآلف ، فقالوا لو )
 . ) كقد بْب يف آية اخرل أنو نزؿ هبم كقت اإلشراؽ كما قاؿ تعاذل ) فأخذهتم الصيحة مشرقْب 
 ىل كفر أحد من أىل لوط ؟ 

 نعم ، زكجتو ، كىلكت مع قومها .
ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدانى صىا٢ًبىٍْبً فى ضىرىبى اّللَّي قاؿ تعاذل )  انػىتىا ٙبىٍتى عىٍبدى انػىتىاٮبيىا فػىلىٍم يػيٍغًنيىا عىنػٍهيمىا  مىثىبلن لًٌلًَّذينى كىفىريكا ًاٍمرىأىةى نيوحو كىًاٍمرىأىةى ليوطو كى خى

ئنا كىًقيلى اٍدخيبل النَّارى مىعى الدَّاًخًلْبى  يػٍ  ( . ًمنى اّللًَّ شى
ىىا ًمنى اٍلغىاًبرًينى فىأى٪بىيػٍ قاؿ تعاذل )   ( نىاهي كىأىٍىلىوي ًإالَّ اٍمرىأىتىوي قىدٍَّرانى
 ( لصٍُّبحي ًبقىرًيبو كىالى يػىٍلتىًفٍت ًمنكيٍم أىحىده ًإالَّ اٍمرىأىتىكى ًإنَّوي ميًصيبػيهىا مىا أىصىابػىهيٍم ًإفَّ مىٍوًعدىىيمي الصٍُّبحي أىلىٍيسى ا وقاؿ تعاىل )

  ( ًمنى اٍلغىاًبرًينى  )دءان ٥بم على دينهم كعلى طريقتهم، يف رضاىا أبفعا٥بم القبيحة، ألهنا كانت ر ا: من ا٥بالكْب مع قومهأم ،
 ال كرامة ٥با . فكانت تدؿ قومها على ضيفاف لوط ليأتوا إليهم، ال أهنا كانت تفعل الفواحش تكرمة لنيب هللا 

ين قومها، ٛبالئهم عليو كتػيٍعلمهم ٗبن يػىٍقدـ عليو من ضيفانو إبشارات ال امرأتو فإهنا دل تؤمن بو، بل كانت على د: إقاؿ ابن كثري 
 م .بينها كبينه

( كأنو يقوؿ إال امرأتك  فىأىٍسًر أبًىٍىًلكى ك ( ٰبتمل على قراءة النصب أف يكوف مستثُب من قولو ) كىالى يػىٍلتىًفٍت ًمنكيٍم أىحىده ًإالَّ اٍمرىأىتى ) 
 ( أم : فإهنا ستلتفت فيصيبها ما أصاهبم . كىالى يػىٍلتىًفٍت ًمنكيٍم أىحىده ًإالَّ اٍمرىأىتىكى ن قولو )فبل تسر هبا ، كٰبتمل أف يكوف م

 م .كاألظهر أهنا دل ٚبرج من البلد، كال أعلمها لوط، بل بقيت معهقاؿ ابن كثّب : 
 الفوائد :

 ٙبرمي اللواط . -ُ
فقاؿ هللا  مو هللا يف كتابو كعاب على من فعلو ، كذمو رسوؿ هللا قاؿ يف ا٤بغِب : أٝبع أىل العلم على ٙبرمي اللواط ، كقد ذ
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بػىقىكيٍم هًبىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمْبى ( . ٍتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى  تعاذل )كىليوطان ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىأتى
 كقد نقل الذىيب االتفاؽ عل أنو من كبائر الذنوب .

د من العا٤بْب قبل قـو لوط ، كقد ذكر هللا تعاذل السور الٍب فيها عقوبة اللوطية كما حل هبم من الببلء كجرٲبة اللواط دل يعملها أح
 يف عشر سور من القرآف الكرمي .

، كلكن ثبت عنو  أنو قضى يف اللواط بشيء ، ألف ىذا دل تكن تعرفو العرب ، كدل يرفع إليو  قاؿ ابن القيم : دل يثبت عنو 
 اقتلوا الفاعل كا٤بفعوؿ بو( .قاؿ : ) أنو 
 ما عقوبة جرؽلة اللواط ؟ 

 اختلف العلماء يف عقوبة اللواط على أقواؿ :
 أنو عقوبتو كالزاين ) الرجم إف كاف ٧بصنان كا١بلد لغّب احملصن ( . القوؿ األوؿ :

األكزاعي ، كالشافعي يف ظاىر قاؿ ابن القيم : كذىب ا٢بسن ، كعطاء ، كسعيد بن ا٤بسيب ، كإبراىيم النخعي ، كقتادة ، ك 
 مذىبو ، كاإلماـ أٞبد يف الركاية الثانية عنو إذل أف عقوبتو كعقوبة الزان سواء .

اكهما يف قالوا : ألف هللا ٠باه فاحشة )أأتتوف الفاحشة( كما ٠بى الزان فاحشة يف قولو )كىال تػىٍقرىبيوا الزان ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن( كاشَب -أ
 اشَباكهما يف ا٢بكم . االسم يدؿ على

 كألف كبلن منهما إيبلج ٧بـر يف فرج ٧بـر ، فيعطى حكمو . -ب
 : أف فيو التعزير .القوؿ الثاين 

 كىذا مذىب أيب حنيفة .
 قالوا : ألنو معصية من ا٤بعاصي دل ييقدًٌر هللا كال رسولو فيو حدان مقدران فكاف فيو التعزير . 

 مطلقان ) ٧بصنان أـ غّب ٧بصن ( .أف عقوبتو القتل  القوؿ الثالث :
 كىو ركاية عن اإلماـ أٞبد .

 : إهنا أصح الركايتْب ، كىو مذىب مالك . قاؿ ابن القيم
 قاؿ ابن القيم : فذىب أبو بكر الصديق كعلي كخالد بن الوليد كعبد هللا بن الزبّب كعبد هللا بن عباس كجابر بن زيد كعبد هللا بن معمر

أم كمالك كإسحاؽ بن راىوية ... إذل أف عقوبتو أغلظ من عقوبة الزان ، كعقوبتو القتل بكل حاؿ ، ٧بصنان كاف أك كالزىرم كربيعة الر 
 غّب ٧بصن .

ىٍفعيوؿى بو ( . ٢بديث الباب )
 مىٍن كىجىدٛبييوهي يػىٍعمىلي عىمىلى قىوـً ليوطو فىاقتػيليوا الفىاًعلى كىا٤ب

 ذا ا٢بديث .قاؿ ابن القيم : إف اإلماـ أٞبد احتجَّ هب
 كقد نقل ابن قدامة ، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كابن القيم كغّبىم إٝباع الصحابة على قتلو .

على قتلو ، كدل ٱبتلف فيو منهم رجبلف، كإ٭با اختلفت أقوا٥بم يف صفة قتلو، فظن بعض  قاؿ ابن القيم : اتفق أصحاب رسوؿ هللا  
 ، كىي بينهم مسألة إٝباع ال مسألة نزاع . كاىا مسألة نزاع بْب الصحابة قتلو، فح الناس أف ذلك اختبلؼ منهم يف

 أف عقوبتو القتل مطلقان .والراجح 
 : واختلف الصحابة ِف كيفية قتلو 

 : ٰبرؽ .  فقيل
 كىذا قوؿ أيب بكر كعلي كابن الزبّب .
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 كىشاـ بن عبد ا٤بلك. د الرٞبن بن الزبّب،كعب كعلي، قاؿ ابن القيم: حرؽ ابللوطية أربعة من ا٣بلفاء: أبو بكر الصديق،
 : يرجم اب٢بجارة حٌب ا٤بوت . وقيل

 كىو قوؿ عمر ، كعلي ، كابن عباس . 
 : يرمى من أعلى بناء يف البلد مث يتبع اب٢بجارة . وقيل

 كىو مركم عن أيب بكر ، كابن عباس . 
 ر .كاألظهر أف ذلك راجع إذل اجتهاد اإلماـ ، حسب مصلحة الردع كالزج

 . أف كل رسوؿ يرسل إذل قومو ، كدل يرسل أحد لعمـو الناس إال نبينا  -ِ
 قاؿ تعاذل )كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لًلنَّاًس ( .

يعان ( .  كقاؿ تعاذل )قيٍل ايى أىيػُّهىا النَّاسي ًإيٌنً رىسيوؿي اّللًَّ ًإلىٍيكيٍم ٝبًى
ا   اٍلقيٍرآفي أًليٍنًذرىكيٍم بًًو كىمىٍن بػىلىغى ( أىٍم: كىأيٍنًذرى مىٍن بػىلىغىوي.كقاؿ تعاذل )كىأيكًحيى ًإرلىَّ ىىذى

ا ( .  كىقىاؿ تعاذل ) كىأىٍرسىٍلنىاؾى لًلنَّاًس رىسيوالن كىكىفىى اًبّللًَّ شىًهيدن
 ًذيرنا ( .كىقىاؿى تعاذل ) تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمْبى نى 

يتي الشَّفىاعىةى، كىكىافى النَّيًبُّ ) أيٍعًطيتي ٟبىٍسنا دلٍى يػيٍعطىهينَّ أىحىده ًمنى اأٍلىنًٍبيىاًء قػىٍبًلي : نيًصٍرتي اًبلرٍُّعًب مىًسّبىةى شىٍهرو، ...، كىأيٍعطً  كىقىاؿى 
 فق عليو .يػيبػٍعىثي ًإذلى قػىٍوًمًو خىاصَّةن كىبيًعٍثتي ًإذلى النَّاًس عىامَّة ( مت

 ) كأرسلت إذل ا٣بلق كافة ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 كيف ركاية ) كبعثت إذل كل أٞبر كأسود ( .

 : األٞبر اإلنس ، كاألسود ا١بن وقيل: ا٤براد ابألٞبر العجم ، كاألسود العرب ،  قيل
 رىاينّّ مثيَّ الى يػيٍؤًمني يب ًإالَّ دىخىلى النَّار ( ركاه مسلم .) الى يىٍسمىعي يب رىجيػله ًمٍن ىىًذًه اأٍليمًَّة يػىهيوًدمّّ كىالى نىصٍ  كىقىاؿى 

 بياف كجوب اإلنكار على من أتى ىذه الفاحشة . -ّ
 أف الفاحشة تعظم ٗبا يقرف هبا لقولو ) كأنتم تبصركف ( . -ْ
 ٗبجرد اإلٲباف يؤذل أىل اإلٲباف كيطردكف . -ٓ

 ( . ٍوًمًو ًإالَّ أىف قىاليواٍ أىٍخرًجيوىيم مًٌن قػىٍريىًتكيٍم ًإنػَّهيٍم أيانىسه يػىتىطىهَّريكفى كىمىا كىافى جىوىابى قػى  كما قاؿ تعاذل ىنا )
 ( . كىمىا نػىقىميوا ًمنػٍهيٍم ًإالَّ أىف يػيٍؤًمنيوا اًبّللًَّ اٍلعىزًيًز ا٢بٍىًميدً كقاؿ تعاذل ) 

ٍن أىٍرًضنىآ أىٍك لىتػىعيوديفَّ يف ًملًَّتنىاقىاؿى الًَّذينى كىفىريكٍا لًريسيًلًهٍم لىنيٍخرًجىنَّ كقاؿ تعاذل ) ك   ( . كيم مًٌ
تىًِب :   كقاؿ كرقة بن نوفل للنيب  تىًِب  ايى لىيػٍ ىيٍم  يَّ ٨بيٍرًجً  أىكى  » أىكيوفي حىيِّا ًإٍذ ٱبيٍرًجيكى قػىٍوميكى . فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًَّ  ًفيهىا جىذىعان ، لىيػٍ

ى  ، كىًإٍف ييٍدرًٍكًِب  مى قىطُّ ٗبًٍثًل مىا ًجٍئتى ًبًو ًإالَّ عيودً  قىاؿى نػىعىٍم ، دلٍى أيىًٍت رىجيله « .  يػىٍوميكى أىٍنصيٍرؾى نىٍصران ميؤىزَّران . مثيَّ دلٍى يػىٍنشىٍب كىرىقىةي أىٍف تػيويِفًٌ
 ( . يي كىفػىتػىرى اٍلوىحٍ 

 سنة االبتبلء لؤلنبياء كاإلخراج من أكطاهنم . -ٔ
 هر االجتماعي ا٤بنحط .بياف ما عليو ىؤالء القـو من ا٤بظ -ٕ
 أف ىذه الفعلة من السفو العظيم . -ٖ
 بياف عتو ىؤالء ا٤بكذبْب للوط ، كأهنم دل يقتصركا على رد دعوتو بل اتفقوا على طردىم من البلد . -ٗ
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ُرُه قَ  َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُىمْ )  ْن ِإَلٍو َغيػْ ًبا قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اَّللََّ َما َلُكم مِّ ْد َجاءْتُكم بَػيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم فََأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَف َوالَ ُ َعيػْ
ٌر لَُّكْم ِإف ُكنُتم مُّؤْ  ( َواَل تَػْقُعُدوْا ِبُكلِّ ِ٘ٛمِننَي )تَػْبَخُسوْا النَّاَس َأْ َياءُىْم َواَل تُػْفِسُدوْا ِف اأَلْرِض بَػْعَد ِإْصاَلِحَها َذِلُكْم َخيػْ

ُغونَػَها ِعَوًجا َواذُْكُروْا ِإْذ ُكنُتْم قَِلياًل َفَكثػَّرَكُ ِصَراٍط ُتو  ْم َوانَُُّروْا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة ِعُدوَف َوَتُصدُّوَف َعن َسِبيِل اَّللَِّ َمْن آَمَن ِبِو َوتَػبػْ
نُكْم آَمُنوْا اِبلَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِو َوطَ ئِ ٙٛاْلُمْفِسِديَن ) ُر ( َوِإف َكاَف طَ ئَِفٌة مِّ نَػَنا َوُىَو َخيػْ َفٌة َلَّْ يْػْؤِمُنوْا فَاْصرِبُوْا َحىتَّ ػَلُْكَم اَّللَُّ بَػيػْ
ِتَنا ا َأْو لَتَػُعوُدفَّ ِف ِملَّ ( قَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِمن قَػْوِمِو لَُنْخرَِجنََّك اَي ُ َعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن قَػْريَِتنَ ٚٛاحْلَاِكِمنَي )

َها َوَما َيُكوُف لَنَ ٛٛقَاَؿ َأَوَلْو ُكنَّا َكارِِىنَي ) ا َأف نػَُّعوَد ِفيَها ( َقِد افْػتَػَريْػَنا َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب ِإْف ُعْدََّ ِف ِملَِّتُكم بَػْعَد ِإْذ صَلَّاََّ اَّللَُّ ِمنػْ
ُر اْلَفاَِتِنَي )ِإالَّ َأف َيَشاء اَّللَُّ رَبػَُّنا َوِسَع رَبػَُّنا ُكلَّ َ ْيٍء عِ  نَػَنا َوبَػنْيَ قَػْوِمَنا اِبحْلَقِّ َوأَنَت َخيػْ ( ْٜٛلًما َعَلى اَّللَِّ تَػوَكَّْلَنا رَبػََّنا افْػَتْح بَػيػْ

َاِسُروَف ) لرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِف َدارِِىْم َجاّتِنَي ( فََأَخَذتْػُهُم آَٜوقَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَػْوِمِو لَِئِن اتػَّبَػْعُتْم ُ َعْيبًا ِإنَُّكْم ِإذًا خلَّ
ًبا َكانُوْا ُىُم اخْلَاِسرِيَن )ٜٔ) ًبا َكَأف َلَّْ يَػْغنَػْوْا ِفيَها الَِّذيَن َكذَّبُوْا ُ َعيػْ ُهْم َوقَاَؿ اَي قَػْوـِ َلَقدْ ٕٜ( الَِّذيَن َكذَّبُوْا ُ َعيػْ  ( فَػتَػَوىلَّ َعنػْ

 ( . (ٖٜ َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آَسى َعَلى قَػْوـٍ َكاِفرِيَن )أَبْػَلْغُتُكْم ِرَسااَلِت َرّبِّ 
 [ . ّٗ – ٖٓ] األعراؼ : 

--------------- 
ًبا  َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُىمْ )   إذل مدين أخاىم شعيبان ، فهو معطوؼ على قولو ) لقد أرسلنا نوحان إذل قومو ( .أرسلنا : أم ( ُ َعيػْ
 ل : إنو اسم البلد ، كقيل : إنو اسم القبيلة بسبب أهنم أكالد مدين بن إبراىيم عليو السبلـ ، كمدين كاختلفوا يف مدين فقي

 . صار ا٠بان للقبيلة
  كقاؿ بعضي أىًل العلًم: )مىٍديىني . ، قريبنا من ٕبّبًة قوـً لوطو ( ككانت دايري مدينى أبرًض مىعىافو من أطراًؼ الشاـً ٩با يلي ا٢بجازى

 اسمي بلدةو.
  بنا قػىٍبلى موسى،  ،فػىزىعىمى أف شعيبنا كاف بعد ميوسىى  ،غىًلطى بعضي العلماًء كبعضي ا٤بؤرخْب كى كىذا ال شىكَّ أنو غىلىطه؛ ألف شيعىيػٍ

 ودو كقد دىلٍَّت عليو آايتي القرآًف يف سورًة األعراًؼ ىذه كغّبًىا؛ ألف اّللَّى يف سورًة األعراًؼ ىذه لىمَّا ذكرى قصةى نوحو كقصةى ى
تًنىا)  كصاحلو كلوطو كشعيبو مع قوًمهم قاؿ بعدى ذلك يف اآلايًت اآلتيةً  فىدىؿَّ على أف بعثى  ( مثيَّ بػىعىثٍػنىا ًمٍن بػىٍعًدًىم مُّوسىى ًَبايى

ًًهٍم، كما ىو نىصُّ القرآًف العظيًم. كزعمى بعضي العلماًء أف شعيبنا ابني بن .موسى َبايًت هللًا بعدى ىؤالًء الرسًل كىأي٩بى  ًت لوطو
يةي ما يفيديه القرآفي: كقاؿ بعضي العلماًء: ىو ٩بٍَّن آمىنى مع إبراىيمى لىمَّا ٪بىىا ًمنى الناًر، كىاجرى معو . كىكيلُّهىا أقواؿه ال دليلى عليها، كغا

، كيف سورًة «ا٢بجراتً »رًة كما سيأيت يف سو   -كذكر هللاي يف آايتو أيٍخرىل متعددةو  أف اّللَّى بعثى نبيَّو شعيبنا إذل أىًل مدينى.
كىذَّبى أىٍصحىابي )  أف شعيبنا أرسلى أيضنا إذل أصحاًب األيكًة، كما سيأيت يف قولًو -كغًّب ذلك « ص»، كيف سورًة «الشعراء»

ًة اٍلميٍرسىًلْبى  أيمَّةو كاحدةو، أك مديني أمةه  كالعلماءي ٨بتلفوفى: ىل أصحابي األيكًة ىم مىٍديىني أنفسيهم فيكوف شعيبه أيٍرًسلى إذل (اأٍلىٍيكى
أيمَّتػىٍْبً؟ ىذا خبلؼه معركؼه بػىٍْبى العلماًء، كأكثري أىًل العلًم على أهنم  كأصحابي األيكًة أمةه أخرل، فيكوف شعيبه قد أيٍرًسلى إذل

ا. كجزـى أمةه كاحدةه كانوا يعبدكفى أيكةن، أم: شجرنا ميٍلتػىفِّا، كأف اّللَّى ٠باىم مرةن بنسبهم )مدين( كمر  ةن أضافهم إذل األيكًة الٍب يعبدكهنى
.  بصحًة ىذا ابني كثّبو يف اترٱًبو كتفسّبًه  كى٩بًَّن اشتهر عنو أهنم أيمَّتىاًف قتادةي  كٝباعةه، كىو خبلؼه معركؼه

أما أصحابي األيكًة فلم يػىقيٍل: (  عىٍيبه ًإٍذ قىاؿى ٥بىيٍم شي )  : إنو أىخيوىيٍم حيث قاؿ : يف )مدين( قاؿ : إهنما أيمَّتىاًف قالوا كالذين قالوا
ًة اٍلميٍرسىًلْبى )  إنو أخوىم بل قاؿ .(  ًإٍذ قىاؿى ٥بىيٍم شيعىٍيبه  .كىذَّبى أىٍصحىابي اأٍلىٍيكى  كدل يقل: أخوىم شعيبه

، ذكر أنو أخوىم من النسًب. أما قوليوكىأيًجيبى عن ىذا أبنو لىمَّا ذىكىرى مىٍديىنى ذىكىرى ا١بدَّ الذم يشملي القبيلةى كىًمٍن ٝبيٍلىًتهىا   شعيبه
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ا، كىلىمَّا ذىكىرىىيٍم يف مقاـً الشرًؾ كعبادًة غًّب اّللًَّ دل ييٍدًخٍل معهم شعيبنا يف ذلك كىم أمةه ( أىٍصحىابي اأٍلىٍيكىةً ) فمعناه: أهنم يعبدكهنى
 كاحدةه. ىكذا قالو بعضيهم  كىاّللَّي أعلمي.

 ًة اٍلميٍرسىًلْبى )  ): قولو تعاذل  قاؿ ابن كثري ( ًإيٌنً لىكيٍم رىسيوؿه ُٕٕ( ًإٍذ قىاؿى ٥بىيٍم شيعىٍيبه أىال تػىتػَّقيوفى )ُٕٔكىذَّبى أىٍصحىابي األٍيكى
 ( .( َُٖ )( كىمىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ًإٍف أىٍجرًمى ًإال عىلىى رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى ُٕٗ( فىاتػَّقيوا اّللَّى كىأىًطيعيوًف )ُٖٕأىًمْبه )

ىم أىل مدين على الصحيح. ككاف نيب هللا شعيب من أنفسهم، كإ٭با دل يقل ىنا أخوىم شعيب؛ -أعِب أصحاب األيكة -ىؤالء 
ألهنم نسبوا إذل عبادة األيكة، كىي شجرة. كقيل: شجر ملتف كالغىيضة، كانوا يعبدكهنا؛ فلهذا ٤با قاؿ: كذب أصحاب األيكة 

، فقطع نسبة األخوة بينهم؛ للمعُب الذم نسبوا ( ًإٍذ قىاؿى ٥بىيٍم شيعىٍيبه )  قاؿ ٥بم أخوىم شعيب"، كإ٭با قاؿ ا٤برسلْب، دل يقل: "إذ
أىل مدين، فزعم أف شعيبنا عليو  إليو، كإف كاف أخاىم نسبا. كمن الناس مىٍن دل يتفطن ٥بذه النكتة، فظن أف أصحاب األيكة غّب

 م .نهم مىٍن قاؿ: ثبلث أمالسبلـ ، بعثو هللا إذل أمتْب، كم
  : يك حو٥با غيضة يكة، كىى شجرة من األيقطعوف السبيل كٱبيفوف ا٤بارة، كيعبدكف األ ان ككاف أىل مدين كفار قاؿ ابن كثري

 الناس معاملة ؛ يبخسوف ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، كيطففوف فيهما، أيخذكف ابلزائد كيدفعوف ابلناقس. أو ككانوا من أسو ،  ملتفة هبا
هللا فيهم رجبل منهم كىو رسوؿ هللا شعيب عليو السبلـ فدعاىم إذل عبادة هللا كحده ال شريك لو، كهناىم عن تعاطى ىذه فبعث 

فاعيل القبيحة من ٖبس الناس أشياءىم كإخافتهم ٥بم يف سبلهم كطرقاهتم، فآمن بو بعضهم ككفر اكثرىم، حٌب أحل هللا هبم األ
 ا٢بميد. كىو الورل،  البأس الشديد

ُرُه )  ْن ِإَلٍو َغيػْ  .، فدعاىم إذل التوحيد كحذرىم من الشرؾ  ىذه دعوة الرسل كلهم (قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اَّللََّ َما َلُكم مِّ
ؤيانى أىٍك أىف نػَّفٍ كما قاؿ تعاذل يف سورة ىود )   (. عىلى يف أىٍموىالًنىا مىا نىشىاء قىاليوٍا ايى شيعىٍيبي أىصىبلىتيكى أتىٍميريؾى أىف نػَّتػٍريؾى مىا يػىٍعبيدي آابى

 . أم: قد أقاـ هللا ا٢بجج كالبينات على صدؽ ما جئتكم بو (َقْد َجاءْتُكم بَػيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم ) 
 بينة ىهنا ا٤بعجزة ، ألنو ال بد ٤بدعي النبوة منها ، كإال لكاف متنبئان ال نبيان ، فهذه اآلية دلت على أنو حصلت لوا٤براد ابل 

 معجزة دالة على صدقو.
 معجزة عظيمة ظاىرة من مالك أموركم.: أم  (قىٍد جىاءٍتكيم بػىيٌػنىةه ٌمن رٌَّبكيٍم : قولو تعاذل )  قاؿ اآللوسي 

كالقوؿ أبنو دل يكن لو و ، كاألنبياء عليهم السبلـ في يف القرآف العظيم كما دل تذكر أكثر معجزات نبينا  كدل تذكر معجزتو 
ء البينة ، كاحتماؿ كوهنا ير على ٦بػػػػلَبتيب األم (وٍا الكيل كا٤بيزاف ػػػػػػفىأىٍكفي  )ـ معجزة غلط ألف الفاء يف قولو سبحانو عليو السبل

 . بعيد ، كإف كانت عبادة هللا تعاذل موجبة لبلجتناب عن ا٤بناىي الٍب معظمها بعد الكفر البخس (اعبدكا  )فة على ػػػػػعاط
: فأٛبوا الكيل كا٤بيزاف للناس ٕبيث يعطى صاحب ا٢بق حقو من غّب نقصاف، كأيخذ صاحب أم(  ْيَل َواْلِميَزافَ فََأْوُفوْا اْلكَ ) 

 ة .ا٢بق حقو من غّب طلب الزايد
كياؿ كا٤بيزاف، أيمرىم تعاذل  إبيفاء ا٤ب( قاؿ ابن كثّب : أىٍكفيوا اٍلكىٍيلى كىال تىكيونيوا ًمنى اٍلميٍخًسرًينى  قاؿ تعاذل يف سورة الشعراء )

أم: إذا دفعتم إذل الناس فكملوا الكيل ٥بم، كال  (أىٍكفيوا اٍلكىٍيلى كىال تىكيونيوا ًمنى اٍلميٍخًسرًينى  )  كينهاىم عن التطفيف فيهما، فقاؿ
 اتمنا كافينا، كلكن خذكا كما تعطوف، كأعطوا كما أتخذكف.-إذا كاف لكم -ٚبسركا الكيل فتعطوه انقصا، كأتخذكه 

( أىال يىظينُّ أيكلىًئكى ّ( كىًإذىا كىاليوىيٍم أىك كَّزىنيوىيٍم ٱبيًٍسريكفى )ِ( الًَّذينى ًإذىا اٍكتىاليوٍا عىلىى النَّاًس يىٍستػىٍوفيوفى )ُكىٍيله لًٌٍلميطىفًًٌفْبى )اؿ تعاذل ) كق
 (  ( لًيػىٍوـو عىًظيمو ْأىنػَّهيم مَّبػٍعيوثيوفى )

)  دمار ، ألكلئك الفجار الذين ينقصوف ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ، مث بْب أكصافهم القبيحة بقولوأم ىبلؾ كعذاب ك ( كيل للمطففْب  ) 
كإذا كالوىم أك كزنوىم  )  أم إذا أخذكا الكيل من الناس أخذكه كافيا كامبل ألنفسهم (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوف 
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 . ل كالوزفأم كإذا كالوا للناس أك كزنوا ٥بم ، ينقصوف الكي (ٱبسركف 
كال تنقصوىم حقوقهم بتطفيف الكيل كنقص الوزف فيما ٯبرل بينكم كبينهم من أم : (  َواَل تَػْبَخُسوْا النَّاَس َأْ َياءُىمْ ) 

 معامبلت.
 تعدل إذل مفعولْب أك٥بما الناس كالثاين أشياءىم.« كتبخسوا»يقاؿ: ٖبسو حقو يبخسو إذا نقصو إايه. كظلمو فيو 

 ابلنهى عن النقص بعد األمر ابإليفاء، أتكيد ذلك األمر كبياف قبح ضده.كفائدة التصريح 
 كقد يراد ابألشياء ا٢بقوؽ مطلقا فإهنم كانوا مكاسْب ال يدعوف شيئا إال مكسوة. كقد جاء عن ابن عباس  :يقاؿ اآللوس

لك ٖبس الرجل حقو من حسن أهنم كانوا قوما طغاة بغاة ٯبلسوف على الطريق فيبخسوف الناس أموا٥بم. قيل كيدخل يف ذ
ا ا٤بعاملة كالتوقّب البلئق بو كبياف فضلو على ما ىو عليو للسائل عنو. ككثّب ٩بن ينتسب إذل أىل العلم اليـو مبتلوف هبذ

 البخس .
 ل .بعد إصبلحها ببعثة الرس يال تعملوا اب٤بعاص:  مأ (َواَل تُػْفِسُدوْا ِف اأَلْرِض بَػْعَد ِإْصاَلِحَها ) 
ٌر لَُّكْم ِإف ُكنُتم مُّْؤِمِننَي َذلِ )  حقوقهم، كترؾ الفساد يف األرض،  ما أمرتكم بو من اخبلص العبادة هلل كايفاء الناسم: أ (ُكْم َخيػْ

  .خّب لكم إف كنتم مصدقْب رل يف قورل
كىال تػىٍقعيديكا ًبكيلًٌ  ) سي كا٤بعنوم، بقولوينهاىم شعيب، عليو السبلـ، عن قطع الطريق ا٢ب( َواَل تَػْقُعُدوْا ِبُكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَف )  

 أم: توعدكف الناس ابلقتل إف دل يعطوكم أموا٥بم. (ًصرىاطو تيوًعديكفى 
 ، أم: تتوعدكف ا٤بؤمنْب اآلتْب ًإذل شعيب ليتبعوه (كىال تػىٍقعيديكا ًبكيلًٌ ًصرىاطو تيوًعديكفى  ) كعن ابن عباس  ك٦باىد كغّب كاحد

ًبيًل اّللًَّ  ) كىي الطرؽ، كىذا الثاين ىو قولو (ًبكيلًٌ ًصرىاطو  ) قاؿ كاألكؿ أظهر؛ ألنو  ... ( .كىتىصيدُّكفى عىٍن سى
ُغونَػَها ِعَوًجا )   . مائلة ان أم: كتودكف أف تكوف سبيل هللا عوج (َوَتُصدُّوَف َعن َسِبيِل اَّللَِّ َمْن آَمَن ِبِو َوتَػبػْ
 ك.أم: كنتم مستضعفْب لقلتكم فصرُت أعزة لكثرة عىدىدكم، فاذكركا نعمة هللا عليكم يف ذل(  َفَكثػَّرَُكمْ َواذُْكُروْا ِإْذ ُكنُتْم قَِلياًل ) 
  : حكى الزجاج فيو ثبلثة أكجو : (كىاذٍكيركٍا ًإٍذ كينتيٍم قىًليبلن فىكىثػَّرىكيٍم  قولو تعاذل )قاؿ ادلاوري 

 دين بن إبراىيم تزكج زينا بنت لوط ككلد آؿ مدين منها.أحدىا : كثر عددكم بعد القلة قاؿ ابن عباس : كذلك أف م
 كالثاين : كثركم ابلغُب بعد الفقر.

 كالثالث : كثركم ابلقوة بعد الضعف.
 كذكر بعض ا٤بفسرين كجهان رابعان : أنو كثرىم بطوؿ األعمار بعد قصرىا من قبل.

 ف  كمعُب تكثّب هللا إايىم تيسّبه أسباب الكثرة ٥بم:  قاؿ ابن عا ور ىواتى
أبف قٌول فيهم قٌوة الٌتناسل ، كحفظهم من أسباب ا٤ب

م ، فصاركا عددان كثّبان يف زمن ال يعهد يف مثلو مصّب أٌمة إذل  ، كيىسَّر لنسلهم اليفاعة حٌٌب كثيرت مواليدىم كقٌلت كفياهتي
كفراف لنعمة هللا عليهم أبٌف كثَّرىم ،   عددىم ، فييعد منعهم الٌناس من الٌدخوؿ يف دين هللا سعيان يف تقليل حزب هللا ، كذلك

كليقابلوا اعتبار ىذه الٌنعمة ابعتبار نقمتو تعاذل من الذين غضب عليهم ، إٍذ استأصلهم بعد أف كانوا كثّبان فذلك من ٛبايز 
 األشياء أبضدادىا.

 ( .كانظركا كيف كاف عاقبة ا٤بفسدين  )فلذلك أعقبو بقولو 
كانظركا نظر اعتبار ما نزؿ ٗبن كاف قبلكم من األمم السالفة كالقركف ا٣بالية حْب  أم :( َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن َوانَُُّروْا َكْيَف َكاَف ) 

عتوا على رهبم كعصوا رسلو من العذاب كا٥ببلؾ كأقرب األمم إليكم قـو لوط فانظركا كيف أرسل هللا تعاذل عليهم حجارة من 
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 السماء ٤با عصوه ككذبوا رسلو. أ ىػ
ْ يْػْؤِمُنوْا  )  نُكْم آَمُنوْا اِبلَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِو َوطَ ئَِفٌة َلَّ  ي .قد اختلفتم عل:  أم (َوِإف َكاَف طَ ئَِفٌة مِّ
نَػَنا )   ا حٌب يفصل بيننا .أم: انتظرك  (فَاْصرِبُوْا َحىتَّ ػَلُْكَم اَّللَُّ بَػيػْ
 : ر .لوعيد ، ىذا ظاىر الكبلـ كأف ا٤بخاطبة ٔبميع اآلية للكفاقوة التهديد كا( فىاٍصربيكٍا كيف قولو ) قاؿ ابن عطية 
  : نػىنىا قولو تعاذل ) قاؿ اآللوسي خطاب للكفار ككعيد ٥بم أم تربصوا لَبكا حكم هللا تعاذل بيننا ( فاصربكا حٌب ٰبىٍكيمى هللا بػىيػٍ

 كموعظة ٥بم كحث على الصرب كبينكم فإنو سبحانو سينصر احملق على ا٤ببطل كيظهره عليو ، أك ىو خطاب للمؤمنْب
 كاحتماؿ ما كاف يلحقهم من أذل ا٤بشركْب إذل أف ٰبكم هللا تعاذل بينهم كينتقم ٥بم منهم.

كٯبوز أف يكوف خطاابن للفريقْب أم ليصرب ا٤بؤمنوف على أذل الكفار كليصرب الكفار على ما يسوؤىم من إٲباف من آمن منهم 
 كالظاىر االحتماؿ األكؿ.حٌب ٰبكم فيميز ا٣ببيث من الطيب ، 

 كحكم هللا أريد بو حكم يف الٌدنيا إبظهار أثر غضبو على أحد الفريقْب كرضاه على الذين خالفوىم ، :  وقاؿ ابن عا ور
أبٌف هللا سيحكم بينو كبْب قومو استنادان لوعد هللا إايه ابلنٍَّصر على  فيظهر احملٌق من ا٤ببطل ، كىذا صدر عن ثقة ٌشعيب 

، أك لعلمو بسٌنة هللا يف رسلو كمىن كٌذهبم إبخبار هللا تعاذل إايه بذلك ، كلوال ذلك ١باز أف يتأخر ا٢بكم بْب الفريقْب قومو 
إذا كاف خطاابن للفريقْب ، فإف كاف خطااب ( فاصربكا  )إذل يـو ا٢بساب ، كليس ىو ا٤براد من كبلمو ألنٌو ال يناسب قولو 

 كمْب ٝبيعان.للمؤمنْب خاصة صٌح إرادة ا٢بي 
ُر احْلَاِكِمنَي )   فإنو سيجعل العاقبة للمتقْب، كالدمار على الكافرين. (َوُىَو َخيػْ
  : نػىهيٍم ًبقىٍولًوً قاؿ الشنقيطي ى تػىعىاذلى حيٍكمىوي الًَّذم حىكىمى بًًو بػىيػٍ بنا كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي ًبرى  ) بػىْبَّ نىا شيعىيػٍ ٍٞبىةو ًمنَّا كىلىمَّا جىاءى أىٍمريانى ٪بىَّيػٍ

تٍػهيمي الرٍَّجفىةي فىأىٍصبىحيوا يف دىارًًىٍم جىاٜبًْبى )  كىقػىٍولًوً  ( ،كىأىخىذىًت الًَّذينى ظىلىميوا الصٍَّيحىةي  بنا كىأىٍف  ) كىقػىٍولًوً ( ، فىأىخىذى الًَّذينى كىذَّبيوا شيعىيػٍ
بنا كىانيوا ىيمي   ( .فىأىخىذىىيٍم عىذىابي يػىٍوـً الظُّلًَّة اآٍليىةى  ) ، كىقػىٍولًوً  (ا٣بٍىاًسرًينى  دلٍى يػىٍغنػىٍوا ًفيهىا الًَّذينى كىذَّبيوا شيعىيػٍ

ار ىذا إخب( َأْو لَتَػُعوُدفَّ ِف ِملَِّتَنا  قَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِمن قَػْوِمِو لَُنْخرَِجنََّك اَي ُ َعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن قَػْريَِتَنا)  
عما كاجهت بو الكفار نيب هللا شعيبنا كمن معو من ا٤بؤمنْب، يف  توعدىم إايه كمن معو ابلنفي من القرية، أك   من هللا تعاذل

 . اإلكراه على الرجوع يف ًملَّتهم كالدخوؿ معهم فيما ىم فيو. كىذا خطاب مع الرسوؿ كا٤براد أتباعو الذين كانوا معو على ا٤بلة
 أم أ٘بربكننا على ا٣بركج من الوطن ، أك العودة يف ملتكم كلو كنا كارىْب لذلك ؟ كاالستفهاـ لئلنكار ( ُكنَّا َكارِِىنيَ   قَاَؿ َأَوَلوْ ) 
َها )   أف أنقذان هللا منو إف عدان إذل دينكم ، بعد  م :أ (َقِد افْػتَػَريْػَنا َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب ِإْف ُعْدََّ ِف ِملَِّتُكم بَػْعَد ِإْذ صَلَّاََّ اَّللَُّ ِمنػْ

 م .ابإلٲباف ، كبصران اب٥بدل ، نكوف ٨بتلقْب على هللا أعظم أنواع الكذب ! ! كىذا تيئيس للكفار من العودة إذل دينه
  ( َها( أم : رجعنا إليها ، كىذا ابلنسبة إذل غّب شعيب )  ِإْف ُعْدََّ ِف ِملَِّتُكمقولو أنو عوده بعدى  قرينةه على(  ِإْذ صَلَّاََّ اَّللَُّ ِمنػْ

 . ألىفَّ ا١بماعةى الذين آمنوا لشعيبو كانوا كىاًفرًينى  ( بػىٍعدى ًإٍذ ٪بىَّاانى اّللَّي ًمنػٍهىا)  مبلبسةو سابقةو لقولًو
 : بٌْب تعاذل يف ىذه اآلية أبف قـو شعيب توعدكه ابإلخراج من الوطن أك الرجوع لدينهم ، كىذا ديدنة الكفار 

 الًَّذينى كىفىريكا لًريسيًلًهٍم لىنيٍخرًجىنَّكيٍم ًمٍن أىٍرًضنىا أىٍك لىتػىعيوديفَّ يف ًملًَّتنىا .كىقىاؿى  كقولو تعاذل )
ٍخرىاًج ًمٍن أىٍرًضًهٍم ، كى  ى تػىعىاذلى يًف ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة أىفَّ اٍلكيفَّارى تػىوىعَّديكا الرُّسيلى اًبإٍلً  ٍم ًإٍف دلٍى يػىتػٍريكيوا مىا جىاءيكا بًًو النػٍَّفًي ًمٍن بػىٍْبً أىٍظهيرًىً بػىْبَّ

 ( . فىمىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمًو ًإالَّ أىٍف قىاليوا أىٍخرًجيوا آؿى ليوطو ًمٍن قػىٍريىًتكيٍم ًإنػَّهيٍم أيانىسه يػىتىطىهَّريكفى  )كىقػىٍولًًو عىٍن قػىٍوـً ليوطو 
فىكى ًإالَّ قىًليبلن كىًإٍف كىاديكا لىيى  )كىقػىٍولًًو عىٍن ميٍشرًًكي قػيرىٍيشو    ( .ٍستىًفزُّكنىكى ًمنى اأٍلىٍرًض لًييٍخرًجيوؾى ًمنػٍهىا كىًإذنا الى يػىٍلبػىثيوفى ًخبلى
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يػٍري كىًإٍذ ٲبىٍكيري ًبكى الًَّذينى كىفىريكا لًيػيٍثًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيليوؾى أىٍك ٱبيٍرًجيوؾى كىٲبىٍكيريكفى كىٲبىٍكيري اّللَّي كىاّللَّي  )كىقػىٍولًًو    . ( اٍلمىاًكرًينى   خى
 ( . كىالى يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حىٌبَّ يػىريدُّككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا ) كىقػىٍولًًو تػىعىاذلى 

  ؛ ألف ظاىرى القرآًف ىنا أف شعيبنا قد دىخىلى يف ملتهم سابقنا يومنا؛ ألىفَّ قو٥بى م كيف ىذه اآليًة الكرٲبًة سؤاؿه معركؼه مشهوره
يبنا ٥بم(  أىٍك لىتػىعيوديفَّ يف ًملًَّتنىا) ٨باطبوفى لو:  قىًد افٍػتػىرىيٍػنىا عىلىى اّللًَّ كىًذابن ًإٍف عيٍدانى يف ًملًَّتكيٍم بػىٍعدى ًإٍذ ٪بىَّاانى اّللَّي )  كقوؿ شعيبو ٦بًي

ولوفى: إف األنبياءى )صلواتي هللًا كسبلميو عليهم( يدؿُّ بظاىرًه على أنو قد كاف فيها سابقنا يومنا ما. كأكثري العلماًء يق ( ًمنػٍهىا
، ك٧بلُّ ا٣بًّب، كهللاي يقوؿ فبل يكفركفى ابهلل ألىفَّ ًفٍطرىتػىهيٍم الٍب كيلدكا عليها ال  ( اّللَّي أىٍعلىمي حىٍيثي ٯبىٍعىلي رًسىالىتىوي )  معادفي كىٍحيو

 ه .يػيبىد٥ًٌبيىا اّللَّي ابلكفًر ٤بكانتهم عند
 :ليْب كعلماًء التفسًّب أف شعيبنا دل يكن كافرنا يومنا ما. كٯبابي عن ظاىًر اآليًة ًٔبىوىابػىٍْبً كأكثري األصو 

 أحديٮبا: أف العربى تطلقي لفظةى )عىادى( تيطلقو إطبلقْب:
 أحديٮبا: عىادى إذل أمرو كاف فيو سىاًبقنا.

 : كال  ، ، كمنو قو٥بيم: عادى الطْبي خزفنا، كعادى ا٣بمري خىبلِّ  ًديدو ٗبعُبى )صار( إذل كذا من جى « عىادى كذا كذا»كالثاين: تقوؿي العربي
 . شىكَّ أف ىذا االستعماؿى موجوده يف )عىادى(

بنا كاف معو ٝباعةه من قوًمو آمنوا بو، فالذين آمنوا بو من قوًمو كا نوا كيفَّارنا على الوجوي الثاين: كبو قاؿ غّبي كاحدو: أف نىيبَّ اّللًَّ شيعىيػٍ
ابسًم العدًد الكثًّب كىغىلَّبيوهي على ذلك الواحًد، كالتزـى معهم شعيبه يف ىذا   لًة قوًمهم، كىم عدده كثّبه، كىو رجله كاحده فعيربًٌ م

 ا٣بطاًب تػىٍغًليبنا لقوًمو األكثرين
 جواابف.فإف قيل : كيف قالوا : "لتعودف" ، كشعيب دل يكن يف كفر قط ، فيعود إليو؟ فعنو :  قاؿ ابن اجلوزي 

أحدٮبا : أهنم ٤با ٝبعوا يف ا٣بطاب معو من كاف كافران ، مث آمن ، خاطبوا شعيبان ٖبطاب أتباعو ، كغلَّبوا لفظهم على لفظو ، 
 لكثرهتم ، كانفراده.

كه ، أم : قد كالثاين : أف ا٤بعُب : لتصّبيٌف إذل ملتنا ؛ فوقع العىود على معُب االبتداء ، كما يقاؿ : قد عاد عليَّ من فبلف مكر 
 ٢بقِب منو ذلك ؛ كإف دل يكن سبق منو مكركه.

 قاؿ الشاعر :
ـي أحىسنَّ مىرةن . . .إرلَّ فقد عىادىٍت ٥بىينُّ ذينٍوبي   . فاٍف تكًن األايَّ

 أم : ما يصح ، كما ينبغي ، كال ٲبكن أف نرجع إليها .(  َوَما َيُكوُف لََنا َأف نػَُّعوَد ِفيَها) 
، فػىوَّ  (ِإالَّ َأف َيَشاء اَّللَُّ رَبػَُّنا   ضى ٝبيعى فػىنىيبُّ هللا شعيبه ٤بَّا تػىبػىرَّأى من ا٤بلًة الكافريًة، كقاؿ إهنم إف عىاديكا إليها فقد افٍػتػىرىٍكا على اّللًَّ كىًذابن

ى أف األمورى كيلَّهىا بيًد هللا، فهو الذم بيًده ا٥بدا ، كىبػىْبَّ ، فإف نىيبَّ اّللًَّ شعيبنا كإف كاف من خياًر ا٤برسلْب الى أىٍمرًًه إذل اّللًَّ يةي كإليو الضبلؿي
ًٍلكى ) كىذه عادةي العارفْبى ابهلل يعلموفى أنو الى توفيقى إال بتوفيًق اّللًَّ  -جل كعبل  -يهديو كيوفقيو إال رىبُّوي  نػىتىوي فػىلىٍن ٛبى كىمىٍن ييرًًد اّللَّي ًفتػٍ

يػٍ  يريدي  ( ِإالَّ َأْف َيَشاَء اَّللَُّ رَبػَُّنا)  ك٫بو ذلك من اآلايتً (  ًإٍف ٙبىًٍرٍص عىلىى ىيدىاىيٍم فىًإفَّ اّللَّى الى يػىٍهًدم مىٍن ييًضلُّ ( )  ئنالىوي ًمنى اّللًَّ شى
.  رىبػُّنىا ٗبشيئًتو الكونيًة القدريًة شيئنا فبل مىفىرَّ كالى مىٍوًئلى عما شىاءى كىقىدَّرى

 : كسع علمو كل شيء .أم ( ُكلَّ َ ْيٍء ِعْلًما َوِسَع رَبػَُّنا  ) 
 فهو )جل كعبل( يعلمي ا٤بوجوداًت كا٤بعدكماًت كا١بائزاًت كا٤بستحيبلًت، فإنو إبحاطًة ًعٍلًمًو ليعلمي ا٤بعدكـى الذم سىبىقى يف سابقً 

يكوفي، فهو يعلمي مثبلن: أف أاب ٥بىىبو لىٍن يػيٍؤًمنى، كمع  ًعٍلًمًو أنو ال يوجدي، كىو يعلمي أف ذلك ا٤بعدكـى الذم ال ييوجىدي أف لىٍو كيًجدى كيف
مِّا أك انقصنا، كما ال ٱبىٍفىى، ككونيو )جل كعبل( يعلمي ا٤بعدكـى الذم ال يوجدي أ ف لو كيًجدى  ذلك يعلمي لو آمىنى أبو ٥ببو أيكوفي إٲبانيو اتى
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، من اآل ، كىعىايػىنيوا كيفى يكوفي، دىلٍَّت عليو آايته كثّبةه من كتاًب اّللًَّ ايًت الدالًة على ذلك: أف الكفارى يوـى القيامًة إذا رىأىكيا النارى
 أخرل لييصدقوا صدؽى ما جاءت بو الرسلي، كندموا كقد فىاتىًت اٍلفيٍرصىةي نىًدميوا حيث ال ينفعي الندـي، كىٛبىىنػٍَّوا أف يػيرىدُّكا إذل الدنيا مرةن 

ى أنو لو كاف الرسلى، كاّللَّي يعلمي أنو ال يػىريدُّ  ى يف سورًة األنعاـً أف ىذا الردَّ الذم عىًلمى أنو ال يكوفي، بػىْبَّ ىيٍم إذل الدنيا مرةن َثنيةن، فقد بػىْبَّ
ا قاؿ كيعلمي لو ريدُّكا ماذا يكوفي،  فهو يعلمي أهنم ال يػيرىدُّكفى  ( كىلىٍو ريدُّكا لىعىاديكا ًلمىا نػيهيوا عىٍنوي كىًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى )  لىعىًلمى كيفى يكوفي؛ كىًلذى

كا٤بتخلفوفى عن غزكًة تبوؾى ال ٰبىٍضيريكنػىهىا أبدنا؛ ألىفَّ اّللَّى ىو  (  كىلىٍو ريدُّكا لىعىاديكا ًلمىا نػيهيوا عىٍنوي كىإًنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى )  كما صىرَّحى بقولًو
كىلىٍو أىرىاديكا ا٣بٍيريكجى ألىعىدُّكا لىوي عيدَّةن كىلىًكٍن كىرًهى اّللَّي انًٍبعىاثػىهيٍم فػىثػىبَّطىهيٍم كىًقيلى اقٍػعيديكا )  الذم ثػىبَّطىهيٍم عنها إبرادتًو ٢بكمةو، كما بػىيػَّنىوي بقولًو

ًفيكيم لىٍو خىرىجيوا )  كىذا ا٣بركجي الذم الى يكوفي قد عىًلمى )جل كعبل( أىٍف لو كاف كيفى يكوفي، كما صىرَّحى بو يف قولًو (مىعى اٍلقىاًعًدينى 
نىةى   ( . مَّا زىاديككيٍم ًإالَّ خىبىاالن كىألىٍكضىعيوا ًخبلىلىكيٍم يػىبػٍغيونىكيمي اٍلًفتػٍ

 أما ا٣بلقي فإهنم ال يعلموفى من العلوـً إال ما عىلَّمىهيٍم خالقي السماكاًت كاألرًض )جل كعبل(.
 مدان يف ٝبيع أموران .أم : على هللا ال على غّبه توكلنا كاعت( َعَلى اَّللَِّ تَػوَكَّْلَنا ) 
 التوكل إسناد األمور كتفويضها إذل هللا ، مع العلم أنو ال يقع من ا٣بّب إال ما شاء هللا ، كال يصيب العبد من الشر إال ما كتب .و

 كلو فضائل ستأيت ابلفوائد إف شاء هللا .
نَػَنا َوبَػنْيَ قَػْوِمَنا اِبحْلَقِّ )   بيننا كبْب قومنا اب٢بق .أم : احكم ( رَبػََّنا افْػَتْح بَػيػْ
ُر اْلَفاَِتِنَي )   أم : ا٢باكمْب .( َوأَنَت َخيػْ
َاِسُروَف  ) ٱبرب تعاذل عن شدة كفر قـو شعيب كٛبردىم  (َوقَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَػْوِمِو لَِئِن اتػَّبَػْعُتْم ُ َعْيبًا ِإنَُّكْم ِإذًا خلَّ

بنا ًإنَّكيٍم ًإذنا  )كما جبلت عليو قلوهبم من ا٤بخالفة للحق، ك٥بذا أقسموا كقالوا  كعتوىم، كما ىم فيو من الضبلؿ، لىًئًن اتػَّبػىٍعتيٍم شيعىيػٍ
 ( .٣بىىاًسريكفى 

أم : (  نيَ َجاّتِِ ) الرجفة : الزلزلة القوية الٍب تؤدم إذل ٙبريك قوم عنيف .( فََأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِف َدارِِىْم َجاّتِنَي ) 
 موتى ، كل كاحد منهم منكب على كجهو ال ركح يف جسده .

ؾي الًَّذم أىصىابى قػىٍوـى شيعىٍيبو ذىكىرى تػىعىاذلى يف اأٍلىٍعرىاًؼ أىنَّوي رىٍجفىةه، كىذىكىرى يف ىيودو  نىا )   أىنَّوي صىٍيحىةه فىًإٍف ًقيلى: ا٥ٍبىبلى كىلىمَّا جىاءى أىٍمريانى ٪بىَّيػٍ
بنا  رًًىٍم جىاٜبًْبى شيعىيػٍ كىذىكىرى يف الشُّعىرىاًء أىنَّوي عىذىابي يػىٍوـً  ( كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي ًبرىٍٞبىةو ًمنَّا كىأىخىذىًت الًَّذينى ظىلىميوا الصٍَّيحىةي فىأىٍصبىحيوا يف ًدايى
 م ( .نَّوي كىافى عىذىابى يػىٍوـو عىًظيفىكىذَّبيوهي فىأىخىذىىيٍم عىذىابي يػىٍوـً الظُّلًَّة إً ، قاؿ تعاذل )  الظُّلَّةً 

: كىقىًد اٍجتىمىعى عىلىٍيًهٍم ذىًلكى كيلُّوي أى  : مىا قىالىوي اٍبني كىًثّبو رىًٞبىوي اّللَّي يف تػىٍفًسّبًًه قىاؿى صىابػىهيٍم عىذىابي يػىٍوـً الظُّلًَّة كىًىيى سىحىابىةه أىظىلَّتػٍهيٍم فىا١بٍىوىابي
رو  ، مثيَّ جىاءىتٍػهيٍم صىٍيحىةه ًمنى السَّمىاًء، كىرىٍجفىةه ًمنى اأٍلىٍرًض شىًديدىةه ًمٍن أىٍسفىلى ًمنػٍ ًفيهىا شىرىره ًمٍن انى هيٍم، فػىزىىىقىًت كى٥بىىبو كىكىىىجو عىًظيمو

ـي. اىػ ًمٍنوي. ا ، كىٟبىىدىًت اأٍلىٍجسى  اأٍلىٍركىاحي، كىفىاضىًت النػُّفيوسي
م الرجفة كما أرجفوا شعيبنا كأصحابو كتوعدكىم اب١ببلء، كما أخرب عنهم يف سورة أخرب تعاذل ىاىنا أهنم أخذهت قاؿ ابن كثري :

بنا كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي ًبرىٍٞبىةو ًمنَّا كىأىخىذىًت الًَّذينى ظىلىميوا الصَّ ) "ىود" فقاؿ رًًىٍم جىاٜبًً كىلىمَّا جىاءى أىٍمريانى ٪بىَّيػٍنىا شيعىيػٍ  (ْبى ٍيحىةي فىأىٍصبىحيوا يف ًدايى
ؤيانى أىٍك )  قو٥بم أهنم ٤با هتكموا بنيب هللا شعيب يف-كهللا أعلم -[ كا٤بناسبة يف ذلك ْٗ]ىود: أىصىبلتيكى أتىٍميريؾى أىٍف نػىتػٍريؾى مىا يػىٍعبيدي آابى

)  كقاؿ تعاذل إخبارا عنهم يف سورة الشعراء ، فجاءت الصيحة فأسكتتهم( أىٍف نػىٍفعىلى يًف أىٍموىالًنىا مىا نىشىاءي ًإنَّكى ألٍنتى ا٢بٍىًليمي الرًَّشيدي 
نىا ًكسىفنا )  كما ذاؾ إال ألهنم  قالوا لو يف سياؽ القصة (فىكىذَّبيوهي فىأىخىذىىيٍم عىذىابي يػىٍوـً الظُّلًَّة ًإنَّوي كىافى عىذىابى يػىٍوـو عىًظيمو  فىأىٍسًقٍط عىلىيػٍ

فأخرب أنو  أصاهبم عذاب يـو الظلة، كقد اجتمع عليهم ذلك كلو: أصاهبم عذاب يـو  ( ًمنى السَّمىاًء ] ًإٍف كيٍنتى ًمنى الصَّاًدًقْبى 
( ككىىج عظيم، مث جاءهتم صيحة من السماء كرجفة من األرض شديدة ْالظلة،" كىي سحابة أظلتهم فيها شرر من انر ك٥بىىب )
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  ( .يف دىارًًىٍم جىاٜبًْب فىأىٍصبىحيوا ) من أسفل منهم، فزىقت األركاح، كفاضت النفوس كٟبدت األجساد
ْ يَػْغنَػْوْا ِفيَها) ًبا َكَأف َلَّ  أم: كأهنم ٤با أصابتهم النقمة دل يقيموا بدايرىم الٍب أرادكا إجبلء الرسوؿ كصحبو منها.( الَِّذيَن َكذَّبُوْا ُ َعيػْ
 : موا فيها كدل ينزلوىا يومان من الدىر يقاؿ : يعِب كأف دل يقي( الذين كذبوا شعيبان كأف دل يغنوا فيها ) قولو تعاذل  قاؿ اخلازف

 غنيت اب٤بكاف أم أقمت بو.
  :كمعُب اآلية : الذين كذبوا شعيبان كأف دل يقيموا يف دارىم ، ألف هللا سبحانو استأصلهم ابلعذابوقاؿ الشوكاين . 
  :ىبلكهم كنزكؿ النقمة هبم كالتنبيو على العربة هبم فظ فيها لئلخبار عن قوة( لكىأىف دلٍَّ يػىٍغنػىٍواٍ ًفيهىاقولو تعاذل )قاؿ ابن عطية. 
  : الذين كىذَّبيوا شعيبنا دىمَّرىىيمي اّللَّي كأىلكهم إىبلكنا مستأصبلن حٌب كأهنم دل ييًقيميوا يف دارىم يومنا من اوقاؿ الشنقيطي : ٤بعُبى

:  ا .كأنو دل يكن يومنا م  الدىًر أبدنا كدل ييوجىديكا، كالذم زىاؿى زىكىاالن كيلًٌيِّا تقوؿي العربي
ًبا َكانُوْا ُىُم اخْلَاِسرِيَن )    بتداء خطاب ، كىو مبالغة يف الذـ كالتوبيخ كإعادة لتعظيم األمر كتفخيمو.ا( الَِّذيَن َكذَّبُوْا ُ َعيػْ

 ؿ .ك٤با قالوا : من اتبع شعيبان خاًسر قاؿ هللا ا٣باسركف ىم الذين قالوا ىذا القو 
هُ )   . فحْب ىلكوا توذل عنهم نبيهم شعيب  (ْم فَػتَػَوىلَّ َعنػْ
 بعد موهتم: ان ك٨باطب ان كموٖب ان معاتب(  َوقَاؿَ ) 
ل إليو ، كخالطت ػػػػػػأم: أكصلتها إليكم ، كبينتها حٌب بلغت منكم أقصى ما ٲبكن أف تص ( اَي قَػْوـِ َلَقْد أَبْػَلْغُتُكْم ِرَساالِت َرّبِّ ) 

 .أفئدتكم 
 فلم تقبلوا نصحي ، كال انقدُت إلرشادم ، بل فسقتم كطغيتم.( َوَنَصْحُت َلُكْم  )
أم: فكيف أحزف على قـو ال خّب فيهم، أاتىم ا٣بّب فردكه كدل يقبلوه كال يليق هبم إال الشر، ( َفَكْيَف آَسى َعَلى قَػْوـٍ َكاِفرِيَن  )

اللهم من ا٣بزم كالفضيحة ، كأم: شقاء كعقوبة أبلغ بك  فهؤالء غّب حقيقْب أف ٰبزف عليهم، بل يفرح إبىبلكهم ك٧بقهم. فعياذان 
 م ؟من أف يصلوا إذل حالة يتربأ منهم أنصح ا٣بلق ٥ب

  : ٨باطبان نفسو على طريقة التجريد ، إذ خطر لو خاطر ا٢بزف  (فكيف آسى على قـو كافرينقولو تعاذل )قاؿ ابن عا ور
هنم اختاركا ذلك ألنفسهم ، كألنو دل يَبؾ من ٙبذيرىم ما لو عليهم فدفعو عن نفسو أبهنم ال يستحقوف أف يؤسف عليهم أل

إف دل يؤمنوا  فلعلك ابخع نفسك على آَثرىم)ألقاه إليهم ألقلعوا عما ىم فيو فلم يبق ما يوجب أسفو كندامتو كقولو تعاذل 
 ( .فبل تذىب نفسك عليهم حسرات)كقولو  (هبذا ا٢بديث أسفان 

 الفوائد :
 التوحيد . التأكيد على أٮبية -ُ
 أف لكل نيب آية تدؿ على صدقو كنبوتو .-ِ
 حكمة هللا تعاذل يف عدـ ذكر آية نيب هللا شعيب . -ّ
 من أعظم ا١برائم ا٤بوجبة لعقوابت الدنيا كاآلخرة. ان كٖبس الناس أشياءىم عموم ان ،أف ٖبس ا٤بكاييل كا٤بوازين خصوص-ْ
، ك٥بذا كاف الزان من الشيخ أقبح من الشباب، كالكرب من الفقّب  جة إليها أعظمأف ا٤بعصية الواقعة ٤بن عدـ منو الداعي كا٢با-ٓ

أم: بنعم كثّبة، (  ًإيٌنً أىرىاكيٍم ًٖبىٍّبو ) أقبح من الغِب، كالسرقة ٩بن ليس ٗبحتاج أعظم من كقوعها من احملتاج؛ ٥بذا قاؿ شعيب لقومو
 مة.فأم أمر أحوجكم إذل ا٥بلع إذل ما أبيدم الناس بطرؽ ٧بر 

 دائمان أعداء اإلسبلـ ٰباكلوف بكل الطرؽ يف جعل دين اإلسبلـ معوجان أماـ الناس .-ٔ
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 أف من أساليب الدعوة الَبغيب كالَبىيب كما فعل شعيب عليو السبلـ . -ٕ
ما عند ا٢بث على الرضا ٗبا أعطى هللا، كاالكتفاء ٕببللو عن حرامو، كقصر النظر على ا٤بوجود عندؾ من غّب تطلع إذل   -ٖ

 الناس.
 كجوب التوكل على هللا ، كتفويض األمور إليو ، كخاصة يف نصرة ا٢بق ك٧باربة أىل الزيغ كالفساد .-ٗ

 كالتوكل على هللا لو فضائل :
 أكالن : أنو سبب لدخوؿ ا١بنة .

تيوي زىادىتٍػهيٍم ًإٲبىاانن كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى . الًَّذينى قاؿ تعاذل ) ًإ٭بَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اّللَّي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىإً  ذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آايى
ةى كى٩بَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى . أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حىقِّا ٥بىيٍم دىرىجىاته ًعٍندى رىهبًًٌ   ميه ( .ٍم كىمىٍغًفرىةه كىرًٍزؽه كىرً ييًقيميوفى الصَّبلى

. أٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا نًٍعمى أىٍجري اٍلعىاًمًلْبى كقاؿ تعاذل ) كىالًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت لىنػيبػىٌوًئػىنػَّهيٍم ًمنى ا١بٍىنًَّة غيرىفنا ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا ا
 الًَّذينى صىبػىريكا كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى ( .

يػٍره كىأىبٍػقىى لًلًَّذينى آمىنيوا كقاؿ ت نٍػيىا كىمىا ًعٍندى اّللًَّ خى  كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى ( .عاذل ) فىمىا أيكتًيتيٍم ًمٍن شىٍيءو فىمىتىاعي ا٢بٍىيىاًة الدُّ
 ) ... يدخل من أمٍب سبعوف ألفان ا١بنة بغّب حساب كال عذاب ، ... كعلى رهبم يتوكلوف ( . كقاؿ 

 ) يدخل ا١بنة أقواـ أفئدهتم مثل أفئدة الطّب ( .  ؿ كقا
 حكى النوكم يف ىذا ا٢بديث : أف ا٤براد هبؤالء القـو ىم ا٤بتوكلوف .

 اثنياً : أىل التوكل ىم أىل زلبة هللا عز وجل .
بُّ اٍلميتػىوىكًًٌلْب ( قاؿ تعاذل )  . فىًإذىا عىزىٍمتى فػىتػىوىكٍَّل عىلىى اّللًٌ ًإفَّ اّلٌلى ٰبًي

 : التوكل من  يم أنبياء هللا ورسلو وأوليائو .لثاً اث
بػيرى عىلىٍيكيم مَّقىاًمي كىتىذٍ  (.قاؿ تعاذل يف نوح )كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى نيوحو ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو ايى قػىٍوـً ًإف كىافى كى ًت اّللًٌ فػىعىلىى اّللًٌ تػىوىكٍَّلتي  ًكًّبم ًَبايى

( . تػىوىكٍَّلتي عىلىى اّللًٌ رىيبًٌ كىرىبًٌكيم مَّا ًمن دىآبَّةو ًإالَّ ىيوى آًخذه بًنىاًصيىًتهىا ًإفَّ رىيبًٌ عىلىى ًصرىاطو مُّ كقاؿ تعاذل عن ىود  )ًإيٌنً   ٍستىًقيمو
 : أىل التوكل ىم أىل اإلؽلاف .رابعاً 

تيوي زىادىتٍػهيٍم ًإٲبىاانن كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى ( .قاؿ تعاذل ) ًإ٭بَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اّلٌلي كىًجلىٍت قػيلي   وبػيهيٍم كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آايى
 كقاؿ تعاذل ) كىعىلىى اّللًَّ فػىٍليػىتػىوىكًَّل اٍلميٍؤًمنيوفى ( أم : كعلى هللا كحده فليعتمد كٍليثق ا٤بؤمنوف .

اف ، فدؿ على انتفاء اإلٲباف عند انتفائو ، ككلما قوم توكل العبد كاف إٲبانو أقول ، فجعل التوكل شرطان يف اإلٲبقاؿ ابن القيم :  
 كإذا ضعف اإلٲباف ضعف التوكل ، كإذا كاف التوكل ضعيفان كاف دليبلن على ضعف اإلٲباف كال بد .

 : التوكل على هللا رللبة للرزؽ . خامساً 
 على هللا حق تػوكلو لرزقكم كما يرزؽ الطّب تغدك ٟباصان كتركح بطاانن(  )لو أنكم تتوكلوف قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  عن عمر 
 ادلتوكلوف ليس عليهم للشيطاف سبيل .: سادساً 

 قاؿ تعاذل ) ًإنَّوي لىٍيسى لىوي سيٍلطىافه عىلىى الًَّذينى آمىنيوٍا كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى ( .
 : ادلتوكلوف هللا حسبهم وكافيهم .بعاً سا

 قاؿ تعاذل )كىمىن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اّللًَّ فػىهيوى حىٍسبيوي ( .
فقاؿ )كمن يتوكل على هللا  جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسو، كجعل جزاء التوكل عليو نفس كفايتو لعبده،: قاؿ بعض السلف
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كحسبو  كايف عبده ا٤بتوكل عليو،  من األجر، كما قاؿ يف األعماؿ، بل جعل نفسو سبحانو كدل يقل: نؤتو كذا ككذا فهو حسبو(
 )بدائع الفوائد( ١بعل لو ٨برجان، ككفاه كنصره .  ككاقيو، فلو توكل العبد على هللا حق توكلو ككادتو السموات كاألرض كمن فيهن

 : أىل التوكل على هللا ىم أىل العزة واالستعالء . اثمناً 
 اّلٌلى عىزًيزه حىًكيمه ( . قاؿ تعاذل ) كىمىن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اّللًٌ فىًإفَّ 

 . كالتوكل ال ينايف فعل األسباب 
ًنيِّا قاؿ تعاذل )   ( مع أنو تعاذل لو أراد أسقطو ٥با بدكف ىز منها .كىىيٌزًم ًإلىٍيًك ًٔبًذًٍع النٍَّخلىًة تيسىاًقٍط عىلىٍيًك ريطىبنا جى

بو كىاًحدو كىاٍدخيليوٍا ًمٍن أىبٍػوىابو مُّتػىفىٌرًقىةو كىمىا أيٍغًِب عىنكيم مًٌنى اّللًَّ ًمن  كىقىاؿى ايى بىًِبَّ الى تىٍدخيليواٍ كمن أكضح األدلة قوؿ يعقوب )  ًمن ابى
 ( . تػىوىكٍَّلتي كىعىلىٍيًو فػىٍليػىتػىوىكًَّل اٍلميتػىوىكًٌليوفى  شىٍيءو ًإًف ا٢بٍيٍكمي ًإالَّ ّلًلًٌ عىلىٍيوً 

بو كىاًحدو )   كىمىا أيٍغًِب عىنكيم مًٌنى اّللًَّ ًمن شىٍيءو ًإًف ا٢بٍيٍكمي ًإالَّ ّلًلًٌ عىلىٍيوً ( ٧بافظة عليهم من العْب مث قاؿ )  ايى بىًِبَّ الى تىٍدخيليوٍا ًمن ابى
 ( . تػىوىكٍَّلتي كىعىلىٍيًو فػىٍليػىتػىوىكًَّل اٍلميتػىوىكًٌليوفى 

 فقد أخذ ابلسبب كا٢بيطة ، كصرح ابف االعتماد على هللا كحده .
  : فعلى حسن ظنك بربك كرجائك لو ، يكوف توكلك عليو ، كلذلك فسر بعضهم التوكل ٕبسن الظن ابهلل . قاؿ ابن القيم أيضان 

 التحقيق: أف حسن الظن بو يدعوه إذل التوكل عليو إذ ال يتصور التوكل على من ساء ظنو بو، كال التوكل على من ال يرجوه.
إال خاب ظنو فيو ، فإنو مشرؾ ، قاؿ تعاذل ) كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبّللًَّ فىكىأى٭بَّىا خىرَّ  قاؿ شيخ اإلسبلـ : كما رجا أحده ٨بلوقان أك توكل عليو

اًء فػىتىٍخطىفيوي الطَّيػٍري أىٍك تػىٍهًوم ًبًو الرًٌيحي يف مىكىافو سىًحيقو ( .  ًمنى السَّمى
 . من سره أف يكوف أقول الناس فليتوكل على هللاوقاؿ : 

 ل كالطفل ال يعرؼ شيئان أيكم إليو إال ثدم أمو ، كذلك ا٤بتوكل ال أيكم إال إذل ربو سبحانو .كقاؿ بعض العارفْب : ا٤بتوك
 ككاف مأموران إبزالتو ألزالو . كلو توكل العبد على هللا حق توكلو يف إزالة جبل عن مكانو ،-رٞبو هللا  –كقاؿ ابن القيم 

 : على خصاؿ أربعة :قاؿ  قيل ٢باُت األصم :  على ما بنيت أمرؾ يف التوكل ؟
 أف عملي ال يعملو غّبم ... فأان مشغوؿ بو . كعلمت      علمت أف رزقي ال أيكلو غّبم ... فاطمأنت بو نفسي .

 كعلمت أين ال أخلو من عْب هللا ... فأان مستحيو منو .                   أابدره . كعلمت أف ا٤بوت أييت بغتة ... فأان
 لن على غّب هللا فيكلك هللا إذل من اتكلت عليو .قاؿ بعض العلماء ال تتك

 قاؿ منصور بن عمار : قلوب ا٤بتوكلْب أكعية الرضا .
 كقاؿ بعضهم : عبلمة التوكل انقطاع ا٤بطامع : أم يف ا٣بلق كاألسباب .

 خر : التوكل إسقاط رؤية الوسائط كالتعلق أبعلى العبلئق .آكقاؿ  
ىم كينهاىم من ٛباـ قبوؿ الناس لو: أنو إذا أمرىم بشيء أف يكوف أكؿ الفاعلْب لو، كإذا كمنها: أف الناصح للخلق الذم أيمر 

 ( . كىمىا أيرًيدي أىٍف أيخىالًفىكيٍم ًإذلى مىا أىنٍػهىاكيٍم عىٍنوي )هناىم عن شيء كاف أكؿ التاركْب؛ لقوؿ شعيب: 
 ذـ من أيمر الناس ابلطاعة كالرب كال يفعل ذلك .-َُ

بػي   رى مىٍقتان ًعٍندى اّللًَّ أىٍف تػىقيوليوا مىا ال تػىٍفعىليوفى ( .قاؿ تعاذل )كى
) ٯباء ابلرجل يـو القيامة فيلقى يف النار فتندلق بو أقتابو، فيدكر هبا يف النار كما يدكر  عن أسامة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

ان اب٤بعركؼ كتنهاان عن ا٤بنكر ؟ فيقوؿ: كنت ا٢بمار برحاه، فيطيف بو أىل النار فيقولوف: اي فبلف ما أصابك، أدل تكن أتمر 
 . آمركم اب٤بعركؼ كال آتيو، كأهناكم عن ا٤بنكر كآتيو (  ركاه البخارم كمسلم
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: ) مررت ليلة أسرم يب على قـو تقرض شفاىهم ٗبقاريض من انر، قاؿ:  ، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن أنس بن مالك 
ىل الدنيا ٩بن كانوا أيمركف الناس ابلرب كينسوف أنفسهم كىم يتلوف الكتاب أفبل قلت من ىؤالء ؟ قالوا: خطباء أمتك من أ

 . ركاه أٞبد(  يعقلوف
ْلَنا َمَكاَف السَّ ٜٗ)َوَما َأْرَسْلَنا ِف قَػْريٍَة مِّن نَّيبٍّ ِإالَّ َأَخْذََّ َأْىَلَها اِبْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَف )  يَِّئِة احْلََسَنَة َحىتَّ ( ُثَّ بَدَّ

 ( . (َٜ٘عَفوْا وَّقَاُلوْا َقْد َمسَّ آاَبءََّ الضَّرَّاء َوالسَّرَّاء فََأَخْذََُّىم بَػْغَتًة َوُىْم اَل َيْشُعُروَف )
 [ . ٓٗ – ْٗ] األعراؼ : 

-------------- 
 فكذبوه أىلها .(  َوَما َأْرَسْلَنا ِف قَػْريٍَة مِّن نَّيبٍّ ) 
 أم : عاقبنا .(  الَّ َأَخْذََّ إِ  )
 ما يصيبهم يف أبداهنم من أمراض كأسقاـ. ( َأْىَلَها اِبْلَبْأَساء )
 . ما يصيبهم من فقر كحاجة ك٫بو ذلك( َوالضَّرَّاء  )
 أم: يدعوف كٱبشعوف كيبتهلوف إذل هللا تعاذل يف كشف ما نزؿ هبم.(  لََعلَُّهْم َيضَّرَُّعوفَ )  

 . من الذم أراد هللا منهم ان ، فما فعلوا شيئ نو ابتبلىم ابلشدة ليتضرعواكتقدير الكبلـ: أ
 كمعناه : لكي يدعوا رهبم كيؤمنوا ،  : لكي يتضرعوا ، فأدغمت التاء يف الضاد كأقيم التشديد مقامو يقاؿ السمرقند

 م .ابلرسل كيعرفوا ضعف معبودى
 كمقصود اآلية : إعبلـ النيب :  قاؿ ابن اجلوزي  ًَّة هللا يف ا٤بكذًٌبْب ، كهتديد قريشبسن . 
 ٍلنىا يًف  قولو تعاذل ) قاؿ أبو السعود إشارةه إٝبالية إذل بياف أحواًؿ سائًر األمم إثرى بياف أحواًؿ األمًم  ( قػىٍريىةو ٌمن نَّيبٌو  كىمىا أىٍرسى

 .ا٤بذكورة تفصيبلن 
 هنم .إذا دل يفد فيهم ، كاستمر استكبارىم ، كازداد طغيا( ُثَّ ) 
ْلَنا َمَكاَف السَّيَِّئِة احلََْسَنَة َحىتَّ َعَفْوا ) بَ  ، كمن فقر  ، كمن مرض كسقم إذل صحة كعافية إذل رخاء أم: حولَّنا ا٢باؿ من شدة (دَّ

 . أم: كثركا ككثرت أموا٥بم كأكالدىم، يقاؿ: عفا الشيء إذا كثر( حىٌبَّ عىفىٍوا  ) إذل غُب، ليشكركا على ذلك، فما فعلوا
 مث بْب تعاذل أف تدبّبه يف أىل القرل ال ٯبرم على ٭بط كاحد ، كإ٭با يدبرىم ٗبا يكوف إذل اإلٲباف أقرب فقاؿ :  قاؿ الرازي

ٍلنىا مىكىافى السيئة ا٢بسنة) ، ألف كركد النعمة يف البدف كا٤باؿ بعد البأساء كالضراء، يدعو إذل االنقياد كاالشتغاؿ ابلشكر (مثيَّ بىدَّ
 : أنو تعاذل أخرب أنو أيخذ أىل ا٤بعاصي ابلشدة اترة ، كابلرخاء أخرل.كا٤بعُب 

 م .من جهلهم كغفلته( َوقَاُلوا ) 
يقوؿ تعاذل: ابتبلىم  هبذا كىذا ليتضرعوا كيينيبوا إذل هللا، فما ٪بىىع فيهم ال ىذا كال ىذا، كال  (َقْد َمسَّ َآاَبَءََّ الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء ) 

ا كال هبذا بل قالوا: قد مسنا من البأساء كالضراء، مث بعده من الرخاء مثل ما أصاب آابءان يف قدمي الدىر، كإ٭با ىو انتهوا هبذ
كىذا ٖببلؼ حاؿ ا٤بؤمنْب الذين ،  ، كال استشعركا ابتبلء هللا ٥بم يف ا٢بالْب ، كدل يتفطنوا ألمر هللا فيهم الدىر اترات كاترات

عجبنا للمؤمن، ال يقضي هللا لو قضاء إال كاف خّبنا )  كيصربكف على الضراء، كما ثبت يف الصحيح ، يشكركف هللا على السراء
فا٤بؤمن من يتفطن ٤با ابتبله هللا بو من السراء ان لو ( لو، كإف أصابتو سىراء شكر فكاف خّبنا لو، كإف أصابتو ضىرَّاء صىربى فكاف خّب 

 ء .كالضرا
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  : ية دل تزؿ موجودة يف األكلْب كالبلحقْب، اترة يكونوف يف سراء كاترة يف ضراء، كاترة يف أم: ىذه عادة جار قاؿ السعدي
فرح، كمرة يف ترح، على حسب تقلبات الزماف كتداكؿ األايـ، كحسبوا أهنا ليست للموعظة كالتذكّب، كال لبلستدراج كالنكّب 

 ب إليهم، أخذانىم ابلعذاحٌب إذا اغتبطوا، كفرحوا ٗبا أكتوا، ككانت الدنيا، أسر ما كانت 
 ءىانى الضَّرَّاءي كالسَّرَّآءي : قولو تعاذل )  قاؿ ادلاوردي الشدة كالرخاء يعنوف ليس البأساء كالضراء عقوبة : أم ( كَّقىاليٍوا قىٍد مىسَّ ءىاابى

 ان .على تكذيبك كإ٭با ىي عادة هللا يف خلقو أف بعد كل خصب جدابن كبعد كل جدب خصب
  فنحن مثلهم ، يصيبنا ما أصاهبم ، يعِب : أهنم أرادكا ( كقالوا قد مٌس آابءان الضراء كالسراء  : قولو تعاذل ) يقاؿ ابن اجلوز

 ة .أف ىذا دأب الدىر ، كليس بعقوب
ة أخذانىم فجأ أم: أخذانىم ابلعقوبة بغتة، أم: على بغتة منهم، كعدـ شعور منهم، أم:(  فََأَخْذََُّىْم بَػْغَتًة َوُىْم اَل َيْشُعُروفَ ) 
. 

ىيٍم بػىٍغتىةن  : قولو تعاذل ) قاؿ القرطيب  أم فجأة ليكوف أكثر حسرة. (فىأىخىٍذانى
 الفوائد :

 إثبات أرساؿ الرسل لؤلمم لتبليغهم كإقامة ا٢بجة . -ُ
 أيخذ أىل ا٤بعاصي ابلشدة اترة ، كابلرخاء أخرل.أف هللا  -ِ
 م يرجعوف .رٞبة هللا بعباده حيث ينوع ٥بم اآلايت كيصرفها لعله -ّ
 ذـ من دل يعترب كال يتعظ ، كينسب ذلك للزماف كالدىر . -ْ
 على ا٤بسلم أف يعترب ٗبا يرل كيسمع ٩با ٰبل اب٤بكذبْب . -ٓ
 كعليو أيضان أف يعترب فيشكر النعم الٍب أنعم هللا عليو . -ٔ
 (( ٜٙ َن السََّماء َواأَلْرِض َوَلِكن َكذَّبُوْا فََأَخْذََُّىم ِبَا َكانُوْا َيْكِسُبوفَ َوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتػََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَػرََكاٍت مِّ )

 [ . ٔٗ] األعراؼ : 
----------- 
 أم: آمنت قلوهبم ٗبا جاءهتم بو الرسل، كصدقت بو كاتبعتو، كاتقوا بفعل الطاعات كترؾ ( َوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتػََّقْوا )

 أم: قطر السماء كنبات األرض.( لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السَّمىاًء كىاألٍرًض   احملرمات
 ( أم : كلكن كذبوا رسلو . َوَلِكْن َكذَّبُوا )
.:  أم ( فََأَخْذََُّىْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوفَ )   فعاقبناىم اب٥ببلؾ على ما كسبوا من ا٤بآمث كاحملاـر
 كىناؾ أسباابن للرزؽ :باب الرزؽ كحلوؿ الربكات اإلٲباف كالتقول ، أف من أس -ُ

 التوكل . أواًل :
 كما يرزؽ الطّب ( .) لو أنكم تتوكلوف على هللا حق توكلو لرزقكم   قاؿ 

 االستغفار كالتوبة . اثنياً :
ًٍددٍكيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًنْبى كىٯبىٍعىٍل لىكيٍم جىنَّاتو كىٯبىٍعىٍل  قاؿ تعاذل ) فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ًإنَّوي كىافى غىفَّاران . يػيٍرًسلً  السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران . كىٲبي

 .   لىكيٍم أىنٍػهىاران (
 دٍكيٍم قػيوَّةن ًإذلى قػيوًَّتكيٍم ( .كقاؿ تعاذل ) كايى قػىٍوـً اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم مثيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًو يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىيىزً 
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 قاؿ القرطيب : يف ىذه اآلية كالٍب يف ىود دليل على أف االستغفار ييستنزؿ بو الرزؽ كاألمطار .
 التقول . اثلثاً :

 قاؿ تعاذل ) كىمىٍن يػىتًَّق اّللَّى ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجان . كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي ال ٰبىٍتىًسبي ( .
ىيٍم ٗبىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى(.اذل )كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض كىلىًكٍن كى كقاؿ تع  ذَّبيوا فىأىخىٍذانى
 التفرغ للعبادة . رابعاً :

اي ابن آدـ ! تفرغ لعباديت أمؤل صدرؾ غُب ، كأسد فقرؾ ، كإف ال تفعل  قاؿ ) إف هللا تعاذل يقوؿ : عن أيب ىريرة . عن النيب 
 مؤلت يدؾ شغبلن كدل أسد فقرؾ( ركاه الَبمذم .

 ا٤بتابعة بْب ا٢بج كالعمرة . خامساً :
ث ا٢بديد ) اتبعوا بْب ا٢بج كالعمرة ، فإهنما ينفياف الفقر كالذنوب كما ينفي الكّب خب عن عبد هللا بن مسعود . قاؿ : قاؿ 

 كالذىب كالفضة ( ركاه الَبمذم .
 صلة الرحم . سادساً :

 ) من أحب أف يبسط لو يف رزقو كينسأ لو يف أثره فليصل رٞبو ( متفق عليو . عن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 اإلنفاؽ يف سبيل هللا تعاذل . سابعاً :

يػٍري الرَّازًًقْبى ( . قاؿ تعاذل ) كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى ٱبيًٍلفيوي   كىىيوى خى
قاؿ ابن كثّب : أم مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم بو كأابحو لكم فهو ٱبلفو عليكم يف الدنيا ابلبدؿ ، كيف اآلخرة اب١بزاء 

 كالثواب كما ثبت يف ا٢بديث .
ٍميريكيٍم اًبٍلفىٍحشىاًء كى  أيى  اّللَّي يىًعديكيٍم مىٍغًفرىةن ًمٍنوي كىفىٍضبلن ( .كقاؿ تعاذل ) الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كى

( يقوؿ : ال تنفق مالك كأمسكو لك شٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى قاؿ ابن عباس يف تفسّب اآلية : اثناف من هللا ، كاثناف من الشيطاف )ال
ٍميريكيٍم اًبٍلفىٍحشىاًء ( ) كىاّللَّي يىًعديكيٍم  فإنك ٙبتاج إليو ، ) أيى  .مىٍغًفرىةن ًمٍنوي ( على ىذه ا٤بعاصي ) كىفىٍضبلن ( يف الرزؽ كى

 ا٤بهاجرة يف سبيل هللا . اثمناً :
ٍد يف اأٍلىٍرًض ميرىاغىمان كىًثّبان كىسىعىةن ( . ًبيًل اّللًَّ ٯبًى  قاؿ تعاذل ) كىمىٍن يػيهىاًجٍر يف سى

 : أك٥بما : مراغمان كثّبان ، كَثنيهما : سعة . ففي ىذه اآلية كعد هللا تعاذل أف من ىاجر يف سبيلو سيجد أمرين
كا٤براد ابألمر األكؿ كما يقوؿ الرازم : ) مراغمان ( كمن يهاجر يف سبيل هللا إذل بلد آخر ٯبد يف أرض ذلك البلد من ا٣بّب 

 كالنعمة ما يكوف سببان لرغم أنف أعدائو الذين كانوا معو يف بلدتو األصلية .
 ) سعة ( السعة يف الرزؽ . كا٤براد ابألمر الثاين

كتكوف عقوبة لو ،  ففي اآلية دليل على أف الكفاية كالسعة يف الرزؽ من السعادة إذا كاف ا٤برء شاكران قاؿ السمرقندم :  -ِ
 إذا دل يكن شاكران.

 أف التكذيب سبب ٥ببلؾ األمم كعذاهبا . -ّ
 أف هللا ال يهلك أحدان إال بسبب ذنبو . -ْ
 كجوب التصديق ابلرسل . -ٓ
 انتقاـ هللا من ا٤بكذبْب . شدة -ٔ
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ًَ َوُىْم ََنئُِموَف ) ) ( ٜٛ( َأَو َأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأف َيَْتِيَػُهْم  َُْسَنا ُضًحى َوُىْم يَػْلَعُبوَف )َٜٚأفََأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأف َيَْتِيَػُهْم  َُْسَنا بَػَيا
 ( . (ٜٜ ِإالَّ اْلَقْوـُ اخْلَاِسُروَف )َأفََأِمُنوْا َمْكَر اَّللَِّ َفالَ َيََْمُن َمْكَر اَّللَِّ 

 [ٕٗ – ٗٗ . ] 
--------- 

 ه :مث قاؿ تعاذل ٨بوفنا ك٧بذرنا من ٨بالفة أكامره، كالتجرؤ على زكاجر 
 .أم: الكافرة  (َأفََأِمَن َأْىُل اْلُقَرى  ) 
 عيد كهتديد كزجر ، كا٤براد ابلقرل مكة كما ىو استفهاـ ٗبعُب اإلنكار كفيو ك ( أفأمن أىل القرل  )قولو تعاذل :  قاؿ اخلازف

 ا .حو٥با ، كقيل : ىو عاـ يف كل أىل القرل الذين كفركا ككذبو 
 . أم: عذابنا كنكالنا( َأْف َيَْتِيَػُهْم  َُْسَنا  )
 . أم: ليبلن  (بياَ  ) 
 أم : يف غفلة .( َوُىْم ََّئُِموَف  )
 الضحى كقت ارتفاع النهار .(  ُهْم  َُْسَنا ُضًحىَأَوَأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأْف َيَْتِيػَ )  
 . أم: يف حاؿ شغلهم كغفلتهم (َوُىْم يَػْلَعُبوَف )  

أف هللا )جل كعبل( قادر على إىبلكهم يف الليل يف حالة نومهم، كإىبلكهم يف أكؿ النهار يف حالة ٥بوىم كلعبهم، كيف كا٤بعُب : 
 م ؟و كقدرتو على إىبلكهأيمنوف مكره مع الكفر بو ... كتكذيب رسل

 ، كاالستفهاـ إنكارم ؟أم: أبسو كنقمتو كقدرتو عليهم كأخذه إايىم يف حاؿ سهوىم كغفلتهم  (َأفَأَِمُنوا َمْكَر اَّللَِّ  ) 
ت كىو ميٍشًفق كىًجل ك٥بذا قاؿ ا٢بسن البصرم، رٞبو هللا: ا٤بؤمن يعمل ابلطاعا (َفال َيََْمُن َمْكَر اَّللَِّ ِإال اْلَقْوـُ اخْلَاِسُروَف  )

 خائف، كالفاجر يعمل اب٤بعاصي كىو آمن.
 . األمن من مكر هللا : ىو الغفلة عن عقوبتو مع اإلقامة على موجبها كىي احملرمات 
 : حكم األمن من مكر هللا : حراـ ، كداللتو من ىذه اآلية من كجهْب 

 يتضمن ذمهم على ما اقَبفوه ، كالذـ دليل على التحرمي .( ألنو استفهاـ إنكارم  َأفََأِمُنوا َمْكَر اَّللَِّ أواًل : )
 ( ألنو جعلو سببان ٣بسراهنم ، كما أنتج خسران فهو ٧بـر مبائن لتعظيم هللا . ِإال اْلَقْوـُ اخْلَاِسُروفَ اثنياً : ) 

 منا على ما معو من كىذه اآلية الكرٲبة فيها من التخويف البليغ، على أف العبد ال ينبغي لو أف يكوف آ:  قاؿ السعدي
 اإلٲباف.

بل ال يزاؿ خائفا كجبل أف يبتلى ببلية تسلب ما معو من اإلٲباف، كأف ال يزاؿ داعيا بقولو: ) اي مقلب القلوب ثبت قليب على 
فليس  –كلو بلغت بو ا٢باؿ ما بلغت  –دينك ( كأف يعمل كيسعى، يف كل سبب ٱبلصو من الشر، عند كقوع الفًب، فإف العبد 

 يقْب من السبلمة.على 
 الفوائد :

 كجوب ا٣بوؼ من مكر هللا . -ُ
 ا٢بذر من النعم الٍب ٯبعلها هللا للعبد ، لئبل تكوف استدراجان .-ِ
 األمن من مكر هللا سبب للهبلؾ .-ّ
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 .ٙبرمي األمن من مكر هللا -ْ
 كجوب ا٣بوؼ من هللا ، كمن عقابو كانتقامو . -ٓ

 ىػػػػػػٖٚٗٔ/ رمضاف /  ٙٔ
َناُىم ِبُذنُوهِبِْم َوَنْطَبُع َعَلى قػُ َأوَ  )  (  (ُٓٓٔلوهِبِْم فَػُهْم اَل َيْسَمُعوَف )ََلْ يَػْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَف اأَلْرَض ِمن بَػْعِد َأْىِلَها َأف لَّْو َنَشاء َأَصبػْ

 [ . ََُ] األعراؼ : 
------------ 

يقوؿ تعاذل: أك دل نبْبًٌ للذين يستخلفوف يف األرض من بعد إىبلؾ آخرين ( ِد َأْىِلَهاَأَوَلَْ يَػْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَف األَْرَض ِمن بَػعْ ) 
 . مقبلهم كانوا أىلها، فساركا سّبهتم، كعملوا أعما٥بم، كعتوا على رهب

َناُىْم ِبُذنُوهِبِْم  )  . يقوؿ: أف لو نشاء فعلنا هبم كما فعلنا ٗبن قبلهم( َأْف َلْو َنَشاُء َأَصبػْ
 أم: أك دل يتبْب كيتضح لؤلمم الذين كرثوا األرض، بعد إىبلؾ من قبلهم بذنوهبم، مث عملوا كأعماؿ أكلئك : عدي قاؿ الس

 أك دل يهتدكا أف اّلٌل، لو شاء ألصاهبم بذنوهبم، فإف ىذه سنتو يف األكلْب كاآلخرين. ا٤بهلكْب؟
لى  كما قاؿ تعاذل ) تو ألكرل النػُّهىى أىفػىلىٍم يػىٍهًد ٥بىيٍم كىٍم أىٍىلىٍكنىا قػىبػٍ  ( .هيٍم ًمنى اٍلقيريكًف ٲبىٍشيوفى يف مىسىاًكًنًهٍم ًإفَّ يًف ذىًلكى آلايى

تو  ) كقاؿ تعاذل   ( .أىفىبل يىٍسمىعيوفى أىكىدلٍى يػىٍهًد ٥بىيٍم كىٍم أىٍىلىٍكنىا ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ًمنى اٍلقيريكًف ٲبىٍشيوفى يف مىسىاًكًنًهٍم ًإفَّ يًف ذىًلكى آلايى
تيٍم يف مىسىاًكًن الًَّذينى ظىلىميوا أىنٍػفيسىهي  تعاذل )كقاؿ  نػٍ ى لىكيٍم كىٍيفى فػىعىٍلنىا هًبًٍم أىكىدلٍى تىكيونيوا أىٍقسىٍمتيٍم ًمٍن قػىٍبلي مىا لىكيٍم ًمٍن زىكىاؿو . كىسىكى ٍم كىتػىبػىْبَّ

 ( .كىضىرىبٍػنىا لىكيمي األٍمثىاؿى 
سُّ ًمنػٍهيٍم ًمٍن أىحىدو أىٍك تىٍسمىعي ٥بىيٍم رًٍكزنا كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا قػىبػٍ  )  كقاؿ تعاذل  أم: ىل ترل ٥بم شخصنا أك تسمع ٥بم ( .لىهيٍم ًمٍن قػىٍرفو ىىٍل ٙبًي

؟  صواتن
 .يقوؿ: ك٬بتم على قلوهبم ( َوَنْطَبُع َعَلى قُػُلوهِبِْم  )

إذا ختمتها كطبعت عليها ال ٱبرج شيء ٩با فيها ،  كالطبع : معناه ا٣بتم عليو كاالستيثاؽ منو حٌب ال يصل إليو خّب ، كالقاركرة
 كال يصل إليها شيء آخر .

 . فإف قيل كيف يطبع هللا على قلوهبم ؟ نقوؿ ىذا بسبب ذنوهبم ككفرىم 
 ( . بىٍل طىبىعى اّللَّي عىلىيػٍهىا ًبكيٍفرًًىمٍ قاؿ تعاذل ) 

 ( . ان يًف قػيليوهًبًم مَّرىضه فػىزىادىىيمي اّللَّي مىرىضكقاؿ تعاذل ) 
 ( . فػىلىمَّا زىاغيوا أىزىاغى اّللَّي قػيليوبػىهيمٍ كقاؿ تعاذل ) 

 كيف ىذا أف الكفر كا٤بعاصي سبب للطبع على القلب كالرين ، كا٢بسنات كالطاعات سبب للهدل .
  : ية أخرل فالعبد إذا آمن ابلكتاب كاىتدل بو ٦بمبلن كقًبل أكامره كصدؽ أبخباره ، كاف ذلك سببان ٥بداقاؿ ابن القيم

ٙبصل لو على التفصيل ، فإف ا٥بداية ال هناية كلو بلغ العبد فيها ما بلغ ، فكلما اتقى العبد ربو ارتقى إذل ىداية أخرل ، 
 فهو يف مزيد ىداية ما داـ يف مزيد من التقول .

( فهداىم أكالن لئلٲباف ، فلما آمنوا ىداىم لئلٲباف ىداية بعد اهًنًٍم ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت يػىٍهًديًهٍم رىبػُّهيٍم إبًًٲبى قاؿ تعاذل )
ٍكا ىيدلن ىداية ، كنظّب ىذا قولو تعاذل )   .(ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف تػىتػَّقيوا اّللَّى ٯبىٍعىٍل لىكيٍم فػيٍرقىاانن ( كقولو تعاذل )كىيىزًيدي اّللَّي الًَّذينى اٍىتىدى

ما يعطيهم من النور الذم يفرقوف بو بْب ا٢بق كالباطل ، كالنصر كالعز الذم يتمكنوف بو من إقامة ا٢بق ككسر الباطل كمن الفرقاف 
 . 
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 موعظة كال تذكّبنا. (فَػُهْم ال َيْسَمُعوَف  ) 
 عىٍتوي أيذينيو فوىعىا هي قػىٍلبيوي. كييطلق السمع على السمع يف القرآف كيف اللغة ييطلق إطبلقْب: ييطلق السمع على ما ٠بعو اإلنساف ك٠بًى

دىهي »القبوؿ كاالستجابة، كمن إطبلؽ السمع على القبوؿ كاالستجابة: قولو يف الصبلة:  عى هللاي لًمىٍن ٞبًى أم: ٤بن أطاعو « ٠بًى
 فاستجاب لو. 

السمع ا٤بنفي ىنا ىو ٠بع الطاعة (  فػىهيٍم الى يىٍسمىعيوفى )  فالعرب تقوؿ: ٠بعنا كطاعة. أم: إجابة كقبوالن، كمنو ىذه اآلية. فقولو
كالقبوؿ. أم: إف هللا إذا طبع على القلوب فاأل٠باع تسمع كلكن ذلك السمع ال ينشأ منو طاعة كال قبوؿ، كهللا )جل كعبل( بْب 

 : أنو إذا كقع على القلوب مثل ىذا الطبع كما جرل ٦براه أهنم ال يستطيعوف أف يسمعيوا. كنفي االستطاعة ذكره يف آايت
 فنفى عنهم استطاعة السمع. ( مىا كىانيوٍا يىٍستىًطيعيوفى السٍَّمعى كىمىا كىانيوٍا يػيٍبًصريكفى )  كقولو  

 ( . الًَّذينى كىانىٍت أىٍعيػينػيهيٍم يف ًغطىاء عىن ذًٍكرًم كىكىانيوا الى يىٍستىًطيعيوفى ٠بىٍعنا) ككقولو: 
كىذه االستطاعة نفيها إ٭با ىو ٕبسب مشيئة هللا من معاقبة اإلنساف (  فى سىًبيبلن فىبلى يىٍستىًطيعيو )  ( يف الفرقاف جل كعبل كقاؿ ) 

 . على ذنب
 الفوائد :

 هتديد ككعيد لؤلمم الٍب استمرت على تكذيبها ككفرىا ، كأنو هللا قادر أف يوقع هبا ما أكقع ابألمم ا٤باضية . -ُ
 حكمة هللا يف إىبلؾ كل من كذب كطغى . -ِ
 لبو ابلنور كا٥بدل ، فإنو يتعظ كيعترب ٗبا كقع لؤلمم ا٤باضية من العذاب .أف من فتح هللا على ق -ّ
 حكمة من حكم ذكر قصص األنبياء كىي االعتبار كالتحذير . -ْ
 رٞبة هللا بعباده ، حيث ٱبوفهم ليتوبوا كينيبوا إذل هللا قاؿ تعاذل ) كٰبذركم هللا نفسو ( . -ٓ
َبُع اَّللَُّ َب ئَِها َوَلَقْد َجاءتْػُهْم ُرُسُلُهم اِبْلبَػيَِّناِت َفَما َكانُوْا لِيُػْؤِمُنوْا ِبَا َكذَّبُوْا ِمن قَػْبُل َكَذِلَك َيطْ تِْلَك اْلُقَرى نَػُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَن) 

ْن َعْهٍد َوِإف َوَجْدََّ َأْكثَػَرُىْم َلَفاِسِقنيَ َٔٓٔعَلَى قُػُلوِب اْلَكاِفرِيَن )  ( . (ٕٓٔ) ( َوَما َوَجْدََّ أَلْكَثرِِىم مِّ
 [ . َُِ – َُُ] األعراؼ : 

----------------- 
كما كاف من إىبلكو الكافرين   ٤با قص تعاذل على نبيو ملسو هيلع هللا ىلص خرب قـو نوح، كىود، كصاحل، كلوط، كشعيب عليهم الصبلة كالسبلـ

 الرسل، صلوات هللا عليهم أٝبعْب، قاؿ تعاذل: كإ٪بائو ا٤بؤمنْب، كأنو تعاذل أعذر إليهم أبف بْب ٥بم ا٢بق اب٢بجج على ألسنة
  أم: اي دمحم (تِْلَك اْلُقَرى نَػُقصُّ َعَلْيَك  ) 
 . أم: من أخبارىا (ِمْن أَنْػَبائَِها  )
 ما ٰبصل بو عربة للمعتربين، كازدجار للظا٤بْب، كموعظة للمتقْب.:  قاؿ السعدي 
 سلمْب.كىي تسلية للنيٌب عليو السبلـ كا٤ب:  وقاؿ القرطيب 
  األنباء ٝبع النبأ كىو ا٣برب، كالنبأ أخص من ا٣برب، فكل نبأ خرب كليس كل خرب نبأ، ألف النبأ ال يطلق إال على ا٣برب

 ا٣باص، كىو ا٣برب الذم لو خطب كشأف، كىبلكهم كهتديد ككعيدىم نبأ عظيم لو شأف كخطب جسيم .
أف؛ ألهنا دىلٍَّت عىلىى كىمىاًؿ قيٍدرىًة هللا، كعلى صرب أنبيائو، كعلى شدة إ٭با كانت ىذه األنباء عن ىذه القرل أخبار ٥با خطب كشك 

بطشو كعدالتو كإنصافو، كإىبلكو للظا٤بْب، كأف فيها من التخويف للموجودين من عذاب هللا كسخطو ما ينهاىم أف يقع منهم 
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انػىقيصُّ عىلى )  مثل ما كقع من األكًَّلْب، كلذا كاف ٥با شأف كخطب؛ كلذا قاؿ  ( . ٍيكى ًمٍن أىنبىآئًهى
 : مباحث تتعلق إبىبلؾ هللا للقرل ا٤بكذبة 

 أواًل : أخرب هللا أنو أىلك كثرياً من القرى .
 ( .كىكىم مًٌن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا فىجىاءىىا أبىٍسينىا بػىيىااتن أىٍك ىيٍم قىآئًليوفى قاؿ تعاذل )

 ( .ًف ًمن بػىٍعًد نيوحو كىكىفىى ًبرىبًٌكى ًبذينيوًب ًعبىاًدًه خىًبّبىان بىًصّبان كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا ًمنى اٍلقيريك كقاؿ تعاذل )
َثن كىرًٍئيان كقاؿ تعاذل ) لىهيم مًٌن قػىٍرفو ىيٍم أىٍحسىني أىَثى  ( .كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا قػىبػٍ
 ( .أىٍك ميعىذًٌبيوىىا عىذىاابن شىًديدان كىافى ذىًلك يف اٍلًكتىاًب مىٍسطيوران  كىًإف مَّن قػىٍريىةو ًإالَّ ٫بىٍني ميٍهًلكيوىىا قػىٍبلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً كقاؿ تعاذل )
 ( .كىكىٍم قىصىٍمنىا ًمن قػىٍريىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن كىأىنشىٍأانى بػىٍعدىىىا قػىٍومان آخىرًينى كقاؿ تعاذل )

 اثنياً : أخرب هللا أف ىالؾ القرى واألمم بسبب ذنوهبم وكفرىم .
نًبًو قاؿ تعاذل )  ( .فىكيبٌلن أىخىٍذانى ًبذى

ٍهًلًكًهم مٍَّوًعدان كقاؿ تعاذل )  ( .كىتًٍلكى اٍلقيرىل أىٍىلىٍكنىاىيٍم لىمَّا ظىلىميوا كىجىعىٍلنىا ًلمى
تًنىا فىأىخىذىىيمي اّلٌلي ًبذينيوهًبًٍم كقاؿ تعاذل ) ٍأًب آًؿ ًفٍرعىٍوفى كىالًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم كىذَّبيوٍا ًَبايى  ( .كىاّلٌلي شىًديدي اٍلًعقىاًب كىدى
 ( . كىلىقىٍد أىٍىلىٍكنىا اٍلقيريكفى ًمن قػىٍبًلكيٍم لىمَّا ظىلىميواٍ كقاؿ تعاذل )
 ( .كىمىا كينَّا ميٍهًلًكي اٍلقيرىل ًإالَّ كىأىٍىليهىا ظىاًلميوفى كقاؿ تعاذل )

 اثلثاً : أف هللا ال يهلك القرى حىت يرسل إليهم الرسل .
 ( .مىا كينَّا ميعىذًًٌبْبى حىٌبَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن قاؿ تعاذل )ك 
 ( .كىمىا أىٍىلىٍكنىا ًمن قػىٍريىةو ًإالَّ ٥بىىا مينًذريكفى كقاؿ تعاذل )

تًنىا كقاؿ تعاذل ) ك  ليو عىلىٍيًهٍم آايى  ( .مىا كىافى رىبُّكى ميٍهًلكى اٍلقيرىل حىٌبَّ يػىبػٍعىثى يًف أيمًٌهىا رىسيوالن يػىتػٍ
 هللا يقص خرب األمم السابقة للعربة واالتعاظ . رابعاً : أف

( أىفػىلىٍم يىًسّبيكا يًف اأٍلىٍرًض ًْٓشيدو )فىكىأىيًٌن مًٌن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا كىًىيى ظىاًلمىةه فىًهيى خىاًكيىةه عىلىى عيريكًشهىا كىبًٍئرو مُّعىطَّلىةو كىقىٍصرو مَّ قاؿ تعاذل )
 ( رً ليوفى هًبىا أىٍك آذىافه يىٍسمىعيوفى هًبىا فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلىًكن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب يف الصُّديك فػىتىكيوفى ٥بىيٍم قػيليوبه يػىٍعقً 

 ( .فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى كقاؿ تعاذل )
ًت لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى كىلىقىٍد أىٍىلىٍكنىا مىا حىٍولىكيم مًٌنى اٍلقيرىل كقاؿ تعاذل )  ( .كىصىرَّفٍػنىا اآٍلايى
ريكا اأٍلىٍرضى كىعىمىريكىىا أىٍكثػىرى ٩بَّا  أىكىدلٍى يىًسّبيكا يًف اأٍلىٍرًض فػىيىنظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم كىانيوا أىشىدَّ ًمنػٍهيٍم قػيوَّةن كقاؿ تعاذل ) كىأىَثى

 ( . عىمىريكىىا
 امساً : أخرب تعاىل أف أىل الرتؼ والغىن ىم من يكذب ابلرسوؿ من القرى .خ

ءانى عىلىى قاؿ تعاذل ) ٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى يف قػىٍريىةو مًٌن نًَّذيرو ًإالَّ قىاؿى ميتػٍرىفيوىىا ًإانَّ كىجىٍدانى آابى رًًىم كىكىذىًلكى مىا أىٍرسى  أيمَّةو كىًإانَّ عىلىى آَثى
 ( . مٍُّقتىديكف

ٍلنىا يًف قػىٍريىةو مًٌن نًَّذيرو ًإالَّ قىاؿى ميتػٍرىفيوىىا ًإانَّ ٗبىا أيٍرًسٍلتيم ًبًو كىاًفريكفى قاؿ تعاذل )ك   ( . كىمىا أىٍرسى
 سادساً : أخرب تعاىل لو أف أىل القرى آمنوا لكاف خريًا ذلم .

 ( .ا عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمىاًء كىاألىٍرًض كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوٍا كىاتػَّقىوٍا لىفىتىٍحنى قاؿ تعاذل )
كىمىا كينَّا ميعىذًًٌبْبى حىٌبَّ نػىبػٍعىثى  ) أم: اب٢بجج على صدقهم فيما أخربكىم بو، كما قاؿ تعاذل( َوَلَقْد َجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَػيَِّناِت )  



141 

 

 م ( .ل نػىقيصُّوي عىلىٍيكى ًمنػٍهىا قىائًمه كىحىًصيده كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم كىلىًكٍن ظىلىميوا أىنٍػفيسىهي ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلقيرى  ) كقاؿ تعاذل( رىسيوال 
  البينة ىي ا٢بجة القاطعة الٍب ال تَبؾ يف ا٢بق لبسنا، كمنو )البينات يف الشهادات(؛ ألهنا شهادات قـو عدكؿ ال تَبؾ يف

الٍب ال تَبؾ يف ا٢بق لبسنا. كمعُب )البينات( ىنا على التحقيق: ا٤بعجزات؛ ألف  ا٢بق لبسنا، فالبينات: ا٢بجج الواضحة البينة
هللا ما أرسل نبيِّا قط إال كمعو معجزة تيقارب التحدًٌم، يعجز عنها ا٣بلق، فتثبت هبا نبوتو؛ ألف إثبات هللا للمعجزات للرسل 

 ٥بم؛ ألنو ما خرؽ ٥بم العادة كقت التحدم كجاء هبذا ٥بم: أنتم صادقوف يف خربكم عِب. فهي تصديق من هللاو ىي ٗبثابة قول
يى 

العلم ا٣بارؽ الذم ال يقدر عليو غّبه إال كمعناه عنده: أنت صادؽ اي عبدم فيما تنقل عىٌِب. فهو تصديق من هللا، كلذا ٠بيًٌ
 ر .   ) الشنقيطي ( .ميٍعًجزىة؛ ألف ا٤بعجزة فعل خارؽ ٰبصل عند التحدم ال يقدر عليو البش

الباء سببية، أم: فما كانوا ليؤمنوا ٗبا جاءهتم بو الرسل بسبب تكذيبهم اب٢بق أكؿ ما  (َفَما َكانُوا لِيُػْؤِمُنوا ِبَا َكذَّبُوا ِمْن قَػْبُل  )
تػىهيٍم  . كىمىا ييٍشًعريكيٍم أىنػَّهىا ًإذىا جىاءىٍت ال يػيٍؤًمنيوفى )  كرد عليهم. حكاه ابن عطية، رٞبو هللا، كىو متجو حسن، كقولو كىنػيقىلًٌبي أىٍفًئدى

 ) ابن كثّب ( .   ( . كىأىٍبصىارىىيٍم كىمىا دلٍى يػيٍؤًمنيوا ًبًو أىكَّؿى مىرَّةو كىنىذىريىيٍم يًف طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوف
 كقد اختلف العلماء يف معُب اآلية :

 ، كاختاره ابن جرير.أم: فما كانوا ليؤمنوا لعلم هللا منهم ذلك، ككذا قاؿ الربيع بن أنس قيل :
قاؿ الطربم : كأكذل األقواؿ ابلصواب قوؿ أيٌب بن كعب كالربيع بن أنس كذلك أف من سبق يف علم هللا أنو ال يؤمن بو فبل يؤمن 
أبدان كقد كاف سبق يف علم هللا ٤بن ىلك من األمم الذين قص خربىم يف ىذه السورة أهنم ال يؤمنوف أبدان فأخرب عنهم أهنم دل 

 م .نوا ليؤمنوا ٗبا ىم مكذبوف بو يف سابق علمو قبل ٦بيء الرسل عند ٦بيئهم إليهيكو 
 ا .فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية ا٤بعجزات كالعجائب ٗبا كذَّبوا قبل رؤيتهكقيل : 

يتػىنىطًٌعوف الكفكرجح الشنقيطي ما ذكره ابن كثّب رٞبو هللا فقاؿ : 
رة فبادركا إذل الكفر أف هللا إذا أرسل الرسل إذل خلقو قاـ ا٤ب

، فيزيغ قلوهبم كيطبع عليها  ، كا٤ببادرة إذل ذلك التكذيب يكوف ذنبنا عظيمنا ٲبنعهم هللا بسببو أف يؤمنوا بعد ذلك كتكذيب الرسل
 ، كيبعدىم عن ا٣بّب نتيجة ٤بسارعتهم إذل ذلك الشر. كٱبتم

 ألمرين: كإ٭با قلنا: إف ىذا الوجو ىو أظهر األكجو لداللة القرآف عليو
أم: ألف هللا طبع على قلوهبم بسبب  ( فىمىا كىانيوٍا لًيػيٍؤًمنيوٍا ٗبىا كىذَّبيوٍا ًمن قػىٍبلي )  القرينة ا٤بقَبنة بو ىنا، كىو أنو قاؿ : أحدعلا

الذم منعهم من أف يؤمنوا ٗبا   كذلك الطبع  ( كىذىًلكى يىٍطبىعي هللا عىلىىى قػيليوًب اٍلكىاًفرًينى )  تكذيبهم السابق؛ كلذا قاؿ بعده مقَبانن بو
كذبوا بو من قبل كذلك الطبع يطبع هللا على قلوب الكافرين، كقد صرح )جل كعبل( يف آايت من كتابو أف ىذا الطبع يقع 

بىٍل )  بقو. ككذلك قاؿفبْب أف الطبع بسبب كفر س ( ذىًلكى أبًىنػَّهيٍم آمىنيوا مثيَّ كىفىريكا فىطيًبعى عىلىى قػيليوهًبًمٍ )  بسبب كفر سابق كما قاؿ
 . ( طىبىعى اّللَّي عىلىيػٍهىا ًبكيٍفرًًىمٍ 

تػىهيٍم كىأىٍبصىارىىيٍم كىمىا دلٍى يػيٍؤًمنيوٍا ًبًو أىكَّؿى مىرَّةو كىنىذىريىيٍم يًف )  كمن أكضح ما يوضح ىذا ا٤بعُب آية األنعاـ، كىي قولو تعاذل كىنػيقىلًٌبي أىٍفًئدى
 ( .طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى 

  حذار حذار من أمرين ٥بما عواقب سوء : يف ىذا ا٢بذر من رد ا٢بق ، قاؿ ابن القيم 
 : رد ا٢بق ٤بخالفتو ىواؾ . أحدعلا

 فإنك تعاقب بتقليب القلب كرد ما يرد عليك من ا٢بق رأسان كال تقبلو إال إذا برز يف قالب ىواؾ .
تػىهيٍم كىأىٍبصىارىىيٍم كى  قاؿ تعاذل ) ( فعاقبهم على رد ا٢بق أكؿ مرة أبف قلب أفئدهتم كأبصارىم بعد  مىا دلٍى يػيٍؤًمنيوا ًبًو أىٌكؿى مىرٌةو كىنػيقىٌلبي أىٍفًئدى

 ذلك .
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 التهاكف ابألمر إذا حضر كقتو . والثاين : 
 فإنك إف هتاكنت بو ثبطك هللا كأقعدؾ عن مراضيو كأكامره عقوبة لك .

ٌكان ًإنَّكيمٍ فىًإٍف رىجىعىكى اّللَّي ًإذلى طىائً  قاؿ تعاذل ) رىًضيتيٍم  فىةو ًمنػٍهيٍم فىاٍستىٍأذىنيوؾى لًٍلخيريكًج فػىقيٍل لىٍن ٚبىٍريجيوا مىًعيى أىبىدان كىلىٍن تػيقىاتًليوا مىًعيى عىدي
 ( . اًبٍلقيعيوًد أىكَّؿى مىرَّةو فىاقٍػعيديكا مىعى ا٣بٍىالًًفْبى 

 ) بدائع الفوائد ( .   بلمة .فمن سلم من ىاتْب اآلفتْب كالبليتْب العظيمتْب فليهنو الس
 أم : ك٫بن نطبع على قلوهبم .(  َكَذِلَك َيْطَبُع اَّللَُّ َعَلَى قُػُلوِب اْلَكاِفرِينَ )  
 ة .أم: ألكثر األمم ا٤باضي ( َوَما َوَجْدََّ أَلْكَثرِِىم) 
ْن َعْهٍد  ) خربىم عليك اي دمحم من كفاء ابلعهد الذم كما كجدان ألكثر األمم ا٣بالية كالقركف ا٤باضية الذين قصصنا أم : ( مِّ

 . عهدانه إليهم كأكصيناىم بو
 . العهد ما ٘بب احملافظة عليو 
  : كيف ا٤براد ابلعهد ىنا ثبلثة أقاكيل.قاؿ ادلاوردي 
 أحدىا : ا٤بيثاؽ الذم أخذه هللا عليهم يف ظهر آدـ قالو أبو جعفر الطربم. 

 وب شكر النعمة ، كأف هللا ىو ا٤بنعم ، قالو علي بن عيسى.كالثاين : ما جعلو هللا يف عقو٥بم من كج
 . كالثالث : أنو ما عهد إليهم مع األنبياء أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان ، قالو ا٢بسن

 م أخذه أخرب تعاذل أنو دل ٯبد ألكثرىم ثبواتن على العهد الذمن عهدو (  كىمىا كىجىٍدانى ألىٍكثىرًًىمقولو تعاذل )  : قاؿ ابن عطية
على ذرية آدـ كقت استخراجهم من ظهره ، قالو أبو العالية عن أيب بن كعب ، كٰبتمل أف يكوف الكبلـ عبارة عن أهنم دل 
يصرفوا عقو٥بم يف اآلايت ا٤بنصوبة كال شكركا نعم هللا كال قادهتم معجزات األنبياء ، ألف ىذه األمور عهد يف رقاب العقبلء  

ا ، كأيضان فمن لدف آدـ تقرر العهد الذم ىو ٗبعُب الوصية كبو فسر ا٢بسن ىذه اآلية فيجيء كالعهود ينبغي أف يوِف هب
 . ا٤بعُب : كما كجدان ألكثرىم التزاـ عهد كقبوؿ كصاة

 أف ىنالك عددنا قليبلن ٥بم عهد. كىذا ىو ظاىر اآلية؛ ألف الذين ىم األكثر ال عهد ٥بم. ( أَلْكَثرِِىم)  ويُفهم من قولو 
ألف من ال عهد لو ال خّب فيو؛ ألف كل التكاليف عهود. كمن ال يفي بعهد ال يطيع هللا عاذل أف أكثر الناس ال عهد ٥بم ، بْب ت

بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى )  ( كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػيٍؤًمنيوفى )  أف أكثر ا٣بلق ال خّب فيهم كقولو يف شيء، كقد جاءت آايت قرآنية كثّبة تبْب
لىهيٍم أىٍكثػىري )  ( ًإفَّ يًف ذىًلكى آليىةن كىمىا كىافى أىٍكثػىريىيم مٍُّؤًمًنْبى )  (كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٗبيٍؤًمًنْبى )  ( يػيٍؤًمنيوفى  كىلىقىٍد ضىلَّ قػىبػٍ
 ) الشنقيطي ( .   إذل غّب ذلك من اآلايت. (اأٍلىكًَّلْبى 

 م: كلقد كجدان أكثرىم فاسقْب خارجْب عن الطاعة كاالمتثاؿ. كالعهد الذم أخذه عليهمأ( َرُىْم َلَفاِسِقنَي َوِإف َوَجْدََّ َأْكثػَ )  
ىو ما جبلهم عليو كفطرىم عليو، كأخذ عليهم يف األصبلب أنو رهبم كمليكهم، كأنو ال إلو إال ىو، فأقركا بذلك، كشهدكا على 

عبدكا مع هللا غّبه ببل دليل كال حجة، ال من عقل كال شرع، كيف الفطر السليمة أنفسهم بو، فخالفوه كتركوه كراء ظهورىم، ك 
 خبلؼ ذلك،

 ( كىأىمَّا كالفسق ىو ا٣بركج عن طاعة هللا ، كمنو ٠بيت الفأرة فويسقة ٣بركجها لئلفساد ، كيطلق كيراد بو الكفر كقولو تعاذل
 ( . مىا ييًضلُّ ًبًو ًإالَّ اٍلفىاًسًقْبى ) ك ( كقاؿ تعاذل  الًَّذينى فىسىقيوا فىمىٍأكىاىيمي النَّاري 

 ( . ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنػىبىأو كيطلق كيراد بو ما دكنو من ا٤بعاصي كقولو تعاذل ) 
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 الفوائد :
 أف هللا أىلك كثّبان من القرل . -ُ
 تسلية لو كتثبيتان .أخبار األمم ا٤بكذبة كما كقع ٥با  أف هللا يقص على نبيو  -ِ
 أف كل رسوؿ يرسلو هللا لقـو أييت َبية تدؿ على صدقو كنبوتو . -ّ
 رٞبة هللا بعباده ، حيث يرسل مع كل رسوؿ َبية تدؿ على صدقو ليؤمنوا كينقادكا . -ْ
 التحذير من رد ا٢بق ، كأنو سبب للطبع على القلب . -ٓ
 خطر الذنوب كا٤بعاصي . -ٔ
 كجوب الوفاء ابلعهد . -ٕ
 لعهد من صفات الكفار .أف إخبلؼ ا -ٖ
ان  /  71   أف أكثر أىل األرض على ابطل كضبلؿ ، كىذه سنة هللا كحكمتو . -ٗ  هـــ7341/ رمض 
قَاَؿ ُموَسى اَي ( وَ ُٖٓٔة اْلُمْفِسِديَن )ُثَّ بَػَعثْػَنا ِمن بَػْعِدِىم مُّوَسى ِِباَيتَِنا ِإىَل ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو َفَََّلُموْا هِبَا فَانَُّْر َكْيَف َكاَف َعاِقبَ ) 

ُتُكم بِبَػيَِّنٍة مِّن رَّبُِّكْم فََأْرِسْل  ( َحِقيٌق َعَلى َأف الَّ َأُقوَؿ َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ احْلَقَّ ِٗٓٔفْرَعْوُف ِإيّنِ َرُسوٌؿ مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي ) َقْد ِجئػْ
( فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِىَي ثُػْعَباٌف ْٙٓٔأِت هِبَا ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي )( قَاَؿ ِإف ُكنَت ِجْئَت ِِبيٍَة فَ َ٘ٓٔمِعَي َبِِن ِإْسَرائِيَل )

( يُرِيُد َأف ٜٓٔ( قَاَؿ اْلَمأُل ِمن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليٌم )ٛٓٔ( َونَػزََع يََدُه فَِإَذا ِىَي بَػْيَضاء لِلنَّاِظرِيَن )ٚٓٔمُِّبنٌي )
ْن َأْرِضُكْم َفَماَذا ََتُْمُروَف )ؼُلْرَِجكُ  ( َيَُْتوَؾ ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم ٔٔٔ( قَاُلوْا َأْرِجْو َوَأَخاُه َوَأْرِسْل ِف اْلَمَدآِئِن َحاِ رِيَن )ٓٔٔم مِّ

( قَاُلوْا ٗٔٔقَاَؿ نَػَعْم َوإَنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبنَي ) (ٖٔٔ( َوَجاء السََّحَرُة ِفْرَعْوَف قَاْلوْا ِإفَّ لََنا أَلْجًرا ِإف ُكنَّا ضَلُْن اْلَغالِِبنَي )ٕٔٔ)
( قَاَؿ أَْلُقْوْا فَػَلمَّا أَْلَقْوْا َسَحُروْا َأْعنُيَ النَّاِس َواْستَػْرَىُبوُىْم َوَجاءوا ٘ٔٔاَي ُموَسى ِإمَّا َأف تُػْلِقَي َوِإمَّا َأف نَُّكوَف ضَلُْن اْلُمْلِقنَي )

َنا ِإىَل ُموَسى َأْف أَْلِق َعَصاَؾ فَِإَذا ِىَي تَػْلَقُف َما َيَِْفُكوَف )ِٙٔٔبِسْحٍر َعَِّيٍم ) ( فَػَوَقَع احْلَقُّ َوَبَطَل َما َكانُوْا ٚٔٔ( َوَأْوَحيػْ
نَّا ِبِربِّ اْلَعاَلِمنَي ( قَاُلوْا آمَ ٕٓٔ( َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن )ٜٔٔ( فَػُغِلُبوْا ُىَناِلَك َوانَقَلُبوْا َصاِغرِيَن )ٛٔٔيَػْعَمُلوَف )

( قَاَؿ ِفْرَعْوُف آَمنُتم بِِو قَػْبَل َأف آَذَف َلُكْم ِإفَّ َىَذا َلَمْكٌر مََّكْرُِتُوُه ِف اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوْا ٕٕٔ( َربِّ ُموَسى َوَىاُروَف )ٕٔٔ)
َها َأْىَلَها َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف ) ْن ِخاَلٍؼ ُثَّ أُلَصلِّبَػنَُّكْم َأْْتَِعنَي ) ( ألَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكمْ ِٖٕٔمنػْ ( قَاُلوْا ِإََّّ ِإىَل رَبَِّنا َٕٗٔوَأْرُجَلُكم مِّ

ًرا َوتَػَوفػََّنا ُمْسِلِمنيَ  ( َوَما تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْف آَمنَّا ِِباَيِت رَبَِّنا َلمَّا َجاءتْػَنإُ٘ٔمنَقِلُبوَف ) َنا َصبػْ  ( . (ٕٙٔ) رَبػََّنا َأْفرِْغ َعَليػْ
 [ . ُِٔ – َُّ] األعراؼ : 

----------------- 
، صلوات هللا كسبلمو عليهم  ، كشعيب ، كلوط ، كصاحل ، كىود ، كنوح أم: الرسل ا٤بتقدـ ذكرىم ( ُثَّ بَػَعثْػَنا ِمْن بَػْعِدِىمْ  )

 كعلى سائر أنبياء هللا أٝبعْب.
 ، كأحد أكرل العـز من الرسل .( ابن عمراف ، أفضل أنبياء بِب إسرائيل  ُموَسى )
 .أم: ٕبججنا كدالئلنا البينة (  ِِباَيتَِنا )

 . كىو ملك مصر يف زمن موسى(  ِفْرَعْوفَ  إىل) 
 . أم: قومو ( َوَمَلِئوِ  )
أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمنا كىعيليوِّا فىاٍنظيٍر   كىجىحىديكا هًبىا كىاٍستػىيػٍقىنػىتػٍهىا) كقولو تعاذل   ان منهم كعنادان أم: جحدكا ككفركا هبا ظلم ( َفَََّلُموا هِبَا )
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 (كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍفًسًدينى 
كيف فعلنا هبم، -اي دمحم -أم: الذين صدكا عن سبيل هللا ككذبوا رسلو، أم: انظر (  فَاْنَُّْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ ) 

-موسى كقومو -أبلغ يف النكاؿ بفرعوف كقومو، كأشفى لقلوب أكلياء هللا كأغرقناىم عن آخرىم، ٗبرأل من موسى كقومو. كىذا 
 .من ا٤بؤمنْب بو 

 اعلم أف ىذا ىو القصة السادسة من القصص الٍب ذكرىا هللا تعاذل يف ىذه السورة ، كذكر يف ىذه القصة من :  قاؿ الرازي
انت أقول من معجزات سائر األنبياء ، كجهل الشرح كالتفصيل ما دل يذكر يف سائر القصص ، ألجل أف معجزات موسى ك

 قومو كاف أعظم كأفحش من جهل سائر األقواـ.
ٯبوز أف تعود إذل األنبياء الذين جرل ذكرىم ، كٯبوز أف تعود إذل األمم الذين تقدـ  ( ٌمن بػىٍعًدًىمٍ ) كاعلم أف الكناية يف قولو 

 .ذكرىم إبىبلكهم 
دؿ على أف النيب ال بد لو من آية كمعجزة هبا ٲبتاز عن غّبه ، إذ لو دل يكن ٨بتصان هبذه اآلية دل ىذه اآلية ت(  ِِباَيتَِنا) كقولو : 

 يكن قبوؿ قولو أكذل من قبوؿ قوؿ غّبه.
 كالبحث الثاين : ىذه اآلية تدؿ على أنو تعاذل آاته آايت كثّبة ، كمعجزات كثّبة.

ت الٍب جاءهتم ، ألف الظلم كضع الشيء يف غّب موضعو فلما كانت تلك اآلايت أم فظلموا ابآلاي ( فىظىلىميوٍا هًبىا) أما قولو : ك 
قاىرة ظاىرة ، مث إهنم كفركا هبا فوضعوا اإلنكار يف موضع اإلقرار كالكفر يف موضع اإلٲباف ، كاف ذلك ظلمان منهم على تلك 

 اآلايت.
 ( ِِباَيتَِنا قولو تعاذل )  ( تو ًإذلى ًفٍرعىٍوفى كىقػىٍوًمًو ًإنػَّهيٍم كىانيوا قػىٍومان فىاًسًقْبى  يف ًتٍسعً قاؿ تعاذل يف سورة النمل ( . كقاؿ تعاذل آايى

 . )كلقد آتينا موسى تسع آايت بينات(
 أم: أرسلِب الذم ىو خالقي كل شيء كربو كمليكو. (َوقَاَؿ ُموَسى اَي ِفْرَعْوُف ِإيّنِ َرُسوٌؿ مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي ) 

الذم يفعل ما يشاء ، كال يشبهو شيء من ٨بلوقاتو ، كال ٰبيط بو شيء من مصنوعاتو ، كىو العلي العظيم  ( ) رب العادلني
عن ٩باثلة احملدَثف .الرب: ا٤بالك ا٤بتصرؼ،  ا٤بباين ١بميع ا٤بخلوقات، كال يكتنفو األرض كالسموات، بل ىو األحد الصمد ا٤بنزه

 ألهنم علم على خالقهم ، فكل ما يف الكوف عبلمة كدليل على ربوبية هللا . كالعا٤بْب: كل من سول هللا ، ك٠بوا بذلك
 الرب ىو ا٤بالك ا٤بتصرؼ ا٤بعبود ا٤بدبر لشؤكف خلقو ا٤بريب ٥بم ابلنعم الظاىرة كالباطنة . 
 . كمعاين الرب يف لساف العرب ترجع إذل ثبلثة أصوؿ : السيد ، ا٤بالك ، ا٤بصلح للشيء القائم عليو 
 كل موجود سول هللا، كىذا قوؿ قتادة كرجحو القرطيب كابن كثّب .   أصحها: اختلف ما ا٤براد ابلعا٤بْب على أقواؿ: : العادلني 

 كدليلو قولو تعاذل ) قاؿ فرعوف كما رب العا٤بْب . قاؿ رب السموات كاألرض كما بينهما ( .
  : خطاب إكراـ ألنو انداه ابالسم الداؿ على ا٤بلك ( اي فرعوف ) كالظاىر أف خطاب موسى فرعوفى بقولو قاؿ ابن عا ور

، كالظاىر أيضان أف  (فقوال لو قوالن ليٌنان  )كالسلطاف ٕبسب متعارؼ أمتو فليس ىو بَبفع عليو ألف هللا تعاذل قاؿ لو ك٥باركف 
 قوؿ موسى ىذا ىو أكؿ ما خاطب بو فرعوف كما دلت عليو سورة طو.

قاؿ بعضهم: معناه: حقيق أبف ال أقوؿ على هللا إال ا٢بق، أم: جدير بذلك  ( َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ احْلَقَّ  َحِقيٌق َعَلى َأف الَّ َأُقوؿَ ) 
 كحرم بو.

 ، ك"جاء على حاؿ حسنة" ك "ٕباؿ حسنة". على القوس(  ك) يتعاقباف، فيقاؿ رميت ابلقوس(  على) ك(  الباء) ك :كقالوا
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 أقوؿ على هللا إال ا٢بق. كقاؿ بعض ا٤بفسرين: معناه: حريص على أال
ُتُكم بِبَػيَِّنٍة مِّن رَّبُِّكمْ )   و .ب على صدقي فيما جئتكم أم: ٕبجة قاطعة من هللا، أعطانيها دليبلن (  َقْد ِجئػْ
ائيل، كىو: م: أطلقهم من أٍسرؾ كقهرؾ، كدعهم كعبادة ربك كرهبم؛ فإهنم من سبللة نيب كرمي إسر أ (فََأْرِسْل َمِعَي َبِِن ِإْسَرائِيَل  )

 . يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم خليل الرٞبن عليهم صلوات الرٞبن
 أمره أبف يدع بِب إسرائيل يذىبوف معو ، كيرجعوف إذل أكطاهنم ،  ( إسرائيلبىًُب  يى فىأىٍرًسٍل مىعً : قوؿ تعاذل )  قاؿ الشوكاين

 م .جوع إذل كطنهكقد كانوا ابقْب لديو مستعبدين ٩بنوعْب من الر ،  كىي األرض ا٤بقٌدسة
، كال ٗبطيعك فيما  أم: قاؿ فرعوف: لست ٗبصدقك فيما قلت( قَاَؿ ِإف ُكنَت ِجْئَت ِِبيٍَة فَْأِت هِبَا ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي  )

 .، فإف كانت معك حجة فأظهرىا لنراىا، إف كنت صادقنا فيما ادعيت طلبت
  : ٤با عرض موسى ( ية فأت هبا إف كنت من الصادقْب قاؿ إف كنت جئت َبقولو تعاذل ) قاؿ أبو حياف  رسالتو على

فرعوف كذكر الدليل على صدقو كىو ٦بيئو ابلبينة كا٣بارؽ ا٤بعجز استدعى فرعوف منو خرؽ العادة الداٌؿ على الصدؽ كىذا 
ا تقٌرر يف ذىن فرعوف االستدعاء ٰبتمل أف يكوف على سبيل االختبار كٙبويزه ذلك كٰبتمل أف يكوف على سبيل التعجيز ٤ب

 أف موسى ال يقدر على اإلتياف ببينة كا٤بعُب إف كنت جئت َبية من ربك فاحضرىا عندم لتصٌح دعواؾ كيثبت صدقك. 
كمعُب ،  ، أم حية عظيمة من ذكور ا٢بيات كضعها على األرض فانقلبت ثعباانن  : أم ) فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِىَي ثُػْعَباٌف مُِّبنٌي (

 أف كوهنا حية يف تلك ا٢باؿ أمر ظاىر كاضح ال لبس فيو.( ًبْبه مُّ )
 كقد جاءت آية أخرل تدؿ على خبلؼ ذلك ، ىذه اآلية شبو العصا ابلثعباف كىو ال يطلق إال على الكبّب من ا٢بيات  يف

كا١بواب عن ىذا أنو شبهها ابلثعباف يف ،  لصغّبةاآلية ، ألف ا١باف ىو ا٢بية ا (فػىلىمَّا رىآىىا تػىٍهتػىزُّ كىأىنػَّهىا جىافّّ )كىي قولو تعاذل 
 كاب١باف يف اىتزازىا كخفتها كسرعة حركتها فهي جامعة بْب العظم كخفة ا٢بركة على خبلؼ العادة.، عظم خلقتها 

 : كىذه العصا كاف فيها أربع آايت 
 أنو يلقيها فتكوف حية تسعى ، مث أيخذىا فتعود عصا . أواًل :
 هبا ا٢بجر فينفجر عيوانن .أنو يضرب  اثنياً :
 أنو ضرب هبا البحر ، فانفلق فكاف كل فرؽ كالطود العظيم . اثلثاً :
 أنو ألقاىا حْب اجتمع إليو السحرة ، كألقوا حبا٥بم كعصيهم ، فألقاىا فإذا ىي تلقف ما أيفكوف . رابعاً :

خرل كدليل ابىر على قدرة هللا الفاعل ا٤بختار، كصدؽ من جعل لو معجزة، ىذه آية أ( َونَػزََع َيَدُه فَِإَذا ِىَي بَػْيَضاء لِلنَّاِظرِيَن ) 
كذلك أف هللا تعاذل أمره أف يدخل يده يف جيب درعو، فإذا أدخلها كأخرجها، خرجت بيضاء ساطعة كأهنا قطعة قمر، ٥با ٤بعاف 

 تتؤلأل كالربؽ ا٣باطف .
  ن بياضها.أم بياضان يراه الناظركف رؤية تعجب م (للناظرين  )قولو 

 . من غّب بػىرىص كال مرض( أم :  كىأىٍدًخٍل يىدىؾى يف جىٍيًبكى ٚبىٍريٍج بػىٍيضىاء ًمٍن غىٍّبً سيوءو كما قاؿ تعاذل يف سورة النمل ) 
 ربو. يكأهنا مصباح ، فعلم موسى أنو قد لق  -كاّلٌل  -قاؿ ا٢بسن البصرم : أخرجها 

 لرأس اإلنسافك" ا١بيب " الفتح يف الثوب :   قاؿ ابن عطية 
 جيب قميصك كىو مدخل الرأس منو ا٤بفتوح إذل الصدر ال ما : أم ( جىٍيًبكى  كىأىٍدًخٍل يىدىؾى يف  : قولو تعاذل )  قاؿ اآللوسي

 . يوضع فيو الدراىم ك٫بوىا كما ىو معركؼ اآلف
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 . من غّب سوء : ألنو قد تكوف اليد بيضاء ٤برض أك ٫بو ذلك 

 ب .من غّب برص كال علة كإ٭با ىي آية ٘بيء كتذى: أم ( سيوءو  ًمٍن غىٍّبً )  قاؿ ابن عطية 

 : كا٤بقصود من ذلك أف يعجل لو ما تطمئن لو نفسو من أتييد هللا تعاذل إايه عند لقاء فرعوف قاؿ ابن عا ور . 

ْن َأْرِضُكْم َفَماَذا ََتُْمُروَف ( يُرِيُد َأف ؼُلْرِجَ ٜٓٔقَاَؿ اْلَمأُل ِمن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليٌم ))  كىم -أم: قاؿ ا٤بؤل ( ُكم مِّ

موافقْب لقوؿ فرعوف فيو، بعد ما رجع إليو رىٍكعو، كاستقر على سرير ٩بلكتو  بعد ذلك، قاؿ للمؤل حولو  -ا١بمهور كالسادة من قـو فرعوف
ا لىسىاًحره عىًليمه  )  . يف أمره، كماذا يصنعوف يف أمره، ككيف تكوف حيلتهم يف إطفاء فوافقوه كقالوا كمقالتو، كتشاكركا (ًإفَّ ىىذى

ا ًسٍحره مًُّبْبه )كما قاؿ تعاذل ) تػينىا ميٍبًصرىةن قىاليوا ىىذى قىنػىتػٍهىا أىنفيسيهيٍم ظيٍلمان كىعيليٌوان فىانظيٍر كىٍيفى  ُّفػىلىمَّا جىاءتٍػهيٍم آايى ( كىجىحىديكا هًبىا كىاٍستػىيػٍ
 .(.ًسًدينى كىافى عىاًقبىةي اٍلميفٍ 

 حكاه هللا تعاذل يف سورة الشعراء أنو قالو فرعوف لقومو ، كحكى ىهنا أف قـو (  ًإفَّ ىذا لساحر عىًليمه ) : قولو  فإف قيل
 فرعوف قالوه ، فكيف ا١بمع بينهما ؟ كجوابو من كجهْب :

 ىهنا. ال ٲبتنع أنو قد قالو ىو كقالوه ىم ، فحكى هللا تعاذل قولو مث ، كقو٥بم األوؿ : 
لعل فرعوف قالو ابتداء فتلقنو ا٤بؤل منو فقالوه لغّبه أك قالوه عنو لسائر الناس على طريق التبليغ ، فإف ا٤بلوؾ إذا رأكا رأاين  والثاين :

 ذكركه للخاصة كىم يذكركنو للعامة ، فكذا ىهنا.
قاؿ للمئل حولو إٌف ىذا لساحر )  كيف الشعراء ( قاؿ ا٤بؤل من قـو فرعوف إٌف ىذا لساحر عليم  : قولو تعاذل )  وقاؿ أبو حياف

أك قالو ابتداء فتلقفو منو ا٤بؤل فقالوه ، أف فرعوف كىم قالوا ىذا الكبلـ فحكى ىنا قو٥بم كىناؾ قولو  : كا١بمع بينهما (عليم 
و من يليو من ا٣باٌصة مث تبلغو ألعقاهبم أك قالوه عنو للناس على طريق التبليغ كما تفعل ا٤بلوؾ يرل الواحد منهم الرأم فيكلم ب

 ة .ا٣باصة العام
 ( َفَماَذا ََتُْمُروَف قولو )كاحتجوا على صحة ىذا القوؿ بوجهْب :  ( فىمىاذىا أتىٍميريكفى ) فرعوف ٦بيبان ٥بم  قيل : ىو من قوؿ 

.خطاب للجمع ال للواحد ، فيجب أف يكوف ىذا كبلـ (  فىمىاذىا أتىٍميريكفى ) أحدٮبا : أف قولو   فرعوف للقـو
 أما لو جعلناه كبلـ القـو مع فرعوف لكانوا قد خاطبوه ٖبطاب الواحد ال ٖبطاب ا١بمع.

، كجعلو جواابن عن قو٥بم ( قىاليوٍا أىٍرًجوٍ )قاؿ بعده  (فىمىاذىا أتىٍميريكفى )أنو تعاذل ٤با ذكر قولو  الثاين : فىمىاذىا )كال شك أف ىذا كبلـ القـو
ٍميريكفى )غّب الذم قالوا أرجو، كذلك يدؿ على أف قولو ( فىمىاذىا أتىٍميريكفى )يكوف القائل لقولو فوجب أف  (أتىٍميريكفى  كبلـ لغّب   (فىمىاذىا أتى

 ا٤بؤل من قـو فرعوف.
 . من بقية كبلـ القـو(  فىمىاذىا أتىٍميريكفى ) كالقوؿ الثاين : أف قولو 

 ؤل ىنا ، كإذل فرعوف يف سورة الشعراء ، فكلهم قد قالوه ، فكاف كال تنايف بْب نسبة ىذا القوؿ إذل ا٤ب:  قاؿ الشوكاين
 ل .ذلك مصححان لنسبتو إليهم اترة كإليو أخر 

 .تػىنىا لًتيٍخرًجىنىا ًمٍن أىٍرًضنىا ًبًسٍحرًؾى ايى ميوسىىقاؿ تعاذل يف سورة طو )كلقد أريناه آايتنا كلها فكذب كأِب فػىلىنىٍأتًيػىنَّكى .قىاؿى أىًجئػٍ
نىكى مىٍوًعدان الَّ ٬بيًٍلفيوي ٫بىٍني كىالى أىنتى مىكىاانن سيونلًبًسٍحرو مًٌ  نػىنىا كىبػىيػٍ  (.قىاؿى مىٍوًعديكيٍم يػىٍوـي الزًٌينىًة كىأىف ٰبيٍشىرى النَّاسي ضيحنى.ٍثًلًو فىاٍجعىٍل بػىيػٍ

نىكى مىٍوًعدان الَّ ٬بيًٍلفيوي ٫بىٍني كىالى أىنتى مىكى )  قولو نػىنىا كىبػىيػٍ ما جئت بو  ( أم يومان ٪بتمع فيو ٫بن كأنت فيو ، فنعارض اانن سيونلفىاٍجعىٍل بػىيػٍ
 ٗبا عندان من السحر يف مكاف معْب ككقت معْب .

( أم موسى ٥بم ) قىاؿى كمعُب ) سول ( أم مكاف كسط تستوم أطراؼ البلد فيو لتوسطها بينها ، ليتمكن ا١بميع من ا٢بضور )



147 

 

ـو عيدىم كتفرغهم من أعما٥بم كاجتماع ٝبيعهم ليشاىد الناس قدرة هللا على ما يشاء كمعجزات ( ىو يمىٍوًعديكيٍم يػىٍوـي الزًٌينىًة 
 األنبياء كبطبلف معارضة السحر ٣بوارؽ العادات النبوية .

  ( أم ضحوة من النهار ضيحنى ( ٝبيعهم ) كىأىف ٰبيٍشىرى النَّاسي ) 

  شأف األنبياء كل أمرىم بٌْب كاضح ليس فيو خفاء كال تركيج ، : ليكوف أظهر كأجلى كأبْب كاكضح ، كىكذا قاؿ ابن كثري
 ك٥بذا دل يقل ليبلن كلكن هناران ضحى 

 أٌخره. كقاؿ قتادة: احبسوي.أم :  ( قَاُلوْا َأْرِجْو َوَأَخاهُ )  
 ككاف موسى طلب من ربو أف يرسل معو ىاركف .

أىٍفصىحي ًمِبًٌ ًلسىاانن فىأىٍرًسٍلوي مىًعيى رًٍدءنا  ( كىأىًخي ىىاريكفي ىيوى ّّسنا فىأىخىاؼي أىف يػىٍقتػيليوًف )قىاؿى رىبًٌ ًإيٌنً قػىتػىٍلتي ًمنػٍهيٍم نػىفٍ كما قاؿ تعاذل ) 
تًنىا أىنتيمىا كىمىًن ( قىاؿى سىنىشيدُّ عىضيدىؾى أبًىًخيكى كى٪بىٍعىلي لىكيمىا سيٍلطىاانن فىبل يىًصليوفى ًإلىٍيكيمىا ًَبايى ّْييصىدًٌقيًِب ًإيٌنً أىخىاؼي أىف ييكىذًٌبيوًف )

 ( . اتػَّبػىعىكيمىا اٍلغىالًبيوفى 
ٍر رل أىٍمرًم )ِٓ( قىاؿى رىبًٌ اٍشرىٍح رل صىٍدرًم )ِْاٍذىىٍب ًإذلى ًفٍرعىٍوفى ًإنَّوي طىغىى )كقاؿ تعاذل )  ( كىاٍحليٍل عيٍقدىةن مًٌن لًٌسىاين ِٔ( كىيىسًٌ

ٍن أىٍىًلي )( كىاٍجعىل رلًٌ كى ِٖيػىٍفقىهيوا قػىٍورل ) (ِٕ) ( كىٍي ِّ( كىأىٍشرًٍكوي يًف أىٍمرًم )ُّ( اٍشديٍد ًبًو أىٍزرًم )َّ( ىىاريكفى أىًخي )ِٗزًيرنا مًٌ
 ( . (ّٔ( قىاؿى قىٍد أيكتًيتى سيٍؤلىكى ايى ميوسىى )ّٓ( ًإنَّكى كينتى بًنىا بىًصّبنا )ّْ( كىنىٍذكيرىؾى كىًثّبنا )ّّنيسىبًٌحىكى كىًثّبنا )

 .كابعث ( َوَأْرِسْل  )
 . أم: يف األقاليم كمعاملة ملكك (ِف اْلَمَدآِئِن َحاِ رِيَن ) 
 أم: من ٰبشر لك السحرة من سائر الببلد كٯبمعهم. (َحاِ رِيَن ) 
منهم، أف ما كاعتقد من اعتقد منهم، كأكىم من أكىم  ان ،ظاىر  ان كثّب ان  كقد كاف السحر يف زماهنم غالب (َيَُْتوَؾ ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم )  

من قبيل ما تشعبذه سحرهتم؛ فلهذا ٝبعوا لو السحرة ليعارضوه بنظّب ما أراىم من البينات، كما أخرب تعاذل عن   جاء موسى
تػىنىا لًتيٍخرًجىنىا ًمٍن أىٍرًضنىا ًبًسٍحرًؾى ايى ميوسىى . فػىلىنىٍأتًيػىنَّكى ًبًسٍحرو ًمٍثًلًو فىاٍجعىلٍ  ) فرعوف حيث قاؿ نىكى مىٍوًعدنا ال ٬بيًٍلفيوي  قىاؿى أىًجئػٍ نػىنىا كىبػىيػٍ بػىيػٍ

 . ( في فىجىمىعى كىٍيدىهي مثيَّ أىتىى ٫بىٍني كىال أىٍنتى مىكىاانن سيونل . قىاؿى مىٍوًعديكيٍم يػىٍوـي الزًٌينىًة كىأىٍف ٰبيٍشىرى النَّاسي ضيحنى . فػىتػىوىذلَّ ًفٍرعىوٍ 
ٱبرب تعاذل عما تشارط عليو (  قَاَؿ نَػَعْم َوإَنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ . لََنا أَلْجًرا ِإف ُكنَّا ضَلُْن اْلَغالِِبنَي  َوَجاء السََّحَرُة ِفْرَعْوَف قَاْلوْا ِإفَّ )  

. فوعدىم كمناىم أف جزيبلن  : إف غلبوا موسى ليثيبنهم كليعطينهم عطاءن فرعوف كالسحرة الذين استدعاىم ٤بعارضة موسى
  .علنهم  من جلسائو كا٤بقربْب عنده، فلما توثقوا من فرعوف لعنو هللايعطيهم ما أرادكا، كٯب

قَاَؿ أَْلُقْوْا فَػَلمَّا أَْلَقْوْا َسَحُروْا َأْعنُيَ النَّاِس َواْستَػْرَىُبوُىْم َوَجاءوا  .قَاُلوْا اَي ُموَسى ِإمَّا َأف تُػْلِقَي َوِإمَّا َأف نَُّكوَف ضَلُْن اْلُمْلِقنَي )  
أم: قػىٍبلك.   (ًإمَّا أىٍف تػيٍلًقيى كىًإمَّا أىٍف نىكيوفى ٫بىٍني اٍلميٍلًقْبى )  ىذه مبارزة من السحرة ٤بوسى، عليو السبلـ، يف قو٥بم( َِّيٍم ِبِسْحٍر عَ 

 تم أكال قبلي. أم: أن (أىٍلقيوا )  فقاؿ ٥بم موسى، عليو السبلـ (كىًإمَّا أىٍف نىكيوفى أىكَّؿى مىٍن أىٍلقىى  ) كما قاؿ  يف اآلية األخرل
 : لّبم الناس صنيعهم كيتأملوه، فإذا فيرغ من هبرجهم ك٧با٥بم، جاءىم ا٢بق -كهللا أعلم -كا٢بكمة يف ىذا  قاؿ ابن كثري

فػىلىمَّا أىٍلقىٍوا سىحىريكا )  الواضح ا١بلي بعد تطلب لو كاالنتظار منهم جمليئو، فيكوف أكقع يف النفوس. ككذا كاف. ك٥بذا قاؿ تعاذل
ى النَّاًس كىاٍستػىٍرىىبيوىيٍم أىعٍ  أم: خيلوا إذل األبصار أف ما فعلوه لو حقيقة يف ا٣بارج، كدل يكن إال ٦برد صنعة كخياؿ، كما قاؿ  (ْبي

قػيٍلنىا ال ٚبىىٍف ًإنَّكى أىٍنتى  .وسىى فىًإذىا ًحبىا٥بييٍم كىًعًصيػُّهيٍم ٱبيىيَّلي ًإلىٍيًو ًمٍن ًسٍحرًًىٍم أىنػَّهىا تىٍسعىى * فىأىٍكجىسى يف نػىٍفًسًو ًخيفىةن مي  ) تعاذل
ًيًنكى تػىٍلقىٍف مىا صىنػىعيوا ًإ٭بَّىا صىنػىعيوا كىٍيدي سىاًحرو كىال يػيٍفًلحي السَّاًحري حىٍيثي أىتىى  .األٍعلىى   ( .كىأىٍلًق مىا يف ٲبى
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 كاف بصدده من التأييد اإل٥بي ، كأف ا٤بعجزة   كإ٭با سوغ ٥بم التقدـ ازدراءان لشأهنم ، كقلة مباالة هبم ، كثقةن ٗبا:  وقاؿ القاَسي
 لن يغلبها سحر أبدان .

َنا ِإىَل ُموَسى َأْف أَْلِق َعَصاَؾ فَِإَذا ِىَي تَػْلَقُف َما َيَِْفُكوَف )  ٱبرب تعاذل أنو أكحى إذل عبده كرسولو موسى، عليو السبلـ، ( َوَأْوَحيػْ
 (فىًإذىا ًىيى تػىٍلقىفي  )  ْب ا٢بق كالباطل، أيمره أبف يلقي ما يف ٲبينو كىي عصاهيف ذلك ا٤بوقف العظيم، الذم فرؽ هللا تعاذل فيو ب

ًٍفكيوفى ) أم: أتكل   أم: ما يلقونو كيوٮبوف أنو حق، كىو ابطل. (مىا أيى
 ًٍفكيوفى  يى فىًإذىا ىً  : قولو تعاذل ) قاؿ اآللوسي ا حذؼ لئليذاف فألقاىا فصارت حية فإذا ىي اخل ، كإ٭ب: أم  (تػىٍلقىفي مىا أيى

 . إذل اإللقاء كبغاية سرعة االنقبلب كأف لقفها ٤با أيفكوف قد حصل متصبلن ابألمر ابإللقاء ٗبسارعة موسى 
 . أم : ظهر ا٢بق كابف ، كبطل ما كانوا يعملوف من السحر(  فَػَوَقَع احْلَقُّ َوَبَطَل َما َكانُوْا يَػْعَمُلوفَ )  
 ـ .يف ذلك ا٤بقا م:أ ( فَػُغِلُبوْا ُىَناِلكَ )  
 : حقّبين قد اضمحل ابطلهم ، كتبلشى سحرىم ، كدل ٰبصل ٥بم ا٤بقصود الذم ظنوا حصولو. أم (َوانَقَلُبوْا َصاِغرِيَن )  
ر من السماء، كليس فعرفت السحرة أف ىذا أم (قَاُلوْا آَمنَّا ِبِربِّ اْلَعاَلِمنَي  َربِّ ُموَسى َوَىاُروَف  .َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن ) 

 ( .آمىنَّا ًبرىبًٌ اٍلعىالىًمْبى . رىبًٌ ميوسىى كىىىاريكفى  ) كقالوا ان ىذا بسحر، فخركا سجد
  ( قىاليوٍا آمىنَّا ًبًربًٌ اٍلعىالىًمْبى قولو تعاذل)  أف قائل ذلك ٝبيع السحرة ، كقيل : بل قالو رؤساؤىمالظاىر . 
 العظيم أىل الصنف كالسحر ، الذين يعرفوف من أنواع السحر كجزئياتو ، ما ال كأعظم من تبْب لو ا٢بق :  قاؿ السعدي

 ا .يعرفو غّبىم ، فعرفوا أف ىذه آية عظيمة من آايت اّلٌل ال يداف ألحد هب
 : ٍحًر مىعى ًخسًَّتًو ، كىأىفَّ اّللَّى صىرَّحى أبًىنَّوي الى يىضيرُّ ،  وقاؿ الشنقيطي ٲبىاًف سىحىرىًة كىاٍعلىٍم أىفَّ ًعٍلمى السًٌ بػىبنا إًلً كىالى يػىنػٍفىعي ، قىٍد كىافى سى

ٍحًر ، كىأىنػَّهى  ٍحًر عىرىفيوا ميٍعًجزىةى اٍلعىصىا خىارًجىةن عىٍن طىٍوًر السًٌ اًخٍلهيٍم شىكّّ يف ذىًلكى ًفٍرعىٍوفى . أًلىنػَّهيٍم ًلمىٍعرًفىًتًهٍم اًبلسًٌ ا أىٍمره ًإ٥بًىيّّ فػىلىٍم ييدى
ٲبىاهًنًمي الرَّاًسًخ الًَّذم الى يػيزىٍعزًعيوي اٍلوىًعيدي ، كىالتػٍَّهًديدي . كىلىٍو كىانيوا غىيػٍرى عىاًلًمْبى ابً . فىكىافى ذىًلكى  بػىبنا إًلً ىٍمكىنى أىٍف سى ٍحًر ًجدِّا ، ألى لسًٌ

  .يىظينُّوا أىفَّ مىٍسأىلىةى اٍلعىصىا ًمٍن ًجٍنًس الشٍَّعوىذىًة . كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اّللًَّ تػىعىاذلى 
 كاإللقاء : مستعمل يف سرعة ا٥بيًوم إذل األرض ، أم : دل يتمالكوا أف سجدكا بدكف تريث كال تردد.:  قاؿ ابن عا ور 
كاف ا٣ببيث حاكما مستبدا على األبداف كاألقواؿ ، قد تقرر عنده كعندىم أف قولو (  قَاَؿ ِفْرَعْوُف آَمنُتم ِبِو قَػْبَل َأف آَذَف َلُكمْ ) 

، كأمره انفذ فيهم ، كال خركج ألحد عن قولو كحكمو ، كهبذه ا٢بالة تنحط األمم كتضعف عقو٥با كنفوذىا ، كتعجز ىو ا٤بطاع 
تيٍم بًًو قػىٍبلى أىٍف آذىفى لىكيٍم  ) كقاؿ ىنا (فىاٍستىخىفَّ قػىٍومىوي فىأىطىاعيوهي  )  عن ا٤بدافعة عن حقوقها ، ك٥بذا قاؿ اّلٌل عنو أم: فهذا ( آمىنػٍ

 منكم ك٘برؤ عىليَّ. سوء أدب
 . يعِب : صنعان صنعتموه فيما بينكم كبْب موسى يف ا٤بدينة(  ِإفَّ َىَذا َلَمْكٌر مََّكْرُِتُوُه ِف اْلَمِديَنةِ ) 
 ًإنَّوي ) أم: إف غىلىبىو لكم يف يومكم ىذا إ٭با كاف عن تشاكر منكم كرضا منكم لذلك، كقولو يف اآلية األخرل:  قاؿ اف كثري

ٍحرى لىكىًبّبي   .(كيمي الًَّذم عىلَّمىكيمي السًٌ
َها َأْىَلَها َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف )   يعِب : إنكم أردُت أف ٚبرجوا الناس من مصر بسحركم. (لُِتْخرُِجوْا ِمنػْ
 أف ىذا الذم قالو من أبطل الباطل؛ فإف موسى، عليو السبلـ، ٗبجرد ما جاء ، كىو يعلم ككٌل من لو لب :  قاؿ ابن كثري

، فعند ذلك أرسل فرعوف  "مىٍدين" دعا فرعوف إذل هللا، كأظهر ا٤بعجزات الباىرة كا٢بجج القاطعة على صدؽ ما جاء بومن 
يف مدائن ملكو كمعاملة سلطنتو، فجمع سحرة متفرقْب من سائر األقاليم بببلد مصر، ٩بن اختار ىو كا٤بؤل من قومو، 
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وا من أحرص الناس على ذلك، كعلى الظهور يف مقامهم ذلك كالتقدـ كقد كان،  كأحضرىم عنده ككعدىم ابلعطاء ا١بزيل
 ان عند فرعوف، كموسى، عليو السبلـ، ال يعرؼ أحدا منهم كال رآه كال اجتمع بو، كفرعوف يعلم ذلك، كإ٭با قاؿ ىذا تسَب 

( أىانى رىبُّكيمي األٍعلىى) إف قوما صٌدقوه يف قولوف( فىاٍستىخىفَّ قػىٍومىوي فىأىطىاعيوهي ) على رعاع دكلتو كجىهىلتهم، كما قاؿ تعاذلان كتدليس
 من أٍجهىل خلق هللا كأضلهم.

 : كىذا كذب يعلم ىو كمن سرب األحواؿ ، أف موسى  وقاؿ السعدي  دل ٯبتمع أبحد منهم ، كأهنم ٝبعوا على نظر
لبة موسى ، حٌب عجزكا ، كتبْب ٥بم فرعوف كرسلو ، كأف ما جاء بو موسى آية إ٥بية ، كأف السحرة قد بذلوا ٦بهودىم يف مغا

 ا٢بق ، فاتبعوه.
 م .يعِب : تعلموف ماذا أفعل بك(  َفَسْوَؼ تَػْعَلُموفَ ) 
نٍ (  ألَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخاَلؼٍ )  سىاًف ًمٍن قىٍطًعًهمىا ًمٍن يػىٍعًِب اٍليىدى اٍلييٍمُبى ، كىالٌرًٍجلى اٍلييٍسرىل مىثىبلن . أًلىنَّوي أىشىدُّ عىلىى اإٍلً

ًؼ  ؼو ًجهىةو كىاًحدىةو . أًلىنَّوي ًإٍف كىافى قىٍطعيهيمىا ًمٍن ًجهىةو كىاًحدىةو يػىبػٍقىى ًعٍندىهي ًشقّّ كىاًمله صىًحيحه ، ًٖبًبلى  . قىٍطًعًهمىا ًمٍن ًخبلى
 أم: على ا١بذكع. ( النٍَّخًل يف جيذيكًع  )  كقاؿ يف اآلية األخرل( ُثَّ أُلَصلِّبَػنَُّكْم َأْْتَِعنَي ) 
 ة .الصلب أف يقتل ا٤برء مشدكدان على خشب 
  : ٤با ظهرت ا٢بجة عاد إذل عادة ملوؾ السوء إذا غلبوا من تعذيب من .. (  أليقىطًٌعىنَّ أىٍيًديىكيمٍ قولو تعاذل )قاؿ أبو حياف

 . انكأىم كإف كاف ٧بٌقان 
 حد دكف أحد ، بل كلكم سيذكؽ ىذا العذاب.أم: ال أفعل ىذا الفعل أب (أىٍٝبىًعْبى  قولو )

 .أم: قد ٙبققنا أان إليو راجعوف، كعذابو أشد من عذابك، كنكالو  (قَاُلوْا ِإََّّ ِإىَل رَبَِّنا ُمنَقِلُبوَف ) 
 أم : ال نبارل من عقوبتك كفعلك فإف مرجعنا إذل هللا تعاذل يـو القيامة.:  قاؿ السمرقندي 
 : يم من مؤمِب السحرة ، كاتكاؿ على هللا ، كثقة ٗبا عنده.ىذا تسل قاؿ ابن عطية 
 تربؤ من فرعوف كمن ربوبيتو كيف الشعراء ال ضّب (إذل ربنا  ): كيف قو٥بم  قاؿ أبو حياف . 
 كاالنقبلبي : الرجوع كقد تقدـ قريبان.:  قاؿ ابن عا ور 

صائركف إذل هللا رب ا١بميع ، كقد جاء ىذا ا١بواب كىذا جواب عن كعيد فرعوف أبنو كعيد ال يضّبىم ، ألهنم يعلموف أهنم 
موجزان إٯبازان بديعان ألنو يتضمن أهنم يرجوف ثواب هللا على ما ينا٥بم من عذاب فرعوف ، كيرجوف منو مغفرة ذنوهبم ، كيرجوف 

 العقابى لفرعوف على ذلك
 : كما تعيب علينا ، كما تنكر منا إال إٲباننا ابهلل تعاذل.أم  ( اءتْػَناَوَما تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْف آَمنَّا ِِباَيِت رَبَِّنا َلمَّا جَ ) 
ًرا )  َنا َصبػْ  . أم: عمنا ابلصرب على دينك، كالثبات عليو( رَبػََّنا َأْفرِْغ َعَليػْ
  نىا صىبػٍرنا  )أم: أفض  (رىبػَّنىا أىٍفرًٍغ  ) مث دعوا اّلٌل أف يثبتهم كيصربىم فقالوا: قاؿ السعدي ، كما يدؿ عليو  ان أم: عظيم (عىلىيػٍ

التنكّب ، ألف ىذه ٧بنة عظيمة ، تؤدم إذل ذىاب النفس ، فيحتاج فيها من الصرب إذل شيء كثّب ، ليثبت الفؤاد ، كيطمئن 
 ا٤بؤمن على إٲبانو ، كيزكؿ عنو االنزعاج الكثّب.

 أم: متابعْب لنبيك موسى، عليو السبلـ. ( َوتَػَوفػََّنا ُمْسِلِمنَي  )
 كدعوا ألنفسهم ابلوفاة على اإلسبلـ إيذاانن أبهنم غّب راغبْب يف ا٢بياة ، كال مبالْب بوعيد فرعوف ، كأف بن عا ور : قاؿ ا

ٮبتهم ال ترجو إاٌل النجاة يف اآلخرة ، كالفوزى ٗبا عند هللا ، كقد ا٬بذؿ بذلك فرعوف ، كذىب كعيده ابطبلن ، كلعلو دل ٰبقق 
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 م فنجاىم من خزم الدنيا كما ٪باىم من عذاب اآلخرة.ما توعدىم بو ألف هللا أكرمه
كالقرآف دل يتعرض ىنا ، كال يف سورة الشعراء ، كال يف سورة طو ، لئلخبار عن كقوع ما توعدىم بو فرعوف ألف غرض القصص 

 .هم للوعيد بنفوس مطمئٌنةكىو أتييد هللا موسى كىداية السحرة كتصلبهم يف إٲباهنم بعد تعرض، القرآنية ىو االعتبار ٗبحل العربة 
فاختبلؼ ا٤بفسرين يف البحث ( كليس من غرض القرآف معرفة ا٢بوادث كما قاؿ يف سورة النازعات ) إف يف ذلك لعربة ٤بن ٱبشى 

 عن ٙبقيق كعيد فرعوف زايدة يف تفسّب اآلية.
 كالظاىر أف فرعوف أفحم ٤با رأل قلة مباالهتم بوعيده فلم ييرد جواابن.

 لو السحرة ىنا يف سورة األعراؼ :ىذا ما قا 
 كقالوا كما قاؿ تعاذل يف سورة طو :

نٍػيىا )قىاليوا لىن نػٍُّؤثًرىؾى عىلىى مىا جىاءانى ًمنى اٍلبػىيًٌنىاًت كىالًَّذم فىطىرىانى فىاٍقًض مىا أىنتى قىاضو ًإ٭بَّىا تػىٍقًضي ىىذً )  ( ًإانَّ آمىنَّا ًبرىبًٌنىا ًِٕه ا٢بٍىيىاةى الدُّ
يػٍره كىأىبٍػقىى )لًيػىغٍ  ٍحًر كىاّللَّي خى انى كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا عىلىٍيًو ًمنى السًٌ ( ًإنَّوي مىن أيىًٍت رىبَّوي ٦بيٍرًمان فىًإفَّ لىوي جىهىنَّمى الى ٲبىيوتي ًفيهىا كىالى ٰبىٍٓب ًّٕفرى لىنىا خىطىاايى
ٍتًًو ميٍؤًمنان قىٍد عىًملى الصَّا٢ًبىاًت فىأيٍكلى ْٕ)  ( . (ًٕٓئكى ٥بىيمي الدَّرىجىاتي اٍلعيلىى )( كىمىٍن أيى

قىًلبيوفى  كقالوا كما يف سورة الشعراء )  ( .قىاليوا الى ضىيػٍرى ًإانَّ ًإذلى رىبًٌنىا مينػٍ
 مباحث :

 اختلف العلماء ىل فعل هبم فرعوف ذلك أـ ال على قولْب : أواًل :
 : إنو فعل هبم ذلك . قيل

 كاختاره ابن كثّب .
 ظاىر ، كألف هللا دل يذكر أنو دل يقتلهم ، كأيضان األصل أف الطاغية يفعل ذلكألف ىذا ىو ال

 كما فعل الطغاة يف كثّب من األزماف اب٤بسلمْب ، كألنو دل يرد دليل على أنو دل يفعل هبم .
 كانوا يف أكؿ النهار سحرة، كيف آخره شهداء.:  قاؿ ابن عباس

 كقيل : دل يفعل .
 تػىعىاذلى . أًلىفَّ اّللَّى كىأىٍظهىريٮبيىا ًعٍنًدم : أىنَّوي دلٍى يػىٍقتػيٍلهيٍم ، كىأىفَّ اّللَّى عىصىمىهيٍم ًمٍنوي أًلىٍجًل ًإٲبىاهًنًمي الرَّاًسًخ اًبّللًَّ اؿ : كاختاره الشنقيطي  ، كق

 دى اّللًَّ تػىعىاذلى .كىاٍلًعٍلمي ًعنٍ  (أىنٍػتيمىا كىمىًن اتػَّبػىعىكيمىا اٍلغىالًبيوفى  )يػىقيوؿي ًلميوسىى كىىىاريكفى 
 ( . كىأيٍلًقيى السَّحىرىةي سىاًجًدينى قولو تعاذل )  اثنياً :

 ًة لًًعًظًم اٍلميٍعًجزىًة الًٍَّب يىديؿُّ عىلىى قػيوًَّة اٍلبػيٍرىىاًف الًَّذم عىايػىنيوهي . كىأىنػَّهيٍم أىٍمسىكىهيٍم ًإٍنسىافه كىأىٍلقىاىيٍم سىاًجًدينى اًبٍلقيوَّ  اؿ الشنقيطي :قى 
ٍسرىائًيًليَّاًت عىايػىنيوىىا . كىذىكىرى يًف ًقصًَّتًهٍم أىنػَّهيٍم عىايػىنيوا مىنىاز٥بىيٍم يًف ا١بٍىنًَّة يف سيجيوًدًىٍم . كىالظَّاًىري أىفَّ   .ذىًلكى ًمٍن نػىٍوًع اإٍلً

 (كىآتيوا اٍليػىتىامىى أىٍموىا٥بىيٍم  )ْبى ًبًو نىظىرنا ًإذلى حىا٥بًًمي اٍلمىاًضيىًة . كىقىٍولًًو كىأىٍطلىقى عىلىٍيًهمي اٍسمى السَّحىرىًة يف حىاًؿ سيجيوًدًىٍم ّللًًَّ ميٍؤًمنً  اثلثًا :
  .فىأىٍطلىقى عىلىٍيًهمي اٍسمى اٍليػيٍتًم بػىٍعدى اٍلبػيليوًغ نىظىرنا ًإذلى ا٢بٍىاًؿ اٍلمىاًضيىًة كىمىا ىيوى مىٍعريكؼه يف ٧بىىلًٌوً 

 ( كيف طو ) رب ىاركف كموسى ( . رىبًٌ ميوسىى كىىىاريكفى  قاؿ ىنا يف األعراؼ ) رابعاً :
 قيل : قدـ ىاركف ىنا على موسى ٤براعاة فواصل اآلايت .

كقيل : إف بعضهم قالوا كذا ، كبعضهم قاؿ كذا ، ألهنم كثّب ، ككل قاؿ قوالن يظهر أنو مؤمن برب موسى كىاركف ، لكن كل 
 ٗبعرفتو ، كهللا أعلم .
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 ( اختلف يف ا٤براد : كىلىتػىٍعلىمينَّ أىيػُّنىا أىشىدُّ عىذىاابن كىأىبٍػقىىاذل عن فرعوف ) قاؿ تع خامساً :
 ( يعِب أان ، أـ رب موسى أشد عذاابن كأبقى . كىلىتػىٍعلىمينَّ أىيػُّنىافقيل ) 

 كاقتصر على ىذا القرطيب . 
ابىوي أىشىدُّ كىأىبٍػقىى مً  مىا عىًلٍمتي لىكيٍم ًمٍن إًلىوو  )، كىقػىٍولًًو  (أىانى رىبُّكيمي اأٍلىٍعلىى ) ٍن عىذىاًب اّللًَّ . كىىىذىا كىقىٍولًًو كىعىلىٍيًو فىًفٍرعىٍوفي يىدًَّعي أىفَّ عىذى

ىٍجعىلىنَّكى ًمنى اٍلمىٍسجيونً  )كىقػىٍولًًو ( غىٍّبًم   ْب ( .لىًئًن اٚبَّىٍذتى ًإ٥بىنا غىٍّبًم ألى
 أشد عذاابن كأبقى .كقيل ) لتعلمن أينا ( يعِب أان ، أـ موسى 

ا فػىهيوى كىالتػَّهىكًُّم ٗبيوسىى اًلٍسًتٍضعىاًفًو لىوي ، كىأىنَّوي الى يػىٍقًدري عىلىى أىٍف يػيعىذًٌبى مىٍن دلٍى ييطً ك  ا الًَّذم  )ٍعوي . كىقىٍولًًو عىلىى ىىذى يػٍره ًمٍن ىىذى أىـٍ أىانى خى
 كىاّللَّي جىلَّ كىعىبلى أىٍعلىمي . ( ىيوى مىًهْبه 
( أم لن ٬بتارؾ على ما حصل لنا من ا٥بدل كاليقْب. قىاليوا لىن نػٍُّؤثًرىؾى عىلىى مىا جىاءانى ًمنى اٍلبػىيًٌنىاًت كىالًَّذم فىطىرىانى قو٥بم ) ًا :سادس

 قيل : معطوفة على ما سبق أم : لن ٬بتارؾ على ما جاءان من البينات كال على الذم فطران : أم خلقنا ( :كىالًَّذم فىطىرىانى )
 كأكجدان من العدـ .

. فػىلىٍسنىا رىاًجًعْبى  أىٍم : كىالًَّذم فىطىرىانى الى نػيٍؤثًريؾى عىلىى مىا جىاءىانى ًمنى اٍلبػىيًٌنىاًت فىاٍقًض مىا أىًم : اٍصنىٍع مىا أىٍنتى صىانًعه كقيل : ىو قسم 
نٍػيىا أىمٍ   : ًإ٭بَّىا يػىنػٍفيذي أىٍمريؾى ًفيهىا .  عىمَّا ٫بىٍني عىلىٍيًو ًإ٭بَّىا تػىٍقًضي ىىًذًه ا٢بٍىيىاةى الدُّ

ٍحًر قو٥بم ) سابعًا :  ( فإف قيل : كيف قالوا : كما أكرىتنا عليو من السحر ، مع أنو دلت آايت أخرل كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا عىلىٍيًو ًمنى السًٌ
 أهنم فعلوا ذلك طائعْب غّب مكرىْب ؟

 قيل : إنو كاف يكرىهم على تعليم أكالدىم السحر .
 كقيل : أنو أكرىهم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرىم ، كىذا أصح .

يػٍره كىأىبٍػقىىما معُب )  اثمناً :  (  كىاّللَّي خى
يػٍره ٩بَّا كىعىدىىيٍم ًفٍرعىٍوفي يف قػىٍولًًو أكثر  رًينى عىلىى أىفَّ اٍلمىٍعُبى : أىفَّ ثػىوىابىوي خى ىٍجرنا ًإٍف كينَّا ٫بىٍني اٍلغىالًًبْبى قىاؿى  قىاليوا لًًفٍرعىٍوفى  )اٍلميفىسًٌ أىًئنَّ لىنىا ألى

ؽو . كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى  (نػىعىٍم كىًإنَّكيٍم ًإذنا لىًمنى اٍلميقىرًَّبْبى  ـي . أًلىفَّ مىا كىعىدىىيٍم ًبًو ًفٍرعىٍوفي زىاًئله ، كىثػىوىابي اّللًَّ ابى  مىا ) . كىأىبٍػقىى : أىٍم : أىٍدكى
ؽو ًعٍندىكي  يػٍره كىأىبٍػقى  )كىقىاؿى تػىعىاذلى  (ٍم يػىنػٍفىدي كىمىا ًعٍندى اّللًَّ ابى نٍػيىا كىاآٍلًخرىةي خى  ى ( .بىٍل تػيٍؤثًريكفى ا٢بٍىيىاةى الدُّ

 الفوائد :
 ء .أف القلوب بْب يدم هللا تعاذل يقلبها كيف يشا-ُ

حٌب إهنم أقسموا يف بداية ا٤بعركة بعزة   عدة حملاربة موسى سبحاف هللا لو أتملنا لوجدان أف السحرة قبل إٲباهنم كانوا يعدكف ال
 بعصاه الٍب ٙبولت  ٤با رأكا كيف نصر هللا موسى  سبحاف مقلب القلوب ؿ ، لكنكالضبل إهنم كانوا يف غاية الكفر فرعوف

 .إهنا قدرة هللا جل كعبل ؛إنو نصر هللام ، اذل حية تسعى تلقف ما صنعوا من سحر عظي
  .نعم إهنم آمنوا مع ما كانوا عليهم من كفر ؛لبت قلوهبم كٙبولت من منتهى الكفر كالضبلؿ اذل منتهى اليقْب كاالٲبافحينها انق

 الثبات على ا٤ببدأ حٌب ا٤بمات . -ِ
بلث من كٌن فيو كجد حبلكة اإلٲباف: أف يكوف هللا كرسولو أحب إليو ) ث إف موقف ىؤالء السحرة يذكران ٕبديث الرسوؿ  -ّ

 ر ( .٩با سواٮبا، كأف ٰبب ا٤برء ال ٰببو إال هلل، كأف يكره أف يعود إذل الكفر بعد أف أنقذه هللا منو كما يكره أف يقذؼ يف النا
ىٍجرنا ًإف كينَّا ٫بىٍني اٍلغىالًًبْب( رغم شدة اإلغراءات الٍب تعرض ٥با السحرة كتنوعها ما بْب ماؿ طائل-ْ ، كجاه كمنصب   (ًإفَّ لىنىا ألى
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ي ، كرغم شدة التخويف الذم توعدىم بو فرعو  ) قىاؿى نػىعىٍم كىًإنَّكيٍم لىًمنى اٍلميقىرًَّبْبى  (كقرب من السلطاف قىًطٌعىنَّ أىٍيًديىكيٍم كىأىٍرجيلىكيم ف ( فؤلى
اابن كىأىبػٍ  يصىلًٌبػىنَّكيٍم يف جيذيكًع النٍَّخًل كىلىتػىٍعلىمينَّ أىيػُّنىا أىشىدُّ عىذى ؼو كىألى لكن كل ىذا الَبغيب كالَبىيب دل يثن عزمهم كدل ى ( قى مًٌٍن ًخبلى

قىاليوا لىن نػٍُّؤثًرىؾى عىلىٰى مىا جىاءىانى ًمنى اٍلبىيًٌنىاًت كىالًَّذم ب ) ال ٦باؿ فيو لَبدد أك تذبذ ان قاطع قواين  ان يفتنهم عن دينهم فجاء ردىم َثبت
ٰػذً  فىطىرىانى  انى كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا عىلىٍيًو ًمنى السًٌٍحرً فىاٍقًض مىا أىنتى قىاضو ًإ٭بَّىا تػىٍقًضي ىى نٍػيىا . ًإانَّ آمىنَّا ًبرىبًٌنىا لًيػىٍغًفرى لىنىا خىطىاايى يػٍره   ًه ا٢بٍىيىاةى الدُّ كىاللَّػوي خى
 ى ( .كىأىبٍػقى 

فس كرغباهتا ا٤بتنوعة من مطامع الن :من أكرب العقبات أماـ النفس يف طريقها إذل هللا كٙبصيل ٧ببتو كرضوانو كاتباع شرعو إف  -ٓ
 . ٨باكؼ النفس على ا٢بياة كاألىل كالولد كالوظيفة كالتجارة كا١باه كما أشبو ذلك، ك  ا٤باؿ كالولد كالنساء كا١باه كالرايسة

عظم منزلة الصدؽ ، كإيثار ٧ببة هللا على ما سواه ، حيث نطق ىؤالء السحرة هبذه الكلمات العظيمة ، من ٙبقّب للدنيا ، -ٔ
 عظيم لآلخرة .كت
س /     .سؤاؿ هللا الصرب على اإلٲباف حٌب ا٤بمات  -ٕ مي 

الخ 
ان   71  هــ7341رمض 

ُىْم تُِّل أَبْػَناَءُىْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساءَ َوقَاَؿ اْلَمأل ِمْن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف أََتَذُر ُموَسى َوقَػْوَمُو لِيُػْفِسُدوا ِف األْرِض َوَيَذَرَؾ َوآذِلََتَك قَاَؿ َسنُػقَ  )
ْلَعاِقَبُة ( قَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو اْسَتِعيُنوا اِبَّللَِّ َواْصرِبُوا ِإفَّ األْرَض َّلِلَِّ يُورِثُػَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوإَٚٔوِإََّّ فَػْوقَػُهْم قَاِىُروَف )

تَػَنا قَاَؿ َعَسى رَبُُّكْم َأْف يُػْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِف ( قَاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن قَػْبِل َأْف ََتْتِيَػَنا َوِمْن بَػعْ ِٕٛٔلْلُمتَِّقنَي ) ِد َما ِجئػْ
 ( .( ٜٕٔاألْرِض فَػيَػْنََُّر َكْيَف تَػْعَمُلوَف )

 [ . ُِٗ -ُِٕ] األعراؼ : 
---------------- 

 عليو السبلـ ما شاىدكا. ٨باطبْب لو بعدما شاىدكا من أمر موسى (َوقَاَؿ اْلَمأل ِمْن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف  )
 فإهنم ٤بٌا رأكا قلة اكَباث ا٤بؤمنْب بوعيد فرعوف ، كرأكا قلة اكَباث ا٤بؤمنْب بوعيد فرعوف ، كرأكا هنوض :  قاؿ ابن عا ور

ٍر جىوىاابن ،  حجتهم على فرعوف كإفحامىو ضب راموا إيقاظ ذىنو ، كإسعارى ٞبيتو ، فجاءكا هبذا الكبلـ ا٤بثّب لغ،  كأنو دل ٰبى
فرعوف ، كلعلهم رأكا منو أتثران ٗبعجزة موسى كموعظة الذين آمنوا من قومو كتوقعوا عدكلو عن ٙبقيق كعيده ، فهذه ا١بملة 

مستعمل يف اإلغراء ( أتذر موسى)كاالستفهاـ يف قولو ( ، قاؿ موسى لقومو استعينوا ابهلل)معَبضة بْب ما قبلها كبْب ٝبلة 
 أم تَبكو متصرفان كال أتخذ على يده. (تذر)، كموسى مفعوؿ على اإلبطاء إبتبلفهمو كاإلنكار إبىبلؾ موسى كقوم

  : اعلم أف بعد كقوع ىذه الواقعة دل يتعرض فرعوف ٤بوسى كال أخذه كال حبسو ، بل خلى سبيلو فقاؿ قومو لو قاؿ الرازي
 ( .األرض أىتىذىري موسى كىقػىٍومىوي لًيػيٍفًسديكٍا يًف )

كلما رأل موسى خافو أشد ا٣بوؼ ، فلهذا السبب دل يتعرض لو إال أف قومو دل يعرفوا ذلك ، فحملوه على كاعلم أف فرعوف كاف  
 أخذه كحبسو.

 فإف قيل : فما كجو إقدامهم على اإلنكار على فرعوف مع عبادهتم لو؟ قيل : ألهنم رأكا منو خبلؼ عادتو :  قاؿ ادلاوردي
 خالف ، ككاف ذلك من لطف هللا ٗبوسى.كعادة ا٤بلوؾ يف السطوة ٗبن أظهر العناد ك 

أم: أتدعهم ليفسدكا يف األرض، أم: يفسدكا أىل رعيتك كيدعوىم إذل عبادة رهبم  (أََتَذُر ُموَسى َوقَػْوَمُو لِيُػْفِسُدوا ِف األْرضِ  )
 . دكنك
  : ( من كجهْب : لًيػيٍفًسديكا يف األٍرضً قولو تعاذل ) قاؿ ادلاوردي 
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 ا بعبادة غّبؾ كالدعاء إذل خبلؼ دينك.أحدٮبا : ليفسدكا فيه
 كالثاين : ليفسدكا فيها ابلغلبة عليها كأخذ قومو منها.

قيل ا١بواب عن ذلك من (؟ أىانى رىبُّكيمي األىٍعلىى  )فإف قيل : فما كجو قو٥بم ذلك لو كىم قد صدقوه على قولو  (َوَيَذَرَؾ َوآذِلََتَك  )
 ثبلثة أكجو :

 األصناـ ككاف قومو يعبدكنو ، قالو ا٢بسن.أنو كاف يعبد  أحدىا :
أنو كاف يعبد ما يستحسن من البقر كلذلك أخرج السامرم عجبلن جسدان لو خوار كقاؿ ىذا إ٥بكم كإلو موسى ، ككاف  والثاين :

 معبودان يف قومو ، قالو السدم.
 أصنامان يعبدىا قومو تقرابن إليو ، قالو الزجاج. انت: أهنا ك لثالثكا
 ذلك أف فرعوف كاف قد جعل لقومو أصنامان يعبدكهنا، ككاف يقوؿ ٥بم ىؤالء ( كىيىذىرىؾى كىآ٥ًبىتىكى قولو تعاذل )سمرقندي : قاؿ ال

 يعِب: يدعك كيدع أصنامك الٍب أمرت بعبادهتا.( كىيىذىرىؾى كىءا٥ًبىتىكى )فذلك قولو تعاذل ،  أراببكم الصغار ، كأان ربكم األعلى
 ، أم : كل من يولد ٥بم قتلناه . يعِب أبناء بِب إسرائيل كمن آمن ٗبوسى ( بْػَناَءُىْم قَاَؿ َسنُػَقتُِّل أَ ) 
 أف نَبؾ بناهتم .( َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ) 
  : األظهر أف معناه : نستبقيهن أحياء لضعفهن عن ا٤بنازعة كعجزىن عن احملاربة.قاؿ ادلاوردي 
 ألنو علم أنو ال يقدر عل قتل موسى إما لقوتو كإما تصوره أنو مصركؼ عن قتلو ،  كإ٭با عدؿ عن قتل موسى إذل قتل األبناء

 ف .فعدؿ إذل قتل األبناء ليستأصل قـو موسى من بِب إسرائيل فيضعف عن فرعو 
 كدل يقل سنقتل موسى لعلمو أنو ال يقدر عليو.:  قاؿ القرطيب 
 ابتداء عند كالدة موسى ، كمنهم من قاؿ بل منع منو كاتفق  كاختلف ا٤بفسركف ، فمنهم من قاؿ : كاف يفعل ذلك كما فعلو

 .ا٤بفسركف على أف ىذا التهديد كقع يف غّب الزماف األكؿ 
 كىذه اآلية الكرٲبة تدؿ على أف فرعوف ذبح أكالد بِب إسرائيل تذبيحتْب::  قاؿ الشنقيطي 

ا سيأيت خربىا مفصَّبلن يف سور من كتاب هللا، حيث قاؿ التذبيحة األكذل الٍب كانت سببنا ١بعل أـ موسى موسى يف التابوت، كم
 كخوفها عليو أم من قتل فرعوف لؤلكالد حذرنا من ذلك الغبلـ الذم سيزكؿ ملكو عليو. ( فىًإذىا ًخٍفًت عىلىٍيًو فىأىٍلًقيًو يًف اٍليىمًٌ )٥با: 

نىاكيٍم ًمٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى كقاؿ تعاذل يف سورة البقرة )  يوفى أىبٍػنىاءىكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسىاءىكيمٍ  كىًإٍذ ٪بىَّيػٍ  ( . يىسيوميونىكيٍم سيوءى اٍلعىذىاًب ييذىٕبًٌ
رؤاي ىالتو، رأل انران خرجت من بيت ا٤بقدس فدخلت بيوت القبط بببلد  لأف فرعوف لعنو هللا كاف قد رأقيل   سبب ذلك :

يدم رجل من بِب إسرائيل، كيقاؿ بعد ٙبدث ٠باره عنده أبف  مصر إال بيوت بِب إسرائيل، مضموهنا أف زكاؿ ملكو يكوف على
 فعند ذلك أمر فرعوف لعنو هللا بقتل كل ذكر،  بِب إسرائيل يتوقعوف خركج رجل منهم يكوف ٥بم بو دكلة كرفعة

فػىلىمَّا )  ٤بؤمن يف قولوكتذبيح األكالد الثاين: ىو بعد أف جاءىم موسى نبيِّا من هللا، كما صىرَّحى هللا بو ىنا، كأكضحو يف سورة ا
 ( . كىاًفرًينى ًإالَّ يف ضىبلؿو جىاءىيم اًب٢بٍىقًٌ ًمٍن ًعنًدانى قىاليوا اقٍػتػيليوا أىبٍػنىاء الًَّذينى آمىنيوا مىعىوي كىاٍستىٍحييوا ًنسىاءىيٍم كىمىا كىٍيدي الٍ 

 تهم ؟فإف قاؿ قائل : إف بقاء البنت حية أفضل من موهتا ، فما وجو جعل ذلك من إىان 
 إبقاء اإلانث يعترب عار كتعذيب ، ألف موت البنت أرحم من بقائها عند عدك يذ٥با كيهينها .

 فبقاؤىن ] أم اإلانث [ ٙبت يد العدك يفعل هبن ما يشاء من الفاحشة كالعار كيستخدمهن يف  قاؿ الشنقيطي ... :
 العرب يتمنوف موت اإلانث خوفان من مثل ىذا . األعماؿ الشاقة نوع من العذاب، كموهتن راحة من ىذا العذاب كقد كاف
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 أم : فوقية مكانة كمنزلة ، قاىركف ٥بم ، مذللوف ٙبت سلطاننا .( َوِإََّّ فَػْوقَػُهْم قَاِىُروَف )  
اعتذار من فرعوف للمئل من قومو عن إبطائو ابستئصاؿ موسى كقومو ، أم : ىم ال يقدركف أف يفسدكا يف الببلد كال أف ٱبرجوا 

 طاعٍب كالقاىر : الغالب إبذالؿ. عن
 ابهلل كالصرب . االستعانةأمرىم أبمرين : قَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو اْسَتِعيُنوا اِبَّللَِّ َواْصرِبُوا ( ) 

 )كىًإذىا اٍستػىعىٍنت فىاٍستىًعٍن ابًىّللًَّ ( .   كما قاؿ
ؾى نىٍستىعً  ؾى نػىٍعبيدي كىًإايَّ ْبي ( كىي كلمة عظيمة جامعة يقاؿ : إف سر الكتب اإل٥بية كلها ترجع إليها كىذا منتزع من قولو تعاذل )ًإايَّ

 كتدكر عليها .
 كيف استعانة هللا فائداتف :

 أف العبد عاجز عن االستقبلؿ بنفسو يف عمل الطاعات . إحداعلا :
 ، كمن خذلو هللا فهو ا٤بخذكؿ .أنو ال معْب لو على مصاحل دينو كدنياه إال هللا ، فمن أعانو هللا فهو ا٤بعاف  والثانية :

 كيف ا٢بديث ) احرص على ما ينفعك ، كاستعن ابهلل كال تعجز ( .
 يقوؿ يف خطبتو كيعلم أصحابو أف يقولوا ) ا٢بمد هلل نستعينو كنستهديو ( . ككاف 

 ( . كأمر معاذ بن جبل أف ال يدع يف دبر كل صبلة أف يقوؿ : )اللهم أعِب على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك
 قاؿ ٤بعاذ فيو : إين أحبك ، كألنو دعاء جامع شامل . كينبغي االعتناء هبذا الدعاء لثبلثة أمور : ألنو كصية ، كألف النيب 

 كيف دعاء القنوت ) اللهم إان نستعينك .. ( .
 كقاؿ موسى لقـو ) استعينوا ابهلل كاصربكا ( .

  ا٤بستعاف .عثماف اب١بنة على بلول تصيبو قاؿ : هللا ك٤با بشر 
 كمن كبلـ بعض العارفْب : اي رب عجبت ٤بن يعرفك يرجو غّبؾ ، عجبت ٤بن يعرفك كيف يستعْب بغّبؾ 

 ككتب ا٢بسن اذل عمر بن عبد العزيز : ال تستعن بغّب هللا فيكلك هللا إليو .
ٝبيع عباداتو إذل االستعانػة ابهلل تعاذل ، : كذكر االستعانة بعد العبادة مع دخو٥با فيها ، الحتياج العبد يف  قاؿ الشيخ السعدي

 فإنو إف دل يعنػو هللا ، دل ٰبصل لو ما يريده من فعل األكامر كاجتناب النواىي .
 أم : احبسوا أنفسكم على ا٤بكركه حٌب ٱبلصكم هللا بفضلو . َواْصرِبُوا ( )  

 ا حـر هللا .: ىو حبس النفس عن ا١بزع ، كاللساف عن التشكي ، كا١بوارح عم والصرب
 فأمر هللا : الطاعات : أف يصرب على فعلها ، كالسيئات : أف يصرب عنها ، كا٤بصائب : أف يصرب عليها كٰبتسب .

 .اٍستىًعينيوا اًبلصَّرٍبً كىالصَّبلًة ًإفَّ هللاى مىعى الصَّاًبرًين ( قاؿ تعاذل )
( على فعل الطاعات ، كابلصرب عن ا٤بعاصي ،  اِبلصَّرْبِ  كاألخركية ) أم اطلبوا العوف على أموركم الدنيوية(  َواْسَتِعيُنوا أم : )

كابلصرب على أقدار هللا ا٤بؤ٤بة ، فبالصرب كحبس النفس على ما أمر هللا ابلصرب عليو معونة عظيمة على كل أمر من األمور ، كمن 
 . يتصرب يصربه هللا ، فبل ٪باح يف الدنيا ، كال فبلح يف اآلخرة إال ابلصرب

 : كفضائل الصرب كثّبة 
 أواًل : معية هللا للصابرين .

 قاؿ تعاذل ) ًإفَّ اّللَّى مىعى الصَّاًبرًينى ( .
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 اثنياً : زلبة هللا ذلم .
بُّ الصَّاًبرًينى ( .  قاؿ تعاذل ) كىاّللَّي ٰبًي

 اثلثاً : إطالؽ البشرى ذلم .
ًر الصَّاًبرًينى ( .  قاؿ تعاذل ) كىبىشًٌ

 اجلزاء على أحسن أعماذلم .رابعاً : إغلاب 
 قاؿ تعاذل ) كىلىنىٍجزًيىنَّ الًَّذينى صىبػىريكا أىٍجرىىيٍم أبًىٍحسىًن مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى ( .

 خامساً : ضماف ادلدد والنصرة ذلم .
ًٍددٍكيٍم رىبُّ  ا ٲبي ٍتيوكيٍم ًمٍن فػىٍورًًىٍم ىىذى أيى  كيٍم ًٖبىٍمسىًة آالؼو ًمنى اٍلمىبلًئكىةي ميسىوًًٌمْبى ( .قاؿ تعاذل ) بػىلىى ًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا كى

 سادساً : استحقاقهم دخوؿ اجلنة وتسليم ادلالئكة عليهم .
 قاؿ تعاذل ) كىجىزىاىيٍم ٗبىا صىبػىريكا جىنَّةن كىحىرًيران ( .

بو . سىبلـه عىلى   ٍيكيٍم ٗبىا صىبػىٍرُتيٍ فىًنٍعمى عيٍقىبى الدَّاًر ( كقاؿ تعاذل ) كىاٍلمىبلًئكىةي يىٍدخيليوفى عىلىٍيًهٍم ًمٍن كيلًٌ ابى
 سابعاً : حفَّهم من كيد األعداء .

يطه ( . ٍيئان ًإفَّ اّللَّى ٗبىا يػىٍعمىليوفى ٧بًي  قاؿ تعاذل ) كىًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا ال يىضيرُّكيٍم كىٍيديىيٍم شى
 اثمناً : سبب للحصوؿ على درجة اإلمامة ِف الدين .

 ؿ تعاذل )كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا صىبػىريكا كىكىانيوا ًَبايتًنىا ييوًقنيوفى ( .قا
ابلصرب كاليقْب تناؿ اإلمامة يف الدين . مث تبل ىذه اآلية ) كجعلنا منهم أئمة يهدكف أبمران ٤با صربكا ككانوا َبايتنا  قاؿ ابن تيمية :

 يوقنوف ( .
 سعاً : أنو من أسباب النصر .َ

 كما يف حديث ابن عباس ) كاعلم أف النصر مع الصرب ( .
 عا رًا : أمر هللا بو ادلؤمنني .

 قاؿ تعاذل )ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اٍستىًعينيوا اًبلصَّرٍبً كىالصَّبلًة ًإفَّ اّللَّى مىعى الصَّاًبرًينى ( .
 ًذينى آمىنيوا اٍصربيكا كىصىاًبريكا كىرىاًبطيوا كىاتػَّقيوا اّللَّى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى ( .كقاؿ تعاذل )ايى أىيػُّهىا الَّ 

 احلادي عشر : الصرب ضياء .
 ) كالصرب ضياء ( . قاؿ كما 

 الثاين عشر : أنو خري ما أعطي العبد .
 ) كما أعطي أحد عطاء خّبان كأكسع من الصرب ( ركاه مسلم . قاؿ 
 كىذه كظيفة العبد، أنو عند القدرة، أف يفعل من األسباب الدافعة عنو ( اٍستىًعينيوا اًبّللًَّ كىاٍصربيكا : قولو تعاذل ) يقاؿ السعد

 أذل الغّب، ما يقدر عليو، كعند العجز، أف يصرب كيستعْب اّلٌل، كينتظر الفرج.
 أم : ٯبعلها يف آخر األمرين ٤بن يشاء أف ٯبعلها لو من عباده . (ِإفَّ األْرَض َّلِلَِّ يُورِثُػَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ) 

 أم : ا٢باؿ ا٢بسنة الٍب تكوف يف آخر األمرين ، كما يؤكؿ إليو ا٢باؿ .(  َواْلَعاِقَبةُ 
 نواىيو . الذين يتقوف هللا ابمتثاؿ أكامره كاجتناب (ِلْلُمتَِّقنَي ) 
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 نساف لنفسو كقاية من عذاب هللا بفعل أكامره كاجتناب نواىيو .التقول مأخوذة من الوقاية ، كىي : أف ٯبعل اإل 
 كىذا من أٝبع التعاريف ، كقد جاء يف معناىا آَثر عدة عن السلف كلها داخلة ٙبت ىذا ا٤بعُب .

 قاؿ علي : التقول: ا٣بوؼ من ا١بليل ، كالعمل ابلتنزيل ، كالرضا ابلقليل ، كاالستعداد ليـو الرحيل .
 ود : حقيقة تقول هللا : أف يطاع فبل يعصى ، كيذكر فبل ينسى ، كيشكر فبل يكفر .كقاؿ ابن مسع

كقاؿ طلق بن حبيب : التقول أف تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ، ترجو ثواب هللا ، كأف تَبؾ معصية هللا على نور من هللا ، 
 ٚباؼ عقاب هللا .

 قول .قاؿ ابن القيم : كىذا من أحسن ما قيل يف حد الت
كركم أف عمر بن ا٣بطاب سأؿ أيب بن كعب عن التقول ؟ فقاؿ: ىل أخػذت طريقان ذا شوؾ ؟ قاؿ: نعم ، قاؿ : فما عملت ؟ 

 قاؿ: تشمرت كحذرت ، قاؿ : فذاؾ التقول .
 قاؿ ابن ا٤بعتز :

 ككبيػػػػػػػرىػػػػػػػػػػػا فهػػػػػػػػو التػػػقى خل الذنوب صغّبىا
 أرض الشوؾ ٰبذر ما يرل وؽ كن مثل ماش فػػػػػػػػػػ

 ال ٙبقػػػػػػػػرف صػػػػػػػػػػػػغػّبة       إف ا١ببػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ من ا٢بصػػػػػػى 
 : فضائل التقول 

 : أهنا سبب لتيسّب األمور . أوالً 
 ( . مىن يػىتًَّق اّللَّى ٯبىٍعىل لَّوي ًمٍن أىٍمرًًه ييٍسران قاؿ تعاذل ) كى 

 هللا . : أهنا سبب إلكراـ اثنياً 
 (.  ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ قاؿ تعاذل ) 

 : العاقبة ألىل التقول . اثلثاً 
 ( . كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقْبى قاؿ تعاذل ) 

 : أهنا سبب يف دخوؿ ا١بنة . رابعاً 
 ( . كىأيٍزلًفىًت ا١بٍىنَّةي لًٍلميتًَّقْبى قاؿ تعاذل ) 
 ( . وا ًإذلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقْبى كىسىارًعي كقاؿ تعاذل )

 : أهنا سبب لتكفّب السيئات . خامساً 
يًٌئىاتًًو كىيػيٍعًظٍم لىوي أىٍجران قاؿ تعاذل )  ( .كىمىن يػىتًَّق اّللَّى ييكىفًٌٍر عىٍنوي سى

 وؿ البشرل ٥بم .: أهنا سبب ٢بص سادساً 
نٍػيىاقاؿ تعاذل  )ا  ( .لًَّذينى آمىنيوٍا كىكىانيوٍا يػىتػَّقيوفى ٥بىيمي اٍلبيٍشرىل يًف ا٢بٍىياًة الدُّ

 : أهنا سبب للفوز كا٥بداية . سابعاً 
 .  (كىمىن ييًطًع اّللَّى كىرىسيولىوي كىٱبىٍشى اّللَّى كىيػىتػٍَّقًو فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلفىائًزيكفى ) قاؿ تعاذل 

 : أهنا سبب للنجاة يـو القيامة . اثمناً 
ي الًَّذينى اتػَّقىوا كَّنىذىري الظَّاًلًمْبى ًفيهىا ًجًثٌيان قاؿ تعاذل )  ( .مثيَّ نػينىجًٌ
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 : أهنا سبب لتفتيح الربكات من السماء كاألرض . َسعاً 
 ( .عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمىاًء كىاألىٍرضً كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوٍا كىاتػَّقىوٍا لىفىتىٍحنىا قاؿ تعاذل )

 : أهنا سبب للخركج من ا٤بأزؽ . عا راً 
 ( .مىن يػىتًَّق اّللَّى ٯبىٍعىل لَّوي ٨بىٍرىجان كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ٰبىٍتىًسبي قاؿ تعاذل )كى 
 : أهنا سبب حملبة هللا . احلادي عشر

بُّ اقاؿ تعاذل )  ( . ٍلميتًَّقْبى ًإفَّ اّلٌلى ٰبًي

 : أهنا سبب لبلىتداء ابلقرآف . الثاين عشر 
 ( . ذىًلكى اٍلًكتىابي ال رىٍيبى ًفيًو ىيدلن لًٍلميتًَّقْبى قاؿ تعاذل )
 : ابلتقول تناؿ معية هللا . الثالث عشر
 ( . كىاتػَّقيوا اّللَّى كىاٍعلىميوا أىفَّ اّللَّى مىعى اٍلميتًَّقْبى قاؿ تعاذل )
 : أهنا خّب زاد . الرابع عشر
يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوىلقاؿ تعاذل )  ( .كىتػىزىكَّديكا فىًإفَّ خى

 : أهنا من أسباب نيل األجر العظيم . اخلامس عشر
 ( .لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا ًمنػٍهيٍم كىاتػَّقىٍوا أىٍجره عىًظيمه قاؿ تعاذل )

 : أف اآلخرة خّب من الدنيا للمتقْب . السادس عشر
يػٍره ًلمىًن اتػَّقىى كىال تيٍظلىميوفى فىًتيبلن ) ك قاؿ تعاذل   ( . اآٍلًخرىةي خى

 : أهنا سبب لقبوؿ األعماؿ . السابع عشر
 ( .قىاؿى ًإ٭بَّىا يػىتػىقىبَّلي اّللَّي ًمنى اٍلميتًَّقْبى قاؿ تعاذل )

 أف لباس التقول خّب لباس . الثامن عشر :
يػٍره قاؿ تعاذل )  ( .كىلًبىاسي التػٍَّقوىل ذىًلكى خى
 : أهنا من أسباب الرٞبة . التاسع عشر
 ( .ٍؤًمنيوفى كىرىٍٞبىًٍب كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو فىسىأىٍكتػيبػيهىا لًلًَّذينى يػىتػَّقيوفى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىالًَّذينى ىيٍم ًَبايتًنىا يػي قاؿ تعاذل )
 : أهنا من أسباب كالية هللا .العشروف 

 ( .الًَّذينى آمىنيوا كىكىانيوا يػىتػَّقيوفى  . اءى اّللًَّ ال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى أىال ًإفَّ أىٍكلًيى قاؿ تعاذل )
 ( .كىاّللَّي كىرلُّ اٍلميتًَّقْبى كقاؿ تعاذل )

 . قاؿ ا٢بسن : ما زالت التقول اب٤بتقْب حٌب تركوا كثّبان من ا٢ببلؿ ٨بافة ا٢براـ 
 ألهنم اتقوا ما ال ييتقى .كقاؿ الثورم : إ٭با ٠بوا متقْب ، 

 مراتب التقول :  قاؿ ابن القيم : 
 التقول ثبلث مراتب :

ا٢بمية عن الفضوؿ كما ال  ، والثالثة :ٞبٌيتها عن ا٤بكركىات  والثانية :ٞبٌية القلب كا١بوارح عن اآلَثـ كاحملرمات ،  إحداىا : 
 يعِب .



158 

 

 وتو ، كالثالثة تكسبو سركره كفرحو كهبجتو .           فاألكذل تعطي العبد حياتو ، كالثانية تفيده صحتو كق
تَػَنا )  أم أكذينا من قبل أف أتتينا رسوالن ، كذلك بقتل فرعوف أبناءان عند مولدؾ  (قَاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن قَػْبِل َأْف ََتْتِيَػَنا َوِمْن بَػْعِد َما ِجئػْ

تػىنىا كىمً  )٤با أخرب أبنو سيولد مولود يكوف زكاؿ ملكو على يده   رسوالن بقتل أبنائنا اآلف. (ن بػىٍعًد مىا ًجئػٍ
تػىنىا  )كقيل : ا٤بعُب أكذينا من قبل أف أتتينا ابستعمالنا يف األعماؿ الشاقة بغّب جعل  ٗبا صران فيو اآلف من  (كمن بػىٍعًد مىا ًجئػٍ

 ا٣بوؼ على أنفسنا كأكالدان كأىلنا.
 ٍتًينىا قالوا أيكًذينىا مً  )قولو تعاذل  : قاؿ القرطيب كىًمن بػىٍعًد  ) يف ابتداء كالدتك بقتل األبناء كاسَبقاؽ النساء: أم ( ن قػىٍبًل أىف أتى

تػىنىا   كاآلف أيًعيد علينا ذلك ؛ يعنوف الوعيد الذم كاف من فرعوف.: أم  (مىا ًجئػٍ
 ليكتسبوا ألنفسهم.كقيل : األذل من قبلي تسخّبىم لبِب إسرائيل يف أعما٥بم إذل نصف النهار ، كإرسا٥بم بقيتو 

 كاألذل من بعدي : تسخّبيىم ٝبيع النهار كلو ببل طعاـ كال شراب ؛ قالو جيوىٍيرب.
 كقاؿ ا٢بسن : األذل من قبلي كمن بعدي كاحد ، كىو أخذ ا١بزية.

 .يعِب فرعوف كقومو ( قَاَؿ َعَسى رَبُُّكْم َأْف يُػْهِلَك َعُدوَُّكْم )  
 م .علكم ٚبلفوهنم يف أرضهم بعد ىبلكهيعِب كٯب (ويستخلفكم ِف األرض  )

نىاكيٍم كىأىٍغرىقٍػنىا آؿى ًفٍرعىٍوفى كىأىنٍػتيٍم تػىٍنظيريكفى قاؿ تعاذل )  (  أببصاركم ، ليكوف ذلك أشفى لصدكركم كأبلغ يف  كىًإٍذ فػىرىقٍػنىا ًبكيمي اٍلبىٍحرى فىأى٪ٍبىيػٍ
 إىانة عدككم .

تليكم ابلنعمة كما ابتبلكم ابلشدة ، فيظهر عملكم يف حاؿ اليسر كالشدة ، ألنو قد كعد ٥بم يعِب : يب( فَػيَػْنََُّر َكْيَف تَػْعَمُلوَف  )
 ( . األرض كى٪بىٍعىلىهيٍم أىئًمَّةن كى٪بىٍعىلىهيمي الوارثْب كىنيرًيدي أىف ٭بَّينَّ عىلىى الذين استضعفوا يف  )بقولو تعاذل 

 من أف يعملوا ما ال يرضي هللا تعاذل ، كالتحريض على االستكثار  التحذير (فينظر كيف تعملوف  )كمعُب :  قاؿ ابن عا ور
 من الطاعة ليستحقوا كصف ا٤بتقْب ، تذكّبان ٥بم أبنو عليم ٗبا يعملونو.

 كىذه اآلية الكرٲبة فيها كعيد شديد، كٚبويف عظيم، ٤بن استخلفو هللا يف األرض بعد عدٌكًه الذم كاف :  قاؿ الشنقيطي
 ألرضيقاكمو كبسط يده اب

 الفوائد :
 شدة عذاب فرعوف لبِب إسرائيل .-ُ
 أف أىل الباطل يدعوف أف ما يقـو بو أىل ا٣بّب كالصبلح إفسادان .-ِ
 خطر بقاء البنت عند عدكىا .-ّ
 رعب أىل الباطل من ا٢بق كلو كاف قليبلن . -ْ
 كجوب االستعانة ابهلل يف ٝبيع األمور . -ٓ
 . أف من استعاف ابهلل أعانو هللا -ٔ
 أف الصرب من أعظم ما يقود للنصر كالنجاح . -ٕ
 أف من دل يصرب على فعل الطاعات ، كعلى ترؾ ا٤بكركىات فإنو ال يفلح . -ٖ
 أف األرض هلل ، كهللا لو ا٢بكمة الكاملة يف إعطائها ٤بن يشاء . -ٗ

 فضل التقول ، كأف العاقبة للمتقْب . -َُ
 حكمة هللا يف االبتبلء . -ُُ
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 بلؾ العدك من أعظم النعم .أف إى -ُِ
 خطر من استخلفو هللا يف األرض كمكنو كدل يقم ٗبا ٯبب عليو من طاعة هللا كشكره . -ُّ
ِننَي َونَػْقٍص ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَف ))  َنا َىِذِه َوِإْف فَِإَذا َجاَءتْػُهُم احلََْسَنُة قَاُلوا لَ  (َٖٓٔوَلَقْد َأَخْذََّ آَؿ ِفْرَعْوَف اِبلسِّ

َا طَائُِرُىْم ِعْنَد اَّللَِّ َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم اَل  ُهْم َسيَِّئٌة َيطَّيػَُّروا ِبُوَسى َوَمْن َمَعُو َأاَل ِإظلَّ  ( . (ٖٔٔيَػْعَلُموَف ) ُتِصبػْ
 [ . ُُّ -َُّ] األعراؼ : 

----------------- 
 . انىم كامتحناىم كابتليناىمأم: اخترب  ( َوَلَقْد َأَخْذََّ آَؿ ِفْرَعْوفَ ) 
  : فرعوف إذل  ئىذا انتقاؿ إذل ذكر ا٤بصائب الٍب أصاب هللا هبا فرعوف كقومو ، كجعلها آايت ٤بوسى ، ليلجقاؿ ابن عا ور

اإلذف لبِب إسرائيل اب٣بركج ، كقد كقعت تلك اآلايت بعد ا٤بعجزة الكربل الٍب أظهرىا هللا ٤بوسى يف ٦بمع السحرة ، كيظهر 
 ف .ف فرعوف أغضى عن ٙبقيق كعيده إبقاء على بِب إسرائيل ، ألهنم كانوا يقوموف ابألشغاؿ العظيمة لفرعو أ

ِننَي )    . ا٤براد ابلسنْب: ا١بدب كالقحط حٌب تقل بسببو األرزاؽ (اِبلسِّ
ضهم: كانت النخلة قد تكوف فيها أم: كأخذانىم بنقص من الثمرات ٕبيث ال تثمر أشجارىم. قاؿ بع (َونَػْقٍص ِمَن الثََّمَراِت ) 

 ٛبرة كاحدة.
 أم : لعلهم يتعظوف كيعتربكف . (َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّروَف ) 
 ( يف القرآف ىي ٗبعُب التعليل إال الٍب يف سورة الشعراء )( كىتػىتًَّخذيكفى مىصىانًعى لىعىلَّكيٍم ٚبىٍليديكفى قاؿ بعض العلماء : أف كل )لعل

 . كم ٚبلدكفقالوا : ىي ٗبعُب : كأن
 . أم: من ا٣بصب كالرزؽ ( فَِإَذا َجاَءتْػُهُم احلََْسَنةُ ) 
 . أم: ىذا لنا ٗبا نستحقو( قَاُلوا لََنا َىِذِه ) 
ُهْم َسيَِّئٌة )   أم: جدب كقحط (َوِإْف ُتِصبػْ
 التطّب : ىو التشاـؤ . ( َيطَّيػَُّروا ِبُوَسى َوَمْن َمَعوُ ) 

ألرض جدب، كقلَّت أرزاقهم، كجاءهتم األمراض. كا٤بعُب: أف هللا إذا قلَّل عليهم األرزاؽ، إذا جاءىم قحط، ككاف يف اأم : 
يػىتىشىاءموا ٗبوسى كمن معو، كيقولوف: ىذا ا١بدب، كىذه قلة ، كأمسك عنهم ا٤بطر، كجاءهتم األمراض، إف جاءهتم ىذه الببلاي 

 ئتم بو من دين موسى، كل ىذه الببلاي بسبب شؤمكم. األرزاؽ، كىذه األمراض ما جاءان إال بسبب شؤمكم، كسبب ما ج
 كىذه عادة الكفار إذا ٛبىىرَّدكا على هللا، كعصوا هللا، ككذبوا 

ف كىًإف تيًصبػٍهيٍم حىسىنىةه يػىقيوليوٍا ىىًذًه ًمٍن ًعنًد اّللًَّ كىإً )  مثل ذلك ٤با ذكره هللا عنهم يف سورة النساء يف قولو كما قاؿ الكفار لنبيًٌنىا 
ٍن ًعنًد اّللًَّ   ( . تيًصبػٍهيٍم سىيًٌئىةه يػىقيوليوٍا ىىًذًه ًمٍن ًعنًدؾى قيٍل كيلِّ مًٌ
نَّا عىذىابه أىلًيمه ا ) ككما قاؿ عن الرسل ا٤بذكورين يف يس إف قومهم قالو   قىاليوا ًإانَّ تىطىيػٍَّرانى ًبكيٍم لىًئن دلٍَّ تىنتػىهيوا لىنػىٍرٝبيىنَّكيٍم كىلىيىمىسَّنَّكيم مًٌ

 ( . ( قىاليوا طىائًريكيٍم مىعىكيمُٖ)
 ( .قىاليوا اطَّيػٍَّرانى ًبكى كىٗبىن مَّعىكى قىاؿى طىائًريكيٍم ًعندى اّللًَّ بىٍل أىنتيٍم قػىٍوـه تػيٍفتػىنيوفى )  ككما ذكر عن قـو صاحل أهنم قالوا لو 
َا طَائُِرُىْم ِعْنَد اَّللَِّ َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم اَل  ) أظهر األقواؿ يف ىذه اآلية الكرٲبة: أف هللا ٤بٌا ذكر أهنم يكفركف بو، ( يَػْعَلُموَف  َأاَل ِإظلَّ

كمن معو من  إ٭با ىو بسبب شـؤ نبيهم موسى ؛ كيتمردكف كيعارضوف رسلو، كأهنم مع ذلك يزعموف أف الذم يصيبهم
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ائر ا٤بشؤـك الٍب جاءهتم الببلاي منو عند رهبم كذلك إ٭با جاءىم بسبب  أم: الط (أىال ًإ٭بَّىا طىائًريىيٍم ًعندى اّللًَّ )هللا  ا٤بؤمنْب، فأكذهبم
كفرىم ابهلل كمعصيتهم هلل؛ ألف الكفر ابهلل كمعصية هللا ىو الطائر ا٤بشؤـك الذم أييت صاحبو بسببو كل سوء كمكركه يف الدنيا 

 كاآلخرة.
 الفوائد :

 أف هللا يبتلي عباده اب٤بصائب ليتوبوا كيرجعوا . -ُ
 أف قلة األمطار عقوبة . -ِ
 أف قلة األرزاؽ كالنقص من الثمرات بسبب الذنوب كا٤بعاصي . -ّ
 أف طاعة هللا كتقواه سبب لؤلرزاؽ كحلوؿ ا٣بّبات . -ْ
 ٙبرمي التطّب كالتشاـؤ . -ٓ
ان  / 27    شدة ٛبرد فرعوف كقومو ، فبدالن من أف يرجعوا إذل هللا عند ا٤بصيبة ، نسبوىا إذل موسى كمن معو . -ٔ  هـــ7341/ رمض 
( فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَف َواجْلََراَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َٕٖٔوقَاُلوا َمْهَما ََتْتَِنا ِبِو ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرََّ هِبَا َفَما ضَلُْن َلَك ِبُْؤِمِننَي )) 

ـَ آاَيٍت ُمَفصَّاَلٍت فَاْسَتْكبَػُروا وََكا ُموَسى ادُْع لََنا رَبََّك ِبَا َعِهَد  ( َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الّرِْجُز قَاُلوا ايَ ٖٖٔنُوا قَػْوًما رُلْرِِمنَي )َوالدَّ
ُهمُ ِٖٗٔعْنَدَؾ لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الّرِْجَز لَنُػْؤِمَننَّ َلَك َولَنُػْرِسَلنَّ َمَعَك َبِِن ِإْسَرائِيَل ) الّرِْجَز ِإىَل َأَجٍل ُىْم اَبِلُغوُه  ( فَػَلمَّا َكَشْفَنا َعنػْ

 ( . (ِٖ٘ٔإَذا ُىْم يَػْنُكُثوَف )
 [ . ُّٓ -ُِّ] األعراؼ : 

---------------- 
رد قـو ف( َوقَاُلوا َمْهَما ََتْتَِنا ِبِو ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرََّ هِبَا َفَما ضَلُْن َلَك ِبُْؤِمِننَي )  رعوف كعتوىم، ىذا إخبار من هللا، عز كجل، عن ٛبى

ٍتًنىا ًبًو ًمٍن آيىةو لًتىٍسحىرىانى هًبىا فىمىا ٫بىٍني لىكى ٗبيٍؤًمًنْبى  ) كعنادىم للحق كإصرارىم على الباطل يف قو٥بم يقولوف: أمُّ آية جئتنا ( مىٍهمىا أتى
 . هبا كداللة كحجة أقمتها، رددانىا فبل نقبلها منك، كال نؤمن بك كال ٗبا جئت بو

 م .وسى يف القبط بعد إلقاء السحرة سيجَّدان عشرين سنة يريهم اآلايت إذل أف أغرؽ هللا فرعوف ، فكاف ىذا قو٥بقيل : بقي م 
 اختلف يف معناه : (فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَف )  

 .كثرة األمطار ا٤بغرقة ا٤بتلفة للزركع كالثمار. : فقيل 
 ىو كثرة ا٤بوت.  وقيل :

 ا٤باء، كالطاعوف على كل حاؿ. (وفىافى الطُّ )  كقاؿ ٦باىد
  الزجاج : الطوفاف من كل شيء ما كاف كثّبان ٧بيطان مطبقان ابلقـو كلهم ، كالغرؽ الذم يشمل ا٤بدف الكثّبة ، فإنو يقاؿ قاؿ

 لو طوفاف ، ككذلك القتل الذريع طوفاف ، كا٤بوت ا١بارؼ طوفاف.
 نباهتم .فأكل ٜبارىم ، كزركعهم ، ك (  َواجْلََرادَ ) 
 السوس الذم ٱبرج من ا٢بنطة.قيل :  (َواْلُقمََّل  )

 و .كىو ا١براد الصغار الذم ال أجنحة ل، الدِب  إنو كقيل :
 كالظاىر أنو القمل ا٤بعركؼ . قاؿ السعدي : 
يكشف أحد ثوابن كال  فمؤلت البيوت كاألطعمة كاآلنية، فبلفمؤلت أكعيتهم ، كأقلقتهم ، كآذهتم أذية شديدة ، ( َوالضََّفادَِع ) 
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 طعامنا إال كجد فيو الضفادع، قد غلبت عليو.
ـَ )   إما أف يكوف الرعاؼ .( َوالدَّ

 كقاؿ بعض العلماء : أف ماءىم الذم يشربوف ، انقلب دمان ، فكانوا ال يشربوف إال دمان .
 كيف الدـ قوالف.:  قاؿ ابن اجلوزي

 أحدٮبا : أف ماءىم صار دمان ، قالو ا١بمهور.
 سلم.أكالثاين : أنو رعاؼ أصاهبم ، قالو زيد بن 

 اف .عبلمات فيها عرب كعظات ، كمع ذلك استكربكا عن اإلٲب:  مأ (آاَيٍت ُمَفصَّاَلٍت ) 
 عن اإلٲباف .( فَاْسَتْكبَػُروا ) 
 يستحق صاحبو العذاب كالنكاؿ . اجملرمْب : ٝبع ٦بـر ، كىو مرتكب ا١برٲبة ، كا١برٲبة الذنب الذم (َكانُوا قَػْوًما رُلْرِِمنَي ) و 
 أم : العذاب هبذه األمور .( َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الّرِْجُز ) 
  كالظاىر من اآلية أف ا٤براد ابلرجز ىاىنا العذاب ا٤بتقدـ الذكر من الطوفاف كا١براد كغّبه ، كقاؿ قـو من : قاؿ ابن عطية

 ي .عوف أنزلو فيهم مات منهم يف ليلة كاحدة سبعوف ألف قبطا٤بفسرين : اإلشارة ىنا ابلرجز إ٭با ىي إذل طا
 ٗبا أكصاؾ أف تدعوه بو. قيل :( ُموَسى ادُْع لََنا رَبََّك ِبَا َعِهَد ِعْنَدَؾ  قَاُلوا ايَ ) 

 ٗبا تقدـ بو إليك أف تدعوه فيجيبك. كقيل :
 . ٗبا عهد عندؾ يف كشف العذاب عمن آمن كقيل :
  بنا .كإضافة الرب إذل موسى عدـ إقرار أبنو رهبم حيث دل يقولوا ادعي لنا ر (ادع لنا ربك اذل ) : قولو تعقاؿ أبو حياف 
 نصٌدقك ٗبا جئت بو.: أم ( لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الّرِْجَز لَنُػْؤِمَننَّ َلَك ) 
 . حٌب يذىبوا حيث شاؤكا (َولَنُػْرِسَلنَّ َمَعَك َبِِن ِإْسَرائِيَل ) 
  ئأنو طلب منهم اإلٲباف كما أنو طلب منهم إرساؿ بِب إسرائيل كقٌدموا اإلٲباف ألنو ا٤بقصود األعظم الناش داللة علىيف ىذا 

 و .من
ُهُم الّرِْجَز  )  بدعوة موسى .( فَػَلمَّا َكَشْفَنا َعنػْ
 م .يعِب إذل الوقت الذم أجل ٥بم كىو كقت إىبلكهم ابلغرؽ يف الي ( ِإىَل َأَجٍل ُىْم اَبلُِغوهُ ) 
 م .قيل : ا٤براد ابألجل ما عينوه إلٲباهنك 
 يعِب إذا ىم ينقضوف العهد الذم التزموه فلم يفوا بو. (ِإَذا ُىْم يَػْنُكُثوَف  )
 . كأعظم سبب لعدـ التضرع عند الببلء قسوة القلب كغلظتو 

ىيٍم اًبٍلبى ) كما قاؿ تعاذل  فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم أبىٍسينىا تىضىرَّعيوٍا  (ٍِْأسىاء كىالضَّرَّاء لىعىلَّهيٍم يػىتىضىرَّعيوفى )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىآ ًإذلى أيمىمو مًٌن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذانى
 ( .كىلىًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىيَّنى ٥بىيمي الشٍَّيطىافي مىا كىانيوٍا يػىٍعمىليوفى 

 ا إذل هللا عز كجل كٱبشونو كٱبشعوف .( لعل : للتعليل ، أم : ألجل أف يتضرعو  لىعىلَّهيٍم يػىتىضىرَّعيوفى قولو ) 
 أم فلم يتضرعوا حينئذ مع ٙبقق ما يستدعيو . (فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىىيٍم أبىٍسينىا تىضىرَّعيوا )  

 ( أم : أصاهبم القسوة ، كقسوة القلب : غلظتو كشدتو ٕبيث ال يعترب كال يتعظ . كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليوبػيهيمٍ )  
 . ( فػىوىٍيله لًٍلقىاًسيىًة قػيليوبػيهيٍم ًمٍن ذًٍكًر اّللًَّ أيكلىًئكى يًف ضىبلؿو ميًبْبو لقلب فقاؿ تعاذل )كقد حذر هللا من قسوة ا
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ا كىالًَّذينى أىدلٍى أيىًٍف لًلًَّذينى آمىنيوا أىٍف ٚبىٍشىعى قػيليوبػيهيٍم ًلذًٍكًر اّللًَّ كىمىا نػىزىؿى ًمنى ا٢بٍىقًٌ كىال يىكيونيو كىو من صفات أىل الكتاب فقاؿ تعاذل )
 ( فوصف أىل الكتاب ابلقسوة ، كهناان عن التشبو هبم . أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبلي فىطىاؿى عىلىٍيًهمي اأٍلىمىدي فػىقىسىٍت قػيليوبػيهيمٍ 

 ما ضربى عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب كالبعد عن هللا .     قاؿ ابن القيم : 
 . أسباب قسوة القلب 

 د مع هللا .نقض العه أواًل :
 ( .فىًبمىا نػىٍقًضًهٍم ًميثىاقػىهيٍم لىعىنَّاىيٍم كىجىعىٍلنىا قػيليوبػىهيٍم قىاًسيىةن قاؿ تعاذل ) 

 ...(. فىًبمىا نػىٍقًضًهٍم ًميثىاقػىهيمٍ قاؿ ابن عقيل يومان يف موعظتو: اي من ٯبد يف قلبو قسوة، احذر أف تكوف نقضت عهدان، فإف هللا يقوؿ )
 ل .   طوؿ األم الثاين :

ينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبلي فىطىاؿى عىلىٍيًهمي اأٍلىمىدي أىدلٍى أيىًٍف لًلًَّذينى آمىنيوا أىٍف ٚبىٍشىعى قػيليوبػيهيٍم ًلذًٍكًر اّللًَّ كىمىا نػىزىؿى ًمنى ا٢بٍىقًٌ كىال يىكيونيوا كىالَّذً )
 ( . فػىقىسىٍت قػيليوبػيهيمٍ 

قاؿ علي : أخوؼ ما أخاؼ عليكم اثنتْب : طوؿ األمل كاتباع ا٥بول ، فطوؿ األمل  كلذلك طوؿ األمل ينسي اآلخرة ، كما
 ينسي اآلخرة ، كاتباع ا٥بول يصد عن ا٢بق .

 فليس ىناؾ أنفع للقلب من قصر األمل ) كىو العلم بقرب الرحيل ( .
 الفوائد :

 شدة عناد ككفر فرعوف كقومو . -ُ
 ع العقوابت لعلهم يتضرعوف .أف هللا عز كجل يرسل اآلايت كٱبوفهم أبنوا  -ِ
 ذـ الكرب ، كأنو سبب يف الصد عن ا٢بق . -ّ
 أف اآلايت الٍب أرسلها كاضحات مفصبلت . -ْ
 علمهم أبف موسى صادؽ ، كلذلك طلبوا منو أف يدعو ٥بم أف يرفع عنهم الببلء . -ٓ
ُهْم فََأْغَرقْػَناُىْم ِف اْلَيمِّ ِ َنػَُّهْم َكذَّبُوا ِبِ  ) َها َغاِفِلنَي )فَانْػتَػَقْمَنا ِمنػْ ( َوَأْورَثْػَنا اْلَقْوـَ الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَف ٖٙٔاَيتَِنا وََكانُوا َعنػْ

َكاَف َيْصَنُع ِفْرَعْوُف   ا َصبَػُروا َوَدمَّْرََّ َماَمَشاِرَؽ األْرِض َوَمَغارِبَػَها الَِِّت اَبرَْكَنا ِفيَها َوِتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك احْلُْسىَن َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل ِبَِ 
 ( .( َٖٚٔوقَػْوُمُو َوَما َكانُوا يَػْعِرُ وَف )

 [ . ُّٕ -ُّٔ] األعراؼ : 
----------------- 

ُهْم فََأْغَرقْػَناُىْم ِف اْلَيمِّ  )  ر .فانتقمنا منهم ابإلغراؽ يف البح:  مأ(  فَانْػتَػَقْمَنا ِمنػْ
َها َغاِفِلنيَ ِ َنػَُّهْم َكذَّبُوا ِِباَيتَِنا وََكانُ    ا .بسبب تكذيبهم َبايت هللا كإعراضهم عنها ، كعدـ مباالهتم هب: أم (  وا َعنػْ

كأكرثنا بِب إسرائيل الذين كانوا يستذلوف اب٣بدمة أرض :  مأ(  َوَأْورَثْػَنا اْلَقْوـَ الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَف َمَشاِرَؽ األْرِض َوَمَغارِبَػَها
 ٝبيع جهاهتا كنواحيها : مشارقها كمغارهبا الشاـ ، كملكناىم

 ا٤براد من ذلك االستضعاؼ أنو كاف يقتل أبناءىم كيستحيي نساءىم كأيخذ  ....(لذين كىانيوٍا ييٍستىٍضعىفيوفى قولو تعاذل ) ا
 .منهم ا١بزية كيستعملهم يف األعماؿ الشاقة 

 ( مىشىارًؽى األٍرًض كىمىغىارًبػىهىا  قولو تعاذل )معُب مشارؽ األرض كمغارهبا اختلفوا يف . 
 الٍب) كمصر كمغارهبا ، ألهنا ىي الٍب كانت ٙبت تصرؼ فرعوف لعنو هللا كأيضان قولو ،  فبعضهم ٞبلو على مشارؽ أرض الشاـ 
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رىٍكنىا ًفيهىا  ا٤براد ابركنا فيها اب٣بصب كسعة األرزاؽ كذلك ال يليق إال أبرض الشاـ.(  ابى
لة األرض كذلك ألنو خرج من ٝبلة بِب إسرائيل داكد كسليماف قد ملك األرض ، كىذا يدؿ على أف كالقوؿ الثاين : ا٤براد ٝب

 األرض ىهنا اسم ا١بنس.
 . اب٣بّبات ككثرة الثمرات(  الَِِّت اَبرَْكَنا ِفيَها) 
عد هللا الصادؽ ابلتمكْب لبُب إسرائيل يف األرض ، كنصره ُت ك  م :أ(  َوِتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك احْلُْسىَن َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل ِبَا َصبَػُروا )

 ، بسبب صربىم .إايىم على عدكىم 
 كًٌنى كىنيرًيدي أىٍف ٭بىينَّ عىلىى الًَّذينى اٍستيٍضًعفيوا يًف األٍرًض كى٪بىٍعىلىهيٍم أىئًمَّةن كى٪بىٍعىلىهيمي اٍلوىارًًثْبى * كى٭بيى )  ككلمتو ا٢بسُب ىي قولو جل ثناؤه

 ( .يف األٍرًض كىنيرًمى ًفٍرعىٍوفى كىىىامىافى كىجينيودىٮبيىا ًمنػٍهيٍم مىا كىانيوا ٰبىٍذىريكفى  ٥بىيمٍ 
 ( .نى نىاىىا قػىٍومنا آخىرًيكىٍم تػىرىكيوا ًمٍن جىنَّاتو كىعيييوفو * كىزيريكعو كىمىقىاـو كىرمي كىنػىٍعمىةو كىانيوا ًفيهىا فىاًكًهْبى * كىذىًلكى كىأىٍكرىثػٍ   ) كقاؿ تعاذل

  : أم إ٭با حصل ذلك التماـ بسبب صربىم ، كحسبك بو حاَثن على الصرب ، كداالن  ( ٗبىا صىبػىريكاٍ قولو تعاذل ) قاؿ الرازي
 ج .على أف من قابل الببلء اب١بزع ككلو هللا إليو ، كمن قابلو ابلصرب كانتظار النصر ضمن هللا لو الفر 

 . أم: كخربنا ما كاف فرعوف كقومو يصنعونو من العمارات كا٤بزارع( َعْوُف َوقَػْوُمُو َوَدمَّْرََّ َما َكاَف َيْصَنُع ِفرْ )  
، كمنو قولو تعاذل  : كما كانوا يعرشوف من ا١بنات ، قيل : يقاؿ عرش يعرش كيعرش إذا بِب قاؿ الزجاج( َوَما َكانُوا يَػْعِرُ وَف  )
 رفعوف من األبنية ا٤بشيدة يف السماء ، كصرح ىاماف كفرعوف.ي (كىمىا كىانيوٍا يػىٍعرًشيوفى )كقيل ( جنات معركشات)

 الفوائد :
 شدة انتقاـ هللا من ا٤بكذبْب . -ُ
 أف هللا تعاذل يهلك ا٤بكذبْب بو أبنواع العقوابت ، مرة ابلغرؽ ، كمرة ابلرجفة ، كمرة ابلريح . -ِ
 التكذيب َبايت هللا سبب للهبلؾ . -ّ
 أف األرض هلل يورثها من يشاء . -ْ
 يكافئ عباده الصابرين أبف ٲبكنهم يف األرض . أف هللا -ٓ
 فضل الصرب كا٢بث عليو . -ٔ
 أف االستخبلؼ كاإلٲباف ك٦باىدة األعداء ٙبتاج إذل صرب . -ٕ
 قوة هللا بتدمّب فرعوف كما كاف يصنع من ا٤بساكن كا٤بزارع . -ٖ
وَف َعَلى َأْصَناـٍ ذلَُّْم قَاُلوْا اَي ُموَسى اْجَعل لََّنا ِإذَلًا َكَما ذَلُْم آذِلٌَة قَاَؿ ِإنَُّكْم َجاَوْزََّ بَِبِِن ِإْسَرآئِيَل اْلَبْحَر فَأَتَػْوْا َعَلى قَػْوـٍ يَػْعُكفُ ) و  

َر اَّللَِّ أَْبِغيُكْم ِإذَلًأٜٖ( ِإفَّ َىُؤالء ُمتَػبػٌَّر مَّا ُىْم ِفيِو َواَبِطٌل مَّا َكانُوْا يَػْعَمُلوَف )ٖٛٔقَػْوـٌ ََتَْهُلوَف ) َوُىَو َفضََّلُكْم  ( قَاَؿ َأَغيػْ
ْن آِؿ ِفْرَعوَف َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب يُػَقتُِّلوَف أَبْػَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَف ِنَساءكُ َٓٗٔعَلى اْلَعاَلِمنَي ) َناُكم مِّ ْم َوِف َذِلُكم ( َوِإْذ َأصَليػْ

 (َٔٗٔبالء مِّن رَّبُِّكْم َعَِّيٌم )
 [ . ُُْ -ُّٖ] األعراؼ : 

---------------- 
 ىذا شركع يف بياف ما فعلو بنو إسرائيل بعد الفراغ ٩با فعلو فرعوف كقومو. ( َجاَوْزََّ بَِبِِن ِإْسَرآئِيَل اْلَبْحرَ و ) 
 ٱبرب تعاذل عما قالو جهلة بِب إسرائيل ٤بوسى:  قاؿ ابن كثري   حْب جاكزكا البحر، كقد رأكا من آايت هللا كعظيم
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 . سلطانو ما رأكا
 .أم: فمركا  (تَػْوا فَأَ  ) 
 قاؿ بعض ا٤بفسرين: كانوا من الكنعانيْب. كقيل: كانوا من ٣بم. ( َعَلى قَػْوـٍ يَػْعُكُفوَف َعَلى َأْصَناـٍ ذَلُمْ  )
 . العكوؼ اإلقامة ، أم : يقيموف مبلزمْب عبادة األصناـ 
  قاؿ : لكل من لـز شيئان ككاظب عليو : يواظبوف عليها كيبلزموهنا ، ي( يعكفوف على أصناـ ٥بم  )قاؿ الزجاج : كمعُب

.  عىكىفى يػىٍعًكفي كيػىٍعكيفي
هًتًٍم لًًتٍلكى التَّمىاثًيلً  (قَاُلوْا )   . أىٍم: بػىنيو ًإٍسرىائًيلى ًعٍندى ميشىاىىدى
ًء اٍلقىٍوـً أم :  ( اَي ُموَسى اْجَعْل لََنا ِإذَلًا َكَما ذَلُْم آذِلَةٌ )  ائًننا كىالًَّذم ٥ًبىؤيالى  . صنما كى
 . بعد ىذه اآلايت كالعرب كالعظات كالنعم العظيمة يطلبوف من نبيهم عبادة األكَثف 
 أهنم استحسنوا ما رأكه من آ٥بة أكلئك ( اجعل لنا إ٥بان كما ٥بم آ٥بة  )كالظاىر من مقالة بِب إسرائيل ٤بوسى :  قاؿ ابن عطية

و إذل هللا ، كإال فبعيد أف يقولوا ٤بوسى : اجعل لنا صنمان القـو فأرادكا أف يكوف ذلك يف شرع موسى كيف ٝبلة ما يتقرب ب
نفرده ابلعبادة كنكفر بربك ، فعرفهم موسى أف ىذا جهل منهم إذ سألوا أمران حرامان فيو اإلشراؾ يف العبادة كمنو يتطرؽ إذل 

 .إفراد األصناـ ابلعبادة كالكفر ابهلل عز كجل 
 نظّبه " قوؿ جيٌهاؿ األٍعراب كقد رأيكا شجرة خضراء  (موسى اجعل لَّنىآ إ٥با كىمىا ٥بىيٍم آ٥ًبىةه  قىاليوٍا اي : قولو تعاذل ) قاؿ القرطيب

 للكفار تيسىمَّى ذاتى أنٍػوىاط يعٌظموهنا يف كل سنة يومان : اي رسوؿ هللا ، اجعل لنا ذات أنواط كما ٥بم ذاتي أنٍػوىاط.
اجعل لَّنىآ إ٥با كىمىا ٥بىيٍم آ٥ًبىةه قىاؿى ًإنَّكيٍم قػىٍوـه  )ذم نفسي بيده كما قاؿ قـو موسى قلتم كال،  فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ : "هللا أكرب

ٌ سنىن مىن قبلكم حىٍذكى القيٌذة ابلقيٌذة حٌب إهنم لو دخلوا جيٍحر ضىبٌو لدخلتمو  ،٘بىٍهىليوفى  ككاف ىذا يف ٨بىٍرىجو إذل حينىْب ،  ه (لَبكىنبي
 ءة" إف شاء هللا تعاذل.على ما أييت بيانو يف "برا

 أم: ٘بهلوف عظمة هللا كجبللو، كما ٯبب أف ينزه عنو من الشريك كا٤بثيل.(  قَاَؿ ِإنَُّكْم قَػْوـٌ ََتَْهُلوفَ ) 
  : ًت اّللًَّ مىا يػىٍزجيري مىٍن لىوي أىٍدكى ًعٍلمو عىنٍ قاؿ الشوكاين ، كىلىًكنَّ  كىصىفىهيٍم اًب١بٍىٍهًل أًلىنػَّهيٍم قىٍد شىاىىديكا ًمٍن آايى طىلىًب ًعبىادىًة غىٍّبً اّللًَّ

. كىقىٍد سىلىفى يف سي  ًء اٍلقىٍوـى، أىٍعًِب: بىًِب ًإٍسرىائًيلى أىشىدُّ خىٍلًق اّللًَّ ًعنىادنا كىجىٍهبلن كىتػىلىوُّانن  ك.ورىًة اٍلبػىقىرىًة بػىيىافي مىا جىرىل ًمنػٍهيٍم ًمٍن ذىلً ىىؤيالى
 تعجب موسى  (قاؿ إنكم قـو ٘بهلوف  : قولو تعاذل )  قاؿ أبو حياف  من قو٥بم على أثر ما رأكا من اآلايت العظيمة

 (٘بهلوف  )كا٤بعجزات الباىرة ككصفهم اب١بهل ا٤بطلق كأكده أبف ألنو ال جهل أعظم من ىذه ا٤بقالة كال أشنع كأتى بلفظ 
 ماض كال مستقبل.  كدل يقل جهلتم إشعاران أبف ذلك منهم كالطبع كالغريزة ال ينتقلوف عنو يف

 .أم: ىالك  ( ِإفَّ َىُؤالِء ُمتَػبػٌَّر َما ُىْم ِفيوِ  ) 
  : ًء ىىاًلكه مىا ىيٍم ًفيًو ميدىمَّره مي قاؿ الشوكاين ، أىٍم: أىفَّ ىىؤيالى ءو ميٍنكىًسرو فػىهيوى ميتػىبػَّره ، كىكيلُّ ًإانى ؾي : ا٥ٍبىبلى ، كىالًَّذم ىم فيو: لتػَّبىاري كىسَّره

ًء اٍلقىٍوـي عىلىٍيًو ىىاًلكه ميدىمَّره الى يىًتمُّ ًمٍنوي شىيٍ ىو ًعبىادىةي اأٍلى  ا الدًٌينى الًَّذم ىىؤيالى ، أىٍخبػىرىىيٍم أبًىفَّ ىىذى  ءه.ٍصنىاـً
يعي مىا كىانيوا يػىٍعمىليونىوي ًمنى اأٍلىٍعمىاًؿ مىعى ًعبىادى أ ( َواَبِطٌل َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  )  .ٍم ذىاًىبه ميٍضمىًحلّّ ٝبًى  هًتًٍم ًلؤٍلىٍصنىاـً

 ( . كىقىًدٍمنىا ًإذلى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىىبىاء مَّنثيورناكما قاؿ تعاذل ) 
َر اَّللَِّ أَْبِغيُكْم ِإذَلًا َوُىَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ )  ٍنكىاًر كىالتػٍَّوبًيًخ، أىٍم:  ا ( قَاَؿ َأَغيػْ ـي ًلئٍلً ا كىٍيفى أىٍطليبي لىكيٍم غىيػٍرى اّللًَّ ًإ٥بىنا اًلٍسًتٍفهى

: أىفَّ ىذا الذم طلبتم ال تًًو اٍلًعظىاـً مىا يىٍكًفي اٍلبػىٍعضي ًمٍنوي؟ كىاٍلمىٍعُبى  . بىدناف أى يكو  تػىٍعبيديكنىوي كىقىٍد شىاىىٍدُتيٍ ًمٍن آايى
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ًؾ عىديكًٌكيٍم، كىا٢بٍىاؿي أىنَّوي فىضَّلى (  َوُىَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ )   كيٍم عىلىى اٍلعىالىًمْبى ًمٍن أىٍىًل عىٍصرًكيٍم، ٗبىا أىنٍػعىمى ًبًو عىلىٍيكيٍم، ًمٍن ًإٍىبلى
ًفكيٍم يف اأٍلىٍرًض، كىًإٍخرىاًجكيٍم ًمنى الذُّؿًٌ كىا٥ٍبىوىاًف ًإذلى اٍلًعزًٌ كىالرًٌفٍػعىًة، فىكىٍيفى تػيقىابًلي   ًبطىلىًب ًعبىادىًة غىٍّبًًه؟وفى ىىًذًه النًٌعىمى كىاٍسًتٍخبلى

 كا٤برادي ابلعا٤بْب : أممي عصرىم ، كتفضيلهم عليهم أبهنم ذرية رسوؿ كأنبياءى ، كأبف منهم رسبلن كأنبياء ، :  قاؿ ابن عا ور
، كساقهم كأبف هللا ىداىم إذل التوحيد كا٣ببلص من دين فرعوف بعد أف ٚببطوا فيو ، كأبنو جعلهم أحراران بعد أف كانوا عبيدان 

 إذل امتبلؾ أرض مباركة كأيدىم بنصره كآايتو ، كبعث فيهم رسوالن ليقيم ٥بم الشريعة.
كىذه الفضاًئل دل ٘بتمع ألمة غّبىم يومئذو ، كمن ٝبلة العا٤بْب ىؤالء القـو الذين أتوا عليهم ، كذلك كناية عن إنكار طلبهم اٚباذى 

فضوؿ ، ألف اقتباس أحواؿ الغّب يتضمن اعَبافان أبنو أرجح رأاين كأحسن حاالن ، يف أصناـ مثلهم ، ألف شأف الفاضل أف ال يقلد ا٤ب
 تلك الناحية. 

  ظاىر ىذه اآلية أف بِب إسرائيل ىم أفضل العا٤بْب ، بينما ا٤بعركؼ أف دمحم  ىي أفضل األمم على اإلطبلؽ ، كا١بواب
 عن ىذه اآلية :

 على عادل زماهنم ، بينما األمة احملمدية مفضلة على سائر األمم .: أف هللا فضل بِب إسرائيل  اجلواب األوؿ
 كىذا قوؿ ٝبهور ا٤بفسرين .

 .ٗبا أعطوا من ا٤بلك كالرسل كالكتب على عادل من كاف يف ذلك الزماف، فإف لكل زماف عا٤بان  : العالية وةأب قاؿ
 .ألف ىذه األمة أفضل منهم ، كٯبب ا٢بمل على ىذا  قاؿ ابن كثّب : 

ٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى اًبّللًَّ ) قولو تعاذل، خطاابن ٥بذه األمة ل يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس أتى تيٍم خى  ( . كينػٍ
 ( . كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطان كلقولو تعاذل )

 ( ركاه أٞبد . أمة أنتم خّبىا كأكرمها على هللا أنتم توفوف سبعْب)  قاؿ رسوؿ هللا ك 
 ك٠بيت أٞبد ، كجعلت أمٍب خّب األمم ( ركاه أٞبد . ا دل يعط أحد من األنبياء ، ...) أعطيت م كلقولو 
 ) يدخل ا١بنة من أمٍب زمرة كىم سبعوف ألفان ، تضيء كجوىهم إضاءة القمر ليلة البدر ( ركاه البخارم . كلقولو 
(  ًمنػٍهيٍم أيمَّةه ميٍقتىًصدىةه كىكىًثّبه ًمنػٍهيٍم سىاءى مىا يػىٍعمىليوفى على أمة موسى أنو قاؿ يف أمة موسى ) ايت ا٤ببينة لفضل أمة دمحم كمن اآل

فقسمهم إذل ثبلث طوائف ، كجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة  فجعل أعلى مراتبهم الفئة ا٤بقتصدة ، ٖببلؼ أمة دمحم 
(  اٍلكىًبّبي فىًمنػٍهيٍم ظىادله لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه اًب٣بٍىيػٍرىاًت إبًًٍذًف اّللًَّ ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍضلي يف قولو يف فاطر ) ا٤بقتصدة كذلك

جىنَّاتي قولو )فجعل فيهم سابقان اب٣بّبات ، كىو أعلى من ا٤بقتصد ، ككعد ا١بميع بظا٤بهم كمقتصدىم كسابقهم ٔبنات عدف يف 
 ( . عىٍدفو يىٍدخيليونػىهىا ٰبيىلٍَّوفى ًفيهىا ًمٍن أىسىاًكرى ًمٍن ذىىىبو كىليٍؤليؤان كىلًبىاسيهيٍم ًفيهىا حىرًيره 

 أف بِب إسرائيل أفضل من العا٤بْب ٗبا جعل فيهم من األنبياء ، كإذل ىذا أشار الرازم كالقرطيب كالشوكاين . اجلواب الثاين : 
كفيو نظر، ألف العا٤بْب عاـ يشمل من قبلهم كمن بعدىم من األنبياء، فإبراىيم ا٣بليل قبلهم كىو أفضل من سائر  ّب :قاؿ ابن كث

 و .أنبيائهم، كدمحم بعدىم كىو أفضل من ٝبيع ا٣بلق كسيد كلد آدـ يف الدنيا كاالىخرة، صلوات هللا كسبلمو علي
 من الناس ، فيكوف ا٤بعُب : فضلتكم على الكثّب من الناس ال الكل ، كىذا قوؿ أف ا٤براد ابلعادل ا١بمع الكثّب اجلواب الثالث :

 والصحيح األوؿ .الز٨بشرم يف الكشاؼ ، كضعفو الرازم ، 
َناُكم مِّْن آِؿ ِفْرَعوَف )   .يقوؿ تعاذل: اذكركا اي بِب إسرائيل نعمٍب عليكم إذ ٪بيناكم من آؿ فرعوف ( َوِإْذ َأصَليػْ
خلصتكم منهم، كأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليو السبلـ، كقد كانوا يسومونكم أم : أم (  ْم ُسوَء اْلَعَذابِ َيُسوُموَنكُ ) 
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  كأشده كأفظعو . يوردكنكم كيذيقونكم كيولونكم سوء العذاب
  يدٲبوف عذابكم . وقيل :يسومونكم : يذيقونكم كيلزمونكم إايه ، 

 ٕبوف الذكور دكف اإلانث ، كعرب ابلتشديد  داللة على الكثرة ، ألهنم ذٕبوا كثّبان من أبنائهم .أم يذ ( يُػَقتُِّلوَف أَبْػَناءُكْم  )
 تقدـ شرحها .(  َوَيْسَتْحُيوَف ِنَساءُكمْ ) 
آؿ فرعوف  قاؿ ابن جرير : كيف الذم فعلنا بكم من إ٪بائنا آابءكم ٩با كنتم فيو من عذاب(  َوِف َذِلُكْم َبالٌء ِمْن رَبُِّكْم َعَِّيمٌ ) 

 ببلء لكم من ربكم عظيم ، أم نعمة عظيمة عليكم يف ذلك .
 ( نىا تػيٍرجىعيوفى كأصل الببلء االختبار ، كقد يكوف اب٣بّب كالشر ، كما قاؿ تعاذل نىةن كىًإلىيػٍ ليوكيٍم اًبلشَّرًٌ كىا٣بٍىٍّبً ًفتػٍ ( كقاؿ تعاذل كىنػىبػٍ
ىيٍم اًب٢بٍىسىنىاًت كىالسَّيًٌئاًت لىعى )ك   ( .لَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى بػىلىٍوانى

 من العذاب ا٤بهْب من ذبح األبناء ، كاستحياء النساء ، قاؿ  كقيل ا٤براد بقولو ) كيف ذلكم ببلء ( إشارة إذل ما كانوا فيو
 القرطيب : كىذا قوؿ ا١بمهور .

 الفوائد :
 و ٥بم .عظم نعمة هللا على بِب إسرائيل إذ ٪باىم من آؿ فرعوف ، ك٘باكزىم البحر كانفبلق -ُ
 خبث قلوب ىؤالء ، حيث بعد ىذه النعم كاآلايت العظيمة ، فبدالن من أف يشكركا هللا يطلبوف صنمان يعبدكنو من دكف هللا  -ِ
 خطر ا١بهل . -ّ
 كل شيء لغّب هللا فهو ابطل مضمحل .  -ْ
 شدة اإلنكار على من يعصي هللا ، كهللا قد أنعم عليو كأعطاه من النعم الكبّبة . -ٓ
 أف اإل٪باء من العدك من أعظم النعم . -ٔ
 شدة عذاب فرعوف لبِب إسرائيل . -ٕ
 . شدة قوة هللا عز كجل حيث أىلك فرعوف -ٖ

 فائدة :
: خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اّللًَّ  : ايى رسوؿ هللا! ا عىٍن أىيب كىاًقدو اللٍَّيًثيًٌ قىاؿى جعل لنا ىذه ذات أنواط كما قػىٍبلى حينػىٍْبو فىمىرىٍرانى ًبًسٍدرىةو، فػىقيٍلتي

حىهيٍم ًبًسٍدرىةو كىيػىٍعكيفيوفى حو٥با، فقاؿ النيب  ، كىكىافى اٍلكيفَّاري يػىنيوطيوفى ًسبلى ، ىىذىا كىمىا قىالىٍت بػىنيو : »للكفار ذات أىنٍػوىاطو اّللَّي أىٍكبػىري
 . «ٍم تػىرٍكىبيوفى سىنىنى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيمٍ ًإٍسرىائًيلى ًلميوسىى: اٍجعىٍل لىنىا ًإ٥بىنا كىمىا ٥بىيٍم آ٥ًبىةه، ًإنَّكي 

 الفوائد :
 كفيو أف ا٤بتنقل من الباطل الذم اعتاده قلبو ال أيمن أف يكوف يف قلبو بقية من تلك العادات الباطلة . -ُ
 فيو تكبّب هللا كتنزيهو عند التعجب أك ذكر الشرؾ . -ِ
 .  النيب كفيو علم من أعبلـ النبوة ، من حيث أنو كقع كما أخرب -ّ
 أف الشرؾ ال بد أف يقع يف ىذه األمة خبلفان ٤بن ادعى خبلؼ ذلك . -ْ
 صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر . -ٓ
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َلًة َوقَاَؿ ُموسَ  ) َلًة َوَأِْتَْمَناَىا ِبَعْشٍر فَػَتمَّ ِميَقاُت رَبِِّو َأرْبَِعنَي لَيػْ وَف اْخُلْفِِن ِف قَػْوِمي َوَأْصِلْح ى أَلِخيِو َىارُ َوَواَعْدََّ ُموَسى َثالَِثنَي لَيػْ
 َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُُّو قَاَؿ َربِّ َأِرين أَنَُّْر ِإلَْيَك قَاَؿ َلن تَػَراين َوَلِكِن انَُّرْ  ( (َٕٗٔواَل تَػتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن )
َك تُػْبُت َفَسْوَؼ تَػَراين فَػَلمَّا ََتَلَّى رَبُُّو ِلْلََبَبِل َجَعَلُو دَكِّا َوَخرَّ موَسى َصِعًقا فَػَلمَّا َأفَاَؽ قَاَؿ ُسْبَحانَ ِإىَل اجْلََبِل فَِإِف اْستَػَقرَّ َمَكانَُو 

 ( ( . ٖٗٔ ِإلَْيَك َوَأََّْ َأوَُّؿ اْلُمْؤِمِننيَ 
 [ . ُّْ -ُِْ] األعراؼ : 

---------------- 
َلةً َوَواَعْدََّ ُموَسى َثالَثِ )  َلًة َوَأِْتَْمَناَىا ِبَعْشٍر فَػَتمَّ ِميَقاُت رَبِِّو َأرْبَِعنَي لَيػْ قوؿ تعاذل ٩بتنا على بِب إسرائيل، ٗبا حصل ٥بم من ي ( نَي لَيػْ

 كإعطائو التوراة، كفيها أحكامهم كتفاصيل شرعهم، فذكر تعاذل أنو كاعد موسى ثبلثْب ليلة.  ا٥بداية، بتكليمو موسى
 دان موسى ( صيغة ا١بمع للتعظيم .قولو ) ككاع 
 قاؿ ا٤بفسركف: فصامها موسى، عليو السبلـ، فلما ُت ا٤بيقات استاؾ بلحاء شجرة، فأمره هللا تعاذل أف يكمل :  قاؿ ابن كثري

 بعشر أربعْب.
ة. قالو ٦باىد، كقد اختلف ا٤بفسركف يف ىذه العشر ما ىي؟ فاألكثركف على أف الثبلثْب ىي ذك القعدة، كالعشر عشر ذم ا٢بج

 . كمسركؽ، كابن جريج. كركم عن ابن عباس. فعلى ىذا يكوف قد كمل ا٤بيقات يـو النحر، كحصل فيو التكليم ٤بوسى
 ا٤بعُب : كعدانه انقضاء الثبلثْب ليلة.( ككاعدان موسى ثبلثْب ليلة : قولو تعاذل )  قاؿ ابن اجلوزي 
  كاف هللا كعد نبيو موسى أنو إف أىلك عدكه كأر ،ّّ اح قومو من تعذيب فرعوف كإىانتو ٥بم أف هللا يينزؿ عليو كتاابن فيو شىرٍعه اتى

كأكاًمري كنواهو، كشريعة كاملة؛ كذلك الكتاب ا٤بوعود بو ىو التوراة، فلما جاكزكا البىٍحرى جىاءى كقت ا٤بيقات فذىب موسى إذل 
 مث أٛبها بعشر . ا٤بيقات، ككاف أكالن ثبلثْب،

 لىةن  )كالفائدة يف قولو  : قاؿ القرطيب كقد علم أف ثبلثْب كعشرة أربعوف ، لئبل يتوىم أف ا٤براد أٛبمنا  (فػىتىمَّ ًميقىاتي رىبًًٌو أىٍربىًعْبى لىيػٍ
 الثبلثْب بعشر منها ؛ فبْب أف العشر سول الثبلثْب.

استخلف موسى على بِب إسرائيل أم : (  ِبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ َوقَاَؿ ُموَسى أَلِخيِو َىاُروَف اْخُلْفِِن ِف قَػْوِمي َوَأْصِلْح َواَل تَػتَّ ) 
أخاه ىاركف، كأكصاه ابإلصبلح كعدـ اإلفساد. كىذا تنبيو كتذكّب، كإال فهاركف، عليو السبلـ، نيب شريف كرمي على هللا، لو 

 ء .كجاىة كجبللة، صلوات هللا كسبلمو عليو، كعلى سائر األنبيا
 يف الوقت ا٤بوعود.: أم  (وَسى ِلِميَقاتَِنا َوَلمَّا َجاء مُ ) 
 أ٠بعو كبلمو من غّب كاسطة.: أم  ( وََكلََّمُو رَبُُّو ) 
 سأؿ النظر إليو ؛ كاشتاؽ إذل رؤيتو ٤با أ٠بعو كبلمو. ( قَاَؿ َربِّ أرين أَنَُّْر ِإلَْيكَ  )

" ك "قىاؿى لىٍن تػىرىاين".كال ٯبوز ا٢بىٍمل على أنو أراد : أرين آية عظيمة ألنظر إذل قدرتك ؛ أل  نو قاؿ "إلىٍيكى
كقد كاف ٤بوسى عليو السبلـ فيها مىٍقنىع عن طلب آية أخرل ؛ ،  كلو سأؿ آية ألعطاه هللا ما سأؿ ، كما أعطاه سائر اآلايت

 ) القرطيب ( .  فبطل ىذا التأكيل.
حو قريبنا إف شاء هللا، كا٤بعُب: أنت أضعف اي موسى من أف يعِب: لن تراين يف ىذه الدار الدنيا كما سنوض( قَاَؿ َلن تَػَراين )  

تقدر على رؤية خالق السماكات كاألرض؛ ألف شأنو أعظم كأمره أكرب كأجٌل من أف يقدر على رؤيتو أحد يف الدنيا؛ ألف الناس 
قدر أف ترل رب السماكات كاألرض، يف الدنيا مرٌكبوف تركيبنا ال يبلغ غاية القوة، معرضوف للموت كا٥ببلؾ، فأنت هبذه الدار ال ت
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 .كىذا ىو التحقيق يف اآلية 
  : تعلق هبذا نيفاة الرؤية كقالوا : "لن" لنفي األبد ، كذلك غلط ، ألهنا قد  (قاؿ لن تراين  )قولو تعاذل قاؿ ابن اجلوزي

اي مالك  )نهم بتمنًٌيو يف النار بقولو مث أخرب ع (كلن يتمنَّوه أبدان ٗبا قدمت أيديهم  )كردت كليس ا٤براد هبا األبد يف قولو 
 كألف ابن عباس قاؿ يف تفسّبىا : لن تراين يف الدنيا. (ليقض علينا ربك 

  : أم: لن تقدر اآلف على رؤيٍب، فإف اّلٌل تبارؾ كتعاذل أنشأ ا٣بلق يف ىذه الدار على قولو تعاذل ) لن تراين ( وقاؿ السعدي
ؤية اّلٌل، كليس يف ىذا دليل على أهنم ال يركنو يف ا١بنة، فإنو قد دلت النصوص القرآنية نشأة ال يقدركف هبا، كال يثبتوف لر 

كاألحاديث النبوية على أف أىل ا١بنة يركف رهبم تبارؾ كتعاذل كيتمتعوف ابلنظر إذل كجهو الكرمي، كأنو ينشئهم نشأة كاملة، 
 ...  يف ىذه اآلية على ثبوت ا١ببليقدركف معها على رؤية اّلٌل تعاذل، ك٥بذا رتب اّلٌل الرؤية 

  يف اآلخرة ، كقالوا : إف ) لن ... ( لنفي ا٤بؤبد .استدؿ هبذه اآلية ا٤بعتزلة كا١بهمية كقالوا : إف هللا ال يرل 
 الرد عليهم :

 ىذا مذىب ابطل ، كاآلية دليل عليهم من كجوه :
بو يف كقتو ، أف يسأؿ ما ال ٯبوز عليو ، بل ىو عندىم من أعظم احملاؿ أنو ال يظن بكليم هللا كرسولو الكرمي كأعلم الناس بر  أواًل :

. 
 أف هللا دل ينكر عليو سؤالو ، ك٤با سأؿ نوح ربو ٪باة ابنو أنكر سؤالو كقاؿ ) إين أعظك أف تكوف من ا١باىلْب ( . اثنياً :
 رؤيٍب ، كالفرؽ بْب ا١بوابْب ظاىر .أنو تعاذل قاؿ ) لن تراين ( كدل يقل : إين ال أيرىل ، أك ال ٘بوز  اثلثاً :
استقرار ا١ببل كىو ٩بكن يف نفسو، كا٤بعلق  ( فعلق الرؤية على١ببل فإف استقر مكانو فسوؼ تراينكلكن انظر إذل اقولو ) رابعًا :

 .التقادير ا٤بمكنةلى شيء من ، كاحملاؿ ال يثبت عبوقوع ا٤بعلق عند كقوع ا٤بعلق بو، ألف معُب التعليق اإلخبار على ا٤بمكن ٩بكن
 فصارت اآلية دليل على الرؤية .

 كيف ىذه اآلية داللة على جواز الرؤية ، ألف موسى مع علمو ابهلل تعاذل ، سأ٥با ، كلو كانت ٩با يستحيل :  قاؿ ابن اجلوزي
ص ، كألف هللا تعاذل دل ٤با جاز ٤بوسى أف يسأ٥با ، كال ٯبوز أف ٯبهل موسى مثل ذلك ، ألف معرفة األنبياء ابهلل ليس فيها نق

 (إف ابِب من أىلي)ينكر عليو ا٤بسألة كإ٭با منعو من الرؤية ، كلو استحالت عليو لقاؿ : "ال أيرل" ، أال ترل أف نوحا ٤با قاؿ 
، ك٩با يدؿ على جواز الرؤية أنو علَّقها ابستقرار ا١ببل ، كذلك جائز غّب مستحيل ( ، ًإنو ليس من أىلك  )أنكر عليو بقولو 

 ( .حٌب يلج ا١بمل يف سىمًٌ ا٣بياط  )فدؿ على أهنا جائزة ، أال ترل أف دخوؿ الكفار ا١بنة ٤با استحاؿ علَّقو ٗبستحيل فقاؿ 
  كقد أشكل حرؼ "لن" ىاىنا على كثّب من العلماء؛ ألهنا موضوعة لنفي التأبيد، فاستدؿ بو ا٤بعتزلة على : قاؿ ابن كثري

أبف ا٤بؤمنْب يركف هللا يف  ة. كىذا أضعف األقواؿ؛ ألنو قد تواترت األحاديث عن رسوؿ هللا نفي الرؤية يف الدنيا كاآلخر 
ًسرىةه  )  الدار اآلخرة، كما سنوردىا عند قولو تعاذل ًظرىةه. كىكيجيوهه يػىٍومىًئذو ابى ًضرىةه. ًإذلى رىهبًٌىا انى  ( .كيجيوهه يػىٍومىًئذو انى

 ( .بل ًإنػَّهيٍم عىٍن رىهبًًٌٍم يػىٍومىًئذو لىمىٍحجيوبيوفى كى   ) كقولو تعاذل إخبارنا عن الكفار
  : ا اٍلوىٍقتى الًَّذم طىلىبى ريٍؤيػىتىوي ًفيًو، أىٍك أىنَّوي قاؿ الشوكاين ـى الرَّاًئي حىيِّا كىا١بٍىوىابي ًبقىٍولًًو لىٍن تىراين ييًفيدي أىنَّوي الى يػىرىاهي ىىذى  الى يػيرىل مىا دىا

نٍػيى  ًرؼي السُّنَّةى اٍلميطىهَّرىةى، كىا١بًٍدىاؿي ا، كىأىمَّا ريٍؤيػىتيوي يًف اآٍلًخرىًة فػىقىٍد ثػىبػىتىٍت اًبأٍلىحىاًديًث اٍلميتػىوىاتًرىًة تػىوىاتػيرنا الى ٱبىٍفىى عىلىى مىٍن يػىعٍ يف دىاًر الدُّ
ا كىاٍلميرىاكىغىةي الى أتىٍيت ًبفىائًدىةو، كىمىنػٍهىجي ا٢بٍىقًٌ كىاًضحه   . يف ًمٍثًل ىىذى

 لتحقيق الذم ال شك فيو الذم ٯبب على كل مسلم اعتقاده يف شأف رؤية هللا )جل كعبل( أهنا بدار : ا قاؿ الشنقيطي
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الدنيا جائزة عقبلن غّب كاقعة شرعنا، أما جوازىا عقبلن فمن أعظم األدلة عليو: أف نيب هللا موسى طلبها من ربو، كال ٱبفى على 
عقبلن، فمن احملاؿ الباطل أف يكوف نيب هللا موسى ٯبهل ا٤بستحيل ٕبق هللا كيعلمو أشياخ موسى ا١بائز عقبلن من ا٤بستحيل 

 (رىبًٌ أىًرين أىنظيٍر ًإلىٍيكى )القدرية ا١بهلة الضُّبلؿ!! أشياخ ا٤بعتزلة ا١بهلة الضُّبٌلؿ!! ىذا ٩با ال يكوف كال يقع!! فقوؿ موسى: 
بلن، كالذم منع منها عجز اآلدميْب عن ٙبمُّلها؛ ألف هللا ٤با ٘بلى للجبل اٍندىؾَّ يدؿ على أف رؤية هللا يف دار الدنيا جائزة عق

ضاؿ  ا١ببل، فما ابلك ابللحم كالدـ؟! فهي يف دار الدنيا جائزة عقبلن، كأما يف اآلخرة فبل شك أهنا كاقعة، كمن أنكرىا فهو
 . يركف رهبم يـو القيامة أببصارىمميضل منابذ للسنة ا٤بتواترة كالقرآف العظيم. فبل شك أف ا٤بؤمنْب 

 . مع قوتو كصبلبتو(  َوَلِكِن انَُّْر ِإىَل اجْلََبلِ ) 
 كٙبٌمل ٘بٌلٌي لو .( فَِإِف اْستَػَقرَّ َمَكانَُو  )
 فيمكن أف تراين .(  َفَسْوَؼ تَػَراين ) 

بىةن كىقػيوَّةن، كىىيوى ا١بٍىبىلي فىاٍنظيٍر ًإلىٍيًو فىًإًف اٍستػىقىرَّ مىكانىوي كىدلىٍ أىنَّكى الى تػىثٍػبيتي لًريٍؤيىًٍب كىالى يػىثٍػبيتي ٥بىىا مىا ىيوى أىٍعظى  كا٤بعُب : مي ًمٍنكى ًجٍرمنا كىصىبلى
ـي ٗبى  ا اٍلكىبلى ، فػىهىذى ـي ٍنزًلىًة ضىٍرًب الٍ يػىتػىزىٍلزىٍؿ ًعٍندى ريٍؤيىًٍب لىوي فىسىٍوؼى تىراين كىًإٍف ضىعيفى عىٍن ذىًلكى فىأىٍنتى ًمٍنوي أىٍضعىفي مىثىًل ًلميوسىى عىلىٍيًو السَّبلى

 . اًب١بٍىبىلً 
، أم : مدكوكان ، قاؿ بعض العلماء : رفااتن تراابن ٨بتلطان  فػىلىمَّا ظىهىرى رىبُّوي لًٍلجىبىًل جىعىلىوي دىكِّا( فَػَلمَّا ََتَلَّى رَبُُّو لِْلََبَبِل َجَعَلُو دَكِّا )  

 ابألرض .
 مغشيان عليو . أم :( َوَخرَّ موَسى َصِعًقا ) 
  : فيو قوالف. (كخرَّ موسى صعقان ) قولو تعاذل قاؿ ابن اجلوزي 

 : مغشيان عليو ، قالو ابن عباس ، كا٢بسن ، كابن زيد.أحدعلا 
 : ميتان ، قالو قتادة ، كمقاتل.والثاين 

 ة.كقيل : بقي يف غشيتو يومان كليل،  كذلك ال يقاؿ للميت (فلما أفاؽ  )كاألكؿ أصح ، لقولو 
  : كا٤بعركؼ أف "الصٍَّعق" ىو الغشي ىاىنا، كما فسره ابن عباس كغّبه، ال كما فسره قتادة اب٤بوت، كإف كاف قاؿ ابن كثري

ًفخى ًفيًو كىنيًفخى يًف الصُّوًر فىصىًعقى مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىمىٍن يف األٍرًض ًإال مىٍن شىاءى اّللَّي مثيَّ ني  ) ذلك صحيحنا يف اللغة، كقولو تعاذل
ـه يػىٍنظيريكفى   (فػىلىمَّا أىفىاؽى  ) فإف ىناؾ قرينة تدؿ على ا٤بوت كما أف ىنا قرينة تدؿ على الغشي، كىي قولو (أيٍخرىل فىًإذىا ىيٍم ًقيىا
 كاإلفاقة إ٭با تكوف من غشي.

 من الغشي .( فَػَلمَّا َأفَاَؽ ) 
  كجبللك ، كمن ذلك أف يتحمل أحد رؤيتك يف دار الدنيا تنزيها عن كل ما ال يليق بكمالك(  قَاَؿ ُسْبَحاَنكَ ) 
 قاؿ بعض العلماء : ألف موسى ٘بران على سؤاؿ الرؤية من غّب إذف ، ككاف يظن أف قدرتو تتحملها .(  تُػْبُت ِإلَْيكَ  )
 فيو ثبلثة أقاكيل : (تػيٍبتي ًإلىيكى : قولو )  قاؿ ادلاوردي 

 لة قبل اإلذف فيها.: أنو اتب من اإلقداـ على ا٤بسأ أحدىا
 : أنو اتب من اعتقاده جواز رؤيتو يف الدنيا.والثاين 
 : أنو قاؿ ذلك على جهة التسبيح كعادة ا٤بؤمنْب عند ظهور اآلايت. الدالة على عظيم قدرتو. والثالث

 فيما اتب منو ثبلثة أقواؿ. (سبحانك تبت إليك  )قولو تعاذل :  وقاؿ ابن اجلوزي 
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 ية ، قالو ابن عباس ، ك٦باىد.سؤالو الرؤ  أحدىا :
 من اإلقداـ على ا٤بسألة قبل اإلذف فيها. والثاين :
 : اعتقاد جواز رؤيتو يف الدنيا.والثالث 

 من بِب إسرائيل ، كاختاره ابن جرير .( َوَأََّْ َأوَُّؿ اْلُمْؤِمِننَي  )
 كقيل : أنو ال يراؾ أحد .

  قوالف.( ؿي اٍلميٍؤًمًنْبى كىأىانٍى أىكَّ : قولو تعاذل )قاؿ ابن اجلوزي 
 : أنك لن تيرل يف الدنيا ، ركاه أبو صاحل عن ابن عباس. أحدعلا
 : أكؿ ا٤بؤمنْب من بِب إسرائيل ، ركاه عكرمة عن ابن عباس. والثاين 

 الفوائد :
 فضل موسى عليو السبلـ . -ُ
 الوصية ابإلصبلح كعدـ الفساد .-ِ
 ليق ٔببللو سبحانو .إثبات الكبلـ هلل تعاذل إثبااتن ي -ّ
 أف هللا ال يرل يف الدنيا . -ْ
االعتقاد ا١باـز أبف ا٤بؤمنْب يركف رهبم عياانن أببصارىم يف عرصػػػػػػػػػة القيامة كيف ا١بنة ، من عقيدة أىل السنة كا١بماعة :  -ٓ

 كيكلمهم كيكلمونو .
ىم ، كقد اتفق عليها األنبياء كا٤برسلوف كٝبيع الصحابة كالتابعوف كىذه ا٤بسألة من ا٤بسائل الٍب كقع فيها النزاع بْب أىل السنة كغّب 

 كأئمة اإلسبلـ على تتابع القركف .

 من النظر .) َّظرة ( أم حسنة ، من النضارة .   ) َّضرة ( قاؿ تعاذل : ) كجوه يومئذ انضرة . إذل رهبا انظرة ( . -أ
 كىي من أظهر األدلة . قاؿ شارح الطحاكية :

 عاذل : ) كبل إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبوف ( .كقاؿ ت-ب

قاؿ شارح الطحاكية : احتج الشافعي كغّبه من األئمة رٞبهم هللا تعاذل هبذه اآلية على الرؤية ألىل ا١بنة ، كسئل مالك عن ىذه 
 اآلية فقاؿ : ٤با حجب أعداؤه فلم يركه ٘بلى ألكليائو حٌب يركه . 

 ىو ا٢بجاب عن رهبم ، كأعظم نعيم ا١بنة ىو رؤية هللا عز كجل . يف اآلية : أف أعظم عذاب الكفار
 كقاؿ تعاذل ) للذين أحسنوا ا٢بسُب كزايدة ( .-ج

 كما يف حديث صهيب عند مسلم  .  : ىي النظر إذل كجهو الكرمي فسرىا بذلك رسوؿ هللا  والزايدة: ا١بنة ،  فاحلسىن
إذ نظر إذل القمر ليلة البدر فقاؿ : ) إنكم سَبكف ربكم عياانن كما تركف  نيب عن جرير بن عبد هللا قاؿ : كنا جلوسان مع ال-د

ىذا القمر ال تضاموف يف رؤيتو ، فإف استطعتم أال تغلبوا على صبلة قبل طلوع الشمس كقبل غركهبا فافعلوا ( متفق عليو ، يعِب 
 .أم ال يلحقكم ضيم كال مشقة يف رؤيتو ) ال تضاموف ( العصر كالفجر . 

لكن ا٤براد  [ يعِب يراه ا٤بؤمنوف يف ا١بنة كما يركف ىذا القمر ، فليس ا٤بعُب أف هللا مثل القمر ، ألف هللا ليس كمثلو شيء ، بل ىو أعظم كأجل ،كما تروف ىذا القمر معُب ] 
 ، فإننا سنرل ربنا عز كجل كما نرل ىذا القمر رؤية حقيقية ابلعْب دكف اشتباه .من ا٤بعُب تشبيو الرؤية ابلرؤية ، فكما أننا نرل القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيو اشتباه 

: ) ىل تضاركف يف رؤية القمر  : أف أانسان قالوا : اي رسوؿ هللا ، ىل نرل ربنا يـو القيامة ؟ فقاؿ النيب  ىػ عن أيب ىريرة 
 رؤية الشمس ليس دكهنا سحاب ؟ ( قالوا : ال . قاؿ : ) فإنكم ليلة البدر ؟ ( قالوا : ال اي رسػوؿ هللا . قاؿ : ) ىل تضاركف يف
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 تركنو كذلك ( . متفق عليو .
) جنتاف من فضة آنيتهما كما فيهما ، كجنتاف من ذىب آنيتهما كما فيهما ،  كعن أيب موسى . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ك

 جنة عدف ( متفق عليو . كما بْب القـو كبْب أف يركا رهبم إال رداء الكربايء على كجهو يف

 منهم :كأحاديث الرؤية متواترة كما نص على ذلك غّب كاحد من أىل العلم ، 
 ابن القيم يف حادم األركاح ، كابن أيب العز يف شرح الطحاكية ، كا٢بافظ ابن حجر يف فتح البارم .

ُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَسااَلِت وَ )   َن الشَّاِكرِيَن )قَاَؿ اَي ُموَسى ِإيّنِ اْصَطَفيػْ ُتَك وَُكن مِّ  ( .( ِٗٗٔبَكاَلِمي َفُخْذ َما آتَػيػْ
 [ . ُْْ] األعراؼ : 

------------ 
استئناؼ مسوؽ لتسليتو عليو السبلـ من عدـ اإلجابة إذل سؤالو على ما اقتضتو ا٢بكمة كأنو قيل : إف منعتك (  قَاَؿ اَي ُموَسى) 

 . ا أعطيتك فاغتنمو كَثبر على شكرهالرؤية فقد أعطيتك من النعم العظاـ م
ُتَك َعَلى النَّاِس  )  ة .، كمناقب جليل كخصصتك بفضائل عظيمة أم: اخَبتك كاجتبيتك كفضلتك( ِإيّنِ اْصَطَفيػْ
 اي  )ا٤بوجودين يف زمانك كىذا كما فضل قومو على عا٤بي زماهنم يف قولو سبحانو  (عىلىى الناس  : قولو تعاذل ) قاؿ اآللوسي

 ( .أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم كىأىٌك فىضٍَّلتيكيٍم عىلىى العا٤بْب  الٍب إسرائيل اذكركا نًٍعمىًٍب  بُب
 الٍب ال أجعلها، كال أخص هبا إال أفضل ا٣بلق.( برساالِت  )
 . ، كىذه فضيلة اختص هبا موسى الكليم، كعرؼ هبا من بْب إخوانو من ا٤برسلْب إايؾ من غّب كاسطة (وبكالمي ) 
ُتكَ فَ )   . ، كخذ ما آتيتك من األمر كالنهي ابنشراح صدر، كتلقو ابلقبوؿ كاالنقياد النعممن  ( ُخْذ َما آتَػيػْ
َن الشَّاِكرِيَن )   هلل على ما خصك كفضلك. (وَُكن مِّ
 . يف ىذا فضل الشكر كمنزلة الشاكرين 

 اعة ابألركاف .كالشكر : ىو القياـ بطاعة ا٤بنعم اعَبافان ابلقلب ، كثناء ابللساف ، كط
 ( .كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى اّللًَّ ابلقلب ، قاؿ تعاذل )

ًة رىبًٌكى فىحىدًٌثٍ كابللساف ، قاؿ تعاذل )   ( . كىأىمَّا بًًنٍعمى
ليوا آؿى دىاكيدى شيٍكران كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الشَّكيوري كاب١بوارح ، قاؿ تعاذل )   ( ، كحديث الباب . اٍعمى

  ذلك يقوؿ الشاعر : كيف
 أفادتكم النعماءي مِب ثبلثةن                يدم كلساين كالضمّب احملجبا

فنعمة العْب : أف ال ينظر هبا إال فيما يرضي هللا ، كشكر نعمة اليد أف ال يبطش هبا إال فيما يرضي هللا ، كشكر نعمة الرًجل أف 
 ٤باؿ : أف ال يستعْب بو كيصرفو إال فيما يرضي هللا .ال ٲبشي هبا إال فيما يرضي هللا ، كشكر نعمة ا

 كيف ٙبقيق الشكر ؟ 
 سؤاؿ هللا ذلك .أواًل : 

 .) كىقىاؿى رىبًٌ أىٍكزًٍعًِب أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الًٍَّب أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ ( كما قاؿ تعاذل عن سليماف : 
 : اللهم أعِب على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك( . ركاه أبو داكد ٤بعاذ : )اي معاذ ، ال تدعن دبر كل صبلة أف تقوؿ كقاؿ 
 أف يعلم اإلنساف أف النعم إذا شكرت قرت كزادت .اثنياً : 
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ىزًيدىنَّكيٍم ( قاؿ تعاذل :   .)كىًإٍذ أتىىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن شىكىٍرُتيٍ ألى
 .أف يعلم اإلنساف أف هللا سيسألو يـو القيامة عن شكر نعمو اثلثاً : 

 .)مثيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيًم( قاؿ تعاذل : 
أم مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا بو عليكم من الصحة كاألمن كالرزؽ كغّب ذلك ، ما ذا قابلتم بو نعمو من قاؿ ابن كثري : 

 .شكر كعبادة 
 ستعظم ما أعطاه هللا .أف ينظر إذل من ىو دكنو يف أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك ارابعاً : 

 : ) انظركا إذل من ىو أسفل منكم كال تنظركا إذل من ىو فوقكم ، فإنو أجدر أف ال تزدركا نعمة هللا عليكم ( . قاؿ 
 الشكر يكوف من هللا لعبده كمن العبد لربو .

نىا ليٍقمىافى ا٢بًٍٍكمىةى أىًف اٍشكيٍر ّللًَّ فشكر العبد لربو كقولو تعاذل )  ( . كىذىًلكى نيصىرًٌؼي اآٍلايًت لًقىٍوـو يىٍشكيريكفى ( . كقولو تعاذل ) كىلىقىٍد آتػىيػٍ
 الفوائد :

 فضل موسى عليو الصبلة كالسبلـ . -ُ
 إثبات رسالة موسى . -ِ
 إثبات الكبلـ هلل تعاذل إثبااتن يليق ٔببللو . -ّ
 إثبات أف موسى كلمو ربو . -ْ
 فضل الشكر كعلو منزلتو . -ٓ
 ن أٍنًعم عليو بنعمة أف يقـو بشكرىا ، لتزيد كتثبت .ينبغي ٤ب -ٔ
ٍة َوْأُمْر قَػْومَ  )  َنا لَُو ِف اأْلَْلَواِح ِمْن ُكلِّ َ ْيٍء َمْوِعًََّة َوتَػْفِصياًل ِلُكلِّ َ ْيٍء َفُخْذَىا ِبُقوَّ َك َيَُْخُذوا  َِْحَسِنَها َسُأرِيُكْم َداَر وََكتَػبػْ

 ( .( ٘ٗٔاْلَفاِسِقنَي )
 [ . ُْٓعراؼ : ] األ
------------ 

َنا لَُو ِف اأْلَْلَواِح ِمْن ُكلِّ َ ْيءٍ )   ما ٰبتاج إليو موسى كقومو يف دينهم من ا٢ببلؿ كا٢براـ كاحملاسن كا٤بقابح. ( أم : وََكتَػبػْ
 اح كقيل أكثر من ألواح التوراة، كاختلف يف عددىا فقيل: سبعة ألواح كقيل عشرة ألو  -كا٤براد ابأللواح كما قاؿ ابن عباس

 ذلك. كما اختلف يف شأهنا فقيل كانت من سدر ا١بنة، كقيل كانت من زبرجد أك زمرد ... إخل.
 يف عددىا أك كيفيتها. ألنو دل يرد نص صحيح عن رسوؿ هللا  -تعاذل -كالذم نراه تفويض معرفة ذلك إذل هللا

 ( كالتعويض لو عما سأؿ ٓهلل أعلم. كعلى كل تقدير كانت )كقيل: األلواح أعطيها موسى قبل التوراة، فا:  قاؿ ابن كثري
 من الرؤية كمنع منو، كهللا أعلم.

كذلك ألنو تعاذل قسمو إذل ضربْب :  ( ءو يٍ ًمن كيلًٌ شى ) فهو كالبياف للجملة الٍب قدمها بقولو (  ءٍ يْ مَّْوِعًََّة َوتَػْفِصياًل ّلُكلِّ  َ ) 
٤با ٯبب أف يعلم من األحكاـ ، فيدخل يف ا٤بوعظة كل ما ذكره هللا تعاذل من األمور الٍب  ( يبلن تػىٍفصً ) كاآلخر  ( مٍَّوًعظىةن ) أحدٮبا 

توجب الرغبة يف الطاعة كالنفرة عن ا٤بعصية ، كذلك بذكر الوعد كالوعيد ، ك٤با قرر ذلك أكالن أتبعو بشرح أقساـ األحكاـ كتفصيل 
 ( . ءيٍ كىتػىٍفًصيبلن ٌلكيٌل شى ) ا٢ببلؿ كا٢براـ ، فقاؿ 

 كا٤بعُب: ككتبنا ٤بوسى ليكوف ذلك  ، يف ألواح التوراة من كل شيء ٰبتاجوف إليو من ا٢ببلؿ كا٢براـ، كاحملاسن كالقبائح
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كما كتبنا لو يف تلك األلواح تفصيل كل شيء يتعلق أبمر ىذه الرسالة   ان كترىيب ان موعظة ٥بم من شأهنا أف تؤثر يف قلوهبم ترغيب
 ا٤بوسوية.

ةٍ َفُخذْ )   ا .د كمواظبة عليهة ، كٔبأم بعزٲبة قوية كنية صادق ( َىا بُِقوَّ
 كصرب كجلد، ألنو مأ ؛كقلنا لو خذىا بقوة،  يعود إذل األلواح( فىخيٍذىا ًبقيوَّةو تعاذل )  كالضمّب يف قولو ، قد  ٔبد كحـز

إلرشادىم كإذل ما فيو ىدايتهم ذا قوة كصرب  أرسل إذل قـو طاؿ عليهم األمد كىم يف الذؿ كاالستعباد، فإذا دل يكن ا٤بتورل
 كيقْب، فإنو قد يعجز عن تربيتهم. كيفشل يف تنفيذ أمر هللا فيهم.

 ( .فػىيػىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي  )كقاؿ ( كاتبعوا أىٍحسىنى مىآ أينزًؿى ًإلىٍيكيم مًٌن رَّبًٌكيٍم ) نظّبه (  َوْأُمْر قَػْوَمَك َيَُْخُذوا  َِْحَسِنَها)
 ٍفوي أحسني من االقتصاص.كالعى 

 كالصرب أحسن من االنتصار.
: سأريكم عاقبة من خالف أمرل، كخرج عن طاعٍب، كيف يصّب إذل ا٥ببلؾ كالدمار، فتلك سنٍب مأ( َسُأرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقنَي ) 

 الٍب ال تتغّب كال تتبدؿ.
 :ؿ القائل ٤بن ٱباطبو: سأريك غدا ما يصّب إليو حاؿ من خالفِب على كإ٭با قاؿ سىأيرًيكيٍم دارى اٍلفاًسًقْبى كما يقو  قاؿ ابن كثري

 . كجو التهديد كالوعيد ٤بن عصاه كخالف أمره
ا٤براد بدار الفاسقْب دار فرعوف كقومو كىي مصر، كيف أقفرت منهم كدمركا لفسقهم لتعتربكا فبل تفسقوا مثل فسقهم  :وقيل  

 فيصيبكم ما أصاهبم.
 ازؿ عاد كٜبود كاألقواـ الذين ىلكوا بسبب كفرىم.ا٤براد هبا من :وقيل 
فإهنم دل يدخلوىا إال بعد أربعْب سنة من خركجهم من مصر على يد  ، ا٤براد هبا أرض الشاـ الٍب كاف يسكنها ا١بباركف:  وقيل

 يوشع بن نوف.
 كاألرجح الرأم األكؿ ، كهللا أعلم .

 فيها أربعة أقواؿ.:  قاؿ ابن اجلوزي 
 ا جهنم ، قالو ا٢بسن ، ك٦باىد.أهن أحدىا :
 : اهنا دار فرعوف كقومو ، كىي مصر ، قالو عطية العويف. والثاين

 : أهنا منازؿ من ىلك من ا١ببابرة كالعمالقة ، يريهم إايىا عند دخو٥بم الشاـ ، قالو قتادة.والثالث 
 : أهنا مصارع الفاسقْب ، قالو السدم.والرابع 

 . قبة من خالف أمرم ، كىذا هتديد للمخالف ، كٙبذير للموافقكمعُب الكبلـ : سأيرًيكم عا
 الفوائد :

 أف هللا كتب يف التوراة كل ما ٰبتاجو الناس يف دينهم كدنياىم .-ُ
ينبغي على اإلنساف أف أيخذ األمر كالطاعة ٔبد كحـز كقوة ، كيف ا٢بديث ) ا٤بؤمن القوم خّب كأحب إذل هللا من ا٤بؤمن -ِ

 الضعيف ( .
 ٢بث على األخذ أبفضل الشرائع من عفو كصفح .ا-ّ
 هتديد للفاسقْب ا٤بكذبْب ابهلل كبرسولو . -ْ
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تَِّخُذوُه ا َوِإْف يَػَرْوا َسِبيَل الرُّْ ِد اَل يػَ َسَأْصِرُؼ َعْن آاَيِتَ الَِّذيَن يَػَتَكبػَُّروَف ِف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِّ َوِإْف يَػَرْوا ُكلَّ آيٍَة اَل يُػْؤِمُنوا هبَِ ) 
َها َغا  ( .( ِٙٗٔفِلنَي )َسِبياًل َوِإْف يَػَرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ يَػتَِّخُذوُه َسِبياًل َذِلَك ِ َنػَُّهْم َكذَّبُوا ِِباَيتَِنا وََكانُوا َعنػْ

 [ . ُْٔ] األعراؼ : 
------------ 
كاألدلة على عظمٍب كشريعٍب كأحكامي  أم: سأمنع فهم ا٢بجج(  رْيِ احْلَقِّ َسَأْصِرُؼ َعْن آايِتَ الَِّذيَن يَػَتَكبػَُّروَف ِف اأْلَْرِض ِبغَ ) 

 )قلوب ا٤بتكربين عن طاعٍب، كيتكربكف على الناس  بغّب حق، أم: كما استكربكا بغّب حق أذ٥بم هللا اب١بهل، كما قاؿ تعاذل: 
تػىهيٍم كىأىٍبصىارىىيٍم كىمىا دلٍى يػيٍؤًمنيوا بًًو أى   ( .فػىلىمَّا زىاغيوا أىزىاغى اّللَّي قػيليوبػىهيٍم  ) كقاؿ تعاذل (كَّؿى مىرَّةو كىنػيقىلًٌبي أىٍفًئدى

 قاؿ بعض السلف: ال يناؿ العلم حيي كال مستكرب.
 كقاؿ آخر: من دل يصرب على ذؿ التعلم ساعة، بقي يف ذؿ ا١بهل أبدا.

يتى الًَّذينى يػى  ) كقاؿ سفياف بن عييىينة يف قولو قاؿ: أنزع عنهم فهم القرآف، كأصرفهم  (تىكىبػَّريكفى يًف األٍرًض بًغىٍّبً ا٢بٍىقًٌ سىأىٍصًرؼي عىٍن آايى
 عن آاييت.

 .قاؿ ابن جرير: كىذا يدؿ على أف ىذا خطاب ٥بذه األمة 
؛ ألف ابن عيينة إ٭با أراد أف ىذا مطرد يف حق كل أمة، كال فرؽ بْب أحد كأحد يف ىذا  . ) ابن كثّب ( . قلت: ليس ىذا ببلـز

 يتى الًَّذينى : قولو تعاذل )  قاؿ ابن اجلوزي  يف ىذه اآلية قوالف... ( سىأىٍصًرؼي عىٍن آايى
 : أهنا خاصة ألىل مصر فيما رأكا من اآلايت.أحدعلا 
 : أهنا عامة ، كىو أصح.والثاين 

 كاختلف يف تفسّب اآلايت :  قاؿ الشوكاين: 
 ىي ا٤بعجزات.: فقيل 
 الكتب ا٤بنزلة. وقيل :

 : ىي خلق السموات كاألرض ، كصرفهم عنها أف ال يعتربكا هبا.ل وقي
 كال مانع من ٞبل اآلايت على ٝبيع ذلك ٞبل الصرؼ على ٝبيع ا٤بعاين ا٤بذكورة.

 يػىرىكيا ًمنيوفى كىلىٍو جىاءىتٍػهيٍم كيلُّ آيىةو حىٌبَّ ًإفَّ الًَّذينى حىقٍَّت عىلىٍيًهٍم كىًلمىةي رىبًٌكى ال يػيؤٍ  ) كما قاؿ تعاذل(  َوِإْف يَػَرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يُػْؤِمُنوا هِبا) 
 ( . اٍلعىذىابى األلًيمى 

 فساد قلوهبم، كحسدىم لغّبىم على ما آاته هللا من فضلو، كتكربىم على الناس.ل
 . ة ال يسلكوىاأم: كإف ظهر ٥بم سبيل الرشد، أم: طريق النجا(  َوِإْف يَػَرْوا َسِبيَل الرُّْ ِد ال يَػتَِّخُذوُه َسِبيالً  )
  .كإف ظهر ٥بم طريق ا٥ببلؾ كالضبلؿ يتخذكه سبيبلن ( أم :  َوِإْف يَػَرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ يَػتَِّخُذوُه َسِبياًل ) 
 م .أم: كذبت هبا قلوهب(  َذِلَك ِ َنػَُّهْم َكذَّبُوا ِِباَيتَِنا ) 
َها َغاِفِلنيَ  )  أم: ال يعلموف شيئنا ٩با فيها. ( وََكانُوا َعنػْ
 . يف ىذه اآلية خطر التكرب كأنو سبب للطبع على القلب 

 .أحد أىم العوائق الٍب عاك منها الرسل كاألنبياء كالدعاة يف دعوهتم فالكرٍب كاف
كىًإيٌنً   ) سبحانو كتعاذل-يشتكي إذل ربو كمواله من جفاء قومو كذكم قرابتو كتكربىم فيقوؿ كما أخرب عنو هللا  فهذا نوح 
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ٍوا ثًيىابػىهيٍم كىأىصىرُّكا كىاٍستىٍكبػىريكا اسٍ كيلَّمىا دى   ان ( .ًتٍكبىار عىٍوتػيهيٍم لًتػىٍغًفرى ٥بىيٍم جىعىليوا أىصىاًبعىهيٍم يف آذىاهًنًٍم كىاٍستػىٍغشى
كقومو حْب آمنت طائفة منهم أعرضت طائفة بدافع االستكبار  -عليو السبلـ-عن حاؿ قـو صاحل  -جل كعبل-كما ٱبرب ا٤بوذل 

ي الًَّذينى اٍستىٍكبػىريكا ًمٍن قػىٍوًمًو لًلًَّذينى اٍستيٍضًعفيوا ًلمىٍن آمىنى ًمنػٍهيٍم أىتػىٍعلىميوفى أىفَّ صىا٢ًبن  ) رل، قاؿ سبحانو كتعاذلكالتعا ا ميٍرسىله ًمٍن قىاؿى اٍلمىؤلى
تيٍم بًًو كىاًفريكفى )( قىاؿى الًَّذينى اٍستىٍكبػىريك ٕٓرىبًًٌو قىاليوا ًإانَّ ٗبىا أيٍرًسلى بًًو ميٍؤًمنيوفى ) ( فػىعىقىريكا النَّاقىةى كىعىتػىٍوا عىٍن أىٍمًر رىهبًًٌٍم ٕٔا ًإانَّ اًبلًَّذم آمىنػٍ

  ( .كىقىاليوا ايى صىاًلحي اٍئًتنىا ٗبىا تىًعديانى ًإٍف كيٍنتى ًمنى اٍلميٍرسىًلْب
ي اذل ) من قومو، كما قاؿ سبحانو كتعا كما عاك منو شعيب  لًَّذينى اٍستىٍكبػىريكا ًمٍن قػىٍوًمًو لىنيٍخرًجىنَّكى ايى شيعىٍيبي كىالًَّذينى قىاؿى اٍلمىؤلى

  ( .آمىنيوا مىعىكى ًمٍن قػىٍريىًتنىا أىٍك لىتػىعيوديفَّ يف ًملًَّتنىا قىاؿى أىكىلىٍو كينَّا كىارًًىْب
ء، فقاؿ كما حكى عنو هللا سبحانو سٌر إعراض فرعوف عن االستجابة لداعي ا٢بق، كأنو الكرب كاالستعبل كما أدرؾ موسى 

 ب ( .ًإيٌنً عيٍذتي ًبرىيبًٌ كىرىبًٌكيٍم ًمٍن كيلًٌ ميتىكىربًٌو الى يػيٍؤًمني بًيػىٍوـً ا٢بًٍسىا ذل )كتعا
كأف الدافع كراء ذلك ىو  ،  السر كراء إعراض بعض ا٤بعرضْب من قومو كغّبىم كما يكشف القرآف الكرمي للحبيب ا٤بصطفى 

 . تباع ا٢بق كاالحتقار ٤بن جاء بوالكرب على ا
ىيٍم ًإٍف يف صيديكرًًىٍم ًإالَّ ًكبػٍره مىا ىيٍم بًبى ذل ) فقاؿ سبحانو كتعا  ًت اّللًَّ ًبغىٍّبً سيٍلطىافو أىاتى الًًغيًو فىاٍستىًعٍذ اًبّللًَّ ًإنَّوي ًإفَّ الًَّذينى ٯبيىاًدليوفى يف آايى

  ( .ىيوى السًَّميعي اٍلبىًصّب
يتضح سر خطورة الكرب كشدة ٙبذير نصوص الكتاب كالسنة منو، ككصفو أبنو ند لئلٲباف، كقسيم لو، ال ٯبتمع معو يف  كمن ىنا

تًنىا الًَّذينى ًإذىا ذيكًٌريكا هًبىا خىرُّكا سيجَّدنا كىسىبَّحيوا ًٕبىٍمًد رىهبًًٌٍم كىىيمٍ ذل ) قلب كاحد، قاؿ هللا سبحانو كتعا  ف ( الى يىٍستىٍكربيك  ًإ٭بَّىا يػيٍؤًمني ًَبايى
 : كالكرب حراـ كمن كبائر الذنوب ، فهو 

 من صفات أىل النار .أواًل : 
 ) أال أخربكم أبىل النار ؟ كل عتل جواظ مستكرب ( ركاه مسلم . قاؿ 

 ) احتجت ا١بنة كالنار ، فقالت النار : يدخلِب ا١بباركف كا٤بتكربكف ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ١بنة .ال يدخل ااثنياً : 

 ) ال يدخل ا١بنة من كاف يف قلبو مثقاؿ ذرة من كرب ( . قاؿ 
 ) العظمة إزارم كالكربايء ردائي فمن انزعِب كاحدان منهما ألقيتو يف جهنم كال أابرل ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 عقوبتهم يطأىم الناس يـو القيامة .اثلثاً : 

 يطأىم الناس أبقدامهم ( ركاه مسلم . ) ا٤بتكربكف ٰبشركف يـو القيامة أمثاؿ الذر قاؿ 
 ال ٰبب هللا ا٤بستكرب .رابعاً : 

 قاؿ تعاذل ) إنو ال ٰبب ا٤بستكربين ( .
 ال ينظر هللا للمتكرب يف إزاره .خامساً : 

 ) ال ينظر هللا إذل رجل ٯبر إزاره بطران ( متفق عليو . قاؿ 
 لقمافي ٰبذري ابنوي من الكرب 

بُّ كيلَّ ٨بيٍتىاؿو فىخيو كىالى تيصى   ) قاؿ تعاذل  ر ( .عًٌٍر خىدَّؾى لًلنَّاًس كىالى ٛبىًٍش يًف اأٍلىٍرًض مىرىحنا ًإفَّ اّللَّى الى ٰبًي
... كىقػىٍولو " كىالى ٛبىًٍش ك ًإذىا كىلَّميوؾ قاؿ ابني كثّبو : كىالى تيصىعًٌر خىٌدؾ لًلنَّاًس " يػىقيوؿ الى تػىتىكىربَّ فػىتىٍحتىًقر ًعبىاد اّللَّ كىتػيٍعًرض عىنػٍهيٍم ًبوىٍجهً 
" إً  ا قىاؿى نا جىبَّارنا عىًنيدنا الى تػىٍفعىل ذىًلكى يػيٍبًغضك اّللَّ كى٥ًبىذى ء ميتىكىربًٌ ٌب كيٌل ٨بيٍتىاؿ فىخيور " أىٍم يف اأٍلىٍرض مىرىحنا " . أىٍم خييىبلى فَّ اّللَّ الى ٰبًي
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ليغ ا١ٍبًبىاؿ طيوالن " ٨بيٍتىاؿ ميٍعجىب يف نػىٍفسو فىخيور أىٍم عىلىى غىٍّبه  كىقىاؿى تػىعىاذلى " كىالى ٛبىًٍش يف اأٍلىٍرض مىرىحنا ًإنَّك لىٍن ٚبىٍرًؽ اأٍلىٍرض كىلىٍن تػىبػٍ
 . .ا.ىػ

بػُّرنا ، ييرًيدي أىٍقًبٍل عىلىٍيًهٍم ميتػىوىاًضعنا ، ( كىالى تيصىعًٌٍر خىدَّؾ ) كقاؿ ابني العريب :  ًٍلوي عىنػٍهيٍم تىكى ميٍؤًنسنا ميٍستىٍأًنسنا ، كىًإذىا حىدَّثىك يػىٍعًِب الى ٛبي
  سىلَّمى أىحىديىيٍم فىأىٍصًغ إلىٍيًو ، حىٌبَّ ييٍكًملى حىًديثىوي ، كىكىذىًلكى كىافى يػىٍفعىلي رىسيوؿي اّللًَّ صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كى 

 ماذا حدث لقاركفى ا٤بتكرب؟ 
نٍػيىا ايى لىٍيتى لىنىا ًمٍثلى مىا أيكيتى قىاريكفي ًإنَّوي لىذيك حىظٌو * كىقىاؿى افىخىرىجى عىلىى قػىٍوًمًو يف زًينىًتًو  )قاؿ تعاذل :  لًَّذينى قىاؿى الًَّذينى ييرًيديكفى ا٢بٍىيىاةى الدُّ

ره ًلمىٍن آمىنى كىعىًملى صىا٢ًبنا كىالى يػيلىقَّاىىا ًإالَّ الصَّاًبريكفى  يػٍ ارًًه اأٍلىٍرضى فىمىا كىافى لىوي ًمٍن ًفئىةو أيكتيوا اٍلًعٍلمى كىيٍػلىكيٍم ثػىوىابي اّللًَّ خى ٍفنىا بًًو كىًبدى * فىخىسى
تىًصرًي  ن ( .يػىٍنصيريكنىوي ًمٍن ديكًف اّللًَّ كىمىا كىافى ًمنى اٍلمينػٍ

نىمىا )  قىاؿى النَّيبُّ  :  يػىقيوؿي   أىيب ىيرىيٍػرىةى  عىٍن  له ٝبيَّتىوي   سيوي ٲبىًٍشي يف حيلَّةو تػيٍعًجبيوي نػىفٍ    رىجيله    بػىيػٍ ًإذلى    يػىتىجىٍلجىلي    ًإٍذ خىسىفى اّللَّي ًبًو فػىهيوى  ؛  ميرىجًٌ
 ة ( متفق عليو .يػىٍوـً اٍلًقيىامى 

بىٍختػيرى كىالتػَّعىارلى يًف ًِب التػَّ فهذه عقوبةي الكرًب يف الثراًء كاللباًس كالتفاخر على الناًس . فمن مىظىاًىًر اٍلًكرٍبً ااًلٍخًتيىاؿي يف اٍلمىٍشًي : كىىيوى يػىعٍ 
  . رىاًت اٍلفىاًخرىةً اٍلًمٍشيىًة كىكىمىا يىكيوفي ااًلٍخًتيىاؿي اًبللًٌبىاًس اٍلفىاًخًر يىكيوفي أىٍيضنا ًبفيريًش اٍلبػيييوًت ، كىًبريكيوًب السَّيَّا

 (.ىيوى ٰبيىاكًريهي أىانى أىٍكثػىري ًمٍنكى مىاالن كىأىعىزُّ نػىفىرنا كىكىافى لىوي ٜبىىره فػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو كى  )ك٩با يدخلي ٙبت ىذه اآليًة قولوي تعاذل 
ثٍػرىة اٍلمىاؿ كىًعزَّة النػَّفى    ر .قىاؿى قػىتىادىة :  تًٍلكى كىاىّللَّ أيٍمًنيىة اٍلفىاًجر كى
 : من أقواؿ السلف 

 قاؿ مسركؽ : كفى اب٤برء جهبلن أف يعجب بعملو .
 ٩باراين معجبان برأيو فقد ٛبت خسارتو . كقاؿ بعضهم : إذا رأيت الرجل ١بوجان 

 كعن دمحم بن علي قاؿ : ما دخل قلب امرئو من الكرب شيء إال نقص من عقلو مقدار ذلك .
 قاؿ مطرؼ بن عبد هللا : ألف أبيت انئمان كأصبح انئمان أحب إرٌل من أف أبيت قائمان كأصبح معجبان .

 عجبتو .قاؿ الذىيب : ال أفلح كهللا من زكى نفسو أك أ
 قاؿ أبو سليماف الداراين : من رأل لنفسو قيمة دل يذؽ حبلكة ا٣بدمة .

 قاؿ أبو بكر : ال ٰبقرف أحده أحدان من ا٤بسلمْب ، فإف صغّب ا٤بسلمْب عند هللا كبّب .
 كقاؿ األحنف بن قيس : ما تكرب أحد إال من ذلة ٯبدىا يف نفسو .

 طفة مًذرىة ، كآخره جيفة قىًذرىة ، كىو فيما بْب ذلك حامل عىًذرة .كقاؿ مالك بن دينار : كيف يتكرب من أكلو ن
 كقاؿ حاُت األصم : أصل ا٤بصيبة ثبلثة أشياء : الكرب ، كا٢برص ، كا٢بسد .

 اي ابنى الَباًب كمأكوؿى الَباًب غدان       أقًصٍر فإنك مأكوؿه كمشركبي 
 كبلـ ٨بافة ا٤بباىاة .كقاؿ عمر بن عبد العزيز : إنو ليمنعِب من كثّب من ال

 : درجات التكرب 
 األوؿ : التكرب على هللا .

كىو أفحش أنواع الكرب ، مثل فرعوف حْب استكرب كقاؿ : أان ربكم األعلى كلذلك قاؿ تعاذل ) إف الذين يستكربكف عن عباديت 
 سيدخلوف جهنم داخرين ( .
 اثنياً : التكرب على الرسل .
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رسلها، فَبفعت عن االنقياد ٥بم كما حكى هللا عنهم )أنؤمن لبشرين مثلنا( كقاؿ تعاذل عنهم )إف كما فعلت األقواـ ا٤بكذبة مع 
 أنتم إال بشر مثلنا( .

 قريب من األكؿ ، كإف كاف دكنو .وىذا الكرب 
 الثالث : التكرب على العباد .

 كذلك أبف يستعظم نفسو كيستحقر غّبه .
 يم ألمرين :كىذا دكف األكؿ كالثاين بكثّب ، لكنو عظ

 أف الكرب كالعز كالعظمة ال تليق إال اب٤بلك القادر ، فأما العبد الضعيف ا٤بملوؾ العاجز ال يليق بو إال الذؿ هلل كاالنكسار . -أ
 أنو يدعو إذل ٨بالفة هللا يف أكامره ، ألف ا٤بتكرب إذا ٠بع ا٢بق من عباد هللا استنكف عن قبولو . -ب

 الفوائد :
 كأنو سبب ٤بنع العبد من فهم آايت هللا كاالعتبار هبا .ذـ التكرب ،  -ُ
 ا٢بث على تدبر كتفهم آايت هللا كاالتعاظ هبا . -ِ
 أف الكرب سبب ٤بنع ا٣بّب كالفهم عن العبد . -ّ
 فضل التواضع كلْب ا١بانب كقبوؿ ا٢بق .-ْ
 خطر التكذيب َبايت هللا .-ٓ
 ذـ الغفلة عن آايت هللا كاالعتبار هبا . -ٔ
 ( .  (َٚٗٔوالَِّذيَن َكذَّبُوا ِِبايتِنا َوِلقاِء اآْلِخَرِة َحِبَطْت َأْعماذُلُْم َىْل غُلَْزْوَف ِإالَّ ما كانُوا يَػْعَمُلوَف )) 

 [ . ُْٕ] األعراؼ : 
------------ 
 ( فلم يؤمنوا هبا . َوالَِّذيَن َكذَّبُوا ِِباَيتَِنا )
 : كآايت هللا كونية كشرعية 
 ية القدرية . ) فهي ٩با نشاىده ٩با ال يستطيع البشر أف ٱبلقوا مثلها ( .اآلية الكون 

كىي ما نصبو هللا ) جل كعبل ( ليدؿ بو خلقو على أنو الواحد األحد ا٤بستحق للعبادة ، كالشمس كالسماء كاألرض  ك٫بوىا ، 
 .للعبادة  ككل ما يف الكوف من ٨بلوقات هللا شاىد بكماؿ هللا كقدرتو كعزتو كأنو ا٤بستحق

نػٍفىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى اّللَّي ًمنى فَّ يًف خىٍلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلًك الًٍَّب ٘بىٍرًم يف اٍلبىٍحًر ٗبىا يػى قاؿ تعاذل ) إ
ًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخًَّر بػىٍْبى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض السَّمىاًء ًمٍن مىاءو فىأىٍحيىا بًًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتى  ا كىبىثَّ ًفيهىا ًمٍن كيلًٌ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف الٌرايى

ايتو لًقىٍوـو يػىٍعًقليوفى   ( أم : لعبلمات كاضحة جازمة قاطعة أبف من خلقها ىو رب ىذا الكوف ، كىو ا٤بعبود كحده . آلى
 مور : أف ٯبحد أف ا٣بالق سبحانو خلقها فيدعي أف الذم خلقها ، أك أف يعتقد أف لو الكفر ابآلايت الكونية يكوف أب

 شريكان يف خلقو ، أك أف لو معينان يف خلقو .
 اآلايت الشرعية الدينية ، كآايت ىذا القرآف العظيم . ) ال يستطيع البشر أف أيتوا ٗبثلو ( .

ليو عىلىٍيكيٍم آايى كمنو قولو تعاذل ) تًوً ( كقولو تعاذل ) ًت اّللًَّ رىسيوالن يػىتػٍ ليو عىلىٍيًهٍم آايى يًٌْبى رىسيوالن ًمنػٍهيٍم يػىتػٍ  . ( ىيوى الًَّذم بػىعىثى يف اأٍليمًٌ
 ك٠بيت آايت ، ٝبع آية ، ألهنا عبلمة على صدؽ من جاء هبا .

 عن القرآف: إنو سحر، كأساطّب األكلْب .كالكفر ابآلايت الشرعية إما ٔبحودىا، أك بتكذيبها، أك ابالستكبار كالعناد ، كما قالوا 
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 ( فلم يؤمنوا ابآلخرة . َوِلَقاِء اآلِخَرةِ  )
 أم: من فعل منهم ذلك كاستمر عليو إذل ا٤بمات، حبط عملو. ( َحِبَطْت َأْعَماذُلُمْ  )
، إف خّبنا فخّب كإف شرنا فشر، ككما تدين أم: إ٭با ٪بازيهم ٕبسب  أعما٥بم الٍب أسلفوىا(  َىْل غُلَْزْوَف ِإال َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  )

 تداف.
 الفوائد :

 كجوب اإلٲباف َبايت هللا . -ُ
 كجوب اإلٲباف ابآلخرة .-ِ
 أف من دل يؤمن ابآلخرة فهو كافر ٧ببط عملو . -ّ
 أف اإلنساف ٰباسب يـو القيامة ٕبسب عملو .-ْ
عاء /        عدؿ هللا تبارؾ كتعاذل . -ٓ رب  ان  /  23الأ   هـــ7341/ رمض 

َواَل يَػْهِديِهْم َسِبياًل اُتََُّذوُه وََكانُوْا اُتَََّذ قَػْوـُ ُموَسى ِمن بَػْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعَْباًل َجَسًدا لَُّو ُخَواٌر َأَلَْ يَػَرْوْا أَنَُّو اَل ُيَكلُِّمُهْم ) و 
( َٜٗٔقْد َضلُّوْا قَاُلوْا لَِئن َلَّْ يَػْرَٓتَْنا رَبػَُّنا َويَػْغِفْر لََنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن ) ( َوَلمَّا ُسِقَط َِف أَْيِديِهْم َورََأْوْا أَنػَُّهمْ ٛٗٔظَاِلِمنَي )

َواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِو ْم َوأَْلَقى األلْ َوَلمَّا رََجَع ُموَسى ِإىَل قَػْوِمِو َغْضَباَف َأِسًفا قَاَؿ بِْئَسَما َخَلْفُتُموين ِمن بَػْعِدي َأَعَِبْلُتْم َأْمَر رَبِّكُ 
َـّ ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوين وََكاُدوْا يَػْقتُػُلوَنِِن َفاَل ُتْشِمْت ّبَ األْعَداء  ( َٓ٘ٔواَل ََتَْعْلِِن َمَع اْلَقْوـِ الََّّاِلِمنَي )غَلُرُُّه ِإلَْيِو قَاَؿ اْبَن ُأ

 ( . (ِٔ٘ٔف َرْٓتَِتَك َوأَنَت َأْرَحُم الرَّآِتِنَي ) قَاَؿ َربِّ اْغِفْر ِل َوأَلِخي َوَأْدِخْلَنا
 [ . ُُٓ -ُْٖ] األعراؼ : 

---------------- 
ٱبرب تعاذل عن ضبلؿ من ضل من بِب إسرائيل يف عبادهتم (  اُتَََّذ قَػْوـُ ُموَسى ِمن بَػْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعَْباًل َجَسًدا لَُّو ُخَوارٌ ) و 

مث ألقى فيو القبضة من  ٥بم السامرم من حلي القبط، الذم كانوا استعاركه منهم، فشكل ٥بم منو عجبلن العجل، الذم اٚبذه 
 لو خوار، ك"ا٣بوار" صوت البقر. ان جسد فصار عجبلن   الَباب الٍب أخذىا من أثر فرس جربيل

  ( كاٚبذ قػىٍوـي موسى ًمن بػىٍعًدًه قولو تعاذل ) الٍب استعاركىا من قـو فرعوف. (حيًليًًٌهٍم  ًمنٍ  )أم من بعد انطبلقو إذل ا١ببل 
ككانت بنو إسرائيل يف القبط ٗبنزلة أىل ا١بزية يف اإلسبلـ ، ككاف ٥بم يـو عيد يتزينوف فيو كيستعّبكف من القبط ا٢بلي فزامن ذلك 

اٚبذ السامرم منها عجبلن عيدىم فاستعادكا ا٢بلي للقبط فلما أخرجهم هللا من مصر كغرؽ فرعوف بقيت تلك ا٢بلي يف أيديهم ف
 ٦بٌسد ال ركح فيو. (ًعٍجبلن جىسىدان  )كىو كلد البقر 

 . عجبلن : العجل كلد البقر 
 ( ا لَّوي خيوىاره قولو تعاذل  ( أم : اٚبذكا عجبلن جسدان إ٥بان معبودان من دكف هللا . ًعٍجبلن جىسىدن
 ا لَّوي خيوىاره )  ولو: كق قاؿ الشنقيطي ا مفع(  ًعٍجبلن جىسىدن وؿ )اٚبذ( الثاين ٧بذكؼ لداللة ا٤بقاـ عليو، أم: اٚبذكا عجبلن جسدن

إ٥بنا معبودنا من دكف هللا. فحذؼ ا٤بفعوؿ الثاين لداللة ا٤بقاـ عليو، كىذا ىو التحقيق، كالنكتة يف حذفو: أنو ال ينبغي أف 
 يػيتػىلىفَّظى أبف عجبلن مصطنعنا إ٥بنا  فحذؼ ٥بذه النكتة كما قالو بعضهم.

 عن  ٤بيقات ربو تعاذل، كأعلمو هللا تعاذل بذلك كىو على الطور، حيث يقوؿ تعاذل إخباران  ف ىذا منهم بعد ذىاب موسىككا
 ( .قىاؿى فىًإانَّ قىٍد فػىتػىنَّا قػىٍومىكى ًمٍن بػىٍعًدؾى كىأىضىلَّهيمي السَّاًمرًمُّ  ) نفسو الكرٲبة
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 إال أنو يدخل فيو  ؟ أك استمر على كونو من ذىب لو خوار ان كدم ان كقد اختلف ا٤بفسركف يف ىذا العجل: ىل صار ٢بم ،
  : ا٥بواء فيصوت كالبقر؟ على قولْب

 . قاؿ بعض العلماء : دل تكن تلك الصورة ٢بمان كال دمان ، كلكن إذا دخلت فيها الريح صوتت كخوار العجل 
 اآلية ) عجبلن جسدان ( كرجحو الشنقيطي .كقاؿ بعضهم : جعل هللا بقدرتو ذلك ا٢بلي ا٤بصوغ جسدان من ٢بم كدـ لظاىر 

  ا ًإ٥بىيكيٍم كىإًلىوي ميوسىى فػىنىًسيى )  يف سورة طو: إفَّ السامرم ٤بٌا اصطنعو ٥بم قاؿ ٥بمتعاذل قاؿ فنسي موسى أف ىذا إ٥بو، (  ىىذى
 كذىب يطلبو يف موضع آخر.

ضبل٥بم ابلعجل، كذيىيو٥بم عن خالق السماكات كاألرض كرٌب كل شيء  ينكر تعاذل عليهم يف ( َأَلَْ يَػَرْوْا أَنَُّو اَل ُيَكلُِّمُهمْ ) 
ا لو خيوىار ال يكلمهم كمليكو، أف عبدكا  معو عجبلن   .  جسدن

 فهم أكمل حالة من ىذا ا٢بيواف أك ا١بماد، الذم ال يتكلم كعدـ الكبلـ نقص عظيم:  قاؿ السعدي ، . 
 ادنا )  السماكات كاألرض اب٢بق يقوؿ عن كبلـ نفسو كا٤بعبود ا٢بق ال بد أف يكوف ييكلم، كمعبود أىل لٍَّو كىافى اٍلبىٍحري ًمدى

نىا ٗبًٍثًلًو مىدىدنا كىلىٍو أى٭بَّىا يًف األىٍرًض ًمن شىجىرىةو )  ، كيف اآلية األخرل(  لًٌكىًلمىاًت رىيبًٌ لىنىًفدى اٍلبىٍحري قػىٍبلى أىف تىنفىدى كىًلمىاتي رىيبًٌ كىلىٍو ًجئػٍ
بػٍعىةي أىٍٕبيرو مَّا نىًفدىٍت كىًلمىاتي اّللًَّ  أىٍقبلىـه  ىذه صفة ا٤بعبود حقِّا، أٌما الذم ال يقدر على أف يتكلم   (  كىاٍلبىٍحري ٲبىيدُّهي ًمن بػىٍعًدًه سى

 كلمة كاحدة فهذا ليس ٗبعبود.
 . ىم  عىمىى ا١بهل كالضبلؿكلكن غىطَّى على أعْبي بصائر ،  كال يرشدىم إذل خّبأم :  (َواَل يَػْهِديِهْم َسِبيالً  )
  : ألف من ا٤بتقرر  ، كال ٰبصل ٥بم مصلحة دنيويةان ديني ان أم: ال يد٥بم طريق( كىال يػىٍهًديًهٍم سىًبيبل قولو تعاذل ) قاؿ السعدي ،

 . يف العقوؿ كالفطر، أف اٚباذ إلو ال يتكلم كال ينفع كال يضر من أبطل الباطل، كأ٠بج السفو
 أما  ( قيًل اّللَّي يػىٍهًدم لًٍلحىقًٌ أىفىمىن يػىٍهًدم ًإذلى ا٢بٍىقًٌ أىحىقُّ أىف يػيتػَّبىعى أىمَّن الَّ يىًهدًٌمى )  دم، كما قاؿ تعاذل٤بعبود ىو الذم يها

الذم ال يهدم سبيبلن أم: طريقنا كائننا ما كاف فبل ٲبكن أف يكوف برب كال ٗبعبود، فلما قرر )جل كعبل( أف ىذا العجل 
 ( اٚبَّىذيكهي )  ا تنتفي عنو الصفات الًٍب ٯبب أف تكوف لئللو صرح أبهنم عبدكه كىم ظا٤بوف يف ذلك فقاؿالذم اٚبذكه إ٥بن 

 ظا٤بْب يف ذلك.(  كىكىانيوٍا ظىاًلًمْبى ) اٚبذكه إ٥بنا 
  قاؿ هللا تعاذل يف سورة طو ردان عليهم كتقريعان ٥بم كبياانن لفضيحتهم كسخافة عقو٥بم فيما ذىبوا إليو 

ًٍلكي ٥بىيٍم ضىرٌان كىالى نػىٍفعان أى )  ( أم العجل ، أفبل يركف أنو ال ٯبيبهم إذا سألوه كال إذا خاطبوه ، كال  فىبلى يػىرىٍكفى أىالَّ يػىٍرًجعي ًإلىٍيًهٍم قػىٍوالن كىالى ٲبى
 ٲبلك ٥بم ضران كال نفعان ، أم يف دنياىم كال يف أخراىم .

 عاجزان .كىذا يدؿ على أف ا٤بعبود ال ٲبكن أف يكوف 
ًليًًٌهٍم ًعٍجبلن جىسىدان لَّوي خيوىاره أىدلٍى يػىرىٍكٍا أىنَّوي الى ييكىلًٌميهيمٍ كما قاؿ تعاذل )   كىالى يػىٍهًديًهٍم سىًبيبلن اٚبَّىذيكهي كىاٚبَّىذى قػىٍوـي ميوسىى ًمن بػىٍعًدًه ًمٍن حي

 ْب ( .كىكىانيوٍا ظىاًلمً 

ٍيئان ًإٍذ قىاؿى أًلىبً ككما قاؿ إبراىيم ألبيو )  ( .يًو ايى أىبىًت دلى تػىٍعبيدي مىا الى يىٍسمىعي كىالى يػيٍبًصري كىالى يػيٍغًِب عىنكى شى
ًٍلكيوفى ًمن ًقٍطًمّبو ًإف تىٍدعيوىيٍم الى كقاؿ تعاذل ) عيوا مىا يىٍسمىعيوا ديعىاءكيٍم كى  ذىًلكيمي اّللَّي رىبُّكيٍم لىوي اٍلميٍلكي كىالًَّذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكنًًو مىا ٲبى لىٍو ٠بًى

 خبّب ( اٍستىجىابيوا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كىالى يػينػىبًٌئيكى ًمٍثلي 
 أم : مشركْب ، ألهنم كضعوا العبادة يف غّب موضعها .(  اُتََُّذوُه وََكانُوْا ظَاِلِمنيَ )  
 دل ، ألنو كضع العبادة الٍب ىي حق هلل تعاذل كحده ، كضعها يف ألف أصل الظلم كضع الشيء يف غّب موضعو ، كا٤بشرؾ ظا

 ا٤بخلوؽ الضعيف الفقّب أك كضعها لصنم أك حجر أك شجر .
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 كما قاؿ تعاذل عن العبد الصاحل ) إف الشرؾ لظلم ... ( .
م ًبظيلمو أيٍكلٰىًئكى ٥بىيمي ٱألىمني كىىيم مُّهتىديكفى ( قاؿ : فسر قولو ) ٱلًَّذينى ءىامىنيوٍا كىدلى يىلًبسيوٍا ًإٲبىٰنػىهي  كثبت يف صحيح البخارم أف النيب 

رؾى لىظيلمه عىًظيم ( .  بشرؾ ، مث تبل قوؿ لقماف )ًإفَّ ٱلشًٌ
 ( .كقاؿ تعاذل )كىالى تىدعي ًمن ديكًف ٱّللًَّ مىا الى يىنفىعيكى كىالى يىضيرُّؾى فىًإف فػىعىلتى فىًإنَّكى ًإذا مًٌنى ٱلظًَّٰلًمْبى 

 ينقسم إذل ثبلثة أقساـ : الظلم 
 الشرؾ . األوؿ :

 كىو أعظم الظلم كأشده .
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه  كما قاؿ تعاذل )  ( . ًإفَّ الشًٌ

 ٤بشركْب .أم : من ا كىال تىدٍعي ًمٍن ديكًف اّللًَّ مىا ال يػىنػٍفىعيكى كىال يىضيرُّؾى فىًإٍف فػىعىٍلتى فىًإنَّكى ًإذان ًمنى الظَّاًلًمْبى( كقاؿ تعاذل ) 
قاؿ ابن رجب : فإف ا٤بشرؾ جعل ا٤بخلوؽ يف منزلة ا٣بالق ، فعبده كأت٥بو ، فوضع األشياء يف غّب موضعها ، كأكثر ما ذكر يف 

 ( . كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى  القرآف من كعيد الظا٤بْب ، إ٭با أريد بو ا٤بشركوف كما قاؿ هللا تعاذل )
 و اب٤بعاصي .ظلم العبد نفس والثاين :

نىا ًمٍن ًعبىاًدانى فىًمنػٍهيٍم ظىادله لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىًمنػٍ كما قاؿ تعاذل : ) هيٍم سىاًبقه اًب٣بٍىيػٍرىاًت إبًًٍذًف مثيَّ أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الًَّذينى اٍصطىفىيػٍ
 (.اّللًَّ 

 ظلم العبد لغّبه . والثالث :
 تعاذل : إين حرمت الظلم كجعلتو بينكم ٧برمان فبل تظا٤بوا ( ركاه مسلم . كما يف ا٢بديث ) قاؿ هللا  

يف خطبتو يف حجة الوداع ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ، كحرمة يومكم ىذا، يف شهركم ىذا، يف  كقاؿ 
 بلدكم ىذا( متفق عليو .

 ق عليو .) الظلم ظلمات يـو القيامة ( متف كعن ابن عمر . قاؿ : قاؿ 
 . أم: ندموا على ما فعلوا ( َوَلمَّا ُسِقَط ِف أَْيِديِهمْ  )
  قاؿ الزجاج : يقاؿ للرجل النادـ على ما فعل : ،  أم : ندموا (ك٤با سيًقط يف أيديهم  )قولو تعاذل  : يقاؿ ابن اجلوز

 قد سيقط يف يده ، كأيسقط يف يده.،  ا٤بتحسر على ما فٌرط
 . يعِب كتيقنوا أهنم على الضبللة يف عبادهتم العجل( َقْد َضلُّوا َورََأْوا أَنػَُّهْم  )
 أم : يتداركنا برٞبتو .( رَبػَُّنا قَاُلوا لَِئْن ََلْ يَػْرَٓتَْنا) 
 الغفراف : ىو ٧بو الذنوب حٌب ال يظهر ٥با أثر يتضرر بو صاحبها بعد ذلك . ( َويَػْغِفْر لََنا) 
 أم: من ا٥بالكْب كىذا اعَباؼ منهم بذنبهم كالتجاء إذل هللا عز كجل. ( لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ ) 

ىاذًكيمي اٍلًعٍجلى فػىتيوبيوا ًإذلى كقد كانت توبتهم ما ذكره هللا يف سورة البقرة )  كىًإٍذ قىاؿى ميوسىى لًقىٍوًمًو ايى قػىٍوـً ًإنَّكيٍم ظىلىٍمتيٍم أىنٍػفيسىكيٍم اًبٚبًٌ
رًًئكيٍم فىاقٍػتػيليوا أى  رًًئكيٍم فػىتىابى عىلىٍيكيٍم ًإنَّوي ىيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي ابى يػٍره لىكيٍم ًعٍندى ابى  ( . نٍػفيسىكيٍم ذىًلكيٍم خى

 ( رًًئكيٍم قولو تعاذل   ، أم فتوبوا إذل الذم خلقكم كقد عبدُت معو غّبه تنبيو على عظم جرمهم( قاؿ ابن كثّب : يف ىذا  ًإذلى ابى
( أم ليقتل بعضكم بعضان ، كإ٭با عرب بقتل النفس ، ألف ا٤بؤمن أخو ا٤بؤمن فكأنو ىو نفسو ، فاألمة الواحدة كيٍم فىاقٍػتػيليوا أىنٍػفيسى ) 

 اجملتمعة على شيء ينزلوف منزلة النفس الواحدة .
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ٍلتيٍم بػيييواتن فىسىلًٌميوا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم كقولو تعاذل )  ( أم : على من يف البيت .فىًإذىا دىخى
 ( أم : ال يلمز بعضكم بعضان . كىال تػىٍلًمزيكا أىنٍػفيسىكيمٍ تعاذل )كقولو 

ٍعتيميوهي ظىنَّ اٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي أبًىنٍػفيًسًهٍم خىٍّبان كقولو تعاذل )   ( أم : ظنوا إبخواهًنم خّبان .لىٍوال ًإٍذ ٠بًى
 ( أم : إخوانكم . مثيَّ أىنٍػتيٍم ىىؤيالًء تػىٍقتػيليوفى أىنٍػفيسىكيمٍ كقولو تعاذل )

عن ابن عباس ) ... فقاؿ هللا تبارؾ كتعاذل إف توبتهم أف يقتل كل رجل منهم كل من لقي من كالد أك كلدو فيقتلو ابلسيف كال 
يبارل من قتل يف ذلك ا٤بوطن ، فتاب أكلئك الذين كاف قد خفي على موسى كىاركف ما اطلع هللا من ذنوهبم فاعَبفوا هبا كفعلوا 

 كا بو فغفر هللا للقاتل كا٤بقتوؿ .ما أمر 
 ربنا  لقيل : فاجتلد القـو فكاف من قتل من الفريقْب سبعوف ألفان ، حٌب دعا موسى كىاركف : ربنا أىلكت بِب إسرائي ،

 البقية البقية ، فأمرىم أف يضعوا السبلح فتاب عليهم ، كقيل : أصابتهم ظلمة فأصبح بعضهم يقتل بعض ، فا٪بلت الظلمة عنهم
كقد أجلوا عن سبعْب ألف قتيل ، كقيل : بل إف القتل كقع جهران ببل ظلمة ، كىذا أصح ، ألنو أبلغ يف الداللة على صدؽ 

 توبتهم .
  قاؿ الشنقيطي : أف ىذا القتل هبذه التوبة يقطع حياهتم الدنيوية ، كلكنو يكسبهم حياة أخركية ، كىذه ا٢بياة األخركية خّب

 من ا٢بياة الدنيوية .

ٱبرب تعاذل أف موسى، عليو السبلـ، رجع إذل قومو من مناجاة ربو تعاذل كىو  (َوَلمَّا رََجَع ُموَسى ِإىَل قَػْوِمِو َغْضَباَف َأِسًفا )  
 غضباف أسف.

 قاؿ أبو الدرداء "األسف": أشد الغضب.
 لعجل بعد أف ذىبت كتركتكم.يقوؿ: بئس ما صنعتم يف عبادتكم ا (قَاَؿ بِْئَسَما َخَلْفُتُموين ِمن بَػْعِدي ) 
  أك لوجوه بِب إسرائيل ، كىم : ىاركف ، كىذا ا٣بطاب إ٭با يكوف لعبدة العجل من السامرم كأشياعو  ، كا٤بؤمنوف معو

 ي ( .قػىٍومً  يف  اخلفِب) كيدؿ عليو قولو 
 .يكوف ا٤بعُب بئسما خلفتموين حيث عبدُت العجل مكاف عبادة هللا : كعلى التقدير األكؿ 

 .كعلى ىذا التقدير الثاين ، يكوف ا٤بعُب بئسما خلفتموين حيث دل ٛبنعوا من عبادة غّب هللا تعاذل 
للعلماء يف ىذه اآلية أقواؿه متقاربة ، كخّب ما يفسر بو القرآف: القرآف؛ ألف آية طو كالتفسّب آلية (  َأَعَِبْلُتْم َأْمَر رَبُِّكمْ ) 

هللا أمركم أبمر، ككعدكم كعدنا، كقاؿ لكم على لساف نبيو: إف موسى يذىب إذل ا٤بوعد، األعراؼ ىذه، كعلى ذلك فا٤بعُب: أف 
عظيمه من  كأف هللا يناجيو كينزؿ عليو كتاابن كفيو كل خّب، ككل ىدل كنور، يصلح هللا لكم بو دنياكم كدينكم كآخرتكم، كىذا كعده 

ىذا من ا٣بّب عىًجٍلتيٍم أٍمرى رىبًٌكيم ًبذىًلكى الوعد، أم: عجلتم عنو، فلما كعدكم هللا ىذا الوعد العظيم الذم فيو كل ، ...  هللا
كسبقتموه، كعبدُت العجل، كدل تنتظركا ا٣بّب الذم كعدكم هللا بو، كجئتم قبلو بكل شر كسوء كخبث. كالدليل على أٌف ىذا ىو 

ًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى ايى قػىٍوـً أىدلٍى يىًعٍدكيٍم رىبُّكيٍم كىٍعدنا حىسىننا فػىرىجىعى ميوسىى ًإذلى قػىوٍ )  تفسّب اآلية الصحيح: أٌف هللا قاؿ يف سورة طو
لَّ عىلىٍيكيٍم غىضىبه مًٌن رَّبًٌكيٍم فىأىٍخلىٍفتيم مٍَّوًعًدم  ( . أىفىطىاؿى عىلىٍيكيمي اٍلعىٍهدي أىـٍ أىرىدُتٍُّ أىف ٰبًى

بن جبّب عن ابن عباس : كاف سبب إلقائو األلواح غضبو على قومو يف عبادهتم قاؿ سعيد قاؿ ابن عطية : ( َوأَْلَقى األْلَواَح )  
 .العجل كغضبو على أخيو يف إٮباؿ أمرىم 

فرغب أف يكوف ذلك ألمتو فلما علم أنو لغّبىا  كقاؿ قتادة إف صح عنو : بل كاف ذلك ٤با رأل فيها من فضيلة أمة دمحم  
 غضب.
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 ح . ) احملرر الوجيز ( .دمء ال ينبغي أف يوصف موسى عليو السبلـ بو كاألكؿ ىو الصحيقاؿ القاضي أبو دمحم : كىذا قوؿ ر 
 ان .كخلف ان مث ظاىر السياؽ أنو إ٭با ألقى األلواح غضبنا على قومو، كىذا قوؿ ٝبهور العلماء سلف:  قاؿ ابن كثري 
تادة، كقد رىٌده ابن عطية كغّب كاحد من العلماء، كىو غريبنا، ال يصح إسناده إذل حكاية ق كركل ابن جرير عن قتادة يف ىذا قوالن  

 جدير ابلرد، ككأنو تػىلىقَّاه قتادة عن بعض أىل الكتاب، كفيهم كذابوف ككىٌضاعوف كأفاكوف كزاندقة.
 كيف سبب إلقائو إايىا قوالف.،  الٍب فيها التوراة (كألقى األلواح ) قولو تعاذل :  وقاؿ ابن اجلوزي 

 ب حْب رآىم قد عبدكا العجل ، قالو ابن عباس.أنو الغض أحدعلا :
 كفيو بيعد.،  أنو ٤با رأل فضائل غّب أيمتو من أيمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اشتد عليو ، فألقاىا ، قالو قتادة والثاين :

قىاؿى ايى ىىاريكفي مىا مىنػىعىكى ًإٍذ رىأىيٍػتػىهيٍم  ) ية األخرلخوفنا أف يكوف قد قىصَّر يف هنيهم، كما قاؿ يف اآل ( َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِو غَلُرُُّه ِإلَْيوِ ) 
ٍف تػىقيوؿى فػىرٍَّقتى بػىٍْبى بىًِب ًإٍسرىائًيلى كىدلٍى تػىٍرقيٍب ضىلُّوا أىال تػىتًَّبعىًن أىفػىعىصىٍيتى أىٍمرًم . قىاؿى ايى اٍبنى أيَّ ال أتىٍخيٍذ بًًلٍحيىًٍب كىال ًبرىٍأًسي ًإيٌنً خىًشيتي أى 

 ( . قػىٍورل 
  كيف ىذا دليل على قولو  ( يرحم  هللا موسى، ليس ا٤بعاين كا٤بخرب؛ أخربه ربو، عز كجل، أف قومو فتنوا بعده، فلم يلق

 ( . األلواح، فلما رآىم كعاينهم ألقى األلواح
َـّ ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوين وََكاُدوْا يَػْقتُػُلوَنِِن )  الذين عبدكا العجل ٤با هناىم كما شهد هللا لو بذلك يف  عِب: أف القـوي( قَاَؿ اْبَن ُأ

قىاليوا لىن نػَّبػٍرىحى عىلىٍيًو  . ًطيعيوا أىٍمرًمكىلىقىٍد قىاؿى ٥بىيٍم ىىاريكفي ًمن قػىٍبلي ايى قػىٍوـً ًإ٭بَّىا فيًتنتيم بًًو كىًإفَّ رىبَّكيمي الرٍَّٞبىني فىاتًَّبعيوين كىأى )  سورة طو يف قولو
نىا ميوسىىعىاًكًفْبى  دؿ  ى ،لن نربح عاكفْب على عبادة ىذا العجل حٌب يرجع موسان : فلما انصبوه كقالوا لو علن(  حىٌبَّ يػىٍرًجعى ًإلىيػٍ

 ذلك على أهنم استضعفوه، أم: تقٌوكا عليو كاستذلوه، كرأكه ضعيفنا عاجزنا عن مقاكمتهم.
 ع عنده، كإال فهو شقيقو ألبيو كأمو.لتكوف أرأؼ كأ٪ب (اٍبنى أيَـّ  ) كإ٭با قاؿ:  قاؿ ابن كثري 
 ت .استلطاؼ برحم األـ إذ ىو ألصق القرااب (اي ابن أـ ) كقولو :  وقاؿ ابن عطية 
 أم : ال تفعل يب فعبلن يفرح بو أعدائي .( َفاَل ُتْشِمْت ّبَ األْعَداء ) 
 فالشماتة : ىي سركر العدك ٗبا يناؿ عدكه اآلخر من مكركه أك سوء . 
 كىي ٧بٌرمة مىٍنًهيّّ عنها.،  كالشماتة : السركر ٗبا يصيب أخاؾ من ا٤بصائب يف الدًٌين كالدنيا:  رطيبقاؿ الق 
 : كالشماتة : سيركر النفس ٗبا يصيب غّبىا من اإلضرار ، كإ٭با ٙبصل من العداكة كا٢بسد. وقاؿ ابن عا ور 

 اء ( .الببلء ، كَشاتة األعد اللهم إين أعوذ بك من سوء القضاء ، كدرؾ الشقاء ، كجهد ) قاؿ 
، فأان برمء من ذلك،  ٥بم كموافقهم على ذلك ئال ٘بعلِب مع عىبىدىة العجل كأين ٩بالأم : ( اَل ََتَْعْلِِن َمَع اْلَقْوـِ الََّّاِلِمنَي ) و 

 كقد نصحتهم غاية طاقٍب كجهدم.
  : فلما قاؿ ىاركف ىذا ٤بوسى ، رجع موسى كدعا لنفسو كألخيو 
اجعلنا ٩بن (  كىأىٍدًخٍلنىا يف رىٍٞبىًتكى ) ىاركف  (كىألىًخي) كاغفر  ( رىبًٌ اٍغًفٍر رل ) (  َربِّ اْغِفْر ِل َوأَلِخي َوَأْدِخْلَنا ِف َرْٓتَِتكَ  قَاؿَ ) 

 ة .َشلتو رٞبتك الواسع
 ا .مهاتنا كأكالدان كأنفسن، كأ ، أرحم بنا من آابئنا أم: أرحم بنا من كل راحم  (َوأَنَت َأْرَحُم الرَّآِتِنَي ) 
 طلب ا٤بغفرة لو أٌكالن ، كألخيو َثنيان ، ليزيل عن أخيو ما خافو من الشماتة ، فكأنو تذمم ٩با فعلو أبخيو ، :  قاؿ الشوكاين

يما كأظهر أنو ال كجو لو ، كطلب ا٤بغفرة من هللا ٩با فرط منو يف جانبو ، مث طلب ا٤بغفرة ألخيو إف كاف قد كقع منو تقصّب ف
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ٯبب عليو من اإلنكار عليهم كتغيّب ما كقع منهم ، مث طلب إدخالو كإدخاؿ أخيو يف رٞبة هللا الٍب كسعت كل شيء ، فهو 
 ( .أىٍرحىمي الرٞبْب ) 

 كابتدأ موسى دعاءه فطلب ا٤بغفرة لنفسو أتدابن مع هللا فيما ظهر عليو من الغضب ، مث طلب ا٤بغفرة :  قاؿ ابن عا ور
 سى أف يكوف قد ظهر منو من تفريط أك تساىل يف ردع عبدة العجل عن ذلك.ألخيو فيما ع

 الفوائد :
 ٙبرمي الشرؾ ابهلل تعاذل . -ُ
 أف ا٤بعبود ٯبب أف يكوف كامبلن . -ِ
 أف العاجز ال يصلح أف يكوف معبودان . -ّ
 إثبات الكبلـ هلل تعاذل . -ْ
 أف الشرؾ ابهلل أعظم الظلم . -ٓ
 صادقة اتب هللا عليو .أف من اتب توبة  -ٔ
 كجوب إنكار ا٤بنكر . -ٕ
 سفو ىؤالء الذين عبدكا العجل . -ٖ
 كجوب الغضب عندما تنتهك حرمات هللا .-ٗ

 أف ا٣برب ليس كا٤بعاينة . -َُ
 أف األنبياء ال يعلموف الغيب . -ُُ
 فضل القوة يف ا٢بق . -ُِ
 االستعاذة من َشاتة األعداء . -ُّ
 مغفرة هللا حٌب األنبياء . كل أحد ٰبتاج إذل  -ُْ
 أف اإلنساف إذا دعا فاألفضل أف يبدأ بنفسو . -ُٓ
 أف هللا أرحم الراٞبْب . -ُٔ
 سؤاؿ هللا الرٞبػػة . -ُٕ
نْػَيا وََكَذِلَك صلَْ )  ( َوالَِّذيَن َعِمُلوْا ٕ٘ٔي اْلُمْفرَتِيَن )زِ ِإفَّ الَِّذيَن اُتََُّذوْا اْلِعَْبَل َسيَػَناذُلُْم َغَضٌب مِّن رَّهبِِّْم َوِذلٌَّة ِف احْلَياِة الدُّ

بُوْا ِمن بَػْعِدَىا َوآَمُنوْا ِإفَّ رَبََّك ِمن بَػْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِّحيٌم ) السَّيَِّئاتِ  ََ  ( . (ُٖ٘ٔثَّ 
 [ . ُّٓ -ُِٓ] األعراؼ : 

---------------- 
 كف هللا .إ٥بان عبدكه من د(  ِإفَّ الَِّذيَن اُتََُّذوْا اْلِعَْبلَ ) 
 أم : يغضب عليهم رهبم ، كمن غضب هللا عليو فقد ىلك .(  َسيَػَناذُلُْم َغَضٌب مِّن رَّهبِِّمْ  )
نْػَيا )  الذلة : الصغار كا٥بواف .(  َوِذلٌَّة ِف احْلَياِة الدُّ
 توبتهم ، فكيف قاؿ اختلف العلماء يف ىذه اآلية ، حيث من ا٤بعلـو أف الذين عبدكا العجل اتبوا توبة صادقة ، كقبل هللا 

يػىنىا٥بييٍم غىضىبه مًٌن رَّهبًًٌمٍ )  ىنا :  .... ( ؟ سى
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قبل أف يتوب القـو بقتلهم أنفسهم ، فإهنم ٤بٌا اتبوا كعفا هللا عنهم بعد أف جرل القتل  ككاف ىذا القوؿ من موسى  قيل :
 و شهيد ، كمن بىًقي حٌيان فهو مغفور لو.العظيم كما تقٌدـ بيانو يف "البقرة" أخربىم أف من مات منهم قتيبلن فه

 إ ذلك .كاف مثىَّ طائفة أٍشرًبوا يف قلوهبم العجل ، أم حيٌبو ، فلم يتوبوا ؛ فهم ا٤بعًنٌيوف ب  وقيل :
 أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من ا٤بًيقات. :وقيل 
 ) تفسّب القرطيب ( .    دىم.كىو ما جرل على قيريظة كالنًضّب ؛ أم سيناؿ أكال،  أراد أكالدىم وقيل :

قاؿ ٝباعة من العلماء : ىذه اآلية من سورة األعراؼ يف طائفة من بِب إسرائيل أيشربت كرجح الشنقيطي القوؿ الثاين فقاؿ : 
ظهر؛ قلوهبم حيٌب العجل، كدل يتوبوا فيمن اتب، بل بقوا غّب اتئبْب، كعدىم هللا ىذا الوعيد، كىددىم ىذا التهديد، كىذا ىو األ

 .  ألف ا٤بعركؼ أف أكثر اإلسرائيليْب اتب من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة الٍب بٌيناىا مفصَّلة يف سورة البقرة
 قاؿ ابن عباس : كذلك أيعاقب من اٚبذ إ٥بان دكين.( وََكَذِلَك صَلِْزي اْلُمْفرَتِيَن ) 

 ية.، كقرأ ىذه اآل نس : ما من مبتدع اال كىو ٯبد فوؽ رأسو ذلَّةأقاؿ مالك بن 
كقاؿ سفياف بن عيينة : ليس يف األرض صاحب بدعة إال كىو ٯبد ذلَّة تغشاه ، قاؿ : كىي يف كتاب هللا تعاذل ، قالوا : كأين 

 قالوا : اي أاب دمحم ، ىذه(  إف الذين اٚبذكا العجل سينا٥بم غضب من رهبم كذلَّة يف ا٢بياة الدنيا) ما ٠بعتم قولو  ىي؟ قاؿ : أك
 كمبتدع إذل يـو القيامة. فهي لكل مفَبو  (ككذلك ٪بزم ا٤بفَبين  )ألصحاب العجل خاصة ، قاؿ : كبل ، اتلوا ما بعدىا 

 . كالذين عبدكا العجل  ( َوالَِّذيَن َعِمُلوْا السَّيَِّئاتِ )  
بُوْا ِمن بَػْعِدَىا)  ََ  لعوا عنو ، كعزموا على أف ال يعودكا .، أبف ندموا على ما مضى ، كأق أم: من بعد تلك السيئات ( ُثَّ 
 . ، أك أخلصوا يف إٲباهنم داموا على إٲباهنم(  َوآَمُنواْ  ) 
 كىي : ؛شركط التوبة 

عًصيىًة .أَحُدىا : 
ى
 أٍف ييقًلعى عىًن ا٤ب

 فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب . قاؿ ابن القيم :
ـى عىلىى ًفٍعًلهىا .والثَّاين :   أىٍف يػىٍندى

فأما الندـ، فإنو ال تتحقق التوبة إال بو، إذ من دل يندـ على القبيح فذلك دليل على رضاه بو، كإصراره عليو، كيف  ن القيم :قاؿ اب
 ا٤بسند ) الندـ توبة ( .

 .أٍف يػىٍعًزـى أىٍف ال يعيودى إًلىيػٍهىا أىبىدان . فىًإٍف فيًقدى أىحىدي الثَّبلثىًة دلٍى تىًصحَّ تىوبػىتيوي والثَّالُث : 
 يعـز عزمان مؤكدان أف ال يعود إليها مرة أخرل يف ا٤بستقبل .

 : كللتوبة فضائل 
 أواًل : أِنا سبب حملبة هللا .

بُّ اٍلميتىطىهًٌرًينى  قاؿ تعاذل ) بُّ التػَّوَّاًبْبى كىٰبًي  ( . ًإفَّ اّللَّى ٰبًي
 اثنياً : أِنا طاعة ومرادة هلل تعاىل .

 ( . أىٍف يػىتيوبى عىلىٍيكيمٍ كىاّللَّي ييرًيدي  قاؿ تعاذل )
 اثلثاً : أف التوبة سبب الفالح، والفوز بسعادة الدارين:

يعان أىيػُّهىا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى ( . قػاؿ تعاذل ) كىتيوبيوا ًإذلى    اّللًَّ ٝبًى
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ال يسػر، كال يطػيب، كال يسكن، كال يطمئن إال ك  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو هللا: فالقلب ال يصلح، كال يفلح، كال يتلذذ،
 بعبادة ربو كحبو، كاإلانبة إليو .

 وخطاايه.  رابعاً : ابلتوبة تكفر السيئات: فإذا َب العبد توبة نصوحاً كفَّر هللا هبا ْتيع ذنوبو
يًٌئىاًتكيمٍ تػىٍوبىةن نىصيوحان عى  قاؿ تعاذل ) ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا تيوبيوا ًإذلى اّللًَّ  جنَّاتو ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا  سىى رىبُّكيٍم أىٍف ييكىفًٌرى عىٍنكيٍم سى كىييٍدًخلىكيٍم ى

 األىنٍػهىاري ( .
 نت التوبة بدَّؿ هللا سيئات صاحبها حسنات .سُ خامساً : ابلتوبة تبدؿ السيئات حسنات: فإذا ح

يًٌئىاهًتًٍم حىسىنىاتو كىكىافى اّللَّي غىفيوران  صىا٢ًبان فىأيٍكلىًئكى  قاؿ تعاذل ) ًإالَّ مىٍن اتىبى كىآمىنى كىعىًملى عىمىبلن   رىًحيمان ( . يػيبىدًٌؿي اّللَّي سى
 كعمل صاحل . كىذا من أعظم البشارة للتائبْب إذا اقَبف بتوبتهم إٲباف 

زلت، كفرحو بنزكؿ ) ًإانَّ فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحان هبذه اآلية ٤با أن فىرًحى بشيء فػىرىحىوي   قاؿ ابن عباس ػ رضي هللا عنهما ما رأيت النيب
ـى ًمٍن ذىنًٍبكى كىمىا أتىىخَّرى ( . ميًبينان.  لًيػىٍغًفرى لىكى اّللَّي مىا تػىقىدَّ

 والبنني . سادساً : التوبة سبب للمتاع احلسن، ونزوؿ األمطار، وزايدة القوة، واإلمداد ابألمواؿ
 فىٍضلىوي ( . ٲبيىتًٌٍعكيٍم مىتىاعان حىسىنان ًإذلى أىجىلو ميسىمِّى كىيػيٍؤًت كيلَّ ًذم فىٍضلو  رىبَّكيٍم مثيَّ تيوبيوا ًإلىٍيوً قاؿ تعاذل ) كىأىٍف اٍستػىٍغًفريكا  

يىزًدٍكيٍم قػيوَّةن ًإذلى قػيوًَّتكيٍم كىال ًمٍدرىاران كى  اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم مثيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًو يػيٍرًسٍل السَّمىاءى عىلىٍيكيمٍ  ) كىايى قػىٍوـً  كقاؿ تعاذل على لساف ىود 
 تػىتػىوىلٍَّوا ٦بيٍرًًمْب ( .

ًٍددٍكيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًنْبى كىٯبىٍعىٍل  ًإنَّوي كىافى غىفَّاران . يػيٍرًسٍل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران  ) فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيمٍ  كقاؿ على لساف نوح  كىٲبي
 لىكيٍم أىنٍػهىاران ( . كىٯبىٍعىلٍ  لىكيٍم جىنَّاتو 

 سابعاً : سبب لفرح هللا تعاىل .
: قىاؿى رىسيوؿي هللا قى أنًس بًن مالكو عن   ميتػَّفىقه عليو هللي أفٍػرىحي بًتػىٍوبىًة عىٍبًدًه ًمٍن أىحىدًكيٍم سىقىطى عىلىى بىًعّبًه كقد أضلَّوي يف أرضو فىبلةو( ) اؿى

بيواٍ )  أم: التوبة ا٤بفهومة من قولو(  ًمن بػىٍعًدىىا)  أم: تلك السيئات كالفعبلت، كقاؿ بعضهم ( اِإفَّ رَبََّك ِمن بَػْعِدىَ )   (اتى
 أم: كثّب ا٤بغفرة كالرٞبة لعباده. ( َلَغُفورٌ ) 
 ( بقبوؿ التوبة ، كالتوفيق ألفعاؿ ا٣بّب كقبو٥با . رَِّحيمٌ ) 

 .يئات العظاـ مث اتب إذل هللا اتب هللا عليوكىذه اآلية الكرٲبة تدؿ على أفَّ مىًن اٍرتىكىبى الس
 ( كىًإيٌنً لىغىفَّاره لًٌمىن اتىبى كىآمىنى كىعىًملى صىا٢ًبنا)  كهللا يقوؿ 
أىفىبلى يػىتيوبيوفى ًإذلى اّللًَّ ) يستعطفهم ليتوب عليهم مع شناعة كفرىم حيث يقوؿ ٥بم -كيقوؿ للذين قالوا: إف هللا َثلث ثبلثة  

 ( .كنىوي كىاّللَّي غىفيوره رًَّحيمه كىيىٍستػىٍغًفري 
 الفوائد :

 هتديد لكل مشرؾ ابهلل . -ُ
 التحذير من االفَباء كالكذب على هللا .-ِ
 أف من اتب من سيئاتو كأخلص يف توبتو فإف هللا يقبل توبتو . -ّ
س /         سعة رٞبة هللا كفضلو . -ْ مي 

الخ 
ان  /  22  هــــ7341/ رمض 
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( َواْخَتاَر ُموَسى َٗ٘ٔعن مُّوَسى اْلَغَضُب َأَخَذ األَْلَواَح َوِف ُنْسَخِتَها ُىًدى َوَرْٓتٌَة لِّلَِّذيَن ُىْم ِلَرهبِِّْم يَػْرَىُبوَف ) َوَلمَّا َسَكتَ ) 
َي أَتُػْهِلُكَنا ِبَا فَػَعَل السَُّفَهاء ِمنَّا قَػْوَمُو َسْبِعنَي رَُجاًل لِِّميَقاتَِنا فَػَلمَّا َأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة قَاَؿ َربِّ َلْو ِ ْئَت َأْىَلْكتَػُهم  مِّن قَػْبُل َوِإايَّ

نَػُتَك ُتِضلُّ هِبَا َمن َتَشاء َوتَػْهِدي َمن َتَشاء أَنَت َولِيػَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَٓتَْنا َوأَن ُر اْلَغاِفرِيَن )ِإْف ِىَي ِإالَّ ِفتػْ ( َواْكُتْب لَنَا َ٘٘ٔت َخيػْ
ٍء َفَسَأْكتُػبُػَها ِللَِّذيَن نْػَيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة ِإََّّ ُىْدََّ ِإلَْيَك قَاَؿ َعَذاّب ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَ اء َوَرْٓتَِِت َوِسَعْت ُكلَّ َ يْ ِف َىِذِه الدُّ 

َف الرَُّسوَؿ النَّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي غلَُِدونَُو َمْكُتواًب ِعنَدُىْم ِف ( الَِّذيَن يَػتَِّبُعو ٙ٘ٔيَػتػَُّقوَف َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُىم ِِباَيتَِنا يُػْؤِمُنوَف )
َهاُىْم َعِن اْلُمنَكِر َوػلُِلُّ ذَلُُم الطَّيَِّباِت َوػُلَرِّـُ  ُهْم ِإْصرَ التػَّْورَاِة َواإِلصْلِيِل َيَُْمُرُىم اِبْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ ُىْم  َعَلْيِهُم اخْلََب ِئَث َوَيَضُع َعنػْ

 (.(ٚ٘ٔنِزَؿ َمَعُو ُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )َواأَلْغاَلَؿ الَِِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوْا ِبِو َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتػَّبَػُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُ 
 [ . ُٕٓ -ُْٓ] األعراؼ : 

---------------- 
 .أم: سكن  (َوَلمَّا َسَكَت  )
 .أم: غضبو على قومو  (َعْن ُموَسى اْلَغَضُب  )
 .أم: الٍب كاف ألقاىا من شدة الغضب على عبادهتم العجل، غّبةن هلل كغضبنا لو ( َأَخَذ األْلَواَح  )
 . أم : ا٤بنسوخ فيها ، أم : ا٤بكتوب فيها من التوراة من كبلـ رب العا٤بْب(  َوِف ُنْسَخِتَها )
 إذل كل خّب . داللة كإرشاد( ُىًدى  )
 تقي عذاب هللا ٤بن عمل بو .( َوَرْٓتٌَة ) 
  كا٥بدل ما يهتدكف بو من األحكاـ ، كالرٞبة ما ٰبصل ٥بم من هللا عند عملهم ٗبا فيها من الرٞبة الواسعة.: قاؿ الشوكاين 
 أم : ٱبافوف منو كٱبشونو .(  ِلَرهبِِّْم يَػْرَىُبوفَ ) 

 بْب يديو ، فإنو ال يزداد هبا إال عتوان كنفوران ، كتقـو عليو حجة هللا فيها . كأما من دل ٱبف هللا ، كال ا٤بقاـ
  : من فضل ا٣بوؼ 
 سبب يف إخبلص العمل هلل . أنو

 بيوسان قىٍمطىرًيران ( .ٍومان عى قاؿ تعاذل ) ًإ٭بَّىا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو اّللًَّ ال نيرًيدي ًمٍنكيٍم جىزىاءن كىال شيكيوران . ًإانَّ ٬بىىاؼي ًمٍن رىبًٌنىا يػى 
 سبب لعلو ا٥بمة يف العبادة .و

 ( . قاؿ تعاذل ) تػىتىجىاِفى جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خىٍوفان كىطىمىعان كى٩بَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى 
 ب ؟قاؿ أبو سليماف الداراين : ما فارؽ ا٣بوؼ قلبان إال خر 

  ( هبِِّْم يَػْرَىُبوفَ ِلرَ قولو تعاىل  ). كجرت العادة يف القرآف أف هللا ٱبص ا٤بنتفعْب 
ؤلسود كاألٞبر، كإ٭با قولو تعاذل ) ًإ٭بَّىا أىٍنتى ميٍنًذري مىٍن ٱبىٍشىاىىا( كقولو ) ًإ٭بَّىا تػيٍنًذري مىًن اتػَّبىعى الذًٌٍكر( اآلية، مع أنو منذر لكما يف 

 ألنو ا٤بنتفع بو .خص اإلنذار ٗبن ٱبشى كمن يتبع الذكر 
 جاءكا لبلعتذار من عبادة العجل ، كاختاره ابن جرير .:  قاؿ بعض العلماء( َواْخَتاَر ُموَسى قَػْوَمُو َسْبِعنَي رَُجاًل لِِّميَقاتَِنا )  
  : ة معُب ىذه اآلية أف موسى عليو السبلـ اختار من قومو ىذه العد( كاختار موسى قومو  )قولو تعاذل قاؿ ابن عطية

ليذىب هبم إذل موضع عبادة كابتهاؿ كدعاء ليكوف منو كمنهم اعتذار إذل هللا عز كجل من خطأ بِب إسرائيل يف عبادة العجل 
 م .كطلب لكماؿ العفو عمن بقي منه
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  قوالف : (لًًٌميقىاتًنىا  )كيف قولو 
 أنو ا٤بيقات ا٤بذكور يف سؤاؿ الرؤية. أحدعلا :
 كىو ميقات التوبة من عبادة العجل. أنو ميقات غّب األكؿ:  والثاين
 كاحتج القائلوف هبذا القوؿ على صحة مذىبهم أبمور : األكؿ : أنو تعاذل ذكر قصة ميقات الكبلـ كطلب :  قاؿ الرازي

الرؤية مث أتبعها بذكر قصة العجل مث أتبعها هبذه القصة ، كظاىر ا٢باؿ يقتضي أف تكوف ىذه القصة مغايرة للقصة ا٤بتقدمة 
 ال ينكر أنو ٲبكن أف يكوف ىذا عودان إذل تتمة الكبلـ يف القصة األكذل إال أف األليق ابلفصاحة إٛباـ الكبلـ يف القصة الٍب

 . مث االنتقاؿ منها بعد ٛبامها إذل غّبىا الواحدة يف موضع كاحد
بل دكان، كأما ا٤بيقات ا٤بذكور يف ىذه اآلية، : أف هللا تعاذل ذكر يف ميقات الكبلـ كالرؤية أنو خر موسى صعقان كأنو جعل ا١ب ينالثا

فإف هللا تعاذل ذكر أف القـو أخذهتم الرجفة ، كدل يذكر أف موسى عليو السبلـ أخذتو الرجفة ، ككيف يقاؿ أخذتو الرجفة ، كىو 
ف أحدٮبا غّب الذم قاؿ لو شئت أىلكتهم من قبل كإايم ؟ كاختصاص كل كاحد من ىذين ا٤بيقاتْب هبذه األحكاـ يفيد ظن أ

 اآلخر.
: أهنم دل ينهٍوا من عبد وقيل : بسبب قو٥بم ) أران هللا جهرة ( ،  وقيل: ألهنم عبدكا العجل ،  ( قيل فَػَلمَّا َأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفةُ ) 

 العجل .
طيو أحدان بعدان ، فأنكر هللا تعاذل أهنم ٤با خرجوا إذل ا٤بيقات ليتوبوا دعوا رهبم كقالوا أعطنا ما دل تعطو أحدان قبلنا ، كال تع وقيل :

 عليهم ذلك الكبلـ فأخذهتم الرجفة.
 الٍب حلت هبم  (الرجفة  )ختلف العلماء يف سبب : ا قاؿ ابن عطية. 
 .كانت عقوبة ٥بم على سكوهتم كإغضائهم على عبادة العجل  :فقيل  
 .ختيار حٌب أعلمو هللا ، قالو السدم كانت على عبادهتم العجل أبنفسهم كخفي ذلك عن موسى يف كقت اال  وقيل : 
 .كانت عقوبة ٥بم ألهنم ٤با دنوا كعلموا أف موسى يسمع كبلـ هللا قالوا لو : أران ربك فأخذهتم الرجفة   وقيل : 
 الرجفة كانت عقوبة لتشططهم يف الدعاء أبف قالوا اللهم أعطنا ما دل تعطو أحدان قبلنا كال تعطيو أحدان بعدانن ، فأخذهتم  وقيل : 
يَ  ) ألمر هللا: لو شئت اي ربًٌ أف  كاالستسبلـقاؿ موسى على كجو التضرع : م أ(  قَاَؿ َربِّ َلْو ِ ْئَت َأْىَلْكتَػُهم مِّن قَػْبُل َوِإايَّ

 . هتلكنا قبل ذلك لفعلتى فًإفَّ عبيدؾ كٙبت قهرؾ كأنت تفعل ما تشاء
 ؟(أىرانى هللا جىٍهرىةن ) أهتلكنا كسائر بِب إسرائيل ٗبا فعل ىؤالء السفهاء السبعوف يف قو٥بم: أم( أَتُػْهِلُكَنا ِبَا فَػَعَل السَُّفَهاء ِمنَّا )  

كاالستفهاـ استفهاـ استعطاؼ كتذلل فكأنو يقوؿ: ال تعذبنا اي أهلل بذنوب غّبان قاؿ الطربم يف ركاية السدم: إف هللا أمر موسى 
 إليو من عبادة العجل، ككعدىم موعدان فاختار موسى من قومو سبعْب رجبلن على  أف أيتيو يف انسو من بِب إسرائيل يعتذركف

عينو مث ذىب هبم ليعتذركا فلما أتوا ذلك ا٤بكاف قالوا: لن نؤمن لك اي موسى حٌب نرل هللا جهرة، فًإنك قد كلمتو فأرانه 
بِب إسرائيل إذا أتيتيهم كقد أىلكتى خيارىم لو فأخذهتم الصاعقة فماتوا، فقاـ موسى يبكي كيدعو هللا كيقوؿ: رب ماذا أقوؿ ل

 ثأقوؿ: إذا كاف ىذا قوؿ األخيار من بِب إسرائيل فكيف حاؿ األشرار منهم؟ نعوذ ابهلل من خب؛ شئت أىلكتىهم من قبل كإايم
 . اليهود

نَػُتَك )  ّب، كأبو العالية، كربيع بن أنس، كغّب أم: ابتبلؤؾ كاختبارؾ كامتحانك. قالو ابن عباس، كسعيد بن جب( ِإْف ِىَي ِإالَّ ِفتػْ
كاحد من علماء السلف كا٣بلف. كال معُب لو غّب ذلك؛ يقوؿ: إف األمري إال أمريؾ، كإف ا٢بكمي إال لك، فما شئت كاف، تضل 
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، فا٤بلك  من تشاء، كهتدم من تشاء، كال ىادم ٤بن أضللت، كال ميًضل ٤بن ىىدىيت، كال ميعًطي ٤با مىنىعت، كال مانع ٤با أعطيت
 كلو لك، كا٢بكم كلو لك، لك ا٣بلق كاألمر.

 حسب حكمتك ، تضل من تشاء بعدلك ، كهتدم من تشاء بفضلك .(  ُتِضلُّ هِبَا َمن َتَشاء َوتَػْهِدي َمن َتَشاء) 
ُر اْلَغاِفرِيَن  ) ا٤بؤاخذة ابلذنب، كالرٞبة إذا قرنت مع الغفر، يراد الغىٍفر ىو: السَب، كترؾ ( أَنَت َولِيػَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَٓتَْنا َوأَنَت َخيػْ

يػٍري اٍلغىاًفرًينى  ) هبا أال يوقعو يف مثلو يف ا٤بستقبل  . أم: ال يغفر الذنوب إال أنت (كىأىٍنتى خى
نْػَيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرةِ  )  . أم: أكجب لنا كأثبت لنا فيهما حسنة(  َواْكُتْب لََنا ِف َىِذِه الدُّ

اب٢بسنة يف الدنيا ، تشمل كل خّب الدنيا من التوفيق للعلم النافع كالعمل الصاحل ، كمن ا٤بتاع ا٢بسن يف ىذه ا٢بياة ، من ا٤براد 
 صحة يف البدف ، كفسحة يف السكن ، كسعة يف الرزؽ .

 ا٢بسنة يف اآلخرة ا١بنة كما فيها من ألواف كأنواع النعيم ، كأعبلىا النظر إذل كجو هللا الكرمي .و
 . كىذا الدعاء من أعظم األدعية كأٝبعها كأكملها 

 ) اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة كيف اآلخرة حسنة ، كقنا عذاب النار ( . عن أنس . قاؿ ) كاف أكثر دعاء النيب 
 وب دنيوم ، من عافية : ٝبعت ىذه الدعوةي كلَّ خّب يف الدنيا ، كصرىفت كٌل شر فإف ا٢بسنة يف الدنيا تشملي كٌل مطل قاؿ ابن كثري

، كدار رحبة ، كزكجة حسنة ، كرزؽ كاسع ، كعلم انفع ، كعمل صاحل ، كمركب ىِبء ، كثناء ٝبيل ، إذل غّب ذلك ٩با اشتملت 
 عليو عباراتي ا٤بفسرين ، كال منافاة بينها ، فإهنا كلها مندرجة يف ا٢بسنة يف الدنيا. كأما ا٢بسنة يف اآلخرة فأعلى ذلك دخوؿ ا١بنة
كتوابعو من األمن من الفزع األكرب يف العىرىصات ، كتيسّب ا٢بساب كغّب ذلك من أمور اآلخرة الصا٢بة ، كأما النجاة من النار فهو 

 يقتضي تيسّب أسبابو يف الدنيا ، من اجتناب احملاـر كاآلَثـ كترؾ الشبهات كا٢براـ .
 يك.أم: تبنا كرجعنا كأنبنا إل (ِإََّّ ُىْدََّ ِإلَْيَك  ) 
 من عبادم ٤بن يستحق ذلك .(  قَاَؿ َعَذاّب ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَ اء) 
 ( .رىبػَّنىا كىًسٍعتى كيلَّ شىٍيءو رىٍٞبىةن كىًعٍلمنا  ) كقولو إخبارنا عن ٞبىىلة العرش كمن حولو أهنم يقولوف(  َوَرْٓتَِِت َوِسَعْت ُكلَّ َ ْيءٍ )  

 رىبُّكيٍم ذيك رىٍٞبىةو كىاًسعىةو ( .كقاؿ تعاذل )فىًإٍف كىذَّبيوؾى فػىقيٍل 
) إف هلل مائة رٞبة ، أنزؿ منها رٞبة كاحدة بْب ا١بن كاإلنس كالبهائم كا٥بواـ فبها يتعاطفوف ، كهبا يَباٞبوف ، كهبا تعطف  قاؿ 

 الوحش على كلدىا ، كأخر هللا تسعان كتسعْب رٞبة يرحم هبا عباده يـو القيامة ( ركاه مسلم ،
 تعاذل لعباده نوعاف :كرٞبة هللا  

 : رٞبة عامة . األوىل
كىي ١بميع ا٣ببلئق إبٯبادىم ، كتربيتهم ، كرزقهم ، كإمدادىم ابلنعم كالعطااي ، كتصحيح أبداهنم ، كتسخّب ا٤بخلوقات من نبات 

 كال ٙبصى . كحيواف كٝباد يف طعامهم كشراهبم ، كمساكنهم ، كلباسهم ، كحركاهتم ، كغّب ذلك من النعم الٍب ال تعد
 : رٞبة خاصة . الثانية

كىذه الرٞبة ال تكوف إال للمؤمنْب فّبٞبهم هللا يف الدنيا بتوفيقهم إذل ا٥بداية كالصراط ا٤بستقيم ، كيثبتهم عليو ، كيدافع عنهم 
غفر ٥بم ذنوهبم ، كيكفرىا كينصرىم على الكافرين كيرزقهم ا٢بياة الطيبة كيبارؾ ٥بم فيها ، كٲبدىم ابلصرب كاليقْب عند ا٤بصائب ، كي

كىكىافى اًبٍلميٍؤًمًنْبى اب٤بصائب ، كيرٞبهم يف اآلخرة ابلعفو عن سيئاهتم كالرضا عنهم كاإلنعاـ عليهم بدخوؿ ا١بنة ، كما قاؿ تعاذل )
 ( . رىًحيمان 

 أم : أقدرىا كأقضيها .( َفَسَأْكتُػبُػَها ) 



189 

 

 كالعظائم من الذنوب. الذين يتقوف، أم: الشرؾ ( ِللَِّذيَن يَػتػَُّقوفَ ) 
 . األمواؿ. كٰبتمل أف تكوف عامة ٥بما؛ فإف اآلية مكية زكاةقيل: زكاة النفوس. كقيل:  (َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة  )
 : فيها قوالف :( كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى قولو تعاذل )  قاؿ ادلاوردي 

 مهور. أهنا زكاة أموا٥بم ألهنا من أشق فرائضهم ، كىذا قوؿ ا١ب أحدعلا :
: معناه أم يطيعوف هللا كرسولو ، قالو ابن عباس كا٢بسن ، كذىبا إذل أنو العمل ٗبا يزكي النفس كيطهرىا من صا٢بات  والثاين

 األعماؿ.
 يصدقوف هبا ، سواء اآلايت الشرعية أك اآلايت الكونية .( َوالَِّذيَن ُىم ِِباَيتَِنا يُػْؤِمُنوَف ) 
قاؿ بعضهم : ا٤براد بذلك أف يتبعوه (  لرَُّسوَؿ النَّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي غلَُِدونَُو َمْكُتواًب ِعنَدُىْم ِف التػَّْورَاِة َواإِلصْلِيِل الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف ا) 

ابعتقاد نبوتو من حيث كجدكا صفتو يف التوراة ، إذ ال ٯبوز أف يتبعوه يف شرائعو قبل أف يبعث إذل ا٣بلق ، كقاؿ يف قولو : 
 .أف ا٤براد سيجدكنو مكتوابن يف اإل٪بيل ، ألف من احملاؿ أف ٯبدكه فيو قبل ما أنزؿ هللا اإل٪بيل  (كاإل٪بيل)
كقاؿ بعضهم : بل ا٤براد من ٢بق من بِب إسرائيل أايـ الرسوؿ فبْب تعاذل أف ىؤالء البلحقْب ال يكتب ٥بم رٞبة اآلخرة إال إذا  

 اتبعوا الرسوؿ النيب األمي.
 الثاين أقرب ، ألف اتباعو قبل أف بعث ككجد ال ٲبكن. كالقوؿ

فكأنو تعاذل بْب هبذه اآلية أف ىذه الرٞبة ال يفوز هبا من بِب إسرائيل إال من اتقى كآتى الزكاة كآمن ابلدالئل يف زمن موسى ، 
 كمن ىذه صفتو يف أايـ الرسوؿ إذا كاف مع ذلك متبعان للنيب األمي يف شرائعو.

 .كىدا يدؿ على أف نعتو كصحة نبوتو مكتوب يف التوراة كاإل٪بيل (ُدونَُو َمْكُتواًب ِعنَدُىْم ِف التػَّْورَاِة َواإِلصْلِيِل الَِّذي غلَِ  )
 ( الرَّسيوؿى النَّيبَّ قولو تعاذل  ): قد اختلف العلماء يف التفريق بْب النيب كالرسوؿ على أقواؿ 

 أكحي إليو بشرع كدل يؤمر بتبليغو ، أما الرسوؿ فهو من أكحى إليو بشرع كأمر بتبليغو .الذم عليو ٝبهور العلماء أف النيب ىو من 
 وىذا الوجو ِف التفريق عليو إ كاالت :

بتبليغو، كأف  ، كدل يؤمر ، من أف النَّيب ىو من أكحى إليو كحي ما اشتهر على ألسنة أىل العلم قاؿ الشنقيطي يف أضواء البياف :
ٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى ًمن رَّسيوؿو كىالى  الذم أكحي إليو كأمر بتبليغ ما أكحى إليو غّب الرسوؿ ىو النَّيب (  صحيح، ألف قولو تعاذل )كىمىآ أىٍرسى نىيبٌو

 يدؿ على أف كبلن منهما مرسل ، كأهنما مع ذلك بينهما تغاير . ) أضواء البياف ( .
 قتضي التبليغ كعدـ الكتماف .أف اإلرساؿ للنيب كالرسوؿ ي –رٞبو هللا  – كمقصود كبلمو

 عدة كجوه : ( ىذا الوجو من ا٤بغايرة منُٓ-ُْاستبعد األشقر يف رسالتو الرسل كالرساالت )ص/ كقد
ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو كىال نىيًبٌ ...( األوؿ :  أف هللا نص على أنو أرسل األنبياء كما أرسل الرسل يف قولو ) كما أىٍرسى

 ارؽ بينهما ىو األمر ابلببلغ ، فاإلرساؿ يقتضي من النيب الببلغ .فإذا كاف الف
كيدفن يف صدر كاحد من الناس ، مث ٲبوت ىذا العلم  أف ترؾ الببلغ كتماف لوحي هللا تعاذل ، كهللا ال ينػزؿ كحيو ليكتم الثاين :
 ٗبوتو .

كالرجبلف ، كالنيب كليس معو أحد ...(  يب كمعو الرجلعرضت علي األمم فرأيت النيب كمعو الرىط كالن ) قوؿ الرسوؿ الثالث :
 متفق عليو .

 مأموركف ابلببلغ كأهنم يتفاكتوف يف مدل االستجابة ٥بم . فدؿ ىذا على أف األنبياء
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 ت .و ، كىذا اختيار ابن تيمية يف كتابو النبواػمن جاء اتبعان لشريعة من سبق : كقيل : الرسوؿ : من جاء بشريعة مستقلة، كالنيب
أمر هللا ليبلغو رسالة من هللا  قاؿ ابن تيمية : فالنيب ىو الذم ينبئو هللا كىو ينبئ ٗبا أنبأ هللا بو ، فإف أرسل مع ذلك إذل من خالف

كدل يرسل ىو إذل أحد يبلغو عن هللا رسالة فهو نيب كليس برسوؿ قاؿ تعاذل  إليو فهو رسوؿ ، كأما إذا كاف إ٭با يعمل ابلشريعة قبلو
رسوؿ كال نيب ( فذكر إرساالن يعم  أرسلنا من قبلك من رسوؿ كال نيب إال إذا ٛبُب ألقي الشيطاف يف أمنيتو ( كقولو ) من كما) 

ا٤بطلق الذم أمره بتبليغ رسالتو إذل من خالف هللا كنوح ، كقد  النوعْب ، كقد خص أحدٮبا أبنو رسوؿ ، فاف ىذا ىو الرسوؿ
آدـ كاف  بعث إذل أىل األرض ، كقد كاف قبلو أنبياء كشيث كإدريس ػ عليهما السبلـ . كقبلهمارسوؿ  ثبت يف الصحيح أنو أكؿ

 نبيان مكلمان .
أكحي إليو بشرع جديد ، كالنيب ىو ا٤ببعوث لتقرير  كقاؿ األشقر يف رسالتو الرسل كالرساالت : كالتعريف ا٤بختار : أف الرسوؿ من

 شرع من قبلو .
بشريعة جديدة ، فإف يوسف كاف  ا القوؿ حيث قاؿ يف النبوات : كليس من شرط الرسوؿ أف أييتاإلسبلـ ىذ كقد رٌد شيخ

، ككاان على شريعة التوراة قاؿ تعاذل عن مؤمن آؿ فرعوف ) كلقد  رسوالن ، ككاف على ملة إبراىيم ، كداكد كسليماف كاان رسولْب
كقاؿ تعاذل  حٌب إذا ىلك قلتم لن يبعث هللا من بعده رسوالن ( ابلبينات فما زلتم يف شك ٩با جاءكم بو جاءكم يوسف من قبل

نىا ًإذلى ًإبٍػرىاًىيمى كىإً  يػٍ نىا ًإذلى نيوحو كىالنًَّبيًٌْبى ًمن بػىٍعًدًه كىأىٍكحى يػٍ نىا ًإلىٍيكى كىمىا أىٍكحى يػٍ ٠ٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاألىٍسبىاًط كىًعيسىى كىأىيُّوبى )ًإانَّ أىٍكحى
نىا دىاكيكدى زىبيوران . كىريسيبلن قىٍد قىصىٍصنىاىيٍم عىلىٍيكى ًمن قػىٍبلي كىريسيبلن دلٍَّ كىيي   نػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىكىلَّمى اّلٌلي ميوسىى ونيسى كىىىاريكفى كىسيلىٍيمىافى كىآتػىيػٍ

 تىٍكًليمان ( .
َهاُىْم َعِن اْلُمنَكرِ )   يف الكتب ا٤بتقدمة، كىكذا كاف حالو، عليو الصبلة   فة الرسوؿ ىذه ص(  َيَُْمُرُىم اِبْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

 . كالسبلـ، ال أيمر إال ٖبّب، كال ينهى إال عن شر
 . كيف ىذا فضل األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر 

 مهمة الرسل . أواًل :
 كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى ( .قاؿ تعاذل ) كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيديكا اّللَّى 

ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعٍندىىيٍم يًف التػٍَّورى  يًل أيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن كقاؿ تعاذل ) الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمًٌيَّ الًَّذم ٯبًى اًة كىاإٍل٪بًٍ
 اٍلميٍنكىًر ... ( .

 ا٤بؤمنْب . من صفات اثنياً :
ٍنكىًر كىييًقيميوفى الصَّبلةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى قاؿ تعاذل ) كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمي 

 كىييًطيعيوفى اّللَّى كىرىسيولىوي ( .
 كىا٢بٍىاًفظيوفى ٍلعىاًبديكفى ا٢بٍىاًمديكفى السَّاًئحيوفى الرَّاًكعيوفى السَّاًجديكفى اآٍلًمريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىالنَّاىيوفى عىًن اٍلميٍنكىرً كقاؿ تعاذل ) التَّائًبيوفى ا

ًر اٍلميٍؤًمًنْبى ( . _ كىبىشًٌ  ٢ًبيديكًد اّللًَّ
نكر ، فالذم ىجر األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر خارج قاؿ الغزارل : فقد نعت ا٤بؤمنْب أبهنم أيمركف اب٤بعركؼ كينهوف عن ا٤ب

 عن ىؤالء ا٤بؤمنْب ا٤بنعوتْب يف ىذه اآلية .
 أف خّبية األمة مناطة هبذه الشعّبة . اثلثاً :

يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس أتىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كى  تيٍم خى  تػيٍؤًمنيوفى اًبّللًَّ ( .قاؿ تعاذل )كينػٍ
 من أكصاؼ سيد ا٤برسلْب . رابعاً :
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ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعٍندىىيٍم يًف التػٍَّورىا يًل أيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن قاؿ تعاذل ) الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمًٌيَّ الًَّذم ٯبًى ًة كىاإٍلً٪بًٍ
لُّ ٥بىيمي الطَّيًٌبىاًت كىٰبيىرًٌـي عىلىٍيًهمي ا٣بٍىبىاًئثى ( .اٍلمينٍ   كىًر كىٰبًي

 من خصاؿ الصا٢بْب . خامساً :
ءى اللٍَّيًل كىىيٍم يىٍسجي  ًت اّللًَّ آانى ليوفى آايى  كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ديكفى . يػيٍؤًمنيوفى اًبّللًَّ قاؿ تعاذل ) لىٍيسيوا سىوىاءن ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىائًمىةه يػىتػٍ

أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييسىارًعيوفى يًف ا٣بٍىيػٍرىاًت كىأيكلىًئكى ًمنى الصَّا٢ًبًْبى ( .  كى
 : من أسباب النصر كالتمكْب .سادساً 

ًومّّ عىزًيزه . الًَّذينى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم يف اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّبلةى كىآتػىويا الزَّكىاةى كىأىمىريكا اًبٍلمىٍعريكًؼ قاؿ تعاذل ) كىلىيػىٍنصيرىفَّ اّللَّي مىٍن يػىٍنصيريهي ًإفَّ اّللَّى لىقى 
ّللًًَّ عىاًقبىةي اأٍليميوًر ( .  كىنػىهىٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر كى

 من أسباب النجاة . سابعاً :
نىا الًَّذينى يػىنػٍهىٍوفى عىًن السُّوًء ( .قاؿ تعاذل ) فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا   ًبًو أى٪ٍبىيػٍ

 ) فمن أنكر فقد سلم (. لقولو ك 
 من ا٤بطاعم كا٤بشارب كا٤بناكح .( َوػلُِلُّ ذَلُُم الطَّيَِّباِت ) 
ـُ َعَلْيِهُم اخْلََب ِئثَ )   من ا٤بطاعم ، كا٤بشارب ، كا٤بناكح ، كاألقواؿ ، كاألفعاؿ .(  َوػُلَرِّ
ُهْم ِإْصَرُىْم َواأَلْغاَلَؿ الَِِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم َويَ )   . أم: إنو جاء ابلتيسّب كالسماحة( َضُع َعنػْ
  اآلصار ٝبع إصر )ًفٍعل( ٦بموع على )أىفٍػعىاؿ( كاإلصر يف اللغة العربية الٍب نزؿ هبا القرآف: الثقل الذم كاف من التكليف ك

لىنىا كانت  عليهم من التكليف آصاره كأغبلؿ. اآلصار: األثقاؿ الٍب تثقل صاحبها ، منها ما قدمنا على من قبلهم؛ ألفَّ مىٍن قػىبػٍ
؛ ألنو ال حادث يف الدنيا أعظم من  أف توبة الذين عبدكا العجل دل يقبلها هللا إال بتقدٲبهم أنفسهم للموت، فهذا ثقله عظيم

 ا٤بوت.
وتي أعظىمي حادثو ... فيما ٲبرُّ على ا١بًًبلٍَّو 

ى
 .كا٤ب

فرفع ىذا الثقل عن ىذه األمة صلى هللا على نبٌيها، فصار مىًن اٍرتىكىبى أعظم كفر كأشنع ذنب يكفيو أف يتوب إذل هللا، كأف ييقلع 
 عن الذنب، كيندـ على ارتكابو، كينوم أال يعود، فيتوب عليو ربو بذلك، فهذا من رفع اآلصار.

أف الواحد منهم  :  كؼ؛ ألف التكاليف القوية الشديدة كأهنا أغبلؿ يػيغىلُّوف هبا، مثلٝبع غيل، كالغيٌل ىو القيد ا٤بعر  : َواأَلْغاَلؿ
كاف ال يصلي إال اب٤باء، كال يصلي إال يف الكنيسة، كإذا مست النجاسة شيئنا من ثوبو لـز أف يقرضو ٗبقراض، إذل غّب ذلك من 

رض كلها مسجدنا كطهورنا، كأيجيز ٥با إزالة النجاسة اب٤باء، ٖببلؼ ىذه األمة فقد ريفع عنها ذلك، فجيعلت ٥با األ ،التشديدات 
 ا .كسهل ٥با كل شيء كاف ميصىعَّبنا على من قبله

  ( بعثت اب٢بنيفية السمحكقد جاء يف ا٢بديث. )ة 
 ا ( .ٚبتلفبشرا كال تنفرا، كيسرا كال تعسرا، كتطاكعا كال )  كقاؿ ألمّبيو معاذ كأيب موسى األشعرم، ٤با  بعثهما إذل اليمن 
 كشهدت تيسّبه. كقاؿ صاحبو أبو برزة األسلمي: إين صحبت رسوؿ هللا  

 ، كٗبا جاء بو . أم : صدقوا بو (  فَالَِّذيَن آَمُنوْا بِوِ ) 
 أم: مدحوه كأثنوا عليو ثناءن عظيمنا. (َوَعزَُّروُه )  

 ء، حٌب ال يقول أحده على أف يصل إليو، كال يؤذيو أبذيَّةو ما. أم: منعوه من أف ينالو أحده بسو  ( كىعىزَّريكهي ) قاؿ بعض العلماء: 
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، أم: أعانوه على أعدائو الذين ظلموه ككذبوه، ككل من كذبو فهو ظادله ا (َوَنَصُروُه )   لو .لنصر يف لغة العرب: إعانة ا٤بظلـو
 س .اء بو مبلغنا إذل الناأم: القرآف كالوحي الذم ج ( َواتػَّبَػُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُنِزَؿ َمَعوُ ) 

 ( . ايى أىيػُّهىا النَّاسي قىٍد جىاءكيم بػيٍرىىافه مًٌن رَّبًٌكيٍم كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكيٍم نيورنا مًُّبينناكما قاؿ تعاذل )
 ( .كأنزلنا ) كأٌما النور ا٤ببْب فهو القرآف لقولو  قاؿ ابن عا ور :

 نوران ألنو سبب لوقوع نور اإلٲباف يف القلب. كالنور ا٤ببْب ىو القرآف ، ك٠باه:  قاؿ الرازي 
  النور ا٤بنزؿ ىو القرآف ؛ عن ا٢بسن ؛ ك٠باه نوران ألف بو تتبْب األحكاـ كيهتدل بو من الضبللة ، فهو نور : وقاؿ القرطيب

.   مبْب ، أم كاضح بػىْبًٌ
  : نور بعد الظبلـ كألنو سبب لوقوع نور اإلٲباف يف كإ٭با ٠باه نوران ألف بو تتبْب األحكاـ كما تتبْب األشياء ابلوقاؿ اخلازف

 القلب فسماه نوران ٥بذا ا٤بعُب. 
 : ا النُّوًر اٍلميًبًْب اٍلقيٍرآفي اٍلعىًظيمي ؛ أًلىنَّوي ييزًيلي ظيليمىاًت ا١بٍىهٍ  وقاؿ الشنقيطي يُّ ظيٍلمى ػػاٍلميرىادي هًبىذى  ةى ػػػػػػًل كىالشَّكًٌ كىمىا ييزًيلي النُّوري ا٢بًٍسًٌ

 .اللٍَّيًل 
 كإ٭با ٠باه نوران ، ألف األحكاـ تبْب بو بياف األشياء ابلنور . وقاؿ ابن اجلوزي : 

ٍن أىٍمرانى مىا كينتى تىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىالى اإٍلًٲبىافي كىلىًكن جىعىٍلنىاهي قاؿ تعاذل ) نىا ًإلىٍيكى ريكحان مًٌ يػٍ نَّشىاء ًمٍن نيوران نػٍَّهًدم ًبًو مىٍن  كىكىذىًلكى أىٍكحى
 ( .ًعبىاًدانى كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإذلى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو 

 ( .فىآًمنيوا اًبّللًَّ كىرىسيولًًو كىالنُّوًر الًَّذم أىنزىٍلنىا كىاّللَّي ٗبىا تػىٍعمىليوفى خىًبّبه كقاؿ تعاذل )
 : و من ا٥بدل ، كما ٠باه ركحان ٤با ٰبصل بو من حياة كقد ٠بى هللا تعاذل الوحي الذم أنزلو نوران ٤با ٰبصل ب قاؿ ابن كثري

 القلوب .
 ( ىو القرآف ، ك٠باه نوران ألنو يهتدم بو من ظلمة الضبلؿ . كىأىنزىٍلنىا ًإلىٍيكيٍم نيوران مًُّبينان : قولو تعاذل ) وقاؿ الشوكاين 
 أم: يف الدنيا كاآلخرة.( ُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف  ) 
 العرب يطلق إطبلقْب مشهورين ، ككل منهما يدخل يف اآلية : كالفبلح يف لغة 

: أف العرب تقوؿ ) أفلح فبلف ( إذا فاز ٗبطلوبو األكرب ، فكل إنساف كاف ٰباكؿ مطلوابن أعظم مث ظفر بو كفاز  اإلطالؽ األوؿ
 ٗبا كاف يرجو فهذا قد أفلح .

رمدم يف النعيم ، فكل من كاف لو دكاـ كبقاء يف النعيم تقوؿ العرب ) انؿ : أف ا٤براد ابلفبلح : الدكاـ كالبقاء الس اإلطالؽ الثاين
 الفبلح ( .
 الفوائد :

 أف كتب هللا ا٤بنزلة كلها ىدل كرٞبة . -ُ
 أف من أراد ا٥بداية كالرٞبة فليعتصم بكتاب هللا . -ِ
 فضل ا٣بوؼ من هللا . -ّ
 حرص موسى على ىداية بِب إسرائيل . -ْ
 هللا . ٯبب التأدب مع -ٓ
 أف ا٥بداية بيد هللا . -ٔ
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 سؤاؿ هللا ا٢بسنة يف الدنيا كاآلخرة . -ٕ
 سعة رٞبة هللا . -ٖ
 فعل األسباب الٍب تؤدم إذل رٞبة هللا كا٢برص عليها ، كمنها التقول ، كإيتاء الزكاة ، كمتابعة الرسوؿ . -ٗ

 ن ىذه األمة ..) ال يسمع يب أحد م ، كقد قاؿ  ٯبب على أحد أف يؤمن ٗبحمد  -َُ
 األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر . من صفات الرسوؿ  -ُُ
 أف ديننا اإلسبلـ دين اليسر كالسهولة . -ُِ
 أف ىذا القرآف نور . -ُّ
معة  /       أنو منزؿ غّب ٨بلوؽ . -ُْ خ 

ال
ان  /  22  هـــ7341/ رمض 

يًعا الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض ال ِإلََو ِإالَّ ُىَو ػُلِْيي َوؽُلِيُت فَ ِمُنوْا اِبَّللَِّ ُقْل اَي أَيػَُّها النَّاُس ِإيّنِ َرُسوُؿ اَّللَِّ ِإلَْيكُ )  ْم ْتَِ
 .( ( ٛ٘ٔتَػْهَتُدوَف ) َوَرُسوِلِو النَّيبِّ األُمِّيِّ الَِّذي يُػْؤِمُن اِبَّللَِّ وََكِلَماتِِو َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكمْ 

 [ . ُٖٓ] األعراؼ : 
----------- 

 . اي دمحم ( ُقلْ  ) يقوؿ تعاذل لنبيو كرسولو دمحم (  ُقلْ ) 
 . كىذا خطاب لؤلٞبر كاألسود، كالعريب كالعجمي(  اَي أَيػَُّها النَّاسُ  )
يًعا )   . إذل الناس كافةأم: ٝبيعكم، كىذا من شرفو كعظمتو أنو خاُت النبيْب، كأنو مبعوث  ( ِإيّنِ َرُسوُؿ اَّللَِّ ِإلَْيُكْم ْتَِ

 قاؿ تعاذل )كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لًلنَّاًس ( .
يعان ( .  كقاؿ تعاذل )قيٍل ايى أىيػُّهىا النَّاسي ًإيٌنً رىسيوؿي اّللًَّ ًإلىٍيكيٍم ٝبًى

ا اٍلقيٍرآفي أًليٍنًذرىكيٍم بًًو كىمىٍن بػىلىغى ( أىٍم: كىأي   ٍنًذرى مىٍن بػىلىغىوي.كقاؿ تعاذل )كىأيكًحيى ًإرلىَّ ىىذى
ا ( .  كىقىاؿ تعاذل ) كىأىٍرسىٍلنىاؾى لًلنَّاًس رىسيوالن كىكىفىى اًبّللًَّ شىًهيدن

 كىقىاؿى تعاذل ) تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمْبى نىًذيرنا ( .
 أىحىده ًمنى اأٍلىنًٍبيىاًء قػىٍبًلي : نيًصٍرتي اًبلرٍُّعًب مىًسّبىةى شىٍهرو، ...، كىأيٍعًطيتي الشَّفىاعىةى، كىكىافى النَّيًبُّ  ) أيٍعًطيتي ٟبىٍسنا دلٍى يػيٍعطىهينَّ  كىقىاؿى 

 يػيبػٍعىثي ًإذلى قػىٍوًمًو خىاصَّةن كىبيًعٍثتي ًإذلى النَّاًس عىامَّة ( متفق عليو .
 يف ركاية ) كبعثت إذل كل أٞبر كأسود ( .ك  ) كأرسلت إذل ا٣بلق كافة ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 : األٞبر اإلنس ، كاألسود ا١بن وقيل: ا٤براد ابألٞبر العجم ، كاألسود العرب ،  قيل

 ركاه مسلم .( ) الى يىٍسمىعي يب رىجيػله ًمٍن ىىًذًه اأٍليمًَّة يػىهيوًدمّّ كىالى نىٍصرىاينّّ مثيَّ الى يػيٍؤًمني يب ًإالَّ دىخىلى النَّار  كىقىاؿى 
 كىو معلـو من دين اإلسبلـ ضركرة أنو، صلوات هللا كسبلمو عليو، رسوؿ هللا إذل الناس كلهم.

 أم : كل ما يف السماكات كاألرض لو سبحانو كتعاذل خلقان كملكان كتدبّبان  (الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض 
 ألرض يفيد :كالفائدة من إٲباننا أبف هلل ملك السموات كا 

الرضا بقضاء هللا ، كأف هللا لو قضى عليك مرضان فبل تعَبض ، كلو قضى عليك فقران فبل تعَبض ، ألنك ملكو يتصرؼ  أواًل :
 فيك كما يشاء ..

 ( . انَّ ًإلىٍيًو رىاًجعيوفى الًَّذينى ًإذىا أىصىابػىتػٍهيٍم ميًصيبىةه قىاليوا ًإانَّ ّللًًَّ كىإً يدؿ لذلك ما أمران هللا بو أف نقوؿ عند ا٤بصيبة ) 
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البنتو الٍب أشرؼ ابنها على ا٤بوت ، حينما أرسلت إليو ليأيت ، فأرسل يقرأ السبلـ كيقوؿ :  كيدؿ لذلك أيضان ما بيٌنو النيب 
 إف هلل ما أخذ كلو ما أعطى ، ككل شيء عنده أبجل مسمى ، فلتصرب كلتحتسب ( .

 بو ، ألنك ملكو .الرضا بشرعو كقبولو كالقياـ  اثنياً :
أف كل ما يف الكوف ملك هلل األحد سبحانو كتعاذل من غّب شريك ، فما لدينا من ماؿ كمتاع كجاه ليس ملكان لنا بل ىو  اثلثًا :

لىكيٍم ميٍستىٍخلىًفْبى ًفيًو آًمنيوا اًبّللًَّ كىرىسيولًًو كىأىٍنًفقيوا ٩بَّا جىعى ملك هلل ، كإ٭با ٫بن مستخلفوف فيو لبلبتبلء كاالختبار ، كما قاؿ تعاذل )
 ( . فىالًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىأىنٍػفىقيوا ٥بىيٍم أىٍجره كىًبّبه 

 ) إف الدنيا حلوة خضرة ، كإف هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوف .. ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ال إلو ٕبق إال هللا .( ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ) 

عْب أف تكوف ٝبيع أنواع العبادة كالطاعة كالتألو لو تعاذل، لكمالو ككماؿ صفاتو كعظيم نعمو، كلكوف فهو اإللو ا٢بق الذم تت
نواىيو، ككل ما سول هللا تعاذل ابطل، فعبادة ما سواه ابطلة، لكوف ما ان لربو، ٩بتثبل أكامره ٦بتنب ان العبد مستحقا أف يكوف عبد

 . من أنواع العبادة ٝبيع الوجوه، فلم يستحق شيئان من ان فقّب  ان مدبر  ان انقص ان سول هللا ٨بلوق
 ٝبلة تفيد ا٢بصر كطريقة النفي كاإلثبات  ىذه اآلية ٱبرب هللا أبنو منفرد ابأللوىية، كذلك من قولو ) ال إلو إال ىو ( ىذه يف

 ىذه من أقول صيغ ا٢بصر .
 ودية هلل تعاذل .ففيها نفي استحقاؽ غّب هللا العبادة ، كإثبات استحقاؽ األلوىية كالعب

 إخبار أبنو ا٤بنفرد ابإل٥بية ١بميع ا٣ببلئق . قاؿ ابن كثري : 
 فأخرب أنو هللا ، الذم لو ٝبيع معاين األلوىية ، كأنو ال يستحق األلوىية كالعبودية إال ىو ، كعبودية غّبه  وقاؿ السعدي :

 ابطلة .
 لىوى ىيوى اىلًَّذم ييطىاعي ، ٧بىىبَّةن كىخىٍوفنا كىرىجىاءن . كىًمٍن ٛبىىاـً تػىٍقتى ، الى إًلىوى ًإالَّ اىّللَّي  ؿ :قػىوٍ :  قاؿ ابن رجب بَّ ًسوىاهي ، فىًإفَّ اىإٍلً ًضي أىالَّ ٰبًي

ئنا ٩بَّا يىٍكرىهي اىّللَّي ، أىٍك كىرً  بُّوي ، كىكىرىاىىةي مىا يىٍكرىىيوي ، فىمىٍن أىحىبَّ شىيػٍ ئنا٧بىىبًَّتًو ٧بىىبَّةي مىا ٰبًي بُّوي اىّللَّي دلٍى يىٍكميٍل تػىٍوًحيديهي كىالى ًصٍدقيوي يف  هى شىيػٍ ٩بَّا ٰبًي
بُّوي اىّللَّي  ٍرًؾ اى٣بٍىًفيًٌ ًٕبىٍسًب مىا كىرًىىوي ٩بَّا ٰبًي ذىًلكى أبًىنػَّهيمي  )ذل  ، كىمىا أىحىبَّوي ٩بَّا يىٍكرىىيوي . قىاؿى تػىعىاقػىٍولًًو : الى إًلىوى ًإالَّ اىّللَّي ، كىكىافى ًفيًو ًمٍن اىلشًٌ

 م ( .اتػَّبػىعيوا مىا أىٍسخىطى اّللَّى كىكىرًىيوا رًٍضوىانىوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٥بىي 
 : فضائل كلمة التوحيد 

ٍرًؾ ، كىأًلىٍجًلهىا خيًلقى  أواًل : ًص ، كىشىهىادىةي اى٢بٍىقًٌ كىدىٍعوىةي اى٢بٍىقًٌ ، كىبػىرىاءةه ًمٍن اىلشًٌ  اى٣بٍىٍلقي . ًىيى كىًلمىةي اىإٍلًٍخبلى
 ف ( .كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإٍلًٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديك ) كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى 

 كىأًلىٍجًلهىا أيٍرًسلىٍت اىلرُّسيلي كىأيٍنزًلىٍت اىٍلكيتيبي  اثنياً :
ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي ًإلىٍيًو أىنَّ ) قىاؿى تػىعىاذلى   ف ( .وي ال ًإلىوى ًإالَّ أىانى فىاٍعبيديك كىمىا أىٍرسى

 ( . انى فىاتػَّقيوفً يػينػىٌزًؿي اٍلمىبلًئكىةى اًبلرُّكًح ًمٍن أىٍمرًًه عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه أىٍف أىٍنًذريكا أىنَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ أى كقاؿ تعاذل ) 
 . ٜبىىني اى١بٍىنَّةً  ىي اثلثاً :

ًمًو دىخىلى اى١بٍىنَّ مىٍن كىانىٍت )  قاؿ   ة ( ركاه أبو داكد .آًخرى كىبلى
 ٪بىىاةه ًمٍن اىلنَّاًر . كىي  رابعاً :

عى اىلنَّيبَّ   خىرَّجىوي ميٍسًلمه  .  ميؤىذًٌانن يػىقيوؿي : أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اىّللَّي ، فػىقىاؿى خىرىجى ًمٍن اىلنَّارً  كى٠بًى
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 سىنىاًت : أىٍحسىني اى٢بٍى  كىي خامساً :
ا عىًمٍلتى سىيًٌئىةن فىاٍعمىٍل حىسىنىةن، قػيٍلتي : ايى رىسيوؿى اىّللًَّ ! عىلًٌٍمًِب عىمىبلن يػيقىرًٌبيًِب ًمنى اى١بٍىنًَّة، كىيػيبىاًعديين ًمٍن اىلنَّاًر، قىاؿى : ًإذى ) قىاؿى أىبيو ذىرٌو :

 ت ( . ، الى ًإلىوى ًإالَّ اىّللَّي ًمنى اى٢بٍىسىنىاًت ؟ قىاؿى ًىيى أىٍحسىني اى٢بٍىسىنىافىًإنػَّهىا عىٍشري أىٍمثىا٥ًبىا قػيٍلتي : ايى رىسيوؿى اىّللًَّ 
ٲبىاًف يف اىٍلقىٍلًب  سادساً :  .كىًىيى : ٘بيىدًٌدي مىا ديًرسى ًمنى اىإٍلً
ابًًو  اىٍلميٍسنىًد أىفَّ اىلنَّيبَّ  كما يف   ( .وا كىٍيفى ٪بيىدًٌدي ًإٲبىانػىنىا ؟ قىاؿى : قيوليوا : الى إًلىوى ًإالَّ اىّللَّ جىدًٌديكا ًإٲبىانىكيٍم قىالي ) قىاؿى أًلىٍصحى
 كىًىيى اىلًٍَّب الى يػىٍعًد٥بيىا شىٍيءه يف اىٍلوىٍزًف ، فػىلىٍو كيزًنىٍت اىلسَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض رىجىحىٍت هًبًنَّ . :  سابعاً 

أىفَّ نيوحنا قىاؿى اًلبًٍنًو ًعٍندى مىٍوتًًو : آميريؾى ًببلى ًإلىًو ًإالَّ اىّللَّي ، فىًإفَّ اىلسَّمىاكىاًت اىلسٍَّبعى  )  عىٍمروك عىٍن اىلنَّيب  كىمىا يف اىٍلميٍسنىًد عىٍن عىٍبًد اىّللًَّ ٍبنً 
تػٍهينَّ  الى ًإلىوى ًإالَّ اىّللَّ    ( .كىاأٍلىرىًضْبى اىلسٍَّبعى كينَّ يف حىٍلقىةو ميبػٍهىمىةو قىصىمى

ئنا أىذٍكيريؾى ًبًو كىأىٍدعيوؾى ًبًو ، قىاؿى : ايى  أىفَّ ميوسىى  )  عىٍن اىلنَّيب . أىٍيضنا عىٍن عىٍبًد اىّللًَّ ٍبًن عىٍمروك  كىًفيوً  يػٍ قىاؿى : ايى رىبُّ عىلًٌٍمًِب شى
ا . قىاؿى : قيٍل الى ًإلىوى ًإالَّ اىّللَّي . فػىقىاؿى : الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى ، ًإ٭بَّىا أيرًيدي ميوسىى ! قيٍل الى إًلىوى ًإالَّ اىّللَّي ، قىاؿى : ايى رىبًٌ ! كيلُّ ًعبىاًدؾى يػىقيوليوفى ىىذى 

ئنا ٚبىيصًُِّب بًًو . قىاؿى : ايى ميوسىى ! لىٍو أىفَّ اىلسَّمىاكىاًت اىلسٍَّبعى كىعىاًمرىىينَّ غىٍّبًم كىاأٍلىرىًضْبى اىل يػٍ لىوى ًإالَّ اىّللَّي يًف ًكفَّةو ، سٍَّبعى يًف ًكفَّةو ، كىالى إً شى
  ( .مىالىٍت هًبًنَّ الى إًلىوى ًإالَّ اىّللَّ 

 كىًىيى أىٍفضىلي اىلذًٌٍكًر .  اثمناً :
اًبرو اىٍلمىٍرفيو    ( ركاه الَبمذم .أىٍفضىلي اىلذًٌٍكًر الى ًإلىوى ًإالَّ اىّللَّ  ع )كىمىا يف حىًديًث جى

 كمن أعظم فضائلها : َسعاً :
الى إًلىوى ًإالَّ اىّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي ، لىوي اىٍلميٍلكي كىلىوي اى٢بٍىٍمدي كىىيوى ) مىٍن قىاؿى   عىٍن اىلنَّيب  يف اىلصًَّحيحىٍْبً عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى اء ما ج

يى عىٍنوي ًمائىةي سىيًٌئىةو، كىكىانىٍت لىوي ًحٍرزنا ًمٍن عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره ، ًمائىةى مىرَّةو كىانىٍت لىوي عىٍدؿي عىٍشًر رًقىابو ، كى  كيًتبى لىوي ًمائىةي حىسىنىةو ، كى٧بًي
، كىدلٍى أيىًٍت أبًىٍفضىلى ٩بَّا جىاءى ًبًو، ًإالَّ أىحىده عىًملى أىٍكثػىرى ًمنٍ   ك ( .ذىلً  اىلشٍَّيطىاًف يػىٍومىوي ذىًلكى حىٌبَّ ٲبيًٍسيى

 ل ( .مىٍن قىا٥بىىا عىٍشرى مىرَّاتو كىافى كىمىٍن أىٍعتىقى أىٍربػىعىةى أىنٍػفيسو ًمٍن كىلىًد ًإ٠ٍبىاًعيقاؿ )   يب أىيُّوبى ، عىٍن اىلنَّيب كىًفيًهمىا أىٍيضنا عىٍن أى 
انًيىًة : عا رًا   هىا شىاءى . يىٍدخيلي ًمٍن أىيًٌ .كىًمٍن فىضىائًًلهىا أىنػَّهىا تػىٍفتىحي لًقىائًًلهىا أىبٍػوىابى اى١بٍىنًَّة اىلثَّمى

: أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اىّللَّي كىٍحدىهي  ) قىاؿى رىسيوؿي اىّللًَّ  ر .كىمىا يف حىًديًث عيمى   مىا ًمٍنكيٍم ًمٍن أىحىدو يػىتػىوىضَّأي، فػىييٍسًبغي اىٍلويضيوءى، مثيَّ يػىقيوؿي
ا عىٍبديهي كىرىسيو   أىٍخرىجىوي ميٍسًلم ه  (ليوي، ًإالَّ فيًتحىٍت لىوي أىبٍػوىابي اى١بٍىنًَّة" الى شىرًيكى لىوي، كىأىٍشهىدي أىفَّ ٧بيىمَّدن

ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي ؿ ) قىا كىيف اىلصًَّحيحىٍْبً عىٍن عيبىادىةى عىٍن اىلنَّيبًٌ  ، مىٍن قىاؿى أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اىّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي ، كىأىفَّ ٧بيىمَّدن
ارى حىقّّ كىأىفَّ اىّللَّى يػىبػٍعىثي مىٍن يف اىٍلقيبيوًر فيًتحىٍت لىوي ٜبىىانًيىةى كىأىفَّ ًعيسىى عىٍبدي اىّللًَّ كىكىًلمىتيوي أىٍلقىاىىا ًإذلى مىٍرميىى كىريكحه ًمٍنوي ، كىأىفَّ اى١بٍىنَّةى حىقّّ كىأىفَّ اىلنَّ 

اًمٍن أىيًٌ أىبٍػوىابو ًمنى اى١بٍىنًَّة يىٍدخيلي   . هى
أم : بيده ا٣بلق كإليو يرجع األمر ، كال ٰبيا أحد كال ٲبوت إال ٗبشيئتو كقدره ، كال ييزاد يف عمير أحد كال يينقص (  ػُلِْيي َوؽُلِيتُ ) 

 منو إال بقضائو كقدره .
ل ا٤بوتى ٤بن يشاء من حيث يش مقاؿ الطرب  اء ، كا٤بميت من يشاء كلما : يعِب جل ثناؤه بقولو : )كهللا ٰبيي كٲبيت( كهللا ا٤بعجًٌ

 شاء ، دكف غّبه من سائر خلقو.
كىذا من هللا عز كجل ترغيبه لعباده ا٤بؤمنْب على جهاد عدكه كالصرب على قتا٥بم ، كإخراج ىيبتهم من صدكرىم ، كإف قل 

أحده كال يقتل إال بعد فناء أجلو عددىم ككثر عدد أعدائهم كأعداء هللا كإعبلـه منو ٥بم أف اإلماتة كاإلحياء بيده ، كأنو لن ٲبوت 
 الذم كتب لو كهنيه منو ٥بم ، إذ كاف كذلك ، أف ٯبزعوا ٤بوت من مات منهم أك قتل من قتل منهم يف حرب ا٤بشركْب. أ ىػ
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 اإلٲباف بوجوده كبربوبيتو كأبلوىيتو كأب٠بائو كصفاتو . ( اإلؽلاف ابهلل يتضمن :فَ ِمُنوْا اِبَّللَِّ ) 
 اإلٲباف ابلرسوؿ يتضمن اتباعو فيما أمر ، كاجتناب ما هنى عنو كزجر ، كتصديقو فيما أخرب .( َوَرُسولِِو ) 
ليو ًمن قػىٍبًلًو ًمن ًكتىابو كىالى ) كاف ال يقرأ كال يكتب   ألمي: ىو الذم ال يقرأ كال يكتب؛ ألف نبينا (  النَّيبِّ األُمِّيِّ )  كىمىا كينتى تػىتػٍ

ككونو ال يقرأ كال يكتب مع ىذه العلـو الٍب ال ييطَّلع عليها إال ابلوحي يدؿ على أف ىذا  (ذنا الٍَّراتىبى اٍلميٍبًطليوفى ٚبىيطُّوي بًيىًميًنكى إً 
 إ٭با عىًلمىو بوحي من هللا )جل كعبل(.

بو مطلق عواـ ا٤بؤمنْب؛ ألف كقد أجرل هللا العادة أنو يصف ا٤برسلْب كا٤ببلئكة ٗبا يصف ،  ىذه صفاتو ( الَِّذي يُػْؤِمُن اِبَّللَِّ  )
بصفة يتصف هبا ٝبيع ا٤بسلمْب، كذلك لئليذاف  كل عامي من ا٤بسلمْب يؤمن ابهلل، كقد كصف نبيو   (الًَّذم يػيٍؤًمني اًبّللًَّ )قولو: 

(  بًٌحيوفى ًٕبىٍمًد رىهبًًٌٍم كىيػيٍؤًمنيوفى بًوً الًَّذينى ٰبىًٍمليوفى اٍلعىٍرشى كىمىٍن حىٍولىوي ييسى )  بشرؼ اإلٲباف ابهلل ككلماتو كًعظىًمو كما قاؿ جل كعبل
كبْب أف ذلك اإلٲباف الذم اتصف بو ٞبلة العرش كأىل  ( كىيىٍستػىٍغًفريكفى لًلًَّذينى آمىنيوا) كصفهم ابإلٲباف ككصف ا٤بسلمْب ابإلٲباف 

 اكات .٠ب األرض من بِب آدـ صار الرابطة العظمى بينهم الٍب عطفت قلوهبم عليهم من فوؽ سبع
آمىنى الرَّسيوؿي ٗبىا أينزًؿى ًإلىٍيًو ًمن رَّبًًٌو كىاٍلميٍؤًمنيوفى  ) كما قاؿ  ، قاؿ بعض العلماء: معُب كلماتو: كتبو الٍب أنز٥با على خلقو( وََكِلَماتِِو ) 

ًتًو كىكيتيًبوً  ٰبصيها إال ىو )جل كعبل( كما نوَّه عنها يف  كالتحقيق: أف كلمات هللا أعم من كتبو، كأهنا ال( كيلّّ آمىنى اًبّللًَّ كىمىآلًئكى
ادنا لًٌكىًلمىاًت رىيبًٌ لىنىًفدى اٍلبىٍحري قػىٍبلى أىف تىنفىدى كىًلمىاتي رىيبًٌ كىلىٍو ) أيخرايت الكهف كأيخرايت لقماف يف قولو تعاذل قيل لٍَّو كىافى اٍلبىٍحري ًمدى

نىا ٗبًٍثًلًو مىدىدنا عىةي أىٍٕبيرو مَّا نىًفدىٍت كىًلمىاتي اّللًَّ كىلىٍو أى٭بَّىا يف ) كقاؿ (ًجئػٍ بػٍ ككلمات هللا  ( األىٍرًض ًمن شىجىرىةو أىٍقبلىـه كىاٍلبىٍحري ٲبىيدُّهي ًمن بػىٍعًدًه سى
أمر (  َواتَِّبُعوهُ تنفذ كلماتو )  ال يعلمها إال هللا )جل كعبل(، كلو كانت البحور مدادنا لكلماتو لنفدت البحور كتبلشت قبل أف

 ، كمعُب اتباعو : االقتداء بو فيما جاء بو من عقائد كأفعاؿ كأقواؿ . تباع النيب اب
 ( أم : ألجل أف هتتدكا . تَػْهَتُدوفَ  َلَعلَُّكمْ  )
  فيو كجوب متابعة الرسوؿ  كمتابعة الرسوؿ ، . سبب حملبة هللا 
بُّوفى اّللَّى فىاتًَّبعيوين ٰبيًٍبٍبكيمي )  تيٍم ٙبًي  اّللَّي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىاّللَّي غىفيوره رىًحيمه ( . قيٍل ًإٍف كينػٍ

ىذه اآلية الكرٲبة حاكمة على كل من ادعى ٧ببة هللا، كليس ىو على الطريقة احملمدية فإنو كاذب يف دعواه يف نفس األمر، حٌب 
أنو قاؿ ) مىٍن عىًملى عىمىبل  صحيح عن رسوؿ هللا يتبع الشرع احملمدم كالدين النبوم يف ٝبيع أقوالو كأحوالو، كما ثبت يف ال

 لىٍيسى عليو أٍمريانى فػىهيوى رىدُّ ( .
  ٜبرات متابعة الرسوؿ : 

ُ (  الثمرة األكذل :  ىذه الثمرة األكذل ، كما أعظمها من ٜبرة .) ػُلِْبْبُكُم اَّللَّ
 : بُّوفى هللا فاتقاؿ الشنقيطي  بعوين ٰبيًٍبٍبكيمي هللا ( اآلية.قولو تعاذل ) قيٍل ًإف كينتيٍم ٙبًي

 . كعبل ذلك ا٤بتبع ة أف اتباع نبيو موجب حملبتو جلصرح تعاذل : يف ىذه اآلية الكرٲب
ىي عْب طاعتو تعاذل ، كصرح هبذا ا٤بدلوؿ يف قولو تعاذل ) مٍَّن ييًطًع الرسوؿ فػىقىٍد أىطىاعى  كذلك يدؿ على أف طاعة رسوؿ هللا 

كيمي الرسوؿ فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فانتهوا ( .هللا ( كقاؿ تعاذل )   كىمىآ آاتى
فجعل سبحانو متابعة رسولو سببا حملبتهم لو ككوف العبد ٧ببواب هلل أعلى من كونو ٧ببا هلل فليس الشأف أف ٙبب  قاؿ ابن القيم :

 هللا كلكن الشأف أف ٰببك هللا فالطاعة للمحبوب عنواف ٧ببتو 
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  ىذه اآلية فيها كجوب ٧ببة هللا ، كعبلماهتا ، كنتيجتها ، كٜبراهتا ، فقاؿ ) قل إف كنتم ٙببوف هللا ( أم :  :وقاؿ السعدي
ادعيتم ىذه ا٤برتبة العالية ، كالرتبة الٍب ليس فوقها رتبة فبل يكفي فيها ٦برد الدعول ، بل ال بد من الصدؽ فيها ، كعبلمة 

، يف أقوالو كأفعالو ، يف أصوؿ الدين كفركعو ، يف الظاىر كالباطن ، فمن اتبع الرسوؿ دؿ يف ٝبيع أحوالو  الصدؽ اتباع رسولو 
على صدؽ دعواه ٧ببة هللا تعاذل ، كأحبو هللا كغفر لو ذنبو ، كرٞبو كسدده يف ٝبيع حركاتو كسكناتو ، كمن دل يتبع الرسوؿ فليس 

فما دل يوجد ذلك دؿ على عدمها كأنو كاذب إف ادعاىا ، مع أهنا على ٧ببا هلل تعاذل ، ألف ٧ببتو هلل توجب لو اتباع رسولو ، 
تقدير كجودىا غّب انفعة بدكف شرطها ، كهبذه اآلية يوزف ٝبيع ا٣بلق ، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسوؿ يكوف إٲباهنم 

 كحبهم هلل ، كما نقص من ذلك نقص .
 ة .ىذه الثمرة الثاني) كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم ( الثمرة الثانية : 

 . سبب للهداية 
 قاؿ تعاذل ) كإف تطيعوه هتتدكا ( .

 الفوائد:
 . إثبات رسالة دمحم  -ُ
 عامة ١بميع الناس . أف رسالتو  -ِ
 أف دعوتو عامة ١بميع الناس . من خصائص النيب  -ّ
 عمـو ملك هللا لكل شيء . -ْ
 الذم بيده ا٢بياة كا٤بوت ىو هللا .-ٓ
 إلٲباف ابهلل .كجوب ا -ٔ
 كجوب اإلٲباف ابلرسوؿ . -ٕ
 . كجوب متابعة الرسوؿ  -ٖ
 ( . (َٜ٘ٔوِمن قَػْوـِ ُموَسى ُأمٌَّة يَػْهُدوَف اِبحْلَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوَف )) 

 [ . ُٗٓ] األعراؼ : 
------------ 

 أم : ٝباعة .( َوِمن قَػْوـِ ُموَسى ُأمٌَّة ) 
 لى عدة معاف اذكرىا ؟أطلقت األمة يف القرآف عفائدة : 

 ٗبعُب الطائفة .-أ
 كما قاؿ تعاذل ) كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن ... ( .

 ككما يف ىذا ا٢بديث . 
 ٗبعُب اإلماـ .-ب

ًنيفان ( .  كما قاؿ تعاذل ) ًإفَّ إًبٍػرىاًىيمى كىافى أيمَّةن قىانًتان ّللًًَّ حى
 ٗبعُب ا٤بلة .-ج

ءىانى عىلىى أيمَّةو ... ( .كقولو تعاذل ع  ن ا٤بشركْب ) ًإانَّ كىجىٍدانى آابى
 ٗبعُب الزمن .-د
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 كما قاؿ تعاذل )كىادَّكىرى بػىٍعدى أيمَّةو ... ( .
 . عِب يهتدكف اب٢بق كيستقيموف عليو كيعملوف بو كيرشدكف إليوي(  يَػْهُدوَف اِبحْلَقِّ )  
 لعدؿ أيخذكف كيعطوف كيتصفوف.يعِب كاب٢بق ٰبكموف كاب( َوِبِو يَػْعِدُلوَف  )
  : ا٤بختار يف تفسّب ىذه اآلية أهنا إما أف تكوف نزلت يف قـو كانوا متمسكْب بدين موسى قبل التبديل كالتغيّب مث قاؿ اخلازف

كعبد هللا بن سبلـ كأصحابو   كإما أف تكوف قد نزلت فيمن أسلم من اليهود على عهد رسوؿ هللا ، ماتوا كىم على ذلك 
 ه . أعلم ٗبرادكهللا

 : م ال يهدم اب٢بق كال يعدؿ بو كىم إذل اآلف،  هإشارة إذل التقليل كأٌف معظم( كمن قـو موسى ) كيف قولو :  قاؿ أبو حياف
 كذلك دخل يف اإلسبلـ من النصارل عادل ال يعلم عددىم إال هللا تعاذل كأما اليهود فقليل من آمن منهم.

  : ة دلت على أفَّ ًمٍن قػىٍوـً ميوسىى أمة طيبة، على ا٢بق، كىذا ا٤بعُب جاء ميصرَّحنا بًًو يف آايت  ذه اآلية الكرٲبىقاؿ الشنقيطي
 ة .كثّب 

ء اللٍَّيًل كىىيٍم يىٍسجيديكفى ))  كقولو تعاذل ًت اّللًَّ آانى ليوفى آايى ٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىآئًمىةه يػىتػٍ ّللًَّ كىاٍليػىٍوـً ( يػيٍؤًمنيوفى ابً ُُّلىٍيسيوٍا سىوىاء مًٌ
أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىييسىارًعيوفى يًف ا٣بٍىيػٍرىاًت كىأيٍكلىًئكى ًمنى الصَّا٢بًً   ( . ْبى اآلًخًر كى

ًت اّللًَّ ٜبىىننا  كىًإفَّ ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىمىن يػيٍؤًمني اًبّللًَّ كىمىا أينزًؿى ًإلىٍيكيٍم كىمىا ) ككقولو جل كعبل أينزًؿى ًإلىٍيًهٍم خىاًشًعْبى هلل الى يىٍشتػىريكفى ًَبايى
 ( .قىًليبلن أيٍكلىًئكى ٥بىيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى رىهبًًٌٍم ًإفَّ اّللَّى سىرًيعي ا٢بًٍسىاًب 

ا ) قيٍل آًمنيوٍا بًًو أىٍك الى تػيٍؤًمنيوٍا ًإفَّ الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًعٍلمى )  ككقولو تعاذل رُّكفى ًلؤلىٍذقىاًف سيجَّدن لىى عىلىٍيًهٍم ٱبًى ( كىيػىقيوليوفى ًَُٕمن قػىٍبًلًو ًإذىا يػيتػٍ
 ( .سيٍبحىافى رىبًٌنىا ... 

الٍب كانت متمسكة بشريعة موسى كٗبا يف التوراة إذا كانت على ذلك حٌب -كقد بٌْب القرآف أف ىذه الطائفة من أىل الكتاب 
ؤتى أجرىا مرتْب، أجر إٲباهنا األكؿ ٗبوسى ككتابو، كإٲباهنا ٗبحمد ككتابو، نص هللا على ىذا يف سورة أهنا تي  آمنت بنبينا دمحم 
نىاىيمي اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلًو ىيم بًًو يػيٍؤًمنيوفى )ُٓكىلىقىٍد كىصٍَّلنىا ٥بىيمي اٍلقىٍوؿى لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى ))  القصص يف قولو لىى ( كى ِٓ( الًَّذينى آتػىيػٍ ًإذىا يػيتػٍ

 ( . ( أيٍكلىًئكى يػيٍؤتػىٍوفى أىٍجرىىيم مَّرَّتػىٍْبً ٗبىا صىبػىريكآّعىلىٍيًهٍم قىاليوا آمىنَّا بًًو ًإنَّوي ا٢بٍىقُّ ًمن رَّبًٌنىا ًإانَّ كينَّا ًمن قػىٍبًلًو ميٍسًلًمْبى )
 الفوائد :

 أف العربة عند هللا ابإلٲباف كالصبلح . -ُ
 فهو الذم ا٤بفلح ، كلو كانوا قلة . –من أم أمة  –ن عدؿ هللا ، فمن آم -ِ
 ال تزاؿ طائفة على ا٢بق يف كل أمة كلو أكثرىا أىل عناد كعتو . -ّ
ت  /     أف أىل ا٢بق كاإلٲباف قليل ابلنسبة ألىل الكفر كالفساد . -ْ ان  /  21السب   هـــ7341/ رمض 
َنا ِإىَل ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قَػْوُمُو َأِف اْضِرْب ِبَعَصاَؾ احْلَََبَر فَانْػَبََبَسْت ِمْنُو اثْػنَػَتا َوَقطَّْعَناُىُم اثْػنَػَِتْ َعْشَرَة َأْسَباطًا ُأشلًَ  ) ا َوَأْوَحيػْ

ـَ َوأَنْػَزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ  ًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأٍََّس َمْشَربَػُهْم َوَظلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَما َوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْػَناُكْم َوَما َوالسَّلْ َعْشَرَة َعيػْ
 ( .( َٓٙٔظَلُموََّ َوَلِكْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم يََِّْلُموَف )

 [ . َُٔ] األعراؼ : 
----------- 

 ان عشرة قبيلة ، من اثُب عشر كلدكفرقنا بِب إسرائيل فجعلناىم قبائل شٌب ، اثنٍب : م أ(  َوَقطَّْعَناُىُم اثْػنَػَِتْ َعْشَرَة َأْسَباطًا ُأشَلًا) 
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 .من أكالد يعقوب 
 إذل رئيسو ، ليخف أمرىم على موسى ،  -قبيلة  - ملّبجع أمر كل سبط أ فرقناىم كميزانىم أسباطان  م: أ قاؿ أبو حياف

 نقيبان  طلكل سبنازعوا ، كيقتتلوا على ا٤باء ، كجعل تلئبل ي كلئبل يتحاسدكا فيقع ا٥برج ، ك٥بذا فجر ٥بم اثنٍب عشرة عينان 
 . لّبجعوا يف أمورىم إليو

 ك ا٤براد أنو تعاذل فرؽ بِب إسرائيل اثنٍب عشرة فرقة ، ألهنم كانوا من اثِب عشر رجبلن من أكالد يعقوب ، فميزىم :  قاؿ الرازي
ان كميزان بعضهم من أم فرق (قطعاً )صّبانىم  أم (وقطعناىم)كقولو : ،  كفعل هبم ذلك لئبل يتحاسدكا فيقع فيهم ا٥برج كا٤برج

 . بعض
 ان  )قولو تعاذل  : وقاؿ القرطيب عٌدد نعمو على بِب إسرائيل ، كجعلهم أسباطان ليكوف أمر   (كىقىطٍَّعنىاىيمي اثنٍب عىٍشرىةى أىٍسبىاطان أي٩بى

 ( .نىًقيبان  كىبػىعىثٍػنىا ًمنهيمي اثِب عىشىرى  )كيف التنزيل ،  كل سبط معركفان من جهة رئيسهم ؛ فيخف األمر على موسى
 . يذكرىم هللا بعض نعمو عليهم يف التيو 
  أف هللا ٤با أ٪با موسى كقومو من فرعوف، كفلق ٥بم البحر، كأمرىم بقتاؿ ا١ببارين، أصاهبم ا١بنب الذم قدمنا  ىذا التيوسبب :

ا مَّا دىاميوٍا ًفيهى )  شرحو يف سورة ا٤بائدة، كقالوا لنبيهم موسى  ( ا فىاٍذىىٍب أىنتى كىرىبُّكى فػىقىاًتبل ًإانَّ ىىاىينىا قىاًعديكفى لىن نٍَّدخيلىهىا أىبىدن
نػىنىا كىبػىٍْبى اٍلقىٍوـً اٍلفىاًسًقْبى )  فأصاهبم ا١بنب كا٣بوؼ، فقاؿ موسى فضرب هللا  ( رىبًٌ ًإيٌنً ال أىٍمًلكي ًإالَّ نػىٍفًسي كىأىًخي فىافٍػريٍؽ بػىيػٍ

يصبحوف حيث أمسوا، فإذا مشوا النهار   (  ٧بيىرَّمىةه عىلىٍيًهٍم أىٍربىًعْبى سىنىةن يىًتيهيوفى يف األىٍرضً  قىاؿى فىًإنػَّهىا) علبهم التيو أربعْب سنة 
كلو أصبحوا من حيث كانوا أمس!! هللا ضرب عليهم ىذا التيو. كأصحاب األخبار كالتاريخ يطبقوف على أف موسى كىاركف 

 .لتيو ، مث صار ا٣بليفة بعد موسى يوشع بن نوف )عليهما كعلى نبينا الصبلة كالسبلـ( توفيا يف ا
َنا ِإىَل ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قَػْوُمُو َأِف اْضِرْب ِبَعَصاَؾ احْلَََبَر فَانْػَبََبَسْت ِمْنُو اثْػنَػَتا َعْشَرةَ )  ًنا َوَأْوَحيػْ كىًإًذ  كيف سورة البقرة )(  َعيػْ

 إسرائيل حْب طلب موسى السقيا لقومو كقد عطشوا يف التيو . أم كاذكركا اي بِب (اٍستىٍسقىى ميوسىى لًقىٍوًمًو 
 : ٝبهور ا٤بفسرين أٝبعوا على أف ىذا االستسقاء كاف يف التيو ، ألف هللا تعاذل ٤با ظلل عليهم الغماـ كأنزؿ  قاؿ الرازي

 ذلك ا٢بجر .عليهم ا٤بن كالسلول كجعل ثياهبم ٕبيث ال تبلى كال تتسخ خافوا العطش فأعطاىم هللا ا٤باء من 
 : تذكّب بنعمة أخرل ٝبعت ثبلث نعم كىي : قاؿ ابن عا ور 
 الرم من العطش ، كتلك نعمة كربل أشد من نعمة إعطاء الطعاـ كلذلك شاع التمثيل برم الظمآف يف حصوؿ ا٤بطلوب.-أ

 ككوف السقي يف مظنة عدـ ٙبصيلو كتلك معجزة ٤بوسى ككرامة ألمتو ألف يف ذلك فضبلن ٥بم .-ب
 ككوف العيوف اثنٍب عشرة ليستقل كل سبط ٗبشرب فبل يتدافعوا .-ج
 أم :اضرب أم حجر كاف تتفجر بقدرتنا العيوف منو .( َأِف اْضِرْب ِبَعَصاَؾ احْلَََبرَ )  
 ( للعهد ، أم اضرب عصان معهودان معينان معركفان عندىم ، لكن الصحيح أنو حج ِبَعَصاَؾ احْلَََبرَ قولو تعاذل ) ر ( قيل ) أؿ

 غّب معْب ، كا٤براد أف يضرب أم حجر من غّب ٙبديد .
  : ز .معْب ، كذلك أبلغ يف اإلعجا قيل ىو جنس غّبقاؿ يف التسهيل 
 ك ) ا٢بجر ( ا٤براد بو ا١بنس ، فيشمل أٌم حجر يكوف ، كىذا أبلغ من القوؿ أبنو حجر معْب  وقاؿ الشيخ ابن عثيمني : 
 : ا٢بجر على ثبلثة أقواؿ :كاختلفوا يف صفة  وقاؿ ابن اجلوزي 

 : مثل رأس الشاة. والثالثكاف مثل رأس الثور،   والثاين :أنو كاف حجران مربعان،  أحدىا :
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  بعد ذكر بعض ىذه األقواؿ يف صفة ا٢بجر :  كاعلم أف السكوت عن أمثاؿ ىذه ا٤بباحث  - رٓتو هللا -قاؿ الرازي
 هبا عمل حٌب يكتفي فيها ابلظن ا٤بستفاد من أخبار اآلحاد فاألكذل تركها. كاجب، ألنو ليس فيها نص متواتر قاطع، كال يتعلق 

 بعد أف ذكر أكثر ىذه الركاايت يف صفة ا٢بجر : كظاىر أكثرىا التعارض، كال ينبئ على تعيْب ىذا ا٢بجر  وقاؿ اآللوسي :
 أمر ديِب كاألسلم تفويض علمو إذل هللا .

  ( قاؿ الشيخ ابن عثبعصاؾ قولو تعاذل ): يمْب رٞبو هللا 
 كىذه العصا كاف فيها أربع آايت :

 أنو يلقيها فتكوف حية تسعى ، مث أيخذىا فتعود عصا . أواًل :
 أنو يضرب هبا ا٢بجر فينفجر عيوانن . اثنياً :
 أنو ضرب هبا البحر ، فانفلق فكاف كل فرؽ كالطود العظيم . اثلثاً :
 ، كألقوا حبا٥بم كعصيهم ، فألقاىا فإذا ىي تلقف ما أيفكوف . أنو ألقاىا حْب اجتمع إليو السحرة رابعاً :

ًنا)  ( أم فضرب فتدفق ا٤باء منو بقوة  فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى عىٍينان  )كيف سورة البقرة (  فَانْػَبََبَسْت ِمْنُو اثْػنَػَتا َعْشَرَة َعيػْ
 كخرجت منو اثنتا عشرة عينان بقدر قبائلهم .

  ( قاؿ ابن   تىا عىٍشرىةى عىٍينان ػفىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنى ( كيف سورة البقرة ) انٍػبىجىسىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى عىٍينان األعراؼ كما ىنا ) فيف سورة
 ( ىذا أكؿ االنفجار ، كأخرب ىهنا ٗبا آؿ إليو ا٢باؿ آخران كىو االنفجار . انٍػبىجىسىٍت ًمٍنوي كثّب قولو )ف

 ماء : بل ٮبا ٗبعُب كاحد ، فكل من اإلنبجاس كاالنفجار انشقاؽ كاسع ينحدر منو ا٤باء بقوة كرجحو الشنقيطي .كقاؿ بعض العل
  ىذه معجزة كآية عظيمة ٤بوسى ، قاؿ بعض العلماء : إنو ما من معجزة أكتيها نيب من األنبياء إال كقد أكيت نبينا  من

 جنسها .
 أصابعو ، كىذه ا٤بعجزة ال شك أقول من معجزة موسى عليو السبلـ ، كذلك ألف أكيت معجزة تفجر ا٤باء من بْب فنبينا 

 ا٢بجارة أصبلن ما يتفجر منو األهنار ، لكن ليس من األصابع ما يتفجر من بينها ا٤باء .
ق بو من سٌخر لو الرباؽ فانطل كمن ذلك : سليماف عليو السبلـ ، سٌخرت لو الريح ٘برم أبمره رخاء حيث أصاب ، كنبينا 

 إذل السموات ، كدل ٰبدث ىذا لسليماف عليو السبلـ . مكة إذل بيت ا٤بقدس ، ككذلك عيرج برسوؿ هللا 
 أم علمت كل قبيلة مكاف شرهبا لئبل يتنازعوا .( َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأٍََّس َمْشَربَػُهْم )
   كوهنا نعمة على موسى فؤلهنا آية دالة على كىذه من نعمة هللا على بِب إسرائيل ، كىي من نعمة هللا على موسى ، أما

 رسالتو ، كأما كوهنا نعمة على بِب إسرائيل فؤلنو مزيلة لعطشهم كلظمئهم .

ـَ )  ٝبع غمامة ، ٠بي بذلك ألنو يغيم السماء ، أم : يواريها كيسَبىا ، كىو السحاب األبيض ، ظللوا بو (  َوَظلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَما
 يىهم حر الشمس .يف التًٌيًو ليق

  ككاف ذلك ٤با كانوا يف التيو ، كاشتكوا ا٢بر ، دعا نيب هللا موسى ٥بم ، فظلل هللا عليهم الغماـ ، كىو غماـ أبيض رقيق
 ييظلهم من الشمس .

 الغماـ ( إف ما كرد من ٙبديده أنو سحاب أبيض فهو ٩با أًخذ من بِب إسرائيل،  كإال فإف كل ما   قاؿ الشيخ السبت (
 ؾ فإنو يقاؿ لو غىماـ ، كجاء يف ا٢بديث ) كأهنما غمامتاف ( .سَب 
 : كقد ذكر ا٤بفسركف أف ىذا جرل يف التيو بْب مصر ، كالشاـ ٤با امتنعوا من دخوؿ مدينة ا١ببارين. قاؿ الشوكاين 
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 : السحاب يسّب بسّبىم يظلهم  قاؿ ا٤بفسركف ) كىظىلٍَّلنىا ( كجعلنا الغماـ تظلكم ، كذلك يف التيو سخر هللا ٥بم قاؿ الرازي
 من الشمس .

 : الغماـ ( السحاب ، ٠بي غمامان ، ألنو يغم السماء ، أم : يسَبىا ، ككل شيء غطيتو فقد غممتو ،  قاؿ ابن اجلوزي (
 كىذا كاف يف التيو .

 ( للتعظيم . َوَظلَّْلَناكصيغة ا١بمع يف قولو ) 
: أنو كاف ينزؿ عليهم  وقيل: صمغة حلوة ، كىذا قوؿ ٦باىد .  فقيلعبارات ا٤بفسرين فيو ،  اختلفت(  َوأَنْػَزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ )  

 على األشجار فيغدكف إليو فيأكلوف منو ما شاء، كأنو العسل ، قالو الشيخ ابن عثيمْب.
 : ىو العسل ، كىذا قوؿ الشعيب . وقيل
 : ٍلمىنَّ .... ( فيو سبعة أقاكيل : قولو عز كجل ) كىأىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكيمي ا قاؿ ادلاوردي 

 : أف ا٤بنَّ ما سقط على الشجر فيأكلو الناس ، كىو قوؿ ابن عباس.أحدىا 
 أف ا٤بنَّ صمغة ، كىو قوؿ ٦باىد. والثاين :
 أف ا٤بنَّ شرابه ، كاف ينزؿ عليهم يشربونو بعد مزًجًو اب٤باء ، كىو قوؿ الربيع بن أنس . والثالث :
 عسل ، كاف ينزؿ عليهم ، كىو قوؿ ابن زيدو. أف ا٤بنَّ  والرابع :

 أف ا٤بن ا٣ببز الرقاؽ ، كىو قوؿ كىب . واخلامس :
 أنو الز٪ببيل ، كىو قوؿ السدم . والسادس :
 أنو الَب٪بْب. والسابع :

 : كيف ا٢بديث  كهللا أعلم أنو كل ما امًب هللا بو عليهم من طعاـ كشراب كغّب ذلك ٩با ليس فيو عمل كال كد قاؿ ابن كثري ،
من غّب تعب  –فضبلن من هللا  –) الكمأة من ا٤بن ( أم : من جنس ما مٌن هللا بو على بِب إسرائيل ، حيث إنو يوجد  قاؿ 

. 
 ( عامة ا٤بفسرين على أف السلول طائر حلو اللحم ، كىو السُّمىاكى . َوالسَّْلَوى) 
 السلول طائر إبٝباع ا٤بفسرين . قاؿ ابن عطية : 
(أم من ىذا كىاٍشرىبيوا ًمٍن رًٍزًؽ اّللًَّ ) أم : من ىذا ا٤بن كالسلول ، كقاؿ تعاذل يف سورة البقرة ( ُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْػَناُكْم كُ ) 

 ا٤باء من غّب كدو منكم كال تعب ، بل ىو رزؽ كنعمة من هللا .
 ( أم كال تطغوا يف األرض أبنواع البغي كالفساد . كىال تػىٍعثػىٍوا يًف اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى كيف سورة البقرة ) 

 كقولو ) كال تعثوا يف األرض مفسدين ( ككجو النهي عنو أف النعمة قد تنسي العبد حاجتو إذل ا٣بالق  قاؿ ابن عا ور :
 فيهجر الشريعة فيقع يف الفساد قاؿ تعاذل ) كبل إف اإلنساف ليطغى أف رآه استغُب ( .

يف الكبلـ ٧بذكؼ تقديره : فكفركا هبذه النعم ا١بليلة كما ظلموان بذلك ، كلكن ( َلِكْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم َيَِّْلُموَف َوَما ظََلُموََّ وَ ) 
 ظلموا أنفسهم حيث عرضوىا ابلكفر لعذاب هللا .

 الفوائد :
 افتقار ا٣بلق إذل هللا كلو كاف أعلى أصناؼ ا٣بلق كىم الرسل . -ُ
 طر من هللا .مشركعية االستسقاء كطلب ا٤ب -ِ
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 بياف ما حصل من عصا موسى من اآلايت حيث ضرب هبا ا٢بجر فانفجر عيوانن . -ّ
 إثبات كجود هللا عز كجل . -ْ
 أف هللا ٯبيب دعاء من سألو . -ٓ
 أف رزؽ هللا كاسع ككثّب لكل ا٣بلق . -ٔ
 أف كل ما يف األرض من خّبات فهو من رزؽ هللا . -ٕ
 ؽ هللا كىو الذم يرزؽ كٲبنع .ٙبرمي طلب الرزؽ من غّب هللا ، ألف الرزؽ رز  -ٖ
 ينبغي قسم ا٤باء عند الكثرة كتوزيعو ابلتساكم حٌب ال ٰبصل االزدحاـ كاالقتتاؿ . -ٗ

ُتْم َوُقوُلوْا ِحطٌَّة َواْدُخُلوْا اْلَباَب سُ ) و   َها َحْيُث ِ ئػْ ْم َخِطيَئاِتُكْم َسَنزِيُد َبًَّدا نػَّْغِفْر َلكُ ِإْذ ِقيَل ذَلُُم اْسُكُنوْا َىِذِه اْلَقْريََة وَُكُلوْا ِمنػْ
ُهْم قَ ٔٙٔاْلُمْحِسِننَي ) َر الَِّذي ِقيَل ذَلُْم فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِجْ ػػػػػػػ( فَػَبدََّؿ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنػْ َن السََّماء ِبَا َكانُوْا َيَِّْلُموَف ػػػػػْواًل َغيػْ ًزا مِّ

(ٕٔٙ ). ) 
 [ . ُِٔ – ُُٔ] األعراؼ : 

----------------- 
 ( أم : كاذكركا اي بِب إسرائيل إذا قلنا ادخلوا ىذه القرية .َوِإْذ ِقيَل ذَلُُم اْسُكُنوا َىِذِه اْلَقْريََة ) 

 كالقرية : ا٤بدينة ، ك٠بيت بذلك ألهنا تقرت أم : اجتمعت ، كاختلف يف تعيْب ىذه القرية :
ىذا القوؿ : ك٥بذا كاف أصح القولْب أف ىذه البلدة ىي بيت ا٤بقدس  فقاؿ ا١بمهور : ىي بيت ا٤بقدس ، قاؿ ابن كثّب مرجحان 

ايى قػىٍوـً اٍدخيليوا اأٍلىٍرضى كما نص على ذلك السدم كالربيع بن أنس كقتادة كغّب كاحد ، كقد قاؿ هللا تعاذل حاكيان عن موسى )
 ( . اٍلميقىدَّسىةى الًٍَّب كىتىبى اّللَّي لىكيٍم كىال تػىٍرتىدُّكا

 ركف : ىي أرٰباء ، قاؿ ابن كثّب : كىذا بعيد ، ألهنا ليست على طريقهم كىم قاصدكف بيت ا٤بقدس ال أرٰباء .كقاؿ آخ
 : كاختلف يف تعيينها ؛ فقاؿ ا١بمهور : ىي بيت ا٤بقدس ، كىذه نعمة أخرل ، كىي أنو أابح ٥بم دخوؿ  قاؿ القرطيب

 البلدة كأزاؿ عنهم التًٌيو.
 لتيو بعد أربعْب سنة مع يوشع بن نوف ككاف ىذا بعد خركجهم من ا  كفتحها هللا عليهم ، ك٤با فتحوىا أمركا أف يدخلوا ،

 الباب سجدان .
 : ك٤با زاؿ عنهم التيو ، كمات موسى كىاركف ، ككاف ا٣بليفة بعدٮبا يوشع بن نوف ، كجاءكا كجاىدكىم  قاؿ الشنقيطي

وف ، كفتحوا البلد ، أمرىم هللا أف يشكركا ىذه النعمة بقوؿو يقولونو ، كفعلو ا١بهاد ا٤بعركؼ الذم رٌد هللا فيو الشمس ليوشع بن ن
 يفعلونو ، فبدلوا القوؿ الذم قيل ٥بم بقوؿ غّبه ، كبدلوا أيضان الفعل الذم قيل ٥بم بفعل غّبه .

َها)   أمر إابحة .(  وَُكُلوا ِمنػْ
ُتْم )   أم : يف أم مكاف كنتم يف البلد .( َحْيُث ِ ئػْ

تيٍم رىغىدان ورة البقرة ) كيف س  ( أم : أكبلن رغدان؛ أم : كاسعان لذيذان ال عناء فيو كال تعب . فىكيليوا ًمنػٍهىا حىٍيثي ًشئػٍ
 : مث أمرىم هللا بقوؿ كفعل شكران لنعمة الفتح كىو قولو 
الذم ىو الوضع ، كا٤بعُب : مسألتنا ىذا القوؿ الذم أيمركا بو ، أم : مسألتنا حطة ، كا٢بطة فعلة من ا٢بط  ( َوُقوُلوا ِحطَّةٌ ) 

 لربنا ىي حطة لذنوبنا كأكزاران ، فهي كلمة استغفار تؤذف ٕبط الذنوب ككضع األكزار .
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 أم : أف يدخلوا ابب القرية سجدان شكران هلل على النعمة .( َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسَبَّداً )  
 يمان هلل .ا٤براد ابلسجود ىنا الركوع تواضعان كا٫بناء كتعظ قيل :

 : ىو السجود على ا١ببهة . وقيل 
 ا٤براد مطلق التواضع لكنو قوؿ ضعيف . وقيل :

 : كا٢بكمة من أمرىم بذلك 
 لعلو ابتبلء من هللا تعاذل ٥بم ، كقيل : شكران هلل على ىذه النعمة ، فلما أنعم هللا بدخوؿ األرض ا٤بقدسة بعد التيو الذم ضربو هللا

 مهم شكر ىذه النعمة أبف يدخلوا الباب ) ابب القرية ( سجدان .عليهم أربعْب سنة ، لز 
 ٜباف ركعات . كسجد أصحابو ، كعند الفتح أيضان صلى النيب  كسجود الشكر مشركع يف شريعتنا ، كقد سجده النيب 

ذم يستحق صاحبو التنكيل، كا٤بعُب: ا٤بغفرة: سَب الذنب كالتجاكز عنو، كا٣بطيئة: الذنب العظيم ال( نَػْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكمْ  ) 
 .نتجاكز كنسَب لكم ذنوبكم العظيمة 

 حث عظيم على اإلحساف ، اإلحساف مع ا٣بالق ، كاإلحساف مع ا٤بخلوؽ . ( َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ ) 
 . كقد تقدمت مباحث اإلحساف ، كأنو يشمل إحساف مع ا٣بالق ، كإحساف مع ا٤بخلوؽ 
 ك النيب : فسر ذل قاؿ الشنقيطي  اإلحساف  بقولو ٤با سألو جربيل ما اإلحساف ؟ ) أف تعبد هللا كأنك تراه ، فإف دل تكن

 تراه فإنو يراؾ ( ركاه مسلم .
معُب اإلحساف ، كأف إحساف العمل إ٭با يكوف ٤بن راقب هللا كعلم يقينيان أف هللا مطلع  كسؤاؿ جربيل ىذا ليعلم أصحاب النيب 

 عليو .
 ىو الغاية الٍب من أجلها خلق ا٣بلق ، كأنو سبحانو ٱبترب عباده يف إحساهنم للعمل . ألف اإلحساف 

ـو كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى اٍلمىاءً ػكىىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى يًف ًستَّ كما قاؿ تعاذل يف أكؿ سورة ىود ) ( مث بٌْب ا٢بكمة فقاؿ  ًة أىايَّ
ليوىكيٍم أىيُّ  )   ( . كدل يقل أيكم أكثر عمبلن . كيٍم أىٍحسىني عىمىبلن لًيػىبػٍ

ليوىىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسىني عىمىبلن ( مث بٌْب ا٢بكمة بقولو )ا عىلىى اأٍلىٍرًض زًينىةن ٥بىىاًإانَّ جىعىٍلنىا مى كقاؿ تعاذل يف أكؿ سورة الكهف )  ( .لًنػىبػٍ
ليوى ( مث بٌْب ا٢بكمة فقاؿ )كىا٢بٍىيىاةى  الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كقاؿ تعاذل يف أكؿ سورة ا٤بلك )  ( .كيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن لًيػىبػٍ

 فاإلحساف : أف أييت ابلعمل حسنان متقنان ال نقص فيو كال كصم ، كإحساف العمل ال ٲبكن إال ٗبراقبة خالق ىذا الكوف .
 حبو هللا قد يكوف ثوابو أكثر ٩بن ىو أقل منو مراقبة .كا٤بعُب : سنزيد يف جزاء أعماؿ احملسنْب ، ألف العمل الذم يراقب صا

َر الَِّذي ِقيَل ذَلُمْ )  ُهْم قَػْواًل َغيػْ ( بقوؿ غّبه ، فالقوؿ الذم قيل ٥بم ىو ) حطة ( فبدلوه بقوؿ غّبه كقالوا  فَػَبدََّؿ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنػْ
 ) حبة يف شعّب ( .

كا بو أف يدخلوا سجدان ، فبدلوه فدخلوا يزحفوف على أستاىهم أم : على ألياهتم كبدلوا الفعل بفعل غّبه ، فالفعل الذم أمر 
 كعجائزىم ، كىذا من كفرىم كعنادىم .

: ادخلوا الباب سجدان كقولوا حطة ، فدخلوا  ل) قيل لبِب إسرائي جاء يف صحيح البخارم عن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ النيب 
 بة يف شعّب ( .يزحفوف على أستاىهم فبدلوا كقاؿ : ح

 ( أنفسهم كعصوا أمر رهبم ، كأصل الظلم  الًَّذينى ظىلىميواقولو تعاذل )–   كضع الشيء يف غّب موضعو ، فهؤالء  –كما سبق
 كضعوا األمر يف غّب موضعو ، حيث قابلوا نعم هللا ابلعصياف ، كعصوا هللا .
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َن السََّماء ِبَِ ػػػػػفََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِجْ  ) أم: أنزؿ هللا عليهم رجزان من السماء، كالرجز العذاب، قاؿ العلماء:  (ا َكانُوْا َيَِّْلُموَف ًزا مِّ
 كىذا العذاب طاعوف أنزلو هللا عليهم ، قاؿ بعض العلماء : أىلك هللا بو منهم سبعْب ألفان .

بلكم ، فإذا ٠بعتم بو أبرض فبل تقدموا ) الطاعوف رجس أيرسل على طائفة من بِب إسرائيل أك على من كاف ق كيؤيد ىذا قولو 
 عليو ، كإذا كقع أبرض كأنتم هبا فبل ٚبرجوا فراران منو ( .

 ( ) الباء ( سببية ، أم : بسبب ظلمهم كفسقهم  . ِبَا َكانُوْا َيَِّْلُموفَ ) 
 . فا٤بعاصي سبب لنزكؿ ا٤بصائب كزكاؿ النعم 

ٍتًيهىا رًٍزقػيهىا رىغىدان ًمٍن كيلًٌ مىكىافو فىكىفىرىٍت أبًىنٍػعيًم اّللًَّ فىأىذىاقػىهىا اّللَّي كىضىرىبى اّللَّي مىثىبلن قػىٍريىةن كى قاؿ تعاذل ) ًئنَّةن أيى  لًبىاسى ا١بٍيوًع انىٍت آًمنىةن ميٍطمى
 ( . كىا٣بٍىٍوًؼ ٗبىا كىانيوا يىٍصنػىعيوفى 

نػَّتىاًف عى كقاؿ تعاذل ) ًنًهٍم آيىةه جى ْبو كىًَشىاؿو كيليوا ًمٍن رًٍزًؽ رىبًٌكيٍم كىاٍشكيريكا لىوي بػىٍلدىةه طىيًٌبىةه كىرىبّّ غىفيوره لىقىٍد كىافى ًلسىبىأو يف مىٍسكى .  ٍن ٲبًى
نػَّتػىٍْبً ذىكىايتىٍ أيكيلو ٟبىٍطو كى  ٍلنىاىيٍم ًٔبىنػَّتػىٍيًهٍم جى  كىبىدَّ

ٍلنىا عىلىٍيًهٍم سىٍيلى اٍلعىرًـً  ( . رو قىًليلو أىٍثلو كىشىٍيءو ًمٍن ًسدٍ فىأىٍعرىضيوا فىأىٍرسى
بٍػنىاىىا عىذىاابن ني كقاؿ تعاذل )  نىاىىا ًحسىاابن شىًديدان كىعىذَّ بػٍ  ( . ٍكران كىكىأىيًٌٍن ًمٍن قػىٍريىةو عىتىٍت عىٍن أىٍمًر رىهبًٌىا كىريسيًلًو فىحىاسى
ىيٍم ٗبىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى  كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو كقاؿ تعاذل )  (  ًمنى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض كىلىًكٍن كىذَّبيوا فىأىخىٍذانى
 ( . فػىلىمَّا عىتػىٍوا عىٍن مىا نػيهيوا عىٍنوي قػيٍلنىا ٥بىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئْبى كقاؿ تعاذل )
نًٍبوً كقاؿ تعاذل )  ( . فىكيبٌلن أىخىٍذانى ًبذى
يىةن لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى فىًتلٍ كقاؿ تعاذل )  ( . كى بػيييوتػيهيٍم خىاًكيىةن ٗبىا ظىلىميوا ًإفَّ يًف ذىًلكى آلى

 الفوائد :
 إثبات القوؿ هلل . -ُ
 مشركعية السجود هلل عند ٘بدد النعم كاندفاع النقم . -ِ
 واضع خاضع هلل .مكة فاٙبان دخل كىو مت أف النعم تستوجب ا٣بضوع كالذؿ هلل ، كلذلك ٤با دخل النيب  -ّ
 عناد بِب إسرائيل حيث بدلوا كغّبكا . -ْ
 فضل اإلحساف كأنو سبب للمزيد . -ٓ
 مراقبة هللا . -ٔ
 أف ا١بزاء من جنس العمل ، فمن أحسن أحسن هللا إليو . -ٕ
 أف الظلم سبب للعقوبة . -ٖ
ْذ يَػْعُدوَف ِف السَّْبِت ِإْذ ََتْتِيِهْم ِحيَتانُػُهْم يَػْوـَ َسْبِتِهْم ُ رَّعًا َويَػْوـَ اَل َيْسِبُتوَف الَ وَاْسَأذْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِِّت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر إِ ) 

ُلوُىم ِبَا َكانُوا يَػْفُسُقوَف ) ُهْم َلَ َتِعَُّوَف قَػْوًما اَّللَُّ ُمْهِلُكُهْم أَ ََٖٙٔتْتِيِهْم َكَذِلَك نَػبػْ نػْ بُػُهْم َعَذااًب َ ِديًدا ( َوِإَذ قَاَلْت أُمٌَّة مِّ ْو ُمَعذِّ
َهْوَف َعِن السُّوِء َوَأَخْذََّ الَِّذيَن َظَلُموْا ٗٙٔقَاُلوْا َمْعِذرًَة ِإىَل رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوَف ) َنا الَِّذيَن يَػنػْ ( فَػَلمَّا َنُسوْا َما ذُكُِّروْا ِبِو َأصَليػْ

 ( . (ٙٙٔ( فَػَلمَّا َعتَػْوْا َعن مَّا نُػُهوْا َعْنُو قُػْلَنا ذَلُْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي )ُ٘ٙٔقوَف )ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَا َكانُوْا يَػْفسُ 
 [ . ُٔٔ -ُّٔ] األعراؼ : 

---------------- 
 ( أم كاسأؿ اي دمحم اليهود عن أخبار أسبلفهم كعن أمر القرية . َواْسَأذْلُْم َعِن اْلَقْريَةِ ) 
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  كٱبربىم ٗبا ال ييعلم إال  ، ك٨بالفة أسبلفهم األنبياء كىذا سؤاؿ تقرير كتوبيخ يقٌرًرىم على قدمي كفرىم:  يقاؿ ابن اجلوز ،
 بوحي.

 ككاف اليهود يكتموف ىذه القصة ٤با فيها من السٌُّبة عليهم.:  قاؿ القرطيب 
 .( مبنية على شاطئو ٕبضرتو قريبان منو  الَِِّت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحرِ ) 
  ، اختلف العلماء يف ىذه القرية ، فقيل : ىي أيلة كىذا قوؿ األكثر ، كقيل : مدين ، كقيل غّب ذلك ، كال يهم معرفة القرية

 كإ٭با ا٤بهم معرفة ما حدث ٥بم كاالعتبار بو كاالتعاظ .
  ككاف يشتد قرمهم إذل  - ابتبلء كاختباران من هللا -كملخص قصتهم : كانت ىذه القرية ٧بـر عليهم االصطياد يـو السبت

ك على كجو ، كاف إذا كاف يـو السبت جاءىم السمككاف هللا افتتنهم فتنة -شهوة اللحم  القىرىـ بفتحتْب: -٢بم السمك 
، ء منو، كىذا ابتبلء كامتحاف ٥بم، فإذا غربت الشمس يـو السبت ٛبٌنع يف البحر فبل يقدركف على شيالبحر أفواجان أفواجان 

 –مثبلن  –، فصاركا ٰبتلوف على السمك يـو ا١بمعة بعد ذلك اشتدت شهوهتم إذل اللحم ، مثزمن هبذا ما شاء هللامكثوا من الف
فيحفركف فييجريكف يف ا٤باء أخاديد يسيل فيها ا٤باء ، فإذا انتهت حفركا حيفران عميقة ، فإذا جاء ا٢بوت مع تلك األخاديد 

ٯبعل يف ذنب ا٢بوت خيطان  –فيما يقولوف  –فأخذكه يـو األحد ، ككاف بعضهم  ا٤بائية نزؿ يف ا٢بفر فبل يقدر على الرجوع
كيدؽ كتدان على الشاطئ ، كٲبسك رأس ا٣بيط فيو ، فيبقى ا٢بوت يف ا٤باء ٩بسكان اب٣بيط ، فإذا غربت َشس يـو السبت 

: لعل حرمة صيد السمك رفعها هللا ،  جاء كأخذه ، فلما فعلوا ىذه ا٢بيل كدل يعاجلهم العذاب كأهنم ٘برؤا كتشجعوا كقالوا
ألنو دل يفعل بنا أبسان ، فلم يزالوا يتدرجوف يف ا٢بيل حٌب صار بعضهم يصطاده علنان كٲبلحونو كيبيعونو يف األسواؽ ، ككانوا 
 ثبلث طوائف : طائفة ابشرت العدكاف يـو السبت كاصطياد السمك ، كطائفة هنتهم عنو ، كطائفة سكتت ، كقد بٌْب هللا
أف الذين اعتدكا يف السبت عذهبم عذاابن بئيسان كىو مسخهم قردة ، كالطائفة الٍب هنتهم أ٪باىم ، كسكت تعاذل عن الطائفة 

 الساكتة .  ) الشنقيطي ( .
 ( أم ٯباكزكف حدكد هللا ، كينتهكوا أكامره ابصطياد السمك يـو السبت . ِإْذ يَػْعُدوَف ِف السَّْبتِ ) 
 أم حْب أتتيهم . ( مْ ِإْذ ََتْتِيهِ  )
( أم أتيت يـو السبت مقبلة ظاىرة على كجو ا٤باء كأنو صفوؼ كثّبة حٌب تسَب كجو ا٤باء من كثرهتا  ِحيَتانُػُهْم يَػْوـَ َسْبِتِهْم ُ رَّعاً  )
. 
 غيب عنهم كٚبتفي .ال أتتيهم ، بل ت –كىي سائر األايـ  –( أم كيف غّب يـو السبت  َويَػْوـَ ال َيْسِبُتوَف ال ََتْتِيِهمْ ) 
ُلوُىْم ِبَا َكانُوا يَػْفُسُقوفَ )  ( أم كذلك ٬بتربىم بسبب كوهنم فاسقْب ، فقد ابتيلوا ابلطمع كدل ينجحوا ، كقد ابتلوا  َكَذِلَك نَػبػْ

 اب٣بوؼ كدل ينجحوا .
 يفسقوا، لعافاىم اّلٌل، ك٤با ، كأف تكوف ٥بم ىذه احملنة، كإال فلو دل ففسقهم ىو الذم أكجب أف يبتليهم  اّللٌ :  قاؿ السعدي 

عرضهم للببلء كالشر، فتحيلوا على الصيد، فكانوا ٰبفركف ٥با حفرا، كينصبوف ٥با الشباؾ، فإذا جاء يـو السبت ككقعت يف تلك 
، فإذا جاء يـو األحد أخذكىا، ككثر فيهم ذلك، كانقسموا ثبلث فرؽ  . ا٢بفر كالشباؾ، دل أيخذكىا يف ذلك اليـو

بُػُهْم َعَذااًب َ ِديداً  َوِإذْ )   ُهْم َلَ َتِعَُّوَف قَػْومًا اَّللَُّ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ ( قاؿ ابن كثّب : ٱبرب تعاذل عن أىل ىذه القرية  قَاَلْت ُأمٌَّة ِمنػْ
عتزلتهم ، أهنم صاركا إذل ثبلث فرؽ : فرقة ارتكبت احملظور كاحتالوا على اصطياد السمك يـو السبت ، كفرقة هنت عن ذلك كا

( أىٍك ميعىذًٌبػيهيٍم عىذىاابن شىًديدان ( إىبلؾ: استئصاؿ ) دلى تىًعظيوفى قػىٍومان اّللَّي ميٍهًلكيهيمٍ كفرقة سكتت فلم تفعل كدل تنو كلكنها قالت للمنكرة )
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 ١براءهتم عليو كانتهاكهم حرماتو.
 جل ا٤بعذرة عند هللا كإقامة ا٢بجة .( قاؿ الناىوف : أم كعظناىم أل قَاُلوا َمْعِذرًَة ِإىَل رَبُِّكمْ ) 
 ( كلرجائنا أيضان أف تؤثر فيهم ا٤بوعظة فيتقوا هللا كيكفوا عن ما ىم مصركف عليو من ارتكاب ىذا الذنب العظيم.َوَلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوفَ )
 النصيحة . ( أم فلما تركوا ما ذٌكرىم بو صلحاؤىم كأعرضوا عن قبوؿ فَػَلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبوِ )  
 ( أم تركوه فَبكهم ، ألف هللا ال ينسى كما قاؿ تعاذل ) قىاؿى كا٤براد ابلنسياف ىنا الَبؾ كما قاؿ تعاذل ) نسوا هللا فنسيهم

 ( . ًعٍلميهىا ًعٍندى رىيبًٌ يًف ًكتىابو ال يىًضلُّ رىيبًٌ كىال يػىٍنسىى
َهْوَف َعِن السُّوءِ )  َنا الَِّذيَن يَػنػْ  ينا الناىْب عن الفساد يف األرض .( أم ٪ب َأصْلَيػْ
 ( أم ارتكبوا ا١برٲبة كعصوا هللا كاصطادكا السمك يف السبت . َوَأَخْذََّ الَِّذيَن َظَلُموا) 
 ( البئيس : العذاب الشديد العظيم الذم كٍقعو شديد على صاحبو . ِبَعَذاٍب بَِئيسٍ ) 
 عن طاعة هللا .( أم بسبب فسقهم كخركجهم  ِبَا َكانُوا يَػْفُسُقوفَ ) 
وا عنو كىو صيد السمك يـو السبت.فَػَلمَّا َعتَػْوا َعْن َما نُػُهوا َعْنوُ )   ( أم فلما ٛبردكا كتكربكا عن ترؾ ما هني
 ة .العتو " االستعصاء كقلة الطواعيك  ة : قاؿ ابن عطي 
 ( صيغة ا١بمع للتعظيم ، كالقائل ىو هللا . قُػْلَنا ذَلُمْ ) 
 ( فأصبحوا قردة خاسئْب . كا٣باسئ : ىو ا٢بقّب الذليل ا٣بسيس . اِسِئنيَ ُكونُوا ِقَرَدًة خَ ) 
 القردة : ٝبع قرد ، كىو ا٢بيواف ا٤بعركؼ ، كىو من أخس ا٢بيواانت ، كالدليل على أنو من أخس  قاؿ الشنقيطي :

 من أخس ا٢بيواانت . ا٢بيواانت أف هللا مسخ يف صورتو من أراد إذال٥بم كإىانتهم كصغارىم ، كىذا معركؼ أف القرد
  ،اختلف العلماء ىل ىذا ا٤بسخ كاف حقيقة أـ كاف معنواين، كالصحيح أنو كاف حسيان فصاركا قردة، كىذا قوؿ أكثر ا٤بفسرين

 كقاؿ ٦باىد : مسخت قلوهبم كدل ٛبسخ صورىم ، قاؿ القرطيب : كدل يقلو غّبه من ا٤بفسرين فيما أعلم .
 ٍكا ًمٍنكيٍم يف السٍَّبًت فػىقيٍلنىا ٥بىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن قرة ٨بتصرة قاؿ تعاذل ) ذكر هللا ىذه القصة يف سورة الب كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الًَّذينى اٍعتىدى

يٍػهىا كىمىا خىٍلفىهىا كىمىٍوًعظىةن لًٍلميتًَّقْبى .  خىاًسًئْبى   ( . فىجىعىٍلنىاىىا نىكىاالن ًلمىا بػىٍْبى يىدى
 : ىذه القصة أمراف : ا٤بقصود من ذكر قاؿ الرازي 

 فلما أخربىم دمحم  فإف قولو )كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي( كا٣بطاب لليهود الذين كانوا يف زماف دمحم  إظهار معجزة دمحم  األوؿ :
 إ٭با عرفو من الوحي. عن ىذه الواقعة مع أنو كاف أميان دل يقرأ كدل يكتب كدل ٱبالط القـو دؿ ذلك على أنو 

أما ٚبافوف أف ينزؿ عليكم بسبب ٛبردكم ما نزؿ  :٥بمامل بو أصحاب السبت فكأنو يقوؿ ذل ٤با أخربىم ٗبا عأنو تعا الثاين :
 عليهم من العذاب فبل تغَبكا ابإلمهاؿ ا٤بمدكد لكم .

 ( اختلف يف مرجع الضمّب على أقواؿ :فىجىعىٍلنىاىىا نىكىاالن قولو تعاذل ) 
: القرية ، كرجحو ابن كثّب ، كقاؿ : كالصحيح أف الضمّب عائد على القرية ، أم فجعل وقيل القردة ،  وقيل :العقوبة ،  قيل :

 . هللا ىذه القرية كا٤براد أىلها بسبب اعتدائهم يف سبتهم
 أم عاقبناىا عقوبة فجعلناىا عربة .(  َنَكاالً  ) 
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: بْب يديها كما خلفها ، كالصحيح : بْب يديها أم من ٕبضرهتا  اختلف العلماء يف ا٤براد يف قولو( ِلَما بَػنْيَ َيَديْػَها َوَما َخْلَفَها  )
فجعلهم  ( اآٍلايًت لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى  كىلىقىٍد أىٍىلىٍكنىا مىا حىٍولىكيٍم ًمنى اٍلقيرىل كىصىرَّفٍػنىامن القرل يبلغهم خربىا كما حل هبا كما قاؿ تعاذل )

 . أييت بعدىم اب٣برب ا٤بتواتر عنهمعربة كنكاالن ٤بن يف زماهنم ، كما خلفها : من 
ارتكبوه من ٧باـر  ا٤براد اب٤بوعظة ىنا الزاجر ، أم جعلنا ما أحللنا هبؤالء من البأس كالنكاؿ يف مقابلة ما(   َوَمْوِعًََّة ِلْلُمتَِّقنيَ ) 

 هللا كما ٙبيلوا بو من ا٢بيل ، فليحذر ا٤بتقوف صنيعهم لئبل يصيبهم ما أصاهبم .
 الفوائد :

 رمي ا٢بيل احملرمة كأف ذلك من صفات اليهود .ٙب -ُ
) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ٧باـر هللا  كا٢بيلة : التوصل إذل أمر ٧بـر بفعلو ظاىره اإلابحة ، كا٢بيل حراـ لقولو 

 أبدك ا٢بيل ( كألف ا٤بتحيل فيو نوع استهزاء ابهلل تعاذل .
 قاط كاجب أك فعل ٧بـر [ فقد ارتكب مفسدتْب :كل من ٙبيل الرتكاب ٧بـر ] إما إبس

 مفسدة فعل احملـر . . الثانية :: مفسدة التحايل  األوىل
 إسقاط كاجب : سافر من أجل أف يفطر ، ] فعل ٧بـر [  قلب الدين كما سبق .

 كقد دؿ على التحرمي أدلة كثّبة :
 منها : اآلية الٍب معنا حيث عاقبهم هللا كمسخهم قردة .

 ) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود كتستحلوا ٧باـر هللا أبدك ا٢بيل ( ركاه ابن أيب بطة . : قولو  كمنها
كمنها : أف هللا سبحانو أخرب عن أىل ا١بنة الذين ببلىم ٗبا ببلىم بو يف سورة ) القلم ( كأنو عاقبهم أبنو أرسل على جنتهم طائفان 

لوا على إسقاط نصيب ا٤بساكْب ، أبف يصرموىا مصبحْب ، قبل ٦بيء ا٤بساكْب ، كىو انئموف فأصبحت كالصرمي ، كذلك ٤با ٙبي
 فكاف يف ذلك عربة لكل ٧بتاؿ على إسقاط حق من حقوؽ هللا تعاذل أك حقوؽ عباده .

 بياف ا٢بكمة من األمر اب٤بعرؼ كالنهي . ( كىلىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى  قىاليوا مىٍعًذرىةن ًإذلى رىبًٌكيمٍ يف اآلية )  -ِ
 كىذه اآلية جاء فيها بياف حكمتْب من حكىم األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، ألف استقراء القرآف دؿ  قاؿ الشنقيطي :

على أف األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر لو ثبلث حكم ، تضمنت ىذه اآلية من سورة األعراؼ من تلك ا٢بكم الثبلث اثنتْب 
 ، فا٢بكم الثبلث :

كىانيوا ال يم اإلنساف عذره أماـ ربو ، كٱبرج بذلك من عهدة التقصّب يف األمر اب٤بعركؼ لئبل يدخل يف قولو )أف يق األوىل :
 ( . يػىتػىنىاىىٍوفى عىٍن ميٍنكىرو فػىعىليوهي لىًبٍئسى مىا كىانيوا يػىٍفعىليوفى 

 ( . مىٍعًذرىةن ًإذلى رىبًٌكيمٍ كىذه ا٢بكمة أشار ٥با بقولو )
 رجاء انتفاع ا٤بذىكَّر .ىي  احلكمة الثانية :

 (  كىذىكًٌٍر فىًإفَّ الذًٌٍكرىل تػىنػٍفىعي اٍلميٍؤًمًنْبى ( ، كذكر هللا ىذه ا٢بكمة يف قولو ) كىلىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى كما قاؿ ىنا عنهم )
 ىي إقامة ا٢بجة هلل على خلقو يف أرضو نيابة عن رسلو . احلكمة الثالثة :

( فأىل العلم يقيموف حجة هللا على خلقو رًينى كىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل سيبلن ميبىشًٌ ألف هللا يقوؿ ) ر 
 إبقامة ا٢بجة كاألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر .

 اختلف العلماء يف الفرقة الساكتة يف ىبلكهم ك٪باهتم ؟ -ّ
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 فاختلف ا٤بفسركف يف ٪باهتم ( دلى تىًعظيوفى قػىٍومنا اّللَّي ميٍهًلكيهيٍم  ) رل الٍب قالت للناىْبكأما الفرقة األخ:  قاؿ السعدي
 كىبلكهم، كالظاىر أهنم كانوا من الناجْب، ألف اّلٌل خص ا٥ببلؾ ابلظا٤بْب، كىو دل يذكر أهنم ظا٤بوف.

النهي عن ا٤بنكر فرض كفاية، إذا قاـ بو البعض سقط فدؿ على أف العقوبة خاصة اب٤بعتدين يف السبت، كألف األمر اب٤بعركؼ ك 
ا  )عن اآلخرين، فاكتفوا إبنكار أكلئك، كألهنم أنكركا عليهم بقو٥بم فأبدكا  (دلى تىًعظيوفى قػىٍومنا اّللَّي ميٍهًلكيهيٍم أىٍك ميعىذًٌبػيهيٍم عىذىاابن شىًديدن
 كأف اّلٌل سيعاقبهم أشد العقوبة. من غضبهم عليهم، ما يقتضي أهنم كارىوف أشد الكراىة لفعلهم،

 كسكت عن الساكتْب ، ألف ا١بزاء من جنس العمل ، فهم ال يستحقوف مدحان فيمدحوا كال ارتكبوا عظيمان  وقاؿ ابن كثري :
 م .فيذموا ، كمع ىذا فقد اختلف األئمة فيه

 أف إقامة شريعة األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر سبب للنجاة .-ْ
نىا الًَّذينى يػىنػٍهىٍوفى عىًن السُّوءً )و ىنا لقولو تعاذل  ( . أى٪ٍبىيػٍ

مىثىلي اٍلقىائًًم عىلىى حيديكًد اّللًَّ كىاٍلوىاًقًع ًفيهىا كىمىثىًل قػىٍوـو اٍستػىهىميوا عىلىى ) قىاؿى   عىًن النَّيبًٌ  -هللا عنهما  رضي -النػٍُّعمىافى ٍبنى بىًشّبو  كعن
ًفينىةو ، فىأىصىابى بػىٍعضيهي  أىٍسفىًلهىا ًإذىا اٍستػىقىٍوا ًمنى اٍلمىاًء مىرُّكا عىلىى مىٍن فػىٍوقػىهيٍم فػىقىاليوا لىٍو  يفٍم أىٍعبلىىىا كىبػىٍعضيهيٍم أىٍسفىلىهىا ، فىكىافى الًَّذينى سى

يعان نىًصيًبنىا خىٍرقان ، كىدلٍى نػيٍؤًذ مىٍن فػىٍوقػىنىا . فىًإٍف يػىتػٍريكيوىيٍم كىمىا أىرىادي  يفأىانَّ خىرىقٍػنىا  يعان ، كىًإٍف أىخىذيكا عىلىى أىٍيًديًهٍم ٪بىىٍوا كى٪بىىٍوا ٝبًى  ( كا ىىلىكيوا ٝبًى
 ركاه البخارم .

 : فضائل األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر 
 مهمة الرسل . أواًل :

 ا الطَّاغيوتى ( .قاؿ تعاذل ) كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيديكا اّللَّى كىاٍجتىًنبيو 
ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعٍندىىيٍم يًف التػٍَّورى  يًل أيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن كقاؿ تعاذل ) الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمًٌيَّ الًَّذم ٯبًى اًة كىاإٍل٪بًٍ

 اٍلميٍنكىًر ... ( .
 من صفات ا٤بؤمنْب . اثنياً :

ٍنكىًر كىييًقيميوفى الصَّبلةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى قاؿ تعاذل ) كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمي 
 كىييًطيعيوفى اّللَّى كىرىسيولىوي ( .

وفى ا٢بٍىاًمديكفى السَّاًئحيوفى الرَّاًكعيوفى السَّاًجديكفى اآٍلًمريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىالنَّاىيوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىا٢بٍىاًفظي  كقاؿ تعاذل ) التَّائًبيوفى اٍلعىاًبديكفى 
ًر اٍلميٍؤًمًنْبى ( .  ٢ًبيديكًد اّللًَّ كىبىشًٌ

ىجر األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر خارج قاؿ الغزارل : فقد نعت ا٤بؤمنْب أبهنم أيمركف اب٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر ، فالذم 
 عن ىؤالء ا٤بؤمنْب ا٤بنعوتْب يف ىذه اآلية .

 أف خّبية األمة مناطة هبذه الشعّبة . اثلثاً :
يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس أتىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى  تيٍم خى  اًبّللًَّ ( . قاؿ تعاذل )كينػٍ

 من أكصاؼ سيد ا٤برسلْب . رابعاً :
ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعٍندىىيٍم يًف التػٍَّورىا يًل أيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن قاؿ تعاذل ) الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمًٌيَّ الًَّذم ٯبًى ًة كىاإٍلً٪بًٍ

لُّ   ٥بىيمي الطَّيًٌبىاًت كىٰبيىرًٌـي عىلىٍيًهمي ا٣بٍىبىاًئثى ( . اٍلميٍنكىًر كىٰبًي
 من خصاؿ الصا٢بْب . خامساً :
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ءى اللٍَّيًل كىىيٍم يىٍسجي  ًت اّللًَّ آانى ليوفى آايى ـً اآٍلًخًر ديكفى . يػيٍؤًمنيوفى اًبّللًَّ كىاٍليػىوٍ قاؿ تعاذل ) لىٍيسيوا سىوىاءن ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىائًمىةه يػىتػٍ
أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييسىارًعيوفى يًف ا٣بٍىيػٍرىاًت كىأيكلىًئكى ًمنى الصَّا٢ًبًْبى ( .  كى

 : من أسباب النصر كالتمكْب .سادساً 
. الًَّذينى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم يف اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّبلةى كىآتػىويا الزَّكىاةى كىأىمىريكا اًبٍلمىٍعريكًؼ  قاؿ تعاذل ) كىلىيػىٍنصيرىفَّ اّللَّي مىٍن يػىٍنصيريهي ًإفَّ اّللَّى لىقىًومّّ عىزًيزه 

ّللًًَّ عىاًقبىةي اأٍليميوًر ( .  كىنػىهىٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر كى
 من أسباب النجاة . سابعاً :

 نىا الًَّذينى يػىنػٍهىٍوفى عىًن السُّوًء ( .قاؿ تعاذل ) فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا ًبًو أى٪ٍبىيػٍ 
 النعماف بن بشّب السابق .كحديث 

 كا٢بديث  ) فمن أنكر فقد سلم (.
 تذكّب األمة ٗبا فعل أسبلفها ليتخذكا من ذلك عربة .-ٓ
 كجوب االعتبار بقصص من مضى ) لقد كاف يف قصصهم عربة ألكذل األلباب ( .-ٔ

 ظور نذير شـؤ ، كطريق لغضب هللا .أت ارتكاب ا٤بنكر ، كفعل احمل-ٕ

 أف الداعية مطالب الدعوة كالنصح ، كليس ىو مطالبان هبداية اآلخرين .-ٖ

 الساكتوف عن ا٢بق يستحقوف اإلٮباؿ كاإلغفاؿ كالنسياف .-ٗ
 أف ا٢بيل من صفات اليهود .-َُ
ـر ٗبا ظاىره اإلابحة ، قلبهم هللا إذل أقرب ا٢بيواانت أف العقوبة تكوف ٦بانسة للعمل ، فهؤالء القـو ٤با ٙبيلوا على فعل احمل-ُُ

 شبهان ابإلنساف كىي القردة .
 بياف قدرة هللا حيث قلب ىؤالء البشر من اإلنسانية إذل ا٢بيوانية البهيمية .-ُِ
كاف أكعى للموعظة   أف ا٤بوعظة إ٭با ينتفع هبا ا٤بتقوف ، فمن ليس ٗبتقو ال ينتفع اب٤بوعظة ، فكلما كاف اإلنساف أتقى هلل-ُّ

 كأكثر انتفاعان هبا .
 أف من فوائد التقول أف صاحبها يتعظ كيعترب ٗبا ٰبصل .-ُْ
أف تلك القرية مثاؿ ألم قرية أك مدينة ، يف موقف أىلها من أكامر هللا ، حيث ينقسموف أمامها ، فيعتدم عليها فريق ، -ُٓ

 كيقف يف كجوىهم فريق ، كيسكت عن اإلنكار فريق .
 أف هللا يبتلي الناس كٲبتحنهم ابلتكليف ، فمنهم من ٯباىد نفسو فيلتـز فينجح ، كمنهم من يتبع ىواه فيعتدم فيسقط .-ُٔ
األ٠باؾ كا٢بيتاف الٍب توجهت ٤براكدة كإغراء أىل القرية ، كانت جنودان هلل ، أمرىا أف تقَبب منهم يـو السبت ، كأف تبتعد -ُٕ

 يف ابقي األايـ .
َعَثنَّ َعَلْيِهمْ َوِإْذ َتََ )   ( ِٚٙٔإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ِإفَّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّو َلَغُفوٌر رَِّحيٌم ) ذََّف رَبَُّك لَيَػبػْ

 [ . ُٕٔ] األعراؼ : 
----------- 
َعَثنَّ َعَلْيِهمْ  َوِإْذ َتََذََّف رَبُّكَ )  أم : كاذكر اي دمحم حْب أعلم ربك ليسلطن على (  ىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذابِ إِ  لَيَػبػْ

 اليهود إذل قياـ الساعة ، من يذيقهم أسوأ العذاب بسبب عصياهنم ك٨بالفتهم أمر هللا .
  : أفعا٥بم ذكر يف ىذه اآلية أنو تعاذل حكم اعلم أنو تعاذل ٤با شرح ىهنا بعض مصاحل أعماؿ اليهود كقبائح قاؿ الرازي
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 عليهم ابلذؿ كالصغار إذل يـو القيامة ، قاؿ سيبويو : أذف أعلم.
 كقيل : أيٌمة دمحم ،  كقيل : العرب،  يذيقهم ؛ قيل : ا٤براد ٖبيٍتىنٌصر (يىسيوميهيٍم  )كمعُب :  قاؿ القرطيب  كىو أظهر ؛ فإهنم

 الباقوف إذل يـو القيامة.
  معناه ما داموا على إعراضهم كعنادىم ككوهنم أتباع ملة اليهودية مع ( يسومهم سوء العذاب : قولو تعاذل )  عا ورقاؿ ابن

عدـ الوفاء هبا ، فإذا أسلموا كآمنوا ابلرسوؿ النيب األمي فقد خرجوا عن موجب ذلك التأذفي كدخلوا فيما كعد هللا بو 
 ا٤بسلمْب.

 . أم: ٤بن عصاه كخالف أمره ك شرعو( َقاِب ِإفَّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلعِ  )
 أم: ٤بن اتب إليو كأانب.( َوِإنَُّو َلَغُفوٌر رَِحيٌم ) 

تعاذل بْب الَبغيب كالَبىيب كثّبا؛ لتبقى النفوس بْب الرجاء   كىذا من ابب قرف الرٞبة مع العقوبة، لئبل ٰبصل اليأس، فيقرف هللا
 كا٣بوؼ.

ٍء ًعبىاًدم قاؿ تعاذل )  ( . أىكًٌ أىانى ٱٍلغىفيوري ٱلرًَّحيمي كىأىفَّ عىذىايب ىيوى ٱٍلعىذىابي ٱألىلًيمي  نػىىبًٌ
 ( ًإفَّ رىبَّكى سىرًيعي ٱٍلًعقىاًب كىًإنَّوي لىغىفيوره رًَّحيمه  )كقولو تعاذل  

 الفوائد :
 كعد هللا ابلذؿ على اليهود إذل يـو القيامة . -ُ
 بب لغضب هللا .أف ا٤بعاصي كالتحايل على دين هللا س -ِ
 الوعيد ٤بن يعمل كأعماؿ ىؤالء ا٤بغضوب عليهم ، فيصيبو ما أصاهبم .-ّ
 أف هللا شديد العقاب كسريع العقاب . -ْ
 ا٣بوؼ من غضب هللا كانتقامو . -ٓ
 أف هللا كما أنو سريع العقاب فهو غفور رحيم ٤بن اتب كأانب كأصلح عملو . -ٔ
 : الغفور كالرحيم . إثبات ا٠بْب من أ٠باء هللا كٮبا -ٕ
ُهْم ُدوَف َذِلَك َوبَػَلْوََُّىْم اِبحْلََسَناِت َوالسَّيِّ )   ُهُم الصَّاحِلُوَف َوِمنػْ نػْ ( َٛٙٔئاِت َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف )َوَقطَّْعَناُىْم ِف اأَلْرِض ُأشَلًا مِّ

َىَذا األْدََن َويَػُقوُلوَف َسيُػْغَفُر لََنا َوِإف َيَْهِتِْم َعَرٌض مُّثْػُلُو َيَُْخُذوُه َأََلْ  َفَخَلَف ِمن بَػْعِدِىْم َخْلٌف َورِثُوْا اْلِكَتاَب َيَُْخُذوَف َعَرضَ 
يثَاُؽ اْلِكَتاِب َأف الَّ ِيُقوُلوْا َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ احْلَقَّ َوَدَرُسوْا َما ِفيِو َوالدَّاُر اآل ٌر لِّلَِّذيَن يَػتػَّ يُػْؤَخْذ َعَلْيِهم مِّ ُقوَف َأَفاَل تَػْعِقُلوَف ِخَرُة َخيػْ

ُكوَف اِبْلِكَتاِب َوَأقَاُموْا الصَّاَلَة ِإََّّ اَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحنَي )ٜٙٔ)  ( .( ٓٚٔ( َوالَِّذيَن ؽُلَسِّ
 [ . َُٕ -ُٖٔ] األعراؼ : 

---------------- 
كىقػيٍلنىا ًمٍن بػىٍعًدًه لًبىًِب  تعاذل )أم: طوائف كفرقنا، كما قاؿ  ان ،رض أ٩بيذكر تعاذل أنو فرقهم يف األ(  َوَقطَّْعَناُىْم ِف اأَلْرِض ُأشَلًا) 

نىا ًبكيٍم لىًفيفنا   ( .ًإٍسرىائًيلى اٍسكينيوا األٍرضى فىًإذىا جىاءى كىٍعدي اآلًخرىًة ًجئػٍ
 : كظاىر ذلك أنو ال أرض ( يًف األرض أي٩بىنا)فلذلك قاؿ بعده ، أم فرقناىم تفريقان شديدان  (قطعناىم)كمعُب  قاؿ الرازي

 مسكونة إال كمنهم فيها أمة، كىذا ىو الغالب من حاؿ اليهود، كمعُب قطعناىم، فإنو قلما يوجد بلد إال كفيو طائفة منهم.
ُهُم الصَّاحِلُوفَ  )  ا٤براد القـو الذين كانوا يف زمن موسى عليو السبلـ ألنو كاف فيهم أمة يهدكف اب٢بق.: قيل (  ِمنػْ
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 و .كآمنوا ب ريد الذين أدركوا النيب ي كقيل :
ُهْم ُدوَف َذِلَك  )  كا٤براد من أقاـ على اليهودية. كمنهم قـو دكف ذلك ،: أم  (َوِمنػْ
 من يكوف صا٢بان إال أف صبلحو كاف دكف صبلح األكلْب ألف (  كىًمنػٍهيٍم ديكفى ذلك) : دل ال ٯبوز أف يكوف قولو  فإف قيل

 ذلك إذل الظاىر أقرب.
 يدؿ على أف ا٤براد بذلك من ثبت على اليهودية كخرج من الصبلح. (لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى ) ا : أف قولو بعد ذلك : قلن
 .أم: اختربانىم  (َوبَػَلْوََُّىْم )
 . أم: ابلرخاء كالشدة، كالرغبة كالرىبة، كالعافية كالببلء (اِبحْلََسَناِت َوالسَّيَِّئاِت  )
  : ىم معاملة ا٤ببتلى ا٤بخترب اب٢بسنات ، كىي النعم كا٣بصب كالعافية ، كالسيئات ىي ا١بدب أم عاملناقاؿ الرازي

كالشدائد ، قاؿ أىل ا٤بعاين : ككل كاحد من ا٢بسنات كالسيئات يدعو إذل الطاعة ، أما النعم فؤلجل الَبغيب ، كأما النقم 
 فؤلجل الَبىيب.

 كىي : ا١بدب ، كالشر ، ( كالسيئات  ): ا٣بّب ، كا٣بصب ، كالعافية  كىي (اب٢بسنات  : قولو تعاذل ) وقاؿ ابن اجلوزي
كالشدائد ؛ فا٢بسنات كالسيئات ٙبث على الطاعة ، أما النعم فطلب االزدايد منها ، كخوؼ زكا٥با ، كالنقمي فلكشفها ، 

 كالسبلمة منها.
 فيتوبوف كيستغفركف .( َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف  )
 إبسكاف البلـ يستعمل يف األشهر يف الذـ كمنو قوؿ لبيد : ] الكامل [ (خٍلف ) ( ِىْم َخْلٌف َفَخَلَف ِمن بَػْعدِ ) 

 . ذىب الذين يعاش يف أكنافهم... كبقيت يف خلف كجلد األجرب
 كا٣بلىف بفتح البلـ يستعمل يف األشهر يف ا٤بدح ،

 هللا فقرؤكه كعلموه ، كخالفوا حكمو كأتػىٍوا ٧بارمو مع دراستهم لو.اؿ ا٤بفسركف : ىم اليهود ، كرًثوا كتاب ق (َورِثُوْا اْلِكَتاَب ) 
 فكاف ىذا توبيخان ٥بم كتقريعان.

 عِب الرشوة على ا٢بكم يف قوؿ ا١بميع ك٠باه عرضان لقلة بقائو. ي( َيَُْخُذوَف َعَرَض َىَذا األْدََن ) 
 الدنيا لشٌدة حرصهم كقٌوة هنمتهم ، كاألدك : مأخوذ  أخرب هللا عنهم أبهنم أيخذكف ما يعرض ٥بم من متاع:  قاؿ الشوكاين

من الدنٌو ، كىو القرب ، أم أيخذكف عرض ىذا الشيء األدك ، كىو الدنيا يتعجلوف مصا٢بها ابلرشاء ، كما ىو ٦بعوؿ ٥بم 
 ها.من السحت يف مقابلة ٙبريفهم لكلمات هللا ، كهتوينهم للعمل أبحكاـ التوراة ، ككتمهم ٤با يكتمونو من

 كقيل : إف األدك مأخوذ من الدانءة كالسقوط ، أم إهنم أيخذكف عرض الشيء الدينء الساقط.
 .كالعىرىض : متاع الدنيا ؛ بفتح الراء 

 ـ .كا٤براد هبذا العرض ما يؤخذكنو من الرشا يف ا٢بكومات كعلى ٙبريف الكبل
 كيف كصفو ابألدك كجهاف :

 : ألخذه يف الدنيا الدانية. أحدعلا
 : ألنو من احملرمات الدنية.الثاين و 
 كيف كصفو ابألدك قوالف.:  قاؿ ابن اجلوزي 

 أحدٮبا : أنو من الدُّنػيوًٌ.
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 كالثاين : أنو من الدانءة.
 كذلك الذم أيخذكنو من حطاـ ، كا٤بعُب أهنم كانوا أيخذكف الرشا يف األحكاـ على تبديل الكبلـ كتغيّبه :  قاؿ اخلازف

فاليهود كرثوا التوراة ، كالراغب فيها أحقر منها ، ألف الدنيا أبسرىا فانية حقّبة ، تافو ا٣بسيس ا٢بقّب الدنيا ىو الشيء ال
كعلموا ما فيها كضيعوا العمل ٗبا فيها كتركوه كأخذكا الرشا يف األحكاـ كيعلموف أهنا حراـ مث إهنم مع إقدامهم على ىذا 

 و .الذنب العظيم يصركف علي
 هنم يفعلوف ذلك عن علم ال عن جهل، كذلك أشد مذمةمهد لذلك أبهنم كرثوا الكتاب ليدؿ على أك :  قاؿ ابن عا ور  ،

كيراد بو ا٤باؿ ، كيراد ،  كالعىرىض بفتح العْب كفتح الراء األمر الذم يزكؿ كال يدـك( ، كأضلو هللا على علمو ) كما قاؿ تعاذل 
 بو أيضان ما يعرض للمرء من الشهوات كا٤بنافع.

 ة .يعِب ذنوبنا فيتمنوف على هللا األماين الباطلة الكاذب (ُقوُلوَف َسيُػْغَفُر لََنا َويػَ ) 
 قوالف.فيو ( َوِإف َيَْهِتِْم َعَرٌض مُّثْػُلُو َيَُْخُذوُه ) 

 : أف ا٤بعُب : ال يشبعهم شيء ، فهم أيخذكف لغّب حاجة ، قالو ا٢بسن.أحدعلا 
 الو ٦باىد.كالثاين : أهنم أىل إصرار على الذنوب ، ق

 : كىذا إخبار عن حرصهم على الدنيا كإصرارىم على الذنوب ، كا٤بعُب أهنم إذا أاتىم شيء من الدنيا أخذكه  قاؿ اخلازف
 كيتمنوف على هللا ا٤بغفرة كإف كجدكا من الغد مثلو أخذكه.، حبلالن كاف أك حرامان 

يثَاُؽ اْلِكَتاِب )   ة . يؤخذ على ىؤالء ا٤برتشْب يف أحكامهم العهود كا٤بواثيق يف الكتاب كىو التوراعِب أدلي( َأََلْ يُػْؤَخْذ َعَلْيِهم مِّ
 دكف ٙبريف أك تبديل ؟( َأف الَّ ِيُقوُلوْا َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ احْلَقَّ ) 
 قرؤكه ، كىم قىرًيبيو عهد بو.: أم ( َوَدَرُسوْا َما ِفيِو )  
  : م ا٤بيثاؽ أبف ال يقولوا على هللا إاٌل ا٢بق ، كىم عا٤بوف بذلك ا٤بيثاؽ ، ألهنم كا٤بعُب : أهنم قد أخذ عليهقاؿ ابن عا ور

 درسوا ما يف الكتاب فبمجموع األمرين قامت عليهم ا٢بجة.
  : كا٤بعُب : أهنم تركوا العمل اب٤بيثاؽ ا٤بأخوذ عليهم يف الكتاب ، كا٢باؿ أف قد درسوا ما يف الكتاب كعلموه ، قاؿ الشوكاين

 ؾ منهم عن علم ال عن جهل ، كذلك أشٌد ذنبان كأعظم جرمان.فكاف الَب 
يعِب كما يف الدار اآلخرة ٩با أعد هللا ألكليائو كأىل طاعتو العاملْب ٗبا أمرىم هللا بو من كتابو ، كدل يغّبكا كدل (  َوالدَّاُر اآلِخَرةُ ) 

 ـ .يبدلوا كدل يرتشوا يف األحكا
ٌر لِّلَِّذيَن يَػتػَُّقوفَ )   و .يعِب يتقوف هللا كٱبافوف عقاب ( َخيػْ

 كما قاؿ تعاذل ) كاآلخرة خّب كأبقى ( .
 كقاؿ تعاذل ) كلآلخرة خّب لك من األكذل ( .

 كقاؿ تعاذل ) كما عند هللا خّب كأبقى للذين آمنوا كعلى رهبم يتوكلوف ( .
 ا٤براد أهنم لو كانوا عقبلء ٤با آثركا الفانية على الباقية .االستفهاـ لئلنكار ، أم : أفبل ينزجركف كيعقلوف ، ك ( َأَفاَل تَػْعِقُلوَف  )
ُكوَف اِبْلِكَتاِب )   ا .يعِب : يعملوف ابلتوراة كال يغّبكهنا عن مواضعه (َوالَِّذيَن ؽُلَسِّ
  ٌرًفوه، منهم عبد هللا بن سبل: قاؿ ابن اجلوزي ـ كىذه اآلية نزلت يف مؤمِب أىل الكتاب الذين حفظوا حدكده كدل ٰبي

 صحابو.أك 
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 هبا على كجو مستقيم بشركطها كأركاهنا كمستحباهتا .( أي : أتوا َوَأقَاُموْا الصَّاَلَة ) 
 : أك أيتوف الصبلة ، ألنو ال يكفي فيها ٦برد اإلتياف بصورهتا الظاىرة ، فإقاـ ،  دل يقل : يفعلوف الصبلة قاؿ الشيخ السعدم

كاجباهتا كشركطها ، كإقامتها ابطنان إبقامة ركحها ، كىو حضور القلب فيها ، كتدبر ما الصبلة ، إقامتها ظػاىران إبٛباـ أركاهنا ك 
 يقولو كيفعلو منها .

 . ) دل أيمر هللا ابلصبلة إال بلفظ اإلقامة ، كقػولو تعاذل ) كأقيمػوا الصبلة ( كقولو تعاذل ) كا٤بقيمْب الصبلة 
 متها إبدائها بتدبر كحضور قلب كخشوع ، كىذه ىي الصبلة الٍب قاؿ هللا عنها إقامة الصبلة ليس ٦برد أداؤىا ، كإ٭با ا٤براد إقا

 ) كأقم الصبلة إف الصبلة تنهى عن الفحشاء كا٤بنكر ( .
فإف هللا يف ىذه اآلية علق حكم هني الصبلة عن الفحشاء كا٤بنكر بشرط إقامتها كليس فقط أداؤىا ، ) كا٢بكم ا٤بعلق بوصف 

قصو ( فعلى قدر إقامة العبد لصبلتو على قدر ما تؤثر فيو فتنهاه عن الفحشاء كا٤بنكر ، كهبذا يزكؿ يزيد بزايدتو كينقص بن
 اإلشكاؿ الذم يورده البعض : كىو أف كثّب من ا٤بصلْب ال تنهاىم صبلهتم عن الفحشاء كا٤بنكر .

  : ابلذكر ؟ التمسك ابلكتاب يشتمل على كل عبادة ، كمنها إقامة الصبلة فكيف أفردتفإف قيل 
 قلنا : إظهاران لعلو مرتبة الصبلة ، كأهنا أعظم العبادات بعد اإلٲباف.

  : يعِب كداكموا على إقامتها يف مواقيتها كإ٭با أفردىا ابلذكر كإف كانت الصبلة ( كأقاموا الصبلة  قولو تعاذل )قاؿ اخلازف
 و .عبادات بعد اإلٲباف ابهلل كبرسولداخلة يف التمسك ابلكتاب تنبيهان على عظم قدرىا كأهنا من أعظم ال

 كإ٭با كقع التنصيص على الصبلة مع كوهنا داخلة يف سائر العبادات الٍب يفعلها ا٤بتمسكوف ابلتوراة ، ألهنا :  وقاؿ الشوكاين
 رأس العبادات كأعظمها ، فكاف ذلك كجهان لتخصيصها ابلذكر.

 ال يضيع أجر من أحسن عمبلن .أم :  (ِإََّّ اَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحنَي ) 
 الفوائد :

 حكمة هللا يف تفريق اليهود فرقان كٝباعات . -ُ
 أف من اليهود من أسلم . -ِ
 أف هللا يبتلي عباده مرة ابلنعم كمرة ابلنقم لعلهم يرجعوف . -ّ
 أف النعم ابتبلء ، ليعلم ىل يشكر أـ ال . -ْ
 لّبجعوا إليو كينيبوا .رٞبة هللا بعباده ، حيث يبتليهم اب٤بصائب  -ٓ
 ذـ من أيخذ ا٤باؿ ا٢براـ من أجل أف يبيع دينو بعرض قليل .-ٔ
 أف من فعل ذلك من ا٤بسلمْب ففيو شبو من اليهود . -ٕ
 حب اليهود للماؿ كللحياة ، كىذا أمر معلـو مشهور . -ٖ
 يت ٜبنان قليبلن ( .ذـ من يشَبم الدنيا ابآلخرة ، الدنيا ا٢بقّبة الزائلة . ) فبل تشَبكا َباي-ٗ

 أف اليهود أىل أماين كغركر . -َُ
 أف هللا أخذ ا٤بيثاؽ على العلماء بوجوب تبليغ العلم كالقياـ بو كٙبرمي كتمو . -ُُ
 أف من ٛبسك ابلكتاب كنشره كاعتصم بو كدل يكتم منو شيئان ، فإف هللا ال يضيع أجره . -ُِ
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ٍة َواذُْكُروا َما ِفيِو َلَعلَُّكْم تَػتػَّ   َوِإْذ نَػتَػْقَنا اجْلََبَل فَػْوقَػُهمْ  )  َناُكْم بُِقوَّ  ( .( ُٔٚٔقوَف )َكأَنَُّو ظُلٌَّة َوظَنُّوا أَنَُّو َواِقٌع هِبِْم ُخُذوا َما َآتَػيػْ
 [ . ُُٕ] األعراؼ : 

------------ 
 م .قلعناه من أصلو كجعلناه فوقه: أم (  َوِإْذ نَػتَػْقَنا اجْلََبلَ  ) 
 ـ .كهيئة الغما: أم  ( لَّةٌ َكأَنَُّو ظُ ) 
 م .أيقنوا ا١ببل كاقع هب :أم  (َوظَنُّوْا أَنَُّو َواِقٌع هِبِْم ) 
  ( كىًإٍذ أىخىٍذانى ًميثىاقىكيٍم كىرىفػىٍعنىا فػىٍوقىكيمي الطُّورى ا٤براد اب١ببل الطور كما قاؿ تعاذل يف سورة البقرة ) يقوؿ تعاذل مذكران بِب إسرائيل

، كاتباع رسلو، كأخرب تعاذل أنو ٤با أخذ عليهم ا٤بيثاؽ، رفع  العهود كا٤بواثيق ابإلٲباف بو كحده ال شريك لو عليهم من ذما أخ
 . ا١ببل فوؽ رؤكسهم

 : تذكّب بنعمة أخرل ، ألنو سبحانو إ٭با فعل ذلك ٤بصلحتهم ، كالظاىر من ا٤بيثاؽ ىنا العهد ، كدل يقل :  قاؿ اآللوسي
 لى كل كاحد منهم أخذ على غّبه فكاف ميثاقان كاحدان كلعلو كاف ابالنقياد ٤بوسى عليو السبلـ .مواثيقكم ، ألف ما أخذ ع

 كىًإٍذ نػىتػىٍقنىا ا١بٍىبىلى فػىٍوقػىهيٍم كىأىنَّوي ظيلَّةه كىظىنُّوا أىنَّوي كىاًقعه هًبًٍم خيذيكا مىا يف قولو تعاذل ) فالطور ىو ا١ببل كما فسره بو يف األعراؼ
نىاكيٍم   ( . نتقنا : أم رفعنا . ًبقيوَّةو كىاذٍكيريكا مىا ًفيًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى آتػىيػٍ

 : كالطور : اسم ا١ببل الذم كلم هللا عليو موسى  قاؿ الشوكاين .كأنزؿ عليو التوراة فيو ، 
  : التزامها .سبب رفعو امتناعهم من دخوؿ األرض ا٤بقٌدسة ، أك من السجود ، أك من أخذ التوراة ك قاؿ أبو حياف 
  كم .٤با جاء موسى ابلتوراة أبوا أف يقبلوىا فرفع ا١ببل فوقهم كقيل ٥بم : إف دل أتخذكىا كقع علي:  التسهيلقاؿ ِف 
 : ة .كٝبهور العلماء على أنو إ٭با رفع ا١ببل عليهم إلابئهم التورا قاؿ ابن اجلوزي 
 : منوا كرىان ، كقلوهبم غّب مطمئنة ، قالو ابن عطية .إف هللا سبحانو اخَبع كقت سجودىم اإلٲباف ، ال أهنم آ قيل 

أكرىهم هللا على اإلٲباف ، فآمنوا مكرىْب ، كرفع عنهم العذاب هبذا اإلٲباف ، كىو نظّب ما ثبت يف شرعنا من رفع  وقيل :
 السيف عمن تكلم بكلمة اإلسبلـ ، قالو الشوكاين .

َناُكمْ )   أم التوراة .(  ُخُذوا َما آتَػيػْ
ٍة ِبقُ )   أم ٔبد كعزٲبة كاملة كعدكؿ عن التغافل كالتكاسل . أم : (وَّ
 . يقوؿ: اقرؤكا ما يف التوراة كاعملوا بو (َواذُْكُروا َما ِفيِو ) 
 : كاذكركا مىا ًفيًو( أم : تدبٌركه كاحفظوا أكامره ككعيده ، كال تنسوه كال تضٌيعوه. قاؿ القرطيب ( 

العملي ٗبقتضاىا ال تبلكهتا ابللساف كترتيلها ؛ فإف ذلك نػىٍبذه ٥با ؛ على ما قالو الشعيب كابن قلت : ىذا ىو ا٤بقصود من الكيتب ، 
 عييػىٍينة .

 ) لعل ( للتعليل ، أم : ألجل أف تتقوا ا٥ببلؾ يف الدنيا كاآلخرة . (  َعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ ) لَ 
 الفوائد :

 يؤمنوا بو .أف هللا أخذ العهود كا٤بواثيق على بِب آدـ أف يوحدكه ك  -ُ
 بياف قدرة هللا ، حيث رفع فوقهم ىذا ا١ببل العظيم فوقهم . -ِ
 كجوب أخذ اإلنساف شريعة هللا بقوة . -ّ
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 ا٢بذر من الكسل كالتواين يف األعماؿ الصا٢بات كىذا ينقسم إذل قسمْب : -ْ
 . : التواين يف فعل ا٤بأمورات : أبف نتكاسل يف فعل الواجبات كنَباخى يف فعل ا٤بندكابت أوالً 
 : الضعف يف ترؾ ا٤بنهيات ، ٕبيث يضعف اإلنساف أماـ الشهوة الدافعة إذل فعل ا٤بعصية . اثنياً 

 كجوب ذكر ما يف الكتب السابقة ، من كعد ككعيد ، كترغيب كهتديد ، كىذا الذكر يكوف ابللساف كابلعمل كالتطبيق . -ٓ
 إثبات فضل هللا على بِب إسرائيل . -ٔ
 ا فيها يكوف سببان للتقول .أف أخذ الشرائع بقوة كذكر م -ٕ
ـَ ِمن ُظُهورِِىْم ُذرِّيػَّتَػُهْم َوَأْ َهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُِّكْم   قَاُلوْا بَػَلى َ ِهْدََّ َأف تَػُقوُلوْا يَػْوـَ ) َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِِن آَد

َا َأْ َرَؾ آاَبُؤََّ ِمن قَػْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة مِّن بَػْعِدِىْم َأفَػتُػْهِلُكَنا ِبَا فَػَعَل اْلُمبْ ( أَ ٕٚٔاْلِقَياَمِة ِإََّّ ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلنَي ) ِطُلوَف ْو تَػُقوُلوْا ِإظلَّ
ُل اآلاَيِت َوَلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف )ٖٚٔ)  ( ( .ٗٚٔ( وََكَذِلَك نُػَفصِّ

 [ . ُْٕ -ُِٕ] األعراؼ : 
---------------- 

ـَ ِمن ظُُهورِِىْم ُذرِّيػَّتَػُهْم (  ) َوِإذْ  كاذكر اي دمحم إذ استخرج ربك أكالد آدـ من أصبلب  مقاؿ الطربم : أَأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِِن آَد
 آابئهم .

 : هىاًف ًمنى التػٍَّفًسًّب مىٍعريكفىاًف ًعٍندى اٍلعيلىمىاءً ( يف ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة كىجٍ  ) َوَأْ َهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُِّكْم قَاُلوْا بَػَلى َ ِهْدَّ
ـى ًمٍن ظيهيورًًىٍم : ىيوى ًإٯبىادي قػىٍرفو ًمنػٍهيٍم بػىٍعدى قػىٍرفو ، كىًإٍنشىاءي قػى  َحُدعُلَا :أ  ٍوـو بػىٍعدى آخىرًينى  .أىفَّ مىٍعُبى أىٍخًذًه ذيرًٌيَّةى بىًِب آدى

ًئفى يف اأٍلىٍرًض( كى٫بىٍوى ذىًلكى ًمنى اآٍل كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى : )كىمىا أىٍنشى  : )ىيوى الًَّذم جىعىلىكيٍم خىبلى ًت، أىكيٍم ًمٍن ذيرًٌيًَّة قػىٍوـو آخىرًينى( ، كىقىاؿى ايى
ا اٍلقىٍوًؿ فىمىٍعُبى قػىٍولًًو: ) كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم أىلىٍستي بًرىبًٌكيٍم قىاليوا بػىلىى ( : أىفَّ  ًإٍشهىادىىيٍم عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ًإ٭بَّىا ىيوى ٗبىا نيًصبى  كىعىلىى ىىذى

ا٥ًبًٍم ٥بىيٍم ًمنى اأٍلىًدلًَّة اٍلقىاًطعىًة أبًىنَّوي رىبػُّهيمي اٍلميٍستىًحقُّ ًمنػٍهيٍم أًلىٍف يػىٍعبيديكهي كىٍحدىهي ، كىعىلىٍيًو فى  مىٍعُبى )قىاليوا بػىلىى( أىٍم: قىاليوا ذىًلكى بًًلسىاًف حى
 هيوًر اأٍلىًدلًَّة عىلىٍيو .ًلظي 

ا من  -كاختاره غّب كاحد من احملققْب ا٤بتأخرين-كالذين قالوا ىذا القوؿ  قالوا: الدليل على أٌف ىذا ىو ا٤براد أف هللا دل ٱبلق أحدن
جة مستقلة عليو،  بِب آدـ ذاكرنا ا٤بيثاؽ ليلة ا٤بيثاؽ كىم كالذر، كما ال يذكره اإلنساف ال يكوف حجة عليو، كىذا كأنو جعل ح

ا غىاًفًلْبى  ؤيانى ًمن قػىٍبلي ( فعلى ىذا القوؿ  .كما يدؿ عليو قولو ) شىًهٍدانى أىف تػىقيوليوٍا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإانَّ كينَّا عىٍن ىىذى أىٍك تػىقيوليوٍا ًإ٭بَّىا أىٍشرىؾى آابى
كجيبلن بعد جيل عن طريق التناسل ا٤بعركؼ ، كعلى ىذا القوؿ  فأخذ الذٌُّرايَّت من ظهور بِب آدـ ىو إٯبادىم منهم قرانن بعد قرف،

فاإلشهاد عليهم بلساف ا٢باؿ ٗبا نصب ٥بم من األدلة، كما ركز فيهم من الفطرة. كاختار ىذا ابن كثّب ، كالز٨َّبىٍشىرًم ، كغّب كاحدو 
 من ا٤بتأخرين.

ًء يف صيورىًة الذَّرًٌ ، كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم بًًلسىاًف : أىفَّ اّللَّى أىٍخرى  اْلَوْجو اآْلَخر ِف َمْعىَن اآْليَةِ  ـى ًمٍن ظيهيوًر اآٍلابى يعى ذيرًٌيًَّة آدى جى ٝبًى
اٍلكيلُّ كىدلٍى ييولىٍد أىحىده ًمنػٍهيٍم كىىيوى  ًذم نىًسيىوي اٍلمىقىاًؿ : )أىلىٍستي ًبرىبًٌكيٍم قىاليوا بػىلىى( مثيَّ أىٍرسىلى بػىٍعدى ذىًلكى الرُّسيلى ميذىكًٌرىةن ًبذىًلكى اٍلًميثىاًؽ الَّ 

 . ذىاًكره لىوي، كىًإٍخبىاري الرُّسيًل ًبًو ٰبىٍصيلي ًبًو اٍليىًقْبي ًبويجيوًدهً 
ا اٍلوىٍجوي اأٍلىًخّبي يىديؿُّ لىوي اٍلًكتىابي كىالسُّنَّةي .   ) أضواء البياف ( .  كىىذى

صحيح -يو أحاديث كثّبة من أصحها كأد٥با عليو ما ثبت يف الصحيحْب كىذا القوؿ قاؿ بو كثّب من السلف، كدلت عل
يػىقيوؿي هللاي ألىٍىوىفى أىٍىًل النَّاًر عىذىاابن يػىٍوـى الًقيىامىًة: »قاؿ:  أف النيب  من حديث أنس بن مالك  -البخارم كصحيح مسلم
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، أىخىٍذتي عىلىٍيكى يف ظىٍهًر أىرىأىٍيتى لىٍو كىافى ًعٍندىؾى كيلُّ شىٍيءو أىكيٍنتى ميٍفتىًداين بً  : نػىعىٍم. فػىيػىقيوؿي هللاي: أىرىٍدتي ًمٍنكى أىٍىوىفى ًمٍن ذىًلكى ًو؟ فػىيػىقيوؿي
ـى أىالَّ تيٍشرًؾى يب فىأىبػىٍيتى ًإالَّ أىٍف تيٍشرًؾى يب ( .  آدى

 . فاهلل تعاذل أرسل الرسل إلقامة ا٢بجة كالتذكّب اب٤بيثاؽ 
رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل ( .قاؿ تعاذل ) رُّسيبلن مُّبى   شًٌ

نىا رىسيوالن فػى  ًتكى ًمن قػىٍبًل أىف نَّذً كقاؿ تعاذل ) كىلىٍو أىانَّ أىٍىلىٍكنىاىيم ًبعىذىابو مًٌن قػىٍبًلًو لىقىاليوا رىبػَّنىا لىٍوالى أىٍرسىٍلتى ًإلىيػٍ  ؿَّ كى٬بىٍزل ( .نػىتًَّبعى آايى
نى  ًتكى كىنىكيوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى ( كقاؿ تعاذل ) كىلىٍوالى أىف تيًصيبػىهيم مًُّصيبىةه ٗبىا قىدَّمىٍت أىٍيًديًهٍم فػىيػىقيوليوا رىبػَّنىا لىٍوالى أىٍرسىٍلتى ًإلىيػٍ ا رىسيػوالن فػىنػىتًَّبعى آايى

يدخلوهنا يـو القيامة أهنم ٝبيعهم أٍنذىرىتٍػهيمي الرُّسيل يف دار الدنيا، كقطعت أبف ٝبيع أفواج الٌنار الذين  -جٌل كعبل-كقد صرَّح 
ًٍتكيٍم نىًذيره  بٍػنىا كىقػيٍلنىا  .أعذارىم قبل ا٤بوت، كذلك يف قولو ) كيلَّمىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه سىأى٥بىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىدلٍى أيى قىاليوا بػىلىى قىٍد جىاءانى نىًذيره فىكىذَّ

ؿو كىًبّبو  ( .مىا   نػىزَّؿى اّللَّي ًمن شيء ًإٍف أىنتيٍم ًإالَّ يف ضىبلى
 الدنيا. فقولو ) كيلَّمىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه سىأى٥بىيٍم خىزىنػىتػيهىا ( يدؿ على أف ٝبيع األفواج الٍب دخلت النار أنذرهتم الرسل يف دار

قاؿ ) كىًسيقى الًَّذينى كىفىريكا ًإذلى جىهىنَّمى زيمىرنا حىٌبَّ ًإذىا  -امة كأنك تنظر إليهاالٍب ذكر فيها القي -كقد صرٌح هللا بذلك يف سورة الزمر 
ًت رىبًٌ  ليوفى عىلىٍيكيٍم آايى نكيٍم يػىتػٍ ًٍتكيٍم ريسيله مًٌ ا قىاليوا بػىلىى  كيٍم كىيينًذريكنىكيٍم لًقىاء يػىٍوًمكيمٍ جىاءيكىىا فيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا كىقىاؿى ٥بىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىدلٍى أيى ىىذى

 كىلىًكٍن حىقٍَّت كىًلمىةي اٍلعىذىاًب عىلىى اٍلكىاًفرًينى ( .
أم : لئبل تقوؿ يـو ا٢بساب إان كنا عن ىذا ا٤بيثاؽ كاإلقرار ابلربوبية غافلْب دل ) َأف تَػُقوُلوْا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإََّّ ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلنَي ( 

 ننبو عليو .
َا َأْ َرَؾ آاَبُؤََّ ِمن قَػْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة مِّن بَػْعِدِىْم ( ) َأْو تػَ  أم : كلكيبل تقولوا يـو القيامة أيضان ٫بن ما أشركنا ، كإ٭با قلدان ُقوُلوْا ِإظلَّ

 آابءان كاتبعنا طريقتهم فنحن معذكركف .
 ؾ من أشرؾ من آابئنا ا٤بضلْب بعد اتباعنا منهاجهم على جهل منا اب٢بق ؟أم : أفتهلكنا إبشرا) َأفَػتُػْهِلُكَنا ِبَا فَػَعَل اْلُمْبِطُلوَف ( 

ُل اآلاَيِت َوَلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف (  أم : ككما بينا ا٤بيثاؽ نبٌْب اآلايت ليتدبرىا الناس كلّبجعوا عما ىم عليو من ) وََكَذِلَك نُػَفصِّ
 اإلصرار على الباطل كتقليد اآلابء .

 الفوائد :
  ال يعذب أحدان إال بعد إقامة ا٢بجة عليو .أف هللا-ُ
 كجوب اإلٲباف بربوبية هللا تعاذل .-ِ
 أف هللا أخذ ا٤بيثاؽ على الناس ابإلٲباف بو كبربوبيتو . -ّ
َها فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف َفَكاَف ِمَن الْ   َناُه آاَيتَِنا فَانَسَلَخ ِمنػْ َنا َلَرفَػْعَناُه هِبَا َوَلِكنَُّو َ٘ٚٔغاِويَن )) َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ الَِّذَي آتَػيػْ ( َوَلْو ِ ئػْ

رُْكُو يَػْلهَ  ث ذَِّلَك َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا َأْخَلَد ِإىَل األَْرِض َواتػََّبَع َىَواُه َفَمثَػُلُو َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإف ََتِْمْل َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ
 ( ( .ٚٚٔ( َساء َمَثاًل اْلَقْوـُ الَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا َوأَنُفَسُهْم َكانُوْا َيَِّْلُموَف )ٙٚٔاْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف ) فَاْقُصصِ 

 [ . ُٕٕ -ُٕٓ] األعراؼ : 
---------------- 

 أم : اقرأ عليهم .) َواْتُل َعَلْيِهْم (  
 .أم : خرب ) نَػَبأَ ( 



217 

 

َناُه آاَيتَِنا ( ) الَّ   أكثر ا٤بفسرين يقولوف : إهنا يف رجل علمو هللا الكتاب من بِب إسرائيل .ِذي آتَػيػْ
 يقوؿ تعاذل لنبيو  قاؿ السعدي :  تًنىا ( أم: علمناه كتاب اّلٌل، فصار العادل الكبّب كا٢برب نىاهي آايى ) كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى الًَّذم آتػىيػٍ

 النحرير.
 آلايت ىنا الشرعية .كا٤براد اب

  قاؿ إماـ ا٤بفسرين ، الطربم رٞبو هللا : كالصواب من القوؿ يف ذلك أف يقاؿ : إف هللا تعاذل ذكره أمر نبيو   أف يتلو على
قومو خرب رجل كاف صا٢بان آاته هللا حججو كأدلتو ، كىي "اآلايت"... كجائز أف يكوف الذم آاته هللا ذلك : "بلعم" ، 

يوجب ا٢بجة ، كال يف العقل داللة على أم ذلك ، ا٤بعٌِب بو من أمٌو ،  -وف "أمية" كال خرب أبم الرجلْب ا٤بعٌِب كجائز أف يك
 فالصواب أف يقاؿ فيو ما قاؿ هللا ، كنقٌر بظاىر التنزيل ، على ما جاء بو الوحي من هللا .

 . قوؿ من يقوؿ إنو كاف نبيان ال يصح 
 تعاذل قاؿ ) هللا أىٍعلىمي حىٍيثي ٯبىٍعىلي رًسىالىتىوي ( كذلك يدؿ على أنو تعاذل ال يشرؼ عبدان من : ىذا بعيد ، ألنو  قاؿ الرازي

عبيده ابلرسالة ، إال إذا علم امتيازه عن سائر العبيد ٗبزيد الشرؼ ، كالدرجات العالية ، كا٤بناقب العظيمة ، فمن كاف ىذا 
 حالو ، فكيف يليق بو الكفر ؟

 ىذا القوؿ :  كىو غّب صحيح ألف هللا ال يصطفي لنبوتو إال من يعلم أف ال ٱبرج عن طاعتو إذل  عن وقاؿ ادلاوردي
 معصيتو.

َها (   خرج منها كالعياذ ابهلل كما تنسلخ ا٢بٌية من ثػىٍوهًبىا، كدل يعلق بو منها شيء. ) فَاْنَسَلَخ ِمنػْ
 فإف العلم بذلك، يصّب صاحبو متصفان ٗبكاـر  : أم انسلخ من االتصاؼ ا٢بقيقي ابلعلم َبايت اّللٌ  قاؿ السعدي ،

األخبلؽ ك٧باسن األعماؿ ، كيرقى إذل أعلى الدرجات كأرفع ا٤بقامات ، فَبؾ ىذا كتاب اّلٌل كراء ظهره ، كنبذ األخبلؽ الٍب 
 أيمر هبا الكتاب ، كخلعها كما ٱبلع اللباس .

 و كأدركو كجعلو قريننا لو يذىب معو حيث يذىب .اتٌبعو الشيطاف حٌب ٢بق ب ) فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف (
 أم تسلط عليو حْب خرج من ا٢بصن ا٢بصْب، كصار إذل أسفل سافلْب، فأزه إذل ا٤بعاصي أزا. قاؿ السعدي : 
 أم : صار من الغاكين .) َفَكاَف ِمَن اْلَغاِويَن (  

 كالغاكم : الضاؿ ، فكاف من الضالْب أشد الضبلؿ .
َنا  أم : لو شئنا رفع ىذا الذم آتيناه آايتنا بتلك اآلايت لوفقناه للعمل هبا فعمل هبا حٌب مات عليها  َلَرفَػْعَناُه هِبَا ( ) َوَلْو ِ ئػْ

 فكاف مرفوع الدرجة رفيع الذكر يف الدنيا كاآلخرة.
  : نىا لىرىفػىٍعنىاهي هًبىا ( يف ىاء الكناية يف "رفعناهقاؿ ابن اجلوزي  " قوالف.قولو تعاذل ) كىلىٍو ًشئػٍ

 أحدٮبا : أهنا تعود إذل اإًلنساف ا٤بذكور ، كىو قوؿ ا١بمهور ؛ فيكوف ا٤بعُب : كلو شئنا لرفعنا منزلة ىذا اإلنساف ٗبا علمناه.
 كالثاين : أهنا تعود إذل الكفر ابآلايت ، فيكوف ا٤بعُب : لو شئنا لرفعنا عنو الكفر َبايتنا ، كىذا ا٤بعُب مركم عن ٦باىد.

 اج : لو شئنا ٢بيٍلنا بينو كبْب ا٤بعصية.كقاؿ الزج
أم : ركن كماؿ إذل لىذَّاًت الٌدنٍػيىا كحطامها كشهواهتا فآثػىرىىا على آايت هللا فسىلىخىوي هللا من آايتو  ) َوَلِكنَُّو َأْخَلَد ِإىَل اأْلَْرِض (

أصل اإلخبلد: ىو مبلزمة الشيء كالدكاـ فيو. فالعرب )كالعياذ ابهلل(. كالعرب تقوؿ: أخلد إذل الشيء: إذا رىكىنى كمىاؿى إلىٍيًو، ك 
ـى ًفيو، كىو معُب معركؼ يف كبلمها .  تقوؿ: أخلد هبذا ا٤بكاف: إذا الزىمىوي كدىا
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ا٥بول بفتحتْب: مىيلي النفس، كال يكاد يطلق إال على ميلها ٤با ال ينبغي، كقد ييطلق يف غّب ذلك . كاتباع ا٥بول  ) َواتػََّبَع َىَواُه (
 .كالعياذ ابهلل( ىو أعظم اآلفات)
 ، اتباع ا٥بول ضبلؿ كسبب للهبلؾ 

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو هللا : كاتباه ا٥بول يف الدايانت أعظم من اتباع ا٥بول يف الشهوات ، فإف األكؿ حاؿ الذين  
 كفركا من أىل الكتاب كا٤بشركْب .

 فىاٍعلىٍم أى٭بَّىا يػىتًَّبعيوفى أىٍىوىاءىىيٍم كىمىٍن أىضىلُّ ٩بًَّن اتػَّبىعى ىىوىاهي ًبغىٍّبً ىيدلن ًمنى اّللًَّ ( .كما قاؿ تعاذل )فىًإٍف دلٍى يىٍستىًجيبيوا لىكى 
 كقاؿ تعاذل ) بىًل اتػَّبىعى الًَّذينى ظىلىميوا أىٍىوىاءىىيٍم ًبغىٍّبً ًعٍلمو ( .

 الَّ مىا اٍضطيرًٍرُتيٍ ًإلىٍيًو كىًإفَّ كىًثّبان لىييًضلُّوفى أبًىٍىوىائًًهٍم ًبغىٍّبً ًعٍلمو ( .كقاؿ تعاذل )كىقىٍد فىصَّلى لىكيٍم مىا حىرَّـى عىلىٍيكيٍم إً 
ءىىيٍم بػىٍعدى الًَّذم دىل كىلىًئًن اتػَّبػىٍعتى أىٍىوىاكقاؿ تعاذل )كىلىٍن تػىٍرضىى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىال النَّصىارىل حىٌبَّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم قيٍل ًإفَّ ىيدىل اّللًَّ ىيوى ا٥ٍبي 

 . جىاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم مىا لىكى ًمنى اّللًَّ ًمٍن كىرلٌو كىال نىًصّبو (
 فاتباع ا٥بول ضبلؿ كىبلؾ .

ًبيًل اّللًَّ ( .وىل فػى كما قاؿ تعاذل )ايى دىاكيدي ًإانَّ جىعىٍلنىاؾى خىًليفىةن يف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٍْبى النَّاًس اًب٢بٍىقًٌ كىال تػىتًَّبًع ا٥ٍبى   ييًضلَّكى عىٍن سى
 ) ثبلث مهلكات : شح مطاع ، كىول متبع ، كإعجاب ا٤برء بنفسو ( . كقاؿ 

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : فإف من الناس من يكوف حبو كبغضو كإرادتو ٕبسب ٧ببة نفسو كبغضها ال ٕبسب ٧ببة هللا كرسولو 
 فإف اتبعو اإلنساف فقد اتبع ىواه )كىمىٍن أىضىلُّ ٩بًَّن اتػَّبىعى ىىوىاهي ًبغىٍّبً ىيدلن ًمنى اّللًَّ ( .كبغض هللا كرسولو ، كىذا من نوع ا٥بول ، 

ال يبلـ عليو ، فإف ذلك قد ال ٲبلك ، كإ٭با يبلـ على اتباعو ، كما قاؿ  –ىو ا٢بب كالبغض الذم يف النفس  –كنفس ا٥بول 
ًبيًل اّللًَّ ( .تعاذل )ايى دىاكيدي ًإانَّ جىعىٍلنىاؾى خى   ًليفىةن يف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٍْبى النَّاًس اًب٢بٍىقًٌ كىال تػىتًَّبًع ا٥ٍبىوىل فػىييًضلَّكى عىٍن سى

تى هي أىفىأىنٍ كيقاؿ ٠بي ا٥بول ىول ألنو يهوم بصاحبو ، كأكثر ما يستعمل يف ا٢بب ا٤بذمـو كما قاؿ تعاذل )أىرىأىٍيتى مىًن اٚبَّىذى ًإ٥بىىوي ىىوىا
ـى رىبًًٌو كىنػىهىى النػٍَّفسى عىًن ا٥ٍبىوىل ( .  تىكيوفي عىلىٍيًو كىًكيبلن ( كقاؿ تعاذل )كىأىمَّا مىٍن خىاؼى مىقىا

كينبغي على ا٤بكلف أف يتمرف على دفع ا٥بول ا٤بأموف العواقب ، ليتمرف بذلك على ترؾ ما تؤذم عواقبو ، كليعلم اللبيب أف 
لة ال يلتذكف هبا كىم مع ذلك ال يستطيعوف تركها ، ألهنا صارت عندىم ٗبنزلة العيش الذم ال بو مدمِب الشهوات يصّبكف إذل حا

 ٥بم منو .
 كليعلم العاقل أف ا٥بول حظار جهنم احمليط هبا حو٥با ، فمن كقع فيو كقع فيها .

 ) حفت النار ابلشهوات ( ركاه مسلم . قاؿ 
جربيل ....اذىب إذل النار فانظر إليها كإذل ما أعددت ألىلها فيها ، فإذا ىي يركب ) ٤با خلق هللا ا١بنة ، أرسل إليها  كقاؿ 

بعضها بعضان ، فرجع إليو فقاؿ : كعزتك ال يسمع هبا أحد فيدخلها ، فأمر هبا فحفت ابلشهوات ، فقاؿ : ارجع إليها ، فرجع 
 ف ال ينجو منها أحد ( ركاه الَبمذم .إليها فإذا ىي قد حفت ابلشهوات ، فرجع إليو فقاؿ : كعزتك لقد خشيت أ

 من أقواؿ السلف يف ذـ ا٥بول :
 قاؿ ابن القيم : ٨بالفة ا٥بول تورث العبد قوة يف بدنو كقلبو كلسانو .

 كقاؿ بعض السلف : الغالب ٥بواه أشد من الذم يفتح ا٤بدينة كحده .
 إايه .كقاؿ بشر ا٢بايف : الببلء كلو يف ىواؾ ، كالشفاء كلو يف ٨بالفتك 

 سعيد ، أم ا١بهاد أفضل ؟ قاؿ : جهاد ىواؾ . كقيل للحسن البصرم : اي أاب



219 

 

كقاؿ ابن القيم : لكل عبد بداية كهناية ، فمن كانت بدايتو اتباع ا٥بول كانت هنايتو الذؿ كالصغار كا٢برماف كالببلء ا٤بتبوع ٕبسب 
 و .ما اتبع من ىواه ، بل يصّب لو يف ذلك عذاابن يعذب بو يف قلب

 كقيل : للمهلب بن أيب صفرة ، مب نلت ما نلت ؟ قاؿ : بطاعة ا٢بـز كعصياف ا٥بول .
ا عىًليُّ ٍبني أىيب طىاًلبو  مىًل ا طيوؿي اأٍلى كىبيكىاؤيهي كىخىٍوفيوي ، كىكىافى يىٍشتىدُّ خىٍوفيوي ًمًن اثٍػنػىتػىٍْبً : طيوًؿ اأٍلىمىًل ، كىاتًٌبىاًع ا٥ٍبىوىل ، قىاؿى : فىأىمَّ  كىىىذى

 فػىيػيٍنًسي اآٍلًخرىةى ، كىأىمَّا اتًٌبىاعي ا٥ٍبىوىل فػىيىصيدُّ عىًن ا٢بٍىقًٌ 
 أم: فصفتو )كالعياذ ابهلل( يف خساستو كقبحو كمبلزمتو ا٣بساسة يف ٝبيع األحواؿ . ) َفَمثَػُلُو (

رُْكُو يَػْلَهْث ( يعِب : كإف تركتو  (أىٍك تػىتػٍريٍكوي يػىٍلهىث  )قوؿ : إف طردتو فهو يلهث ي  ) َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْف ََتِْمْل َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ
 فهو يلهث.

 فإنو يلهث يف حاؿ الراحة كالصحة كا٤برض.،  قاؿ القتيب : كل شيء يلهث من إعياء أك عطش ما خبل الكلب
أمية بن أيب الصلت إف كعظتو دل يتعظ فضرب هللا تعاذل بو مثبلن يعِب : كما أف الكلب إف طردتو أك تركتو يلهث فكذلك بلعم أك 

 كإف تركتو دل يفعل.  ) السمرقندم ( .
 كالعرب تقوؿ: ٥بىىثى الكلب  (يػىٍلهىثٍ )يف رخاء كدىعة  (تػىتػٍريٍكوي ): ... إف تشد عليو كتطرده ك٘بيًٍهده يلهث كإف  قاؿ الشنقيطي

ٍثنا ك٥بياَثن  -بفتحها؛ ألنو حىٍلًقي العْب-يػىٍلهىث  -بفتح ا٥باء- : إذا فتح فاه كمىدَّ لسانو كصار يلهث، يطلع النػَّفىسى كيردىا ٥بى
بقوة كفعل الذم أصابو إعياء كتػىعىبه شىًديد. كٝبيع ا٢بيواانت ال يلهث شيء منها إال إذا أصابو ًإٍعيىاء شديد، أك تعب 

الة العطش يلهث، كيف حالة شديد، أك عطش شديد، إال الكلب كحده فإنو يلهث دائمنا، يف حالة الٌرًٌم يػىٍلهىث، كيف ح
اًء يػىٍلهىث، فهو يبلـز اللٍهث يف ٝبيع حاالتو . كاللهث ًمٍن أخىٌس حاالتو؛  الشد عليو كالطرد كالتعب يلهث، كيف حالة الرَّخى

٥بذا كإف تػىرىٍكتىوي دل  ألنو فاًتحه فاه، مادّّ ًلسىانىوي، ييٍطلًع النػَّفىس كينز٥با بقوة، كىذه ًمٍن أخٌس ا٢باالت كأقبحها، فضربو هللا مثبلن 
 كفرانو كعصيانو على ٝبيع ا٢باالت .  -كالعياذ ابهلل-يػىتًَّعٍظ، فهو مبلـز 

  كأما قوؿ من قاؿ: إف بلعاـ بن ابعوراء ٤با دعا على نيب هللا موسى اندلع لسانو فصار على صدره، فصار لسانو متدلينا-  
ثػىليوي كىمىثىًل اٍلكىٍلًب ًإف ٙبىًٍمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث ...): يلهث كلهاث الكلب، كأف ىذا معُب قولو -كلساف الكلب  اآلية. ىذا  (فىمى

 التفسّب غّب صحيح، بل الصحيح أنو مثل مضركب كما بيٌػنَّا .
 قولو تعاذل ) ًإف ٙبىًٍمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث ( فا٤بعُب أف ىذا الكلب إف شد عليو كىيج ٥بث كإف ترؾ أيضان ٥بث ،  قاؿ الرازي :

ألجل أف ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية لو ، فكذلك ىذا ا٢بريص الضاؿ إف كعظتو فهو ضاؿ ، كإف دل تعظو فهو ضاؿ 
 ألجل أف ذلك الضبلؿ كا٣بسارة عادة أصلية كطبيعية ذاتية لو.

 الكافر ، إف  : قولو تعاذل ) فمثلو كمثل الكلب إف ٙبمل عليو يلهث أك تَبكو يلهث ( معناه : أف ىذا قاؿ ابن اجلوزي
ل عليو ابلطرد كاف الىثان ، كإف  زجرتىو دل ينزجر ، كإف تركتىو دل يهتد ، فا٢بالتاف عنده سواء كحالٍب الكلب ، فانو إف طيرد كٞبي
تيرؾ كربض كاف أيضان الىثان ، كالتشبيو ابلكلب البلىث خاصة ؛ فا٤بعُب : فمثلو كمثل الكلب الىثان ، كإ٭با شبهو ابلكلب 

 ألنو أخسُّ األمثاؿ على أخس ا٢باالت كأبشعها. البلىث ،
كقاؿ ابن قتيبة : كل الىث إ٭با يلهث من إعياء أك عطش ، إال الكلب ، فانو يلهث يف حاؿ راحتو كحاؿ كبللو ، فضربو هللا 

ى ٥بث ، أك تركتو مثبلن ٤بن كذَّب َبايتو ، فقاؿ : إف كعظتو فهو ضاؿ ، كإف دل تعظو فهو ضاؿ ، كالكلب إف طردتو كزجرتو فسع
 على حالو رابضان ٥بث.

كالقرآف ، أم : يف مبلزمتهم حالة  يعِب : ذلك صفة الذين جحدكا نبوة النيب  ) َذِلَك َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّبُوا ِِباَيتَِنا ( 
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 الكفر كالتكذيب القبيحة كمثل ىذا الكلب يف مبلزمتو حالة اللهث القبيحة يف ٝبيع أحوالو.
 أم: ىذا ا٣برب كخرب بلعاـ بن ابعوراء كغّبه . (اٍلقىصىصى )( أم : اقصص عليهم اي نيب هللا فَاْقُصِص اْلَقَصَص  )

أم: ألجل أف يتفكركا كييعملوا أفكارىم فيتعظوا ٗبثبلت هللا كما أكقعو ابلذين عصوه يف الزمن ا٤باضي  ) َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف (
 لينزجركا كينكفوا.

 قولو تعاذل )لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى( ام: فيحذركا أف يكونوا مثلو ؛ فإف هللا قد أعطاىم علمنا، كميزىم على من  بن كثريقاؿ ا :
يعرفوهنا كما يعرفوف أبناءىم، فهم أحق الناس كأكالىم ابتباعو كمناصرتو  عداىم من األعراب، كجعل أبيديهم صفة دمحم 

ؤىم بذلك كأمرهتم بو؛ ك٥بذا من خالف منهم ما يف كتابو ككتمو فلم يعلم بو العباد، أحل هللا بو كمؤازرتو، كما أخربهتم أنبيا
 ذال يف الدنيا موصوال بذؿ اآلخرة.

( فاعل بئس)ساء( ٗبعُب: بئس. ك )مثبلن( ٩بيىيًٌز. ) َساَء َمَثاًل اْلَقْوـُ الَِّذيَن َكذَّبُوا ِِباَيتَِنا َوأَنْػُفَسُهْم َكانُوا َيَِّْلُموَف (  مىثىبلن ، )ك )القـو
تًنىا  ساء مثلهم كالعياذ ابهلل؛ ألنو مثل السوء . (اٍلقىٍوـي الًَّذينى كىذَّبيوٍا ًَبايى

  : يقوؿ تعاذل ساء مثبل مثل القـو الذين كذبوا َبايتنا، أم: ساء مثلهم أف شبهوا ابلكبلب الٍب ال ٮبة ٥با إال قاؿ ابن كثري
من خرج عن حىيًٌز العلم كا٥بدل كأقبل على شهوة نفسو، كاتبع ىواه، صار شبيها ابلكلب، يف ٙبصيل أكلة أك شهوة، ف

 قاؿ: ليس لنا مثل السوء، العائد يف ىبتو كالكلب يعود يف قيئو . كبئس ا٤بثل مثلو؛ ك٥بذا ثبت يف الصحيح أف رسوؿ هللا 
ىم ظلموا أنفسهم، إبعراضهم عن اتباع ا٥بدل، كطاعة ا٤بوذل، إذل الركوف  أم: ما ظلمهم هللا، كلكن) َوأَنْػُفَسُهْم َكانُوا َيَِّْلُموَف ( 

 إذل دار البلى، كاإلقباؿ على ٙبصيل اللذات كموافقة ا٥بول.
 الفوائد :

ا٢بث كالَبغيب يف العمل ابلعلم ، كأف ذلك رفعة من اّلٌل لصاحبو، كعصمة من الشيطاف ، كالَبىيب من عدـ العمل بو،  -ُ
  أسفل سافلْب، كتسليط للشيطاف عليو .كأنو نزكؿ إذل

 الرجل َبايتو كبيناتو، كذلك ألنو تعاذل بعد أف خص ىذا ة من أشد اآلايت على أصحاب العلم: كىذه اآلي قاؿ الواحدي ،
كعلمو االسم األعظم ، كخصو ابلدعوات ا٤بستجابة ، ٤با اتبع ا٥بول انسلخ من الدين كصار يف درجة الكلب ، كذلك يدؿ 

أف كل من كانت نعم هللا يف حقو أكثر ، فإذا أعرض عن متابعة ا٥بدل كأقبل على متابعة ا٥بول ، كاف بعده عن هللا على 
 : "من ازداد علمان، كدل يزدد ىدل دل يزدد من هللا إال بعدان" أك لفظ ىذا معناه. أعظم ، كإليو اإلشارة بقولو 

 ى أىل العلم إذا مالوا عن العلم إذل ا٥بول.: كىذه اآلية من أشد اآلايت عل وقاؿ ابن اجلوزي 
 . فالعمل ىو  ٜبرة العلم ، فبل بد مع العلم بدين اإلسبلـ من العمل بو ، فإف الذم معو علم كال يعمل بو شر من ا١باىل 

كذلك أبف  يف عباداتو كمعامبلتو كأخبلقو كسائر شئوف حياتو كاعلم أنو ال خّب يف علم ال يقَبف بعمل ٨بلص متابع الرسوؿ 
 يؤدل حق هللا كحق العبيد .

 . كاعلم أف العلم إف كجد لنفسو داران مكث كإال رحل عنك ، كدار العلم العمل ، كالعلم ال يثبت إال ابلعمل 
 ) ىتف العلم ابلعمل فإف أجابو كإال ارٙبل ( ذكره ا٣بطيب . قاؿ علي بن أيب طالب 

 كشبههم اب٢بمار ٰبمل أسفاران .كقد ذـ هللا اليهود الهنم دل يعملوا بعلمهم 
 قاؿ تعاذل ) مثل الذين ٞبلوا التوراة مث دل ٰبملوىا كمثل ا٢بمار ٰبمل أسفاران ( .

قاؿ ابن كثّب : يقوؿ تعاذل ذامان لليهود الذين أعطوا التوراة كٞبلوىا للعمل مث دل يعملوا هبا : مثلهم يف ذلك كمثل ا٢بمار ٰبمل 
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إذا ٞبل كتبان ال يدرم ما فيها ، فهو ٰبملها ٞببلن حسيان كال يدرم ما عليو ، ككذلك ىؤالء يف ٞبلهم أسفاران ، أم كمثل ا٢بمار 
الكتاب الذم أكتوه حفظوه لفظان كدل يتفهموه كال عملوا ٗبقتضاه ، بل أكلوه كحرفوه كبدلوه فهم أسوأ حاالن من ا٢بمّب ، ألف 

 . ا٢بمار ال فهم لو ، كىؤالء ٥بم فهم دل يستعملوه
 كمن دل يعمل بعلمو فإنو سيكوف حجة عليو .

 كما جاء يف ا٢بديث ) لن تزكال قدما عبد يـو القيامة حٌب يسأؿ عن أربع كذكر منها .. كعن علمو ماذا عمل بو ( .
 كقاؿ بعض السلف ) من عمل ٗبا علم كرثو هللا علم ما دل يعلم ( .

 كالذم يعمل بعلمو يثبت علمو .
 عمل ٗبا علم أكرثو هللا علم ما دل يعلم . قاؿ بعض السلف : من

  : ٭باذج مشرقة يف تطبيق العمل ابلعلم 
قاؿ : ) نعم الرجل عبد هللا لو كاف يصلي من  عن سادل بن عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب ػ مهنع هللا يضر ػ عن أبيو : أف رسوؿ هللا -أ

 ليل إال قليبلن ( .الليل ( قاؿ سادل : فكاف عبد هللا بعد ذلك ال يناـ من ال
عليان كفاطمة : أف يسبحا ثبلَثن كثبلثْب كٰبمدا ثبلَثن كثبلثْب كيكربا أربعان كثبلثْب كقاؿ : ) فهو خّب لكما  ك٤با علم النيب  -ب

 ، قيل لو : كال ليلة صفْب ؟ قاؿ : كال ليلة صفْب . ركاه مسلم  : ما تركتو منذ ٠بعتو من النيب  من خادـ ( قاؿ علي 
يقوؿ: )ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيو ، يبيت ثبلث لياؿ، إال ككصيتو  كعن ابن عمر قاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا -ج

 قاؿ ذلك، إال كعندم كصيٍب( ركاه مسلم . مكتوبة عند رأسو، قاؿ ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ ٠بعت رسػوؿ هللا 
 ركاه النسائي آية الكرسي عقيب كل صبلة، دل ٲبنعو من دخوؿ ا١بنة إال ا٤بوت(. )من قرأ  كعن أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسػوؿ هللا -د

 قاؿ ابن القيم :  بلغِب عن شػيخ اإلسبلـ أنو قاؿ : ما تركتها عقب كل صبلة إال نسياانن أك ٫بوه .
بىسىةي ٍبني أىًِب سيٍفيىافى يف  حىدَّثىًِب  ركاه مسلم يف صحيحة : ... من طريق النػٍُّعمىاف ٍبن سىادل عىٍن عىٍمرًك ٍبًن أىٍكسو قىاؿى  -ق مىرىًضًو  عىنػٍ

ٍعتي رىسيوؿى اّللًَّ  ًبيبىةى تػىقيوؿي ٠بًى ٍعتي أيَّ حى يَػْوـٍ  َعْشَرَة رَْكَعًة ِف  َمْن َصلَّى اثْػنَػَِتْ يػىقيوؿي )  الًَّذل مىاتى ًفيًو ًٕبىًديثو يػيتىسىارُّ إًلىٍيًو قىاؿى ٠بًى
َلٍة ُبىِنَ َلوُ   ( .اجْلَنَِّة  هِبِنَّ بَػْيٌت ِف  َولَيػْ

ٍعتػيهينَّ ًمٍن رىسيوًؿ اّللًَّ   ًبيبىةى فىمىا تػىرىٍكتػيهينَّ ميٍنذي ٠بًى  . قىالىٍت أيُـّ حى
ًبيبىةى .   ٍعتػيهينَّ ًمٍن أيٌـً حى بىسىةي فىمىا تػىرىٍكتػيهينَّ ميٍنذي ٠بًى  كىقىاؿى عىنػٍ

بىسىةى . كىقىاؿى عىٍمريك ٍبني أىٍكسو مىا تػىرىٍكتػيهينَّ  ٍعتػيهينَّ ًمٍن عىنػٍ  ميٍنذي ٠بًى
ٍعتػيهينَّ ًمٍن عىٍمرًك ٍبًن أىٍكسو    كىقىاؿى النػٍُّعمىافي ٍبني سىادلًو مىا تػىرىٍكتػيهينَّ ميٍنذي ٠بًى

 قاؿ البخارم : ما اغتبت أحدان منذ علمت أف الغيبة حراـ ، إين ألرجو أف ألقى هللا كال ٰباسبِب أين اغتبت أحدان . 
احتجم كأعطى أيب طيبة ديناران  اـ أٞبد بن حنبل : ) ما كتبت حديثان إال قد عملت بو حٌب مرَّ يب أف النيب قاؿ اإلم

 فاحتجمت كأعطيت ا٢بجاـ ديناران ( .
 فالعمل ابلعلم دليل على أف ىذا علم مبارؾ انفع .

 يثان فاعمل بو .ككاف السلف يستعينوف ٕبفظ األحاديث ابلعمل . قاؿ ككيع : إذا أردت أف ٙبفظ حد
 أف العلم ينقسم إذل علم انفع ، كإذل علم غّب انفع . -ِ

قاؿ ابن رجب : كقد جاءت السنة بتقسيم العلم إذل انفع كإذل غّب انفع ، كاالستعاذة من العلم الذم ال ينفع ، كسؤاؿ العلم 
 النافع .
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ذ بك من علم ال ينفع كمن قلب ال ٱبشع كمن نفس كاف يقوؿ ) اللهم إين أعو   ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أف النيب 
 ال تشبع كمن دعوة ال يستجاب ٥با ( .

 ، كيف بعضها ) كمن دعاء ال يسمع ( . كخرجو أىل السنن من كجوه متعددة عن النيب 
 كيف بعضها ) أعوذ بك من ىؤالء األربع ( .

 سألك علمان انفعان كأعوذ بك من علم ال ينفع ( .كاف يقوؿ ) اللهم  إين أ  كخرج النسائي من حديث جابر أف النيب 
 كاف يقوؿ ) اللهم انفعِب ٗبا علمتِب كعلمِب ما ينفعِب كزدين علمان ( .  كخرجو الَبمذم من حديث أيب ىريرة أف النيب 

  .مان تنفعِب بو(كاف يدعو: اللهم  انفعِب ٗبا علمتِب كعلمِب ما ينفعِب كارزقِب عل  كخرج النسائي من حديث أنس )أف النيب 
 : عبلمات العلم النافع 

قاؿ ابن رجب : فلهذا كاف من عبلمات أىل الًعٍلم النافع أهنم ال يركف ألنفسهم حاال كال مقامنا، كيكرىوف بقلوهبم التزكية كا٤بدح، 
 كال يتكربكف على أحد.

نٍػيىا الراغب يف اآلخرة، البصّب   بدينو ا٤بواظب على عبادة ربو.قاؿ ا٢بسن: ًإ٭بَّىا الفقيو الزاىد يف الدُّ
 كأىل الًعٍلم النافع كلما ازدادكا من ىذا الًعٍلم ازدادكا هلل تواضعنا كخشية كانكسارنا كذال.

نٍػيىا، كأعظمها الرايسة كالشهرة كا٤بدح، فالتباعد عن ذلك  كمن عبلمات الًعٍلم النافع: أنَّو يدؿ صاحبو عىلىى ا٥برب من الدُّ
 و من عبلمات الًعٍلم النافع .كاالجتهاد يف ٦بانبت

كمن عبلمات الًعٍلم النافع: أف صاحبو ال يدعي الًعٍلم كال يفخر بو عىلىى أحد، كال ينسب غّبه ًإذلى ا١بهل إال من خالف السنة 
ا لرفعتها عىلىى أحد.  كأىلها؛ فإنَّو يتكلم فيو غضبنا هلل ال غضبنا لنفسو كال قصدن

 : عبلمات العلم غّب النافع 
ابن رجب : كعبلمة ىذا العلم الذم ال ينفع أف يكسب صاحبو الزىو كالفخر كا٣بيبلء كطلب العلو كالرفعة يف الدنيا.  قاؿ

(إف من طلب العلم لذلك  كا٤بنافسة فيها. كطلب مباىاة العلماء ك٩باراة السفهاء كصرؼ كجوه الناس إليو كقد كرد عن النيب 
ىذه العلـو معرفة هللا كطلبو كاألعراض عما سواه كليس غرضهم بذلك إال طلب التقدـ يف فالنار النار) كرٗبا ادعى بعض أصحاب 

 قلوب الناس من ا٤بلوؾ كغرىم كإحساف ظنهم هبم ككثرة اتباعهم. كالتعظم بذلك على الناس.
 كعبلمة ذلك إظهار دعول الوالية كما كاف يدعيو أىل الكتاب

 .كفيو دليل على العلم إف دل ينفعك ضرؾ  -ْ
 اٍبنى عييػىٍينة : اٍلًعٍلمي ًإٍف دلٍى يػىنػٍفىٍعكى ضىرَّؾى . قاؿ

فىٍعوي أبًىٍف يػيٍعمىلى بًًو ضىرَّهي ًبكىٍونًًو حيجَّةن عىلىٍيوً     .قاؿ ا٣بطيب : قػيٍلتي : يػىٍعًِب ًإٍف دلٍى يػىنػٍ
 كفيو أف اتباع ا٥بول، كإخبلد العبد إذل الشهوات، يكوف سببا للخذالف.-ٓ 
 بيو اإلنساف اب٢بيواف يف الشريعة اإلسبلمية  إال يف مقاـ الذـ .دل أيت تش -ٔ

ليوا التػٍَّورىاةى مثيَّ دلٍى ٰبىًٍمليوىىا كىمىثىًل ا٢بًٍمىاًر ٰبىًٍملي أىٍسفىاران ( .  قاؿ تعاذل ) مىثىلي الًَّذينى ٞبيًٌ
نىا لىرىفػىٍعنىاهي هًبىا كىلىًكنَّوي أىٍخلىدى ًإذلى  ثػىليوي كىمىثىًل اٍلكىٍلًب ًإٍف ٙبىًٍمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث أىٍك تػىتػٍريٍكوي يػىٍلهىٍث  كقاؿ تعاذل ) كىلىٍو ًشئػٍ اأٍلىٍرًض كىاتػَّبىعى ىىوىاهي فىمى

 ذىًلكى ( .
 ) العائد يف ىبتو كالكلب يقيء مث يعود يف قيئو ( متفق عليو . كقاؿ 
 يف الرجل يتكلم كا٣بطيب ٱبطب ) كا٢بمار ٰبمل أسفارا ( . كقاؿ 
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 ) اعتدلوا كال يبسط أحدكم ذراعيو كانبساط الكلب ( متفق عليو . قاؿ ك 
تم لو.-ٕ  قاؿ القرطيب : فدٌلت اآلية ٤بن تدبرىا على أالٌ يغٌَب أحد بعملو كال بعلمو ؛ إذ ال يدرم ٗبا ٱبي

 ( ( .ٛٚٔ) َمن يَػْهِد اَّللَُّ فَػُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن ُيْضِلْل فَُأْولَِئَك ُىُم اخْلَاِسُروَف )
 [ . ُٖٕ] األعراؼ : 
------------ 

يقوؿ تعاذل: من ىداه هللا فإنو ال مضل لو، كما أف من أضلو فقد خاب كخسر كضل ال ٧بالة، ) َمن يَػْهِد اَّللَُّ فَػُهَو اْلُمْهَتِدي ( 
ده كنستعينو  ....كنعوذ ابهلل فإنو تعاذل ما شاء كاف، كما دل يشأ دل يكن؛ ك٥بذا جاء يف حديث ابن مسعود :إف ا٢بمد هلل، ٫بم

من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فبل مضل لو، كمن يضلل هللا فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده 
 ال شريك لو، كأشهد أف ٧بمدنا عبده كرسولو .

 . كيف ىذا دليل أف ا٤بهتدم من ىداه هللا 
يعان أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي النَّاسى حىٌبَّ يىكيونيوا ميٍؤًمًنْبى ( .قاؿ تعاذل ) كىلىٍو شىاءى رىبُّ  مىنى مىٍن يف اأٍلىٍرًض كيلُّهيٍم ٝبًى  كى آلى

تػىيػٍنىا كيلَّ نػىٍفسو ىيدىاىىا ( . نىا آلى  كقاؿ تعاذل ) كىلىٍو ًشئػٍ
 كقاؿ تعاذل ) كىمىا كىافى لًنػىٍفسو أىٍف تػيٍؤًمنى ًإالَّ إبًًٍذًف اّللًَّ ( .

 تعاذل )ًإنَّكى ال تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى كىلىًكنَّ اّللَّى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىىيوى أىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدينى ( . كقاؿ
 كقاؿ تعاذل )قيٍل فىًللًَّو ا٢بٍيجَّةي اٍلبىالًغىةي فػىلىٍو شىاءى ٥بىىدىاكيٍم أىٍٝبىًعْبى ( .

ا كىمىا كينَّا لًنػىٍهتىًدمى لىٍوال أىٍف ىىدىاانى اّللَّي ( .كقاؿ تعاذل عن أىل اإلٲباف يـو القيامة  )كىقىا  ليوا ا٢بٍىٍمدي ّللًًَّ الًَّذم ىىدىاانى ٥ًبىذى
يف الدنيا كاآلخرة ، فحصر ا٣بسارة فيهم ، ألف خسراهنم عاـ يف كل أحوا٥بم ، ليس ٥بم  ) ومن ُيْضِلْل فَُأْولَِئَك ُىُم اخْلَاِسُروَف (

 ل عمل صاحل شرطو اإلٲباف ، فمن ال إٲباف لو ال عمل لو ، كىذا ا٣بسار ىو خسار الكفر .نوع من الربح ، ألف ك
  ، كأصل ا٣بسراف : نقصاف ماؿ التاجر من ربح أك رأس ماؿ ، كأكرب ا٣بسارة غنب اإلنساف ٕبظوظو من خالقو جل كعبل

ٍنسىافى لىًفي خيٍسرو . ًإالَّ كقد أقسم هللا أنو ال ينجو منو أحد إال بشركط معينة منصوصة يف كتاب هللا  فقاؿ تعاذل )كىاٍلعىٍصًر . ًإفَّ اإٍلً
 .الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت كىتػىوىاصىٍوا اًب٢بٍىقًٌ كىتػىوىاصىٍوا اًبلصَّرٍبً ( 

 : اإلضبلؿ بيد هللا ، فمن أضلو هللا فبل ىادم 
 م مىٍن يىشىاءي كىىيوى اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي ( .قاؿ تعاذل ) فييًضلُّ اّللَّي مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهدً 

دى لىوي كىلًٌيان ميٍرًشدان ( .  كقاؿ تعاذل )كىمىٍن ييٍضًلٍل فػىلىٍن ٘بًى
 كقاؿ تعاذل )كىمىٍن ييٍضًلًل اّللَّي فىمىا لىوي ًمٍن ىىادو ( .

دى لىوي سىًبيبلن ( .  كقاؿ تعاذل ) كىمىٍن ييٍضًلًل اّللَّي فػىلىٍن ٘بًى
 ديث القدسي ) كلكم ضاؿ إال من ىديتو ( .كيف ا٢ب

 ) كهللا لوال هللا ما اىتدينا كال تصدقنا كال صلينا ( متفق عليو . كيقوؿ الرسوؿ 
  : بىًغي لىوي كىثٍػرىةي التَّضىرًُّع كىااًلبًٍتهىاًؿ ًإذلى اّللًَّ تػىعىاذلى قاؿ الشنقيطي ًت أىفَّ اٍلعىٍبدى يػىنػٍ  أىٍف يػىٍهًديىوي كىالى ييًضلَّوي ؛ فىًإفَّ كىيػيٍؤخىذي ًمٍن ىىًذًه اآٍلايى

اهي اّللَّي الى يىًضلُّ، كىمىٍن أىضىلَّوي الى ىىاًدمى لىوي، كىًلذىا ذىكىرى عىًن الرَّاًسًخْبى يف اٍلًعٍلًم أىنػَّهيمٍ    يػىقيوليوفى: رىبػَّنىا الى تيزًٍغ قػيليوبػىنىا .مىٍن ىىدى
 قات :لفظ الضبلؿ يف القرآف يطلق على ثبلثة إطبل 

 إطبلؽ الضبلؿ على الضبلؿ عن طريق ا٥بدل إذل طريق الزيغ ، كعن طريق ا١بنة إذل طريق النار . األوؿ :
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 ْبى ( .كما قاؿ تعاذل )كىمىٍن ييٍضًلٍل فىأيكلىًئكى ىيمي ا٣بٍىاًسريكفى ( .كمنو قولو تعاذل )غىٍّبً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَّالًٌ 
 ٍد ضىلُّوا ًمٍن قػىٍبلي كىأىضىلُّوا كىًثّبان كىضىلُّوا عىٍن سىوىاًء السًَّبيًل ( ، كىذا أغلب استعماؿ الضبلؿ .كمنو قولو تعاذل )قى 

بىة كاالضمحبلؿ . والثاين :  ىو إطبلؽ الضبلؿ على الغيػٍ
 كمنو قولو تعاذل )كىضىلَّ عىنػٍهيٍم مىا كىانيوا يػىٍفتػىريكفى( أم : غاب كاضمحل كدل يبق لو أثر .

محلت عظامهم ك٢بومهم و قولو تعاذل )كىقىاليوا أىًإذىا ضىلىٍلنىا يف اأٍلىٍرًض أىًإانَّ لىًفي خىٍلقو جىًديدو( فمعُب )ضىلىٍلنىا يف اأٍلىٍرًض( أم: اضكمن
 كجلودىم فيها فأكلتها كاختلطت هبا .

 قوؿ العرب : ضل .إطبلؽ الضبلؿ على الذىاب عن علم الشيء ، فكل مادل يهتد إذل علم شيء ت والثالث :
انى لىًفي ضىبلؿو ميًبْبو ( أم : ذىاب عن علم ا٢بقيقة حيث يفٌضل يوسف علينا .  كمنو قوؿ أكالد يعقوب )ًإفَّ أىابى

كف كقولو )قىاليوا اتىّللًَّ ًإنَّكى لىًفي ضىبلًلكى اٍلقىًدمًي ( أم : ذىابك عن حقيقة العلم ابلشيء ، ألنك تظن يوسف حيان ، كال يريد
 بلؿ ، ألهنم لو أرادكا الضبلؿ يف الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبيان من األنبياء .الض

 كمنو قولو تعاذل )ال يىًضلُّ رىيبًٌ كىال يػىٍنسىى ( أم : ال يذىب عنو علم شيء كال ينسى شيئان .
 الفوائد :

 من يهدم هللا فقد اىتدل . -ُ
 سؤاؿ هللا ا٥بداية . -ِ
 يقلبها كيف يشاء .أف القلوب بيد الرٞبن  -ّ
اء /      خسارة من ضل كدل يهتد . -ْ لاث   هــــ7341/  71/  22الث 
َف هِبَا يُػْبِصُروَف هِبَا َوذَلُْم آَذاٌف الَّ َيْسَمُعو  َوَلَقْد َذرَْأََّ جِلََهنََّم َكِثريًا مَِّن اجلِْنِّ َواإِلنِس ذَلُْم قُػُلوٌب الَّ يَػْفَقُهوَف هِبَا َوذَلُْم َأْعنُيٌ الَّ )  

 ( . (ٜٚٔاْلَغاِفُلوَف ) ُأْولَِئَك َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأْولَِئَك ُىمُ 
 [ . ُٕٗ] األعراؼ : 

------------ 
 . أم: خلقنا كجعلنا (َوَلَقْد َذرَْأََّ ) 
كانت عميقة القعر، كقيل: مشتقة من ٠بيت بذلك إما لبعد قعرىا، من قو٥بم: بئر جهناـ، إذا   ، اسم من أ٠باء النار(  جِلََهنَّمَ  ) 

 .ا١بهومة كىي الغلظة، ٠بيت بذلك لغلظ أمرىا يف العذاب، فتكوف ٩بنوعة من الصرؼ للعلمية كالتأنيث ا٤بعنوم
املوف قبل  أم: ىيأانىم ٥با، كبعمل أىلها يعملوف، فإنو تعاذل ٤با أراد أف ٱبلق ا٣ببلئق، علم ما ىم ع( َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواإلْنِس )  

كوهنم، فكتب ذلك عنده يف كتاب قبل أف ٱبلق السماكات كاألرض ٖبمسْب ألف سنة، كما كرد يف صحيح مسلم، عن عبد هللا 
قاؿ: "إف هللا قدر مقادير ا٣بلق قبل أف ٱبلق السماكات كاألرض ٖبمسْب ألف سنة، ككاف عرشو على  بن عمرك أف رسوؿ هللا 

 ء .ا٤با
 لكافر يدخل النار ، كىذا ابإلٝباع .يف اآلية أف ا١بِب ا 

ىفَّ جىهىنَّمى ًمنى ا١ٍبًنًَّة كىالنَّاًس أىٍٝبىًعْبى ( . ىٍمؤلى  كما قاؿ تعاذل )كىلىًكٍن حىقَّ اٍلقىٍوؿي ًمِبًٌ ألى
ٍنًس ( .  كقاؿ تعاذل )كىلىقىٍد ذىرىٍأانى ١ًبىهىنَّمى كىًثّبان ًمنى ا١بًٍنًٌ كىاإٍلً

ٍنًس يف النَّاًر ( .كقاؿ تعاذل )قىاؿى اٍدخيلي   وا يف أيمىمو قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًمنى ا١بًٍنًٌ كىاإٍلً
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 كقاؿ تعاذل ) ًإنػَّهيٍم كىانيوا خىاًسرًينى ( .
 : واختلف العلماء ِف مؤمنهم على قولني 

 ال ثواب ٥بم إال النجاة من النار .القوؿ األوؿ : 
 كىذا قوؿ أيب حنيفة .

( .لقولو تعاذل : )ايى  رٍكيٍم ًمٍن عىذىابو أىلًيمو  قػىٍومىنىا أىًجيبيوا دىاًعيى اّللًَّ كىآًمنيوا ًبًو يػىٍغًفٍر لىكيٍم ًمٍن ذينيوًبكيٍم كىٯبًي
 أهنم يدخلوف ا١بنة .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب ا١بمهور .
نػَّتىاًف( كا٣بطاب لئلنس كا١بن . ـى رىبًًٌو جى  لقولو تعاذل )كىًلمىٍن خىاؼى مىقىا

 قولو تعاذل )دلٍى يىٍطًمثٍػهينَّ ًإٍنسه قػىبػٍلىهيٍم كىال جىافّّ( .كل
 كلقولو تعاذل )ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت كىانىٍت ٥بىيٍم جىنَّاتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن( .

 ٧بسنهم اب١بنة كىو مقاـ فضل .ك٩با يؤيد ىذا أف هللا سبحانو قد جازل كافرىم ابلنار كىو مقاـ عدؿ ، فكيف ال ٯبازم 
 .الصحيح  كىذا القوؿ ىو

يعِب: ليس ينتفعوف بشيء من ىذه ا١بوارح  (ذَلُْم قُػُلوٌب ال يَػْفَقُهوَف هِبَا َوذَلُْم َأْعنُيٌ ال يُػْبِصُروَف هِبَا َوذَلُْم آَذاٌف ال َيْسَمُعوَف هِبَا ) 
 . الٍب جعلها هللا سببا للهداية

 ٥بم أعْب ال يبصركف هبا ما يف ىذا الكوف من براىْب تشهد مأ( كى٥بىيٍم أىٍعْبيه ال يػيٍبًصريكفى هًبا و تعاذل ) : قول قاؿ ِف الوسيط :
كىكىأىيًٌٍن ًمٍن آيىةو يف السَّماكاًت كىاأٍلىٍرًض ٲبىيرُّكفى ) تعاذل بوحدانية هللا، مع أهنا معركضة لؤلبصار مكشوفة لؤلنظار، فهم كما قاؿ

 فهم ٥بم أعْب ترل كتبصر كلكن بدكف أتمل أك اعتبار، فكأف كجودىا كعدمو سواء. (ٍم عىٍنها ميٍعرًضيوفى عىلىٍيها كىىي 
أهنم ال ينتفعوف بشيء من ىذه  م:: ال يسمعوف هبا اآلايت كا٤بواعظ ٠باع تدبر كاتعاظ، أمأ( كى٥بىيٍم آذافه ال يىٍسمىعيوفى هًبا ) كقولو 

 هداية.ا١بوارح الٍب جعلها هللا سببا لل
تػيهيمٍ  ) كما قاؿ تعاذل   ًمٍن شىٍيءو ًإٍذ كىانيوا ٯبىٍحىديكفى  كىجىعىٍلنىا ٥بىيٍم ٠بىٍعنا كىأىٍبصىارنا كىأىٍفًئدىةن فىمىا أىٍغُبى عىنػٍهيٍم ٠بىٍعيهيٍم كىال أىٍبصىاريىيٍم كىال أىٍفًئدى

ًت اّللًَّ  كىحىاؽى هًبًٍم مىا كىانيوا بًًو يىٍستػىٍهزًئيوفى   ( .ًَبايى
كدل  (مه عيٍميه فػىهيٍم ال يػىٍعًقليوفى صيمّّ بيكٍ ) ىذا يف حق ا٤بنافقْب، كقاؿ يف حق الكافرين (مه عيٍميه فػىهيٍم ال يػىٍرًجعيوفى صيمّّ بيكٍ ) كقاؿ تعاذل 

يػٍرنا أل٠ٍبىعىهيٍم كىلىوٍ ) يكونوا صمنا بكمنا عمينا إال عن ا٥بدل، كما قاؿ تعاذل  ( .تػىوىلٍَّوا كىىيٍم ميٍعرًضيوفى أى٠ٍبىعىهيٍم لى  كىلىٍو عىًلمى اّللَّي ًفيًهٍم خى
 ( .فىًإنػَّهىا ال تػىٍعمىى األٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب يف الصُّديكًر  ) كقاؿ

 ( .دُّكنػىهيٍم عىًن السًَّبيًل كىٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى كىمىٍن يػىٍعشي عىٍن ذًٍكًر الرٍَّٞبىًن نػيقىيًٌٍض لىوي شىٍيطىاانن فػىهيوى لىوي قىرًينه * كىإًنػَّهيٍم لىيىصي ) كقاؿ  
 ( األصم : ىو الذم ال يسمع ، كاألبكم : ىو الذم ال ينطق ، كاألعمى : ىو الذم ال يبصر .صيمّّ بيٍكمه عيٍميه قولو تعاذل ) 

 يتكلموف بو ، كعمي ال بصائر ٥بم ٲبيزكف هبا بْب كا٤براد ابآلية : صم عن استماع ا٢بق ، كبكم عن النطق اب٣بّب كاإلٲباف فهم ال
ا٢بق كالباطل ، فلما كانوا غّب منتفعْب بسمعهم كأبصارىم كألسنتهم كأفئدهتم كصفوا أبهنم صم بكم عمي ، كىذا كما قاؿ تعاذل ) 

وا ٯبحدكف َبايت هللا كحاؽ هبم كجعلنا ٥بم ٠بعان كأبصاران كأفئدة فما أغُب عنهم ٠بعهم كال أبصارىم كال أفئدهتم من شيء إذ كان
 ما كانوا بو يستهزءكف ( ، ككما قاؿ تعاذل ) ٥بم قلوب ال يفقهوف هبا ك٥بم أعْب ال يبصركف هبا ك٥بم آذاف ال يسمعوف هبا ( .

 . قاؿ بعض العلماء : ٤با دل ينتفعوا أب٠باعهم كأبصارىم كقلوهبم نزلوا ٗبنزلة من ال ٠بع لو كال بصر كال عقل 
ـِ ُأو )    ( تسمع األصوات كال تفهم . لَِئَك َكاألنْػَعا
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أم: ىؤالء الذين ال يسمعوف ا٢بق كال يعونو كال يبصركف ا٥بدل، كاألنعاـ السارحة الٍب ال تنتفع  هبذه ا٢بواس منها إال يف الذم 
 (ٍنًعقي ٗبىا ال يىٍسمىعي ًإال ديعىاءن كىنًدىاءن صيمّّ بيٍكمه عيٍميه كىمىثىلي الًَّذينى كىفىريكا كىمىثىًل الًَّذم يػى ) يعيشها من ظاىر ا٢بياة الدنيا كما قاؿ تعاذل

 .كمثل األنعاـ إذا دعاىا راعيها ال تسمع إال صوتو، كال تفقو ما يقوؿ-يف حاؿ دعائهم إذل اإلٲباف  -أم: كمثلهم 
 . أم: من الدكاب (َبْل ُىْم َأَضلُّ  ) 

يف شيء كال ٥با سبيل إذل غّب ذلك ، كىؤالء معدكف للفهم كقد خلقت ٥بم قول  ألف األنعاـ تلك ىي بنيتها كخلقتها ال تقصر
 . ) ابن عطية ( . يصرفوهنا كأعطوا طرقان يف النظر فهم بغفلتهم كإعراضهم يلحقوف أنفسهم ابألنعاـ فهم أضل على ىذا

  : ر .ثرىم أنو معاند ، فييقًدـ على الناألف األنعاـ تبصر منافعها كمضارىا ، فتلـز بعض ما تبصره ، كىؤالء يعلم أككقيل 
  من األنعاـ، إذ أف  : بل ىم أسوأ حاالن متنقيص ٥بم عن رتبة األنعاـ، أ( بىٍل ىيٍم أىضىلُّ ) كقولو  التفسري الوسيطقاؿ ِف

كالعقل األنعاـ ليس ٥با سول االستعدادات الفطرية الٍب هتديها أما اإلنساف فقد زكد إذل جانب الفطرة ابلقلب الواعي، 
ا٤بدرؾ، كالعْب ا٤ببصرة، كزكد ابلقدرة على اتباع ا٥بدل أك اتباع الضبلؿ، فإذا دل يفتح بصره كقلبو ك٠بعو على ا٢بق فإنو يكوف 

 أضل من األنعاـ ا٤بوكولة إذل استعداداهتا الفطرية.
  منافعها كٙبَبز عن مضارىا ، كىؤالء  ألف األنعاـ تبصر منافعها كمضارىا فتسعى يف ٙبصيل(  بىٍل ىيٍم أىضىلُّ ) كقاؿ الزجاج

الكفار كأىل العناد أكثرىم يعلموف أهنم معاندكف كمع ذلك فيصركف عليو ، كيلقوف أنفسهم يف النار كيف العذاب ، كقيل إهنا 
 تفر أبدان إذل أرابهبا ، كمن يقـو ٗبصا٢بها ، كالكافر يهرب عن ربو كإ٥بو الذم أنعم عليو بنعم ال حد ٥با.

 د :الفوائ
 إثبات جهنم . -ُ
 أف النار ستمتلئ من كفار اإلنس كا١بن . -ِ

ىفَّ جىهىنَّمى ًمنى ا١ٍبًنًَّة كىالنَّاًس أىٍٝبىًعْبى( . ىٍمؤلى  كما قاؿ تعاذل : ) كىٛبىٍَّت كىًلمىةي رىبًٌكى ألى
 إثبات ا١بن ، كىذا َثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع . -ّ

( . قاؿ تعاذل : )كىا١بٍىافَّ خىلىٍقنىاهي ًمنٍ  ًر السَّميوـً  قػىٍبلي ًمٍن انى
 كقاؿ تعاذل : )كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإٍلًٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف( .

 كقاؿ تعاذل : )كىًإٍذ صىرىفٍػنىا ًإلىٍيكى نػىفىران ًمنى ا١بًٍنًٌ يىٍستىًمعيوفى اٍلقيٍرآفى ( .
نم كالبادية ، فإذا كنت يف غنمك كابديتك فأذنت ابلصبلة : ) إين أراؾ ٙبب الغ كعن أيب سعيد قاؿ : قاؿ رل رسوؿ هللا 

 فارفع صوتك ابلنداء ، فإنو ال يسمع صوت ا٤بؤذف إنس كال جن كال شيء إال شهد لو يـو القيامة ( .
 رمركاه البخاكاف يقوؿ: )أعوذ بعزتك الذم ال إلو إال أنت الذم ال ٲبوت كا١بن كاإلنس ٲبوتوف( .   كعن ابن عباس أف النيب 

 : ) خلقت ا٤ببلئكة من نور ، كخلق ا١باف من مارج من انر ( . ركاه مسلم كقاؿ 
 أف ا١بن مكلفوف ، كلذلك يعاقب عاصيهم كيثاب مطيعهم . -ْ

كا١بن مأموركف ابألصوؿ كالفركع ٕبسبهم ، فإهنم ليس ٩باثلْب لئلنس يف ا١بد كا٢بقيقة ، فبل يكوف ما أمركا بو قاؿ ابن رجب : 
ساكاين ٤با على اإلنس يف ا١بد ، لكنهم مشاركوا اإلنس يف جنس التكليف ابألمر كالنهي ، كالتحليل كالتحرمي ، كىذا ما كهنوا عنو م

 دل أعلم فيو نزاعان بْب ا٤بسلمْب .
 قاؿ تعاذل : )كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإٍلًٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف( .

ًٍتكيٍم ريسيله ًمٍنكيٍم يػىقيصُّوفى عىلىٍيكيٍم كيقوؿ تعاذل يـو القيامة ٨باطبان كفرة ا١ب ٍنًس أىدلٍى أيى ن كاإلنس موٖبان مكبتان : )ايى مىٍعشىرى ا١بًٍنًٌ كىاإٍلً
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نٍػيىا كى  يت كىيػيٍنًذريكنىكيٍم لًقىاءى يػىٍوًمكيٍم ىىذىا قىاليوا شىًهٍدانى عىلىى أىنٍػفيًسنىا كىغىرَّتٍػهيمي ا٢بٍىيىاةي الدُّ  أىنٍػفيًسًهٍم أىنػَّهيٍم كىانيوا كىاًفرًينى( . شىًهديكا عىلىىآايى
 أف أكثر الناس من أىل النار ، ألف الشر أكثر من ا٣بّب . -ٓ

ًبيًل اّللًَّ ( .  كما قاؿ تعاذل : )كىًإٍف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن يف اأٍلىٍرًض ييًضلُّوؾى عىٍن سى
 ًنْبى( .كقاؿ تعاذل : )كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٗبيٍؤمً 

 أف ا١بِب الكافر يدخل النار . -ٔ
 أف ا١بِب ا٤بؤمن يدخل ا١بنة . -ٕ

 ( .( َٓٛٔمُلوَف )َوَّلِلِّ اأَلَْسَاء احْلُْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروْا الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ِف َأَْسَ ئِِو َسُيَْبَزْوَف َما َكانُوْا يَػعْ )  
 [ . َُٖ] األعراؼ : 

------------ 
 . لو كحده األ٠باء الكاملة يف ا٢بسن (  اأَلَْسَاء احْلُْسىَن َوَّلِلِّ ) 

 ا .كا٢بسُب أتنيث األحسن ، كا٤بعُب : هلل األ٠باء الٍب ىي أحسن األ٠باء كأجلها ، إلنبائها عن أحسن ا٤بعاين كأشرفه
 ألحواؿ .كلها حسُب ابلغة ا٢بسن غايتو ، فليس فيها نقص بوجو من الوجوه كال ٕباؿ من افأ٠باء هللا  

 كقد ذكر سبحانو أف لو األ٠باء ا٢بسُب يف أربعة مواضع من القرآف الكرمي :
ّلًلًٌ األى٠ٍبىاء ا٢بٍيٍسُبى فىاٍدعيوهي هًبىا كىذىريكٍا الًَّذينى يػيٍلًحديكفى يف أى٠ٍبىائًًو سىييٍجزىٍكفى مىا  كىانيوٍا يػىٍعمىليوفى( .  قاؿ تعاذل : )كى

( . كقاؿ تعاذل : )قيًل اٍدعيواٍ   اّلٌلى أىًك اٍدعيوٍا الرٍَّٞبىػنى أىايٌن مَّا تىٍدعيوٍا فػىلىوي األى٠ٍبىاء ا٢بٍيٍسُبى
. )  كقاؿ تعاذل : )اّللَّي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى لىوي اأٍلى٠ٍبىاء ا٢بٍيٍسُبى

 )  .كقاؿ تعاذل : )ىيوى اّللَّي ا٣بٍىاًلقي اٍلبىارًئي اٍلميصىٌوًري لىوي اأٍلى٠ٍبىاء ا٢بٍيٍسُبى
 من أ٠باء هللا متضمن للحياة الكاملة الٍب دل تسبق بعدـ كال يلحقها زكاؿ .مثاؿ : ) احلي ( 
 اسم من أ٠باء هللا تعاذل متضمن للعلم الكامل الذم دل يسبق ٔبهل كال يلحقو نسياف .مثاؿ : ) العليم ( 

تبار ٝبعو إذل غّبه فيحصل ٔبمع االسم إذل اآلخر  كا٢بسن يف أ٠باء هللا تعاذل، يكوف ابعتبار كل اسم على انفراده، كيكوف ابع
 كماؿ فوؽ كماؿ.

على الكماؿ ا٣باص الذم  فيكوف كل منهما داالن  ان ،فإف هللا تعاذل ٯبمع بينهما يف القرآف كثّب  (العزيز ا٢بكيم )  مثاؿ ذلك
اؿ آخر كىو أف عزتو تعاذل مقركنة يقتضيو، كىو العزة يف العزيز، كا٢بكم كا٢بكمة يف ا٢بكيم، كا١بمع بينهما داؿ على كم

، كما قد يكوف من أعزاء ا٤بخلوقْب، فإف العزيز منهم قد أتخذه العزة ابإلمث،  كسوء فعل ان كجور  ان اب٢بكمة، فعزتو ال تقتضي ظلم
فيظلم كٯبور كيسيء التصرؼ. ككذلك حكمو تعاذل كحكمتو مقركانف ابلعز الكامل ٖببلؼ حكم ا٤بخلوؽ كحكمتو فإهنما 

 َبيهما الذؿ.يع
 ىل أَساء هللا زلصورة ؟ 

 ال ، غّب ٧بصورة .
ما قاؿ عبد قط إذا أصابو ىىمُّ كحىزىفه: اللهًم إين عبديؾ كابني عبدؾ كابني أىمىتك، انصيٍب )  عن عبد هللا قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

أك أنزلتىو يًف كتابك، أك عىٌلمتو أحًدان من   أسألك بكل اسم ىو لك ٠بٍَّيًت بو نفسىك بيدًؾ، ماضو يفَّ حيٍكميك، عٍدؿه يف قضاؤؾ،
خىٍلقك، أك استأثرت بو يف علم الغيًب عندؾ، أف ٘بعل القرآفى ربيع قليب، كنور صدرم، كجبلءى حزين، كذىىىاب ٮبىًٌي، إالَّ أذىب 

الء الكلمات؟، قاؿ: "أجىٍل، ينبغى ٤بن ىؤ  هللا عز كجل ٮبىَّو، كأبدلو مكاف حيٍزنو فػىرىحان"، قالوا: اي رسوؿ هللا، ينبغي لنا أف نتعلم
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 ( ركاه أٞبد . ٠بعهنَّ أف يتعلمهنٌ 
 كما استأثر هللا تعاذل بو يف علم الغيب ال ٲبكن ألحد حصره كال اإلحاطة بو .

ثر بو يف علم الغيب عنده ، فلم يطلع ) أىٍك اٍستىٍأثػىٍرتى بًًو يف ًعٍلًم اٍلغىٍيًب ًعٍندىؾى ( دليل على أف من أ٠باء هللا تعاذل ا٢بسُب ما استأ فقولو 
 . عليو أحدان من خلقو ، كىذا يدؿ على أهنا أكثر من تسعة كتسعْب

ا يىديؿُّ عىلىى أىفَّ ّللًًَّ أى٠ٍبىاءن فػىٍوؽى ًتٍسعىةو كىًتٍسًعْبى : قاؿ شيخ اإلسبلـ عن ىذا ا٢بديث  .فػىهىذى
ا يىديؿُّ ان : قى كقاؿ أيض ا مىٍن عىلىى أىفَّ لىوي أى٠ٍبىاءن اٍستىٍأثػىرى هًبىا كىذىًلكى يىديؿُّ عىلىى أىفَّ قػىٍولىوي : ) إفَّ ّللًًَّ ًتٍسعىةن كىًتٍسًعْبى ا٠ٍبن  اؿى ا٣بطايب كىغىيػٍريهي : فػىهىذى

قىًة كىًإٍف  أىٍحصىاىىا دىخىلى ا١بٍىنَّةى ( أىفَّ يًف أى٠ٍبىائًًو ًتٍسعىةن كىًتٍسًعْبى مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى ا١بٍىنَّةى ، كىمىا يػىقي  وؿي اٍلقىائًلي : إفَّ رل أىٍلفى ًدٍرىىمو أىٍعدىٍدهتىا لًلصَّدى
ّللًًَّ األى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى فىاٍدعيوهي هًبىا (  ، كىدلٍى يػىقيٍل :  فىأىمىرى أىٍف ييٍدعىى أبًى٠ٍبىائًًو ا٢بٍيٍسُبى ميٍطلىقناكىافى مىاليوي أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى . كىاىّللَّي يف اٍلقيٍرآًف قىاؿى : ) كى

 .لىٍيسىٍت أى٠ٍبىاؤيهي ا٢بٍيٍسُبى إال ًتٍسعىةن كىًتٍسًعْبى ا٠ٍبنا 
يف ا٢بديث الصحيح  ) اللهم إين عبدؾ كابن  كقاؿ الشيخ ابن عثيمْب : أ٠باء هللا ليست ٧بصورة بعدد معْب ، كالدليل على ذلك قولو 

لك ٠بيت بو نفسك ، أك أنزلتو يف كتابك ، أك علمتو أحدان من خلقك ، أك عبدؾ كابن أمتك . . إذل أف قاؿ : أسألك بكل اسم ىو 
 . دؾ (استأثرت بو يف علم الغيب عن

 . كما استأثر هللا بو يف علم الغيب ال ٲبكن أف ييعلم بو، كما ليس معلومان ليس ٧بصوران 
  ؟إف هلل تسعة وتسعني اَساً  حديث الباب فإف قيل : ما اجلواب عن ) .... 

ىذا ال يدؿ على ا٢بصر هبذا العدد ، كلو كاف ا٤براد ا٢بصر لكانت العبارة : إف أ٠باء هللا تسعة كتسعْب ا٠بان من  العلماء :قاؿ 
 أحصاىا دخل ا١بنة .

ا ا٢بٍىًديث لىٍيسى ًفيًو حىٍصر أًلى٠ٍبىائًًو سيٍبحىانو كىتػىعىاذلى ، فػى  لىٍيسى مىٍعنىاهي : أىنَّوي لىٍيسى لىوي أى٠ٍبىاء غىٍّب قاؿ النوكم : كىاتػَّفىقى اٍلعيلىمىاء عىلىى أىفَّ ىىذى
ٍخبىار عىٍن ديخيوؿ ىىًذًه التًٌٍسعىة كىالتًٌٍسًعْبى ، كىًإ٭بَّىا مىٍقصيود ا٢بٍىًديث أىفَّ ىىًذًه التًٌٍسعىة كىالتًٌٍسًعْبى مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى   ا١بٍىنَّة ، فىاٍلميرىاد اإٍلً

ٍخبىار ًٕبىٍصًر اأٍلى٠ٍبىاء ، كى٥ًبىذىا جىاءى يف ا٢بٍىًديث اآٍلخىر : " أىٍسأىلك ًبكيلًٌ ًاٍسم ٠بىٍَّيت بًًو نػىٍفسك أى ا١بٍىنَّة إبًًٍحصىائًهىا الى  ٍك ًاٍستىٍأثػىٍرت بًًو  اإٍلً
 يف ًعٍلم اٍلغىٍيب ًعٍندؾ " ،

ا مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى ا١بٍىنَّ ) ًإفَّ ّللًًَّ ًتٍسعىةن كىًتٍسًعْبى ا٠ٍبن  قاؿ الشيخ ابن عثيمْب : كأما قولو ك   ة (ا ًمائىةن ًإال كىاًحدن
فليس معناه أنو ليس لو إال ىذه األ٠باء ، لكن معناه أف من أحصى من أ٠بائو ىذه التسعة كالتسعْب فإنو يدخل ا١بنة ، فقولو 

: عندم مائة فرس أعددهتا للجهاد يف  )مىٍن أىٍحصىاىىا( تكميل للجملة األكذل كليست استئنافية منفصلة ، كنظّب ىذا قوؿ العرب
 . سبيل هللا . فليس معناه أنو ليس عنده إال ىذه ا٤بائة ؛ بل ىذه ا٤بائة معدة ٥بذا الشيء" اىػ

 ما معىن اإلحصاء ِف قولو ) َمْن َأْحَصاَىا َدَخَل اجْلَنَّة ( ؟ 
 على أقواؿ :يف اٍلميرىاد إبًًٍحصىائًهىا  العلماء  ٍختػىلىفي ا

 كؿ : معناه حفظها .القوؿ األ
ا يف الٌرًكىايىة اأٍليٍخرىل )مىٍن فػىقىاؿى اٍلبيخىارًٌم كىغىٍّبه ًمٍن اٍلميحىقًًٌقْبى: مىٍعنىاهي: حىًفظىهىا ، كىىىذىا ىيوى اأٍلىٍظهىر؛ أًلىنَّوي جىاءى ميفىسَّرن قاؿ النوكم :  

 .   ) شرح مسلم ( .حىًفظىهىا( 
 ثرين .كقاؿ يف ) األذكار ( كىو قوؿ األك

 .أىطىاقػىهىا أىٍم : أىٍحسىن اٍلميرىاعىاة ٥بىىا ، كىاٍلميحىافىظىة عىلىى مىا تػىٍقتىًضيو ، كىصىدَّؽى ٗبىعىانًيهىا  القوؿ الثاين : أم :
 .كىًقيلى : مىٍعنىاهي : اٍلعىمىل هًبىا كىالطَّاعىة ًبكيلًٌ ًا٠ٍبهىا ، كىاإٍلًٲبىاف هًبىا الى يػىٍقتىًضي عىمىبلن 
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عُب إحصاء ىذه التسعة كالتسعْب الذم يَبتب عليو دخوؿ ا١بنة ، ليس معُب ذلك أف تكتب يف رقاع شيخ ابن عثيمْب : مقاؿ ال
 مث تكرر حٌب ٙبفظ فقط ، كلكن معُب ذلك :

 اإلحاطة هبا لفظا . : أوالً 
 فهمها معُب . : اً اثني
 التعبد هلل ٗبقتضاىا ، كلذلك كجهاف : : اً اثلث

ّللًًَّ اأٍلى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى فىاٍدعيوهي هًبىا )تدعو هللا هبا ؛ لقولو تعاذل الوجو األكؿ : أف  أبف ٘بعلها كسيلة إذل مطلوبك ، فتختار االسم  (كى
ا٤بناسب ٤بطلوبك ، فعند سؤاؿ ا٤بغفرة تقوؿ : اي غفور ، كليس من ا٤بناسب أف تقوؿ : اي شديد العقاب اغفر رل ، بل ىذا يشبو 

 من عقابك . تقوؿ : أجريناالستهزاء ، بل 
الوجو الثاين : أف تتعرض يف عبادتك ٤با تقتضيو ىذه األ٠باء ؛ فمقتضى الرحيم الرٞبة ، فاعمل العمل الصاحل الذم يكوف جالبا 

 ا .لرٞبة هللا ، كمقتضى الغفور ا٤بغفرة ، إذا افعل ما يكوف سببا يف مغفرة ذنوبك ، ىذا ىو معُب إحصائه
 أف نسمي هللا إال ٗبا ٠بى بو نفسو أك ٠بى بو رسولو  ة ، ال ٯبوزأ٠باء هللا توقيفي . 

 لقولو تعاذل : )كىأىف تػىقيوليوٍا عىلىى اّللًٌ مىا الى تػىٍعلىميوفى( .كإثبات اسم هلل دل يسم بو نفسو ىذا من القوؿ عليو ببل علم .
  دل يسم بو نفسو من قفو ما ليس لنا بو علم .: )كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه( كإثبات اسم هلل كلقولو 
( كا٢بسُب البالغة يف ا٢بسن كمالو ، كأنت إذا ٠بيت هللا ابسم ، فليس عندؾ أنو بلغ كماؿ  كلقولو  ّلًلًٌ األى٠ٍبىاء ا٢بٍيٍسُبى : )كى

 ا٢بسن ، بل قد تسميو ابسم تظن أنو حسن ، كىو سيء ليس ٕبسن .
 كلوال ذلك دل تكن حسُب .،  اسم يتضمن الصفة الٍب اشتق منها أ٠باء هللا مشتقة ، أم أف كل 

 يضمن صفة ا٣بلق .اخلالؽ : 
 يتضمن صفة العلم .العليم : 

 يتضمن صفة السمع .السميع : 
 أم : فادعوه بتلك األ٠باء ، كأف تقوؿ : اي رٞبن ارٞبنا ، اي رزاؽ ارزقِب . ( فَاْدُعوُه هِبَا)  
( معناه اتركوا: كصيغة األمر ىنا للتهديد على التحقيق،  )ذركاٍ  ( ْلِحُدوَف ِف َأَْسَ ئِِو َسُيَْبَزْوَف َما َكانُوْا يَػْعَمُلوَف َوَذُروْا الَِّذيَن يػُ )  

كقد تقرر يف فن األصوؿ يف مباحث األمر، كيف فن ا٤بعاين: أفَّ من الصيغ الٍب أتيت ٥با )افٍػعىل( أهنا أتيت للتهديد كالتحقيق أف 
 ( . سىييٍجزىٍكفى مىا كىانيوٍا يػىٍعمىليوفى  ) بدليل قولو(  كىذىريكٍا الًَّذينى يػيٍلًحديكفى يف أى٠ٍبىآئًوً )  ىنا للتهديد، كىو قولوالصورة 

 كىو أنواع:ا ، اإل٢باد يف أ٠باء هللا تعاذل ىو ا٤بيل هبا عما ٯبب فيه 
كما فعل أىل التعطيل من ا١بهمية كغّبىم. كإ٭با كاف ذلك   : أف ينكر شيئا منها أك ٩با دلت عليو من الصفات كاألحكاـ،األوؿ

 إ٢بادا لوجوب اإلٲباف هبا كٗبا دلت عليو من األحكاـ كالصفات البلئقة ابهلل، فإنكار شيء من ذلك ميل هبا عما ٯبب فيها.
يو معُب ابطل ال ٲبكن أف : أف ٯبعلها دالة على صفات تشابو صفات ا٤بخلوقْب، كما فعل أىل التشبيو، كذلك ألف التشبالثاين

 تدؿ عليو النصوص، بل ىي دالة على بطبلنو، فجعلها دالة عليو ميل هبا عما ٯبب فيها.
: أف يسمى هللا تعاذل ٗبا دل يسم بو نفسو، كتسمية النصارل لو: )األب(، كتسمية الفبلسفة إايه )العلة الفاعلة(، كذلك الثالث

هللا تعاذل ٗبا دل يسم بو نفسو ميل هبا عما ٯبب فيها، كما أف ىذه األ٠باء الٍب ٠بوه هبا  ألف أ٠باء هللا تعاذل توقيفية، فتسمية
 نفسها ابطلة، ينزه هللا تعاذل عنها.
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: أف يشتق من أ٠بائو أ٠باء لؤلصناـ، كما فعل ا٤بشركوف يف اشتقاؽ العزل من العزيز، كاشتقاؽ البلت من اإللو على أحد الرابع
ّللًًَّ األى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى فىاٍدعيوهي هًبىا)أصنامهم، كذلك ألف أ٠باء هللا تعاذل ٨بتصة بو، لقولو تعاذل: القولْب، فسموا هبا   (.كى

 ألف هللا تعاذل ىىدَّدى ا٤بلحدين بقولو ،  .(ليوفى كىذىريكا الًَّذينى يػيٍلًحديكفى يف أى٠ٍبىائًًو سىييٍجزىٍكفى مىا كىانيوا يػىٍعمى )  كاإل٢باد ٔبميع أنواعو ٧بـر
 كمنو ما يكوف شركا أك كفرنا حسبما تقتضيو األدلة الشرعية.

 الفوائد :
 إثبات األ٠باء ا٢بسُب هلل تعاذل . -ُ
 أف أ٠باء هللا كلها حسُب ، ابلغة يف ا٢بسن كمالو . -ِ
 ال ٯبوز تسمية هللا ابسم دل يسم هللا بو أك رسولو .-ّ
 مشركعية دعاء هللا أب٠بائو ا٢بسُب .-ْ
 رمي اإل٢باد يف أ٠باء هللا .ٙب -ٓ
 ( . (َٔٛٔوشِلَّْن َخَلْقَنا ُأمٌَّة يَػْهُدوَف اِبحْلَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوَف )) 

 [ . ُُٖ] األعراؼ : 
------------ 

 أم : يعملوف بو ، (َوشِلَّْن َخَلْقَنا ُأمٌَّة يَػْهُدوَف اِبحْلَقِّ ) 
 ف.أم : كابلعمل بو يعدلو  ( َوِبِو يَػْعِدُلوفَ ) 

 كىبًًو يػىٍعًدليوفى( بْب الناس يف أحكامهم إذا حكموا يف األمواؿ كالدماء كا٢بقوؽ كا٤بقاالت، كغّب ذلك،  قاؿ السعدي( :
كىؤالء ىم أئمة ا٥بدل، كمصابيح الدجى، كىم الذين أنعم اّلٌل عليهم ابإلٲباف كالعمل الصاحل، كالتواصي اب٢بق كالتواصي 

رتبتهم تلي مرتبة الرسالة، كىم يف أنفسهم مراتب متفاكتة كل ٕبسب حالو كعلو منزلتو، ابلصرب، كىم الصديقوف الذين م
 فسبحاف من ٱبتص برٞبتو من يشاء، كاّلٌل ذك الفضل العظيم.

أعاد هللا تعاذل ىذا فلما  ( كىًمن قػىٍوـً ميوسىى أيمَّةه يػىٍهديكفى اب٢بق كىًبًو يػىٍعًدليوفى ) اعلم أنو تعاذل ذكر يف قصة موسى قولو  قاؿ الرازي :
 . الكبلـ ىهنا ٞبلو أكثر ا٤بفسرين على أف ا٤براد منو قـو دمحم 

 : ىذه آية تتضمن ا٣برب عن قـو ٨بالفْب ٤بن تقدـ ذكرىم يف أهنم أىل إٲباف كاستقامة كىداية ، كظاىر لفظ  قاؿ ابن عطية
اعة ، قاؿ النحاس : فبل ٚبلو الدنيا يف كقت من ىذه اآلية يقتضي كل مؤمن كاف من لدف آدـ عليو السبلـ إذل قياـ الس

 األكقات من داع يدعو إذل ا٢بق.
كركم يف ذلك حديث ،  قاؿ القاضي ابو دمحم : سواء بعد صوتو أك كاف خامبلن ، كركم عن كثّب من ا٤بفسرين أهنا يف أمة دمحم 

 ى .ىذه اآلية لكم ، كقد تقدـ مثلها لقـو موس :قاؿ  رسوؿ هللا 
 دٌلت اآلية على أف هللا عز كجل ال ٱبيًٍلي الدنيا يف كقت من األكقات من داعو يدعيو إذل ا٢بق.:  لقرطيبقاؿ ا 

 الفوائد :
 كجود طائفة من أىل ا٣بّب يف كل زماف كمكاف . -ُ
 كما أف ىناؾ كثّبان من أىل الشر فهناؾ من أىل ا٣بّب .-ِ
 حكمة هللا تعاذل يف كجود ا٣بّب كالشر .-ّ
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ْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموَف )َوالَّ )   ( (ٖٛٔ( َوُأْمِلي ذَلُْم ِإفَّ َكْيِدي َمِتنٌي )ِٕٛٔذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ
 [ . ُّٖ -ُِٖ] األعراؼ : 

---------------- 
 من أىل مكة كغّبىم .(  َوالَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا) 
 قْب: تطلق اآلية على اآلية الكونية القدريٌة، كىي من اآلية ٗبعُب: العبلمة، كىي ما نصبو هللا )جل كاآلية يف القرآف تطلق إطبل

ًإفَّ يًف خىٍلًق السَّمىاكىاًت )  كعبل( من آايتو جاعبلن ٥با عبلمات على كماؿ قدرتو، كأنٌو الربُّ كحده، ا٤بعبود كحده، كقولو
تو ... كىاألىٍرًض كىاٍخًتبلىًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّ   أم: لعبلمات كدالالت كاضحات على أنو الرب ا٤بستحق أٍف ييعبد كحده. (هىاًر آلايى

 اإلطبلؽ الثاين: تطلق اآلية يف القرآف على اآلية الشرعية الدينٌية، كآايت ىذا القرآف العظيم، كىو ا٤براد ىنا.
ا عبلمة على صدؽ من جاء هبا، ٤با تضٌمنتو من اإلعجاز، كاآلية الشرعية الدينية قاؿ بعض العلماء: ىي من العبلمة أيضنا؛ ألهن

 أك ألف فيها عبلمات تعرؼ هبا مبادئها كمقاطعها.
ْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموَف  ) سنأخذىم قليبل ، قليبل ، كنقرهبم من ا٥ببلؾ من حيث ال يشعركف ، قاؿ أم :  (َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ

م ، فيظنوا أهنا لطف من هللا تعاذل هبم ، فيزدادكا بطرا كاهنماكا يف الغى ، حٌب ٙبق عليهم  البيضاكم : كذلك أبف تتواتر عليهم النع
 ب .كلمة العذا

 تًنىا سىنىٍستىٍدرًجيهيٍم ًمٍن حىٍيثي ال يػىٍعلىميوفى  : قولو تعاذل ) قاؿ ابن كثري كمعناه: أنو يفتح ٥بم أبواب الرزؽ  (كىالًَّذينى كىذَّبيوا ًَبايى
فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا ًبًو فػىتىٍحنىا )  يف الدنيا، حٌب يغَبكا ٗبا ىم فيو كيعتقدكا أهنم على شيء، كما قاؿ تعاذل ككجوه ا٤بعاش

ىيٍم بػىٍغتىةن فىًإذىا ىيٍم ميٍبًلسيوفى * فػىقيطً  ٍلقىٍوـً الًَّذينى ظىلىميوا كىا٢بٍىٍمدي ّللًًَّ عى دىاًبري اعىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىٌبَّ ًإذىا فىرًحيوا ٗبىا أيكتيوا أىخىٍذانى
 ( .رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى 

أم: من ا٤بكاف الذم ال يعلموف أاٌن سنستدرجهم، بل ىم يظنوف أف تلك النعم مسابقة ٥بم  ( مًٌٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى قولو تعاذل ) 
دُّىيم ًبًو ًمن مَّاؿو كىبىًنْبى )  يف ا٣بّبات، كأهنم ينالوف بعد ذلك أحسن منو، كما قاؿ جل كعبل نيسىارًعي ٥بىيٍم يًف  .أىٰبىٍسىبيوفى أى٭بَّىا ٭بًي

 ( .ا٣بٍىيػٍرىاًت بىل الى يىٍشعيريكفى 
 للظادل حٌب إذا أخذه دل يفلتو يكأمهلهم مث أخذىم أخذ عزيز مقتدر ، كما يف ا٢بديث الشريف " إف هللا ليمل:  مأ (َوُأْمِلي ذَلُْم  )
. 
 أم: أيٍمًهليهيم حٌب يظنوا أهنم ال يؤخذكف كال يعاقبوف، فيزدادكف كفرا كطغياان، كشرا إذل شرىم،  (كىأيٍمًلي ٥بىيٍم  : ) سعديقاؿ ال

أم: قوم  (ًإفَّ كىٍيًدم مىًتْبه  ) كبذلك تزيد عقوبتهم، كيتضاعف عذاهبم، فيضركف أنفسهم من حيث ال يشعركف، ك٥بذا قاؿ
 بليغ.

 ف .أخذم كعقايب قوم شديد ، كإ٭با ٠باه " كيدا " ألف ظاىره إحساف كابطنو خذال:  مأ (ِتنٌي ِإفَّ َكْيِدي مَ ) 
 : الكيد: يف لغة العرب معناه: ا٤بكر، كىو أف يكوف الفاعل يبطن غّب ما يظهر، ك٠بى هللا ىذا االستدراج   قاؿ الشنقيطي

 . كيستدرجهم إذل ا٤بوت كالعذاب الدائم الذم ٱبلدكف فيو كيدنا ألف ظاىره إنعاـ كإغداؽ نعم كابطنو استدراج يستدنيهم بو
بٌْب هللا )جل كعبل( يف ىذه اآلية أنٌو يستدرج الكافرين فيغدؽ عليهم نعمو كىم يصركف على الكفر كقاؿ الشنقيطي رٞبو هللا : 

جل كعبل( يف غفلتهم بعذابو بو، حٌب تبطرىم النعم كتتزايد غفلتهم، فيستمركا على ذلك حٌب تنتهي آجا٥بم فيأخذىم هللا )
 كإىبلكو مث يصّبكف إذل النار.
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ىيم بػىٍغتىةن فىًإذىا ىيم مٍُّبًلسيوفى )فػىلىمَّا نىسيوٍا مىا ذيكًٌريكٍا ًبًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىٌبَّ ًإذىا فىرًحيوٍا ٗبىا أيكتيوٍا أىخىذٍ قاؿ تعاذل )  ( ْْانى
 ( . ٍلقىٍوـً الًَّذينى ظىلىميوٍا كىا٢بٍىٍمدي ّلًلًٌ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى فػىقيًطعى دىاًبري ا

 أم : فلما تركوا كأعرضوا عما جاءىم من التذكّب كجعلوه كراء ظهورىم .(  فَػَلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبو)  
 (فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُكلِّ َ ْيءٍ ) فعلهم فالنسياف ىنا الَبؾ، ألف النسياف لو كاف على حقيقتو دل يؤاخذكا بو ، إذ ليس ىو من 

أم: فتحنا عليهم أبواب الرزؽ كالرخاء كاألنعاـ كمن كل ما ٱبتاركف ، استدراجان منو تعاذل كإمبلء ٥بم ، عياذان ابهلل من مكره ، 
بُّ اٍلفىرًًحْبى )فرح بطر كمرح ، كىذا الفرح ا٤بذمـو كما قاؿ تعاذل ( َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا)ك٥بذا قاؿ  ( كىو الفرح على ًإفَّ اّللَّى ال ٰبًي

ىيٍم بػىٍغتىةن أم : ٗبا أعطوا من األمواؿ كاألكالد كاألرزاؽ ) ( ِبَا ُأوُتوا) ا٤بعصية   أم استأصلناىم كسطوان هبم. (أىخىٍذانى
 أم : فجأة ، أىلكناىم من غّب مقدمات .( َأَخْذََُّىْم بَػْغَتًة ) 
 من العذاب ، أف يؤخذكا على غرة كغفلة كطمأنينة ، ليكوف أشد لعقوبتهم كأعظم ٤بصيبتهم . كىذا أشد ما يكوف 
 آيسوف من كل خّب .(  فَِإَذا ُىْم ُمْبِلُسوفَ ) 

قاؿ ) إذا رأيت هللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيو ما ٰبب ، فإ٭با ىو استدراج ، مث تبل  عن عقبة بن عامر . عن النيب 
ىي :   رسوؿ هللا  ( . ٍم بػىٍغتىةن فىًإذىا ىيٍم ميٍبًلسيوفى فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا ًبًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىٌبَّ ًإذىا فىرًحيوا ٗبىا أيكتيوا أىخىٍذانى

 قاؿ ا٢بسن : مكىر ابلقـو كرب الكعبة ، أعطيوا حاجتهم مث أخذكا .
  عليو فلم ير أنو ٲبكر بو فبل رأم لو .كقاؿ ا٢بسن : من كٌسع هللا

 الفوائد :
 ٙبرمي التكذيب َبايت هللا . -ُ
 هتديد ا٤بكذبْب َبايت هللا . -ِ
 أف هللا عز كجل يستدرج ا٤بكذبْب كينعم عليهم حٌب أيخذىم أخذ عزيز مقتدر . -ّ
 شدة عقوبة هللا .-ْ
 أف هللا ٲبهل كال يهمل . -ٓ
 عدائو .شدة كيد هللا كمكره أب -ٔ
 ( . (َٗٛٔأَوََلْ يَػتَػَفكَُّروْا َما ِبَصاِحِبِهم مِّن ِجنٍَّة ِإْف ُىَو ِإالَّ َنِذيٌر مُِّبنٌي ))  

 [ . ُْٖ] األعراؼ : 
------------ 

 . ىؤالء ا٤بكذبوف َبايتنا ( َأَوََلْ يَػتَػَفكَُّروا )  
 .التفكر: ىو أٍف ييعمل اإلنساف فكره حٌب يدرؾ حقيقة الشيء 
ا  ( ا ِبَصاِحِبِهمْ مَ  )   .صلوات هللا كسبلمو عليو -يعِب ٧بمدن
 . أم: ليس بو جنوف، بل ىو رسوؿ هللا حقنا دعا إذل حق ( ِمْن ِجنَّةٍ  ) 
 م يعرفونو أم: أىكى دلٍى يػيٍعًمليوا أفكارىم، كينظركا: ىل يف صاحبهم الذ(  أىكىدلٍى يػىتػىفىكَّريكٍا مىا ًبصىاًحًبًهم مًٌن ًجنَّةو : )  قاؿ السعدي

كال ٱبفى عليهم من حالو شيء، ىل ىو ٦بنوف؟ فلينظركا يف أخبلقو كىديو، كدلو كصفاتو، كينظركا يف ما دعا إليو، فبل 
ٯبدكف فيو من الصفات إال أكملها، كال من األخبلؽ إال أٛبها، كال من العقل كالرأم إال ما فاؽ بو العا٤بْب، كال يدعو إال 
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 ن كل شر.لكل خّب، كال ينهى إال ع
 أفبهذا اي أكرل األلباب من جنة؟ أـ ىو اإلماـ العظيم كالناصح ا٤ببْب، كا٤باجد الكرمي، كالرءكؼ الرحيم؟

 ( .كىمىا صىاًحبيكيٍم ٗبىٍجنيوفو  ) كما قاؿ تعاذل
تػىتػىفىكَّريكا مىا ًبصىاًحًبكيٍم ًمٍن ًجنَّةو ًإٍف ىيوى ًإال نىًذيره لىكيٍم بػىٍْبى يىدىٍم  قيٍل ًإ٭بَّىا أىًعظيكيٍم ًبوىاًحدىةو أىٍف تػىقيوميوا ّللًًَّ مىثٍػُبى كىفػيرىادىل مثيَّ )  كقاؿ تعاذل 

أم: ٦بتمعْب  (مىثٍػُبى كىفػيرىادىل  )يقوؿ إ٭با أطلب منكم أف تقوموا هلل قياما خالصا هلل، ليس فيو تعصب كال عناد، ( عىذىابو شىًديدو 
ا الذم جاءكم ابلرسالة من هللا: أبو جنوف أـ ال؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك، ابف لكم كظهر أنو يف ىذ (مثيَّ تػىتػىفىكَّريكا  )كمتفرقْب، 
 حقنا كصدقنا.  رسوؿ هللا

 . أم: ظاىر ٤بن كاف لو قلب كلب يعقل بو كيعي بو ( ِإْف ُىَو ِإال َنِذيٌر ُمِبنيٌ  )
 يضاحان ال يصل إذل غّبه ، كمن أدلة ذلك عجز ا٣بلق عن موضح للطريق إ: أم( ًإال نىًذيره ميًبْبه : قولو تعاذل ) قاؿ البقاعي

معارضة شيء ٩با أييت بو من أنو أحسن الناس خىلقان كأعبلىم خيلقان كأفضلهم عشرة كأرضاىم طريقة كأعد٥بم سّبة كأطهرىم 
 سريرة كأشرفهم عمبلن كأحكمهم علمان كأرصنهم رأاين كأعظمهم عقبلن كأشدىم أمانة كأظهرىم نببلن.

 ائد :الفو 
 . تزكية هللا لنبيو  -ُ
 من أكمل الناس أخبلقان كىداين . أف كل من أتمل كتفكر علم أف الرسوؿ  -ِ
 أف أعداء الدعاك يتهموهنم اب١بنوف . -ّ
 سنة هللا يف أعداء الرسل يلصقوف هبم كل عيب ) أتواصوا بو بل ىم قـو طاغوف ( . -ْ
 . منذر موضح للحق مقيم للحجة أف الرسوؿ  -ٓ
َرَب َأَجُلُهْم فَِبَأيِّ َحِديٍث َأَوَلَْ يَنَُُّروْا ِف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما َخَلَق اَّللَُّ ِمن َ ْيٍء َوَأْف َعَسى َأف َيُكوَف َقِد اقْػتػَ ) 

 ( . (ِِٙٛٔنِْم يَػْعَمُهوَف )( َمن ُيْضِلِل اَّللَُّ َفاَل َىاِدَي َلُو َوَيَذرُُىْم ِف طُْغَيا٘ٛٔبَػْعَدُه يُػْؤِمُنوَف )
 [ . ُٖٔ -ُٖٓ] األعراؼ : 

---------------- 
 نظر أتمل كتدبر كتعقل .( َأَوََلْ يَنَُُّروْا ) 
  : بناء عظمة كمبالغة (ملكوت  )أيضان توبيخ للكفار كتقرير ، كالنظر ىنا ابلقلب عربة كفكران ، ك ىذاقاؿ ابن عطية 
أم : ملك هللا كسلطانو يف السماكات كاألرض الذم يدؿ على عظمة هللا ككماؿ القدرة ، ( َواأَلْرِض ِف َمَلُكوِت السََّماَواِت ) 

 كاالستفهاـ لئلنكار كالتوبيخ .
  : نكار ترؽ يف اإل( أىكىدلٍى يػىٍنظيريكا يف مىلىكيوًت السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا خىلىقى اّللَّي ًمٍن شىٍيءو  قولو تعاذل )قاؿ ابن عا ور

إذل اإلنكار كالتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما ىو  . كالتعجيب من حا٥بم يف إعراضهم عن النظر يف حاؿ رسو٥بم
أكضح من ذلك كأعم ، كىو ملكوت السموات كاألرض ، كما خلق هللا من شيء ٩با ىو آايت من آايت كحدانية اّللَّ تعاذل 

 إذل اإلٲباف هبا. الٍب دعاىم الرسوؿ 
 م .العظي ا٤بلكلكوت كا٤ب
 معطوؼ على ما قبلو ؛ أم كفيما خلق هللا من األشياء. (َوَما َخَلَق اَّللَُّ ِمن َ ْيٍء ) 
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أىفػىلىٍم ينظركا )كقولًًو تعاذل  (قيًل انظركا مىاذىا يف السماكات كاألرض)استدؿ هبذه اآلية كما كاف مثلها من قولو تعاذل قاؿ القرطيب : 
نىاىىاًإذلى السمآء فػىٍوقػى  من قاؿ ( كيف أىنفيًسكيٍم أىفىبلى تػيٍبًصريكفى )كقولًو  اآلية( أىفىبلى يىنظيريكفى ًإذلى اإلبل كىٍيفى خيًلقىتٍ )كقولًو  (هيٍم كىٍيفى بػىنػىيػٍ

 بوجوب النظر يف آايتو كاالعتبار ٗبخلوقاتو.
 اآلية. (ٍم قػيليوبه الَّ يػىٍفقىهيوفى هًبىا ٥بىي  )قالوا : كقد ذـ هللا تعاذل من دل ينظر ، كسلبهم االنتفاع ٕبواسهم فقاؿ 

 كدل يقتصر على ذكر النظر يف ا٤بلكوت بل نبو على أٌف كل فرد من ( كما خلق هللا من شيء : قولو تعاذل )  قاؿ أبو حياف
 ا٤بوجودات ٧بل للنظر كاالعتبار كاالستدالؿ على الصانع ا٢بكيم ككحدانيتو كما قاؿ الشاعر :

 . . .تدٌؿ على أنو الواحد كيف كل شيء لو آية
 م يعِب : قد دان ىبلكه (أىف يىكيوفى قىًد اقَبب أىجىليهيٍم  )عِب : كينظركا يف أف عسى ي (َأْف َعَسى َأف َيُكوَف َقِد اقْػتَػَرَب َأَجُلُهْم ) وَ 
 ب فيموتوا على الكفر كا٤بعُب كلعل أجلهم يكوف قد اقَب ( كأف عسى أف يكوف قد اقَبب أجلهم : قولو تعاذل )  قاؿ اخلازف

قبل أف يؤمنوا فيصّبكا إذل النار كإذا كاف األمر كذلك كجب على العاقل ا٤ببادرة إذل التفكر كاالعتبار كالنظر ا٤بؤدم إذل الفوز 
 م .ابلنعيم ا٤بقي

 ك .كمعُب النظر يف توقع اقَباب األجل ، التخوؼي من ذل:  وقاؿ ابن عا ور 
الضمّب يرجع إذل ما تقٌدـ من التفكر كالنظر يف األمور ا٤بذكورة ، أم فبأٌم حديث بعد ىذا ( يُػْؤِمُنوَف فَِبَأيِّ َحِديٍث بَػْعَدُه ) 

،  كقيل حملمد ، ا٢بديث ا٤بتقدـ بيانو يؤمنوف؟ كيف ىذا االستفهاـ من التقريع كالتوبيخ ما ال يقادر قدره ؛ كقيل الضمّب للقرآف
 كقيل لؤلجل ا٤بذكور قبلو.

يقوؿ تعاذل: من كيًتب عليو الضبللة فإنو ال يهديو أحد، كلو نظر لنفسو فيما نظر، فإنو ال ٯبزم   ( ِل اَّللَُّ َفاَل َىاِدَي َلوُ َمن ُيْضلِ ) 
ئنا  ان )عنو شيئ يػٍ ًٍلكى لىوي ًمنى اّللًَّ شى نػىتىوي فػىلىٍن ٛبى تي قيًل اٍنظيريكا مىاذىا يف السَّ  ) قاؿ تعاذل (كىمىٍن ييرًًد اّللَّي ًفتػٍ مىاكىاًت كىاألٍرًض كىمىا تػيٍغًِب اآلايى

 ( .كىالنُّذيري عىٍن قػىٍوـو ال يػيٍؤًمنيوفى 
 أم : يَبكهم يف ضبللتهم يَبددكف. (َوَيَذرُُىْم ِف طُْغَياِِنِْم يَػْعَمُهوَف  )

 الفوائد :
 ا٢بث على النظر كالتأمل كالتفكر يف خلق هللا تعاذل . -ُ
 ى أف هللا ىو الواحد ا٤بستحق للعبادة .أف كل شيء يف الكوف يدؿ عل -ِ
 فضل التفكر يف خلق السماكات كاألرض . -ّ
 على اإلنساف أف يتفكر كيتأمل كٰبرص على ما ينفعو قبل دنو أجلو . -ْ
 عظمة ىذا القرآف . -ٓ
 أف من دل يؤمن هبذا القرآف الواضح ، ا٤بعجز ، فبماذا يؤمن ؟ -ٔ
َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ اَل غُلَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُىَو ثَػُقَلْت ِف السََّماَواِت  َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعةِ )   َف ُمْرَساَىا ُقْل ِإظلَّ َواأْلَْرِض اَل َأايَّ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد اَّللَِّ َوَلِكنَّ  َها ُقْل ِإظلَّ  ( .( َٚٛٔأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموَف ) ََتْتِيُكْم ِإالَّ بَػْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيّّ َعنػْ
 [ . ُٕٖ] األعراؼ : 

------------ 
قيل: نزلت يف قريش. كقيل: يف نفر من اليهود. كاألكؿ  ( يىٍسأىليكى النَّاسي عىًن السَّاعىةً  ) كما قاؿ تعاذل ( َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعةِ ) 
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كىيػىقيوليوفى مىٌبى ىىذىا  ) كقت الساعة، استبعادنا لوقوعها، كتكذيبنا بوجودىا؛ كما قاؿ تعاذل أشبو؛ ألف اآلية مكية، ككانوا يسألوف عن
تيٍم صىاًدًقْبى  ا٢بٍىقُّ أىال ًإفَّ يىٍستػىٍعًجلي هًبىا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى هًبىا كىالًَّذينى آمىنيوا ميٍشًفقيوفى ًمنػٍهىا كىيػىٍعلىميوفى أىنػَّهىا  ) ، كقاؿ تعاذل( اٍلوىٍعدي ًإٍف كينػٍ

 ( . الًَّذينى ٲبيىاريكفى يف السَّاعىًة لىًفي ضىبلؿو بىًعيدو 
َف ُمْرَساَىا  )  أم : مٌب زماهنا .( َأايَّ
َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ اَل غُلَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُىوَ )  علمها إذل هللا تعاذل؛ إذا سئل عن كقت الساعة، أف يريدَّ  أمر تعاذل نبيو  ( ُقْل ِإظلَّ

 إال ىو تعاذل؛  فإنو ىو الذم ٯبليها لوقتها، أم: يعلم جلية أمرىا، كمٌب يكوف على التحديد، ]أم[ ) ال يعلم ذلك أحد
ات كاألرض قاؿ: ثقل علمها على أىل السماك  ( ثػىقيلىٍت يًف السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض قاؿ قتادة )  ( ثَػُقَلْت ِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ  )

 أهنم ال يعلموف.
 أم : فجأة .(  اَل ََتْتِيُكْم ِإالَّ بَػْغَتةً  )
َها )  . ، كقد أخفى هللا علمها على خلقو كأنك عادل هبا ( َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيّّ َعنػْ
َا ِعْلُمَها ِعْنَد اَّللَِّ    . الٍب استأثر هبا عبلـ الغيوب ال يعلم كقتها إال هللا ألهنا من األمور الغيبية مأ(  ُقْل ِإظلَّ
ال يعلموف السبب الذم ألجلو أخفيت ! قاؿ اإلماـ الفخر : كا٢بكمة يف اخفاء الساعة  مأ (ولكن أكثر الناس ال يعلموف  )

 عن العباد ، أهنم إذا دل يعلموا مٌب تكوف ، كانوا على حذر منها ، فيكوف ذلك أدعى إذل الطاعة ، كأزجر عن ا٤بعصية .
 ث الساعة :مباح 

٠بيت القيامة ابلساعة لوقوعها بغتة ، أك ألف حساب ا٣بلق يقضي فيها يف ساعة كاحدة فسمي ابلساعة ٥بذا السبب أك أواًل : 
 ألهنا على طو٥با كساعة كاحدة عند ا٣بلق.

 كالساعة تطلق على ثبلثة معاف : اثنياً :
 متو ، لدخولو يف عادل اآلخرة .: كىي موت اإلنساف ، فمن مات فقد قامت قياالساعة الصغرى 
: كىي موت أىل القرف الواحد ، كيؤيد ذلك ما ركتو عائشة قالت ) كاف األعراب إذا قدموا على رسوؿ هللا  والساعة الوسطى

  سألوه عن الساعة : مٌب الساعة ؟ فنظر إذل أحدث إنساف منهم ، فقاؿ : إف يعش ىذا دل يدركو ا٥بـر ، قامت عليكم
 ركاه مسلم . أم : موهتم ، كا٤براد ساعة ا٤بخاطبْب .ساعتكم ( 

 كىي بعث الناس من قبورىم للحساب كا١بزاء .والساعة الكربى : 
يىٍسأىليكى ( ككقولو تعاذل ) يىٍسأىلونىكى عىًن السَّاعىةً كإذا أطلقت الساعة يف القرآف ، فا٤براد هبا القيامة الكربل كقولو تعاذل ) اثلثًا :

 ( . اقٍػتػىرىبىًت السَّاعىةي كىاٍنشىقَّ اٍلقىمىري ( ككقولو تعاذل )   السَّاعىةً  النَّاسي عىنً 
 ال يعلم مٌب قياـ الساعة إال هللا . رابعاً :

 .أم ال يعلم الوقت الذم فيو ٰبصل قياـ القيامة إال هللا سبحانو  ( قيٍل ًإ٭بَّىا ًعٍلميهىا ًعٍندى رىيبًٌ ) قاؿ تعاذل 
 ( .  ًعندىهي ًعٍلمي الساعةًإفَّ هللاقاؿ تعاؿ ) ك 
 ( . ًإفَّ الساعة ءاتًيىةه الى رىٍيبى ًفيهىااؿ تعاذل ) كق 

 ( . ًإفَّ الساعة ءاتًيىةه أىكىادي أيٍخًفيهىااؿ تعاذل ) كق
 .: " ليس ا٤بسؤكؿ عنها أبعلم من السائل  كقاؿ : مٌب الساعة فقاؿ  ك٤با سأؿ جربيل رسوؿ هللا  

 بة :لكن ىي قريخامساً : 
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 قاؿ تعاذل ) اقٍػتػىرىبى لًلنَّاًس ًحسىابػيهيٍم كىىيٍم يًف غىٍفلىةو ميٍعرًضيوفى ( . 
 كقاؿ تعاذل ) اقٍػتػىرىبىًت السَّاعىةي كىاٍنشىقَّ اٍلقىمىري ( .

 السبب يف إخفائها :  سادساً :
كانوا على حذر منها ، فيكوف ذلك أدعى قاؿ احملققوف : كالسبب يف إخفاء الساعة عن العباد ؟ أهنم إذا دل يعلموا مٌب تكوف ،  

 ة .إذل الطاعة ، كأزجر عن ا٤بعصي
 أف للساعة عبلمات تدؿ على قرهبا .: سابعاً 

 كعبلمات الساعة تنقسم إذل قسمْب :
 أ راط صغرى .

، كالتطاكؿ يف كىي الٍب تتقدـ الساعة أبزماف متطاكلة ، كتكوف من نوع ا٤بعتاد ، كقبض العلم ، كظهور ا١بهل ، كشرب ا٣بمر 
 البنياف .

 أ راط كربى .
كىي األمور العظاـ الٍب تظهر قرب قياـ الساعة ، كتكوف غّب معتادة الوقوع ، كظهور الدجاؿ ، كنزكؿ عيسى، كخركج أيجوج 

 كمأجوج ، كطلوع الشمس من مغرهبا .
 الفوائد :

 أف علم الساعة ال يعلمو إال هللا تعاذل . -ُ
 إثبات الساعة . -ِ
 ف أم حديث يدؿ على ٙبديد موعد الساعة ال يصح .أ -ّ
 ال يعلم الغيب . أف الرسوؿ  -ْ
 َن اخْلرَْيِ َوَما َمسَِِّنَ السُّوُء ِإْف َأََّ ِإالَّ ُقْل اَل َأْمِلُك لِنَػْفِسي نَػْفًعا َواَل َضرِّا ِإالَّ َما َ اَء اَّللَُّ َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثَػْرُت مِ  ) 

 ( .( َٛٛٔنِذيٌر َوَبِشرٌي ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف )
 [ . ُٖٖ] األعراؼ : 

----------- 
أمره هللا تعاذل أف يفٌوض األمور إليو، كأف ٱبرب عن نفسو أنو ال يعلم (  ُقْل اَل َأْمِلُك لِنَػْفِسي نَػْفًعا َواَل َضرِّا ِإالَّ َما َ اَء اَّللَُّ  )

ا . ًإال  ) ء من ذلك إال ٗبا أطلعو هللا عليو، كما قاؿ تعاذلالغيب، كال اطبلع لو على شي عىادلي اٍلغىٍيًب فىبل ييٍظًهري عىلىى غىٍيًبًو أىحىدن
ٍلًفًو رىصىدن  ٍيًو كىًمٍن خى  ا ( .مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو فىًإنَّوي يىٍسليكي ًمٍن بػىٍْبً يىدى

 كيف ا٤براد ابلنفع كالضر قوالف.:  قاؿ ابن اجلوزي 
ـٌ يف ٝبيع ما ينفع كيضر ، قالو ا١بمهور.حدعلا أ  : أنو عا

 : أف النفع : ا٥بدل ، كالضَّر : الضبللة ، قالو ابن جريج. والثاين
 كخص ىذا ا٤بقوؿ ابإلخبار عن حاؿ الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ٫بو معرفة الغيب ليقلع من عقوؿ :  قاؿ ابن عا ور

لصفة النبوة ، إعبلانن للمشركْب ابلتزاـ أنو ال يىعلم الغيب ، كأف ذلك ليس بطاعن يف نبوتو ا٤بشركْب توىمى مبلزمة معرفة الغيب 
حٌب يستٍيئسوا من ٙبديو بذلك ، كإعبلمان للمسلمْب ابلتمييز بْب ما تقتضيو النبوة كما ال تقتضيو ، كلذلك نفى عن نفسو 
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 غّبه إالٌ ما شاء هللا. معرفة أحوالو ا٤بغٌيبة ، فضبلن على معرفة ا٤بغيبات من أحواؿ
 اختلفوا يف ا٤براد من ىذا ا٣بّب.(  َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثَػْرُت ِمَن اخْلرَْيِ ) 
 ا٤بعُب لو كنت أعلم ما يريد هللا عز كجل مِب من قبل أف يعٌرًفًنيو لفعلتو.:  قاؿ القرطيب 

 لقاتلت فلم أغلب.كقيل : لو كنت أعلم مٌب يكوف رل النصر يف ا٢برب 
 كقاؿ ابن عباس : لو كنت أعلم سنة ا١بدب ٥بيأت ٥با يف زمن ا٣بصب ما يكًفيِب.

 كقيل : ا٤بعُب لو كنت أعلم التجارة الٍب تنفق الشَبيتها كقت كسادىا.
 كقيل : ا٤بعُب لو كنت أعلم مٌب أموت الستكثرت من العمل الصاحل ؛ عن ا٢بسن كابن جيريج.

 كنت أعلم الغيب ألجىٍبتي عن كل ما أيسأؿي عنو.كقيل : ا٤بعُب لو  
 ككلو مراد ، كهللا أعلم.

 : قاؿ: ( كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى الٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى ا٣بٍىٍّبً  ) قاؿ عبد الرزاؽ، عن الثورم، عن منصور، عن ٦باىد  قاؿ ابن كثري
كاف دىٲبة. كيف ركاية: كاف إذا عمل  ف عمل رسوؿ هللا كفيو نظر؛ ألان ، لو كنت أعلم مٌب أموت، لعملت عمبل صا٢ب

فجميع عملو كاف على منواؿ كاحد، كأنو ينظر إذل هللا، عز كجل، يف ٝبيع أحوالو، اللهم إال أف يكوف ا٤برادي أف ، عمبل أثبتو 
 يرشد غّبه إذل االستعداد لذلك، كهللا أعلم.

 : لكل شيء استعداد من يعلم قدر ما  كألستعديب لعمل ٕبسب ما أييت كأخرب أنو لو كاف يعلم الغ...  قاؿ ابن عطية
يستعد لو ، كىذا لفظ عاـ يف كل شيء ، كقد خصص الناس ىذا فقاؿ ابن جريج ك٦باىد : " لو كنت أعلم أجلي 

أعلم الستكثرت من العمل الصاحل ". كقالت فرقة : أكقات النصر لتوخيتها ، كحكى مكي عن ابن عباس أف معُب لو كنت 
 السنة اجملدبة ألعددت ٥با من ا٤بخصبة.

( ما  )ٰبتمل كجهْب كبكليهما قيل ، أحدٮبا أف  (كما مسِب  )قاؿ القاضي أبو دمحم : كألفاظ اآلية تعم ىذا كغّبه ، كقولو 
 (كثرت من ا٣بّب الست) كالثاين أف يكوف الكبلـ مقطوعان ُت يف قولو ، أم ك٤با مسِب السوء  (الستكثرت  )معطوفة على قولو : 

 و .كابتدأ ٱبرب بنفي السوء عنو كىو ا١بنوف الذم رموه ب
 : فيو أربعة اقواؿ (كما مسِبى السوء  )قولو تعاذل  قاؿ ابن اجلوزي: 

 : أنو الفقر ، قالو ابن عباس.أحدىا 
 أنو كل ما يسوء ، قالو ابن زيد. والثاين :
 ا١بنوف ، قالو ا٢بسن. والثالث :
 يب ، قالو الزجاج.التكذ والرابع :

 فعلى قوؿ ا٢بسن ، يكوف ىذا الكبلـ مبتدأ ، كا٤بعُب : كما يب من جنوف إ٭با أان نذير ، كعلى ابقي األقواؿ يكوف متعلقان ٗبا قبلو.
 ىذا استئناؼ كبلـ ، أم ليس يب جنوف ؛ ألهنم نسبوه إذل ا١بنوف. ء(كىمىا مىسًَِّبى السو : قولو تعاذل ) قاؿ القرطيب 

 ت .ىو متصل ، كا٤بعُب لو علمتي الغيب ٤با مٌسِب سوءه ك٢بًذر  كقيل :
يبشركف من أطاع هللا كاتبع رضوانو اب٣بّبات ، كينذركف من خالف  ، ىذا مهمة الرسل( ِإْف َأََّ ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف ) 

 أمره ككذب رسلو ابلعقاب كالعذاب .
 كاإلنذار : اإلعبلـ ا٤بقركف ابلتخويف . كالتبشّب : اإلخبار ٗبا يسر ، 
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رًينى كىمينًذرًينى قاؿ تعاذل )  ( . كىمىا نػيٍرًسلي اٍلميٍرسىًلْبى ًإالَّ ميبىشًٌ
رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اّللًٌ حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل كقاؿ تعاذل )  ( .رُّسيبلن مُّبىشًٌ
رًينى كىمينًذرًينى فىمىٍن آمىنى كىأىصٍ كىمىا نػي كقاؿ تعاذل )  ( . لىحى فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى ػٍرًسلي اٍلميٍرسىًلْبى ًإالَّ ميبىشًٌ
ران كىنىًذيران كقاؿ تعاذل )  ( .ًإانَّ أىٍرسىٍلنىاؾى شىاًىدان كىميبىشًٌ

 : نا : ألف ا٤بقاـ خطاب ا٤بكذبْب ا٤بشركْب ، فالنذارة أعلق كإ٭با قدـ كصف النذير على كصف البشّب ، ى قاؿ ابن عا ور
 هبم من البشارة.

 الفوائد :
 ال يعلم الغيب . أف الرسوؿ  -ُ
 أنو ال ٲبلك النفع كالضر إال هللا . -ِ
 أف كظيفة الرسل التبشّب كاإلنذار . -ّ
 أف ا٥بداية بيد هللا . -ْ
َها فَػَلمَّا تَػَغشَّاَىا َٓتََلْت َٓتْاًل َخِفيًفا َفَمرَّْت بِِو فَػَلمَّا ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواحِ )   َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيػْ َدٍة َوَجَعَل ِمنػْ

تَػَنا َصاحِلًا لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن ) عُلَا َصاحِلًا ٜٛٔأَثْػَقَلْت َدَعَوا اَّللََّ رَبػَُّهَما لَِئْن َآتَػيػْ ََ عُلَا ( فَػَلمَّا آ ََ َجَعاَل لَُو ُ رََكاء ِفيَما آ
 (  (ٜٓٔفَػتَػَعاىَل اَّللَُّ َعمَّا ُيْشرُِكوَف )

 [ . َُٗ – ُٖٗ] األعراؼ : 
----------------- 

 . كىي آدـ ( ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة ) 
َها َزْوَجَها )   كىي حواء .( َوَجَعَل ِمنػْ
َها)  الزكج الٍب خيلقت منو كىي حواء؛ ألف الرجل يسكن إذل امرأتو كيطمئن إليها، كىذا السكوف  م: إذل تلكأ(  لَِيْسُكَن ِإلَيػْ

 وكالطمأنينة كاأللفة الٍب كانت من الرجل األكؿ للمرأة األكذل جعلو هللا سينة كونية قدرية يف ذريتهما كما أييت يف سورة الرـك يف قول
تًًو أىٍف خىلىقى لى )  نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍٞبىةن كىًمٍن آايى ٍن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًٌتىٍسكينيوا ًإلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ  ( . كيم مًٌ
 أم : جامعها .( فَػَلمَّا تَػَغشَّاَىا ) 
 من ذلك ا١بماع .( َٓتََلْت ) 
ا نطفة فػىعىلىقىة فمضغة يكوف خفيفنا كأهنا ليس إ٭با كصف ا٢بمل أبنو خفيف ألف ا٤برأة يف أكؿ حىبىلها ما داـ حىبىله (َٓتْاًل َخِفيًفا ) 

يف بطنها شيء، تذىب ك٘بيء كال ٘بد ثقبلن لو إذل حوارل ٟبسة أشهر، فبعد ستة أشهر يعظم ا١بنْب يف بطنها كتيثقل، كتكوف 
 ( . ٞبىىلىٍت ٞبىٍبلن خىًفيفنا)  ا٢بركة ثقيلة عليها لعظم ا١بنْب يف بطنها؛ كلذا قاؿ

 ا٤بركر ابلشيء ٘باكزه من غّب تعب كال إعياء، كا٤بعُب: ٘باكزت ىذا ا٢بمل ا٣بفيف من غّب تعب كال إعياء.( َفَمرَّْت ِبِو ) 
  أم : صارت ذات ثقل ٕبملها( فَػَلمَّا أَثْػَقَلْت ) 
 ٨بلصْب هلل تعاذل .( َدَعَوا اَّللََّ رَبػَُّهَما ) 
تَػَنا َصاحِلًا)   ٣بلقة ليس بناقص .أم : صاحل ا٣بلقة ، اتـ ا(  لَِئْن َآتَػيػْ

 كقيل : أهنما أرادا غبلمان ، كقيل : خشيا أف يكوف ا٤بولود هبيمة 
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 ( على ىذه النعمة . لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ  )
عُلَا) ََ عُلَا َصاحِلاً َجَعاَل َلُو ُ رََكاء ِفيَما آ ََ  :التفسّب للعلماء يف ىذه اآلية الكرٲبة من سورة األعراؼ كجهاف معركفاف من( فَػَلمَّا آ
جاءت بو أحاديث كآَثر، كالتحقيق أهنا ال يثبت شيء من تلك األحاديث كاآلَثر، كإف صحح بعض العلماء : أحدٮبا  

 بعضها. كالثاين دٌؿ عليو القرآف، كما دٌؿ عليو القرآف أرجح من غّبه.
ر كاألنثى ، كىذا ما اختاره ابن القيم كابن كثّب . الضمّب يعود على ا١بنس ، أم الذكا ( فلما آاتٮب و ): أف قول القوؿ األوؿ

 كيكوف معُب اآلية : 
ٱبرب هللا سبحانو كتعاذل أنو خلق الناس من أصل كاحد كشخص كاحد، كأنو خلق منو زكجو ليسكن إليها، كيطمئن إذل عشرهتا، 

لهما ، فلما ٞبلت كحاف كقت الوالدة ، كأنو خلق فيهما حب ا١بماع كأابحو ٥بما ، كذلك ليكمل ٥بما االستقرار ، كيستمر نس
جاب هللا دعوهتما كأعطاٮبا ما سأال ، ٠بياه تسأال رهبما أف يرزقهما بشران سواين ، لتقر بو أعينهما ، كتزيل كحشتهما ، فلما اس

 عبد ا٢بارث ، فأشركوا مع هللا غّبه ، فتعاذل هللا عما يشركوف .
 عائد على آدـ كحواء . كيكوف معُب اآلية :  ا ( آاتٮب و )أف الضمّب يف قول القوؿ الثاين :

ٱبرب تعاذل عن مبدأ ا١بنس اإلنساين ، كما فيو هلل من عجائب القدرة ، فأكجد ىذا ا١بنس على كثرتو كاختبلؼ أنواعو من نفس 
ذلك ا٢بمل ال ٘بد ، كجعل منها زكجها ليسكن إليها ، فلما تغشاىا ػ أم كطئها ػ كٞبلت ٞببلن خفيفان ك  كاحدة ، كىو آدـ 

أم صارت ذات ثقل ٕبملها ، ( فلما أثقلت ) أم ٘باكزت ىػػػذا ا٢بمل ا٣بفيف من غّب تعب كال إعياء و (فمرت ب )ا٤برأة لو أ٤بان 
رؾ أم لنشك (لنكونن من الشاكرين  )بشران سواين  (لئن آتيتنا صا٢بان  )أم آدـ كحواء عليهما السبلـ دعوا هللا  (دعوا هللا رهبما  )

أم هلل شركاء فيما آاتٮبا ، أم دل يقوما بشكر ذلك على الوجو ا٤برضي كما ( فلما آاتٮبا صا٢بان جعبل لو شركاء  )على ذلك 
كعدا بذلك ، أم جعبل رل فيو شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصاحل كالبشر السوم ، أبف ٠بياه عبد ا٢بارث ، فإف من ٛباـ 

  هلل .الشكر أف ال يعٌبد االسم إال
٤با عظيم ا١بنْب يف بطن حواء جاءىا كقاؿ ٥با: إنو إذا خرج قد يشق بطنك، كقد يكوف هبيمة،  -لعنو هللا-أف إبليس كقد جاء : 

؟ كىو أف تسميو عبد ا٢بارث. كيزعموف أف ا٢بارث من أ٠باء  فهل أدلك على شيء إف فعلتو خرج منك بسبلـ، كخرج بشرنا سوايِّ
عبد ا٢بارث، كأهنا جعلت هلل شركنا حيث نسبت ذلك الولد الصاحل الذم أعطاىا هللا نسبت عبوديتو الشيطاف، كأهنا ٠بتو 

 للشيطاف، ىذا ا٤بعُب جاء عن بعض الصحابة ، كجاء يف بعض األحاديث ا٤برفوعة، كصحح ا٢باكم بعضها كغّبه .
 ، كثّب من السلف . كرجح ىذا القوؿ ػ أف القصة يف آدـ كحواء 

 ا إشراؾ طاعة ال إشراؾ عبادة ، لكوهنما أطاعاه يف التسمية بعبد ا٢بارث ، ال أهنما عبداه .كقالوا : ىذ
 كقد ضعف ىذا القوؿ ٝباعة من العلماء منهم ابن كثّب كرجح القوؿ األكؿ .

مث قاؿ  (عىمَّا ييٍشرًكيوفى  فػىتػىعىاذلى اّللَّي ) الدليل على أنو أطلق آدـ كحواء كأراد ذريتهما من القرآف أنو قاؿ بعدهقاؿ الشنقيطي : ك 
ئنا كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى )بصيغة ا١بمع  (أىييٍشرًكيوفى ) يػٍ  مث ذكر عبلمات األصناـ الٍب ييشرؾ هبا أكالدىم كما ىو كاضح.  (مىا الى ٱبىٍليقي شى

دـ كما ذكر ذلك ابن كثّب قاؿ: إف ا٤براد ابآلية غّب آدـ كحواء، كإف ا٤براد هبا ا٤بشركوف من بِب آ -رٞبو هللا-ا٢بسن  جاء عن
أما ٫بن؛ فعلى مذىب ا٢بسن البصرم رٞبو هللا يف ىذا، كأنو ليس ا٤براد من ىذا السياؽ آدـ كحواء، :  رٞبو هللا يف "تفسّبه" كقاؿ

 و .كإ٭با ا٤براد من ذلك ا٤بشركوف من ذريت
 ه : كىذه القصة ابطلة من كجو قاؿ ابن عثيمْب : 

كىذا من األخبار الٍب ال تتلقى إال ابلوحي، كقد قاؿ ابن حـز عن  ك خرب صحيح عن النيب : أنو ليس يف ذل الوجو األوؿ
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 ىذه القصة: إهنا ركاية خرافة مكذكبة موضوعة.
أنو لو كانت ىذه القصة يف آدـ كحواء؛ لكاف حا٥بما إما أف يتواب من الشرؾ أك ٲبوات عليو، فإف قلنا: ماات عليو؛   : الوجو الثاين
 عظم من قوؿ بعض الزاندقة:كاف ذلك أ

 إذا ما ذكران آدما كفعالو ... كتزكٯبو بنتيو اببنيو اب٣بنا
 علمنا أبف ا٣بلق من نسل فاجر ... كأف ٝبيع الناس من عنصر الزان

 فمن جوز موت أحد من األنبياء على الشرؾ فقد أعظم الفرية، كإف كاف اتاب من الشرؾ؛ فبل يليق ٕبكمة هللا كعدلو كرٞبتو أف
يذكر خطأٮبا كال يذكر توبتهما منو، فيمتنع غاية االمتناع أف يذكر هللا ا٣بطيئة من آدـ كحواء كقد اتاب، كدل يذكر توبتهما، كهللا 
تعاذل إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائو كرسلو ذكر توبتهم منها، كما يف قصة آدـ نفسو حْب أكل من الشجرة كزكجو، كاتاب من 

 ذلك.
 األنبياء معصوموف من الشرؾ ابتفاؽ العلماء.أف  : الوجو الثالث
أنو ثبت يف حديث الشفاعة أف الناس أيتوف إذل آدـ يطلبوف منو الشفاعة، فيعتذر أبكلو من الشجرة كىو معصية،  : الوجو الرابع

 كلو كقع منو الشرؾ؛ لكاف اعتذاره بو أقول كأكذل كأحرل.
إليهما كقاؿ: "أان صاحبكما الذم أخرجتكما من ا١بنة"، كىذا ال يقولو  : أف يف ىذه القصة أف الشيطاف جاء الوجو اخلامس

أخرجكما من ا١بنة"، فسيعلماف علم اليقْب  من يريد اإلغواء، كإ٭با أييت بشيء يقرب قبوؿ قولو، فإذا قاؿ: "أان صاحبكما الذم
 أنو عدك ٥بما، فبل يقببلف منو صرفا كال عدال.

ذه القصة: "ألجعلن لو قرين أيل": إما أف يصدقا أف ذلك ٩بكن يف حقو؛ فهذا شرؾ يف : أف يف قولو يف ى الوجو السادس
 الربوبية؛ ألنو ال يقدر على ذلك إال هللا، أك ال يصدقا؛ فبل ٲبكن أف يقببل قولو كٮبا يعلماف أف ذلك غّب ٩بكن يف حقو.

 بضمّب ا١بمع، كلو كاف آدـ كحواء؛ لقاؿ: عما يشركاف. ( فػىتػىعىاذلى اّللَّي عىمَّا ييٍشرًكيوف)  : قولو تعاذل الوجو السابع
فهذه الوجوه تدؿ على أف ىذه القصة ابطلة من أساسها، كأنو ال ٯبوز أف يعتقد يف آدـ كحواء أف يقع منهما شرؾ أبم حاؿ من 

ة كما أسلفنا أهنا عائدة إذل ، كعلى ىذا؛ فيكوف تفسّب اآلي األحواؿ، كاألنبياء منزىوف عن الشرؾ، مربءكف منو ابتفاؽ أىل العلم
 ان .كمنهم موحد ان ،فإف منهم مشرك ان ،حقيقي ان بِب آدـ الذين أشركوا شرك

 الفوائد :
 أف تعبيد األ٠باء لغّب هللا شرؾ يف الطاعة . -ُ
ال يفي هبا؛ ففي  معاىدة اإلنساف ربو أف يفعل العبادة مقابل تفضل هللا عليو ابلنعمة الغالب أنوقاؿ الشيخ ابن عثيمْب : إف -ِ

ىي )  سورة التوبة قاؿ تعاذل انى ًمٍن فىٍضًلًو لىنىصَّدَّقىنَّ كىلىنىكيونىنَّ ًمنى الصَّا٢ًبًْبى فػىلىمَّا آاتى ليوا بًًو كىًمنػٍهيٍم مىٍن عىاىىدى اّللَّى لىًئٍن آاتى ٍم ًمٍن فىٍضًلًو ٖبًى
ٮبيىا صىا٢ًبان جىعىبل لىوي شيرىكىاءى )  ، كيف ىذه اآلية قاؿ تعاذل( كىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم ميٍعرًضيوفى  تػىنىا صىا٢ًبان لىنىكيونىنَّ ًمنى الشَّاًكرًينى فػىلىمَّا آاتى  (  لىًئٍن آتػىيػٍ

عن النذر؛ ألف النذر معاىدة مع هللا عز كجل، ك٥بذا  فكاان من ا٤بشركْب ال من الشاكرين، كهبذا نعرؼ ا٢بكمة من هني النيب 
 ل ( .إنو ال أييت ٖبّب، كإ٭با يستخرج بو من البخيؿ ) عن النذر، كقا هنى النيب 

فػىتػىعىاذلى اّللَّي عىمَّا )  مع هللا، مع أف هللا ىو ا٤بتفضل بو، مث قاؿ ان نقد الذع؛ أف ٯبعبل يف ىذا الولد شريك(  فلما آاتٮبا)  يف قولو -ّ
 أم: ترفع كتقدس عما يشركوف بو من ىذه األصناـ كغّبىا. ( ييٍشرًكيوفى 

 أف ىبة هللا لئلنساف مولودان سليمان نعمة هللا تستحق الشكر . -ْ
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( َوِإف َتْدُعوُىْم ِإىَل ٕٜٔ( َواَل َيْسَتِطيُعوَف ذَلُْم َنْصًرا َواَل أَنُفَسُهْم يَنُصُروَف )ٜٔٔأَُيْشرُِكوَف َما اَل ؼَلُْلُق َ ْيئًا َوُىْم ؼُلَْلُقوَف )) 
ـْ أَنُتْم َصاِمُتوَف )اذْلَُدى اَل يَػتَِّبُعوُكْم َسَواء  ( ِإفَّ الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اَّللَِّ ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُىْم َٖٜٔعَلْيُكْم َأَدَعْوُِتُوُىْم َأ

ـْ ذَلُْم أَْيٍد يَػْبِطُشوفَ ٜٗٔفَػْلَيْسَتَِبيُبوْا َلُكْم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقنَي ) ـْ ذَلُْم  ( َأذَلُْم َأْرُجٌل ؽَلُْشوَف هِبَا َأ ـْ ذَلُْم َأْعنُيٌ يُػْبِصُروَف هِبَا َأ هِبَا َأ
( ِإفَّ َولِيَِّي اَّللَُّ الَِّذي نَػزََّؿ اْلِكَتاَب َوُىَو يَػتَػَوىلَّ الصَّاحِلِنَي ٜ٘ٔآَذاٌف َيْسَمُعوَف هِبَا ُقِل اْدُعوْا ُ رََكاءُكْم ُثَّ ِكيُدوِف َفاَل تُنَُِّروِف )

( َوِإف َتْدُعوُىْم ِإىَل اذْلَُدى اَل َيْسَمُعوْا ٜٚٔوَف ِمن ُدونِِو اَل َيْسَتِطيُعوَف َنْصرَُكْم َوآل أَنُفَسُهْم يَػْنُصُروَف )( َوالَِّذيَن َتْدعُ ٜٙٔ)
 ( . (َٜٛٔوتَػَراُىْم يَنَُُّروَف ِإلَْيَك َوُىْم اَل يُػْبِصُروَف )

 [ . ُٖٗ – ُُٗ] األعراؼ : 
----------------- 

أم كىم ٨بلوقوف يعِب ،  أيعبدكف ما ال يقدر على أف ٱبلق شيئان ؟ كىم ٱبلقوف أم :(  ا اَل ؼَلُْلُق َ ْيئًا َوُىْم ؼُلَْلُقوفَ أَُيْشرُِكوَف مَ ) 
 األصناـ.

 ـي يف :  قاؿ الشوكاين ٍيئان ) كىااًلٍسًتٍفهىا ئنا كىالى لًلتػٍَّقرًيًع كىالتػٍَّوبًيًخ، أىم: كىٍيفى ٯبىٍ ( أىييٍشرًكيوفى مىا الى ٱبىٍليقي شى يػٍ عىليوفى ّللًًَّ شىرًيكنا الى ٱبىٍليقي شى
ًء الًَّذينى جىعىليوىيٍم شيرىكىاءى ًمنى اأٍلىٍصنىاـً أىًك الشَّيىاًطًْب ٨بىٍليوقيوفى، ( كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى )  يػىٍقًدري عىلىى نػىٍفعو ٥بىيٍم كىالى دىٍفعو عىنػٍهيمٍ  أىٍم: كىىىؤيالى

 . ًء اًلٍعًتقىاًد مىٍن جىعىلىهيٍم شيرىكىاءى أىنػَّهيٍم كىذىًلكى كىٝبىٍعيهيٍم ٝبىٍعى اٍلعيقىبلى 
  : ىذا إنكار من هللا على ا٤بشركْب الذين عبدكا مع هللا غّبه، من األنداد كاألصناـ كاألكَثف، كىي ٨بلوقة هلل قاؿ ابن كثري

لعابديها، بل ىي ٝباد ال تتحرؾ كال مربوبة مصنوعة، ال ٛبلك شيئا من األمر، كال تضر كال تنفع، كال تنصر كال تنتصر 
ئنا كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى  )تسمع كال تبصر، كعابدكىا أكمل منها بسمعهم كبصرىم كبطشهم؛ ك٥بذا قاؿ:  يػٍ  (أىييٍشرًكيوفى مىا ال ٱبىٍليقي شى
اسي ضيًربى مىثىله فىاٍستىًمعيوا لىوي ًإفَّ ايى أىيػُّهىا النَّ  ) أم: أتشركوف بو من ا٤بعبودات ما ال ٱبلق شيئنا كال يستطيع ذلك، كما قاؿ تعاذل

ئن  يػٍ بي شى ابن كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي كىًإٍف يىٍسليبػٍهيمي الذُّابى ا ال يىٍستػىٍنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اّللًَّ لىٍن ٱبىٍليقيوا ذيابى
أخرب تعاذل أنو لو اجتمعت آ٥بتهم كلها، ما استطاعوا خلق  ( ،قىٍدرًًه ًإفَّ اّللَّى لىقىًومّّ عىزًيزه  كىاٍلمىٍطليوبي * مىا قىدىريكا اّللَّى حىقَّ 

من حىقّب ا٤بطاعم كطارت، ٤با استطاعوا إنقاذ ذلك منها، فمن ىذه صفتو كحالو، كيف  ان ذاببة، بل لو أستىلبتهم  الذاببة شيئ
ئنا كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى  ال) يعبد لّبزؽ كيستنصر؟ ك٥بذا قاؿ تعاذل يػٍ قىاؿى ) أم: بل ىم ٨بلوقوف مصنوعوف كما قاؿ ا٣بليل (ٱبىٍليقيوفى شى

 ( .أىتػىٍعبيديكفى مىا تػىٍنًحتيوفى * كىاّللَّي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى 
 ا٣بلق كاإلبراز ًمنى كقد جرت العادة يف القرآف يف آايت كثّبة أنو ٯبعل سبب العبادة الٍب تيستحق بو ىو :  قاؿ الشنقيطي

العىدىـً إذل الوجود، فمن يربزكم من العدـ إذل الوجود، كيوجدكم بعد أف كنتم عدمنا ىذا ىو ربكم الذم يستحق أف تعبدكه 
 . كحده، أما الذم ٰبتاج إذل من ٱبلقو فهو عبد مربوب فقّب مثلكم، عليو أف يػىٍعبيدى مىٍن خىلىقىو

 ( . مىٍن ال ٱبىٍليقي أىفىبل تىذىكَّريكفى أىفىمىٍن ٱبىٍليقي كى قاؿ تعاذل ) 
 ( . ايى أىيػُّهىا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى كقاؿ تعاذل ) 

 ( .ىىذىا خىٍلقي اّللًَّ فىأىريكين مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًًو كقاؿ تعاذل )
 ( . ايى أىيػُّهىا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى قاؿ تعاذل )ك 

 . ( فىطىرىين  الًَّذم تػىٍعبيديكفى * ًإالَّ  ٩بًٌَّا بػىرىاء كىقػىٍوًمًو إًنًَِّب  أًلىبًيوً  ًإبٍػرىاًىيمي  قىاؿى  كىًإذٍ  ) ككما قاؿ تعاذل عن إبراىيم 
 فقولو ) إال الذم فطرين ( كدل يقل إال هللا لفائدتْب :



242 

 

 اإلشارة إذل علة إفراد هللا ابلعبادة ، ألنو كما أنو متفرد اب٣بلق ، فيجب أف ينفرد ابلعبادة . األوىل :
 للتوحيد ا١بامع بْب النفي كاإلثبات .اإلشارة إذل بطبلف عبادة األصناـ ، كألهنا دل تفطركم حٌب تعبدكىا ، ففيها تعليل  والثانية :

  قاؿ بعض العلماء : إ٭با نص هللا تعاذل على صفة ا٣بلق دكف غّبىا من الصفات ، ألف ا٤بشركْب كانوا يعَبفوف أف هللا خالقهم
ٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيولينَّ خىلىقىهينَّ كىلىًئٍن سىأى ( كقاؿ تعاذل )  كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقىهيٍم لىيػىقيولينَّ اّللَّي ، كما قاؿ تعاذل ) 

 ( . اٍلعىزًيزي اٍلعىًليمي 
 كقيل : ليذكرىم بذلك نعمتو عليهم . 
 م .أم: لعابديه (َوالَ َيْسَتِطيُعوَف ذَلُْم َنْصًرا )  
 . م بسوءيعِب: كال ألنفسهم ينصركف ٩بن أرادى (َواَل أَنُفَسُهْم يَنُصُروَف ) 
 أىٍم: ًلمىٍن جىعىلىهيٍم شيرىكىاءى نىٍصران ًإٍف طىلىبىوي ًمنػٍهيٍم كىال أىنٍػفيسىهيٍم يػىٍنصيريكفى ًإٍف ( كىال يىٍستىًطيعيوفى ٥بىيٍم : قولو تعاذل )  قاؿ الشوكاين

. حىصىلى عىلىٍيًهٍم شىٍيءه ًمٍن ًجهىًة غىٍّبًًىٍم، كىمىٍن عىجىزى عىٍن نىٍصًر نػىٍفًسًو فػىهيوى   عىٍن نىٍصًر غىٍّبًًه أىٍعجىزي
 كا٤بعُب أف ا٤بعبود  ، ا٤بعونة على العدكوالنصر : ،  يريد أف األصناـ ال تنصر من أطاعها كال تنتصر ٩بن عصاىا:  قاؿ الرازي

 ٯبب أف يكوف قادران على إيصاؿ النفع كدفع الضرر كىذه األصناـ ليست كذلك.
كال يدفعوف عن أنفسهم مكركىان فإف من أراد كسرىم دل : أم (  كىالى أىنفيسىهيٍم يىنصيريكفى ) مث قاؿ  فكيف يليق ابلعاقل عبادهتا ؟

 . يقدركا على دفعو
 كىالى  )أم : ٔبلب نفع ، أك دفع ضر  (نىٍصران  )أم : لعبدهتم إذا حزهبم أمر  (كىالى يىٍستىًطيعيوفى ٥بىيٍم  قولو تعاذل ) : يقاؿ القاَس

ٍيئان ال يىٍستػىٍنًقذيكهي ًمٍنوي  )إذا اعَبهتم حادثة من ا٢بوادث ، كما قاؿ تعاذل (  أىنفيسىهيٍم يىنصيريكفى  بي شى  ( .كىًإٍف يىٍسليبػٍهيمي الذُّابى
 كما كاف ا٣بليل:  قاؿ ابن كثري فػىرىاغى عىلىٍيًهٍم  ) يكسر أصناـ قومو كيهينيها غاية اإلىانة، كما أخرب تعاذل عنو يف قولو

اذنا ًإال كىًبّبنا ٥بىيٍم لىعىلَّهيٍم إًلىٍيًو يػىٍرًجعيوفى  ) كقاؿ تعاذل ( ضىٍرابن اًبٍليىًمْبً  ككما كاف معاذ بن عمرك بن ا١بموح كمعاذ  ( فىجىعىلىهيٍم جيذى
فكاان يعدكاف يف الليل على أصناـ ا٤بشركْب -ا٤بدينة  ككاان شابْب قد أسلما ٤با قدـ رسوؿ هللا -بن جبل، رضي هللا عنهما 

ككاف سيدنا يف -ا كيتلفاهنا كيتخذاهنا حطبا لؤلرامل، ليعترب قومهما بذلك، كيرتئوا ألنفسهم، فكاف لعمرك بن ا١بموح يكسراهن
كاف لو صنم يعبده كيطيبو، فكاان ٯبيئاف يف الليل فينكسانو على رأسو، كيلطخانو ابلعىًذرة، فيجيء عمرك بن ا١بموح -قومو 

مث يعوداف ٤بثل ذلك، كيعود إذل صنيعو أيضا، حٌب (  انتصر)  عنده سيفا، كيقوؿ لوفّبل ما صنع بو فيغسلو كيطيبو كيضع 
أخذاه مرة فقران معو جرك كلب ميت، كدلَّياه يف حبل يف بئر ىناؾ، فلما جاء عمرك بن ا١بموح كرأل ذلك، نظر فعلم أف ما  

 كاف عليو من الدين ابطل، كقاؿ:
يعنا يف قىرٍف اتىهلل لو كينتى ًإ٥بىا ميٍستىدف ... دل   .تىكي كالكىٍلبي ٝبًى

ا  كجعل جنة الفردكس مأكاه.  مث أسلم فىحسين إسبلمو، كقتل يـو أحد شهيدن
 : كا٤بعُب : أف األصناـ ال ينصركف من يعبدكهنم إذا احتاجوا لنصرىم كال ينصركف أنفسهم إف راـ أحد  وقاؿ ابن عا ور

 االعتداء عليها.
 األعماؿ الٍب يتخيلوف أف تقـو هبا األصناـ مقصود منو تنبيو ا٤بشركْب على انتفاء مقدرة كالظاىر أف ٚبصيص النصر من بْب

األصناـ على نفعهم ، إذ كاف النصر أشد مرغوب ٥بم ، ألف العرب كانوا أىل غارات كقتاؿ كتراث ، فاالنتصار من أىم األمور 
كاٚبذكا من دكف هللا آ٥بةن ليكونوا  )كقاؿ تعاذل (  يستطيعوف نصرىم كاٚبذكا من دكف هللا آ٥بةن لعلهم ينصركف ال )لديهم قاؿ تعاذل 
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كأف هللا أعلم ( لنا العيزل كال عيزل لكم  )، قاؿ أبو سفياف يـو أيحد "أٍعلي ىبل" كقاؿ أيضان  (٥بم عزان كبل سيكفركف بعبادهتم 
كأهنم  (كفركا ستغلبوف كٙبشركف إذل جهنم كبئس ا٤بهاد قل للذين   )ا٤بسلمْب بذلك تعريضان ابلبشارة أبف ا٤بشركْب سييغلبوف قاؿ 

 سيمحقوف األصناـ كال يستطيع أحد الذب عنها. 
ـْ أَنُتْم َصاِمُتوَف  ) يعِب: أف ىذه األصناـ ال تسمع دعاء من  (َوِإف َتْدُعوُىْم ِإىَل اذْلَُدى اَل يَػتَِّبُعوُكْم َسَواء َعَلْيُكْم َأَدَعْوُِتُوُىْم َأ

ئنا  ) واء لديها من دعاىا كمن دحاىا، كما قاؿ إبراىيمدعاىا، كس يػٍ  ( .ايى أىبىًت دلى تػىٍعبيدي مىا ال يىٍسمىعي كىال يػيٍبًصري كىال يػيٍغًِب عىٍنكى شى
 شيئنا أم: تدعوا ىؤالء ا٤بعبودين األكَثف الٍب تعبدكهنا من دكف هللا الٍب ال ٚبلق (  كىًإف تىٍدعيوىيمٍ : قولو تعاذل )  قاؿ الشنقيطي

لق  ألهنم ٝباد. كمن إذا ديعي إذل ا٥بدل  ( الى يػىتًَّبعيوكيمٍ ) معناىا: تدعوىم إذل طريق ا٥بدل (  كىًإف تىٍدعيوىيٍم ًإذلى ا٥ٍبيدىل) كىي ٚبي
 ف يػيٍهدىل فىمىا لىكيٍم كىٍيفى ٙبىٍكيميوفى أىفىمىن يػىٍهًدم ًإذلى ا٢بٍىقًٌ أىحىقُّ أىف يػيتػَّبىعى أىمَّن الَّ يىًهدًٌم ًإالَّ أى )  ال يتبع كيف ييطلب منو ا٥بدل؟ 

 كىؤالء إف ىيدكا ال يهتدكف!!( 
 يعِب كإف تدعوا أيها ا٤بؤمنوف ا٤بشركْب إذل  (كإف تدعوىم إذل ا٥بدل  )مث خاطب ا٤بؤمنْب فقاؿ سبحانو كتعاذل  : قاؿ اخلازف

إذل الدين  (سواء عليكم أدعوٛبوىم  )قبلوف ا٥بداية ألف هللا سبحانو كتعاذل حكم عليهم ابلضبللة فبل ي( ال يتبعوكم  )ا٥بدل 
 ساكتوف عن دعائهم فهم يف كبل ا٢بالْب ال يؤمنوف.: أم  (أـ أنتم صامتوف  )كا٥بداية 

ه إف هللا سبحانو كتعاذل ٤با بٌْب يف اآلية ا٤بتقدمة عجز األصناـ بٌْب يف ىذه اآلية أنو ال علم ٥با بشيء البتة ؛ كا٤بعُب أف ىذ: كقيل 
األصناـ الٍب يعبدىا ا٤بشركوف معلـو من حا٥با أهنا ال تضر كال تنفع كال تسمع ٤بن دعاىا إذل خّب كىدل مث قول ىذا ا٤بعُب بقولو 

كذلك أف ا٤بشركْب كانوا إذا كقعوا يف شدة كببلء تضرعوا ألصنامهم ( سواء عليكم أدعوٛبوىم أـ أنتم صامتوف  )سبحانو كتعاذل 
ذل األصناـ حاجة سكتوا كصمتوا فقيل ٥بم ال فرؽ بْب دعائكم لؤلصناـ أك سكوتكم عنها فإهنا عاجزة يف كل فإذا دل تكن ٥بم إ

 حاؿ. 
 لىهىا، أىٍم::  قاؿ الشوكاين اًئًد ديعىاؤيكيٍم ٥بىيٍم ًعنٍ  كىٝبيٍلىةي سىواءه عىلىٍيكيٍم أىدىعىٍوٛبييوىيٍم أىـٍ أىنٍػتيٍم صاًمتيوفى ميقىٌرًرىةه ًلمىٍضميوًف مىا قػىبػٍ دى الشَّدى

يبيو  نػىهيمىا، أًلىنػَّهيٍم الى يػىنػٍفىعيوفى كىالى يىضيرُّكفى، كىالى يىٍسمىعيوفى كىالى ٯبًي  ف .كىعىدىميوي سىوىاءه الى فػىٍرؽى بػىيػٍ
ُب الثاين ىو أف يقاؿ : ٥با معنياف ، ا٤بعُب األكؿ يعِب أنكم قد تتخذكهنم آ٥بة كتعبدكهنم ، كا٤بع( تىٍدعيوفى  ) (ِإفَّ الَِّذيَن َتْدُعوَف ) 

 ( .ًإفَّ الذين تىٍدعيوفى ًمن ديكًف هللا ًعبىاده أىٍمثىاليكيٍم فادعوىم  )" تدعونو " أم تطلب منو شيئان . كا٤بعنياف ٯبيئاف يف ىذه اآلية 
 من األصناـ كاألكَثف الٍب تعبدكهنا من دكف هللا .( ِمن ُدوِف اَّللَِّ ) 
ا أطلق على األصناـ اسم العباد كعرٌب عنها بضمائر العقبلء؛ ألف الكفار يصفوهنا بصفات من ىو خّب من إ٭ب( ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم ) 

د. مطلق العقبلء، أهنا معبودات، كأهنا تشفع كتقرًٌبي إذل هللًا زيٍلفىى، فبهذا االعتبار أجرل عليها ضمائر العقبلء، كعرٌب عنها ابلعبا
بدين، كاألصناـ ا٤بعبودات كلهم ٨بلوقات هلل ال تقدر أف ٘بلب لنفسها نفعنا كال أف تدفع عنها ككجو ٩باثلتهم ىنا: أف الكفار العا

هبذا  (ًعبىاده أىٍمثىاليكيمٍ )ضرِّا. فهم من قبيل تىٍسًخًّب هللا ٥بم، كخلقو للجميع، كقدرتو على ا١بميع، هبذا االعتبار ىم سواء؛ كلذا قاؿ: 
 ٌْب ا٫بطاط درجة ا٤بعبودين عن العابدين،االعتبار، كيف اآلية الٍب بعدىا سيب

  ٍليوكىةه ّللًًَّ تػىعىاذلى ، كىًقيلى : أًلىنػَّهيٍم تػىوىٮبَّيوا أىنػَّهىا تىضيرُّ  (ًعبىاده أىٍمثىاليكيٍم  ) قػىٍوليوي :ك  كىتػىنػٍفىعي ، فىأىٍخبػىرى أىنَّوي ًقيلى : إ٭بَّىا ٠بىَّاىىا ًعبىادنا أًلىنػَّهىا ٩بى
 ًلكى عىٍن حيٍكًم اٍلًعبىاًد اٍلمىٍخليوًقْبى.لىٍيسى ٱبىٍريجي ًبذى 

فى ٨بىٍليوقىةه أىٍمثىاليكيٍم  )كىقىاؿى ا٢بٍىسىني :   ( .إفَّ الًَّذينى يىٍدعيوفى ىىًذًه اأٍلىٍكَثى
 ل .ادعوا ىذه األصناـ كاطلبوا منها النفع، أك ادعوىا إذل ا٥بدأم :  (فَاْدُعوُىْم )  
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 ع .أهنا معبودات من دكف هللا، كأهنا تنفع كتقرب إذل هللا زيلفى كتشف (ف ُكنُتْم َصاِدِقنَي فَػْلَيْسَتَِبيُبوْا َلُكْم إِ ) 
ًٍلكيوفى ًمن ًقٍطًمّبو )كما قاؿ تعاذل )  ٍم ( ًإف تىٍدعيوىيٍم الى يىٍسمىعيوا ديعىاءىكي ُّذىًلكيمي اّللَّي رىبُّكيٍم لىوي اٍلميٍلكي كىالًَّذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكنًًو مىا ٲبى

عيوا مىا اٍستىجىابيوا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كىالى يػينػىبًٌئيكى ًمٍثلي خىًبّبو  كىمىٍن أىضىلُّ ٩بَّن يىٍدعيوٍا ًمن ديكًف  ) ككقولو تعاذل (كىلىٍو ٠بًى
اءن كىكىانيوٍا ًبًعبىادىهًتًٍم كىاًفرًيٓائًًهٍم غىاًفليوفى )اّللًَّ مىن الَّ يىٍستىًجيبي لىوي ًإذلى يىوـً اٍلًقيىامىًة كىىيٍم عىن ديعى   ن ( .( كىًإذىا حيًشرى النَّاسي كىانيواٍ ٥بىيٍم أىٍعدى

  مث بٌْب ا٫بطاط درجة ا٤بعبودات عن درجة العابدين، ككأنو يقوؿ ٥بم: بلغت عقولكم من السخافة حٌب عبدُت من أنتم خّب
 . ل منو فهذا ال ينبغي ألحد أف يعبدهمنو كأكمل!! كمعبود يكوف عابده أكم

ـْ ذَلُْم آذَ  )  ـْ ذَلُْم َأْعنُيٌ يُػْبِصُروَف هِبَا َأ ـْ ذَلُْم أَْيٍد يَػْبِطُشوَف هِبَا َأ ـي يًف قػىٍولًًو أى٥بىيٍم  (اٌف َيْسَمُعوَف هِبَا َأذَلُْم َأْرُجٌل ؽَلُْشوَف هِبَا َأ ا كىااًلٍسًتٍفهى
بًتىةه لىكيٍم فىٍضبلن عىٍن  ٍقرًيًع كىالتػٍَّوبًيًخ، أىٍم:أىٍرجيله كىمىا بػىٍعدىهي لًلتػَّ  ًت الًٍَّب ًىيى َثى ًء الًَّذينى جىعىٍلتيميوىيٍم شيرىكىاءى لىٍيسى ٥بىيٍم شىٍيءه ًمنى اآٍلالى أىٍف ىىؤيالى

ـى الًٍَّب تػىٍعًكفيوفى عىلىى ًعبىادىهًتىا لىٍيسىٍت ٥بىيٍم أىٍرجيله ٲبىٍشيوفى هًبا يًف نػىٍفًع يىكيونيوا قىاًدرًينى عىلىى مىا تىٍطليبيونىوي ًمنػٍهيٍم، فىًإنػَّهيٍم كىمىا تػىرىٍكفى ىىًذًه اأٍلى  ٍصنىا
ٍعْبيه يػيٍبًصريكفى هًبا  اأٍلىٍحيىاًء، كىلىٍيسى ٥بىيٍم أى  أىنٍػفيًسًهٍم فىٍضبلن عىٍن أىٍف ٲبىٍشيوا يًف نػىٍفًعكيٍم كىلىٍيسى ٥بىيٍم أىٍيدو يػىٍبًطشيوفى هًبا كىمىا يػىٍبًطشي غىيػٍريىيٍم ًمنى 

فى  ًة مىٍن سىٍلًب اأٍلىدىكىاًت، كىهًبىًذًه كىمىا تػيٍبًصريكفى، كىلىٍيسى ٥بىيٍم آذافه يىٍسمىعيوفى هًبا كىمىا تىٍسمىعيوفى، فىكىٍيفى تىٍدعيوفى مىٍن ىيٍم عىلىى ىىًذًه الصًٌ
ٍنزًلىًة ًمنى اٍلعىٍجزً   . اٍلمى

  ئلنكار، كا٤بعُب: أف ىذه األصناـ الٍب تزعموف أهنا تقربكم إذل هللا زلفى ىي أقل االستفهاـ ل: التفسري الوسيط قاؿ ِف
منكم مستول لفقدىا ا٢بواس الٍب ىي مناط الكسب إهنا ليس ٥با أرجل تسعى هبا إذل دفع ضر أك جلب نفع كليس ٥با أيد 

م كليس ٥با آذاف تسمع هبا أقوالكم، أتخذ هبا ما تريد أخذه، كليس ٥با أعْب تبصر هبا شئونكم كأحوالك مأ؛ تبطش هبا
من حواس السمع كالبصر كغّبىا  تعاذل أيها الناس تفضلوف ىذه األصناـ ٗبا منحكم هللا كتعرؼ بواسطتها مطالبكم، فأنتم

 فكيف يعبد الفاضل ا٤بفضوؿ، ككيف ينقاد األقول لؤلضعف؟.
 يعِب يف الدفع عنكم. (أىـٍ ٥بىيٍم أىٍيدو يػىٍبًطشيوفى هًبىا ، )  جل ٲبشوف هبا يف مصا٢بكميعِب األصناـ ، يعِب أر (  َأذَلُْم َأْرُجٌل ؽَلُْشوَف هِبَا) 
ـْ ذَلُْم َأْعنُيٌ يُػْبِصُروَف هِبَا  )  دعاءىكم كتضرعكم. (أىـٍ ٥بىيٍم ءىاذىافه يىٍسمىعيوفى هًبىا ، )  يعِب مضاركم من منافعكم( َأ
 العابدين على ا٤بعبودين ، كتوبيخ ٥بم حيث عبدكا مىٍن ىم أفضل منو. كيف ىذا تنبيو على تفضيل:  وقاؿ ابن اجلوزي 
  : الغرض من ىذه اآلية ، أ٥بم حواس ا٢بي كأكصافو؟ فإذا قالوا ال ، حكموا أبهنا ٝبادات فجاءت ىذه قاؿ ابن عطية

رار بعمومها ككاف بياهنا أقول كدل التفصيبلت لذلك اجململ الذم أريد التقرير عليو فإذا كقع اإلقرار بتفصيبلت القضية لـز اإلق
 تبق هبا اسَبابة ، قاؿ الزىراكم : ا٤بعُب أنتم أفضل منهم هبذه ا١بوارح النافعة فكيف تعبدكهنم؟

 ٥بىيٍم أىٍعْبيه يػيٍبًصريكفى  أى٥بىيٍم أىٍرجيله ٲبىٍشيوفى هًبىآ أىـٍ ٥بىيٍم أىٍيدو يػىٍبًطشيوفى هًبىآ أىـٍ  )مث كىٌٖبهم هللا تعاذل كسىٌفو عقو٥بم فقاؿ  : وقاؿ القرطيب
 كالغرض بياف جهلهم ؛ ألٌف ا٤بعبود يتصف اب١بوارح.،  أم أنتم أفضل منهم فكيف تعبدكهنم( هًبىآ أىـٍ ٥بىيٍم آذىافه يىٍسمىعيوفى هًبىا 

  : ( ٍم أىٍرجيله ٲبىٍشيوفى هًبىآ ..أى٥بىي )كبعد أف قاؿ ا٢بق عن األصناـ : إهنم عباد أمثالكم ، أراد أف ينز٥بم منزلة أدك من البشر فقاؿ
كينبو ا٢بق تبارؾ كتعاذل كل مشرؾ ، ككأنو يقوؿ لو : أنت لك رجل ٛبشي هبا ، كلك يد قد تبطش هبا ، كلك أذف تسمع ، 
كلك عْب تبصر ، فهل لؤلصناـ حواس مثل ىذه؟ . ال ، ليست ٥بم ، إذف ، فاألصناـ أقل منك ، فكيف ٘بعل األقل إ٥بان 

 ىذا ىو جوىر ا٣بيبة . لؤلكرب؟ إف
 ٥بم اي دمحم .(  ُقلِ ) 
 و .كتعاكنوا معهم ككل من قدرُت علي ( اْدُعوْا ُ رََكاءُكمْ  )
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 . يعِب: امكركا يب كافعلوا يب ما تستطيعوف من الكيد كا٤بكر مث ال تػيٍنًظريكف: ال ٛبهلوف (ُثَّ ِكيُدوِف َفاَل تُنَُِّروِف  )
  : ة أنو إذا أرسل األنبياء كعابوا األصناـ كقالوا: إهنا ال تنفع كال تضر، كأف عبادهتا كفر ابهلل أجرل هللا العادقاؿ الشنقيطي

ٌلد يف النار، أف أصحاب األصناـ الذين يعبدكهنا يقولوف للرسل: ستضركم ىذه اآل٥بة، ستخبلكم كٚبرب عقولكم، كأيتيكم  ٨بي
عليهم( ال ٱبافوف ىذا؛ ألف ا٣بوؼ من األصناـ كفر ابهلل كعدـ منها الضر؛ ألنكم عبتموىا!! كالرسل )صلوات هللا كسبلمو 

أىلىٍيسى اّللَّي ًبكىاؼو )  أبف أصنامهم تضره؛ ألنو عاهبا، كما سيأيت إيضاحو يف الزمر يف قولو توكل عليو، فقد خوفوا النيب 
كىكىٍيفى أىخىاؼي مىا أىٍشرىٍكتيٍم كىالى )  قاؿ اىيم كما قاؿ هللا عنو أنوكقد خوفوا هبا نيب هللا إبر (  عىٍبدىهي كىٱبيىوًٌفيونىكى اًبلًَّذينى ًمن ديكنًوً 

كقد قالوا لنيب هللا ىود: إف آ٥بتهم اعَبتو  (  ٍمنً ٚبىىافيوفى أىنَّكيٍم أىٍشرىٍكتيم اًبّللًَّ مىا دلٍى يػينػىٌزًٍؿ ًبًو عىلىٍيكيٍم سيٍلطىاانن فىأىمُّ اٍلفىرًيقىٍْبً أىحىقُّ اًبألى 
ًإف نػَّقيوؿي ًإالَّ اٍعتػىرىاؾى بػىٍعضي آ٥ًبىًتنىا )  بػَّلىٍتو كجننتو، فزعموا أنو ٦بنوف، كأف الذم أضر عقلو آ٥بتهم، كما يف قو٥بم ٥بودبسوء فىخى 

يعنا مثيَّ ًْٓبسيوءو قىاؿى ًإيٌنً أيٍشًهدي اّللَّى كىاٍشهىديكٍا أىيٌنً بىرًمءه ٩بًٌَّا تيٍشرًكيوفى ) ىذا الذم قاؿ ٥بم نيب (  الى تينًظريكًف ( ًمن ديكنًًو فىًكيديكين ٝبًى
 . هللا ىود ىو الذم قاؿ ٥بم نبينا دمحم 

 سبحانو كتعاذل ، فهو الذم توالين كينصرين كيؤيدين .( ِإفَّ َولِيَِّي اَّللَُّ  )
 النَّيًبُّ )، كا٤بؤمنوف أكلياؤه الرسوؿ يوارل ربو ابلطاعات، كهللا يوارل نبيو ابإلعانة كالنصر كالثواب ا١بزيل، كالرسوؿ كرل ا٤بؤمنْب

كا٤بؤمنوف ا٤بتقوف أكلياء هللا  ( ًإ٭بَّىا كىلًيُّكيمي اّللَّي كىرىسيوليوي ) كهللا كرل ا٤بؤمنْب، كالرسوؿ كرل ا٤بؤمنْب  ( أىٍكذلى اًبٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍن أىنفيًسًهمٍ 
 ( .( الًَّذينى آمىنيوٍا كىكىانيوٍا يػىتػَّقيوفى ٍِٔم ٰبىٍزىنيوفى )أىالى ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اّللًَّ الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىي )

ىو ىذا القرآف العظيم. كقاؿ بعض العلماء: ا٤براد جنس الكتاب. فا٤بعُب: أنو نزؿ ٝبيع الكتب ا٤بنزلة،  (الَِّذي نَػزََّؿ اْلِكَتاَب ) 
 ن .لْب كاآلخريفيها ىذا الكتاب الذم ىو األخّب منها، الذم ٝبع هللا فيو علـو األك 

ائًهً  (َوُىَو يَػتَػَوىلَّ الصَّاحِلِنَي )  نػىهيٍم كىبػىٍْبى أىٍعدى  م .أىٍم: ٰبىٍفىظيهيٍم كىيػىٍنصيريىيٍم، كىٰبىيوؿي مىا بػىيػٍ
ا لًمىزًيًد التٍَّأًكيًد كىالتػٍَّقرًيًر، كىًلمىا يًف كىرَّرى سيٍبحىانىوي ىىذى ( َوالَِّذيَن َتْدُعوَف ِمن ُدونِِو اَل َيْسَتِطيُعوَف َنْصرَُكْم َوآل أَنُفَسُهْم يَػْنُصُروَف )  

 م .ًمهً تىٍكرىاًر التػٍَّوبًيًخ كىالتػٍَّقرًيًع من اإلىانة للمشركْب كالتنقيص هًبًٍم، كىًإٍظهىاًر سىٍخًف عيقيو٥بًًٍم، كىرىكىاكىًة أىٍحبلى 
 تقدـ شرحها .(  َوِإف َتْدُعوُىْم ِإىَل اذْلَُدى اَل َيْسَمُعواْ )  
 :يف ىذه اآلية الكرٲبة أكجو معركفة من التفسّب  (َوتَػَراُىْم يَنَُُّروَف ِإلَْيَك َوُىْم اَل يُػْبِصُروَف )  
عائد إذل الكفار الذين يعبدكف األصناـ. يعِب: تراىم ينظركف إليك كتظن أف عيوهنم  (كىتػىرىاىيمٍ )قاؿ بعض العلماء: الضمّب يف  

 عمي؛ إذ لو كانوا يبصركف شيئنا ٤با عبدكا حجارة ال تنفع كال تضر!! مبصرة كىم ال يبصركف شيئنا؛ ألهنم
 عائد إذل األصناـ.  (كىتػىرىاىيمٍ )كقاؿ بعض العلماء: الضمّب يف قولو: 

 أم كتراىم يقابلونك بعيوف مصورة كأهنا انظرة كىي ٝباد ال تبصر الف ٥بم صور االعْب كىم ال يركف شيئان .
 الفوائد :

 من أساسو ، ألنو تعلق على ٨بلوؽ عاجز .بطبلف الشرؾ  -ُ
 بياف جهل ا٤بشركْب .-ِ
 إثبات عجز ا٤بعبودين غّب هللا كعدـ صبلحيتهم للعبادة ابلدليل العقلي .-ّ
 أف ا٣بالق ىو ا٤بستحق للعبادة .-ْ
 أف األصناـ ال ٛبلك لعٌبادىا نفعان كال ضران ، ال يف الدنيا كال يف اآلخرة .-ٓ
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يستػىغىاث بو ، كىي :بياف الشركط الٍب-ٔ
  ٯبب توافرىا يف ا٤بدعو ا٤ب

 القدرة على إجابتو .-٠باعو لدعاء من دعاه  -ملكو ٤با طلب منو 
كمن أضل ٩بن يدعو من دكف هللا من ال يستجيب لو إذل يـو القيامة كىم عن دعائهم غافلوف . كإذا حشر الناس  قاؿ تعاذل ) 

 ف ( .كانوا ٥بم أعداءن ككانوا بعبادهتم كافرك 

 قاؿ الشيخ بن ابز رٞبو هللا: ىذه اآلية تبْب أنو ال أحد أضل ٩بن يدعو من دكف هللا، ككصف ا٤بدعو من دكف هللا أبربع أكصاؼ:
 : عدـ استجابتهم ٥بم إذل يـو القيامة . األوىل
 أك ملك ال علم لو ٗبن دعاه  : أهنم غافلوف عن دعائهم ، إما ألهنم أموات ، أك ٝباد ال إحساس ٥بم ، أك حي مشغوؿ ، الثانية
 : أهنم يكونوف أعداءن ٤بن عبدكىم يـو القيامة . الثالثة
  ه: أهنم يربؤكف من عبادهتم كينكركهنا ( . أ .  الرابعة

 ( ه أف طلب الرزؽ كالنفع  ال ينبغي إال من هللا ، كما أف ا١بنة ال تطلب إال منو ، قاؿ تعاذل ) فابتغوا عند هللا الرزؽ كاعبدك -ٕ
 أم ال عند غّبه ألنو ا٤بالك لو ، كغّبه ال ٲبلك شيئان من ذلك . (عند هللا الرزؽ  )أم اطلبوا . (قاؿ ابن كثّب : )فابتغوا 

اء : أم أخلصوا لو العبادة كحده ال شريك لو .       (كاعبدكه  ) لاث   هــــ7341/  77/  74الث 
 ( . (َٜٜٔعِن اجْلَاِىِلنَي ) اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِؼ َوَأْعِرضْ  ُخذِ )  

 [ . ُٗٗ] األعراؼ : 
------------ 

 ( . اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر اًبٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن ا١بٍىاًىًلْبى  خيذً : كقد ٝبع هللا لو مكاـر األخبلؽ يف قولو )  قاؿ ابن القيم 
 أمورات كا٤بنهيات .: كىذه اآلية من ثبلث كلمات ، تضمنت قواعد الشريعة يف ا٤ب وقاؿ القرطيب 
 : كىذه اآلية جامعة ٢بسن ا٣بلق مع الناس ، كما ينبغي يف معاملتهم . وقاؿ السعدي 
 ) ما جاء منهم فاقبل منهم ( . أم : من أخبلؽ الناس(  اْلَعْفوَ  ُخذِ ) 

خذ ما عفي لك من أف أيخذ العفو من أخبلؽ الناس. كيف ركاية قاؿ:  قاؿ ىشاـ بن عيٍركة، عن أبيو: أمر هللا رسولو 
 أخبلقهم.

  ، ال تدقق ال تستقصي عن البواطن ، اعفوا سامح اغفل تغاضى ، اقبل العذر ، سامح من أخطأ ، ال تشق على الناس ابدان
 صل من قطعك ، كأعط من حرمك ، كاعف عمن ظلمك .

 كاألخبلؽ، فبل يكلفهم ما ال أم: ما ٠بحت بو أنفسهم، كما سهل عليهم من األعماؿ (  اٍلعىٍفوى  خيذً : ) قاؿ السعدي
تسمح بو طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابلو بو، من قوؿ كفعل ٝبيل أك ما ىو دكف ذلك، كيتجاكز عن تقصّبىم 
كيغض طرفو عن نقصهم، كال يتكرب على الصغّب لصغره، كال انقص العقل لنقصو، كال الفقّب لفقره، بل يعامل ا١بميع 

 ) تفسّب السعدم ( . تضيو ا٢باؿ كتنشرح لو صدكرىم.ابللطف كا٤بقابلة ٗبا تق
 : ٜبرات العفو 

 أف فيو استجابة ألمر هللا تعاذل كطاعة هلل كرسولو . أواًل :
 قاؿ تعاذل ) فىاٍعفيوا كىاٍصفىحيوا حىٌبَّ أيىٍيتى اّللَّي أبًىٍمرًًه ( .

نٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ٥بىيٍم كىشىاكًٍرىيٍم يًف   كقاؿ تعاذل ) فىًبمىا رىٍٞبىةو ًمنى اّللًَّ لًٍنتى ٥بىيٍم كىلىوٍ  كيٍنتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الى
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 اأٍلىٍمًر ( .
بُّ اٍلميٍحًسًنْبى ( .  كقاؿ تعاذل ) فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍصفىٍح ًإفَّ اّللَّى ٰبًي

 كىو يورث العز يف الدنيا كاآلخرة .اثنياً :  
 ) كما زاد هللا عبدان بعفو إال عزان ( ركاه مسلم . اؿ ق

 كجل . كىو يورث ٧ببة هللا عز اثلثاً :
بُّ اٍلميٍحًسًنْبى ( . قاؿ تعاذل ) الًذينى يػيٍنًفقيوفى يف السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء كىاٍلكىاًظًمْبى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفْبى عىًن النَّاًس كىاّللَّي   ٰبًي

 ب األجر ا١بزيل من هللا تعاذل .ٯبل رابعاً :
 قاؿ تعاذل ) فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اّللًَّ ( .

 كيف جعل أجر العايف على هللا ما يهيج على العفو ، كأف يعامل العبد ا٣بلق ٗبا ٰبب أف يعاملو هللا بو ،  قاؿ السعدي :
 ا ٰبب أف يسا٧بو هللا ، فليسا٧بهم ، فإف ا١بزاء من جنس العمل .فكما ٰبب أف يعفو هللا عنو ، فػىٍليػىٍعفي عنهم ، ككم

 يوجب عفو هللا عن العبد يـو القيامة . خامساً :
ففي ا٢بديث )كاف رجل يداين الناس فكاف يقوؿ لفتاه: إذا أتيت معسران فتجاكز عنو لعل هللا يتجاكز عنا فلقي هللا فتجاكز عنو( 

 متفق عليو .
 . ت الرسوؿ كىو من صفا سادساً :

يف الكتب ا٤بتقدمة ) أنو ليس بفظ، كال غليظ، كال صٌخاب يف  كما قاؿ عبد اّلٌل بن عمرك: إين أرل صفة رسوؿ اّلٌل 
 األسواؽ، كال ٯبزم ابلسيئة السيئة، كلكن يعفو كيصفح ( ركاه البخارم .

 سبب ٤بغفرة الذنوب . سابعاً :
بُّوفى أىٍف يػىٍغًفرى اّللَّي لىكيٍم كىاّللَّي غىفيوره رىًحيمه ( . قاؿ تعاذل ) كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا  أىال ٙبًي

 من صفات ا٤بتقْب . اثمناً :
 السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء  . الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى يف قاؿ تعاذل ) كىسىارًعيوا ًإذلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقْبى 

بُّ اٍلميٍحًسًنْبى ( .  كىاٍلكىاًظًمْبى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفْبى عىًن النَّاًس كىاّللَّي ٰبًي
األسباب الٍب تيعْب يف رسالتو النفيسة )قاعدة يف الصرب( كأعظم سبب يقود للعفو عن الناس ، ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

أٍف يىٍشهىدى العبدي حيٍسنى الثواب الذم كعده هللا ٤بن عفى كصرب، كما قاؿ تعاذل:  أذل الناس قاؿ : الثالث :ا٤بسلم على الصرب على 
بُّ الظَّاًلًمْبى (   .)كىجىزىاءي سىيًٌئىةو سىيًٌئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اّللًَّ ًإنَّوي ال ٰبًي

 قاؿ البخارم : العرؼ ا٤بعركؼ .(  َوْأُمْر اِبْلُعْرِؼ  )
 كا٤بعركؼ : كل خصلة ٞبيدة ٝبيلة ٰببها هللا كرسولو ، من األقواؿ كاألفعاؿ كاألعماؿ .

 أم: بكل قوؿ حسن كفعل ٝبيل، كخلق كامل للقريب كالبعيد، فاجعل ما أييت إذل الناس منك، إما تعليم :  قاؿ السعدي
كالدين، أك إصبلح بْب الناس، أك نصيحة انفعة، أك رأم مصيب، أك معاكنة  علم، أك حث على خّب، من صلة رحم، أك ًبرًٌ 

 . على بر كتقول، أك زجر عن قبيح، أك إرشاد إذل ٙبصيل مصلحة دينية أك دنيوية
هم كرفعا إذا أقمت عليهم ا٢بجة كأمرهتم اب٤بعركؼ فجهلوا عليك فأعرض عنهم ؛ صيانة لو علي: أم ( َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِىِلنَي ) 

 ) القرطيب ( .  كاف خطااب لنبيو عليو السبلـ فهو أتديب ١بميع خلقو. لقدره عن ٦باكبتهم. كىذا كإف
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  : ك٤با كاف ال بد من أذية ا١باىل، أمر اّلٌل تعاذل أف يقابل ا١باىل ابإلعراض عنو كعدـ مقابلتو ٔبهلو، فمن آذاؾ قاؿ السعدي
 رمو، كمن قطعك فىًصٍلوي، كمن ظلمك فاعدؿ فيو.بقولو أك فعلو ال تؤذه، كمن حرمك ال ٙب

 كقد أمر تعاذل ابإلعراض عن ا١باىلْب .
 ( .كىًعبىادي الرٍَّٞبىًن الًَّذينى ٲبىٍشيوفى عىلىى األىٍرًض ىىٍوانن كىًإذىا خىاطىبػىهيمي ا١بٍىاًىليوفى قىاليوا سىبلمنا فقاؿ تعاذل ) 

لٌسيئ، دل يقابلوىم عليو ٗبثلو، بل يعفوف كيصفحوف، كال يقولوف إال خّبنا، كما كاف أم: إذا سىفو عليهم ا١بهاؿ ابقاؿ ابن كثّب : 
 ان .ال تزيده شدة ا١بهل عليو إال حلم رسوؿ هللا 

عيوا اللٍَّغوى أىٍعرىضيوا عىٍنوي كىقىاليوا لىنىا أىٍعمىالينىا كىلىكيٍم أىٍعمىاليكيٍم سىبلـه عىلىٍيكيٍم  كقاؿ تعاذل ) تىًغي ا١بٍىاًىًلْبى كىًإذىا ٠بًى  ( .ال نػىبػٍ
 ( . كىلىمىن صىبػىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلكى لىًمٍن عىٍزـً األيميورً كقاؿ تعاذل ) 

  كقاؿ بعض العلماء: الناس رجبلف: فرجل ٧بسن، فخذ ما عفا لك من إحسانو، كال تكلفو فوؽ طاقتو كال ما ٰبرجو. كإما
كاستعصى عليك، كاستمر يف جهلو، فأعرض عنو، فلعل ذلك أف يرد   مسيء، فمره اب٤بعركؼ، فإف ٛبادل على ضبللو،

يىاًطًْب * اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني السَّيًٌئىةى ٫بىٍني أىٍعلىمي ٗبىا يىًصفيوفى * كىقيٍل رىبًٌ أىعيوذي ًبكى ًمٍن ٮبىىزىاًت الشَّ  )كيده، كما قاؿ تعاذل: 
 . (كىأىعيوذي ًبكى رىبًٌ أىٍف ٰبىٍضيريكًف 

 الفوائد :
 ا٢بث على التخلق ٗبكاـر األخبلؽ . -ُ
 فضل العفو عن الناس . -ِ
 ا٢بث على تعلم ما يؤدم إذل حسن ا٣بلق . -ّ
 ا٢بث على األمر اب٤بعركؼ كبكل خّب . -ْ
 من عبلمات حسن ا٣بلق اإلعراض عن ا١باىلْب بعد قياـ ا٢بجة عليهم . -ٓ
 أف يواجو من يسفو عليو كٯبهل عليو .يف اآلية إشارة إذل أف اإلنساف البد  -ٔ
يٌع َعِليٌم ))   ( .( َٕٓٓوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِف نَػزٌْغ فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِإنَُّو َسَِ

 [ . ََِ] األعراؼ : 
------------ 

 ما ينبغي أف يعامل بو العبد شياطْب اإلنس كا١بن، فقاؿ تعاذل: مث ذكر تعاذل
إذا نزغك ىذا النزغ من الشيطاف أبف كسوس لك حٌب زين لك أف تعصيو، أك أغضبك أم : (  يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَافِ َوِإمَّا ) 

 ي .حٌب خرجت عن حدكد الطاعة، ككاف ىذا النزغ سيؤديك إذل أف تفعل ما ال ينبغ
 ؿ لئلنساف من ا٤بعاصياعلم أف نزغ الشيطاف ، عبارة عن كساكسو ك٬بسو يف القلب ٗبا يسو :  قاؿ الرازي 
 م .أم: ٲبنعك كيقيك من ىذا الشيطاف الرجيأم : اطلب من هللا أف يعيذؾ من نزغػػو ، (  فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ) 
 جل كعبل .(  ِإنَّوُ ) 
يعٌ  )  . دعائك، ٠بيع ٤با يوسوس لك من الشيطافل ( َسَِ
 و .ولو كيفعلو خلقو، فهو الذم بيده إ٪باؤؾ منبوسوسة الشيطاف لك، كابلتجائك إليو، كبكل ما يق (َعِليٌم  )
 ، يبلينةى ال تزيديه إال يف اآلية أنو ال ينجي من شيطاف ا١بن إال هللا ، ك٥بذا أمر ابالستعاذة منو

، كأنتى ال تػىرىاهي  ألف ا٤ب طغياانن
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 لتنتصفى منو، فبلى دكاءى لو إال االستعاذةى ابهلل )جل كعبل( من شىرًًٌه.
 فإف الشيطاف ال يكفُّو عن اإلنساف إال هللا؛ ك٥بذا أمر هللا تعاذل ٗبصانعة شيطاف اإلنس كمداراتو إبسداء ا١بميل  : قاؿ ابن كثري

إليو، لّبده طبعو عمَّا ىو فيو من األذل، كأمر ابالستعاذة بو من شيطاف ا١بن ألنو ال يقبل رشوة كال يؤثر فيو ٝبيل؛ ألنو 
 . خلقو، كىذا ا٤بعُب يف ثبلث آايت من القرآف ال أعلم ٥بن رابعة شرير ابلطبع كال يكفو عنك إال الذم

كىًإمَّا  )فهذا فيما يتعلق ٗبعاملة األعداء من البشر، مث قاؿ:  (  خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر اًبٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن ا١بٍىاًىًلْب)  قولو يف األعراؼ
يعه عىًليمه يىنزغىنَّكى ًمنى الشٍَّيطىاًف نزغه فىاٍستىًعٍذ   ( .اًبّللًَّ ًإنَّوي ٠بًى

ادفع اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني السَّيًٌئىةى ٫بىٍني أىٍعلىمي ٗبىا يىًصفيوفى * كىقيٍل رىبًٌ أىعيوذي ًبكى ًمٍن ٮبىىزىاًت  ( )قد أفلح ا٤بؤمنوف  )كقاؿ تعاذل يف سورة  
 ( .الشَّيىاًطًْب * كىأىعيوذي ًبكى رىبًٌ أىٍف ٰبىٍضيريكًف 

نىوي عىدىاكىةه كى ) كقاؿ تعاذل يف سورة " حم السجدة "   نىكى كىبػىيػٍ أىنَّوي كىال تىٍستىًوم ا٢بٍىسىنىةي كىال السَّيًٌئىةي اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍ
يمه * كىمىا يػيلىقَّاىىا ًإال الًَّذينى صىبػىريكا كىمىا يػيلىقَّاىىا ًإال ذيك  حىظٌو عىًظيمو * كىًإمَّا يىنزغىنَّكى ًمنى الشٍَّيطىاًف نزغه فىاٍستىًعٍذ اًبّللًَّ إًنَّوي ىيوى كىرلّّ ٞبًى

 ( .  ) تفسّب ابن كثّب ( .السًَّميعي اٍلعىًليمي 
 ى فيها أف ىذا العبلجى السماكمَّ الى يػيٍعًطيًو اّللَّي لكلًٌ أحدو، بل ال يػيٍعًطيًو إال لًمىنٍ :  وقاؿ الشنقيطي جىعىلى لو البختى األعظمى  بػىْبَّ

يعِب: اٍدفىٍع عداكةى شيطاًف اإلنًس ابلٍب ىي أحسني، مث قاؿ:  (اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني ) كالنصيبى األكفرى عنده؛ كلذا قاؿ تعاذل
يمه ) نىوي عىدىاكىةه كىأىنَّوي كىرلّّ ٞبًى نىكى كىبػىيػٍ ى أف ىذا الى يػيٍعطىى لكلًٌ الناًس، قاؿأم: صديقه يف غايًة الصدا (فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍ كىمىا ) قًة، مث بػىْبَّ

كىًإمَّا يػىنػٍزىغىنَّكى ًمنى الشٍَّيطىاًف نػىزٍغه فىاٍستىًعٍذ اًبّللًَّ ) مث قاؿ يف شيطاًف ا١بنًٌ  (يػيلىقَّاىىا ًإالَّ الًَّذينى صىبػىريكا كىمىا يػيلىقَّاىىا ًإالَّ ذيك حىظٌو عىًظيمو 
 ( .يعي اٍلعىًليمي ًإنَّوي ىيوى السَّمً 

إلحساًف، فعلينا معاشرى ا٤بؤمنْب أف نقدرى ىذا العبلجى السماكمَّ، كنعاملى مىٍن عىادىاانى كأرادى ضيرَّانى من إخوانًنا ا٤بؤمنْب ابلصفًح كا
اًف ٖبالًق السماكاًت كاألرًض كمقابلًة السَّيًًٌئ اب١بميًل، حٌب تنكسرى شوكةي شيٍؤًمًو، فّبجع خىًجبلن صديقنا ٞبيمنا، كنستعيذي من الشيط

 لًيىٍكًفيػىنىا شىرَّهي.
 : تشرع االستعاذة يف مواضع 

 عند قراءة القرآف . منها :
 ( . فىًإذىا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى فىاٍستىًعٍذ اًبّللًَّ ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيمً قاؿ تعاذل )

 عند حصوؿ نزغ من الشيطاف ككسوسة . ومنها :
يعه عىًليمه كىًإمَّ قاؿ تعاذل )  ( . ا يػىنػٍزىغىنَّكى ًمنى الشٍَّيطىاًف نػىزٍغه فىاٍستىًعٍذ اًبّللًَّ ًإنَّوي ٠بًى

 عندما يوسوس الشيطاف للمسلم يف معتقده بربو . ومنها :
) أييت الشيطاف أحدكم ، فيقوؿ : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حٌب يقوؿ من  ٢بديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ربك ، فإذا بلغو فليستعذ ابهلل كلينتو ( متفق عليو . خلق
 : عندما ييلبس الشيطاف على اإلنساف يف صبلتو .ومنها 

فقاؿ : اي رسوؿ هللا  ! إف الشيطاف قد حاؿ  بيِب كبْب صبليت كقراءيت يلبسها  ٢بديث عثماف بن أيب العاص ) أنو أتى النيب 
قاؿ لو خنزب ، فإذا أحسستو ، فتعوذ ابهلل منو ، كاتفل عن يسارؾ ثبلَثن ، قاؿ : : ذاؾ شيطاف ي علٌي ، فقاؿ رسوؿ هللا 

 فعلت ذلك ، فأذىبو هللا عِب ( ركاه مسلم .
 عند الغضب . ومنها :
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ك٫بن عنده جلوس ، كأحدٮبا يسب صاحبو، مغضبان قد اٞبر كجهو،  ٢بديث سليماف بن صيرد قاؿ )استب رجبلف عند النيب 
 : إين ألعلم كلمة لو قا٥با ، لذىب عند ما ٯبد ، لو قاؿ : أعوذ ابهلل من الشيطاف الرجيم ، ... ( متفق عليو . فقاؿ النيب 

 عندما يرل اإلنساف رؤاي يكرىها . ومنها :
، يقوؿ ) الرؤاي من هللا ، كا٢بلم من الشيطاف ، فإذا رأل أحدكم شيئان يكرىو  ٢بديث أيب قتادة . قاؿ : ٠بعت رسوؿ هللا 

فلينفث عن يساره ثبلَثن ، كيتعوذ ابهلل من شرىا ، فإهنا لن تضره .. ، كيف ركاية : كليتعوذ ابهلل من شر الشيطاف كشرىا ... فإهنا 
 لن تضره ( .

 عند نزكؿ منزؿ . ومنها :
تامات ، من شر ما يقوؿ ) من نزؿ منزالن ، مث قاؿ : أعوذ بكلمات هللا ال ٢بديث خولة بنت حكيم قالت : ٠بعت رسوؿ هللا 

 خلق ، دل يضره شيء ، حٌب يرٙبل من منزلو ذلك ( ركاه مسلم .
 : عند دخوؿ ا٣ببلء . ومنها

 إذا دخل ا٣ببلء قاؿ : اللهم إين أعوذ بك من ا٣ببث كا٣ببائث ( متفق عليو . ٢بديث أنس . قاؿ ) كاف النيب 
 الفوائد : 

 عداكة الشيطاف لئلنساف . -ُ
 زغات الشيطاف .ٯبب ا٢بذر من ن -ِ
 أنو ال ٪باة من الشيطاف إال اباللتجاء كاالعتصاـ ابهلل تعاذل . -ّ
 إثبات صفتْب هلل تعاذل كٮبا السمع كالعلم . -ْ
َن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروْا فَِإَذا ُىم مُّْبِصُروَف ))  دُّونَػُهْم ِف اْلَغيِّ ُثَّ الَ ( َوِإْخَوانُػُهْم ؽلَُ ِٕٔٓإفَّ الَِّذيَن اتػََّقوْا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مِّ

 ( . (ٕٕٓيُػْقِصُروَف )
 [ . َِِ – َُِ] األعراؼ : 

----------------- 
 :ٱبرب تعاذل عن ا٤بتقْب من عباده الذين أطاعوه فيما أمر، كتركوا ما عنو زجر، أهنم  ( ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ) 
أم: أصاهبم "طيف" كقرأ آخركف: "طائف"، كقد جاء فيو حديث، كٮبا قراءاتف مشهوراتف،  ( ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن الشَّْيطَافِ  )

فقيل: ٗبعُب كاحد. كقيل: بينهما فرؽ، كمنهم من فسر ذلك ابلغضب، كمنهم من فسره ٗبس الشيطاف ابلصرع ك٫بوه، كمنهم من 
 .فسره اب٥بم ابلذنب، كمنهم من فسره إبصابة الذنب

 أم: عقاب هللا كجزيل ثوابو، ككعده ككعيده، فتابوا كأانبوا، كاستعاذكا ابهلل كرجعوا إليو من قريب.( َتذَكَُّروْا  )
 أم: قد استقاموا كصحوا ٩با كانوا فيو. (فَِإَذا ُىم مُّْبِصُروَف ) 
  فىاٍستػىٍغفىريكا ًلذينيوهًبًٍم كىمىٍن يػىٍغًفري الذُّنيوبى ًإالَّ اّللَّي كىدلٍى ييًصرُّكا  كما قاؿ تعاذل ) كىالًَّذينى ًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكا اّللَّى

ػاًلًدينى ًفيهىا كىنًٍعمى أىجٍ عىلىى مىا فػىعىليوا كىىيٍم يػىٍعلىميوفى . أيكلىًئكى جىزىاؤيىيٍم مىٍغًفرىةه ًمٍن رىهبًًٌٍم كىجىنَّاته ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا اأٍلى  ري نٍػهىاري خى
 اٍلعىاًمًلْبى(.
أم : إذا صدر منهم ذنب أتبعوه ابلتوبة ) فَاْستَػْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم ( أم : ذكركا كعيد هللا على ما أتوا من معصيتهم . ) ذََكُروا اَّللََّ ( 

 كاالستغفار .
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حيها ( . كقد قاؿ   ) كأٍتًبع السَّيًٌئة ا٢بىسنىة ٛبى
 : وران ابلتقول يف السرًٌ كالعبلنية مع أنَّو البيدَّ أٍف يقع منو أحياانن تفريط يف التقول ، إما بَبؾك٤با كاف العبدي مأم قاؿ ابن رجب 

بعض ا٤بأمورات ، أك ابرتكاب بعض احملظورات ، فأمره أٍف يفعل ما ٲبحو بو ىذه السيئة كىو أٍف يتبعها اب٢بسنة ، قاؿ هللا ) كىأىًقًم 
 لىفان ًمنى اللٍَّيًل ًإفَّ ا٢بٍىسىنىاًت ييٍذًىنٍبى السَّيًٌئىاًت ذىًلكى ذًٍكرىل لًلذَّاًكرًينى ( .الصَّبلةى طىرىيفًى النػَّهىاًر كىزي 

حٌب  ، فذكر ذلك لو ، فسكت النَّيبُّ  كيف " الصحيحْب  عن ابًن مسعود ) أفَّ رجبلن أصاب من امرأة قيبلىةن ، مث أتى النَّيبَّ 
 ( .) جامع العلـو كا٢بكم ، فقاؿ رجل : ىذا لو خاصة ؟ قاؿ : ) بل للناس عامة ( .  نزلت ىذه اآلية ، فدعاه فقرأىا عليو

) إف رجبل أذنب ذىنٍػبنا، فقاؿ: رب إين أذنبت ذنبا فاغفره. فقاؿ هللا  عبدم عمل ذنبا، فعلم أف لو راب  عن أيب ىريرة عن النيب 
: رب، إين عملت ذنبا فاغفره. فقاؿ تبارؾ كتعاذل: علم عبدم يغفر الذنب كأيخذ بو، قد غفرت لعبدم، مث عمل ذنبا آخر فقاؿ

، إيٌنً عىًمٍلتي ذىنػٍ  : رىبًٌ أيىٍخيذي بًًو، قىٍد غىفىرىٍت لًعىٍبًدم. مثيَّ عىًملى ذىنٍػبنا آخىرى فػىقىاؿى بنا فىاٍغًفٍرهي رل. فػىقىاؿى عىزَّ كجىلَّ: أف لو رىاب يغفر الذنب كى
، إيٌنً عىًملىتي ذىنػىبنا فى عىًلمى عىٍبدىم أفَّ لىوي رىاب يػى  : رىبًٌ أٍيخيذي ًبًو، قىٍد غىفىرىتي لًعىٍبًدم مثيَّ عىًملى ذىنػىبنا آخىرى فػىقىاؿى اٍغًفٍرهي فػىقىاؿى عىزَّ ٍغًفري الذٍَّنبى كى

أيىٍخيذي ًبًو، أيٍشًهديكيٍم أيٌنً قىٍد غىفىٍرتي   لًعىٍبًدم، فػىٍليػىٍعمىٍل مىا شىاء ( متفق عليو . كجىلَّ: عىٍبًدم عىًلمى  أفَّ لىوي رىاب يػىٍغًفري الذٍَّنبى كى
 حديثان نفعِب هللا ٗبا شاء منو، كإذا حدثِب عنو غّبم استىٍحلٍفتيو،  كعن علي . قاؿ : ٠بعت من رسوؿ هللا 

 : ستغفر هللا قاؿ عمر بن عبد العزيز : أيها الناس مىن أدلَّ بذنبو فليستغفر هللا كليتب ، فإف عاد فلي قاؿ ابن رجب احلنبلي
 كليتب ، فإف عاد فليستغفر كليتب ، فإ٭با ىي خطااي مطوَّقة يف أعناؽ الرجاؿ ، كإف ا٥ببلؾ يف اإلصرار عليها .

:كيتب على ابن آدـ حظو من الزان فهو  كمعُب ىذا : أف العبد ال بد أف يفعل ما قدًٌر عليو من الذنوب ، كما قاؿ النيب 
هللا جعل للعبد ٨برجان ٩با كقع فيو من الذنوب ، ك٧باه ابلتوبة كاالستغفار ، فإف فعل فقد ٚبلص مدرؾ ذلك ال ٧بالة ... ، كلكن 

 ) جامع العلـو ا٢ًبكىم ( .من شر الذنوب ، كإف أصر على الذنب ىلك .   
الشيطاف لو ظفر قيل للحسن البصرم : أال يستحٓب أحدان من ربو يستغفر من ذنوبو مث يعود ، مث يستغفر مث يعود ؟ فقاؿ : كد 

 منكم هبذا ، فبل ٛبلُّوا من االستغفار .
  ك٤با كاف العبد ال بد أف يغفل كيناؿ منو الشيطاف، الذم ال يزاؿ مرابطا ينتظر غرتو كغفلتو، ذكر تعاذل عبلمة قاؿ السعدي :

تذكر من  -ترؾ كاجب ا٤بتقْب من الغاكين، كأف ا٤بتقي إذا أحس بذنب، كمسو طائف من الشيطاف، فأذنب بفعل ٧بـر أك 
أم ابب أييتى، كمن أم مدخل دخل الشيطاف عليو، كتذكر ما أكجب اّلٌل عليو، كما عليو من لواـز اإلٲباف، فأبصر كاستغفر 
اّلٌل تعاذل، كاستدرؾ ما فرط منو ابلتوبة النصوح كا٢بسنات الكثّبة، فرد شيطانو خاسئا حسّبا، قد أفسد عليو كل ما أدركو 

 منو.
كىم أتباعهم كا٤بستمعوف ٥بم  (ًإفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوا ًإٍخوىافى الشَّيىاًطًْب  ) كإخواف الشياطْب من اإلنس، كقولو: م أ ( ْخَوانُػُهمْ َوإِ  ) 

 القابلوف ألكامرىم
 ا٤بعاصي، كتسهلها عليهم كٙبسنها ٥بم.  أم: تساعدىم الشياطْب على فعل ( ؽَلُدُّونَػُهْم ِف اْلَغيِّ )  
قيل: معناه إف الشياطْب ٛبد، كاإلنس ال تقصر يف أعما٥بم بذلك . كما قاؿ علي بن أيب طلحة، عن ابن (  ُثَّ اَل يُػْقِصُروفَ  ) 

 قاؿ: ال اإلنس يقصركف عما يعملوف من السيئات، كال الشياطْب( كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيدُّكنػىهيٍم يف اٍلغىيًٌ مثيَّ ال يػيٍقًصريكفى )  عباس يف قولو
 ٛبسك عنهم.

 الفوائد :
 أنو ال يسلم أحد من كسوسة الشيطاف . -ُ
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 على ا٤بسلم إذا أصابو شيء من الشيطاف أك ادلٌ بذنب أف يتذكر عقاب هللا ، كأف يتذكر ثواب هللا إذا تركػػػو . -ِ
 إف الكفرة كالفجرة إخوة للشياطْب . -ّ
 . أف الشياطْب تساعد من تواليو على ا٤بعاصي كا٤بنكرات -ْ
َا أَتَِّبُع َما ِيوَحى ِإَِلَّ ِمن رَّّبِّ َىَذا بَ )  تَػَها ُقْل ِإظلَّ َص ئُِر ِمن رَّبُِّكْم َوُىًدى َوَرْٓتٌَة لَِّقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف َوِإَذا َلَْ ََتْهِتِم ِِبيٍَة قَاُلوْا َلْواَل اْجتَػبَػيػْ
(ٕٖٓ) . ) 

 [ . ٖٕٓ] األعراؼ : 
------------- 
 . كإذا دل أتهتم ٗبعجزة كما اقَبحوا م :أ (هِتِم ِِبيٍَة َوِإَذا ََلْ َتَْ ) 
تَػَها )    .ىبل اختلقتها اي دمحم ؟ كاخَبعتها من عند نفسك ؟! كىو هتكم منهم لعنهم هللا م :أ (قَاُلوْا َلْواَل اْجتَػبَػيػْ
 ٥بم اي دمحم .( ُقْل ) 
َا أَتَِّبُع َما ِيوَحى ِإَِلَّ ِمن رَّّبِّ )  ان ال أتقدـ إليو تعاذل يف شيء، كإ٭با أتبع ما أمرين بو فأمتثل ما يوحيو إرل، فإف بعث آية أم: أ ( ِإظلَّ

 قبلتها، كإف منعها دل أسألو ابتداء إايىا؛ إال أف أيذف رل يف ذلك، فإنو حكيم عليم.
 مة كناقة صاحل ك٫بو ذلك أنو إف كهللا )جل كعبل( قد بٌْب يف سورة بِب إسرائيل أنو إ٭با دل يرسلو ٖبارؽ مثل خارؽ الرسل ا٤بتقد

نىا ٜبىيودى النَّاقىةى ميٍبًصرىةن فىظىلى )فعل ذلك كذبوا فأىلكهم، كما قاؿ:  ًت ًإالَّ أىف كىذَّبى هًبىا األىكَّليوفى كىآتػىيػٍ ميواٍ كىمىا مىنػىعىنىا أىف نػٍُّرًسلى اًبآلايى
ىنا كيف سورة العنكبوت أنو أنزؿ ٥بم آية ىي أعظم من ٝبيع ألف هللا تبارؾ كتعاذل ٤با اقَبحوا ىذه اآلايت بٌْب ٥بم  (هًبىا

اآلايت كأكرب، كىي ىذا القرآف العظيم، فهذا القرآف العظيم أعظم آية من انقة صاحل، كيد موسى البيضاء، كعصاه الٍب 
.  تكوف ثعباانن

عن اإلتياف ٗبثلو  ا كبلـ رب العا٤بْب الذم يعجزك٩با يدؿ على أهنا أعظم اآلايت: أهنا تَبدد يف أ٠باع ا٣ببلئق إذل يـو القيامة، كأهن
ٍثًلًو كىاٍدعيوٍا شيهىدىاءكيم مًٌن )ٝبيع ا٣ببلئق، كقد ٙبدل هللا العرب بسورة من ىذا القرآف العظيم يف سورة البقرة قاؿ:  فىٍأتيوٍا ًبسيورىةو مًٌن مًٌ

تيٍم صىاًدًقْبى  ٍثًلًو كىاٍدعيوٍا مىًن اٍستىطىٍعتيم مًٌن )ة يونس قاؿ: كٙبداىم بسورة منو يف سور  (ديكًف اّللًَّ ًإٍف كينػٍ أىـٍ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍأتيوٍا ًبسيورىةو مًٌ
ٍثًلًو ميٍفتػىرىايى )كٙبداىم بعشر سور يف سورة ىود  (ديكًف اّللًَّ ًإف كينتيٍم صىاًدًقْبى  تو كىاٍدعيوٍا مىًن أىـٍ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍأتيوٍا ًبعىٍشًر سيوىرو مًٌ

ٍثًلًو ًإف كىانيوا صىاًدًقْبى )كٙبداىم بو كلو يف سورة الطور:  (اٍستىطىٍعتيم مًٌن ديكًف اّللًَّ ًإف كينتيٍم صىاًدًقْبى  مث بٌْب يف سورة  (فػىٍليىٍأتيوا ًٕبىًديثو مًٌ
قيل لًَّئًن اٍجتىمىعىًت اإًلنسي كىا١بًٍنُّ عىلىى )ا القرآف: بِب إسرائيل أف عامة ا٣ببلئق لو تعاكنوا كاجتمعوا ال يقدركف على اإلتياف ٗبثل ىذ

ٍتيوفى ٗبًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهّبنا ا اٍلقيٍرآًف الى أيى ٍتيوٍا ٗبًٍثًل ىىذى فلما كاف معجزة يعجز عن مضاىاهتا ٝبيع اإلنس كا١بن،  (أىف أيى
إذل يـو القيامة، ٧بفوظة، تػىوىذلَّ رىبُّ العىا٤بْب ًحٍفظىهىا، لو أراد أحد أف يزيد يف ىذا القرآف كىي معجزة ابقية تَبدد يف آذاف ا٣ببلئق 

ًإانَّ ٫بىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ )  العظيم نقطة كاحدة، أك يغّب شكلة حرؼ لرد عليو اآلالؼ من صغار أطفاؿ ا٤بسلمْب يف أقطار الدنيا
ل عظم ىذه اآلية ككربىا كأهنا أعظم اآلايت كأكربىا أنكر )جٌل كعبل( على مىٍن طىلىب آية غّبىا إنكارنا شديدنا كألج (لىوي ٢بىىاًفظيوفى 

تي ًعندى اّللًَّ كىًإ٭بَّىا أىانى نىًذيره مُّ )  يف سورة العنكبوت حيث قاؿ تعاذل ته مًٌن رَّبًًٌو قيٍل ًإ٭بَّىا اآلايى مث أنكر  (ًبْبه كىقىاليوا لىٍوال أينزًؿى عىلىٍيًو آايى
لىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ يف ذىًلكى لىرىٍٞبىةن  أىكىدلٍى يىٍكًفًهمٍ )  عليهم طلب آية غّبه قاؿ يكتف هبذه اآلية  فمن دل ( ، أىانَّ أىنزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى يػيتػٍ

لىٍوالى )قاؿ عنهم إهنم قالوا:  العظمى عن ٝبيع اآلايت فهو جدير أبف ينكر عليو؛ كلذلك قاؿ ىنا يف أخرايت األعراؼ ٤با
تػىهىا ا بىصىآئًري ًمن رَّبًٌكيٍم )بٌْب ٥بم أف ىذا القرآف العظيم أعظم آية، ال ينبغي لئلنساف أف يطلب آية غّبه حيث قاؿ:  (اٍجتػىبػىيػٍ ىىذى

ساطعة كا٤بعجزة العظمى، كا٥بدل كالرٞبة فبل آية فمن دل هتده ىذه البصائر كاألدلة القاطعة كالرباىْب ال (كىىيدنل كىرىٍٞبىةه لًٌقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 
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 ال أختلق آية كال أقَبح أخرل. (قيٍل ًإ٭بَّىا أىتًَّبعي مىا ييوحىى ًإرلىَّ ًمن رَّيبًٌ )هتديو ألبتة. كىذا معُب قولو: 
البصائر ٝبع  (آئًري ًمن رَّبًٌكيمٍ بىصى )أم: ىذا القرآف الذم ىو أعظم آية كأنتم تقَبحوف آايت غّبه (  َىَذا َبَص ئُِر ِمن رَّبُِّكمْ  )

البصّبة، كالبصّبة ا٤براد هبا: الربىاف القاطع كالدليل الساطع الذم يػيٍبصىر يف ضوئو ا٢بق كاضحنا ال لبس فيو. فالبصائر: ا٢بيجج 
قيٍل ىىًذًه )يوسف: القاطعات، كالبينات الواضحات الٍب ال تَبؾ يف ا٢بق لبسنا، ككاحدىا )بصّبة(، كمنو قولو تعاذل يف أخرايت 

ًبيًلي أىٍدعيو ًإذلى اّللًَّ عىلىى بىًصّبىةو أىانٍى كىمىًن اتػَّبػىعىًِب   ( . سى
 أم : أم ىاد ٤بن اتبعو كعمل ٗبا فيو لكل خّب كسعادة يف الدنيا كاآلخرة .أم : بياف كداللة ، ( َوُىًدى ) 
  ا٥بدل ا٣باص ، فا٥بدل العاـ معناه بياف الطريق كإيضاح فالقرآف العظيم ييطلق ىداه على ا٥بدل العاـ ، كيطلق ىداه على

يٍػنىاىيمٍ احملجة البيضاء ، كبياف ا٢بق من الباطل ، كالنافع من الضار ، كمنو ) ( أم : بينا ا٢بق على لساف نبينا صاحل ،  كىأىمَّا ٜبىيودي فػىهىدى
يٍػنىاهي السًَّبيلى كمنو قولو تعاذل ) فمعناه توفيق هللا لعبده حٌب يهتدم إذل ما يرضي ربو ، كيكوف سبب  ( . كأما ا٥بدل ا٣باصًإانَّ ىىدى

 ( . مىٍن يػىٍهًد اّللَّي فػىهيوى اٍلميٍهتىًدمدخولو ا١بنة ، كمنو قولو )
  ككوف ا٥بدل ييطلق إطبلقنا عامِّا كإطبلقنا خاصِّا إذا فهم اإلنساف ذلك زالت عنو إشكاالت يف كتاب هللا، كمناقضات يظنها

كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإذلى ًصرىاطو )  مع قولو فيو ( ًإنَّكى الى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى )  ض آايت هللا، كقولو تعاذل يف نبينا ا١باىل ببع
ثبت لو يف قولو فنفى عنو ا٥بدل يف آية كأثبتو لو يف آية، فا٥بدل ( مٍُّستىًقيمو 

ي
ىو ا٥بدل  ( كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإذلى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو )  ا٤ب

أما   ىذه احملىجَّة البيضاء حٌب تركها ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إال ىالك ٗبعناه العاـ، كىو البياف كاإليضاح. كقد بْب 
كىمىن ) فهو التفضل ابلتوفيق كسعادة ا٤برء؛ ألف ىذا بيد هللا كحده  ( ًإنَّكى ال تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى )  ا٥بدل ا٤بنفي عنو يف قولو

رى قػيليو  ًٍلكى لىوي ًمنى اّللًَّ شيئنا أيٍكلىًئكى الًَّذينى دلٍى ييرًًد اّللَّي أىف ييطىهًٌ نػىتىوي فػىلىن ٛبى ًإف ٙبىًٍرٍص عىلىى ىيدىاىيٍم فىًإفَّ اّللَّى الى يػىٍهًدم )  ( بػىهيمٍ ييرًًد اّللَّي ًفتػٍ
 ( . مىن ييًضلُّ 

 لتيسّب لؤلعماؿ الٍب ٰببها هللا .فا٤براد اب٥بدل ىنا ا٥بدل ا٣باص ، كىو التوفيق كا
 (  يػينىادىٍكفى ًمن مَّكىافو بىًعيدو  كى قيٍل ىيوى لًلًَّذينى آمىنيوا ىيدنل كىًشفىاء كىالًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى يف آذىاهًنًٍم كىقٍػره كىىيوى عىلىٍيًهٍم عىمنى أيٍكلىئً قاؿ تعاذل ) 

 ( .فىاء كىرىٍٞبىةه لًٌٍلميٍؤًمًنْبى كىالى يىزًيدي الظَّاًلًمْبى إىالَّ خىسىارنا كىنػينػىٌزًؿي ًمنى اٍلقيٍرآًف مىا ىيوى شً )  كقولو
( كىأىمَّا ُِْتٍػهيٍم ًإٲبىاانن كىىيٍم يىٍستػىٍبًشريكفى )كىًإذىا مىا أينزًلىٍت سيورىةه فىًمنػٍهيم مَّن يػىقيوؿي أىيُّكيٍم زىادىٍتوي ىىًذًه ًإٲبىاانن فىأىمَّا الًَّذينى آمىنيوٍا فػىزىادى )  كقولو

 ( .الًَّذينى يف قػيليوهًبًم مَّرىضه فػىزىادىتٍػهيٍم رًٍجسنا ًإذلى رًٍجًسًهٍم كىمىاتيواٍ كىىيٍم كىاًفريكفى 
 فإف العمل بكتاب هللا رٞبة كىداية كنور للبشرية ، كهبا ٙبصل السعادة كا٣بّب الكثّب . ( َوَرْٓتَةٌ ) 
كىالًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى يًف )  ن سبق ٥بم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلوف بو النار، كما قاؿ تعاذلأما القـو الذي( لَِّقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف  )

ألف هللا )تبارؾ كتعاذل( منذ أنزؿ ىذا الكتاب ا٤بنزؿ كاف كاجبنا شرعنا أال يدخل أحد ا١بنة كائننا  ى (آذىاهًنًٍم كىقٍػره كىىيوى عىلىٍيًهٍم عىمن 
(  كىمىن يىٍكفيٍر بًًو ًمنى األىٍحزىاًب فىالنَّاري مىٍوًعديهي ) مل بو، كأال يدخل أحد النار إال عن طريق اإلعراض عنو من كاف إال عن طريق الع

 .فالعمل بو مفتاح ا١بنة، كاإلعراض عنو سبب دخوؿ النار
 الفوائد :

 ال ٲبلك أف أييت َبية من نفسو . أف الرسوؿ  -ُ
 ليو .أف الرسوؿ متبع للوحي الذم ينزؿ ع-ِ
 فضل ىذا القرآف كأنو بصّب ٤بن أراد أف يتبصر اب٢بق من الباطل .-ّ
 أف القرآف ىداية ٤بن آمن يهديو لكل طريق صحيح . -ْ
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فمن كاف إٲبانو  كا٢بكم ا٤بعلق بوصف يزيد بزايدتو كينقص بنقصو (أنو كلما قوم إٲباف الشخص كانت ىدايتو أقول ، )  -ٓ
 أقول كانت ىدايتو أكثر .

 ضل اإلٲباف .ف -ٔ
 ( . (ٕٗٓاْلُقْرآُف فَاْسَتِمُعوْا لَُو َوأَنِصُتوْا َلَعلَُّكْم تُػْرَٓتُوَف ) ئَوِإَذا قُرِ ) 

 [ . َِْ] األعراؼ : 
----------- 

 الكرمي .أمر من هللا تعاذل ابالستماع كاإلنصات عند تبلكة القرآف ( اْلُقْرآُف فَاْسَتِمُعوْا لَُو َوأَنِصُتوْا  ئَ َوِإَذا قُرِ ) 
 االستماع : ىو التدبر يف الشيء كاإلصغاء إليو بتدبر ، كاإلنصات : ىو السكوت كترؾ الكبلـ . 
  : فيو ثبلثة أقواؿ : (القرآف فاستمعوا لىوي كىأىنًصتيوٍا  ئكىًإذىا قيرً قولو تعاذل ) قاؿ ِف التسهيل 
 .أحدىا : أف اإلنصات ا٤بأمور بو ىو لقراءة اإلماـ يف الصبلة  
 .الثاين : أنو اإلنصات للخطبة ك 

كالثالث : أنو اإلنصات لقراءة القرآف على اإلطبلؽ كىو الراجح لوجهْب : أحدٮبا : أف اللفظ عاـ كال دليل على ٚبصيصو ، 
 ة .كالثاين أف اآلية مكية ، كا٣بطبة إ٭با شرعت اب٤بدين

 بب للرٞبػػة .فيو االستماع للقرآف كاإلنصات لو س( َلَعلَُّكْم تُػْرَٓتُوَف ) 
  : كىتو ك٠باعو قاؿ ابن القيم عك كاحضر حيضيور من ٱباطبو ًبًو من ،  ًإذا أرٍدت ااًلنًٍتفىاع اًبٍلقيٍرآًف فاٝبع قػىٍلبك ًعٍند ًتبلى كأىٍلًق ٠بى

ذىًلكى لىذًٍكرىل ًلمىٍن كىافى لىوي قػىٍلبه أىٍك أىٍلقىى  ًإفَّ يف )تكٌلم ًبًو سيٍبحىانىوي ًمٍنوي ًإلىٍيًو فانو خىاطب ًمٍنوي لىك على ًلسىاف رىسيولو قىاؿى تػىعىاذلى 
اـ التٍَّأًثّب ٤بٌا كىافى مىٍوقيوفا على ميؤثر ميٍقتىض كى٧بل قىابل كىشرط ٢بيصيوؿ اأٍلىثر كىانًٍتفىاء اٍلمىانًع (السٍَّمعى كىىيوى شىًهيد  كىذىًلكى أىف ٛبى

يرىاد فػىقىولو   الًَّذم ٲبٍنىع ًمٍنوي تضٌمنت اآٍليىة بػىيىاف ذىًلك
اشار ًإذلى مىا تقٌدـ  (ًإفَّ يف ذىًلكى لذكرل)كٌلو أبكجز لفظ كأبينو كأدلٌو على ا٤ب

فػىهىذىا ىيوى اٍلمحل اٍلقىاًبل كىاٍلمرىاد ًبًو اٍلقلب ا٢بٌي الًَّذم يعقل  (ًلمىٍن كىافى لىوي قػىٍلبه )من أٌكؿ السُّورىة اذل ىىهينىا كىىىذىا ىيوى ا٤بؤثٌر كىقىولو 
أىم كجَّو  (أىٍك أىٍلقىى السٍَّمعى )أىم حٌي اٍلقلب كىقىولو  (ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكره كىقػيٍرآفه ميًبْبه لًيػيٍنًذرى مىٍن كىافى حىٌيا)ن هللا كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى عى 

ـ كىقىولو  عو ًإذلى مىا يػيقىاؿ لىوي كىىىذىا شىرط التأثٌر ابٍلكبلى عو كأصغى حاٌسة ٠بى أىم شىاىد اٍلقلب حىاضر غّب غىاًئب  (يده كىىيوى شىهً )٠بى
بىة اٍستمع كتاب هللا كىىيوى شىاىد اٍلقلب كالفهم لىٍيسى بغافل كىالى ساه كىىيوى ًإشىارىة ًإذلى اٍلمىانًع من حي  صيوؿ التٍَّأًثّب كىىيوى قىاؿى اٍبن قػيتػىيػٍ

لو فىًإذا حصل اٍلميؤثر كىىيوى اٍلقيٍرآف كىاٍلمحل اٍلقىاًبل كىىيوى اٍلقلب ا٢بٍىٌي سىٍهو اٍلقلب كغيبتو عىن تعٌقل مىا يػيقىاؿ لىوي كىالنَّظىر ًفيًو كأتمٌ 
حصل  كىكجد الشٍَّرط كىىيوى اإلصغاء كانتفى اٍلمىانًع كىىيوى اٍشًتغىاؿ اٍلقلب كذىولو عىن معُب ا٣ٍبطاب كانصرافو عىنوي ًإذلى شىٍيء آخر

 . اأٍلىثر كىىيوى ااًلنًٍتفىاع كالتذٌكر
 د :الفوائ

 ا٢بث على االستماع كاإلنصات عند قراءة القرآف . -ُ
 أف االستماع كاإلنصات للقرآف سبب للرٞبة . -ِ
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 ( . (ٕ٘ٓ اْلغَاِفِلنَي )َواذُْكر رَّبََّك ِف نَػْفِسَك َتَضرُّعاً َوِخيَفًة َوُدوَف اجْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِؿ اِبْلُغُدوِّ َواآلَصاِؿ َواَل َتُكن مِّنَ 
 [ . َِٓعراؼ : ] األ

----------- 
 كيدخل فيو غّبه من أمتو ألنو عاـ لسائر ا٤بكلفْب. ا٣بطاب للنيب (   َواذُْكر رَّبََّك ِف نَػْفِسكَ ) 
 هللا علم نبيو : إف  قاؿ الشنقيطي  آداب الذكر، كجعل لو الذكر على نوعْب على التحقيق: ذكر نفساين، كذكر لساين، أما

ىذا الذم يذكره العبد يف نفسو ابلتدبر كالتفكر كاالعتبار كال ينطق بو. كما قالو ابن عطية  )رٞبو هللا( الذكر النفساين فهو 
أم: فيما  ( كىاذٍكير رَّبَّكى يف نػىٍفًسكى )  من أنو ال ذكر إال ٕبركة اللساف خبلؼ ظاىر ىذه اآلية الكرٲبة؛ ألف هللا قاؿ لنبيو

فتذكر عظمتو ككمالو كجبللو كصفاتو، كما عنده من الثواب ٤بن أطاعو، كمن  بينك كبْب ربك يف نفسك من غّب كبلـ،
العقاب ٤بن عصاه، كيكوف ىذا التذكر كالتفكر يف عظمة هللا )جل كعبل( كيف صفاتو العظمى، كيف ثوابو كعقابو يكوف يف 

 نفسك ألجل التضرُّع كا٣بوؼ.
 : فيو إشعار بقرب العبد من هللا كىو مقاـ ( كاذكر ربك يف نفسك  ( كىاىنا لطيفة كىي أف قولو سبحانو كتعاذل وقاؿ اخلازف

الرجاء ألف لفظ الرب مشعر ابلَببية كالرٞبة كالفضل كاإلحساف فإذا تذكر العبد إنعاـ هللا عليو كإحسانو إليو فعند ذلك يقول 
داعية ا٣بوؼ كالرجاء قوم إٲبانو مقاـ الرجاء مث أتبعو بقولو تضرعان كخيفة كىذا مقاـ ا٣بوؼ فإذا حصل يف قلب العبد 

كا٤بستحب أف يكوف ا٣بوؼ أغلب على العبد يف حاؿ صحتو كقوتو فإذا قارب اب٤بوت كدان آخر أجلو فيستحب أف يغلب 
 رجاؤه على خوفو.

 ( أم : تذلبلن كٚبشعان كتواضعان . َتَضرُّعاً )  
 أم : خوفان .( َوِخيَفًة )  
 ىذا الذكر اللساين ، فيستحب أف يكوف جهران ال بليغان كال ٨بافتة . ( ؿِ َوُدوَف اجْلَْهِر ِمَن اْلَقوْ ) 
  : كىكذا يستحب أف يكوف الذكر ال يكوف نداء ك]ال[ جهرنا بليغنا؛ ك٥بذا ٤با سألوا رسوؿ هللا قاؿ ابن كثري   فقالوا: أقريب

 ( . عىِبًٌ فىًإيٌنً قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّاًع ًإذىا دىعىافً كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم  )ربنا فنناجيو أـ بعيد فنناديو؟ فأنزؿ هللا: 
: "أيها الناس، رفع الناس أصواهتم ابلدعاء يف بعض األسفار، فقاؿ ٥بم النيب  ) كيف الصحيحْب عن أيب موسى األشعرم قاؿ

 ( . أربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعوف أصمَّ كال غائبنا؛ إف الذم تدعونو ٠بيع قريب
فإف ا٤بشركْب كانوا   (كىال ٘بىٍهىٍر ًبصىبلًتكى كىال ٚبيىاًفٍت هًبىا كىابٍػتىًغ بػىٍْبى ذىًلكى سىًبيبلن  )  كقد يكوف ا٤براد من ىذه اآلية كما يف قولو تعاذل

٤بشركوف، كال ٱبافت بو عن إذا ٠بعوا القرآف سبوه، كسبوا من أنزلو، كسبوا من جاء بو؛ فأمره هللا تعاذل أال ٯبهر بو، لئبل يناؿ منو ا
كىديكفى ا١بٍىٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ اًبٍلغيديكًٌ  ) أصحابو فبل يسمعهم، كليتخذ سبيبل بْب ا١بهر كاإلسرار. ككذا قاؿ يف ىذه اآلية الكرٲبة

 ( .كىاآلصىاًؿ كىال تىكيٍن ًمنى اٍلغىاًفًلْبى 
 ؿ: أكاخره. فاآلصاؿ: من العصر فما كراءه إذل الليل. كالغدك: من أكؿ النهار.الغدك: أكائل النهار، كاآلصا ( اِبْلُغُدوِّ َواآلَصاؿِ  )

راد ىنا.
ي
 قاؿ بعض العلماء: كاف قبل فرض الصبلة ليلة ا٤بعراج يصلوف صبلتْب: آخر النهار، كأكلو، كأنو ىو ا٤ب

 لفضلهما. -أكؿ النهار كآخره -كقاؿ بعضهم: خص ىذين الوقتْب من النهار 
 (  اًبٍلغيديكًٌ كىاآلصىاؿً )  اء: الذًٌٍكر ابلغدك: صبلة الصبح، كابآلصاؿ: صبلة العصر. كهللا تعاذل أعلم، كىذا معُب قولوقاؿ بعض العلم

 ار .كقيل : ا٤بعُب ٝبيع األكقات كعرب ابلطرفْب ا٤بشعرين ابلليل كالنه
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 نـو الذم ىو أخو ا٤بوت فاستحب لو أف كإ٭با خص ىذين الوقتْب ابلذكر ألف اإلنساف يقـو ابلغداة من ال:  قاؿ اخلازف
يستقبل حالة االنتباه من النـو كىو كقت ا٢بياة من موت النـو ابلذكر ليكوف أكؿ أعمالو ذكر هللا كأما كقت اآلصاؿ كىو 

ت آخر النهار فإف اإلنساف يريد أف يستقبل النـو الذم ىو أخو ا٤بوت فيستحب لو أف يستقبلو ابلذكر ألهنا حالة تشبو ا٤بو 
 .كلعلو ال يقـو من تلك النومة فيكوف موتو على ذكر هللا 

إف أعماؿ العبد تصعد أكؿ النهار كآخره فيصعد عمل الليل عند صبلة الفجر كيصعد عمل النهار بعد العصر إذل ا٤بغرب : كقيل 
 .فاستحب لو الذكر يف ىذين الوقتْب ليكوف ابتداء عملو ابلذكر كاختتامو ابلذكر 

انت الصبلة بعد صبلة الصبح كبعد صبلة العصر مكركىة استحب للعبد أف يذكر هللا يف ىذين الوقتْب ليكوف يف كقيل : ٤با ك
 ٝبيع أكقاتو مشتغبلن ٗبا يقربو إذل هللا من صبلة أك ذكر. 

ابن آدـ ، كقيل :  ألهنما كقتا فراغ فيكوف الذكر فيهما ألصق ابلقلب ، كقيل : ألهنما كقتاف يتعاقب فيهما ا٤ببلئكة على كقيل :
 ت .ليس ا٤براد التخصيص بل دكاـ الذكر كاتصالو أم اذكر كل كق

 فتدؿ اآلية على مزية ىذين الوقتْب ، ألهنما كقت سكوف كدعة كتعبد كاجتهاد ، كما بينهما الغالب فيو  :  وقاؿ القاَسي
 إذل أمر ا٤بعاش . االنقطاع

َن اْلَغاِفِلنَي )    هللا تعاذل .عن ذكر ( َوالَ َتُكن مِّ
 .الغفلة لغةن: عدـ االنتباه كإحضار الفكر

 .كشرعان: اال٬براط يف ا٢بياة الدنيا، كنسياف أمور اآلخرة جزئيان أك كليان 
أم : من الذين يغفلوف عن ذكر هللا ، كيلهوف عنو ، كفيو إشعار بطلب دكاـ  (كىالى تىكين مًٌنى اٍلغىاًفًلْبى  قولو تعاذل )قاؿ القاَسي : 

 ره تعاذل ، كاستحضار عظمتو كجبللو ككربايئو ، بقدر الطاقة البشرية.ذك
  : ٰبتمل كجهْب : (كىالى تىكيًن مًٌنى اٍلغىاًفًلْبى  قولو تعاذل )قاؿ ادلاوردي 

 أحدٮبا : عن الذكر.
 ر .كالثاين : عن طاعتو يف كل أكامره كنواىيو ، قالو ا١بمهو 

 القلب الغفلة كا٥بول ، كجبلؤه الذكر كالتوبة . قاؿ ابن القيم  : ككل شيء لو صدأ ، كصدأ
 علـو أنو من ا٤ب  ال يغفل عن ذكر ربو كلكنو ييؤمر كيينهى لييشرَّع أليمتو على لسانو. كيف ىذه اآلية الكرٲبة هني للمسلمْب عن

 . الغفلة عن ذكر هللا )جل كعبل(، فعلينا معاشر ا٤بسلمْب أال نغفل عن ذكر هللا
 الغفلة : ولنحذر من أسباب 

 فالغفة من الصفات ا٤بذمومة الٍب ذمها هللا يف كتابو .
نٍػيىا كىىيٍم عىًن اآلًخرىًة ىيٍم غىاًفليو  ر )قاؿ تعاذل عن الكفا  ف ( .يػىٍعلىميوفى ظىاًىرنا مًٌنى ا٢بٍىيىاًة الدُّ

يكى بًبىدىًنكى لًتىكيوفى ًلمىٍن خىٍلفىكى  وف )كقاؿ تعاذل عن فرع  تًنىا لىغىاًفليو  فىاٍليػىٍوـى نػينىجًٌ   ف ( .آيىةن كىًإفَّ كىًثّبنا مًٌنى النَّاًس عىٍن آايى
تًنى   )كقاؿ تعاذل نٍػيىا كىاٍطمىأىنُّوٍا هًبىا كىالًَّذينى ىيٍم عىٍن آايى ا  أيٍكلىًئكى مىٍأكىاىيمي النُّاري ٗبى  * ا غىاًفليوفإىفَّ الًَّذينى الى يػىٍرجيوفى لًقىاءانى كىرىضيوٍا اًب٢بٍىياًة الدُّ

 ف ( .كىانيوٍا يىٍكًسبيو 
كىاذٍكير رَّبَّكى يف نػىٍفًسكى تىضىرُّعان كىًخيفىةن كىديكفى ا١بٍىٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ اًبٍلغيديكًٌ  ) هللا تبارؾ كتعاذل نبيو عن الغفلة، قاؿ تعاذل كقد هنى

  ( .كىاآلصىاًؿ كىالى تىكين مًٌنى اٍلغىاًفًلْب
نىاؾى عىنػٍهيٍم تيرًيدي زً كىاٍصربٍ نػىٍفسى   )كقاؿ تعاذل اًة كىاٍلعىًشيًٌ ييرًيديكفى كىٍجهىوي كىالى تػىٍعدي عىيػٍ نٍػيىا كىالى كى مىعى الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيم اًبٍلغىدى ينىةى ا٢بٍىيىاًة الدُّ



257 

 

 ان ( .تيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىن ذًٍكرانى كىاتػَّبىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريط
 و .هللا للعبد على معصيت هللا عقوبة من د تكوف الغفلة عنكق

 وف ( .أيكلىًئكى الًَّذينى طىبىعى اّلٌلي عىلىى قػيليوهًبًٍم كى٠بىًٍعًهٍم كىأىٍبصىارًًىٍم كىأيكلىػًئكى ىيمي اٍلغىاًفلي  ذل ) قاؿ تعا
عىا رىسيوؿى اّللًَّ بن عمر كأيب ىريرة رضي هللاي عنهما أىنػَّ  ركل مسلم يف صحيحو من حديث عبدهللا ًهً  هيمىا ٠بًى  يػىقيوؿي عىلىى أىٍعوىاًد ًمنػٍربى

ـه عىٍن كىٍدًعًهمي ا١بٍيميعىاًت، أىٍك لىيىٍخًتمىنَّ اّللَّي عىلىى قػيليوهًبًٍم مثيَّ لىيىكيونينَّ ًمنى )  َّ أىقٍػوىا تىًهْبى   ( .اٍلغىاًفًلْبلىيػىنػٍ
 أسباب الغفلة حٌب ٯبتنبها ا٤بؤمن: 

 ة .نقطاع الكثري عن زايرة القبور، وتذكر ادلوت والدار اآلخر اال : أوالً 
 ر ( .حىٌبَّ زيٍرُتيي اٍلمىقىابً  * أى٥ٍبىاكيمي التَّكىاثير  )قاؿ تعاذل 
قاؿ ابن كثّب رٞبو هللا: "أشغلكم حب الدنيا كنعيمها كزىرهتا عن طلب اآلخرة كابتغائها كٛبادل بكم ذلك حٌب جاءكم ا٤بوت  

لى كيلُّ نػىٍفسو ذىآئًقىةي اٍلمىٍوًت كىًإ٭بَّىا تػيوىفػٍَّوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فىمىن زيٍحزًحى عىًن النَّاًر كىأيٍدخً  ﴿ :كصرُت من أىلها، قاؿ تعاذل كزرُت ا٤بقابر
نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيريك   ر ( .ا١بٍىنَّةى فػىقىٍد فىازى كىما ا٢بٍىيىاةي الدُّ

 . اثنياً : طوؿ األمل
 قاؿ تعاذل ) أدل أيف للذين آمنوا أف ٚبشع ...

 كقاؿ تعاذل ) ذرىم أيكلوا كيتمتعوا
 قاؿ ا٢بسن : ما أطاؿ عبد األمل إال أساء العمل .

 قاؿ الفضيل : من الشقاء طوؿ األمل ، كمن النعيم قصر األمل .
 اثلثاً : حب الدنيا والتعلق هبا .

نٍػيىا كىىيٍم عىًن اآٍلًخرىًة ىيٍم غىاًفليوفى يػىٍعلىميوفى ظىاًىرنا مًٌ قاؿ تعاذل : )   ( . نى ا٢بٍىيىاًة الدُّ
نٍػيىا كقاؿ تعاذل )  يػٍره كىأىبٍػقىى .بىٍل تػيٍؤثًريكفى ا٢بٍىيىاةى الدُّ  ( . كىاآلًخرىةي خى

د كا٣بركج منو يف الصباح كا٤بساء كعند دخوؿ ا٤بسج االنقطاع عن رلالس الذكر وعدـ احملافَّة على األذكار الشرعية:  رابعاً 
 . كعند الدخوؿ إذل ا٤بنزؿ كا٣بركج منو كغّب ذلك من ا٤بواضع

  ( . اٍلغىاًفًلْبكىاذٍكير رَّبَّكى يف نػىٍفًسكى تىضىرُّعان كىًخيفىةن كىديكفى ا١بٍىٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ اًبٍلغيديكًٌ كىاآلصىاًؿ كىالى تىكين مًٌنى   )قاؿ تعاذل 
  .هللا ى قدر غفلة العبد عن الذكر يكوف بعده عنقاؿ ابن القيم رٞبو هللا: "عل

كقاؿ أيضان: "إف ٦بالس الذكر ٦بالس ا٤ببلئكة، ك٦بالس اللغو كالغفلة ٦بالس الشياطْب، فليخَب العبد أعجبها إليو كأكالىا بو،  
 ة .فهو مع أىلو يف الدنيا كاآلخر 

  كعمارة أكقات الغفلة مستحب ك٧ببوب هلل، كلذلك قاؿ عباف )ذاؾ شهر يغفل الناس عنو بْب رجب كرمضاف(.يف صياـ ش 
 : يف إحياء الوقت ا٤بغفوؿ عنو ابلطاعة فوائد : قاؿ ابن رجب رٓتو هللا 

 أنو يكوف أخفى ، كإخفاء النوافل كإسرارىا أفضل . منها :
ا تشاىده من أحواؿ أنو أشق على النفوس ، كأفضل األعماؿ أشقها على النفوس ، كسبب ذلك أف النفوس تتأسى ٗب ومنها :

أبناء ا١بنس ، فإذا كثرت يقظة الناس كطاعاهتم كثر أىل الطاعة لكثرة ا٤بقتدين هبم ، فسهيلت الطاعة ، كإذا كثرت الغفبلت 
) للعامل منهم أجر ٟبسْب منكم ، إنكم ٘بدكف على ا٣بّب أعواانن كال  كأىلها أتسى هبم عمـو الناس ، ك٥بذا ا٤بعُب قاؿ النيب 

 ( .ٯبدكف 
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        : أف ا٤بنفرد ابلطاعة بْب أىل ا٤بعاصي كالغفلة قد يدفع بو الببلء عن الناس كلهم ، فكأنو ٰبميهم كيدافع عنهم .                    ومنها 
 الفوائد :

 ا٢بث على ذكر هللا تعاذل . -ُ
 ا٢بث على ذكر هللا متضرعْب خائفْب . -ِ
 أف الذكر ال يشرع فيو رفع الصوت . -ّ
 ا٢بث على ذكر هللا يف كل كقت ، كخاصة كقت النشاط كالرغبة . -ْ
 التحذير من الغفلة عن ذكر هللا كطاعتو . -ٓ
 ( . (ِٕٙٓإفَّ الَِّذيَن ِعنَد رَبَِّك الَ َيْسَتْكرِبُوَف َعْن ِعَباَدتِِو َوُيَسبُِّحونَُو َوَلُو َيْسَُبُدوَف ) )

 [ . َِٔ] األعراؼ : 
------------ 

 كىم ا٤ببلئكة .( الَِّذيَن ِعنَد رَبَِّك  ِإفَّ  )
  يعِب ا٤ببلئكة إبٝباع.: قاؿ القرطيب 
  ىم ا٤ببلئكة عليهم السبلـ ، كيف ذكرىم ٙبريض للمؤمنْب كتعريض للكفار( ًإفَّ الذين ًعندى رىبًٌكى  : )قاؿ ِف التسهيل 
 ف لرهبم تعاذل .بل خاضعوف متذللوف عابدك (  اَل َيْسَتْكرِبُوَف َعْن ِعَباَدتِوِ ) 
  : ليس ا٤بقصود بو التنويو بشأف ا٤ببلئكة ألف التنويو هبم يكوف أبفضل من ذلك ، كإ٭با أريد بو التعريض قاؿ ابن عا ور

 . اب٤بشركْب كأهنم على النقيض من أحواؿ ا٤ببلئكة ا٤بقربْب ، فخليق هبم أف يكونوا بعداء عن منازؿ الرفعة
 ىونو عن كل ما ال يليق بكمالو كجبللو .أم : ينز ( َوُيَسبُِّحونَُو  )
 كقيل : يىًذٌلوف ، خبلؼ أىل ا٤بعاصي. قيل : يصلوف. (َوَلُو َيْسَُبُدوَف )
 للداللة على االختصاص أم كال يسجدكف لغّبه ، كىذا أيضان تعريض  (كلو يسجدكف  : قولو تعاذل ) قاؿ ابن عا ور

 االستمرار أيضان.اب٤بشركْب الذين يسجدكف لغّبه ، كا٤بضارع يفيد 
  : ل ا٤براد ا٢بض على كثرة الذكر من العباد ابلغدك كاآلصاؿ، لئبل يكونوا من الغافلْب؛ ك٥بذا مدح ا٤ببلئكة بقاؿ ابن كثري

كإ٭با  (نىوي كىلىوي يىٍسجيديكفى كىييسىبًٌحيو  ًإفَّ الًَّذينى ًعٍندى رىبًٌكى ال يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًوً )الذين يسبحوف الليل كالنهار ال يفَبكف، فقاؿ: 
ذكرىم هبذا ليتشبو هبم يف كثرة طاعتهم كعبادهتم؛ ك٥بذا شرع لنا السجود ىاىنا ٤با ذكر سجودىم هلل، عز كجل، كما جاء يف 

اصُّوف يف الصف"  .ا٢بديث: "أال تصفوف كما تصف ا٤ببلئكة عند رهبا، يتموف الصفوؼ األكىؿ، كيَبى
، ٩با يشرع لتاليها كمستمعها السجود ابإلٝباع. كقد كرد يف حديث ركاه ابن ماجة، عن أيب الدرداء، كىذه أكؿ سجدة يف القرآف

 .أنو عدىا يف سجدات القرآف  عن النيب 
الى يىٍسًبقيونىوي اًبٍلقىٍوًؿ  * كىقىاليوا اٚبَّىذى الرٍَّٞبىني كىلىدنا سيٍبحىانىوي بىٍل ًعبىاده ميٍكرىميوفى  ) كصف هللا ا٤ببلئكة أبحسن صفات العبودية، فقاؿ تعاذل

 ف ( .كىىيٍم أبًىٍمرًًه يػىٍعمىليو 
 م .أهنم ال يعصوف هللا ما أمرى (ٛباـ عبوديتهم هللك  
 ف ( .الى يػىٍعصيوفى اّللَّى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريك  ) قاؿ تعاذل 
 . أهنم ٱبافوف هللا كٱبشونو 
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 ف ( .هيٍم ًمٍن فػىٍوًقًهٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريك ٱبىىافيوفى رىبػَّ  ) قاؿ تعاذل 
 ف ( .كىىيٍم ًمٍن خىٍشيىًتًو ميٍشًفقيو   ) كقاؿ تعاذل 

ييتمُّوف الصف األكؿ :  قالوا: كيف تصف ا٤ببلئكة عند رهبا؟ قاؿ ؟ تصيفُّوف كما تصفُّ ا٤ببلئكة عند رهبا) أال   قاؿ رسوؿ هللا
 ( ركاه مسلم . ففاألكؿ، كيَباصُّوف يف الص

مث ريًفع يب إذل البيت ا٤بعمور، كإذا ىو يدخلو كل يـو سبعوف ألفنا ال يعودكف إليو آخر ما ) ...  يف ليلة ا٤بعراج كقاؿ رسوؿ هللا 
 م ( ركاه مسلم .عليه

 الفوائد :
 إثبات ا٤ببلئكة . -ُ
 عبادة ا٤ببلئكة لرهبا ككثرة طاعتها لو .-ِ
  .خضوع ا٤ببلئكة هلل تعاذل -ّ
 ذـ من يتكرب عن طاعة هللا . -ْ
 


